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SUMMARIO 

DAS 

SESSÕES, :POB OBDD CDONOLOGICA 

JUNHO 

EK 1 DE JUNHO 

PI'C8idcncia do Sr. Barão_ de Cote,qips 

OIDcios: Do Sr. senador Jaguaribe, de hoje, communicando que, não permitlindo a Irre
gularidade de sua saude actualmente o seu diarlo comparecimento ás sessões, é este o motivo 
de sua uusenoia, nas sessões em que, como hoje, não estiver jlresente. . 

Do ministerlo daJustiça, de 30 de Maio ultimo, communicanilo que, em omcio reservado, 
exigiram-se da presi encln de S. Poulo informações acerca dos actos violentos ·praticados 
pelo juiz. municipal e de orphãos do termo do Amparo, con.tra o adv(lgado Francisco Anto· 
nlo de ArauJo. 

Estado ae segurança do reservatorio do Pedregulho.· (Discussão.)- Pags. t e ii. 
Sorteio' da deputação que tem de apresentar as. M. o Imperador o autographo dares-

posta á folia do throno.-Pags. ii e 3.- · 
Rejeiçio dos projectos do senado lellras B de !871, F de !873 e K, do mesmo anno. 

_ Projecto do senado lettra B, de f87,, que manda que a discussão e votação dos processos 
crimes julgados pelo supremo tribunal de justiça, se faonm pela Cdrma determinada no art. ill 
do regulamento das relações de 3 de Janeiro de f833. (Discussão.)- Pngs. 3 e .\; 

EM~ 

OIDcios: Do ministerio da fazenda, de 30 de Maio uilimo, remeuendo, em satisfação ao 
oillr.io do senado de 1..\ do dito mez, cópia do teiegramma de Uí de Agosto do anno passado, 
expedido por aquelle ministerio, mandando suspender a execução da lei provincial de Pe_r· 
nambuco, que decretou a cobrança de impostos de Importação. 

Do ministerio da justiça, de 31 do dito mez, communicando que em oiDcio reservado 
exigiu informações da pt•esldencia de S. Paulo, sobre o parentesco existente entre o t• e a• 
·supplentes do juiz municipal e de orphãos do termo de Botucalú.- Pag. li. 

Gratificações a empregados da secretaria do imperio. (Discussão,) -Pags. li o 6. 
Contrato de um encouraçado em Londres. (Discussão.)- Pags. d a !:!. 
Emprestimo na província do Rio Grande do Sul e outras despezas do ministorio da 

.'lgricultura. (Discussão.)- Pags. H! a 26. 
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lV SUl\IMARIO 

OIDcios: Do 1" secreturio da camnra dos deputados, do t, romettendo varias proposições 
do lei. ' 

Proposta sobre a flxaçilo de rorçns rle terra para o anno nnanceiro de 1883-188~. 
Do ministerio da fazenda, de :! prestando as informações solicitadas em oficio do 

senado de 29 de Maio proximo findo. 
Do Sr. senador Octaviano, de iguul data, communjcando que, tendo-se aggravado os seus 

padecimentos, niio poderá compori!cer de proximo ás sessões do senado senão interpollada· 
mente, e consultnnílo si é necessario pedil• ao senado autorização para sor considerado 
ansente, com causa participada, todas as vezes. que a molestia o. mhibir de comparecer.-
Pag. 117. ·· 

Observações do Sr. presidente.-. Pag. 28. ·· 
Pareceres. 
Pedido de informações. (Discussão.) 
Creação da inspectoria geral para flscatisaçiio das emprezas de viaoiio ferrea. (Discussão) 

- Pags. !8 a 30. . · 
Credito supplementar ao ministerio da guerra. ( Discussão.)- Pags. 30 a ~O. 
Estrada de Cerro entre a V urgem Alegre, na província da Bahia, e Cachoeiras das Pa · 

nellas, na de Minas Gernes. 
Projecto do senado, lettra D, de 1.875. 
Prolecto do senado, lettra G, de 1.879. 
ProJecto do senado, lettra L, de 1.879. 
Projecto do senado, lettra A, de 187\l.- Pags. ~O eU. 

EM 5 

Oficio do vice-presidente da prgvincia da Parahyba, de !.i de Maio, remettendo dous 
exAmplares do relatorio com que o Exm. S1·. Dr. José Busson de Miranda Osorio lhe passou 
a administração daquella província. · 

Parecer da commissiio de orçamento sobre um crodito ao ministerlo da agricultura. 
Suspensiío de vereadores da cau1arn municipal da capital do Piauhy. (Discussão.)- Pags. 

~n~. . . . 
Votação de ma terias encerradas.- Pags. ~5 e &:6. 
Credito supplementar ao ministerio da justiça. (Discussão.)- Pngs. ~8 a 56. 
Reforma da secretaria do lmperio, reuniiio do externato ao Internato do coltegio de Pe· 

dro II, e reforma do regulamento da blbliothecn publica.- Png. 56. 

EM 6 

Officios: Do ministerio da agricultura, de~. remettendo 70 exemplares do relatorio dos 
estudos feitos no rio das Velhas, de Macahubas até á barra, no S. Francisco, pelo engenheiro 
Benjamim Franklin de Albuquerque Lima. 

Do i• secretario da comnrn dos deputadns, rle 5 do dito mez, communicando que aquellu 
camnra procedeu .á Aleição da mesa que deve fun1:ciunar no oorrent~ mez, e elegeu: presi· 
dente, o Sr. José Rodrigues de ·Lima Duarte ; viee-presidentes, os Srs. Antonio Moreira 
de Barros, ~lanoel Alves de Araujo e Antonio Eleutcrio de Camargo; !.•, 2•, 3• e ~· secre
tari9s, os Srs. Joiio da Malta Mnchndo, Francisco Ildefonso Ribeiro de Menezes, Leopoldo 
Augusto Deocleciano de Metro e Cunha, e losé Bnsson de Miranda Osorio.- Pag. 57. 

Reconduc~ão de um juiz municipal. (Discussão.)-Pags. 57 n li9. 
' Votação de matarias encerradas.- Pag. 59. 

Credito supplemPntnr no ministerio rlajustiçn. (Discussão.)- Pngs. 59 a 6,.. 
Creditos supplementures ao ministerio da guerra. Pags. 6" e 61i. 
Projecto do senado lattra N, de 1.848.- Pag. 65. 

EM 7 

Officios: Do ministcrio da fazenda, de 6, prestando as informaçüeo solicitadas em oficio 
do seuudo de 2\l do Mnio ultimo, relativamente ao emprestimo feito pela thesouraria de 
fazenda da província do filo Grande do Sul. ao banco da mesma provincia. 

Do presidente da província de Goyaz, de \l de Maio ultimo, remettendo dons exemplares 
das collecçõcs de leis daqnelln provincin, promulgadas no anuo proximo passado. 

· Hoprescutaçfio dn camnrn municipal de S; Bento de Sapucnhy, lprovincia de s. Paulo, a 
favor dn construcçfio dn estrndn de Alfonas a um porto do· mar. · 

Pnroceres.-1'1•g. 66. 
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SUMMARIO v 

. Projecto do Sr, Yisconda d·e Paranagui\ sobre um monte-pio obrigatorio, caixas econo· 
m1cns e montes· do.snccorro. (Apresentação,)..;, Pngs. 66 a 70. 

'Nego.clos do Ceará. (Discussão.)- Pugs, 70 a 73. 
Cred1tos .~xtraordlnarlo e supplementar ao ministerlo da marinha. (Discussão.)-

Pags. 73 a 8!. . 
Cre~ito ao ministerio da justiça. (Encerramento.)- Png. 8!. . 
ProJçcto do senado1 lellra C, de t87t.- Pag. 83. 
OJllc1~ do mlolster1o da .fazenda, de 6, sobre um emprestimo de !00:0008 . feito pela 

· thesoUI'Drla de fazenda da provincia do Rio. Grande do Sul ( publicado a pedido do Sr. 
Correia).- Pag, 83. · 

EM B 

OJllcio do t• socretnrlo da camara dos deputados, remettendo ·um projecto de lei sobre 
11 força naval para o exerclcio de t883-t88G.. 

• 

Pareceres.- Pngs. 8~ e 8/í. · 
PJ•eenchimentos de vagas em commlsslles. 
N egocios do Pará. ( Dlscussiio. )- Pag. Bli • 
Votação de matarias encerradas.- Png. 86. 
Credllo supplementar ao ministerio du mnrinha. (Discussão.)- Pags. 86 a tO! . 

. EM 9. 

úJllcio do t• secretario dn camara dos deputados, de t7, communicnndo que aquella 
cnmara approvou e vai dirigir á sancç1io imperial o projecto do senado que autoriza o 
governo a computar, para a reforma, o tempo das licenças de que gozou o conego tenente· 
coronel capelliio Manoel da Vera-Cruz. 

Requerimento em parecer. 
Redacções.- Pa!f. toa. . 
III umlnaçiio pubhca e outras despezas do ministerlo da agricllll~ra. ( Discussão.)

Pags. t03 a to9. 

E~l ff 

OJllcios: Oo Sr •. senador ):.uiz :carlos, de boje, communicando que por enfermo tem' 
faltado ás Ires ultimas sesslles do ·senado, esperando, porém, comparecer por estes dias. 

Do ministerio da guerra, de 7, prestando, em resposta ao otncio do senado de l6 de Maio 
ultimo, informa~lles sohre a éompra, realizada' na Europa pelo capitão Antonio Francisco 
Duarte, do armnmento e equipamento para o exercito por conta do credito extraordlnario 
oonceclldo pelo art• :11• dii lei n. 3031 de·9 de Janeiro de l88l. . . 

Do ministerio da marinha, dêS; remettendo, em solução á requisição do senado de 6. do 
corrente mez, a demonstraç"o organizada pela .eontodorla da. marinho, do estado do credito 
extraordinnrio concedido pelo lei n. 3030 de 9 de Jnneiro de i88t, e bem assim cópia do 
otncio em que n mesma contadorin presta informações sobre o contrato de um novo encou· 
raçado, além do Riaclluelo. . 

Projecto sobre o reforma bypothecaria. (Do Sr. Nunes Gonçalves.)- Pags. t09 a Hã~· 
(Apresentação.) . 

Credito mpplem~nlar no ministerio da marinl1a. (Discussão.)- Pags. U/l a tU. 
Credito extraordlnnrio ao mesmo ministerio. ( Encer.ramento.)- Pag. i!!. 
Projecto do senado lettra II, de 187~. (Discussão.) - Pag. tU. · 
Projecto do senndo iettra A, de i880. (Discussão.)- Pag. U3. 

EM 12 

Otncios: Do t" secretario du camnrn dos deputados, de H, communicando que aquelia 
camarn adoptou a emenda do senado uo projecto que concede licença no professor da 
academia das bellns artes, Victor Moirelles de Lima, e vai dirigir ú snncção n respectiva 
resolução. 

Du mesmo t• secretario do camnra dos deputados, de igual data, solicitando do senado 
o respectivo consentimento poro ser alterado o art. 3• dns emendas do senado no projecto 
n. 86 de !882, sobre furto do gado o outros nnimoes. 

Do ministerio da ngricnlturn, d~ 9 do dito mez, remettendo, em ndditnmento' ao otncio de 
(I do corrente mez 70 exemplares do rolntorio sobro os esludos geologicos prat.icados nos 
vnllos do rio das V~ilm e Alto s. Francisco, pelo Dr.·orville A.'Dorby, ·afim de serem· distri-
hnidos pelus Srs. senadores. · 
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Do mesmo rninistorio, o de igual d11ta, declarando, em resposta no officio do seriado de 
U de Maio findo, qllo o> melhoramentos de que carecem os rios das Velhas e S. Francisco, 
·süo conveniontes e exequíveis, corno so vil ilos relatorios apresentados pelos engenheiros 
W. Milnor Roberts e Jleujarnin Franklin de Albuquerque Lima, 

Do rnlnistet·io da marinha, do igual d11t~, rtlmettendo as informaçõe~ requisitadas pelo 
osenndo sobre o monte-pio dos operar i os do arsenal de marinha da côrte. 

Do presidente da província do llio de Janeiro, de 7, rornettendo deus exemplares da 
collecçiio de leis e ddcrei•JS da aisernbléa legisla liva daquella província, e de actos e 
odecisuos. do governo provincial, prornulg<idos no anuo de i88~.- Pags. 113 e !.:t4., 

Estrada de ferro do Madeira e Mamoré. (Discussão.).;.. Pags, !.!~a U7. 
Votações.- Pags, 1.27 e U8. 
Ct•edtto supplernentar no minísterlo da agricultura. (Discussão.) - Pags. U8 a li6. 

!CT A EM 1.3 · 

Pre&idoncitt rlo Sr. Conde de Baependy 
(vice·prcsidBIIte) 

Proposições.- P<lgs. HG a 1.&.8. 

SESSÃO EM 1~ 

Presidencia do Sr. Bariio de Oote,qr'pe 

ReJncçiio, · 
Pedido de infurm;lções. (Discussão.)- Pags. i~ e 1~9. 
Terrenos diarnantinos. (Discussão.)- Pag. H9. · 
Creditas supplernentares ao ministerio da agricnltnra. (Discussão.)- P,lgs. H.9 a 17J. 

E&l Hi 

Officios: Do Sr. senador Alfonso Celso, de !.&., communicando que por motivo imperioso 
não lhe é possível comparecer ás sessões do· senado, nestes prox:irnos dias. 

Qnatro do to secretario da earnara d~s deputad,ls, de H, remettendo varias proposioões. 
Parecer.- Pags. 1.7~ e i73. 
Estradas de ferro D. Petlro II e de S. Paulo. (Discussão.)- Pags. 1.73 a !.76. 
Votações.- Pag. 1.76. · 
Credito supplernentarao rninisterio da agricultnra. (Discussão,)- Pags. 1.76 a 1.8/i, 
Augmento de credito ao mesmo minislerio. (Discussão.)- Pags. 1.85 a i91i. 

E~l 1.6 

Officios: Do Sr. senador Castro Can·eira, eommnnicnndo que, por incomrnodo de saude, 
dei!{OU hontern de comparecerá segsão, e ainda hoj~ pelo mesmo motivo deixa de o fazer. 

Do i• secretario da cantara dos deputaJos, de iii, remettendo uma proposição. 
l•areccres. . 
Observações do Sr. presidente sobm um parecer. 
Redacções.- i'ngs. t96 e i97. 
Votaçüo.- Pag. i97. . 
Votaç<io de um requerimento do Sr. Henrique d'Avila sobra a iliuminaçiio publica e outras 

dospezas do rninislorio da agricultura.- Pngs.197 e 198. 
Remoção do um juiz de direi&~. (Discussão.)- Pags, 1.98 n 20~. 
Croa~ão da inipectoria geral para.n fimalísação das em prezas do viação ferrea. (Discussão.) 

- Pags. 20&. a 211. 
Negociosdo l'iauhy. (Discussiio.)- Pags. 2H a 2:21. 

EM 18 

Pareceres. 
Votaçiio. 
Crcdilos supjllomontaros ao ministorio ria ngricuitura. (Discussãn.)- Pags. 222 a 232. 
!•'orças do turra. (Discttssão.) - Pugs. 23!2 a 238. 
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EM 19 

Pareceres. 
Votação.- Pags. ~38 e ~39. 
Cred1to ao ministerio do imperio.- Pogs. ~39 e 2~0. 
Licença. 
Anliguidode de posto. 
Dispensa de intersticio.- Pag. !&O. 

vu. 

. omcio do ministerio da juslfça datado de !6, em resposta no do senado de 8 do reCerido 
mez, prestando aa·inrormações solicitadas, relativamente li qualificação da guarda nacional da 
provincln do Ceará.- Pag. !40. · 

Negocios do Rio Grande do Sul e de S. Paulo. (Discussão.)- Pags. UO a !~3. 
Foroas de terra. · 
Anliguidade de posto. · 
Licença.- Pag. ~&3. 

OIDcios: Do Sr. senador Barão do Laguna, datado de !t, communicando que motivo de 
rorça maior o priva de comparecerá sessão. 

Do t• secretario da camara dos deputados, datado de ~o. communicando que constou 
ãquella camara ter sido sanccionada a resolução dn assembltla geral, mandnndocomputar 
na reforma concedida ao capellão Manocl da Vera-Cruz o tempo das licenças que gozou. 

Do ministerio da agricultura, datado de 21, prestando as informaçõ~s solicitadas pelo 
senado, em oiDcio de t8 do·corrente mez, relativamente no saldo existente na verbo -Obras 
publicas - allendidns as designações Ceitas pelo poder legislativo dentro do corrente exer
cício, e a outros assumptos. 

Representação do commissiio que recorreu para o senado do projecto substitutivo ao de 
n. ~tíll A de t878, relativo ao monte-pio dos empregados da estrada de ferro o. Pedro n, 
remettendo diversos listas contendo US,assignaturus de· empregados das diversos estações 
do interior do me~ma estrada, adherindo ao recurso interposto. 

Pareceres.- Pags. lih !~6. · 
Corr~io geral du Amazonas. (Discussão.)- Pag. ~~6. 
Dividas de e1ercicios findos. (Discussão.)- Pags. ~&6 a !56. 

ÉM 23 

omcios: Do t• secretario da camaro dos deputados, de _li~, communicando que oquella 
camara approvou os emendas do senado ao projecto sobre o furto de gado e outros· animaes, 
e vai dirigir é sancçilo imperial a respectiva resolução. 

Do mesmo Sr. secretario, de igual data, com municando !{Ue áquello com ara constou ter 
sido sanccionado a resolução da assembléa geral que proroga a hcença concedida ao proressor 
da acade'mia das beiJas artes, Victor Meirelles de Lima. 

Do ministerio da agricultura, de if, devolvendo sanccionado o autograpbo da resolução 
da asseml>léo ger••l que autorizou o governo a conreder seis mezes de licença com ordenado 
a Joaquim Augusto da Costa Ferreira, theNoureiro da directoria geral dos correios. 

Do mesmo ministerio, de :12, remetlendo com de~ tino aos Srs. senadores o relatorio da 
moleslín da canno de que esteve incumbido o engenheiro Daniel Henninger. 

Partceres.- Pags. ~57 e l!tí8. 
Votaçiio. · . 
Negocio& do Piouhy. (Discussão.) - Pags, ~1i8 o ~66, · 
Responsubilidade de um juiz municipal. (Discussão.) - Pags. 266 e ~67. 
Licença. 
Pensões.- Pag. ~67. 

Representação da camarn municipal do vilio do Buquira, provlncin de S. Paulo, sobre n 
estrnda de forro de Alfenas e Ubattibn, e do engen lwlro civil Luiz Tolxeira de Di Ucncourt 
Sobrinho, sujeitnndo á aprecir.ção do senado um folheto relntivo á concessiio de uma estrada 
do ferro no volle do Snpucnby que, partindo da cidnde de Alrenas, em Minns Gernes, vtí 
terminar em um ponto do litoral do provincin de S. Paulo. 

·-------------... -· ... -~··-- .. ,.--........... ., ... , 
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Negocios das Alagõas. (Discussão.)- Pags. 268 o 269. 
Pedido de informações. (Discussiio,)- Png. 269. 
Forças de mar. (D1scussiio.)- Pngs, 270 a :!92, 

EM 26 

Parecer. . 
1\ecllllcações.- Pags. 293 e 29\. (Dos Srs. Junqueira, Meira de Vasconcellos e Henrique 

d'Avilla). 
Averba~ões do esc1·avos. (Discussão.) - Pags. 29~ a 297, 

Ell Z7 

Pareceres. (Discussão,) 
Averbaçãú de escravos.- Pags. 298 a 301. 

EM 28 

Otncios: Do ministerio do imperio, de 27, communicando, em resposta aos otncios do 
senado d,lt•, 22, 26 e 27 do presente mez, que Sua Ma:zestnde o Imperador Se dignará receber, 
no diu 30, á umn hora da tarde, no paço da cidade, as deputações desta cam1ra encarregadn s 
de apresentar. os autographos relativos á resposta ã falln do tllrono, aos decretos da a>aembléa 
geral fixando as forças de terra e de mar e n outros concernentes a diversos creditas. 

Do mlnisterio da justiça, de 25, remettendo, em satisfação á requisição constante do 
otncio do sanado de 18 do corrente mez, cópias do telell'ramma e omclo do presidente da 
província das Alagôus, com referencia ao motivo que deu Jogar á remoção do juiz de direito 
Julio Cezar de Mendonça Uchõa, para a comarca de Obidos, declarando sem effeito o decreto 
que o removeu de Tra1pú para a de Camnragibe. 

Do presidente da província de Sergipe, de 18, remettendo dous exemplares impressos dn 
falia com que abriu a 2• sessão ordinaria da 2~· legislatura da assembléa daquella província. 
- Pag. 30:!. . 

Negocios do Ceará. (Discussiio,)- Pags. 30! a 307. · 
Licença e pensões.- Pag. 307, 

EM 30 

Dous officios do i• secretario da camara dos deputados, de Sl8, remettendo varias propo-
sições.- Pags. 308 e 30~. 

Negocios do Ceará. (Discussão.)- Pags. 309 a 3U. 
Averbação de escravos. (Discussão.) -Pagos. 3U a 321. 
Annexo.- Discurso do Sr. Sllveira Martins.- Pag. 323; 
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Acta: 
Em 13, Pag. U7. 

Addltamento: 
Do Sr. Cbrlsllano Otton! ao requerimento 

do Sr. Silveira da Moita sobre averbação 
de escravos. Pag. 321. 

Aft"on•o Cel•o (O SJ•,) - Discursos: 
Credito supplementar ao mlnister!o da 

guerra. (Sessao em & de Junho.) Pags, 39 
e 40. 

Idem Idem ao mln!sterlo da justiça. (Sessao 
. em 11.) Pags. 113 a 511. 
Idem extrnord!narlo ao minlster!o da ma

rinha. (Sessão em 7.) Jlag. 76. 
Idem supp!ementaJ· ao minlster!o da mar!· 

nha, (Sessao em 7.) Pags. 80 a 82. 
Idem Idem. (Sessão cm 8.) Pags. 02 a 97. 

Aft"on•o Penna (ministro da agrlml!ura) (O 
Sr.) -Discursos: 

credito supp!ementar ao minlstcJ•io da agrl· 
cultura. (Sessão tJJll ii de Junho.) Pags, 
Hi3 e tM. 

Idem Idem. (Sessilo em 14.) Pags. J .; ;, H•3. 
Credites supplomentares ao mln!sterio da 

ngricuitum. (Sessn.o cm 18.) Pags. 225 a 
227. 

. Idem Jdern. (Sessao em 18.) Pag. 1128, 
Almeida Oliveira (ministro da marinlia) 

(O S1•,) -Discursos: 
Credito extraordinar!o ao ministcrio da ma· 

•·ln h a. (Sessao em 7 de Junho.) Pngs, 74 
o 7~. 

Idem Idem. (Sessão cm 7.) Png. 78. 
Idem supplomentar ao min!slcrlo da mar!· 

niJa, (Sessão cm 8.) Pag. 80. 
Idem extraord!nnr!o ao mesmo miJJisterio. 

(Sossao em H.) Pags. 120 a 122. 
Annexo: Dlscu•·so dó Sr·. Siivoh·n Mn•·tins 

soiH'O um rcqucrlmonlo do Sr·. IJc!ll'iqu~ 
d 'Av lla J'ag. a2. 
2 

.B 
Dariio de !Unmoré (O Sr,)- D!scu.rsos: 

Contrato de um encouraçado em Londres. 
(Sessão em 2 de Junho.)Pags, to a !2. 

Negocies do Pará. (So<são cm s.) Pag. 85. 
Estrada de fel'l'o do Madeira e Mamoril. (Ses

são eml2.) Pags. 124ai27. 
Credito suppiementar·ao miulsterio da agrl· 

cu! tura. (Sessao em u.) Pags, 149 a 1113. 
Correto geral do Amazonas. (Sessão em ll2.) 

Pag, 246. 

c 
Canooan•iio de l!!llnlmbl'í (O Sr.)- Dlscur· 

so: 
Projr.cto do senado lettra H, de 1876 (sobre a 

constJ•ucção de uma via ferrea que ligue 
os por·tos navega veis do baixo e alto S. 
l?ranci~co), (Sessão em !2.) Pag, !22. 

Chrl•tlano Ottonl (0 Sr.)- Discurso : 
Averbaçtlo de escr·avos. (Sessão em 30 de 

Jutrho.) Pags. 311 a 321. 
Co••rela (O Sr.) - Discursos : 

Estado de segurança do J•cserva torlo do Pe· 
dregulbo. (Sessão em i de Junho.) Pags. l 
e 2. 

Projecto do senado !cttra B, do 187& (sobJ'O 
processos crimes julgados pelo supr·emo trl· 
!Junal_dcjusLII.:a) •. (Sc~são cm i.) Pag. 3. 

EmpJ·estrmo na provmcm do Rio Gmnde do 
Sul, e outras dcHpezas elo minislcl'lo da 
agricuitur.1. (Sessão em 2.) Pags. 12 a 16, 

Bequcrendo que seja Impresso no Dlario 
Oflicial o aviso do udn!slerlo da fazenda 
sobro um omprostimo de IOO:OOOH na pro• 
v!nc!n do lllo Grnndo do Sul. O senado 
conscnlo. (Sessão om.t..) i'ag. 28. 

Cr·cn~ão d.t lnsp~dor·la gernl para nscnlisn~no 
das ompr·czns elo vinçno ferroa. (Sessão em 
'•·) Pags. 28 c 20. 

V. II 
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c1•ctlilos supplomontnrcs no rninislcrio da I · . E . 
guerra. (Sess~o 0111 4.) l'ags, 30 a au, .. 

Suspensi10 tio vei'Oauoi'Cs da cnnwm llllllll~l· 

pai da na pi tal do Plauhy. (Sossi\o cm 11,) ti:mendn .. a(ltii'OV~das pela camam dos decu· 
P~gs, 42 a 45. . . lados il pi'Opilsla do podar cxel•.ulivo que xa 

t:ro.dilo s!'p(llcmonl;!l' no mlnlslo,1·1o dn JUS· as forças de lcn·a ramo nnno llnancelro de 
lH;a, (Sessi\oom u.) P~f(s.,iua '•8. . 1883-188.~. Pags, 27 e 2S. 

Itle111 Idem, (St)SSilo em~-) I ags. ~.? 0 ,riO. Suhstltnllva no eredlto supplemontar do 
Idem ldeuJ. (Ress:1o em li.) Pngs. ~"e IIU. rninlstcJ'io da nueJora. (Do S1·, Col'l'oln.) 
Idem itlom. (~ossi\o om 11;) ~ags. 119 a Ui· ApprovnçM. I' a~. 011. 
!riem Idem. (Sossi\o em O.) I ag. 0~. Ao arl. 2" tle um crt)dito extJ'IlOI'dinnrlo do 
Creditas supplemenlnres no mirpster.lo da minl1torio da marinllll. (Do Sr. Correia.) 

guerm. (Sess:1o em 7.) l'ag~. O• e Oü. Paf( I"'·' 
CI'O.dlto extraortliuario n~ minlstcrio tla ma· Suh'~t(tuii~.'a ao art. ~· de um cre;llto ao 
rmh~· (Scss~o,.~lu7.) lags .. 73e 7~. uJinisterio da agricultura. (Do sr. Jun· 

!dom 1dern. (Sess:lo om 7.) P.1gs. 77 e 78. queira.) f'ng. :128. 
Idem idem. (Sessão em 7.). Pags. 78 e 70. supprimindo a e11101,da ao art. 2° sobre um 
Ide!JI sup~lemenlar no mmist.erlo da ma- credito ao ministoJ·Io da lll(l'icultnra, (Do 

l'lnh~· (S~ss~oc1u 7.) Pa~s. ,I) e 80. Sr. Dantas.) Appruvaç<lo. Pag. 2~3. idem 1dom. (MsSilo em8.) Pags, 89 a 02. 
Idem idem. (Sessi\oeu1 11.) Pag. uo. 
Idem oxtJ·aordinario ao mesmo minlslorio, 

(Sess:1o em U.) Pngs. UO a !20. 
Projecto do senado lettm A, de 1880 (sOIJI•e a 

norncncno do um chefe de policia especial 
do IIi o ·s. Francisco), (Sessão cm U.) Pag. 

. 123. . . 
Pedindo a publicnçilo de varias docunwntos 

no Diario Ofllciat. (Sessão cm B.) Pag, 
149. 

Credito snppl,emental' ao minislc!·io ~!~ ai(J'i· 
cuihlra. (Sess/lo em !4.) Png •. Wu a lüO, 

Idem idem. (Sessilo ·cm 1·1,;} Pags, 163 a 
!66. 

CreaçilO da inspectoria gemi pam nscnlisa. 
çao das em prezas de viação ferren. (Sessão 
cm IO.)Pa~s. 209 a 211. 

Negocias do Piauhy. (Sessão cm 1.0,) Pags, 
217 a 221., 

Creditas supplementares ao ministerlo da 
agricultura. (Sess:1o em IS.) Pags, 322 a 
lli~. 

Idem idem. (Sessão cm IS.) Pags, 227 e 
228. 

Idem idem. (Sess:io em !8.) Pags. 231. e 
232. 

Forças de terra. (Sessão em 18.) Pags, 232 
a 235. 

Negocias do Rio Grande do Sul c de S. Paulo. 
(Sessão cm 20.) l'ags. 2~0 a 242 •.. 

Dividas do exercícios findos do miuisterio 
do impel'io. (Scss:lo em 22,) Pags. 2i7 a 
250. 

Pedindo a l'iJtiradll de um J•eqncJ•Irnento 
sobre negocias do Plauhy. (Sessi\o cn1 23.) 
Pag. 265. 

DiscussAo rias fort;ns do mar. (Sessão cm 26.r 
Pag, 270. · 

Forr.as de mar. (Sessão em llü.) Pngs. 27! a -282, 

H 
Henrique d'A.vlln (0 Sr.) -Discu1·sos: 

Emprcstimo na pi'Ovincia do Rio Grande do 
Sul e outms despezas do 111inisterio da 
agrieuilum. (Sessi\o em 2.) Pags, 16 a lliil. 

Credito supplemental' ao ministerio da 
ag1·icu1tura. (Sessão cm 12.) Pags. 128 a 146. 

Croaeno da inspectol'ia gm•aljiill'a tlscaiisa
ç:IÓ das cm prezas de viaçllo Cl'rca. (Sessao 

. ·. em 16.) Pags. 20-i a 209. 
Rectillcaçllo. (Sessão ern 20.) Pag. 291. 

I 
Jnr .. rmnç.õe• a que se refere o pedido do 

Sr. Correia feito na sessão do 4. Pag, ii. 
idem idem n:t sessi\o de 7. Pag. S:J. 
Idem idem na sessão deU. Pags. 167 a 172. 

J 
.Jngunrlbe (O S1•.)- Discursos: 

Negocias do C·.•ará. (Sessão em 7 de Junho.) 
l:'ags. 70 a 72. 

Idem .do Piauhy. (Sessão em j3,) Paga, 
258 a 26\, 

Idem do t:cnrü. (Scssiio cm 28.) Pag. 302 a.307, 
.Junqueh•n (O Si',)- Discursos: 

Crerlito surplcmontar ao ministcrio da 
guerm. (Sc~sao cm 4 de Junho.) Pags, 
:I7.e 38. 

Cruz 1\lnchn<lo (0 Sr,)- DiSCUI'SO: 
Idem i riem áo ministerio da justiça. (Soss11o 

em r.i.) Pags. 50 a 62. 
Idem lclcm ao miuisterio da marinha. 

(Sess:loom 8.) Pags. 97 a 102. Forças de mnr. (Scss:lo em 25,) Pag; 27J. 

D· 

Dnnl.n" (O Si',)- Discursos: 

Projecto rlo senarlo lcllra n, ele 1870 (sobre 
)li'OCCSSOS I!I'ÍIIIIJS jll ii(:JdOS prJO Sll jll'<llnO 
IJ•ibuml <lo jusliç:i). (Snssno cm 1 de Ju. 
ullo.) Pngs. a (14. 

ldCill irJCIII Jolira ,\,de 1880, (.•Obi'O a IIOIIIPU· 
r;fio rlo 11111 elicfe do ppllcia especial do 
lllo S, l•'rancl~eo), (SOI'Sflo cm!!.) l'nfi. 12~. 

TOI'l'enos diamanllnos. (Sessao em 1-i.) Pag. 
H9, 

Cred1los suppiementai'Os :to miiJi.~lCJ·io da 
ngl'iculluJ'a, (Sessão emli5.) Pags. !8~ a 196. 

!le1110c:1o de um juiz do direito. (Sessilo em 
10. )' Pngs. 200 o 201. 

Ci'Otlitos suppiCIIICnlnros ao mi nlstoJ•io da 
agl'icultura. (Sessno em 18.) PaR. 228. 

Forças rln IOI'I'a. (Scss:lO 0111 18.) Pags, 
231i 11237. 

Her~llncaer'>e~. (Sr.ssno cm 20.) Pag. 203. 
Conlriilldr;.lo para o munle·pln ~CJ'nl dos 

~CJ'Vidore~. (Scss:io 0111 27.) Pn~. ~07. 
ncal'ganlzaç:1o das cnlxas cconornicas. (Scs

s:1o cm 27.) Pag. "07. 

------~---·---------
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L 
Lnf'n.~ette (Jll'osldenlo do conselho) (0 Sr•,) -

, uiSCUI'SOS: 
Cr·edito sup~lcmcntar· ao minlsler·io ria ma

rinha. (Snosilo em- H de Junho.) Pngs. 
Uü e uo. _ 

Remoçao de um j ulz do di relto, (Scssao em 
16,) Pag. 20~. 

Averbaçao de escravos. (Sessao cm 27.) 
Pag. 1!99. -

Leiio VelloÍIIo(O Sr.)- Discursos: 
Gnrtlllcações a empregados da secreJaria do 

imperip. (Sess;1o em 2 de Junho.) Pags. fi 
e 6. 

Remoçilo do um juiz de dlrulto. (Sessao cm 
16.) Pags. 198 a 200, 

Gratlllcaçoes a empregados da secretaria do 
, imperlo, (Se.ssilo cm 10.) l'ag. 204. -
Dividas de exercícios llndos do minislel·io 

do impcrio. (Scss~o em llll.) Pag. 23!. 
Idem idem. (Sossno cm 22.) Pags. 253 a 2~0. 

lv1 
Haelel (mi11ist1·o do imperio) (O Sr.) - J)is· 

cursos : 
Divitlas de exerci cios llndos rio minlstcrio 

rio lmperio. (Sessao em íl2 de Junho.) Pag,. 
260, 

Idem idem, (Ses silo em 22.) Pag, 21il, 
Idem Idem. (Sessilo cm 22.) Pag. 266. 

Hartlnllo Campo" (O Sr.)- Discursos: 
Sohre negocias do Piauhy. (Sess;lo em 23 

de Juni.Jo,) Pags, 201i e 206. 
For·ças de mar, (Scssilo em 25.) Pags,_ 270 o 

271. 
1\lclrn de Vnaconcclloa (O Sr.)- Dis

cursos : 
Contrato de 'um cn~ouraçarlo cm Londres, 

(5ossilo em 2 rio Junho.),Pags. 6 a !0. · 
Credito extraordinarlo ao minlstel'ia da 

marinha. (Scssao.cm 7.) Pag. 78. 
Remoçfio de um juiz de direito, (Sessão cm 

16,) Pags. 201 a 203 .. 
Forças do mar, (Sessão em 25.) Pags, 

282 a 292. · 
nectlllcnçõos. (Sessffo cm 26.) Pags, 203 e~Ot 

N 
Nunc• Goneolves (O Sr.)- Discur·so : 

Ap1·esenlando um projecto de lei sobro a 
refai'IIHI hypothecaria. (Sess:lo cm U elo 
lunho.) Pags, tOO a Hll. 

o 
Obaervncõe" tio Sr. prcsltlcnlo do senado i 

Sohrc um rcriuorlmonto apresentado na St'S· 
são do 2 pelo Sr. Le:1o Vçiloso. l~ag. O •• 

5ohro um paroccrda comrrr I'Sfio rio ! nstr·ucçao 
publica nco1·ca do escolas municl)mos, com 
voto cm separaria do Si'. Silveira da Malta. 
Pag. 8~. 

Sobro a l'oriacr.fio do ar·t. 3" rio pr•ojclllo 
rclnlivo n fnrio rio gnrio. Paf(. 100. 

Sohro um ct·orillo ao minlslerio ela ngl'icul· 
tur·a. Pags, 230 o 231. · · 

Sobro um ofllcio do Sr. ministro dn ma1·i· 
nlta ele n:1o podei' comparecr.1· ;I discussfio 
da fo1·~n naval. Pags, 27U o 271. 

Solu·o 111Í1 rcgucrlmonlo do S1•, Sii1·eim da 
Malta rola h vamonto i• avcrbn~uo de escra• 
\'OS, Pag, 290, 

p 

PuCIJ ele Htmdon,:n (O Sr.)- ))jsCUI'SOs: 
Re.conducr.;io do um juiz munle.Jpal. (Scssao 

em 6 de"Junllo.) Pags. 57 a 5n. 
Remoç:1o tle um juiz de direito. (Scssfia · 

em fü,) Pags. 203 e 204. :l 
Negocias do Piauhy. (Scssilo cm23,) Pn:::. 266. 
Negocias das Aiagôas. (Sussilo cm 2~.) Pags. 

268 o 209. • ' 
'c 

Porecea•ea : 
Sobl'8 creditas, e contagem de tempo de ser• 
- viço do I' t••nenlo Aprigio dos ,Santos 

1\ocha, Pog. 28, 
Sabi'O creditas. Pag, 8}. 
Sobre professores das escolas nlunicipacs. 

Pags. 84 c 86. 
Voto em soparado do S1·. Silveira da Motta. 
·Pag. 81i, 

(Em rcquerimen to, l Sob1·o a cn1·ta cntlas· 
· 11·a1 úa cidade elo Rio de Janeiro. Appro· 

vac;lo, P:lg, 103. 
(Em rcqncrimento.) Sobro a reconstrucci\o 

de. uma cape lia na freguozi~ do Santissi· 
mo Sacramento. Approvação. Pag. 173. 

Sobre a Oxaçfio da for·ça naval. l'ags, 196 c 
197. 

: Sahl'c uma alteraMo na rcdacç~o do n1•t. 3' 
do projecto sobr"c furto de gado. l'ag. 197. 

(Em requerimento.) Sr:brc n jubilaç:1o do 
um p1·afosso1· de latim do collegio do Pc· 
rlro II. Apllrovaçilo. Pag, !07, 

Sohrc uma I ccnça ao rJesombar~:arlol' Ger• 
vasio campcllo Pires Ferreil·a. Pag. 222. 

Sobro pensões, Pag, 222. · 
Sohr·e uma peus:lo, jubilaç;1o o JicJnça. Pags, 

238 e 239. 
Soh1'e outra jubilaçilo o uma licença. Pago. 

245. 
(Em refjuerimcnto.) SobroJ a 'licença do 

conego Francisco Rochael Pereira de ürilo 
, Mcdriros, blbliothecario da faculdade de 

dil•elto do Recite. Pn~. 2in. 
Sobre pensões. l'a::rs. 2ii7 e 2~8. 
Sobi'O o tempo do serviço do tenente Justí 

Joaquim do Andr•adc Naves. Pa~r. 283. 
, Diversos parecci'OS, Pags. 208 c 2UU. 

Preencbhnento de vagas em com missões: 
Pa1·a pr·eencllcr· a vaga na commlssno rle 

legislação do Sr. Lafayotle. po~ ler· sido 
nomearia ministro da fazenda, o S1·. presi
dente nomeia o S1·. Visconde de Parana· 
guá, c por participar o Sr, Octaviano n;1o 
poder comparecer senão lnlel'poladamcnto 
<Is sessões, ó nomeado pa1·a a vaga deixada 
por S. Ex. na commiss;1o do l'cdacçfio do 
leis, o S1', f,Mo l'clloso, Pag, 8o. 

Pa•Jsco Pm•nlzo (ministro da justiça) (O Sr.J 
- Dlscll!'sos: 

. Ct•erillo snpplementaran rninisiNin ria jns· 
llr.n. \Soss:\o cm n rio Junho.) Pa~·'· 1,8 e r,(l, 

!JurÍt ir Ottt, (Srss:\o Clll O,) i'n;l. 01. 
PJ'(>ject<~M: 

Do sanado, loltr·as B rio B71, 11 elo 187:1, o 
K do 1873. \Hejei~ilo,) Png. 3. 
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Sobro monlepio obrigalot·io, enixns ccono
micas c.ntonLes rio soecot•ro. (Do St·. Vis· 

coudo de Paranagu:\.) Pags. GOa 70. 
Sobre a refornta hypothecat•ia. IDO Sr, Nu·· 

nos Gonf)n l vos.) i'ngs. H4 o H~. 
Propo .. tn tlxnndo as fOI'IJas. do mat· ·para 

o exerci elo do !883·1.8H4. Png. 84. 
P••oposl{.'õe" : 

Sobro professores das escolas municlpaes. 
Pag. 27 

Sobre a pens:1o 110 2• sat·gentn refol'lllario 
Luiz Antonio do Unt•vallw Juniot•, Pag. 27. 

Sobre jubllaçõ,!S, aposonladorlns e pensões. 
Pags. 146 a 148. 

, Sobre um moute·pio c pensões; Pags. 1.72 e 
!73. ' 

Sobre uma pensno. Pag. 1.07. 
Sobre matt·lcula de estudantes. Pags, 308 

e 309. 

R 
ftedocções : 

Abt·indo ao ministet·io da guerm um credito 
supplementar. Pa(l. 1.03 . 

outt·os ao mlnlst,n•to da justiça. Pag. toa. 
Idem ao rninisterio da mai·lnlla. Pag. !48. 

Requerimentos: 

DO SI\, CotumiA 

Sobre a segut•an1;a e estado do reservatorio 
do Pedregulho. Pag. 2. 

DO SR. DANTAS 

Para que o projecto do senado, Iettra D, de 
1874, volte á commissiTo de legislação para 
dar parecer. Pag. ~. · 

DO S.ll• LEÃO VELL•JSO 

Pam que, por intermedio dos minislerios do 
lmpcrio o da fazenda, sejam remettidas 
ao senado cópias authenticas das or.lrn~. 
pelo mesmo ministerio do imperio expe· 
dlda.i de 3 de Julho do anno passado a 2~ 
do mez passado, mandando pnga1· grali/1-
cacues, não eouslgnarlns em lei, a officlnes 
ele" gabiuetr. ou quaesqucr· outros empre
gados da secrclarla. Pag. 6. 

IJO Sll, COl\RE!.\ 

Sobre a ct·cação da inspectoria gernl para 
a flscallsação das em prezas de v iaçüo fet·rca. 
Pag. 29. 

no ~mS~!O SENilOl\ 

Snhr·e a suspensão 110 vereadores da camam 
municipal 1la capital rio Plauhy. Pag. 4ti. 

DO SH. PAgS ug ~rENDONÇ.\ 

Sohre a rccondnc1;:io de um juiz municipal. 
Pag. tiO. 

11o sn. J.\riUAHIIn: 

~olll'n nr~;',Odt-IS do Ccnr:\. l1.1gs. 7 c 73. /Hill~ 
J'P!J tll'l'i 1110 H los. A pru·nvn dof1. 

IHJ :'>11. IUH:\o llE :'ITA~IOHI~ 

Sobre ncgoelos do Pal'll. Pn~. 8~. ,\pprol'ndo. 

no MESliO sn. u.ll1ÃO 

Sohro a estrada do forr·o do Madeira e Mn· 
lllOI'Ó. Pag. !27. . 

IJO Sl\, JUNQUEII1A 

· Sohi'O lot·renos diaruantlnos. Pag. 1.&9. Ap
pr·ov:ttlo. 

DO S!l, VlSGO:illl~ Jll~ JAGlJAll\" 

Sobr·o ns estradas do forro D. Pedt•o 11 c do 
S. !',mio, Png. 173. Approvação. Pag, 176. 

DO Sll, JlgNUIQUE D'AVI!,A 

Sohre saldo; de ver·bas do minlsterlo da agri· 
cultura. Pag, i46. Approvaçao •. Pag.l98. 

DO Sll. COllliEIA 

Sob1;e negocias do Rio Gt•ande do Sul e de 
S. Paulo. Pags. 2~2 e 2~3. Approvaçlio. 
Pag. 2~3. 

DO SR. DA liÃO DE ~1.\MOI\É 

.Sobre o corTeio do Âllla?.onas. Pag. 246. Ap· 
· provado. 

DO Sll, J·A~S llE-MENDOl\'f)A 

Sollre' negocias das Alagôas. Pag. 269, Ap• 
pr.ovado •. 

DO Sl\, 50.\.llllS lll\AND:Í.O 

Sobt·e a _discussão das for•;as do mar. l'ag, 
270. Approvação. Pag. 271. 

no su: SILVI~ll\A DA MOT1'A 

Sobre· a e>tatistica da populaçao escrava. 
Pag. 296. 

DO S!l. JL'NQUIURA 

Para que o projecto sobre a coptrlbuiçào 
para o uronte·pio gemi dos ser.vHiores seJa 
remctlido lis coutllliS>Oes de fazenda e de 
legislaçao. Approvudo. l'ag. 297. 

DO MESMO SENI!Ol\ 

idem lu em sobre caixas ccoltL'llli<:as seja r e
mettido à conuniss:1o de fazenda. Pag. 207, 

DO SI\, llAliÃO DA LAGUNA 

Para que se pe1:a ao governo pelo minlslcrio 
dn ntar·inha "as cópias segul11tes: 

!.• D<•s docnmcntos 'tue scf·viram para pa
gaHJento de· voluntnrio> li hortos, npr,;sen
tados nesta côl'l''• pelos I ihertaudos, com 
dt!chu·:u;ào das quantias )lagas; 

2; • Dos doeur11cntos pelos quaes foram pagos 
os apresenl.au.tcs de volu11lar·Ios na côriO; 

3. • Dos avisos que autot·izamm estos paga-
mentos; . 

L" Dos contratos de nlislamcnto a que so re· 
fere o art. ti" das lnstl'liCÇucs do ao ri e Ou
tnlH'O do 1882, com todas as declaruçues 
exigidas. Png. 30!. 

DO Sll, J.\flUAHIIIE 

Pnr:1 qnn pnlo lninlsi.PI'it) d\1 inqmrio .. sojnm 
solicil.ntlas du g0\'01'110 as lllflll'JJI:U;ues se
gui ni.Ps: 

1, 11 jluaPs o:; lnol.l\'t)S en1 f]IW Hll hnsoou a 
jlrrsidonf:in dn provlncla rto Goan\, pnra 
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adiar a respecllva nssnmblén leglslntiva, 
quo <levla rouui<'•SO no I" do pi'Oxhno moz 
de Julho, e si os jul~a procedentes. 

2.• Que sendo o adiamento pnm os ultimas 
mezes do COITenlo anuo, qii3CS OS I'OCUI'SOS 
com que conta o governo para substituir 
os auxilias que daquelln cor·pornçilo se de· 
viam espel'al·, nflm de occorrer ás despezas 
or<llnat•ias que já nilo podem satisfazei' as 
actuaes rendas dn provlncia. 

Ribeiro do Luz (OS1·.) -Discursos: 
Emp•·rstlmo na provincia do Rio Grande do 

Sul o outras despezas do ministerio dn 
a~:ricultura. (Sessno em íl de Junho.) Pngs. 
i3 a 116. 

Credito extrnordlna•·lo ao mlnisterlo da ma· 
rinha. (Sessilo em7.) Pags. 711e 76.' 

Idem supplemenlar ao ministerio da ma· 
rinba. (Sessno em 8.) Pags. 86 a 89. 

lloda•ltcue• .Junloa• (ministro da guerra). 
(O St•.) -Discursos : 

Creditas supptcmentares aci mlnisterio da 
guerra. (Sessllo em ~ do Juuho.) Pag. 32. 

Idem idem. (Sessão em 4.) Pag. 36. 
Forças de terra. (Sessão em 1.8.) Pags, 237 e 

!1138. 

s 
Silveira 1\lartlna (OSr.)- Discursos: 

Illuminnção publica. o outras despezns do 
ministerio da agricultum. (Sess:lo em 9 
de Junho.) Pags, !.03 a 109- (Esta inte· 
gralmente publicado no Annexo.) . 

Creditas· supplementares ·ao mlnisterio da 
agricultura. (•essão em Ul.) Pags. 18.~ e 
1811. ' . . 

Dividas de exerciclos findos do minlste·•·io do 
impe1·io. (Sessão em 22.) Pags. 2111 â 253. 

Silveira do 1\lotta (O Sr.) - Discursos : 
Credito .supplementar ao mlnlsterio da jus· 

tlça. (Sessão em 6 de Junho.) Pags. 61 a 
64. 

Illumina~ão publica e outras déspczas do 
ministerio da agricultura. (Sessão em 9.) 
Pn~s. 103 a 109. 

Creditas supplemeritares ao ministcrio da 
agricultura. (Sessão em U.) Pags. 166 e 
167. . . 

Idem idem. (Sessão em IS.) Pags. 176 a !.84. 
Idem idem. (Sess:lo em 1.8.) Pags. 228.a 230. 
Pedidos de lnfommr.Oes. (Sess:lo em 211.) 

Pag. 269. • 
Averbação de escravos. (Sessno em 27 .) 

Pags, Sl94 a ~ll6. · 
Soare• Do•nndo'oo'(ministro de estl'angelros) •. 

(OS1·.)- Discursos: 
Projecto do senado letlrn H, de 187&, sobre 

rrocessos Cl'imcs julgnrlos pelo supr·emo 
•·lbunal de justl~n. (Sessão em I de 

Junho.) Pag. ~. · 
Negocias do 1\io Gmndo do Sul o do. S. 

Paulo. (Sessão em 20.) Pag. 243. 
Idem tio Plauhy. (Soss:lo em 23.) Pags. 2M 

c 2&1.1, 
Forças de mn1·. (Sessão em 2~.) Png. 282. 

Sorteio de dcpula<;ucs : 
Par·a npr·oseulnl' a Sua ~lageslade o lmpc•·:u]OI' 

o aulo~rn pilo da resposta :l falia tio liii'Ono. 
Pngs. 2 e a. 

Idom Idem dos decretos fixando as forças 
de tOI'I'n para o nnno llnauceii'O de 1883· 
1.88~ ; augmcntaudo com :u,:l.8&n6aO o 
CI'Cdito concedido para as ob1·as ·ue•·essn· 
rins com n emanei paçào das colonlns do 
Estado; ab1•indo no mlnisterio da agrlcui· 
tum CI'Oditos supplementare.<': 11 verba
llxerclclos findos- docxerclcto de 1881· 
1882, de !.99:~1178190, á rubrica -Terras 
publicas e colonisação-o para occorrer á 
dellclcncin das ve1'IJUS- Garantia de juros 
ás estradas do f~l'l'o-c outras; e ao. mi· 
nisterlo da guena um credi.to supple· 
menta•· de 321:00o,~.pam .occorrer ás despe· 
zas das rub1·icas - Cot•po de saude e hospi· 
taes- e outras do referido exerclcio de 
1.88t • 1882. Pag. i&6. · 

v 
Vlrloto de 1\ledelroa (0 Sr.)- Discursos: 

listrada de (erro do Madeira e Mamoré. 
(Sess:\o em 23 de Junho.) Pags. 1166 e 267. · 

Negocias do Ceara. (Sessão em 30.) Pags. 
302 a 311. 

Vlaeoilde de .Josunl'y (0 Sr.)- Dlscur· 
SOS : " 

Estradas de. ferro D. Pedro II e S. Paulo. 
· (Sessão em IS de Junho.) Pags.· 173 a 176. 

Negocias do Piauhy. (Sessão em'ld.) Pags. 
~15 a 217. 

Vlaconde de Pornnosuã (0 Sr.) - Dis· 
.cursos : · · -

Apresentando projectos sob1·e um monte pio 
obl'igatorio, caixas econornlcas' e montes 
de soccorro. (Sessão em 7 de Junho.) 
Pags. 66 a 70. · · 

Ne~ocios 1!0 Piauhy. (Sessão em 16.) Pags. 
2U a 2lü. 

Votaçõea: 

Do a•·Ugo unico da proposta do poder exe· 
cutlvo, converlida em projecto de lei pela 
camam dos deputados:· 

N •. tu de !.883, ab1·indo ao ministerlo dos 
negor.ios da ~uer·•·a um credito supple· 
''"!nlar de l92:7:12H676, para uccorrer ao 
pagamento dus !Hvida.s de excrcicios 
lindos. · 

Foi a pr•oposta adoptada para passar á 3' · 
discussão. · . . 

Do a1·tigo unico dn proposta do poder exe· 
cutivo, conve1·lida em projecto de lei pela 
camam dos deputados: 

N. 22 do dito anno, abrindo ao mesmo mi· 
niste••lo urn credito supplernentar de 
321: 000~ para occorrer :ls dcspezas das 
rubricas -Corpo de snudc o hospltacs
c out•·as do exerci cio do 1.881·!.882. 

Foi n proposta adoptada para passar á 3' 
dlscussno. 

0 Sn. MmiiA hE VARCONCEI,LOS (pela ot•dem) 
re~ucrou VCI'balmonte dispensa de ln· 
terstlr.io pnrn n 3" d lscuss:lo das propostas 
que ncnbarr; do sor votadas. 

Consultado o senado, concedeu n dispensa 
· tll'ditla. · 

Hejol<;:lo, anrn do se1· •·omollldn á camara 
dos rlepnln<io<, <ln JH'oposlç:lo dn mcsrnn 
ca111ar·n n. 108, do 1882, autorizando o 
govol'llo a vender· no concessionaria dn 
cslrnda de forro projectada cnlre Vnrgom 

.,., 
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AJonro na Jli'O\'incla da llahia, o Ca
clloelrn, tias l'auollns, na de ~li nas Geme~, 
011 il Olfl{'l'e~a (jUO, flll!'a iallilll, SO Ol'g'n• 
nlr.ar, o JCIIomeil'ils do lili'I'"S dcvolulas de 
cada lado da reftll'ida esll'a<l:l. 

llejeiç~o dO III'Ojoclo do St'llndo lelil'a n, do 
!87G. Cl'elllldo a c lasso do soldados com a 
denomina1;ilo do aspirante>, o llliii'Cando 
os requisitos inclls[JOUSaveis. 

Rejri<:ilo do projecto do senado lettra G, de 
t870 detcrl!linantlo quo a apuraçilo das 
actas dos collcglos elciloi·Ms, .rr.unidos 
pa1·a a eleiçao de senatloms, sem fctla.JIO 
senado, pela fórma t[UO for estahelrctda 
no seu regimento lnlerno. 

Rejelr:lo do projento elo senado loUra L, do 
mesmo a nno, 111antlando 1111e não se proce
da:\ elelcúo para preencher a va!(a de ;ena
doi', na jJI'ovincin da l':ll'ahyba do Nol'lc, 
emf!uanto dumrcm os.soccol'l'úS publicas 
pela calamidade da secca na 111esma pr·o· 
vincia 

l\ejeiç:1o do p1•ojecto do senado leltra A, d3 

sessilO extraordinaria, de 1879, d•ltcrmi" 
nando que as nomeações de deputauos e 
senadores para a asseml>léa gel'al, c dos 
mcmbi'OS das assembléas le~lslativns pro· 
vinclar.s, scrao relias por elei~iio tlit·ccla, 
cm que tomar:lo par· te os cidad:los activos, 
na fórma pr·esc1•i pia. Pags. 45 c 40. 

Do art. :1• da proposta sobre um credito! 
supplementar ao minislúrlo da justiça 
(approvação): rejeiçao dos arts. ~·e a•,- e 
appr·ovaç:1o do ar!. 4° (em 2' drscussào), 

. Q'Sn. So,ums BHANDXO retiUCr l'erbalmcnle 
dispensa de inter·sticio parn a 3' discussão '• 
d<•sla Jli'Oposta. 

Consultado, o senado consenllu na dispensa 
peílida •. P,1g. O i. · 

Da pr·oposta sobre croditos supplemcntarcs 
ao mlnlstcrio da guerra. ·' · 

Approvarào cm 3' rllscussao e adopc:to' para 
subir :i sancrão imperial da p1·o'posla do 
poder execul'ivo, converllda em Jli'Ojeeto 
de lei pela camara dos deputados, n. 22, 
do corr·ente anuo, abrindo ao mesmo r11i· 
nistel'io um credito supplcrnenta~· de ... 
321 :ooon ram occo1·r·er· :is despczns d:t5 
rubricas- Co'rpo de sande e hospitaes
e ou tt·as, do exer·cicio de 1881-1882. Pag. 
65. 

llejeiç:1o do projecto do senado lcltm N, de 
1848, isentando das multas os votantrs que 
deixaram de vota I' na eleiç:lo de juizes de 
paz o de vereadores. Paf[. üü. 

Do art. !"da JII'Oposla do podar executivo, 
convertida em rr·ojr.cto de lei pela camara 
nos dcpnlatlos, n. t, rlo correnle anno, 
aill·indo no tllinislerlo da marinha um 
cr·edlto cxtl'itOJ'<Iinal'lo para pagamento de 
dl.vldas de ex·crclcios nndos, de 1870 a 188t, 
sal v a a erncnda substilu: i v a do Sr. Correia, 
que lambem foi appr·ovada. 

Votou-se e foil'cjeitndo o a1·t. 2° dn mesma 
[li'OJIOSlU. . 

Foi a pr·oposta, assim emendada, arloplada 
para passar :13" disctm:lo. 

O Sn. Mr.m.\ nr. V.\sr.o~cBr.ws J'<'qllr.rou 
vcrl•altllrnl•' dlspr,nsa tln i!llcrsticlo par·a 
a 3" di>CIIssno desla Jli'Opusta. 

Consnllado, o senado concedeu a dispensa 
podl'tla. 

Appr·ovaç:io tnl qnal passo11 0111 2' tliscnssno, 
adopçno pam ser· dcvulvitla :1 camam dos 
dnprJiatlos,. Indo antes :1. eolllllllss:\o de 
I'Otl.1eç:1o, tia Jli'Oposla do po.JoJ' exccnlivo, 

·'· .: -· -~-~:-, 

convcrlidn am pr·ojodo de lol paio rnosrn!l 
e:11n:tr·n, n. 1~. de !883, :1hf'i11rlo ao mlnls
tcrio da justl~a um crotlllo SUJlplemoutar, 
quo sora "l'fJIIca>lo :Is tl•;spe~as com na 
verbas-Jus l<;a du !" lnstaucia -c ouu·ns, 

Irlcm da [H'oposla rio 'poder cxe~utivo, con. 
vertida 0111 pl'ojecto do lei pela mesma 
cnmnra, n. 18, do dito anuo, aul'lndo no 
mesmo minfsterio um cr·otlilo supplemcn. 
lar tle !33:1i40N613, para ser· applicado 11& 
despezas com as I'Ulll'icas- .Juntas coln• 
morei aos - e ou Iras do oxercicio do 1881· 
!882. 

Rejriç:lo ao· projecto do senatlo, ieltra G, de 
1871, delenninando que, ,endo pohre o réa 
c dcl'oudo ser paga n mrtade das custas 
paio cofi'O da camarn municipal, tenham 
os escrivae; de appella~oes direito dtl pedir 
este pngaurenlo dos cofr·es provinciaes. 
Pags. 85 c 8U. 

Appl'ovaçiio elo a !'I. 1° da proposta dQ poder 
cxecul!vo, convertida em projecto âo lei 
pela camara dos dcrutados, n. 19 do cor
rente anno, aur·lnâo ao ministerlo da 
marinha um credito supplomentat· rle 
32~:736U7~0, para as rubr·icas dos U !li, 28 
e 29 do o1·çamon to da marinha, no exel·
cicio de 1881-1882. 

Rejciç~o do arl. 2" tla mesma fJI'oposta e foi 
a proposta, as.<lm· emendada, adoptada 
para passará 3' discussão. 

Appr·ovar.no do art. I" da proposta do poder 
exe·cu 11 v o, co11 vertida em projrc~o âe lei 
pela camarn dos depulatlos, n. 23 do cor
rente nnno, abrindo no mesmo ministerio 
o credito extraor·dlnario de ti38:820a2&7, 
para as rubricas- A r>enacs e Obras -do 
cxercicio de !881·1882· 

llejeiçfiO do ar·t. 2• da .mesma proposta. 
Approvaç:1o tal qual passou em 2' discussão 

e adopç:lo para sa .devolvida á ou tr·a cama· 
J'a, indu antes ll com missão do redacção, 
da proposta· do poder executivo, conver
tld:t cm projecto de lei pela ca marn dos 
deputados, n. I do corrente anno, abrindo 
ao minist••rio da marinha um credito 
extraor·dinat·io, pill'a pagamcnlú de dividas 
de exerclclos nndos, r·eiallvas aos exerci· 
eios de 1870 a 1881. 

·Rejeiçao do projecto letlra H, de 187~. auto
rrz.ando o governo ~ara fazer as despezas 
quo forem necessartas com a construcção 
de uma via fel'/'ca, para ligar os portos 
navega veis do baixo e alto S. Francisco. 

Rojeif,ão do PI'Ojecto rio senado lettm A, de 
t880," autorizando o governo p~r·a nomear 
um clwfe do policia especial do Rio 
S. Ftancisco. Pags. 127 e 128. 

Approvaç:io da proposta do poder cxccurlvo 
con.vert ida em p1·ojecto da lei pela camara 
dos deputados, n.la, abrindo un1 credito 
suprlcmentar· pam occo1·rer :i dellciencla 
das ver·bas- Garantia de juros :Is cstra· 
das de ferro--e outras. 

Appro.vnçiio, ln! qual passou em 2" di;cussilo 
c assim emendada o adoptada, pam ser de· 
volvida :1 out1·a camar•a, Indo nnlos 11 com· 
missão do ro<lacr.:1o, da pr·opnsla do podei' 
cxccu ti v o con voi·tiua cm [II'Ojecl o de to i 
pela eamara dos d.opntados, n. !!l tlo cor·· 
rent•J .anno, abrindo ao mlnislt·rlo da 
ma1'in11n um cr2dllo supplcfllcntar rlc 
324:73M710, pam as t•uhrlcns dos ~~ 2õ, 28 
e 20 dn orç:IIIIOIIIO da 111arinha, 110 CXCr· 
ciclo de 1881·!882. 

Idem dn. Jli'OfJOsln. do mesmo poder, igual· 
mente couvcr·llda CJJI pr·ojoclo tlc la! n. 23 \

l 
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INDIOE 

do col'l'onto nnno, abrindo no mesmo ml· 
nistnrlo o CI'Oiillo cxtrnordlnar·lo dn .... 
ll:l8:820#~87, pnm as rubr·lcas-AI'sonaes-o 
Obms-do L1Xel'lllcio do 1881·1882. Pag. 1·0. 

Appr·ovnçfio e ndopr,no para passar à a• dls
cussno, da pr·opostn do pode1· executivo 
n. 20, do corrente armo, abrindo no mi· 
nislol'io da ngricultum credilos supple· 
mentares ll vcr·ba- Exerciclos Undos do 
oxerciclo do 188!-1882. ' 

0 Sn, ME III A DE VASCONCEI.LOS (pela ordem) 
rcqucl·eu ver·bairnentc dispensa do inters· 
ticro para a 3• tliscussao desln pl·opo~ta. 

Consultado o senado, consentiu na dispensa 
pedida. Pags. 1.97 e 198. 

Votou-se e foi approvado o requerimento 
do Sr. Col'l'cla pedindo informações sobro 
sl o minlstcrio da fazenda deu ordens para 
que se tornassem efl'ectlvos os venotmcn· 
tos, de que trata n ta beiJa que acompanha 
o re~ulnmento approvado peJo decreto n. 
89\7. de i !I de mez findo. Pag. 222. 

Votou-se o foi approvado o ar·t. 1° da pro·· 
posta do poder executivo, convertida em 
projecto de lo i pela cnmarn dos deputados, 
n. 2, do corrente anno, augmcntando de 
314:Js~naso o credito concedido para as 
ouras ueccssarlas à emancipação das co· 
Jonlas do Esindo. 

Votou-se e foi npprovado o nrt; 2° da mes
ma p1·oposta, salva n emenda do sr. 
Junqueira, que lambem foi approvada. 

Foi a proposta assim emendada, adoptada 
para passar á a• dlscuss:lo. 

Votou-se e Mo foi approvada, afim de ser 
devolvida á camara dos deputados, â pro· 
posta do mesmo poder, iguaimenteconver· 
tida om projecto de .lei n. 17 do corrente 
anno, ab1·Jndo um credito do MO:ooon, 
para fazer representai' o Brazll na proje• 
ctada exposiçlio de Berllm. 

Votou-se o foi approvada, o adoptada ·para 
passar á 2" ·discussão, a proposta do mes· 
mo poder, igualmente convertida em pro
jecto de lei, n. 21 do corrente anno, 
abrindo um credito .. snppiementar. de 
!99:457~190 á rubrica- Terras publicas e 
colonização-do exerclclo de 1881·188:1. · 

Votou-se o foi approvado o art. t• da pro:: 
posta do mesmo poder, igualmente con
vertida cm prOjP.clo do lei, n; 26, do cor
rente anno, fixando as forças de terrn 
para o nnno Onanceiro de 1883·1884. 

Votou·se e foi apjlrovado o art. 2' da mesma 
proposta. 

Foi a proposta adoptada para· pnssnr á 3' 
discussão. 

0 Sn, VISCONDE Drl PAnANAGUÁ (pela ot•dem) 
rClJ,UCreu ver·ba/mente dispensa de lnters. 
ticJO para a 3° discussão das propostas 
que famm approvndas. · 

Consultado o s.onado, consentiu na dispensa 
pedida. Pag-. ·23D, 

Seguiu-se em 3' discuss:lo e ft1l sem debato \' 
approvada, tal qual passou cm 2', e ado· 
plnda para subir á sancçfiD lmpcJ•inl, a 
p1·oposta do poder executivo, convertida 
em projecto de lei pela camara rlos de· 
r•ut:ldos, n. 21, do dllo anuo, ahr·indo ao 
ruinistorio da a:::rlcullurn um credito 
supplemenlal' de IDO:.lG7fltDO, à rubrica
TeJ'J'as publicas c coloniznç:lo- do exor. 
cicio de i88t-l882. 

Seg-ni>i·SO em 3" discussão o foi lgnnlmcnlo 
ap(II'OVrlll:t c adoptada par·a sOl' dirigida il 
sano1::lo tmpol'ial, a proposta do rHOSIIIO 
podo r, con ver•lida em projecto do lei, 

XV 

n. 2ü, do col'J'ento nnno, fixando as for·çns 
de tcrr·n pam o armo financeiro de 18~3-
188\. 

Sc~ulu-so cm· a• discussno o foi sem deh.lt~ 
npprovada, tal qual passou ern 2", o ado
ptada par·n ser dil·lg1da :1 sancçno Jmpe· 
rial, a Jli'OfHISl~:lo da carnara dos de· 
pulados, n. 130, do dito anno, contando 
na antiguidade do 1° tenente Aprigio dos 
Santos Rocha o tempo em que esteve, 
além de um anno,n~ ll• classe da ar·mada. 

Seguiu-se em a• dtscussilo e foi i~uaimente 
npprovnda o adoptadn para ser dirigida á 
sancor.o imperial, n proposiçao da mesma 
camara, n. 120, de 188~. antnr·Izando o 
~overno a concot!er iicen~a n J<lsó Milltllo 
de Sanl'Annn, conductor de 3" classe da 
osh•adn do f~rro l), Pedl'O ll• Pag, .243. 

Foi appr·ovada e adoptada para passar á a• 
discussão, a pl'opos!a do podO!' cli.eculivo 
convertida cm projecto de lei pela c amara 
dos deiJUlactos, n. 15, do COI'J'ente anno, 
autorizando o :mlnistorlo do imperlo a 
pagar as dividas. dP- exer·cicios Ondos, na 
unportancia de 23:íl74n328. 

0 Sn,. MEIÍI.\ DE VASCONI:lli.LOS, (pela ordem). 
requer· verbnlmento dis~ensa de interslicio 
Jllll'n a 3' discussilo desta '}Jroposla. 

Consultado, o senarlo consentiu na dispensa 
pedida. t•a~. 2tsli. ··. 

.Foram approvados os arts. 1', 2•, a• o -i• da. 
proposta do poder executivo, convertida 
em projecto de ·lei pela camara dos depu
tndos,·n, 27 do corrente anno, lixando u 

.. for·ça nav.al par·a o cxErcicio do 1883·1884. 
Votou-se c foi approvada a emenda tla ca

mara dos deputados supprcssiva do art, 5° 
da mesma pr·oposta. 

Foi. a ,proposta .• assim emendada, adoptada 
para passar a 3• discussão,· 

0 Sn, ME IRA Dg VASCONCELI,OS reqUOl'eU VOJ:• 
batmente dispensa de lnterslicio para a a• 
discuss~o desta proposta. . 

Consultado o símado, consentiu na dispensa 
pOilida. P~~. 29fi. 

Entrou em a• discussão e foi sem, debato 
ao provada, e adopladn tal qual passou em 
2• para ser dirigida á sancçao imperial, a · 
proposta do poder executrvo convertldll 
cm projecto ile lei pela cnmara dos de
putados, n. 27 dll c01·rente anno, lixando 
a força naval para o exerclcio de 1883·188~. 
Pa!l· 30l. 

Entrou em a• discussão, e foi sem debate 
approvada, !ai qual passou em 2', e ado
ptada para ser dirigida á saneçao imperial,· 
a p1·oposrçM da camara dos do pu lados 
n. 30, do corrente anno, autor·lzando o 
governo a conceder licença no descmbar· 
gado r· da relaç:lo de Perna"'uuco, Gervasio 
Canrpello·Plr·es Ferreira, 

Seguiu-se eJll 3' discnssao, e foi igualmente · 
approvad.a e adol'tada para sol' dirigida:\ 
sancção unpcrrn , a proposição da mesma 
cnmnm n. 30, do.correute anno, elevando 
a 500 ré is diarios a pens:lo de ·~00 róis con
cedida ao soldado do 2• IJ~lnlbno de lnlan· 
tnria Antonio Bezerr·n, por ser elle anspc
çndn reformado daquello Lalalhão e não 
soldado. . 

Scgulu-so em 3" discussno, c foi ll(ualmentc 
approvadn e adoptada para seJ' dirigida :l 

. s~ncç:1o lmpor•rn, a proposição da mesma 
camnr·a 11. MI, du cor·r·c11to anuo, appl'O· 
vnndo :t Jlens:io do '•Oll róis dlar·ios, l:on
c~d ida ~o soidatlo refnl·madn do D" halall~:lo 
de infantar'ia '!'crtullano das Cllag-as 1'1· 
nhciro. 

-·~······ ' . ";" ,. '"'(.,r'-""''"1' 



Seguiram-se successlvamento cm 2' dlscnssno 
os a1·t~. l" o 2• da )li'Oposlçiio da mesma ca· 
mlu·a n. 41, do coJ•ronle a uno, approvando 
11· pensao do ~oo réis diarios, .concedi<lllao 
cabo de esquadra do 3• bntnlbilo de nrtll ha· 
ria Uaymundo José da Paz, os qunes foJ·nm 

"sem clebate approvados, sendo a propo. 
slçà.J ado11lada para passar â 3" discussão. 

Seguimm-se Igualmente em 2~ discussão os 
nr.ts.-l• e 2o da proposição da dila cámara 
n. ·i3, do· conente .anuo, approvundo' a 
pensiio do coo réls dlarlos, concedida ao 
:a• sargento reformado do' oxcrcllo Marcos 
José de .Souza, os quaes foram sem debate 
approvados, sendo a PI'Oposiçiio 'adoptada 

·para passar 11.3• dlscussiio, 
Seguiram-se lgualmen·te em·2• dlseussiio.os 

arts. t• o l!' da. proposlçiio da referida ca
mara, n. M, do correu te anno, approvando 

_. 

a prnsfio do 400 réis dinrios, concedida ao 
soldado rofOI'IIindo do exercito José Cus
todio da Silva, os qunos foram sem debate 
approvndos, sendo a proppsiçno adoptada 
1mrn passai' á 3" dlscussao. 

Segull·am·se Igualmente em i" dlscussno os 
· arts. t• e li" da proposiÇão da citada ca· 

·· mara, n, 4ti, dó co1·rente nnno,npprovando 
-a. pensao de 600 réls dia rios; concedida ao 
l!" sargento reformado do exercito Esp~clo 
AI ves de Ollvell·a, ós guaes foram. sem de· 
bate approvados, sendo a proposlçllo ado· 
piada para passar á 3° dlscussno. . 

· .. , O SI\. 'CRuz 1\JAcHADo (Jlela ordem)' requer 
· .· ,: verbalmente .dispensa d.e lnlei'Sticlo pará 

. a 3" dlscussao.destu~ proposições, 
Censultatlo: o senàdo consente na dispensa 
.. pedida. Pags. 307 e aos, 

. . 



SENADO 

20• SESSAO' 

111M 1 Dili JUNHO Dili 1883 

Presidencia do Sr. O onde de Baependy (1lice
presidcnte) 

SUMMARIO.-IlPBDlBMTs.-Eslado do oogur••Q• do resor· 
valaria do Podrogulho. Discurso o requonmonto do 
St·. Corroia.-Approvopilo.- Sorlolo do uma dopul4ç~o. 
- onou DO DIA Proioctos do sonado leltra B. do 1871, 
latira F, o loltra'!c,...;Rojeipilo.-Projoclo do aonado, lol· 
Ira B. Discurso do Sr, Corroia. Discurso c roquorimonlo 
do adlamonlo do Sr, Danlaa. Obsorvaçffos do Sr. Soa• 
roa Brandilo (ministro do oslrangoiros). Approvaçilo do 
roquorimonlo do adiamento. . 
A's U horas do. manhit acharam· se presentes 

33 Srs, sanadores; a saber : Conde da Baapendy, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Luiz Felippe, Chichorro, Atfonso Çelao, Carrão, 
Visconde de Paranagua, J~l!quetra, P.aea de 
Mendonça Viscon:la de Murtt1ba, Correta, Ba
rão 'da Laguna, Castro Carreira, Paula Pessoa, 
Ribeiro da Luz L~fayette, Leão Velloso, B3r
ros Barreto F~usto de Aguiar, Barão do Ma
morá Viriato do Medeiros, Viscond3 d3 Bo~ 
Retir~ Luiz Carlos, Diniz, Visconde da Abaeto, 
Christiano Ottoni, Danlas, Saraiva, Cunha e 
Figueiredo o Visconde tio Jag11ary • .. 

Deixaram do comparecer, ·com causa partiCI
pada, os Srs. Uchóa Co.va!canti, B.ari!~ da Coto
gipo, Jaguaribo, · Octavtano, S!lv.otra, Lobo, 
Henrique d'Avila, Cansansão de Stmmbu, Fer
nandes da Cunha,do Lamare, Silveira da Motta, 
Visconde do Nictheroy o Visconde de Pelol~s,. 

Dob:ou de comparecer, sem. causa pari!CJ
padl, o Sr. Barão do Souza Qumroz • 

O Sn. PnESIDIINTE ab1•i u a sossiio. r 

V. II, 1 

Leu-se a acta da sessllo antecedente, e, nilo 
havendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. 

Compareceram, depois ,de aberta a seslllt~, os 
Sra. Soares Brandiio, · D10go Velho, Marllnho 
Campos, Vieira da Silva, Nunes Gonçalves, Joito 
Alfredo, José Bonifacio, Franco de Sá, Meira 
de Vasconcollos, Antão, Teixeira Junior, Sil
veira Martins e Sinimbú. 

0 Sn. 1• SIIIORIIITARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofticios : 
Do Sr. senador Jagnaribe, de hoje, commu~ 

nicando que, nA:o permittindo a irregularidade 
de sua sande actualmente o seu niario compa
recimento ás sessões; é este o motivo de sua 
ausencin, · nas sessões em que, como hoje, nllo 
estiver presente.- Inteirado. 

Do mmisterio da j11stiça de 30 de Maio ul· 
timo, communicando q uo, em ofticio reservado, 
exigiram-se da presidencia de S. Paulo infor
mações acerca dos netos violentos praticados 
pelo juiz municipal o da. orphllos do tet•mo do 
Amparo, contra o advogado Francisco Antonio 
de Araujo.- Inteirado. · . 

ESTADO DE SECIUUANÇA DO UIIISEUVATOUIO 
DO PEDUECIULHO 

. O s~·. Oorreia :- Esta cidado ó, de 
tempos n tempos, sobros~ltl!.da com a idóa do 
quo o estado do rosorvatorio D. Pedro II nüo 
inspira n confi!lnÇ!l que deveria inspirar. 



2 ANNAES DO SENADO 

O Sn. VmiATO om Mmn:~~mos :-Graças aos Ni'ío tenho compotoncia para dizer qual a 
conoe1•tos que lhe fizeram. real importnncia dos factos assignalados ; mns 

o Sn, ConuErA :-A esta respeito, lê-se no ao governo incumbo tomar todas as providon
Jornal do Oommorcio ue hoje 0 soguinto (lB): cias, para examinar si se trata Ja 11ymptomas 

de mal do maior gravidade. , 
« Rosorvatorio D. Pedro II.- Noticiámos De vez om quando o rasarvatorio di\ testamu• 

opportunamonto que, ao ser esgotado este rasar- nho de que a obra nilo está perfeita. Ainda 
vatorio a H do mez ultimo, mostro11 finissimos .agora ha despeza nova a fazer: e o que desejo 
estalos, da espess11ra de um fio do cabello, no é· que o governo não se limite a um oxame su
emboço do revestimento do fundo, sendo attri- perficial do res3rv,ltorio, que mande proceder 
buido o facto ao sensivel abaixamento da tem- ás investigações que o caso está pedindo, p~is 
peratura, Tomados os mesmos estalos, que que 1111mpre, ant~s do tudo, não oxp61• esta c1• 
foram considerados como de nenhuma impor· dada ao perigo de qualquer calamidade, •• 
Lancia, recobe11 novamente agua o reservatm·io 
o recomeçou a fllnccionar, som que nos primeiros O SR. ·VIRIATO DE MEDEIROs:- Não h a pe • 
dias mostrasse ditferonças por perda d'agua, rigo nenhum nisto. 
superioras ás normaes. Depois do dia25, porém, O SR. CaRRliiiA:-, •• proveniente do rasar· 
llatenteo11 a observação pequeno augmonto de vatorio, como em outras cidad9s tem aconte
lntlltração, e, ante-hontem, as perdas revela- cido. 
ram-so.sup~ri?res quatro vezes ás normaes, qu3 O SR, VIRIATO DE MEDEIRos:-Em raserva-
•"o de 5 ~llhmetros om 24 horas. Esgotado·o torios de outra especie. 
reserv

11
ator10, verificou-se hontem pela maohll~ . 0 SR. Cor\REIA:- Milito estimarei se verifi-

que n .s muralhas de norte e 09ste, bem como n que que nada h!l a receiar pala estado da per· 
revestl.men~o ~o fuodo,renpparaceram,com cer~a . : ,'!." .. seg. urança do reBervatorio ; mas 0 que é 
cle.l~BIO m1lltmetro ~e l~rgura, .fendas que Jl' 1 ,, , .. ·'· ,; ·'".·'~ d.e tempos a tempos temos de oc-
eJastnm desde os pr1ma1ros acc1deotes occor- : ' li ' 
rido~ no :eservatorio, a q11a intencionalment .. i "ll,~,"~:·;;w·\_;':''.'',". ~.', .. MmoEmos:-Graças aos 
hav1am deu:ado de ser c?ncerla9~ •• 1JIJid9~1!P.en,..,"';;""-·tr··-·;c"•·•·r·""rv·"-."''""''~. ..... •. • · · · = ·· -. 
recomposto o embo--
parece indicar r 
duziu diminut; 
ciavel. 

c O eita:ne 
minado honl 
porém, que a 
a fabricas d 
defioitivamei 
o cM sião de n 
ConStt'UCQilO : 

O R I G I N A L MUTILADA 

pressibilidad, 
custará maia 
dente ainda: 
contou o Sr •• 
como prova veis 01. 

. «E' para notar que, . . . . . 
r1dos no re,ervatorio, osto é o menor, 'sendo 
que o primeiro se deu '12 dias d3poi' da carga 
cl'agua, o segundo depois de cinco mezes, e o 
actual depois de iS m~zes, Dentro de 25 dias 
o roservatorio tornará a funccionar, si acaso o 
ezamo não descobrir novas feoias, que não 
hajam podido ser observadas hontem. " 

Assignalaram-se factos dignos de considorn
çlo : finissimos estalos, da espessura de um 
fio de cabello, no embaço do revestimento do 
fundo do reservatorio; n principio pequeno 
augmento de infiltr.1ção, revelando-se ante
hontem perdas superiores quatro vezes às nor
maes ; reapparocimento, nas m11ralhas de nor
te e oeste, bem como no revestimento do 
fundo, do fendas com cerca do meio millimetro 
de Inrgm•n; e recalque, ornbor.l diminutis
aimo, no angulo nororsto. 

Sabe-se que ossos estragos, quo tom sJtfrido 
o roservatorio, impedem que elle funcciono 
durant.o 25 dias. Entretanto oxame maia minu
cioso póde mostrar os estragos maiores, quo tra
gam m1tis longa interrupção. 

por petaoa. tao competente· o requerimelitó que 
vou ter a honra de sujeitar á apreciação do 
senado. · 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROs:- Perfeit~
mente. 

Foi lido e apoiado, posto em discussão e sem 
debato approvado o seguinte · · 

Requerimento 

« Re1ueiro que, pelo mioisterio da agri
cultura, commercio e obras publicas, se peç11. ao 
governo a seguinte inform~çao :si é do perfeita 
se~; urança o oshdo do reservatorio D .. Pedra 11. 
- Manool Francisco Correia.» 

O SR. PRESIDENTE declarou <J,IlB ia otllciar-se 
ao governo, pelo ministorio do 1m poria, afim de 
pedir-se dia, hora e lagar om que Sua Muges· 
tndo o Imperador ao dignará do roceb~r uma 
doputnçiio do senado, que tom do npJ•osontar ao 
moamo Aug-usto Sonhar o autographo da rcs· 
postn ti fnlla do throno. 
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EM '} DE • 

Em seguida. fora.m sorteados os Sra. Ba.rito d!l 
La.gunll, Paula Pessoa., Dantas e Diogo Velho, 
os q unes, reunidos nos membros da respectiva 
oommis~llo, comporão a dita doputaçio, 

O Sr. Diogo Velho (pela ordem):
Peço dispense., por11ue tenho impedimento pea. 
soe.l ; necessito saliir da côrte por estes dias. 

Foi sorteado o Sr. Cans!lnsilo de Sinimbú. 

ORDEM DO DIA 

PROJIIIOTOS DO SliiNADO LJIITTRA B Dili 1871, LIIITTRA 
F, III LETTRA K 

Prosaguiu, em 2• discussão, e foi sem debr.te 
rejeitado o t~rojecto do senado latira B de i87i, 
creando me.1s sais l'elaçilea, e.lém das que já 
existem no Impol'io. 

Seguiram-se successivamente, em i• discus
s!o, e foram sem debate rejeitados os projectos 
do senado, lettra F, de 1873, ~ua determina gue 
aos senadores e deputados e prohibido e.ce1tar 
ou exercer que.lquor emprego publico ou Com• 
missão do governo, exceptuado o cargo de mi
nistro de estado ou miasio especial ; 

Lettre. K, do mesmo e.nno, 9.ue autoriza o 
governo e. despender até á quanha de 200:001)$ 
com e. construcçio de um ediftcio pare. e. escola 
de medicine. do Rio de Janeiro. 

-· . ··paÓJEOTO DO SIIINADO LliiTTRA D Dili i874 

Seguin-se, em i• disciussi!o, o projecto do se
n~do lettre. B de 1874, que manda quo r. discu~ 
Ião o votação doa processos crimes julgaslos 
pelo supremo tribunal de justiça, se façam pela 
fórme. determinada no art. 21 do regulamento 
das relações ,de 3 de Janeiro de 1833. . 

O Sr. Oorrelaa- N«o aeisi e.cha·so 
na ce.sa o nobre presidente do conselho ... 

0 SR. PAIIIS DIIIMIIINDONC}A :-Nio e~tá, 
0 Sa. Cauz MACHADO (1° secretario) :-Pe.r

ticipou que ie. ao thesouro a serviço. 
O Sa. CoRRliiiA :-. • . mas ache.-se presente 

o nobre ministro de estrangeiros, que poderá 
me.nifostar a opinião do governo sobre eate 
proJecto. 

E' um projecto .e.prosentàdo em 1874, pelo 
nosso college. de aaudosa memoria, o Sr. Fi
gueira de Melló, em assumpto do sua especial 
competencie., o que elle deciarou, aojustiftcal-o 
na. sessão do i8 de Maio daquelle anno, ser o 
fructo de sua experioncia de magistrado por 
espaço de 40 annos. Justiflcnndo-o, asaim 
enunciou-ao o Sr. Figueira de Mello {lê): 

c Ao passo que, pelo regulamento das rola· 
ções, a discussito e vote.çllo dos processos crimes 
eram publicas, porque apenas so mandavr. sahir 
da sala o autor, o róo, seus defensores o pro
curadores, flce.ndo om todo caso os espectadores, 
como o olho vigilante do publico sobro os factos 
IJ.Ue ao dessem na nudirncia; ao passo que, nt. 
loi do supremo tribunal do justiça so diz que e. 
discussão serd. socrota, mas quo n votação será 

publica, o novo regulamento ordena que a. dis
cu>são soja. pnblica e a votaçlo inteiramente 
sec1'e ta. Ora a votaçã:o secreta, alom de ao r in• 
teiramente i nu til, porqne, pela disouasiio ficaria 
propalados os votos dos jnizes, além de ser 
mteiramonto contraria ás leia, porque o art. i8 
da disposiQi!O provisoria determina !lue u 
sessões das rela9ões sejam sempre pnbhcas, é 
lambAm disposição contraria aos verdadeiro• 
prinoipios, qne devem rsgnlar esta mataria.. • 

· Accreacenton o nobre senador (lB) : 
c A publicida.de que tom sido da.da. aos no8BOI 

tribnnaes 6 um trinmpho da philosophia do di· 
reito; ,é um trinmpho qne devemos austental' 
sob pena do retrogradar. • 

O Sa. NUNIIIB GoNC}ALVIIIB :- Carregue cada 
um com a. responsabili,!ade que lhe cabe. .. 

O Sa. CoaRIIIIA :-Este aparte do nob1•e aena• 
dor pelo Maranh~o. distincto magistrado, fa.vo
rece o projecto, 

O que pretende o governo quanto a este pro
jeelo 1 O que j nlga que deve fazer o senado I 

Por ser a.nt1go o projecto, nem por isso deixa 
de tra.tar de assnmpto que ainda lioje póde .ser 
aventa.do com va.nta.gem. . 

A falia do throno allnde a. um projecto de re
forma judicia~ ia, e. no 80U prog~ma. o minis
terio actual o lDclutu entre aquelles que . pre
occupam seriamente o governo. . 

Dispõe este projecto e.lguma. cousa acerca do 
assumpto que nos ocoupa 1 Póde a deliberaçlo 
do senado, sobre a mataria sujeita, tor e.lgum 
alcance em referencia á reforma que vai propor 
o m iniaterio 1 

O governo, com bastante i !!justiça pare. .com a 
grando me.iorie. dos me.giatre.dos actuaes, pra
lendo cóm sua reforme. da.r aos futuros magis• 
tre.dos não só independencia, mas cape.cidade. 

Ninguem póde ser contrario a este pense.· 
monto, ninguem pd:ie desejar senão uma me.
gistrature. independente e ·a.~ paz. 
. Mas o .. projecto ·nio foi ainde. apresente. lo ; e, 
na ordem do dia do aenado entra esta ma teria 
que não deixa de ter impo~te.neie.. 

Nilo é possivel votar sem conhecer o pnnaa
mento do governo ; nem foi uma curiosidade vi 
que ma moveu a pedir e. pala.vre., para provoca.r 
explicações do governo. . 

o Sr. nantas :- Sr. presidente, nio 
venho oppor-me e.o projecto, pelo contrario ai 
tivesse de pronunciar-ma, já estava muito in
clinado e. dar-lhe o meu voto. Examinando, 
porem, os pnpeis que o instruem, noto que, 
sobre eete proj~>cto nito foi ouvide. nenhum& 
commissito da casa ; além da existir outro pro
jecto, que está prejudicado, apraaontado pelo 
finado senador Zacarias de Góes e Vaaconcelloa, 
em que se propõe e. derogaçi!o do art. 6• da 
lei n. 2633 do 20 de Setembro de 1874, na 
parte em que est&belece a competoncia dos 
dcaombargadores para presidir aa ses<ilea do 
jury nas comarcas especiaes. 

Isto está providenciado. 

O Sa. CoaRIIIIA: -Esse projecto não está om 
discussão, 
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.. O .Sa. DANTAs:- Mlls acompanhll os papeis, e 
sobre asto ó que houve pn••ece•• da com;nissil:o 
do legislação. · 

Neste parecer,nom do longo ao a.lludo a.o pro
jecto que· ora. se discute. Este, como foz ver o 
nobre senado!; pelo Paraná, se propõe a. um 
fim muito util, e te1n a. seu favor a. rrcommen
daçio valiosa. de ser apresentado por um magia-· 
tr11do provecto e · illustrado, que fez )lar te do 
senado, o 81·. Figueh·a. de Mello ; foi elle que, 
com a sua experiencia,entendeu de"ver formular 
este projecto, cuja . disposição c11pital ~ a. se
guinte : o senado verá prima faoio ·que essa 
disposição attra.he. âquellos que têm conheci
mento da. mataria, ou-como advogados, ou como 
magistrados (lli): 

c Art. 1 • • A disoussio e votaçilo dos pro
cessos crimes, JUlgados pelo supremo tribunal 
de justiça, se farão sem)lre em sessão publica, 
e pela. fórma determinada. pelo a.rt. 21 do re
gulamento das relações do Imperio; de 3 de Ja-
neiro de f833 . .,. . · 

Esto regulamento da i833 foi, como o senàdo 
sabe, om grande· parte modificado pelo de 4 · de 
Maio de f874. 

Já o honrado senador pelo Paraná leu- a 
. disposição do art. 21 que se mandarestabelec~r 

de conformidade com o projecto. · 
:Nio fica ahi o projecto ; ha ainda outras 

disposições, 'a meu ver, muito uteia e dignas da 
npprovaçdo .do senado. · · · 

c Art. 2.• Tanto no snpremo tribunal de jus
tiça como nas relações, deJlois de ter-se _lido o 
libello, coatra.riedade e ma.1s peças do processo, 
que o devem ser na fórma das leis e inqueridas 
as testemunhas da a.ccusaçllo e defesa, terá 
logar a discussão oral das partes. por si, ou 
por seus procuradores., 

Tudo isso, como o senado sabe, conforma-se 
com a disposição constitucional. ( Ooiltinúa a 
ler). . 

c Art. 3.• Si o réo accusado perante ó supremo 
tribunal de justiça ou alguma das relações 
nio nomear procurador; que o defenda, ser
lhe-ha dado ell.-otllcio, com a conveniente ante
cadencia para. o estado dli questão • ., 

E' uma. ga.rantia de defes11 e,· em ultima a.na
lyse; ó a. verdade do facto cJ•iminoso. 

« Art. 4.• Nilo sõmente as partes accusad~s, 
mas lambem os seus procuradores,com mandato, 
ou sem ello, poderão exercer o direito de re
cusar os jnizcs, que ás. mesmas partes expres
samente concedem as leis de f8 do Setembro 
de f828, e art. 33 do regulamento de 3 de 
Janeiro de 183::1, que fica restabelecido." 

Estas disposições, que formam um conjuncto 
de providencias a meu ver acertadas, não 
podem de certo sei' repellidas pelo se nadei. 

Penso, enli•etanto, que , no ponto em ljUO 
nos achamos, s?m um adiamento indefinido, 
alguma Jwovidencia so póde tomar, o esta. 
occorro immediatnmonto a qualquer um de 
nós - ouvir-se a commissão de log!slaçilo. 

Deixai' o projecto, por um voto do senado, 
adiado aló quo venho. a reforma judiciaria, ó 
demorar tn.lvoz, alóm do que ostd om nosso 
pensamento, a p1•ovidoncin que ropu'o nCOI'Ia.
da, o ntó urgonte, pnra n boa administração 
da justiça. 

. Logo_, sem in~orre1'. naquel!e defeito, ~ para 
approx1marmo-nos quanto poss1vel do deseJO que 
talvez tenhamos todos de ver o projecto cion• 
vertido em lei, o alvitre melhor, julgo· eu, 
será o do mandai-o 11 commiss~o do legis· 
Jaçao, a qual, ouvindo o governo, com as suas 
luzes, habilitar-nos-lia a. tomar uma deliboraçlo 
comvleb, justa e conveniente. . . ' 

E1s o req ue1•imento que me proponho ofl'e· 
recer ao senado • - · ' 

~oi lido, apoiado e posto em discussão o se-
gumte ·· 

Requerimento 

c Requeiro que volte á commissão . de legia
laçilo ·para dar parecer.-!S. R.-Dantas, , . . 

I 

I 
~ j 

O Sr. Soares Brandão ( minis
tro dos estrangeiros) :- Sr. presidente, levaR
to-me· tio sómento para. satisfazer os desejos do 
nobre senador pelo Paraná. .A· ~-~::=-==--====-=•-=·:.:· 
· S; Ex,; ' l'•1~iu que. o govr' 
ilua opinl.lío. , :... rcs. :l•lito._::4o~ 
sujoit~'"-•Mtcl>or~_çli~~;,-

Pa.fe.:~ni.lo-mo· tj 
,ç!!eiil'J""' ,,:cúia-' -;'i(i 

I ' . .... . . \\•lij 
pe. ~ l·,n.·~)!.t .. ::I;La t:n. ... ~~ .... · 
de '\'1 ::· ;: j m.~:rJ a eco r ,.;~ 
qc.·:':.:.~~·n~D! p~·~·~~e 
aio de ... ;;·t':'"v'"'· rA·;! O R I G I N A L 

Nil:o havendo. r·'~t~'l 
encerrou-se a d1sc~ 
. Posto a. votos, foi~a1 

Esgotadas as mal!~ 
Sr; presidente deu ~ 
Junho: .-.. ~ 

Discussão dos· requel~ •• 
ordem de sua a.presentaçi!Ofi> 

Do Sr. Ba.~i? de Mamorá, 'peuruw::m&•u•"~~~~~~=-..:.:t::::.-----·-·-·c~· .... ., .. 
ções sobre SI e exacto ter sido. contratado em 
L~ndres, para. a armada. nacional; um navio 
oncouraçado além do Riaohuelo e ~elo typo 
deste, e sobre o estado'da. verba da le1 n. 3030 
de 9 de-Janeiro de f881. . 

Do Sr. Henrique d' Aviltl, pedindo informa.:. 
ções sobro o saldo existente na verba- Obras 
p11blicas - attenrlidf!s as designações feitas pelo 
poder legislativo den\)'o do corrente oxercicio, 
sobre o saldo que R3 nota na mesma. verba no 
orçamento de 1883-1884, depois do attendidas 
todas as designações do _poder legislativo na 
verba do actual exorcicio, que ténbam do p~ssar 
para aquelle oxorcicio ; si, com a organização 
dada. ao serviço da illuminação publica ultima
mente, ~oi. oxcedida. a verba respectiva; o final· 
mente SI, por qualquer fórma, consta., na ·aecre· 
tnria da ag-ricultura, ter sido feito, por aquelle 
m\nisterio ou por sua iniciativa, um empre
stimo ao banco da provincia do S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, ou . poJo menos quo fosse proje-
ctado caso emproshmo. · -

ro Sr. Junqueira, podindo côpia ao governo 
das ropresontaçõos do ('lrosidonto dllS Alagóas, 
sobre a l'omoçfío do jui~ do di1•oito .Julio Cosar 
do Mondonça. Uchón. pn.rn. lt comarc:t do Cama
ragibc. 

'· 

M 
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i• diacussilo dos projectos do senado : 
Lettra D, de 1875, croando a classe de sol

dados com a denominaçilo de aspirantes,e marca 
os requisitos indispensaveis. . 

Lettr~~o G, de i879, determinando que a apu
raçlo das actas.dos collegios eleitoraes reuni

. dos para a eleiçllo de senadores, sorá feita no 
·senado pela fórma que fór estabelecida no seu 
regimento interno. 

. Leu-se a acta da sessão antecedente, e, nil& 
havendo quem sobre · e lia · fuiessfY' observaç!Sss, 
deu-ao por approvada. · ' 

Compareceram, depois de a~erta a· aessllo, os 
Sra. Dantaa, Fausto de Aguiar, Lafayette, Mar
tinho Campos, Silveira dn. Motta, Nunes Gon
çalves, Joa:o Alfredo, Viriato do Medeiros, Vis
conde de Paranaguá,, Carra:o, Soares Brandllo, 
Diogo Velho, Silveira Martins, Teixeira Junior, 

·AutUo, . Fernandes da Cunha e ·Franco de Sá. 

O Sa. t• SIIICRIITAliiO deu· conta do seguinte 

· Lettra ·L, do meamo anno, mandando quó nllo 
se preceda á eleiçll:o para preencher a vaga· de 
1enador na provincia da· . Parahyba do Norte, 
.emquanto durarem os aoccorroa publicos pela 
calamidade da secca na mesma 11rovincia. . EXPEDIENTE 
. Lettra A,. da sessilo extraordmaria de 1879, . 
determinando que as nomeaçi5es de deputados Oftlcios : 
e 1enadores para a aasembléa geral ·e doa mein- - · Do miniaterio da fazenda, de 30 de ·Maio ul· 
broa· das asaemblé111 legislativas provinciaes, timo, remetlendo, em satiafaçilo ao oftlcio do 
serilo feitas por eleição directa, em que toma- scnadó de i4 do dito mez, ,cópia do telegramma 
rio parte todos oa cidadãos activos, ua fórma de i5.de A'gosto do.ail.il.o.pas•ado, expedido por 
prescripta. . . . . aqnello ministerio, mandando suspender a :exs-

Em seguida, o.mesmo Sr.presi~ente convidou ·cuçilo da .lei provincial de Pernambuco, que 
os"Srs. senadores para se occt~puem ·com os decretou ·a cobrança de impostos de importação; 

iõ_.,. ,.. _____ .;;;;,.,;;,.;.,o.;,..;;..,, commis~õf.ii, que, •íe.tavam dados -A quem fez a re11uisiçll:o, devolvendo depois a 

U T I L A D A 

A 'a i 1 horas da manhA: acharam-se presentes 
32 Srs. senadores, a saber : Barll:o de Cotegipe, 
Oruz Machado, Barilo ·de Mamanguape, Godoy, 
Luiz Felippe,Chichorro, de Lamare, José Bo
nifaoio, VlsCo!lde d~ Bom Retiro, Barll:o de :r,fa· 
morá, Junqne1ra, Visconde· da Abaeté, Paes de 
Mendonça, Bar!~? d~ ;Laguna, Ca.str~ Carreira, 
Christiano Ottom, Lu1z Carlos, R1be1ro d1 Luz, 
Moira de Vasconcellos, Paula Pessoa, Visconde 
de Muritiba, Correia, Affonso Celso; Saraiva, 
Henrigue d'Avila, Barão de Maroim, Lel!o 
Velloso, Visconde de Jaguary, · Diniz, Corido 
de Baopendy, Vieira <la Silva e Barros Bar
reto. 

Deixaram de complrecot•, com causa partici
pada, os Srs: U:chóa Cavnl~a~ti, .Jaguaribe, 
Octaviano, Silvo1ra Lobo, S1mmbú, Cunha o 
Figueiredo, Visconde do Nicthoroy e Visconde 
do Pelotas. 

Doil(ou do comparecer, sem causa participada, 
o Sr. Barão do Souza Queiroz. · 

O_SR. PREsrm~:-;TE abriu a sossiio. 

meaa. . 
Do ministerio da ju.itiça, de 31 do dito mez; 

oominunicando .'que em .oftlcio reservado exigiu 
informações da presidencia de S. Paulo, sobre o 
parentesco existente entre o i~ e 3~ supplsntes 
do juiz municipal e de orphios do ~ermo de. Bo-
tucatú.- Inteirado. · 

GRATiil'ICAÇÕIIB A. IIIMPRIIIGA.DOS DA. SIIICRl!lTARIA.· DO 
IMPl!lRIO ! l 

o Sr. Leão ·venoso t ..;; Sr. pra:. 
sidente, julgo que o senado nllo levará a mal 
que eu explique desta tribuna quaesquer actos 
.da minha administraçio e procure defender-me 
sempre que sobre elles levantar-as algqma ac-
cusaçll:o. · ,. . 
' Em um dos jornaea de hoje se. diz ·gue. o ex· 
ministro do imperio mandara., nos ultimaR. mo· 
mantos de sua administração, dat• .uma. grati,. 
ficação ao seu oftlcial de gabinete, gratili.càçllo 
que o seu digno successor s~ recusara. a fazer 
eft'ectiva. . 

E~ de todo o ponto inexacta esta inainuaçilo 
·relativamimte ao ex-ministro do imperio, que 
aliás nll:o rpandou dar gratitlcaçll:o p.enhuma. ao 
aen digno official de gabinete. . • . .. 

0 SR. VISCONDE DE PA.RA.NAGUÁ :~Apoiado. 
E nem nenhum dos seus collegf's o fez-. 

O SR• LEÃO. VmLLoso:·- .•• e nem a q~al· 
quer outro empregado da secretaria. 

O SR. VJsCONDJII DE P.ui.ANÁGuÁ:- Nilo ti
wram. · 
. O SR. LEÃO VEttoso:- Limilei-me, Sr. pre· 

sidente, a agradecer ilquelle digno funccionario, 
quo muito lea.Imento mo .serviu durante a 
minha administrai;ito.; limitei-me a ag~.adocer
lhe a coadjuvação· que mo prestou, asstm como 
a todos o• outro~ q uo m~is concorrot•am para 
mo auxiliar na .gerencia dn pasta. 

O SR. V1sooNDm DE PARANAGUÁ :-Foi o quo 
fiz tambem. 
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o Sn. Lm:í.o VmLLoso :-Limitei-me e. e.gra: j 
decer-lhe, louvnn !o.o, mas nilo lhe mande1 

ORDEM :DO DIA 

abonar gratiftcaçilo alguma, CONTRATO DE Ul\1 lDNCOURAI)AD O Elll LONDRIIIS 
O nobro presit\onte do conselho ahi está, o 

som duvida dará testemunho de que n«o en- Continuou em discussilo o requerimento do 
controu aviso nenhum neste sentido. ·. Sr. Barão do Mamore, pedindo informações 

sobre si é exacto ter sido contratado e1u Lon• 
Os Sas. L.I.IIAYETTE qn·esidente do conselho) dres, para a armada nacional, um navio encou· 

. Jl VIBCONDIII DE PARAN.I.GUÁ :-Apoiado. raçado, além do .Riaohuelo, o pelo typo deste, e 
o sa. Lm:í.o VmLLoso :-Julguei dever .fazer sobre o estado da verba da lei n. 3030 de 9 de 

este protesto, porque não estou disposto a dei· Janeiro' de 1881. 
xar pasaar cenaura sem que me defenda o Sr. Melro. de Vasconcel• 
della. losa- Sr. pre•idente, no requerimento. que 

O Sa. VIBCONDII DE PARANAGUA :- N«o demos vai ser discutido, o nobre senador polo Ama-
grati1icaç!to alguma, zonas pergunte. ao governo si é certo q1.1e me.q· 

dara construir um novo encouraç"do do typo 
O Sa. MEIRA DE VABOONOELLOS ;.,;., Nilo PI'B• do .Riachuelo, oonstrucçl!o que lhe constou 

ciso repetir que lambem nio dei, pelos jornaes, visto como officialmente nada 
·O Sn. LEÃO VELLOSO :-Eu poderia limitar- aabia. . 

me a estas palavras; mas como, na fórma do Ao passo que S. Ex. pede esclarecimento a 
regimento, é preciso que se mande um roque· respeito, levanta censuras e lavra um protesto 
rimento, vou satisfazer e. este dever. contra a construcçio desse navio, qu~ j11lge. 
. Foi lido o seguinte desnec.esaario para a marinha, manifestando-se 

.Requeri mettto 

c Requeiro que, por intermedio doa ministerioa 
do imperio c da fazenda, sejam remettidas ao 
senâdo cópias authenticas das ordena, pelo 
mesmo ministerio do imperio expedidas de 3 de 
Julho do anuo passado a 25 do mez passado, 
mandando pagar gre.ti11cnçõea, não consignadas 
em lei, a ofl!cie.es de gabinete ou quaesquer 
outros empregados da secretaria,- 2 de Junho 
de 1883.- Lea'o VoUoso.:. .,âJ 

O Sn. Pn:msJDENTll :- O nobre senador per
mitia que lhe faça uma observação. 

Si o nobre senador. declarou, muito formal
mente, que nllo deu gratificaçio alguma, como 
quer cópia e.uthentica do aviso autorizando o 
facto, que aliás nege.W . 

Parece-me que, si o senado approvasse o seu 
requ~rimento, concebido nos te1•mos em que se 
aolie., de alguma fórma duvidava da palavra 
do nobre senador. 

Me parecia que, em vez disto, o requeri· 
mento devia perguntar si pelo ministerio do 
impcrio tinha sido mandada abonar alguma 
gratificação. 

O Sa. Lm:í.o VELLoso :- Sim, senhor, aceito 
a correcçllo. 

O Sa. PnmsiDJDNTE :-Não ó correcção, é ape· 
nas uma observação, salvo si quer que o se· 
nado reprove o requerimento, 

O Sa. LU!z FmLIPPE :- E' melhor retirai-o. 

() Sn. Cnuz MACHADO :- A palavra nutori
z ada do nobre senador é só por si uma informe.
çilo muito authentica, e, assim, creio que 
S. Ex. deveria retirar o seu requerimento. 

Foi apoiado o requerimento. 
O Sn, Rmmmo DA Luz:- Po~o a palavra, 
O Sn. PRESIDENTE :- Fica àdindo. 

em geral contra a construcçio de encouraçados, 
e fazendo, a p1•oposito, alluaio 11. construcç,ll:o do 
I ndopondenaia, mandado. fazer pelo governo 
hTazileiro em annos e.trazadoa, e que hoje per
tence ti. . marinha ingleza, sob o nome de 
Neptuno,' 

As informaçõeH nedidas pelo nobre senador 
deviam ser dadas ·pelo s~vei'Do ; mas a con: 
strucçílo do encouraçado, de que sB·trata,fol. 
autorizada pelo gabinete de 3 áe Julho, q.ue há.·.· 
pouco deixou o poder, e, portanto, ao m1nislro 
da marinha desse gabinete inc11mb1 principal
mente dar essas eacle.recimentoil, visto como é 
sobre esse gabinete que reoe.he a responsabi
lidade do acto. Está circumstancie., pois, ex
plica minha presença na tribuna. 

E' c.erto, Sr. presidente, que eu, na qualidade 
de ministro da marinha de.quelle gabinete, e de 
perfeito e.ccórdo com os me.us collage.s, auto· 
rizei a construcç«o de um encouraçado .do typo 
do .Riaahuelo. 

Não constava ainda officialmenté ao parla
mento esta conalrucçlo, porque nio se havia 
offerecido occasilo opportuna ; era o relatorio 
apresenhdo ao 1.1arlamento o documento oift
clal, em que pod1a e devia trazer ao ·conheci
mento do sena lo a construcçlo desse encollre.
çe.do, Mas até á. impressão e leitura do relatorio, 
ainda não me constava que· ti vosso sido cele
brado contrato para s11a construcçiio, e por
tanto ainda nílo estava habilitado para ns in
formações e esclarecimentos precisos e couve~ 
nientes, com a exactidão devida. Sómente de
pois da impressílo e leitura do relatorio, foi 
que recebi o officio do general Costa Azevedo, 
que se acha encarregado de realizar essa con· 
strucçllo, em que mo communicou haver ctfo
ctuado o contrato com e. firma Samud Brothers 
& Comp, E' certo, pois, como vô o senado, que 
foi autorizada a construcçilo do cncouraçado, 
mas é facil tambom demonstrar qne esta con
strucçilo estai. perfeitamente justificada, tJ ucr 
perante·· e. loi~ quer perante a necessidade o 
urg·cncin reclamada pelo serviço da marinha 
braziloira, 
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A bi do orçamento. ~o anuo passado consi-~ raça papaz d~ afl'r~ntar at•tilharia forte. (.A. poia· 
gnou um ct•edlto ospec1al, para a despe1a com dos,) . 
a renovação e reorganizao4o do material ., · 
ductuante da armada, 0 a despeu com a con· c Pa.ra o ora .. or a . reorg~nlzaç.4o de nossa 
atrucçlto do encouraçado está exactamente com• esquadra é U!Da necess1daje mdechnavel e ur• 
prehendiua nas forças-deste credito, que ainda .gente • (.Apotados ·) .» 
apresenta um saldo autllciente para cobrir dos- O nobre &3nador por Mato Grosio, o Sr. al· 
pezaB n4o previstas no contrato, mirante de Lamare, cuja autoridade é igual· 

E~:iate um plano para construoçllo de navios mente reconhecida,. p~inoipalmente em ma teria 
de guerra adoptado pelo governo, Desse plano desta ordem, pronunc10U•ae da. mesma fórma. 
teve conhecimentn o senado na aeasllo do anno Eis como se exprimiu 'o illustra· ahnirante 
passado; esse plano foi organizado pelos profts· em um importante discUI'SO> que aqui J:lroforiu : 

· aionaea maia habilitados, sobre alie pronuncia· · c .' •. E' meu parecer que, além do encour_a.
ram·se os genel'aea mais distinctos e habilitados çado .Ríaahuelo, que se acha em o_ooatrucçllo, 
da marinha Foi ouvido o conselho naval, qQe o· devemo3 promover a prompta conlitrucçlto de 
confeccionou, e enUio fa:tiam parte do cona9lho llDI outro de menor porte o d 3 menos calado .• ,, 
Baval otiloiaes competentes para dar parecer a Sr. presidente, .essa er-1 a · opiniiÓ de t~O.. 
reip8ito; e foi ouvid~ lambem a secção de ma· pelo menoa ningnem a contestou, nem aqui 
rinh& o guerra do conselho de estado, qll&· ma- nem na outra c1aa.do parlámento. · 
nifestou-so francamente a favor opin&ndo para E, senhores, nilo era preciao q 11e foiSe aaaim 
que fosse aioptado e executado' com a ma:tima manifestado· o juizo do parlamento, plra ser 
tirevi · · ontem o · encouraçado nas novas 

- ~erra, isao é intlli· 
· ~uin ministro da 

',&.netrado da ai ta 
l9ão do material 
ICBr a necesai· 
~~raçado. 
:p~;~~sue um &n· 
i .tllas dimensões 

O R I G I N A L M U T I L A D A outros de menor 
laiaes ·que . t~os· 

9í;.l\'Jj 111&; constituída, 
<i!Ji/~ ; O.iencouraçado 
~Ji oiâo o in clispan· 
líJS) i ~ ~ •.fesa na· 
:~-._ ,cO,·liUnlStro es• 

"~-.., ,~erra tlto poderosa.; 
'{'-. •!'-; da censura . o m17 

- .., t=='l =:I:":~---,......,. ___ ~-.,.·~~ ....... ~ehzmente não 1acorr1 
zaçilo do mater1a lliiêt:uánte-dá.-àrrn'ada';"'apriíif-"' né'íiãi''c<iôruã;' quãro antes s9J' cen~urado, por· 
~ando-se a construcçllo. de navios novos, de que acautelei no futuro os legítimos interessei 
aocôrdo com os melhor.tmentos. ultimament·J da defesa nacional. O encouraçado é indi,~pan· 
introduzidos na. construcçllo naval, para sub- uvel para defe;a ou para ataque em qualquer 
ati tu ir a outros que existiam e q11e estavam eventualidade. · 
arruinados e imprestaveis,. e deví11.m S3r con- O ministro q11e mandasse uma esquadra sem 
demnados e desarmados, como da facto foram. encouraçados acaitar combate com outra que es· 

Mas n4o reconhece11•se simplesmente a ne- tivesse prepa.Mda com encouraçados, praticaria 
. C03sidade de novos navioa, proclamou-se, ao um erro fat~l, commetteria um. crime de las..,; 
mesmo tempo, que era urgente a construcçilo nação, e por consequencia não mo ora licito 
de maia um oncouraçado. Quaai todos os ora· deixar d~ .dotar o paiz com um encoura9ado 
dores, que occuparam a tribnna, .nesta occa• com o qual a armada brazileira aind·\ ficará 
lião, abundaram nesta opinião, e peço par-. sendo modestam3nte poderosa, tanto qqanto é 
missão ao sanado para ler alguns trechos de possível e neces3ario. 
discursos, entllo proreridos por alguns nobres ·E' corto que, no meio deste accOrdo geral, em 
senadores, cuja autoridade não póde ser contes· favor da constl•ucç4o do encouraçado, destaca-se 
tada. . . o nobre senador que, na sessão passada, e ainda 

O nobre senado•· pela Bahia o Sr. conse· boje, pronuncia-se contra semelhante con~truc· 
lheiro Surniva, cuja autoridade todos reconhe- ç4o, censurando o ministro por haver mln· 
cem, exprimiu-se .nestes termos (lendo) : dado constrllir. mais um . 

., Apozar de ser homem de paz, nunca teve Mas, Sr. presidente, S. Ex. eqtá isolado: 
o orador outra opinião, senão a seguint~ : foi batido o vonoido, bltido na trib11na e ven· 
niio póde o raiz prescindir do uma esquadra ci:lo pelo voto quagi unanime do sen~~odo, e por
modesta, como disso o nobre senador por Mato tanto niio tom mais direito de censurar o mi· , 
Grosso, porém, muito oftlcaz. (Apoiados.) nistro que cumpriu a lo i, J:lrestando homenagom 

« ... nós procisam~s já ojá de manter. uma ao voto do parlamento. 
osqUI\dra, quo niio tomos, o constrnir um, dona Nem ao monos, Sr •. presidente, o nobre ·SO• 
ou troa encouraÇados, menores do que aquello, nador podorã dizer que o ministro, nssim proce
quo so estli construindo, mas quo tenham cou· dando , sacrificou com a construoçilo ·do um 
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encournçndo a de oull•os navios mais blll'ntos e Material. de construcçilo naval do exercicio 
igunlmento importantes. . futuro. 

Nem ao monos, póde-so levantar censura ao Já. vô, pois, o illustl'O senador que o ministro 
gove1•no, porque, mandando construir um on- mandando construi!• um encouraç101do do typo 
couraçado, que demanda grandes despezas, do Riachualo, nilo se descuidou de outras con
prejudicou a construcção d'e outros navios de strucçõos, igualmente necessarias ; e garanto 
guerra, igualmente importantes, igualmente que procedeu com a precisa p1•udencia na 
nocessa:,•ios para o material 1\uctuante da ar- applicaçilo dos creditos destina•los a tae~ despe
mada. Não; o ministro li~o esqueceu as outras zas. 
construcçõcs. . · As .. despezas com essas conatrucções estilo 

E' assim que, ao passo que mandava construir dentro· das forças das verbas respectivas, das 
um 'oncouraçado na Europa, mandou lambem no quaes ainda existe saldo liquido das despezas 
arsenal da côrte começ101r a constl•ucç«o de seis nllo só etrectuadas, mas tamtiem autoriz101das, de 
canhoneiras, mencionadas no plano a que me ~aneil·a que nlto ha p1rigo, que sejam exce
referi, duas da classe E, e quatro da classe F; d1das. . 
canhoneiras a2ropriadas algum101s para o ser· E' assim que no credito do 6.000:000$ existe 
viço naval em Mato Grosso e no Alto Uruguay. o saldo liquido de 981::324$000. . 

Mandou conBtruir mais um cruzador da elas· No credito de i.300:000$ relativo ã verba-
ae B, cujo material se acha encommendado na Material de construcçlto naval-, existe um 
Europ~~o e deve chegar brevemente ao paiz. saldo de 178:220$ e no credito de 5.000:000$, 
Mandou lambem co!lstruir duas canhoneiras de a respeito do qual o nobre senador pediu infor· 
typo especial, de preço minimo o pequeno cli- mações, existe um saldo de 444; 875$. Esses 
lado, para poderem navegar francamante nas saldos, como disse, são liquido& de todas as 
aguas do Alto Uruguay; dessas sais canhonei- despezas realizadas e autorizadas. . 
ras lançou-se ao mar a Iniciadol'a que foi Entretanto o nobre senador encontrou mo
construida no ardenal. Está. lambem sendo th•o de censura, porque o arsenal e a capita- · 
construida na industl'ia particular a Imperia~ nia do porto nlto possuiam rebocadores para· 
Marinheiro, assim como está sendo concluido soéccrror os naufragas do patacho M ont'Serrat 
na ilha das Cobras um patacho para instruo- na noite e ;r.arihil dt1 27 do corrente ! 
ção da companhia de aprendizes marinheiros. O senado sabe '1,\\9 deu-se um sinistro deplo
Promptificou·se o Aln1irante Barroso, faltando ravel em que as vtctimas nlto podaram ser soe· 
sómente receber artilharia. corridas, mas ni!o foi por que houvesse f~~olta de 

Fez-se tambem acquisição de navios auxi· rebocadores, porque além doa rebocadores·par~- ·-
liares. ticulares que corret•am ao lagar do sinistro, o ar· 

Além destas construcções de navios novos, senal mandou o rebocador Agobar, a alfandega 
pt•ocedeu-se 11 trabalhos de reconstrucçi!o e lambem mandou um rebocador, a capitania po
promptificaçA:o de outros, como o cruzador rém não pOde mandar porque o robocador a 
Primeiro de Março, 11. Guanabara, a Nicthe- serviço dessa reparLiçilo está em concerto; ve1•i· 
roy o a Trajemo que ft(,aram promptas, e têm ·ficou-se, poróm, que os reboc&dores eram impo
prestado serviços; fabricaram-se e estão sendo tentes para. prestar socco~ro e salvaçito, diversas . 
fabricadas lanchas e pequenos vapores para o vezes procuraram approXtmar-se, outras tantas 
serviço do araenal e capitania do porto, sendo recuaram mediante o risco de sossobrar ; acre
alguns do porto a barra do Rio Grande do Sul, dito que o nobre scnado1• não · q,uer fazer ·o 
inclusive uma lancha da capitania do Espirita ministro responsavol por um sinistro, que ntto 
St!onto. · está no poder humano e vil~ r. 

Diversos reparos, o pequenas construcçõea Desse facto não póde o nobre senador tirar 
foram feitos pela industria particular, onde foi argumento contra a conatrucção do encouraça
conccirtado o Purus, o está ãando o Madeira. do, nffo houve falta de rebocadoras, houve falta 

.· Não se limitou este grande movimento ao do salva-vidas; si o ar.ienal possuisse um sal· 
at•soRal da corte. Os arsenaes da Bahia, de P0r- va-vidas, talvez podes>e prestar soccorro eftlcaz 
nambuco . o do Pará Mham-se em nctivida-le e naquella emergencia; a falta de salva·vidas já 
em movimento. Na Bahi11 além das lanchas a havia sirlo notada, e a respeito jtl. anteriormente 
vapor Bom fim e Riachuelo, que passat•am por tinha sido provido.nciado. 
um fabrico radical, osttl sendo censtruida a O illustre general quo tão dignamente occu· 
GuaramJ, e está autorizada a construcção de um pa o Ioga!' de inqpector do arsenal notou 11 falta 
patacho' para a companhia de aprendizes mari· do salva-vidas po.ra os navios da armado., tanto 
nheiroa. Alóm des>as obras fizeram-se alguns para os novos, como para os antigos, e esttl.· 
reparos e concertas ern navios da armada. No S3ndo construido um salvo.-vidas para o Almi
arson1l do Pernambuco esta:o em andamento rante Bal'ro:;o o outros serão construido'! ; não 
diversas construcções, sondo a mais importante sei poróm por que a construcçllo de salva-vidas, 
um n11vio p11ra a companhia do apt•ondi1.cs ou de robo,adoros, como disse o nobre senador, 
marinheiros. possa implicar com a construcçilo do um 

No Para cst!l sondo construida a barca- encouraçado. 
pharol, uma lancha a vapor do nrs3nal o O governo foi previdonta mandando construir 
urna ombarcaçüo do porto do Maranhilo. oncouraçados e salva-vida•, não pódo por esse 

FinalmonLo rn~tndoi proptu•ar planos o orça· procedimento S)l' censurado, pelo contrario 
montas paru duna canhoneiras das ospocirtcauu" moroci·t consnra o minist1•o que cruzasse os 
110 pbno, 0 pretendia mnndal-ns construir na bl'aços dei ~ando o dinheiro dosL1nndo pMa osans 
industria particular por conta da vorbn- dospozas nns tll'CllS do Lhosouro som 1\ devida o 
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necosa~ria applicaÇi!o, ou ai lhe dósae destino Mandei preparar primeiro na Europa poJo 
diverso. general Costa Azevedo, que tem deaempenliado 

O Sn. VrsooNDIII Dili PA.I\A.NAGUÁ :-apoiado. do maneira digna de louvores e elog10s a in· 
cumbenoia da oonatrucç«o do Riachuela ; man• 

O Sn. MIIIIRA Dili VASOONOIIILLos :-O nobre doi preparar, digo, plano e orçamentos para a 
senador fez t~mbem allusilo ao sinistro que sof- construcçllo dessa novo encouraçado. O Sr. 
freu o transporto Purús ; é um facto tão sim- conselho iro Costa Azevedo remetteu estes pla· 
plos e natural em navios que navegam, que não nos e. orçamento.~. Mandei ouvir a respeito os 
a~ i como possa merecer censura tão solemne· pro tis 'ionaes do a nanai dJ marinha, a cuja 
mente feitá. O ~ue aconteceu ao Purús estaso fronte ·se acha um general tão distincto, como 
dando todos os d1as na marinha mercante, e na os maia distinctoa, o Sr. Silveira. da Moita, 
marinha da guerra, a semelhantes sinistros, O inspectot• do arsenal com os constructores 
JDIIiores e mais consi•lt~~aveis do que o CjUO se om conferencia, depois de longo estudo apre· 
deu com o Purúa •. ,:~n·,i:~te não estli suJeito o dando o plano remettido da. Europa, apresen· 
navio, que n«o n:'''''F."'"· '··, tou parecer favoravel, indicando apenas algu. 

O que se dea '""" .; p,,,.,,a, foi devido a. uma mas pequenas modificações.· 
falha cireular; ~•o ::i·:~ i"termediario 11. mani· De a.ccórdo com esse parecer, remetti ao 
vela a EB. : •i <Jixc· J·.diu-se; nem ao me· Sr. conselheiro Costa Azevedo os planos e orça• 
no1 a peça <·'·" :r no "", dou o siliistro, é peça monto, natorizando a constraeção do encoura• 

.nova. qufl '•;&l'·t~l!!ittut&lio~Iabcioa.da.c:llltimamAnta:.: :MdR:.o:tAn~- ., informaçõe1 e .·• 
~ . ~M~ 

... ,·:v "'~ostas 1e 
/ ~a.~ 

O R I G I N A L 

CeU•"h... ~-~"-~~~"~~"'Jt.W-IOJ~t~:'..~!iJ.t':.~::iJ.Ul"$fiDí!:.l"O'~~
Cil80Q e agrader.eu, e navegoa a.té ao porto do 
Espírito Santo ; dahi telegraphou aen comman· 
dante,· e o açt1111l ministro da marinha, . meu 

·digno saccesaor, como medida de ·prudencia, 
mando a a oorveta · Parnahyba para a.eompa
nhar o va JIOr; 

Sr. president~, n«o posso deixar de notar 
CJ,UO fosse tiio.facilmente obj ~cto do censura esse 
atniatro isolado e sem culpa., quando é certo qae 
ultimam~nte os navios' de guerra de nossa ar· 
mada'têm estado.em constante movimento, têm 
feito repetidas viagens d9ntro e fóra do paiz, 
sem· qu·J tivesRo occorrido outro sinistro .além 
do que soffrou o· Purús. , 

Não ·ha um só navio que nlio tenha estado 
viajando, ou empregado em commissõos cape• 
ciaes, 011 reunidos em viagens do evoluções; 
todos têm torminado suas commissões e. viagens 
sem desaatJ'O algum. O proprio Purús fo1. uma 
longa v1agem no n01•te do paiz ; no concluil-a, 
sobreveia um· peqaeno sínistr,J por··oausa im· 
prov,ista, o ó isso motivo de censura I 
· Nilo ha justiça nom procedencia em some· 
lhnnte censura; salvo si o governo deve tam-
bem responder pelo imprevisto. · 

Tendo demonstrado quo a construcçiio do 
oncouraçado do typo do Riachuelo foi. foi ta do 
confor.uidado com· a loi, o de accórdo com as 
necessidados da armada, resta domonstrnr quo 
para os~a construção f·Jram tomadas todas na 
cautelas o gar.1ntin.s quo o caso reclamava. 

V, II. 2 

Çlle• mais 

iooo, a aua ... ' 

l'llo llo COD• 
M U T I L A D A 18:inotivos 

nó1. mair 
iu:·.especi· 
ria0. mais 
·, e·.menor 

,ir11a com-
,. QarDII'o, e de 

. !JJ..f>i. ; .. '. 
. . . . . . --• ...,-- ~, •.. ,.. dfonda a proposta 

diiÍI•'·SI'l!'/·"Sâmud·& Com'p., não' obstante aer 
superior em proço, na importancia de f 1.500. • 

A propría firma, que foi·preferida, declarou 
ao Sr. Cos~a Azevedo, que, com muito boas ra
zões, havia sido preferida a propo1ta. dos SI'!!. Sá· 
mad & Comp. · ' 

Pareco-me, pois, que tenho dado ao nobre 
senador as explicações necessarias e os escla· 
recimentos qao pediu. . . 

0 SR. VISCONDE DE P.\1\AN.\GUÁ :·_;E muito. 
bem. 

0 Sa ... MIIIIRA Dili VASOONOELLOI :-Agora pe• 
ço licença. ao senado pa.ra tazor poucas obser
vações, justificando-me de uma censura que. me 
tem sido feita algures. Vem a proposito, por
que trata-sJ da organizaçlo da"''muda. Retiro. 
me o. um dos actos que pratiquei com o maior 
desvanecimento de qae realinente prestava um 
bom serviço li marinha bl•aziloim ; refiro-mo ' 
org11nizaçilo do peasoal da mesa ma marinha. 

O senado sabe o ostado do decadencia om que 
estava o pessoal, relativo á tripolaç4o ·de na
vios. 

O batalhão naval estava a oxtingail··ae, e ter. 
se-ia extinguido, si ou nllo conseguisae·o enga· 
jllmonto do novo~ soldados, porque ns co~o e 
poucas praças quo oxístiam qu:tndo ontroi · para 
a administração dn mn.rinhn, dosnppn.rocornm 
com as baixas dadas em virtudo do Lompo finali· 
sllrlo, o poln incapacidade, otc. Consegui olovnr 
o bntalhiio naval a 450 praçae, o si n!ío olovoi a 
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a 600, segundo 1\ loi do forças, ó porque o orça
mento sómente con•ignou varba pat•a 450. 

Completei tambem " corpo de 1mporiaes ma
rinheiros; por es,a fórma entendi haver pl'esta• 
do algum serviço. 

. Tem-se dito porém que consegui esse r·'SU)
tado, medi~~onte a compra de escravos. E' falso, 
esso. cenGura nllo me calle ; e eu apresso-me a 
faze1• essa declarllção ao sen11do, para que não 
seja desvirtu11lo o meu procedimento, que, como 
veru o senado, foi perfeitam"nle c01•recto. 

Abri o alistamento por intermedio de' enga
jadores e acquisição do voluntarios, e conse
gui feliz resultado. 

Entre os aLstados apresentaram-se alguns 
libeJ•tos, que nilo podiam ser recusados, porque 
o liberto e >tá em perfeitas condições de ser 
alhtado. 

E' certo, nem eu precis1 occultar AO senado, 
que entre esses vieram alguns que haviam obti· 
do a Rua liberdade em época muito proxima ao 
act~ da praça, mas quanrlo se apresentaram no 
Cju,artel-general ou na capitania do porto, exbi
biram a sua carta de lib3rdade, e ao governo 
nem aos seus agentes incumbia indagar si esta 
liberdade tinha silo obtida em época remota ou 
proxima. 

Po•ao porém garantir, que, nem o governo, 
nem seus agentes, promoveram a liberd11de de 
um só dosses indiv1due/il para lhes abrir praça. 

Accresce mais que o nume~o dos ah•tados 
nest:>s condições é limitadissimo, não passa 
de .20 a 30, qu11ndo muito, · 

E, senhores, o meu nscrupulo chegou 11 tal 
ponto, gue, pe1•guntando-me o presidetlte do 
Ceará SI podta receber escravos, prévia e gra
tuitamente libertlldos para a armada, t•espondi, 
que nilo, por duas razõe.~: i•, porque naquolb 

·província, como o senado sabe, a questão ,\~ 
emancipação eslava em etfervesconcia, e eu 
tinha receio de que o governo fosse de qualquer 
fórma intet·vir nclla; em 2° Jogar, porque pa
receu-me que e/ilsa liberJade prévia o gratuita 
para as~entar p1•aça importaria viol.mcia ao 
libertado para ser alistado, e eu n!to queria 
confun-lir o alistamento voluntario com ore
crutamento disfarça ln. (Apoiados.) 

Portanto, eu nilo podia BCI' mais es~rup·1loso 
do que fui a. esse respeito; o governo não 
comprou escravos, nem concorreu d0 modo 
algum para a liberdade priÍI'ill do es~rnvos, me
diante ajusto do alistar-se. 

Pr!)ciso dizer 110 senn·Jo 'l ue, si se tratasse de 
nmn instituií'r"', onde ou v1ss 1 que po:lia por 
essn meio promover a. emancipaçllo em larga 
escala, ou o torio. feito, arrastanlo a responsa
bilidade do acto, pelo beneficio prest!ldo ; mas, 
t:ntando-so apona~ de engajamento para a ll!il• 
rmha, ando podei'lam entrar poucas doz'nas do 
libortos, o que corto.m0nte pouco a'linntarin 
llarn a cmancipa~ão, nit~ valia a pana aRsumir 
a roRponsabilido.do. 

Isto poato,nilo me cnbe do mo·!o algum n cen
sura, qno ao mo faz injust11mont~. (Apoiados. 
M Üilo bem, muito bam.) 

O Sr. Barü.o de Man1oré :- gu 
adiaria n I'OHpostlt q uo devo no honrado senador 
poln Par11hybn, para occnsi11o em que o rlebnto 

comportasse maiot•largueza do que hoje, que ha 
outros roquorilnontos pat'll SBl'Jm discutidos, si 
S. Ex. não tivesse aventurado certn.s proposiç1le11 
que exigem promptn. rospost11, Umn. dellas é 
de que ostou isolado n~ opinião que sustento 
contra os n11vios encouraçudos, Opportunamente 
hei de domonatrar, de modo cabal, que 
nao ha tal isolamento, mórmente encarando a 
questRo pelas circumstancias peculi11res do 
pn.iz, que nilo póde vot• com bons olho• prete
rirem-se grandeg necessidades a Slltisf~ze
l'em-se. e il•mos despejar nos estaleiros . da 
Europ11 os mingoados recursos do nosso the
sourJ, para havermos machin11s de guerra do 
custo de quatt•o o cinco mil contos cada .uma. 
E para que 1 Para ficarem ancoradas na en1eada 
de S. Bento com enorme dotação para seú 
custeio. · 

Peço, .entretanto, licenç11 ao senado, para, 
desde já, ler alguns topicos de um dos maia 
autorizados· orgãos da Ln11rensa européa, com 
relação tis fe~tas enthua1asticas que houve na 
Italia por occasiilo do ser lançado ao mar, dos 
estaleiros do Livot•ne, o grande encournçado 
LeJianto. Disse o Temps : · . · 

« • , • Unicamente dir-ae-hia que a alegJ;ia 
causada aqui por este triumpho nem ó gerru,· 
nem sem senilo. Aq uelles que não ao deixa\U 
cegar pelo arrebatamento de um patriotismo 
inconsiderado e que lião se doscon~ertam pelas 
explos1lclS ruidosas de um chauvinismo otft• 
cioso, ficarão pensativos no meio das demonstra-• 
ções de orgulho. ao que.) deu Jogar o lança• 
mento do Lepanto. 

« Com atreito, para. os homens de reflexão, 
ao passo que marca um suc~esso incont3atavel 
para os engenheiros marítimos italianos, a so
lemnidade de Livorne assignala. ta.mbem um 
esforço parcial' cm desproporção com o estado 
geral e as necessidades rea.es do paiz. Uma na
ção que só se firmaria por prodígios deste ge
nero, estaria mai• perto da sua rui na do que o 
cr<im certos espiritos suporficiaes --E' preciso, 
pelo contrario, que haja um equilibrio perfeito 
entre as di versas maneiras pelas quaes um 
povo firma o seu vigor, e parece digno do las
tima niio ter a. ltalia consentido bastante pru· 
•bntemente nest~ oquilibrio o que haja sacri· 
ficado em triumphos passageiros, que fazem 
muito ruido, ma.s que muitas vezes ficam im· 
productivos, os successos fecundos o duraveis, 
pelos quaes se consolidam o poder economico, o 
va!o1• intellectual e a situação politica dos 
povos. " 

E em seguida, diz, como si estiwsae escre
vendo para o Brazil : 

« Sará prudente que uma nação orS',jlnizada 
destP- modo esgoto as suas forças em em prezas 
gigantescas para dar·s~ á vangloria do parecer 
uma potencia militar, quando milhares de fa
mihtos fogem de seu solo e m;lhões do anal
phabcr.os osttio ainda d espera dos bcnc{lcios 
da instrucçl!o p1•i mal'ia? " 

Ainda sobre a prestabi!Llnde dn~uelles mons
tros mnritimos, eis a opiniãQ do Tcmps, queju 
bojo n1ío doi:tará isolnc!ll n minha opinião: 

« Ouve·se mosmo expressar nlgumnsrosorvas 
qunnto t\ officacia ronl do novo encouraço.do 
snhic!o dos ostt,loiros do Livorno, no p~nto do 
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v).et• nautico, e sobretudo no de simples def o n da falta desses outros recursos é que eu me 
uva. queixo. 
· «O Lcpanta deverll ser, com o Dondolo e o Sllo bem conhecidos os grande• serviços pre-

Duilio, já arvorados, e o Italia, ainda em con- atados na Inglaterra pela « Instituiçao nacional 
strucçlo; no dominio maritimo, o quo foi de salva-vidas ,, arrancando li mot•te milhar011 
outr'ora o famoeo quadrilatero na ordem das de victimas pOI' meio dos seus life Boats e doa 
fortificações terrestres W seus Roc"ets (foguetes salva-vidas). Nio menoa 

«Mas, apezar •Is. mobilidade destas fortifica- efficazes têm sido em tão dolorosos transes as 
ç!íea ns.vaea, que podem operar mesmo separa- lifo Ra{ts (jangadaR salva-vida•), de invonçito 
damente, é visivel, daua a extensão extraot•di- americana, das quaes uma das primeiras atra• 
naria. daa costas italianas, que nllo poderão ser voasou o oceano Atlantico, tripolada por troa 
e,mpregadaa utilmente nesse sentido defensivo, homens apenas, o se apresentou, indo de New
no caso de guerra, o que uma pequena fiotilha, York, em uma das docas da Inglaterra. em 
composta de navios de ms.chinas poderosas, po- Julho de 1867. Eu vi maia de uma vez ess111 
deris. facilmente peiar estes quatro gigantes e jangadas a bordo doa paquetes americano• da 

'inquietar alternativamente diversos pontos do linha Roach, em que viaJava para o norte. Ora, 
litoral italiano. por que .não tem feito o arsenal de marinha 

c TalV•lz houvesse sido m8lhor consagrar os tla côrte acquisiçito de duas, ou de uma que 
80 ou 100.000.000, devorados por estes encou- fosse daquellas embarr·aç!íes W E os foguetes de 
raçados,li construcção de uma nrmada numerosa aa.lvação, por que os nito tem o arsenal do mari
compostll de grande num oro de lanchas-tor- nha. Y De preparai-os, e usar dellea, poderia ter 
pedos, porque é ,justamente por taes navios incumbido a qualquer dos nos1os intellige11te1 
que se póde pôr uma costa do.grande extensito oftlci:les, sem ir 11 Euroj1s. em commiaslto 
ao abl'igo dos ataques inimigos. Estas consi- para estudai-os; bastando-lhe ter em miio o 
derações nilo devem ter escapado li penetração O /fiei ai Log Boo" (livro de derrotas) com oa 
do genio naval italiano, Quaes aerito os ini- regulamento• man lados executar pelo s.lmi· 
migos eventuaes que se tem em vista com estes ranhdo inS'lez e em que so acha clar~ment9 
preparativo• W .. · . p•·escripto o modo de preparar e usar os 

Roclle!s, exhibindo até asrespe,tivas estampas. 
A respeito de encouraçadoa, adduzirei ape- Não seria isso mai1 racional o proveitoso do 

ns.1, por hoje, que ainda perdura a lembrança que mandarmos construir encours.çados de 
do fim desastroso que teve o granJa eneoura- quatro e cinco mil contos 1 
çado da armada britannica, Oaptain, submer-
gido por uma onda, á vista dos navios compa- O Sn. DE LAMARE:- Entretanto a. Inglaterra 
nheiros em uma divisão rlo evoluções, e recorda- continúa a contar com elles, como forte ele-
rei que ha bem pouco tempo deu a agencia mento naval. . 
Havas noticia de se hs.vor submergido om o Sn. BARÃo DID MAMorui::~ Poderá prestar 
frente de Honolulu outro grande encouraçndo para. as grandes potencias maritimas na Europa; 
o Roytd Albert • mas entre nós qual será o seu fim W 

Sr. presidente, tomarei agora em consideração Temos dous encouraçados que em um eon• 
o que expoz o honrado senador peh Parabyba flicto que porventura possamos ter com as 
aceroa dos so~corros pre.•tados ao patacho potencias da Europa, de nada nos servirito e 
Mont'Serrat, Começou S. Ex. por fazer uma para as nossas eternas questõ011 com o Rio da 
rectificação ao que disso na sessão de 26 do moz Prata hilo de ficar fóra, porque IIi n4o podem 
proximo passado. Nio foram cinco, mas oito as entrar. Para que fim, poia, presiarito essas 
victima• do naufragio, pois quo das se to ,Pessoas grandes machinas 7 Para fundear na en~eada 
da tripolação do patacho o Ires passage1ros, só de S. Bento; e além ,dos milhare• do co11to1 
se salvaram dous, pelos heroicos eJforços dos gastos com a construcção de semelhantes·ma.
hs.bitantes da. Praia de Fóra. chinas, ainda hs. de haver uma constanle dea-

Ao qua acaba de dizer o honrado. senador poza com o custeio desses grandes navio~ que 
pela Parahyba anteporei o seguinte, que na nito é como a despeza do custeio de outro 
cs.mara dos deputados disse o Sr. ministro qualquer navio de guerra. 
da marinha: Por t~das essas considerações tenho ousado 

c A' censura do nobre deputado pela Para- lovanta~ minha voz no senado contra 11 acqui
hyba, com relação á falta de um rebocador para siçito do semelhantes machinas de guerra., e 
acudir a um· caso de ns.ufragio, como o que nilo osP.erava que o nobre senador me julgasse 
se deq ha. poucos dias neste porto, o orador tiio lovlB.no.,. 
reapondo que a êapitania do porto ·possuo um 
rebocador novo e «que, si nllo prestou, infeliz- O Sn. MEIRA DE VASCONCELLos:- Nilo jul-
mente, os serviços que t.r.o ncce,~ario~ so fa- guei tal. 
ziam naguelln. t.!'istc cmm•goncia, foi isto devido 
a uma mrcumstancia nccidontal : a tor-ae que
brado, ha poucos dias, o helice, quo ainda não 
pOdo ser ropal•ado. " 

Mas 11 quest!Io nllo orn de rebocadores, porque 
já não ao trntnvn da snlvnçiio do navio, mas 
do vidas, o pnra isto urgia que o arsonal ·do 
marinha, ou a capitania do porto, diopuzcaso 
de outros recursos qu~ não do robocadoros, e 

0 !>n. BARÃO Dili MAMOnÉ: -.,,que viesse 
o mi ttir a minha opinião sobre enoouraçados ; 
eu que a emitto e porque tenho boa b '"e; e 
poço licença ao eenndo para mostrar a autori
dade em que me baseio ; · n!io quero porém 
entrar ngora noHsa diacu~são. 

O nobre sonndor di~se quo ou com uma lo
vi andado, .• 



12 ANNAES DO SENADO 

O Sn. MEmA nm VAscoNclll~Los : ...;. Nlto em-
preguei es.>e termo. . 
· o Sn. BARÃO Dlll Mútonli : ...;. Eu ~te esc.rev1 

isao aqui. o nobre senador dias~ : . « o nobre 
sonadot• pelo Ama~onns foi facit em ,traze~ .ao 
sanado o''siniatro do Puri1s. >>'Nilo fu1 eu, ~o1,,0 
honr,ldo senador pelo Paraná, mas ou as aco1te1, 
e esposei e passo a justificai-o. . . , . . 
'" Senhores; ai etito sinistro do Purús fo.9~e o 
úniêo 1jue se bouvesae dado em ~o~sa m~~:rtnha, 
011' se reproduzisse em· gt•andes dBta~otas de 
tempo, era um sinistt·o ·que . s.e dá em todas "~ 
esq~àdras; mils note·~ senado _que não ha 'luast 
nav1o ·nenhum nosso que sam em commtssito 
em que não aconteçà um'a cousa destas :, é! esta 
a quesU1o·, ·· · · ·. 
· PeÇo desculpa tambom de in>istir nas infor

mações ofilciaes, porque o nobre senad~r com· 
prohende o alcance disso, por'lu~ quem tem de 
accusar como pretendo, pré ... ctsa:' ~er. uma base 
officiàl. · · · · · 

' ô. s'a'.MEmA' DE VASOON·C~LLOS:- Está no 
se11 direito. 
'·· O SR · BARÃO DE MAMonE:- E bem· 'póde 
acontec~r quo no intervallo das inform1ções, 
popam chegat• ao actual ministro infor.mações 
que ao nobre ex-nlinistro não chegaram, quando 
aahi11 do ministerio. · · 
· Deste modo ponho termo ás minhas obser-

Tações. · "· · 
Não havendo mais quem pedisse a palavra., 

encerrou-se a discussão. 

Posto a votos, foi a.pprovado o requerimento. 

EMPRESTIMO NA PROVINCIA . DO m~ .GRANDE llO 
SUL E OUTRÁB DESPEzAS DO MINIBTERIO D.l.' AGRI
CULTURA 

Seguiu em discussã:o o requerimento · do 
Sr. Henrique d'Avila, pedindo informações so
bre o ·saldo existente na. verba-Obras publicas
attondidas as designações feitas pelo poder le
gislativo .dentro ,_do corrente oxercicio,.soh•·e o 
sallo que se .nota' na mesma .verba no orçamento 
di:d88::!.,- 1884, depois de attsndidas todas as 
desi'gnnçõ.es do· poder legislativo na verb!l do 
actual exercioio, que tenham d 1 passar para 
aquelle oxercicio; si, com a organização dada 
11.0 serviço da illuminação pub_lica ultimamente, 
foi excedida a verba respectiva; o finllmen~o 
si, por q ualque.r form:1 ~onstn, ·na sccretar:a 
da agricultura, ter sido fetto, por nquelle !111-
nistorio au pm• sua iniciativa, um omprcstm~o 
ao banco dn província do S. Pedro elo Rw 
Grande do Sul, ou, polo menos, quo fosse pro
jectado osso emprostimo. 

O S1•. Oorrein:- O nobre autor do 
requerimento, fundamentando-o, mais uma voz 
pediu o sou o ·o,.dio a observações roferentes !I 
minhtt possoa, S. gx, so tom occupado cJm a. 
minha manoirl!. do fallnr, ·com os meus gostos, 
com a ontonnçiio do minhn voz. · 

O nnb1·e sonndor pelo Rio Gr • ndo do Sul ó 
nindl!. jov •n o dil coHsWuiçno athletic:1; pro· 
maLta \ot·, o qno muito rleeojo qtte succodn, 

longa vida, c o tempo h a de convencei-o de 
quo no senado estas considerações nao têm o 
mesmo G!canco que em outras assembléas i aqui 
pesam-se ra~ões, o o nobre s .>nador nem sempre 
tem podido auxili~r-se de. rnzõe~ procede~t~s. 

Fiz um requerimento 1nquerm~o do mu~UI-· 
terio da fazenda si pela thesourarta da provm
cia. do Rio Grande do Sul havia sido feito um 
emprestimo de 100:000$ ao banco daquella l'ro
vincia ; no caso afilrmativo, em virtude de que 
ordem e com q_ue condições. Porque, no apre
sentai-o, funde1-me em artigos da imprensa da 
provillcia, a qual, tratando do nobre senador, 
~aferia-se no cargo que S. Ex. exercia na ocoa
silto entendeu o nobre sanador que eu preten
der~ com o m~u requerimento afilrmar. que 
S. Ex. havia, como ministro <111 agric~ltura, 
autorizado semelhante empreatimo. D'ah1 toda 
a sua contestação,. · . . . 

. S. Ex. declaNU que esse empresllmo era 
puro ente de razão, que nunca cogitou, c~mo 
ministro d:l agricultura; de fazer~ empres~1mo 
nem de autm·i~al•o, nito tendo me1os para 1s.so . 

. Observando. eu que completasse as su~s •o
formações, declarando si quando prestdente 
da provincia·· não:. havia autorizado· esse· e!ll
prestimo; S. ·Ex. disse que não estava em d1s· 
cussão a sua presidencia no Rio Grande do Sul, 
e recordou-me que eu me havia occupado com 
muitos (a~ tos. dessl presidencia, nlguns. que 
elle praticar.l e outros que nunca cogitara 
praticar, ponderando q_ue, si eu quizesse re
novat• n discussão, estaru1 prompto para acom
panhai-a . 

. O que eu· disse acerca da administra.çílo do 
nobre sen~dor na província do Rio Grande do 
Sul está nos annaes ; si S •. Ex. julga que a~
gumas accusações silo infundadas, cabe-lhe VU' 
impugnai-as, . 
· A um ponto o nob~e senador fez refere_n01a: 
disse que eu o havta nccusado de sacrtlego. 
Nilo me r<lcordo de haver feito tal accusação i 
mas, si S. Ex. quiz fallat• do act? q~;~e pr~ticou, 
como pt•esidente daqtinlla provtncta, · dtspen
sando o impedimento e~ist~nte entre dou~ aca• 
tholicos, e que n«o et•a md1sp~nsa_vel, po~s que 
o contt•ahcnte era· neto ·do pr1me1ro mnrtdo da 
senhora com que pretendia casar-se, digo eu 
ag01•a, como disse ent.ã~, que o nob~e senador 
exorbitou· que não ha. let que o autol'lzasse para 
dar como' deu, dispensa desse impedimento, 
niio' tendo os presidentes de província a. esso 
respeito attribuiçõas maiores que as dos bispos 
catholicos. 

Os contrahentes eram catholicos, recorreram 
no bispo pedindo dispen~a. do imp~dimento 
entra al'ó o neto pOI' nffimdado ; o bispo I'e
cusou, por exorbitar dn1auns nttl'ib~íqõe3; e, 
abjurando os contrahentes n sua rehgtão, en
tendeu o nobre f.Onador, presidenta da pro
víncia, quo estava autorizado pari\ concedei' 
nquillo que o bi"P' havia I'ecusado. 

lato ó c:.ntrn n lei, disso eu nnquollo tampo·, 
o não tenho motivo para nltet·nt• a minha opi
nião. 

Si d~ algum out1'0 facto, do que ll.l'gui o 
nobre senadO!', S. Ex. ont.oudct· ainda con· 
vonionte tratar, pronunciar-mo-hei do novo 
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como o fiz quando s; Ex. nilo iinha · assento 
nesla casa. 

Quiz S. Ex. ver !listo pred.ilecçil:o ~inha 
por suo pessoa. .Nilo a contestarei ; mas o que 

· desejava era nl!o ter muitas occasiões de ma
nifestar a . minha .predilecçil:o, . censurando o 
nobre senador. . . . . . · ·.. . . , 
· '·Quiz'até ·s. Ex. 'ver paixil:o,na maneira por 
. q~e tel\hO, me o,ccupad~' c,om. s.e\IB aclos·. Si 
alguma pa•xil:o me tem mov1c!o, e, senhores,. a 
·do bem p]i~li~•· .. . , . . ,, , 

O Sa. A VILA : -Nem eu me referi: a outra. 

'. o.~a. CoaR~i~ :.~~g~o.d~c;o:·a .v~ E~ .. · ·· 

. Mas o emprésthnci de 100:000$ ~o· banco .do 
aio Gr11nde do Sul foi' a'U'torizàdo, .nl!o pelo 
nobre SeJiador como ministro da ·agricultura, 
inas como prosidéiite.d&.pj.oovinciaj não aoffrendo 

· ó acto· modificaçlo por· . ter.. sido. ,Prilticado 
neata e n!o .n'aqúella q_ulilidad~.1 Si. fot, em vir
tude de que lei f si fot, obteve ó nobre senador 
assentimento' do governo imperial1 ' ' .. 
. DiráS; E ::r •. : .pois só ·ago~a, é' q,ue.vindeli tr11tàr 

de um ~cto praticad() .ha t~JitO tempo 7. . . • 
A razão, senhores,. consta dos jornae1 que la. 

·Esse empr'estiino só agorti.'foi divulgndo.· 
- '•Ao menos nl!o tive noticia antes, e aqui está 
o artigo em que se diz que semelhante em pras
timo foi clanJestino, que não havia sido publi
cada no expediente 'do governo ordem ou deter
minação, que ·o autorizasse. Si ha nisso 
inexactidão, ao nobre aenador serli facil des-
truil-a. . 

Si, porem, o emprestimo se fez e si nenhuma 
ordem foi publicada da qual elle consta1ae, nl!o 
poa1o.se•·. arguido por só agora occupar-me com 

· o assumpto. 
Si o emprestimo foi feito por.ordem do no

bre senador, com ou sem annuencia do governo 
imperial, S. Ex. .me permittirá que· diga ·que 
éase ncto'é contrado, não só ás leis tlscaes, 
senão tilmbem á .. lei criminal. . ' . ' 

Refiro;me á'iei criminal. pa1•a mos.t~ar o fun
damento com que· o senado se occupa da ma-
teria. . .. 

O art. 171 do codigo, tratando dos erimeR 
eon tra o thesouro e a propriedade publica, 
dispÕe que incorre. em pena a9,ueJle que em
presta dinheiro ou elfeitos publicas ou faz pa
gamentoA antes do tempo do .seu vencimento; 
nllo sendo para isso. legalmente autorizado. 
Onde estli a autorização logal·que teve. o nobre 
senador para fazer o emprestimo, si . S. Ex. 
nilo contenta a oxi1tencin desse emprestimo l . 

Sou forçado a inaistir ·n·o assumpto do em,
prestimo do cofre ·geral a bauco ou a repartl
çilo provincial, porque vejo que ~· exem P,lo da~o 
pelo nobre senador como pres1dente do Rw 
Grande do Sul vai sendo seguido ; tacs emp••es
timos vão encontra,ndo na ordem dos fact~s do 
nossa administração. E' assim .que 11inda anto
hontem o nobre amador pala Bahia, meu illus~ 
tre amigo, trouxe ao sanado a reyolnçiío de que 
o Sr. ex-ministro da fazenda havia empa•ostado 
ao cofre provincial· da Bnhin a somm:. do 
150:000$000. . 

o Sn. JuNQUE !nA :';_E disso quo nom sabia 
si tinha aido pago osso úmprcstimo. 

OSa. LIÃO VELLoso:..:.. Disse que era natu
ral que estivesse pago, ai estli vencido o p1•azo. 

O Sa. JuNQUJIIRA.: - Onde .. S. Ex. achou lei 
rara· emprestar a prazo 1 Tudo isso é uma anar-
chill. · , .. · · · · .,.. · . · 
· o·sa·. Conn111A·: ,_O nobre ex-ministro da. 
fazenda der.larou francamente que o se1t acto 
·era·irregular .. · · · · · · .. ,... .. 

, ' ' ., I ,.. . ,,. .. ·.•" . 

Talrez, se · pudesse. f~zer alguma ~beerva
çilo mesmo e'll .refe~e!'l!~la a eaaa quahfl.~açilo ; 
mas o que cumpre e que nilo va.mos ds1xando 
passar essas violações ao lei, Hoje empresta-se 
ao cofre provincial,·· hoJ!Iem emprestou-se ao· 
banco, os motivos podem servir para attenuár· 
a culpa ; quem nos assegura que amanhli, en
trando por esse caminho, .os emprestimos nl!o· 
se ren.ovar4o e de que fórma .7 . .- . •• . 

Passemos· ao outro ponto do reqi:ler1mento. 
O nobre senador, ·.,pelo Ri!) . G.ra.nde ~o Sul,. 

apreciando o seu acto, de abr1r, por s1mples 
li viso, o ci'edito especial do L084:000$,' pal'a a 

'construci;lio do ·açude de Qutxadá, na província 
C!o Cearil; diss&.nos q,ue procedeu regularmente .. 

Tomarei· cm cons1deraÇI!o a justificação, que 
de seu acto pretenieu f11zer o. nobre senador. 
s·. Ex. tratou de patentear a importancia da 
obra, a utilidade que della tinha de: colher a 
p'fovincia' do Ceará, as habilitações eàpeciaés do 
engimheiro que tem de executai-a, e julgou 
que, li. vista dassopodia regularmente autorizar 
111 despezas, 'desde que clllis ··coubessem na 

. verba- Obras publicas -do exercício futuro. 
·Quão inexacta e a doutrina do ·nobre senador, 

quão· 'contraria' aos priricipios ·da eecola libe-
ral! '· · · · 
, . A utilidade da obra que :nilo me pr,oponho a 
contestar, o se.u alcan~~ pjlr~· a prov~n~ia dt> 
ce·ará, servem. para ·eer a questão SUJeita ao 
poder competente, paril o nobre ex-mini~tro 
·Jus~iflcar rio parla_men.to ·o pedido ~~ crédito:; e 
asstm obter a autorazação que e lmpresCID• 
divel para .que ella ~e. realize. . . . . 
· Ti v o jli occasfão de . notar, que o nobre se
nador dispunha do .verba. pertencente a um 
exercício !J,Ue 'ilil:o tinha de CO~rer sob, .a SUa 
:r~sponsabih~ade. AI~!" di~tó, os creditos co~c~
dados na le1 do orçamento para ·um exerc1C10 
devem ser despendidos dentro delle. . . 

Não ·o 'sendo, Já pela )egislação de 1840 que 
creou os exercic10s entre nós. foi declarado que 
annullam-s~ os creditos · nl!ci despendidos no 
exorcicio para que foram concedidos. Quando 
se pretende um credito, qut .tem de ser despon
dido cm mais de um exercício,. toma a·natureza 
de credito. e~pecial, e a .lei manda que .se vote. 
üm cada ·exercício o maximo da somma que 
po•· ó01tta diisse credito se devo gastar. 

Mas prescindir do voto do poder legisliúivo, 
isto ó o que em nenhum caso se podo admittir. 

Qual ea•11 11 quanti11 que, .seg,1,mdo, a. lei-. do 
orçamento, o governo. podia dóspondo~ •COm 
açudos na província do. Ceará Y 
· Sómonto a ·de 30:000$, indicada nas !abolias 

eiplicativas 'do orç11monto; 
Tal crr• ocrodito do' .quo· o ministro podia 

'dispor nos to exorcicio, o nllo soi como S~ Ex. o 
transfol'DlOU 'cm outro' r!o 400:000$000. 
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No oxerctciO corrente S. Ex. não teve na 
verbn- Olms publicas -400:000$ disponíveis; 
pretenda .• porem, 9uo esta somma h11 de existir 
no exet'Cicto que mnJa nito cotlloçou. 

Si a lei é a mesma, si o credito é identico, 
pm•qu'l faltaram rocul'sos no oxr•rcicio que está 
correndo e hito de appnrocer no que ainda não 
começou 1 . 

O nobre senador ex-mini•tro da agricultura 
suppõe que de nada valem as tabellas que 
explicam ae verbas do orçamento; suppõe que 
a despeza com sua impressl!o e dispendio inutil, 
porque ao governo é livro despender a aomma 
de cada verba como lhe apraz. . 

O SR. HENRIQUE n'AVlLA :-Isso diz o no
bre senador. 

O SR. ConnEIA :- Pois rectifique as minhas 
expt•essões. Eu vou ler o que V. Ex. disse. 

O SR. HENRIQUE n'AviLA :-Sim, senhor. 
O SR. CoRREIA (lendo) :- c E' verdade que, 

como disa1 o nobre senador, ratu. obra nilo está 
comprehendida na tabella de1nonstrativa da 
verba ot•çamentaria ; mas esaa tabella nilo e 
parte integrante nem r ssencial da lei.» 

Assim pois, as tabellas nilo são parte 
integrante nem essencial da lei, e o go
verno póde fazer obras como as do que se trata 
ainda que niio estejam comprehendidas na~ 
mesmas tabellas, 

Senhores, estas tabellas não são organizadas 
por capricho, nem l'epresentam uma inutilidade; 
alo organizadas em obediencia a preceito con
stitucional, o em obscrvancia d·e dispoaições.das 
leis de 15 de Dezembro de 1830 e de 4 de Outu
bro de 1831. 

O poder legislativo vota tendo presentas essas 
tabellas. As l'~ducções que faz na proposta do 
governo oxphcam-se por elh.a, o, quando se 
intl'oduz na verba despoza nova, faz-se expres
sa declaração. Isto é corrente, 

E si eu estrnnharia a doutrina prcignda pelo 
nobr!l ex-min_is~ro ~inda que elle ti v esse per
tonctdo a mtnlsterlo que nito se apregoasse 
como liberal, tenho razão de 111ais para estra
nhai-a em rninistorio que como tal ao pt•oclama. 

Os nossos pais fundaram outra doutrina libe
ral, que eu ainda conservo, e que o nobt•e sena
dor ex-ministro Ja agricultura repudia nas pa
laYras quo acabei de ler, 

O nobre ex-ministro o que fez foi usurpar 
uma attribuição do poder lngisla ti v o ; é a este 
que compete abrir credito& para obras novas, ó 
a oste que cabe decretar crcditos especiaes. 

O nobre senador snbo como a loi da rospon
aabilidado dos ministros considera, no nrt. 6•, 
a. u&ul'paçilo de attribuições do poder legisla· 
tlvo. 

Esse artigo puno o ministro que ordena ou 
concorro de qual~uor modo para despezas niio 
autorizadas por lei. · 

Considera o nobre ex-ministro uma de suas 
glorias haver ordenado por autoridade propria 
as obt•as do açudo do .Qutxadli, que RÓ podiam 
ser docrotndas pelo poder logialativo. 

Fique o nobro sonadol' com ossa gloria, que 
não sei Bi o sou partido lhe querorú conferir, e 
quo do corto o partido conservador nfio disputa. 

Gloria caberia tio nobre ex-ministt•o, si reco
nhecendo a importancia e a necessidade do 
açúde rle Quixadtl, trouxesse no poder compe
t.onte a necesaal'ia proposta. para realizai-o, de
fendendo-a perante quem podia ordenar que a 
obra se fizesse, 

Mas dis;lOr de mo tu-proprio dos dinheiros 
pu blicos, isto nllo ó gloria pat•a ninguem, e mo· 
nos p11.ra um liberal. · 

Gloria teria o nobre senador, si, respeitando 
as prel'ogativas do parlamento, não lhe usur• 
1 ando nenhuma attt•ibuição, conseguindo o seu 
proposito; e talvez fosse bem succedido, porque 
ninguem contesta 11. utilidade da obt•a de que 
se trata. Com a gloria que diz ter tido, o que 
talvez alcance o nobre senador seja o retar
damento desa11. obra, sobre a qual lançou certa 
impopularidade. 

Nas taballas explicativas do orçamento torna
se ainda maia pa.tente a procedencit das obser
vações que tenho feito, si pudesse ser posta em 
duvida a doutrina liberal que hei sustentado, 
pois que, tratando da verba - Eventuaes- tor
nou-se bem claro que ella só se applica a ser
viços que occorrem durante o exel'cicio, o que é 
aliás principio de nossa legislação fiscal, sobre 
que a-senta a contabilidada publica, 

Quiz tambem de alguma fórma o nobre JIEI
nador attonuar o seu acto, referindo-se a obras 
reali?.adaa cm exerci cios anteriores, e que 
S. Ex. disse que foram feitas do mesmo módo 
por que pt·eLendia levar a eft'eito o açude de 
Quixadá. 

Ha de permittir S. Ex. lhe observe que, 
depois que aquellas obras se fizeram, introd11· 
ziram-se em nossa legialuçito fiscal muittil mo
dificações, quo estão nas leis de 1875, 1877, 
1879 e nn ultima lei do orçamento. E ainda ae 
firmou em 1880 o principio. de que o governo 
nilo pódn fazer contratos por tempo maior do 
que o do exercício, 

Desde 1840, quando estabeleceu-se entre nós 
o systema dos oxerc:cios financeiros, ficou de~ 
terminado que os creditas que não se despen
dem dentro do axarcicio annullam-se. 

Demais, si nem contratos póde o governo ce· 
lebrar por tempo excedente a um exercício, 
como poderá dr.terminar desprzaa que ae pro-
longuem toor varies exercícios i · 

O nobre senadot• ex-ministro da agricult.ura 
. disse que, tratando da questi!o do açude de 
Quixarlá, eu esquecia os antecedentes e formn:. 
lava minhas considerações sobre simples publi· 
cações de ,iornaes. 

Fiz as observações, tondo á vista as instruc
ções quo o nobre senador expediu e foram pu
blicadas no Diario O tficiat. No mesmo dia da 
publicaçiio apresentei o meu requerimento; e 
não precisava do outros elementos para apre• 
ciar o acto. Entretanto, eu não tinha deixado 
do ler o trabalho do Sr. Révy, annexo ao rola
torio do ministerio da agricultura, apresentado 
pelo Sr. conselheiro Alves do Araujo. B' o 
Sr. Róvy o proprio quo declara quo busca elu
cidar a questão, tambom para na disllU"BÕea 
parlnmonlares. 

Não havia quem ncredit.asse, senão o nobre 
ex-ministro d:t agricultura, que o credito espa
cial para so lavar a otroito, om troa exercícios, 

. I; 
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pelo monos, n obra do açudo do Quixadd, devi~ 
ser decretado por outro meio que não o da lei. 

Sondo u lei do orçamento que ha do r&)~&r o 
futuro o:s:ercicio a mesma. quo o•tli r&gllndo o 
actual ; sondo os creditas, do que o ministerio 
pódo dispor do i• do Julho em diante, iguaes 
aos do que dispoz do 1• do Julho do anno pas
sado ao ultimo do Junho deste a.nno, por que 
calcula o nobre a madcr que o credito que no 
exerci cio corrente deixou saldo. que S. Ex. diz 
nllo ha do attingir a 100:000$, deixará no 
oxercicio que ainda nilo começou margem 
muito maior 1 · . 

Si a jlrevis!ío do nobre senador podasse ter 
probauihdade, a .conaequencia aerta dever o 
poder legislativo t•eduzir a verba, porque só ao 
pede li população a aommn do impostos que é 
absolutamente indiaponsavol. 

Não foi debalde que a illuRtrada commisallo 
de orçamento desta casa, composta de membros 
doa doua partidos politicas, pediu em 1877, 
como medida instante, a espectficação das ver
bas do orçamento. 

Julgou-se que bastava. a. designação feita nas 
tab·,llas explicativas ; o o resultado é que vê-so 
sustentar no senado que o ministro póde dis
pensar as taúellaa explicativas do orçamento e 
dispor da verba com um arbitrio que ontt•ctilnto 
Dlto lho foi concedido. 

Peço a attanção da nobre actual commiasão de 
orçamento pat·a esta diacuasiio om que estou 
empenhado, nfim de ·que proponha a. maior 
especificação das verbas pnra que não tenha
mos do encontrar-nos no futuro com que,tões 
aemelhant9s liquellas do quo estou agor~ tt·a
tando. 

Não teve tempo o nobre ex-ministro da agri
cultura. para. justific~r seu acto em relação ás 
novas despezall que autorizou no serviço da 
illuminação desta cidade. . 

Peln redacçito que dou ao seu requerimento, 
devo presumir que S. Ex. entendo que, desde 
que niio exceda a verba votada, póde crear em· 
pregos e marc1r-lhes vencimentos 

O nobre amador pede esta informaçito:- • Si 
com a or_qani::açl!o dada ao seJ'uiço com a in
spccçl!o de itlu 'ninaçl!o publica, ultimamente, 
foi erocedida a um·ba respcctiua. ". 

Acredita o n~bre sonad~r. que, desde que a 
dospeza autorizada cabia na. verba, era.·lhe li
cito crear tantos empregos como aquelles que 
creou o marcar-lhes vencimentos. 

Esta doutrina, além de illegnl, só poderá ser 
sustentada cm um governo absoluto. 

O Sn. StLVI!JIRA DA MoTTA:- Como 'lste em 
que vivemos. 

O Sn. CoRREI,\:- A lei do orçamento, se
gundo as ta~ellas qt!e as _explic.am e com_ple
tam, só permltto a ex1stonc1a; nf\ lllspoctorta. da 
illuminnçiio, de um inspectot• geral, um n,JU· 
dante, um conductor, um oscripturari~, um 
prtLticanto amanuensc, um servento-contmuo o 
um auxiliar. 

E j ulgl\· o nobre ex-ministro da agricultura 
quo om uma repartição, para a qual só se votou 
tal pessoal, podia croar osso outro numeroso do 
que trato. o sou aviso do 12 <lo Maio 1 I 

Ondo fico. o urtigo oxpt·osso da constituição, 

que confere pt•ivativamonte ao poder legisla· 
ttvo não só mat•car es vencimentos dos em-
pregos publicas, como cre~I-os 1 · 

Fraco, extremamente fragil, ó o argumenlo 
com que o nobre souador pretende justificar o 
sou iilogal procedimento. Mas S. Ex. entendo 
que· é gloria. .pnra um ministro fazer des• 
pezas a. sou arbitrio, desde que essas despe~as 
são utois, desde que em seu favor possam in
vocar-se considerações de certo peso. Por isso 
dispensando essa bagagem inutil, que se cha~na 
camara~ legislativas .... 

Q Su. BARROS BA.RRETO:- Apoiado, 

O SR. SILVEIRA D.l MoTTA :-Isto é ver.lade, 
agora diz bem. 

O SR. CoRRI!liA :-... abro, por moio de in
strucções; credito& ospeciaos, crêa empre3'0S 
por avisos, e marca-lhes vencimentos I 

Estou persuadido de CjUB o actual nobre mi
nistro da faz,nda o prestdente do cons~lho n§o 
ha de mandar cumprtr os avisos do nobre ex-mi· 
nistro da agricultura. 

Ainda não vier.>m, m ·s nito d~vem tardar,as 
informações que pedi, o que o senado requi
sitou ; mas espero que hei de poder dizer oppor· 
tunament) ao ·s3nado que essas info~maç11ea são 
quaes entendo que devem sor, isto· é, que o 
nobre ministro i:la fazGnda niio autorizou o cre
dito, .abusivamente aberto, de 400:000$ para as 
despezas do açude de Quix:~d4, nem reconheceu 
como legalmente creado~ 011 empregos que o 
nobre senador'creou na insp,ctoria da illumi
naçiio publica, nem tito pouco mandou pagar os 
vencimentos que o n'bre senador decretou a 
. seu arbítrio. 

0 S11.. BARROS BARRETO : - Permitia Deus 
que V. Ex. nilo esteja. em illusilo. 

O S11.. ConREIA : - Si o contrario do que 
presumo succeder, então o nobre 11enador pelo 
Rio Grande do Sul verá que n~o tenho a predi
lecçllo que S. Ex. auppõe, e quo no cumpri· 
monto do meu dever hei do exprimir-mo com 
a mesma severidale em relação ao actual Sr. 
ministro da fazenda. 

Nito é o nobre senador sómento quem pódo 
dizer que me tenho occupado com os seus actos 
do govern_o,1ue repu to. excessivos e inconve
nientes ;·os nnaes alu estão moslt•a.ndo que 
0 que tenho feito com relação a e.<ses ncto1 
a.busivos fiz sempre a respeito de todos os actos 
it!enticos, que têm chegado. ao meu conheci
mento. O que eu desejava, era não ter tantas 
occnsiões de dirigir palavras pouco agrada veia 
ao nobro Aonador; quizera ante.• que S. Ex. 
se tivesse coroado de verdadeiros serviços, de 
glorias roaos, que ou não me ha.vh _do ~ecu1ar 
como nunca me tenho recusado, á JU<ttça: que 
dew ao< meus adversarias. · 

Aqui!lo que nJio posso. fazer é ;leixar d~ cum
prir os deveres que a mmha pos1ção me 1m põe, 
para qu~ o nobre senador nilo venha declarar 
ao senado quo tenho ma vontade a S. Ex. 

O SR· HENRIQUE n'Avtu:- Não declarei 
isso. 

O Sn. Col\RlliA:- Disse quo eu mo havia 
occupado prodilectamonto com os sons netos. 
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O SR. IiiiiNRIQUIII o~AVILA:- Até agradeci
lho por esse ,motivo. " 

O SR. CoRnEiA : - Pois' nlto h a tal pre4i• 
,Jecçlto; · ·' ., . ·' · · :·. · ': 

·Si o ·nobre senador nlto se tivesse assigna· · 
lado por ·tantos feitos dignos· de' censura, eu· nitO' 
teria tido tantas 'occasiões d~ vir · occupar · • 
attençlio do senado coar actos 'praticados por s, Ex; 

• De ~Íia .. pessoa,; o . nobr,e ~~.#à:~OI' 'e o s1Ína4o' 
tom vtsto, nunca me occupe1, pots, a ease.res~ 
peito, nilo tenho senão motivos para dizer bem 
do ex-ministt•o dP. agricultut•a e do ex-presi

. dente 4a provincia do Rio Grande do Sul.. : 
·As queixae que tenho de S. Ex.· nA:o:poua~s, 

e, a meu ver, fundadas, são de actos seus, como 
autoridade, Aquilato-os. com to~a a imparciali· 
dada que me é possível, . e não, .. J;Iegarei a jus
tiça,.devida a qualquer acto aceri11odo do nobre 
aenadpr, como .nito ten!Io. deixado de chamar a 
e.ttençllo do , senado e. do paiz para os actos 
menos regulares que S. Ex. tem praticado. 

O Sr. Henrique d' A vila 1-Sr. 
presidente; • no final do ~iscu!'Bo do nobre sena
dor pelo Paranã,·conhecla ra~ilo por que S. Ex. 
tratou• me com tanta dureza na .nccusaçilo que 
hoje ·tito formalmente dirigiu-me;:Pareceu-me 
ver na tribuna;• 'iiiio · o· senador· pelo Paraná, 
porémum•promotor publico·; . Citou os artigos 

·da lei, classificou o neto· criminoso, só faltou 
pedir a penalidade correspondente. 

Sr. presidente, vejl que o nobre senador não 
·quiz•entender ail minha11 palavras no sentido 
· em que foram ditas. 

O Sa. CoRnlllrA :·-Foi·· defeito· de intelli• 
gencia. · •· .,,· "· •· 

O Sa. HIIINRI~UIII o'AvtLA :-
1
Nlto censiu·ei o 

nobre senador, porque se occupa11se com·os meus 
.actos, de funccionario ·.publico,· nito attribui a 
S, Ex•,, ma vontade em relaçilo á minha pessoa 
procedendo. por essa··.• fórma.; :pelo . contrario, 
•agradeci a preferencia que o nobre senador. dava 
ao ex-ministro da agrulUltura instituindo O:'! ui 

· -debate todos. os. dinB sobre seus actos. .. .. 
O que eu lamentei no. nobre senado!' foi !lua 

j)SSe tnteresse que manifesta ·pela causa pubhaa 
já se tivesse constituido. om paixão, .. paixão 
muito nobre, mas capaz· de excessos e pertur· 
b~~oções cm•res~onde.ntes, a ponto do nito permit• 
tira S.· Ex. ler cabalmente os escriptos que 
teve diante dos olhos... ·.,. 

Si o nobre sonador les;e com espirita calmo 
os meus avisos, ·· não ·me teria feito asaocusa
ções que· acaba do razer. Isto pretendo demon
att·ar a.oa meus illustres collegas .. · . · · 

Quando o nobre senadol', fallou, justificando 
um rJquerimento rel~~otivo a um nmprestimo 
feito ao.·banoo de minha província, conven
ci-mo, como convenceram-se todo~.os qu~J~.r_, 
sou discurso, que o nobre sana.dor tmhn·ae.rof,. 
rido P. um neto praticado por mim, no cxorcicio 
do carg-o do ministro da ngricultm•a ; os ta foi a 
convicção geral, o pol" i•so vim a os ta tt•ibuna 
declarar quo, nem ao pensamen.to. voiu-mo 11 
intonçüo do praticar semelhante neto. 

O Srt. CoRREI·\ :- Não esta iseo no meu re
quel'imonto •. 

'O Sn; HENlUQUE o' A VILA :-Eu nito estava 
presento d: sesslo·quando o riobre senador fallou 
e•nito li•o requerimento'·; mas li o discurso, no 
quo;l· sem duvida alguma o nobre senador ao
cuaou o ministro da agl'icultllrP. o nllo o presi-
denta· da pl'ovincin. · 

· Devo mesmo declarar' no ienado que, encon
trando-me no. dia seguinte com S. lh:,,·disse· 
,lhe que tinha~se enganado, que o acto. a que 
·Se referira no seu discurso nllo erli'' do ministro 
da agricultura, mas sim do presidente da llro
vincia. de S. Pedro do Rio Grande: do Sul ; e 
S. ·Ex; respondeu-me:« :Pois eu,· ·lendo oa 
jor'!aes,· entendi que o ·acto era do. ministro da 
agricultura.,. · . '· "· 

. Por conseguinte, Sr. presidente,. a éon·· 
vtcçilo do nobre senador, quando fez-me esaa. 
pri~.ei.raacc!lsação,· er~ 'lue ~·empresti~o ti• 
nha ·stdo · fetto pelo"mmtaterJo ·da agricul-
tura.. · · '" 

O Sn. COIU\IIIA :- Eu nlo .tinha noticia. ne· 
nhuma dàlle, e redigi com toda a cautela o 
requerimento. · 

o Sâ. áiiiNIÚQum ii'A.vtW.:- si; c~mo ininifltro 
da agt•icultura, p~atiquei, na. opiniito do nobre 
senado~,,tJ~,,ntos.!lc,t.oa ~~:~usivos,· c!).ntrarioa ã lei; 
que necessidade ttnhl\ S. ·E.x.de·voltal' tis excn· 
vações Jl,ntigas 4qs actos ,da minha adminis·. 
tração no Rio Grande' do Sül, para instituir de· 
bate sobré'ellll l. Bem se· vê que sua· intençito 
foi accuaar-me como ministro da agricultura, 
.pot• um acto que nici :prati~uei; mas e'm vista 
de minha.t:ectificaç~o _particular, o nobre se· 
nador VBIU declarar que referira.:se ao acto 
p1•a

1
ticado pelo presidente ·.do Rio Grande . do 

Su. 
Agora, sim, estou p'rompto 'adar explica• 

çlSes sobre · ossa minha administração, pois 
qü

1
e o nobre senador. in~ti.tuiu debate sobre 

~a. . . 

Hoje, como naquella época, tomo toda a res· 
ponsabilidade dos actos que pratiquei nnquella 
1mportaate administração. 

O nobre senador acompanhou passo a pasao 
!"qu~ll~ minha administração, o acto sobre o !lual 
tnshtUiu o debate agor.i o nobre senadOl' fo1 tão 
publico, que todos os jornaes a. alio .referiram-se 
e 'delle trataram, tanto na capital da pt•ovinoia 
como fóra d•;lh ; sendo· inserto no relatorio rla 
dit·ectoria do banco dn província, documento 
esse que tevo toda a publicidade, Portanto, si ó 
nobro senador ·não 'reclamou naquella época 
contra esse acto, ó porque não lho deu grande 
importancia; mas hoje n{(o tendo S. Ex. lido 
com a devida. attençilo os artigos de alguns 
jornaos do Rio Gr.mde que a osso neto referi· 
ram-se ha pouco tempo, acraditou que tinha. sido 
elle praticado por mtm como mimstro da agri
cultura, dirigindo-mo accusações por esse mo· 
tivo. Poróm, verificando qne se tinha engana
do, e quo o acto pertencia-me com.l prosidonte 
cll\ pt•ovincil\ do S. Podt•o do·Rio Grande do Sul, 
foz nova evoluçilo, o voltou outra voz á rlis
cussilo dos actos qun pratiquei no oxercicio 
daquollo importante cat•go. 
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Nito tenho motivos para arrepenler-mo do te1• 
praticarto o acto pelo qual me accusou o nobre 
senador. 

O Sn. CoRREIA. :-E que importa isso para 
a questão 1 

O SR. HENRIQUE n'Avu,A.: - E o que signi
fica abrir o nobre senador debate sobre o acto 
praticado pelo ex-pt•esidente do Rio Grande do 
Sul, na occasião em que discute os actos que 
pratiquei como ministro 1 

O SR. CORREIA : - Porque agora. é que sei 
delle. 

O SR. Hl!lNRIQUE o'AviLA:- Sr. presidente, 
na época em que administrei a província do 
S. Pedro Jo Rio Grande do S11l, deu-se um auda
cioso ro11bo no banco daquella provincia, e no 
dia seg11inte ao em que se deu o roubo a directo
ria daq uelle banco dirigiu-se a mim como pre
sidente da pt•uvincia, expoz os acontecimentos 
e, demonstran lo de modo evidente o fact~, aliás 
geralmente· sabido, da completa solvabilidade 
do banco, e•tado em nada atfectado pelo roubo 
de cento e poucos contos ·.!e róis que linha sotfri
do, pediu o meu auxilio para evitar o appa· 
recimento do panico publico e a corres;tondente 
corrida, faetos que podiatn arrastar o banco 
a suspender se11s pagamentos, pois que a Jlraça 
de Porto Alegre não otferecia margem nem 
possibilidade J'ara recolhm• o banco de um 
momento para. outro grande parte de seu activo 
para fazer face aos compromissos do snu pas
sivo em contas cot•reotes; e então otrerecendo 
apolices geraos e provinciaes e grande valor 
em outros titulas perfeitamentB garantidos, 
pediu-me para auxiliar o banco com uma· quan
tia, cujo valor nito mA recordo, dos dinheiros 
éxistentes na thesouraria, sob caução das ·apo
lices e ti tulos de credito de sua carteira, á es
colha, afim de poder o banco acudir nos pri
meiros dias aos pagamentos que fo•sem exi
gidos, dando-se-lhe assim tempo para cobrar 
a parte do sou activo de mais prompta reali
zaçi!o. Já então corriam boatos r.ssustadores 
sobre o roubo, dizendo-se que o banco tinha 
sido roubado em uma avultada quantia, e tão 
grande que o podia arruinar. 

Nesta situnção, pareceu-me facil a appa
riçilo do panico no povo, porque todos sanem 
quanto silo suspeitosos os capitaes, ~ então, em 
presença das funeitns consoquenclRs q11e po
diam t'e<u!tar desse panico provava!, conse
quencias que podiam constituir uma grande 
calamidade financeira para aquella provincia, 
que tornaria necrssaria a intervenção do go
verno, q11ando já não podendo evitar a catas
trophe, só rninoraçao · poderia levar ao mal, a 
custa de anua muito maiorce e de muito maio1• 
somma de sncrificioq, os quaas nem podi11m ser 
calculados, não hesitei om annuir ao podido 
da directori~~o do banco, e ordenei que lho fosso 
lupprida a quantia .sob caução do apolices ge
I'O.OS o pt•ovinciaes, participando o facto ao go
verno, 

Feito o supprimonto no dia immediato no 
roubo, nbriu-so o banco, o muitos choqnos fo
ram feitos o pontualmente pagos, ficando bom 
visivoln todos ~uo ontrarnm naquollo ostabo
locimento o dinheiro quo estava om caixa. Nos 

V. II 3. 

dous ou tres dias seguintns ainda pagou o 
banco alguns cheques, porém já estava tado 
acalmado, ja po1• todoH era sabido quo p banco 
só tinha sido roubado om quantia pequena; a 
normalidade da situação tinha-s•1 restabeleçido, 
e ja muitos daquelles que tinham retirado o di
nheiro q11e lá tinham, com ell~ voltavam ou~ra 
vez para o banco. E tendo Já ·o banco lido· 
tempo para realizar a cobrança. dos seus títulos 
de credito de maia prompta realização, a sua 
caixa ficou fàl'ta, a ponto do restabelecer in
teiramente a confiança de qua gozava e goza, 
conjurando a cri~e que apresentou-se-lhe amea
çadora sob todos os aspectoi, E doutro de muito 
po11co tempo restit11iu todo o dinheiro que lhe 
tinha sido supprido pala thesour~ria geral, sem 
ca11sar transtorno ou prej11izo algum á marcha 
do• nego cios publicas. 

Como o banco em tão pouco tempo entrasse 
com o dinheiro p~ra a th~souraria, nilo houve 
necessidade de legalisat•-se o meu procedi
mento, como se tinha fe\to relativamente a pro
cedimento igual por parte do Sr •. Visconrle do 
Rio Branco em i 875 • · 

O SR. CoRREIA:- O Sr. Visconde do Rio 
Branco prqcedeu assim por meio de lei, 

O SR. HENRIQUE n'AviLA: - Perdóe-me 
o nobre senador ; suppriu elle aos bancos 
9.000:000$ e depois é que veiu pedir a legali
zaçito do seu acto ao poder legislativo. 

0 SR. AFFONSO CELSO.: -Apoiado. V. Ex. 
procedeu muito bew. 

O SR. HENRIQUE o'AviLA.:- Assim lambem 
se teria praticado em J•eforencia ao meu acto, 
si o banco da minha provincia, em tão pouco 
tempo, não tives•e reiltituido o dinheiro que lhe 
tinha sido supprido, conjurada a crise e tendo 
el!e voltado !Is suas condiçõ1s normaes de cre
dito; do modo a podermos dizer, que, só moral
mente fez atreito. o auxilio que recebeu do 
Estado. 

O SR. AFFONBO CELso :-V. Ex. cumpri11 o 
seu dever de administrador. · 

O Sn. HENRIQUE n'AvrLA :-Si eu tivesse 
dei:s:ado o banco ~~obandonado, o panico teria 
apparecido, e elle soffrerh corrida. lstp pro
vocaria uma calamidade tamanha, que hM•ia de 
tornar imprescindivela in torvençiio do Estado, 
que então seria forçado a onerosissimes sacri
ficios sem conseguir evitar a calamidade. 

O SR. B.lRRos BARRETO :- Doa 25. 000: 000$ 
nllo foram empregados mais de 9.000:000$000, 

0 SR. HENRIQUE o'Avrr,Â:- Nlto é esta a 
guestt!o. A questão é que o Sr. VisMnde do 
Rio Branco já tinha feito os supprimentos aos 
bancos, quando veiu pedir autorização, para fa· 
zel-o, ao parlamento. 

·O' SR, JuNQUEIRA:- 0 governo aquilatando 
carteiras do banco. (H a outros muitos apa1•tes.) 

O Sn. HENRIQUE n'Av1u :-Não estranho, 
Sr. presidente, o procedimento dos nobres se• 
nadoros para commigo, O nobre sanador pelo 
Paraná, ha pouco, quando mo nccusavn, disso 
quo ou, para nttonuar o attontndo que praticara, 
tinh~t mo apadrinhado com o procod1monto do 
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outt•os miníst.t•os em exet•cicioa anteriores e, som 
oxaminl\r a procedoncia dos pr"codentea por 
mim lembrados, o nobre senador limitou-se a 
dizet• que hoje a lei nllo ó a mesma que regia 
aqunlles exot•cicios passados, que a porta tinha
se fechado d:~finitlVamento 110a abusos ; o ~ue 
a.quillo que hoje é. illogal não o era naquellea 
·tempos passados. 

Asaim ó qu' eu não mo admiro tambem de 
que uma lei regesse o lmperio no tempo do 
Sr. Visconde do Rio Branco e do domínio con
servador, o outra lei reja. hoje. este p,aiz em 
ref3rencia ao~ meus actos e a.as do part1do libo- · 
t•al no governo. Quando c:10gar a occasiito , 
demonstrarei a improcedencio. da. urgumeuta
çilo do nobro senador, q uo nã~ me apadrinhei 
com o procedimento h~vido em exercícios paa· 
aado•, que obrei como outl'oa ob1•a.ram em casos 
perfeitamente identicos, sem dilfe1•ença. de uma 
só virgula. 

O Sn. CoRREIA:- Vamos a ver. 
O SR. HENRIQUE n'AVILA.: -No ministerio 

do nobre senador. 
O SR. CoRREIA:- Neste tempo não ora. mi

niatro, era presidente da .ca.mara dos depu
tados. 

O Sn. MARTINHO C.I.MPOs:- Mas ora solidaria 
com a administração ; nam so o a.ccusa por isso. 

O SR. CoRnEIA:- Não estou senão respon
dendo á observação do facto. 

O SR, HENRIQUE n'AVILA.:- Já.vê o nobre 
senador que niio f11jo á responsabilidade do 
acto que pratiquei como presidente da pro
víncia. Considero haver procedido como qual
quer outro presidont1 devia. e podia proceder. 
Não pretendo reviver os deba.tos provocados 
pelo nobre senador pelo Pa.ra.nd. sobre os actos 
que pratiquei na administração da minha pro· 
vinc1a., e nem foi com esse intuito quo mo ra
fe ri a.o procedimento do nobre senador para 
com o ex-presidente da provincia. do Rio 
Grande do Sul. Apenas disse que, si o nobre 
senador queria rcsta.\lel•cer o debate sobre os 
actos que pratiqu~i como presidente da. provín
cia do Rio Grande do Sul, podia. fa.zel-o, porque 
me haviu do encontrar na tribuna para dar res
posta cabal, como a.c~~obei do dar, sobre o acto 
que se referiu hn pouco. 

O SR. CoRREIA:- V. Ex. acha que ó cabnl7 
O Sn. HENRIQUE n'AviLA :-Agora., Sr. 

presidente, occup,ndo-me com as considerações 
fátna pelo nobre senador em referencia ao pro
cedimento que tive como ministro da. agricul
tura, r. lativamenle lia obras do n~tidos da pro
víncia do Coaró., declaro a V. Ex. que ser
prendou-mo o procedimento do no!Jro senador 
pelo Parantl, em referencia. a mim, porque, 
quando S. Ex. citou o nrtigo de loi, em que mo 
considera incurso, devia ter tido mais cuidado 
em tomnr o.q pontos da dof0aa do accusado, 
para bem poder instruir o tribunal que nos ha 
do julgar, dando-lho ll possibilidade do uprocinr 
o modo paio qual mo dofonclo das accuauçõos do 
nobro sonado1•. . 

Mas assim não procedeu o nobre scnndot·; 
só trntou do nccus:u·-mo, for. como fazem em 

geral os promotores publicas- não se importou 
com aquillo que podm aproveitar â defesa. 

O seu intento foi collocar o réo em posiçito · 
precaria, foi obtrJr a sua condemnaçilo. MaB, ai 
para o promotor publico este procedimento niXo 
deve ser pormittido, porql•e a sua misslto nlto é 
arrancar doB tribunaes condmnnaçõos, e sim 
promovet• a execução da lei, que considera sa
gr r da a causa da defesa e a ella mnnda at
tender por sor o seu objectivo aómento a jus
tiça, ao nobre senldor de modo algu111 póde ser 
permittido deixar de a.ttender com o maior 
cuidado para a ~efes!!. do ministro ou de 
qualquer outro funccionario publico, principal· 
monte referindo•ae S. Ex. ao> seus collegas. 

O SR. CoRREIA : - Não fiz injustiça ne
nhuma. 

O Sn. HmNRIQUE n'AviLA.:- O nobre se
DIIdor disse que eu tinha aborto um credito de 
i.OS4:000$000. 

O nobre senador leu o meu aviso e delle 
devia doprehender que eu nilo abri credito; 
ouviu a defes& que eu na s~gunda-feira desta. 
semana fiz daquelle meu acto ; mas não se 
importou com as razões que adduzi, nem sequer 
deu-se ao trabalho de mostrar que cllaB eram 
improcedentes. 

O SR. CaRREIA :- Não fiz outra cousa.. 

O SR. HENRIQUE n' A viLA:- Sr. presidente, 
eu disse que o meu acto significa. apenas de
signa.çllo de uma parto da. verba - Obra.s publi
cas - do orçamento de i8S3 a. i884, para um 
serviço da. construcção do açúde de Quixadó. no 
Ceará. 

Eu não abri credito. Approximava.-se o exer
cicio.do 18S3-iS84 e, como é estylo, fiz a. dís· 
tribuição das verbas decretadas no orçamento 
daquelle exercício pelas obras eomprehendidas 
nossas verbas. E como pelo estudo e no exame 
procedido na. secretaria. verificou-se que na 
verba.- Obras publicas- naquello exercício, 
dar-se-ha um saldo de 400:000$, depois de devi
damente attendidas as obras espociftcadas pelo 
poder legislativo, deaignoi esse saldo para a. 
referida obra do açúdn d~ Quixadá. 

E' bem ditreronte isto da abertura do um cre-
dito. · 

O Sn. CaRREIA.:- V. Ex. tenha a bondade 
do ler o art. 4" das instrucções; ó clarissimo o 
artigo. 

O SR. HENRIQUE n' A viLA:- E' acto este que 
estava dentro das nttribuições do governo, 

Para. regularizar o serviço, tinha necessidade 
do fazer uma distribuição das verbas do orça
monto pelos varias serviÇos nollrs comprehen
didos, pnrn que ni!o soifresso a. causa publica. 
Si no aviso falia-ao em credito,é porque,quando 
se doaigna quantia para o serviço, dtl-so o 
nome de credito ti dnsignação dessa quantia, 
mas isto não importa abertura do credito ; ó 
uma designação do quantia para um serviço 
dentro dn verba orçamontat•ia, som altoraçíio 
da vorba, som accroscimo ou supplomonto della, 
o som cronçito do nova. verba. 

Assim procedendo, fiz o que sempre fnz o go
verno na approximnçuo dos oxorcicios. São 
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estes creditas abert~s dentro da verba pa1•a ser· 
viços nella especificauos, ou que a ella se ro· 
ferem. 

Si a pratica nlto ó boa, dovo o poder legisla
tivo especificar toda a despez:~ da verba-Obras 
publicas.,.., o nllo deixar uma parto da verba 
som especificação. E a prova de que o poder 
legislativo approva ossa pratica, ó que con
tinüa sempre a deixar o saldo do ecntenas de 
oontos de róis nessa verba, sem especificar sor• 
viço algum para elle. 

O Sn. ConnErÀ dli um aparte. 
. O Sn. HmNRIQUE o'AvtLA:- Estou explicando 
como deve ser entendido o mou acto · mas 0 
nobre senador, não se importan:lo 'com as 
minhas explicações, foz o seu ,juizo e, no ponto 
de vista em que se colloca, dirigiu-me as suas 
~ccusaçõss, sem attender ás razões que justi· 
ficam 03 meus actos, e que alleguei em minha 
defr.sa. 

E esta pratic:t assim sanccionada pelo pode1• 
legislativo não póde mais ser' arguida do ille
gal, .para basear a accusaçilo de um ministro. 

Portanto, mandando fazer a obra em queatito, 
distribuindo no exercicio de i883-:i884 o cre
dito de 400:000$ para a verba- Obras pubJi. 
cas -, respeitei os intuitos, bem expressos, do 
poder legislativo, bem definidos, perfeitamente 
manifestado ••• 

Disse o nobre senador, que principalmente 
estranhava o meu acto, porque pa1•tia de um 
membro de um mil.li~terio liberal. Agradeço ao 
.nobre senador o JUIZO honroso que en.ittiu 
sobre o meu partido, declarando quo em quos· 
Iões de despeza o partido liberal é 0 CJ.Ue tem O Sn. Conn:mu: - Mas não havia mlrcado 
procedido com mais'rogularidade no pa1z. quantia pau esta obra. 

. O Sn. IIENDIQUE o'Avu.A: -E' verdade que 
O Sn. Conll;EI.~ :-Eu note1 a dispal'ida.!e do não estav~ especificada a construcção do açude 

acto e a doutrma. de Quixadó. entre as obras que constituem a 
0 sn. H:mNniQUE o'AvrL.~ :-Si assim não !l'randepn!'te daverba- Obras publicas, porém 

fosse, 0 nobre senador não teria estranhado ue · 1sso nito 1m pede de ser o s~ldo dessa. verb" 
partisse 0 acto de um ministerio liberal; ~s-I gasto na construcção ~o açude. em. questl!o, 
tranhou, porque os liberaes tem sido melhores lbr~ ta_mbém reconhec1da e ncelta pelo poder 
fiscaes tias finanças do paiz do que os cons3r. oglslallvo. 
vadores. O Sn. ConnEIA :- A lei para o açúde de 

Mas o acto que pratiquei é legal, é autori· Quixadá üó deu 30:000$000. 
zado pe!J lei: 

Eu não tinha necessidade de vir sujeitar ao 
corpo legislativo a questão da construcçlto do 
açúde de Quixadá, no Ceará ; era questão já 
decidida pelas c amaras em umas quantas legis
laturas. 

De maneira quo, perante o poder legislativo, 
já. era a construcçilo Je açúdes, no Coara, uma 
questüo decidida, só aguardando-se verba diRpo
nivel para emprehendel-a. 

Dando-se sobra na verba respectiva, e ap'ezar 
de não estar especificada a construcção do açúde 
de Quixndá, sendo essa uma obra já decretada 
pelo poder legislátivo, appliquei o saldo a assa 
obra, segundo os intuitos do corpo legislativo, 
sem exceder a verba e sem prejudicar· as obras 
nella especificadas. 

O Sn. ConnEIA: - Isso tudo prova que não 
proeede o credito para as obras. 

O Sn. HENRIQUE o'AviLA:- Prova que tendo 
o poder legislativo r~conhecido a necessidade 
da obra, o não a tendo especificado na respe
ctiva vo1•ba do corrente oxercicio, por ncha~'-se 
muito sobrecarregada, respeitei os intuitos do 
legislado'r, mandanlo con~truil-a com as sobras 
da verba, as qunes não podiam sor conhecidas 
quando foi organizado o orçamento. 

Pnra o exercício do· !883-!884, paReando a 
mesma verba-Obrr.s publicas-do actual oxor
eicio, com as suas especificações, nenhuma ou
tra especificação foi feita pelo poder legislativo 
para applicaçilo do saldo da verba. 

E porventura não tem sido sempre pratica 
soguid" invarinvolmonlo ató bojo, empregarem 
os governos o saldo quo ó deixado na vorba
Obras publicas - fóra das ospoci.flcaçõos, om 
obras não previstas, mas do nocossidado reco· 
nhocida 1 

.. 

O Sn. IIENRIQUE o'AviLA :- Essa verba foi 
decretada para estudos e .conservando-a o poder 
legislativo, mesmo depois de acabados os estu
dos, só serve a decretação dessa verba de 
30:000$ ainda no corrente exercício, em que já 
não ha estudos a fazer, :para demonstrar que a 
obra devo sor feita na pr1meira opportunidacie. 
E por isso resolvi empregai' já neste oxercicio 
a quantia de 70:000$ em machinaa, apparellios 
e antros materiaea, para. essa obra. 

O Sn. CoaRIIIIA :- Isto é, tomou o papel do 
poder legislativo. 

O Sn. HENRIQUE n'AviLA :-Não tomei o pa
pel do poder legislativo, e sómonto respeite1 e 
segui as suas indicações e intqitos, especi
ficando o emprego dos saldos da verba - Obras 
publicas -na obra por elle reconhecida e 
aceita; 

Por esta mesma fórma têm sido começaJas e 
concluídas obras importantissimas. 

A obra do parque do campo da Acclnmaçito foi 
começada sem ostar esSI\ obra especificada 
na verba -Ob1•as publicas - som ter sido para 
alia decretado credito algum especial, o sem 
estar incluída na tabolla demonstrativa da verba 
orçamentaria. E do moamo modo foi osaa obra 
concluída, atravessando varias oxercicios. 

E, dâ-so uma notavel coincidencia, o orça
mento, o custo desta obra, ó igual ao ot•çamonto 
feito poJo Sr. Révy p~ra o açúdo do Quixadá, 

. pouco mais do 1, 000:000$000, 
O nobro sonado.r não nogou a irlontidado dos 

cnsns, porém di,so quo naquollo tempo o go
verno podia gaslat• parto da vorba - Obrns 
publicns- om obr:1.s não espocificnrlas na verba, 
npartnndo·so moamo das docrotndas .•• 
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O Sn. B.mnos BAI\RETD: - A logi~laçno era 
outrn, 

O Sn. HENRIQUE n'AVILA:- ..• o que 
daquollo tempo. para cá as leis se modificaram, 
de modo que o governo ficou impossibilitado de 
proceder como pt•ocedou o daquello tempo com 
o p~rque da Acclamaçito. 

Naquolle tempo niio era um grande abuso 
proceder-se como eu procedi, porquo, diz o nobre 
senador, a legislação dessa época o autorizava. 
E no entanto é S. Ex. mesmo quem disse ba 
pouco que, desde 1840, estava determinado que 
o governo não pG .ia, sem usurpar attri buições 
do podct• legislativo, fazer contratos que exce· 
dessem de um e'ercicio, e nem alterar aii 
verbas do orçamen tG. 

Ora, Sr, presidente, si é principio geral e 
de todos os tempos que só ao poder legislativo 
com pote fixar a receita e a deBpoza do lmperio, 
qual foi a lei que fez a excepção mencionada 
pelo nobre senador, de competir ao poder exe
cutivo fazei' de·peza não dPcretada, desde que 
se exec11to a Gbra no mesmo exrrcicio em que 
é começada 1 E, si desde 1840 já o governo nãG 
podia, sem expressa decretação do legislativo, 
fazer contrato com duração maior do que a do 
exercicio, como justificar a legalidade da con
strucçilo do parque da Acclnmação, que se fez em 
mais de um ex .. rcicio, sem decretação da verba 
pelo podei' legislativo 1 

O SR. JoÃo ALFREDO:- Pediu-se augmento 
da verba, justificando-se este · augmento com 
aquella obra, e o corpG legislativo votou D 
augmento. · 

O Sn. HENRIQUE D'AviLA :-Não encontrei 
mencionada na tabella demonstrativa da verba 
orçamenta••ia essa obra, entre,,, 

0 SR. BARROS BARRETO :-Não era o minis
terio da agricultura quem fazia a obra, 

O Sn. HENRIQUE n'AviLA :-O nobre senador 
pelo Paraná disse que mandei applicar parte da 
verba para obra inteir.•mente nova; mus pó
de-se considerar D açúde de Quixadá comG obt•a 
inteiramente· nova 7 NiiG havia já o parlamento 
em un< quantos exercicios votado quantia para 
estudos della1 Não estavam já esses estudos 
feitos 'I 

Já é essa uma obra implicitamente decretada. 
pelo pode1• legislativo, e não uma obra nova o 
sobro a qual nada tenha sido resolvido. 

Estavam os estudos feitos, estava a obra im
plicitamente decretada pelo poder legislativo, 
~o governo apresentou-se o ensejo de exo
cutal-n, assim o determinou ; do mesmo modo 
quo om qunsi tGdos os exorcicios têm sido exe
cutadas obras pelG governo, algumas nté sem 
ostudGs autorizados pelo poder legislativo, como 
o parquo dn. Acclamaçilo ... , 

O Sn. BARnos BARRETO:- Foi o ministorio 
do imporia. 

O Sn. HENlliQUE v'AviLA:- Mas o que tem 
quo não fusse o miniHtorio da agricultura 1 
estou trn tunda do govorno. Ou por ventura ha 
uma loi para o ministorio do imporia o outra 
para o ministorio da agricultura 'I ou ho. uma 
lei pnm todos oa ministorios 1 O quo ó facto ó 

que a obra se fez: prestando-se por este modo 
um importante serviço. 

Sr. pt•osidente, o nobre senador att1•ibue o 
facto de excederem os governos o orçamento da 
dPspozu n um motivo, a uma razão que não me 
parece ser a verdadeira causa desse resultado. 

A causa desse e de outros factos está na falta 
de um systema t•egulnr financeiro. Não o temos. 

A nossa t•eceita é baseuda sobre impostos 
indirectos, e estes são estabelecidos arbitraria
mr>nte, sem estudo, sem systema, sem bases e 
culculos fundados, de maneira que ninguem 
conhece es<es impostos quanto nos seus resul
tados, quanto á re.ceita que podem crear em 
quul,uel' emergencta. 

E por isso é que nlto se póde no nosso paiz 
organizar a receita publica em bases firmes, 
seguras, de n1odo a poder servir de base e ga
rantia á despeza necessaria que fór decretada. 
São pois os serviços decrAtados e dotados com 
cJ·edttos orgaaizados sobre uma receita tão falli
vel, que o governo tem de executar sem exceder 
os respectivos creditas. 

O exame dos factos e dos acontecimenlos, as 
circumstancias que se vão apresentando, é que 
determina o verdadoirG resultaolo da receita 
do cada um, verificando-se algumas vezes sal
dos, e outras deflcits, Nos quatro mezes de admi· 
nistração da pasta da agricultura, verifiquei 
que muitas vezes ministrGs os maiR cautelosos 
e bem intencionados podem exceder verbas 
do orçamento por motivos alheios á. sua von
tade, e sómente occasionado pnla falta de ele
mentos que o habilitem a tilzer uma distri
buiçíio dos creditas das verbas pelos serviçGs 
nellae comprohendidos, de um modo' seguro, e 
sob bases indestructiveie, Circumatancias im
previstas, falta de dados e•tatisticos necessarios 
podem occasionar orçamentos de serviços erra
doe, os q.uaes, pGr seu turno, servindo de baseá 
distribu1ção do credito da verba por esses ser
viços, pôde occaeionar de {lcit na verba, 

O Sn. CoRREIA:- Razão de mais para qne 
V, Ex. nllo onerasse a verba- Obras pu
blicas. 

O Sn. HENRIQUE n'AviLA :- Qunndo au
gmentei o onus da verba-' Obras publicas
já tinha certeza do saldo, o como estava dentro 
do exercicio, entendi que pGdia decrel:lr aquella 
despeza, certo de quo nilo excedia. a verba. 

Perguntou o nobre senador como podia eu 
calcular que a verba- Obras publicas, que se
gundo declarei, só deixou no corrente exercicio 
o saldo de 70:600$, deixará no exerci cio se
guinte de 1883-1884 o saldo de 400:000$, pas
sando deste para o seguinte as mesmas espe
cifica çõoe 'I 

O nobre senador pelo Ceará deu a devida 
resposta ao nobre senador pelo Paraná.. E' 
verdade que a verba- Obras publicas, do cor
rente e::~ercicio passou cGm ne §Uns especifica
ções pura o oxercicio segui n to ; porem t~mbem 
ó vordado quo algumas dne ob1·as especificadas 
no,sa verba foram em grande pa1•te executadas 
no corrente oxercicio, passando para o soguinto 
só com o credito nocossariG pura o rosto da 
conclusiiG. E'passando o moamo credito do cor
rente oxorcicio, dar-so-ha, segundo os calculas 
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feitos, um saldo na verba no exercicio soguinto 
do 400:000$000, 

Já vê o nobt•e senador que nao foi um calculo 
aereo que serviu de base a determinação do 
saldo, para cujo omvrogo especifiquei a con
atrucçilo do açúdo do Quixada. 

O SR. CoR!\ ElA dá um aparte , 

O SR. HENRIQUE n'AviLA:- Disse o nobre 
senador, que, mesmo dando-se o saldo, o minis
tro não podia usar delle, devia deixai-o om ser, 
porque ao podet•legislativ • e quo com~etia ap
plical-o, visto quB o ministro não podta appli
car o saldo de um exercicio om outro exer01cio. 
Eu não fiz isso, eu appliquei neste exercicio o 
saldo deste exercicio, e designei a verba no 
exercicio seguinte de 400:000$ para começo da 
c~~strucção do açúde por conta daquelle exer
ClClo. 

O SR. CoRREIA dà um aparte. 
O SR. HENRIQUE n'AviLA :-Eu não legislei; 

já disso que procedi como sempre so tem pro
cedido em casos iguaes, Approximava·se o 
exercicio de 1883 -1884, e eu distt•ibui as 
verbas do orçamento decretvdo para aq uelle 
exet•cicio, e p ·los varias serviçoa que nellas 
estão compreliendidos, resguardando todas as 
especificações do poder legislativo. 

UM SR. SENADOR : -Para não acontecer 
como no exercicio passado. 

O SR. PRESIDENTE:- Attenção. O nobre 
senador queira continuar e não dar attençiio 
aos apartes. 

O SR, HENRIQUE n' A VILA : - Eu niio disse 
que a tabella que se1·ve de demonstração à 
verba orçamentaria nil:o valia de nadu, apenas 
disse que nilo fazia parte integrante nem es
sencial da lei, e o nobre senador não a con
testou. 

A lei dispõe cousa muito diversa da tabella, 
e executa-se a lei e nilo a tabella; ora di;so 
CIUe disse para o quA o nobre senador me attri
ouiu, vai muita ilitferença ; a tabella c! neces· 
saria, preenche seu fim cabalmente, mas niio 
se lhe póde dllr valor que niio tem. 

O SR. CoRREIA dá um aparte. 
O Sa. HENRIQUE n'AVILA:- A nobre com

missão de orçamento entendeu com os dados 
de que dispunha, que não tinha na verba-Obras 
publiêas - saldo algum para começllr a con· 
strucçi!o dos açudes do Ce&rá ; porc!m estou· 
certo que,· si o poder legislativo tivesse a cer· 
teza, como eu tive, de que dar-se·ill o saldo 
de 400:000$, decretaria a verba para começo 
das obras. 

O Sa. CoRREIA : -V. Ex. nl!o póde supprir 
o poder legislativo. 

O Sn. HENRIQUE o'AVILA:- Não suppri ; 
apenas usei do uma attribuição que tem o go
verno, empregando um saldo que lho foi dei
xado para llttendor ll estll o outras obras, pol'• 
quo considera que essas obras que alio reco
nhecidas pelo podor legislativo, mlls para as 
quaQS não houve dotnçiio especial do vorba, ó 
quo dovom sor conBtruidns com ossos saldos 

-··---·-·--·--------------· 

da verba, comtanto que sejam respeitadas ai 
obras especificadas. 

Porém, em qualquer caso, desde que prati· 
quei os actos de que me accusa o nobre sen&• 
dor, pr.lo mesmo modo pelo qual o ministerio 
do nobre senador p1•aticou cm casos identicos, 
como a construcçllo do pat•qu~ da Acclamaçil:o 
e edificio em que funcciona a aecretai•ia da 
agricultura, o nobre senador, para ser bem 
justo, ha de applicar a lei com que pt•otendeu 
condemnar-me -a si proprio, porque não pro• 
cede aquella excusa que dou e fo que daquelle 
t•,mpo para cá as leis modificaram a legislação 
por tal fórma, que os governos nilo poderão 
praticar mais assim. 

Ainda creio que no exercicio presente a com• 
missão •orçamento lembrou-se do amarrar o 
governo ás obras designadas na tabnlla de· 
monstrativa da verba-Obraq publicas-e propoz 
uma emenda nesse sentido, e essa emenda 
cahiu: e o· ~ue importa esHa votação do se.nado! 
Este procedimento do poder legislativo 1 Im
porta a sustentação d:1 doutrina em '.lue me 
fundei para legalizar o meu acto, isto e, que o 
governo nito esta adstricto às obras especifi
cadas na verba- Obras publicas-, e que,· 
respeitando-as, póde applicar a obras do mesmo 
genoro, reconhecidas paio poder legislativo, o 
·saldo que se verificar na verua, 

O SR. ConREIA:-Em que sessão do senado 
se rejeitou essa emenda 1 

O SR. HENRIQUE n'AviLA :-Foi no exercicio 
proximo passado, e o nobre senador ninda hoJe 
pediu á commisoão qne repetisse a mesma dis
posição, porque a acha muito sulutar. 

O Sn. CoRREIA :- Tratei da especificaçio da 
verba, 

o SR. HENRIQUE n'AVILA :- Es•e e o meio 
unico pelo qual o poder legislativo pôde impedir 
a pratlca seguida. 

Si o poder legislativo não quer que o governo 
continue a usar dsquelle saldo, que fica na 
verba- Obras pubhcas, de que eu e todos oa 
ministros empregamos, deve especificar as obr1111 
em que devo ser despendido o credito da. verba 
sem deixar saldo. 

Então o governo nilo poderá dispor de cousa 
alguma. Mas emquanto deixar uma quantia, e 
avultada na verba, sem duvida que não se póde 
dar out'ra interpretação ao seu acto, senão· 
aquella que todos os governos tem dado, aquel
la quo eu dei, e que deu o governo do nobre 
senador, para o qual appello agoi"B para jullti
ficar o meu acto. 

Sr. presidente, não me foi possivol, ú pri· 
moira vez que fallei, justificando o meu re· 
querimento, justificar o meu acto, relativo ao 
serviço da inspectoria da illuminação publica 
da côrte, e o vou fazer agora em poucas pa· 
lavras. 

O nobre sQnador pelo Paranti, no desejo de 
achar sempre ponto de accusação fulminante 
contra mim, nllo se dou ao trabalho de ler o 
meu aviso. 

O SR. CoRREU:- Contra o ministro. 

O SR. HENRIQUE o'AviLA :- Som duvida,. 
porque nas nossas relações p11rticulnros nlío· 



22 ANNAES DO SENADO 

temos senão na maiores tn•ovas do arnizad J, , venientemonto a illuminaçito publica, para 
respeito o considornçito. sallor como a companhia cumpriu o seu con~ 

Mas, como dizia, o nobt•e senadot·, procuran- trato nas condições nelle estipuladas. 
do sempre unl meio de fulminar-mo com suas De man.JÍ!'a qu9 na infot•maç.õos o dados colhi· 
nccusnções, 11ão leu o aviso que ou expedi a 

1 

dos pela inspectoria resentiam-se du imper· 
respeito desse ussumptn, de modo a poder for. foição da inspecção. 
mular uma accusuçito bom fundada. Quando o gorerno necessitou obter da in~ 

Ness1 aviso ou determinei quo o actual in. spoctoria os dados precisos pu1•aconlrecer bem o 
sp3ctor das obras publicas formulasse u1n pro. serviço, viu que a inspectoria não tinha feito 
jacto de roor:;aniznçã0 do se1•viço de inspec- os tt•n.ba.Ihos necessarioa. N esh situação, e 
ção da illuminaçllo publica, e ao moamo tempo tendo o governo ele cumprir a detet•minação dll. 
chamas la prov'sot-honantc pessoal estranho á lei, foram nomeadas commissões est.ranhas 11 
repartição, para o fim declarado no aviso. repartição da inspectoria )JILra o fim de colher 

Já vê que, si o nobre s·,nador lesse com a.t- dados e fornecol-os ao /lOverno sobre este im· 
tenção esse aviso, vm•ia que eu nito ordenei portanto set•viço. E todos esses serviços relati· 
uma despezn definitiv:t; se convencera de que vos no edit~l nilo fot•am cctnprehondidos na. 
011 dei,.oi tL organização definitiva r.• L o pro· despeza ordinaria da verbL\, e sómente foi de. 
jecto q11a m~ndoi elabo~ar, o qua , si conti- cretado o serviço para correr pela verba, 
nuasso no ministerio, submettoria ao polar Não tendo ng primeiras commissões forneci· 
legislativo. do os dados nocessarios, nomeei outra, que 

Devo dizer ao s~nado a razão do meu acto. lambem nãu otf~recou os da:los sutllciontos. 
Q11a!ldo tomei conta da pasta dà agricultura, Tendo então nome11.do um novo inspector da 

um dos meus primeirod actos foi a elaboração illuminação Jmblica, o Dr. Limpo de Abreu, 
do edital abrindo con~urt•encia pá1•a o serviço clistincto engenheiro, que Jll ha tempos se tom 
da. illuminação a gaz, em execução á disposição dedicado ao estudo dost~ tmportanto serviço, 
da lei. dei-lhe a incumbencia de cornpleta.t• com maxi-

Por essa occasião, em conferencia com o in- ma brevidade os dados de que necessitava para. 
spector da illuminnção publica, verifiquei que instruir o edital da abertura da concllrroncia, 
nos esto.vamos tão att•azados hoje sobre a 1n-· deven:!o verificar os dados já e"istentes. Para 
dustria do ga.z, como os ta vamos quando come- esse fim elle requisitou varias providencias, que 
çamos esse serviço, ha muitos anno<, de fórma julgou irtdispensavgis, e ou as tomei para bem 
qun o governo ni'io dispunha d3 elemento a.l- cumprir a disposição da lei gue manG!ou abrir 
gum, em que pud·Jsse basJar um edital, cha- concut•rencia para esse sorv1ço. 
mando concurrentos para o serviço da illumi- Assim pois, tomando as providencias que 
nação publica; não sabiamos que quantidade de tomei no aviso em q'lastão, o fiz em execução 
gaz se gastavn, não sabinmos como ora ello pro- da disposição da lei que determinou a aber
duzido, purificaclo e dist1·ibuido, não conhe~ tura d·1 concurrencia, concedendo provisoria
ciamos lambem o s9u preço, nem o volume con- mente ao inspector da illuminaçito os recursos 
sumido. de que necessita para cumprir essa determi~ 
· Ora, desde que cstavamos nestas condições, nação da lei. Do outro modo alio não poderú., 
não se podin. organizar um edital chamando antes d1L terminação do prazo do edital de con
concurrentes em condições aceita·1eis. currnncia, fornecer os elementos naceasarioa 

Procurei a causa deste facto, que me causou para. a instrucção della, e a lei nilo terá oxe
cstranhoza, porque acreditava que, com tontos c•.1ção. 
anuas de exporiencia do serviço, já doviamos Este serviço não póde fazer•se em pouco 
astar muito habilitados para conhecel-o perfei- tempo, senão chamando de fóra pessoal do que 
ta mente. a inspectoria não dispõe, e de uma pequena. 

1\las, obsorvando o contrario, procurei n officina para o""minar· o carvão empregado na 
causo. o verifiquei que ella provi,lha do facto fabricação do gaz. 
de não termos mspoctoria ele illuminnçilo pn~ Niio creei um só emprego; distl'ibui o ser
blica, senão in nomino; ora uma repartiçlío viço desses o.u,.iliaros chamados provisoria
creada com cert1 pessoal, mas a qunl não se mente, para a bon organização do mesmo sOL'• 
dotou com os ol 'montas nocossnrios para p1·een- viço, afim de não agglomernr essB pessoal, que 
cher o sou vordadeii'O fim, que é insp:c,•ionar vinha do reponto, sam dosign 1r a obrigação do 
a illuminaç~o publica e a particulal'. cada um desses auxiliares. E por isso dei-lhes 

Deste modo o inspector da illuminação nlío uma organizaç1lo provisoria, conqtituindo-os em 
podia inspeccionai-a ; não podia nom conhecer um" nova commiaslio de instt•ucç:1o da concur
qulll o numero do casas pr~rticularos, quo con~ rencia ordenada pela loi. 
somam g ,z, qual o nu moro ele bicos que tom Assim pois, o caracter do provisorio signi
cndn uma, qu11l a collocação, os systemas o o fica que, ncabado o serviço dessa commissão, 
funcciono.monto dos con t1dOt'.1s omproga<los ficara dispensado o pesaoli cham11do provisoria.
noasa illuminnçi!o, o sua m~rcha. o estado de mente, 
consor~nç:!o o ~tforiçilo, Si no novo plano do orgn.nizaçiío, quo tom do 

A prop1•ir~ aforiç:!o di\ intr.nsid:Hle da luz doa ser snbmo:tido 110 poder legislativo, osto on
combustores publicas ora feita ele ·um morlo tender •JUO aquolln inspectoria <lev11 ser lltl· 
imporfoito; por O !I !L ,llÜO SO podia Rl'aliat• OXa• gmontnda COm O possoai llOC),SILrio, 01!-ti(? fi. 
ctamonto ossa mtonstclnclo, o nom moamo CJLllll cnrilo cronc!os novo.q omprogos, em aubatlllllção 
ll. qualidLulc elo g-nz consumido, po1·quo nfio ·dosso pos,onl nuxili11r pt•ovisorio, que só func
tinhn a inspoctoJ•ill pc'aaottlpnra obsorvnr con- cionnt•ll 1ttó sor pt•oonchic!o. a commisrlÜO. 

----~ .. --. 
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Não ha, pois, novo pessoal, e aim sómonte 1 Croio quo, dando esins explicações sobt•e 
mais uma comrnissão nomeada, em auxilio da o mett procedimento, o Lenho justificado ou, pelo 
inspectoria para execução da concurrencia 01'· menos, no nobre senador pelo Pat•anll não pa
denad~> pela lei. recerli meu acto tua attentatot•io como se lho 

Já vê o nobre senador que não creei emprego afigurou. 
algum, que nilo mandei pagar ordenado a em- Não procurei gloria para mim, quando pro-
pregados que nito estão no quadro. cedi do modo por que procedi em referencia ao 

Os meus antecessores procederam pela mes- açúdo do Ceará ; mas declaro ao nobre sanador 
ma fót•ma que ou procedi para dat• execução ao .<J,ue, sempre que, como funcoionario publico, eu 
·serviço da oonctlrl'encia, nomeando commissões h ver do responrler por actos de que me accusem, 
para auxiliarem a inspectoria na obtençlto do quero ter a convicção, que tGnho nestA momento, 
dados para esclarecerem e instruirem o gover- quero ter o meu espirita tll:o tranquil!o como te
no na concurrencia aberta para o serviço da. nho quando respondo ao nobre senador om re
il!uminação publica. E' esse um serviço doere-. ferencia ao cumprimento dos meus deveres 
tado pela lei e que não está especificado na. naquelle cat·go que occupei. 
verba respectiva da illuminaç11o publica., e nem Estou jptimamente convencido de que, na:o 
foi dotado com credito especial. Tem de ser tondo ell!!rbitado de minhas attribuiçl'lrs, prati· 
feito por aonta da verba-Illuminação publica. quei actos para os qua.es, si não tinha uma 

Nito tendo eu reorganizado definitivamente expressa autorização do poder legislativo, tinh& 
o serviço da inspectoria da illuminaçil:o publica, a opinião do podot• legislativo expressa. solem
tendo apenas nomeado uma commissl!o, por'lue nemente e munifesta.Ja cm va.rias leis de· orça
outro nome n11o se lhe póde da.r, com os fins 1n- "menta em uns quantoe oxercicios, e por eata fór
dica.dos no aviso de nomeaç11o, creio que o ma, si nlío posso considerar motivo de gloria ter 
nobre sonador nlío foi justo para commigo iniciado um serviço do qual provir!\ ao paiz 
classificando o meu acto como um attentado ás grande benefi~io, pelo menos posso sentir-me 
preroga.tiva.s do poder legislativo. satisfeito por ter justific~lo um acto que mera-

Sabe o nobre senador que as questões relati- ceu do nobre s;nador accusação tllo aevera. 
vaa á illuminaçilo publica, além da sua impor- (Apoiados.) · 
tancia propria, tomara.m caracter especial 
com os acontocimentos que todos deploramos, 
e que tiveram Jogar nesta côrte. Poaem ellas 
a.inda. trazer-nos maiores complicações e diffi· 
culda:les, e por isso mereceram do podet· le· 
gislativo todo o cuida.do, pois que foi por elle 
decreta.da a abertura da concurrencia para 
obter redacção no preço do serviço e remover 
delle os elementos de perturba.ção e confiicto. 

O governo necessita, pois, estudar essas 
questões com todo o cuidado, necessita. collo
car-se em posição de poder resolver com todo o 
acerto, porque estoumteiramcnte convencido 
de que o governo, si possuisse ·sobre o serviço 
do gaz os nccessa.rios esclarecimentos, a neccs
saria. instrucção, nlío teria praticado, como pra· 
ticou, quando se deu o contlicto. Si fosse eu mi
nistro nessa época, nito renovaria o contra.to; 
toma.ria o serviço logo, e a. companhia n11o con
tinuari!l. a faz~l-o, ficando assim todas as ques· 
ti:Ses adiadas. 

Estou convencido de que o governo se viu 
na necessidade de continuar com a companhia., 
por não possuir dados nccessarios, razão JlOla 
'lual ainda no contrato provisorio ndmittJU a 
liy~otheso da prorogaç!lo do sou prazo por 
mats algum tempo, porque não conhece o ser• 
viço e não pôde calcular com segurança ·o 
tempo necosen.rio para. obter a. instrucção con
vemente. 

Não só todo o material pertence ti companhia, 
como tambem não dispunha o governo de p.!ls· 
soal habilitado, como não dispõe ainda bojo, 
razão pela qual autorizei n. montagem do uma 
pequena officin~>. para habilitar pessoal e com
pletar n fiscnli•açiio. 

E só depois do postas om pratica as medidas 
por mim tomadas, ó quo o governo tert\ os 
osclarocimontos do quo necessita para doli
bornr acortndamonto eobro este import~nto sor
viço. 

·., ;· ' 
'<. ' 

O Sr. Ribeiro da Luza- Sr. 
presidente, aa ultima.s pa.lavra.s proferidas pelo 
honrado senador pela provincia do Rio Gra.nde 
do Sul induzem-me a tomar parte neste debate. 

S. Ex. concluiu seu discurso declarando que 
entendia ter praticado um acto perfeitamente 
legal quando . mandou construir o açúde de 
Quixadá, na provincia do Ce11rá. Poço licença 
ao honrado sena.dor para declarar <J.Ue póde 
o seu acto ser muito conveniente e ate patrio
tico; mas nito He conforma, absolutamente, com 
as disposições da. lei do orça.mento, que rege 
o presente exerci cio. 

1>isse o nobre senador quo a tabella justifica
tiva. do orça.mento não constituia lei, não 
obrigava o ministro a observa!- a na despeza de 
qualquer verba. 

Realmente assim é. As tabellas oxrlica.ti
vas do orçamento têm por fim principa justi
ficar, perante o curpo legislattVo, as aommas 
quo são .. pedidas para cada verba ; mas, estu
dando-se as tabellas, se ha de verificar que nel
las ha serviços que nlto podem ser preteridos 
pelo ministro respectivo. 

Ha. nas tabol!as dcspezas que se referem a 
actos legislativos, a repartições publicas, a 
serviços decreta.dos por loi o que ní'ío podem, 
por consequencia, deixar de set• feitos. Ver
rla,.lc é que deixo-ao quasi sempre, em cada 
verba, uma. corta e determinada. somma, ordi
na.riament1 insignificante em rolaçito ao seu 
total, para serviços oventuaes ou quo occor
rcrem, Ora., examinando a. verba - Obras pu· 
blicns - do corront • oxcrcicio, verifica-se que 
ella ó do 3.540:000$. Do,ta sommn foram 
distribuidos, par11 obras mencionadas na mos· 
ma loi dÓ orçamento, i .240:000$, ficando olla, 
por conseguinte, reduzida n 2.300:000$, que 
ao distriburm paios diversos serviços constantes 
da tabolln explicativa do orçamento. 
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V11mos ver o que diz a tabel!a em relação aos 
Berviços de obras publicas que demandam a 
refot·ida somma do 2 300:000$000. 

Temos, em primeiro logar, a iMpectoria 
geral e outt•as repartiçõe> de obras publicas, 
que despendem 128:856$500, 

Penso que neste serviço nanlluma economia 
podera fazer o ministerio da agricultura,. por 
absorver o p •ssoal quasi toda aquella quantia, 
Bobrando unicamente 7:000$ para o mat,•rial. · 

Temos a conservaçllo d.\s florestas e estr tdas, 
ouja despeza é de 101:287$596; o 4basteci
i:nento das aguas, que comprehende pessoal e 
material, na importancia de 287:341$501, afóra 
otllc!nas o deposito que de•pandem 39:683$875; 
a.. hmpeza e conservação das vallll!, otc., 
cuja d~spez~, com pesgoal e mat,Jrí:'il, ó de 
77:061$'t6U i a construcçilo de galerias para 
esgoto das aguas pluviaes, que, com passo •l, 
mate ri ti e prestações ao empreiteiro, absorve 11 
aomma dJ 662:164$000. 
· Temos para as províncias-Diversas obras, 

772:388$170 e, finalmente, para varias des• 
pezas na cOrte, 231:314$899. 

V e-se, pelo 'luo acabo do expor, que da verba 
- obras pubilcas - só se póde d )Sponder nas 
provincias a referida somma de 77:!:S8tl,'fil70. 
As outras quantias são tolas d Jstinadas a obras 
da côrte, ficando, unicn.mente, a arbitrio do 
ministro, para- Eventuaes -,231:314$899. 
1 Noto, porém, que, confortne se verifica da 
demonstração n. 6, da tabella, tetn de ser tal 
quantia despen lida do seguinte modo: balisa
mento de portos, conservaçfto e concertos de 
instl"ume ntos de engenharia, acquisição de 
padrões de pesos e medida~, etc., gt•al ificaçlto 
a.o prof1ssor Derby, idem ao engenheira fis ·ai 
da companhia de carris urb.,no• e ao da estrada 
de ferro do Pinhal i fican,lo, unicamente, para 
eventuaes ou serviços imprevistos que occor
rerem durante o anno, 169:594$899. 

Quanto á somma de 772:388)170, distribuída 
ás províncias, para as obras a que se refere a 
tabe!la, s:io de natureza tal, que eu supponho 
que o ministorio da a.!:(ricultura não poderá 
deixar de f:1zer uma só de!las. Estas obras re
ferem-se, na provincia do Par~, á estrad<~ de 
Alcobaça; no Piauhy, aq rampas d11 capital 
no Maranhlio, á dragagem e con<ervaçilo do 
porto; no Ceará, á conservação de açti ias, com 
30:000$, note-se bem i em Pernambuco, á lra
gagem r!o porto ; na Bahia, á desobstrucção dos 
rios Itahy,,e e Alma .la i em Sant·1 Catharin~. 
ã: estrada de D. Francisca; no Rio Grande do 
Sul, á conservaçã1 do porto e acquisição de 
dous batelões; e em Goyaz, ao vencimento de 
um engenheiro o auxilio as obras provinciaes, 
25:002$000. 

Ora, disso-nos o nobre senador que, no cor
rente oxorcicio, verificou-se um saldo de 70:00~$. 

Antes do tudo, observo a S. Ex., quo, não pódo 
ainda havor somnlhanto saldo por não estar 
ancerrarlo o oxorcicio. ' 

O Sn. BAnitos B,mnmTO:·- Apoiado, 

O Sn. Rrumno D,\. Luz :- Po lor-se-ia dnr 
saldo, ai o nobre sanador, quando ministro, n:1o 
tivosso foito as pequenas obr.1s p1.1ra as q uaos 

---···-----------· 

a dem~nstrnQão da tnbella designou a quantia 
de 169: 000$000. 

Mas, concedo que neste exercicio se possa 
veriflear o saldo de 70:000$i o que ó este saldo 
para uma obra de 1.080 :\lU0$000 1 

Disse o honrado sen •dor que dosignara â do 
exorcicio de 1883-188'1, para as obras do açúde 
rle Qtiixadá, a somma de ·400:000$. Ptwece que 
S. Ex. nilo podia designar tal quanti11, salvo 
preterindo muitas d•s obras constantes da ta
baila, algumas das quaes não podam ser sus
pensas, 

O Sa. HmNRIQUE n'AvrLA :-Sem preterir' 
D;enhuml destas obras. Foi a info1•maçilo que 
t1ve. 

O Sa. RIBEIRO DA Luz:- Eu li, de proposito, 
a .tab.ella, para se verificar que as ~bras dns pro
vmclas, p~ra as quaes esta cona1gnada a som
ma de 772:388$170, lluasi todas silo de natureza 
tal que não se póde tu· ar dGl!as somma alguma 
para o açUde de Quixada. · 

As obras mais importantes das provincias, 1!1 
de natureza permtmente , silo: a dt•agagem e 
conservação do porto do Maranhão, obra que 
não póde ser suspensa, e a do porto do Recife, 
para a qual consignou, especialmente, a !ai do 
orçamento em vigor, a quantia de 100:000$, si 
betn me recordo, para com pra de nova• dragas, 
o que quer dizer que o serviço lambem ha de 
ser augmenta.Jo, ·e clesenvolvido, e por conse
quencia,não poderá sofft•el' rGducção i finalmente, 
a conservação do porto do Rio Grande do Sul. 

Todas estas obras consomem p r to de .... 
600:000$000. 

Nas obras das provincias de Goyaz, Piauhf, 
Ceará e outras, dotada•, apenas, com qutntla. 
inferior a 200:000~, nito sei como o nobre 
ex-ministro plldG fazer reducções para obter 
a quantio. de 400:000$000. 

O Sa. HENRIQUE D'AVILA.:- Ha de ver pela 
informação. 

O Sa. RIBEIRO DA Luz : - Mas o nobre ex
ministro disse-nos que já fez a designação. 

Eu o que sei a respeito do procedimento dos 
ministros, qunndo tem de começar um exercício, 
ó quo elles fazem a distribuição dos creditas 
pelas diversas províncias do Imperio, conform~ 
os set•viços de cada uma, serviços que estilo 
mencionados na tabella. 

Parece que o nobre ministro chama distri
buição a esta ordem, que expediu, para se dar 
400:000$ ao Ceara i mas não é esta a distribui
ção 'lue é de costume fazer-se no começo de 
cada exercício. Se fize<se tal distribuição, o 
nobre senador havia de ver que ora impossível 
dar 400,000$ ao Coar:t, salvo si mandnsso sus
p~nder todas as outras obras das demais provin· 
ClaS, 

O nobre ex-ministro com o orçamento de 
pouco mais de 700,000~ de maneit•o. alguma 
teria dinheiro, á sua disposição, parn. obras no
VIIB, na importaucia o. quo jli mo referi. 

S. Ex. procut'Oit dofondor-so, dizonrilo que 
muitas obras tinham sido feitas ontro nós, som 
quo fossom autorizadas pelo pod·•r logislntivo, 
o !'aliou-nos no jn.r lim do campo da Accirlma
çiio o no odillcio om r1uo hoje osttl a aocretari~< 

-----~ 
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da agricultura. Ainda podia citar o arsenu.l de 
guerra do Campo Grande. 

Mas noteS. Ex. que estas obras foram auto
rizadas, q ua.ndo esta.va no poder o partido con
lervador, e os ministros sof!'reram, nesta e na 
outra camar~, act•es censuras de membros 
proeminentes do partido liberal; e ate, subindo 
ao poder este partido, em Janeiro de 1878, im
mediatamente, os ministros suspenderam as 
obras do ca.mpo da. AcclamaçiXo e as do arsenal 
de guerra do Campo Grande, que ainda não es
tllnm concluidas. 

Portanto, o nobre. ex-ministro, pelo menos, 
não é coherente com os chefes proeminentes do 
seu partido, que censuraram acremente o pro-
cedimento dos conservadores, . 

O SR."BARilOS BA.RilliiTO:- E onde fica a re
generaçi!oW 

O SR. RIBEIRO DA Luz:-Sr. presidente, cum· 
pre-me notar que antes do anno de i881 
podia o governo decretar obras que, pela sua 
importancia, não se concluissem dentro de um, 
dous ou mais exet•cicios; mas, desse anno para 
ca, e acto illegal ma.ndar-se fazer obra. cuja 
conclusão não se possa realizar dentro do exer
cicio, salvo havendo lei expressa que o de
termine. 

O a.rt. 19 da lei n. 30:!8, de 5 de Novembro 
dcd880, dispõe o seguinte (lê): 

" O governo não póde, sem autorização 
expressa do poder legislativo, fazer contratos, 
por tempo excedente do anno financeiro, que 
estiver correndo, nem para serviços ni!o con
templados em lei do orçamento." 

Esta disposição tem perfeita applicação ao 
caso de que ee trata. . 

Se o govet•no não póde fazer taos contr~tos 
lambem não póde emprehender, administra
tivamente, obras que nilo se concluam dentro 
do anno 'financeiro. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA da um aparte. 
O Sn. RmEIRO DA Luz: - Attenda bem o 

nobre senador que, tendo mandado construir 0 
açude do Quixada, dando, para começo da obra, 
400:000$, o ministro que lhe succedeu ou ha 
de mandar construir essa obra, ou, se não o fizer, 
exporá a administração publica a. um grande 
prejuizo. . 

Na primeira hypothese, temos q_ue o s'uccessor 
do nobre senador, na pasta da agrtcultura, terá, 
não só no exorcicio futuro, como nos dous outros 
que se lhe seguirem, de continuar com as 
obras desse açude, não iniciadas por alie, o que 
o oblligarão, ou a pedir credito ás camaras, para 
tal despoza, ou a fazer economias forçadas, e a. 
meu ver impossiveis, para acudir, em tres 
exercicios, à despeza. de 1.080:000$, que é a im
portancia, orçada,· do referido açudo. Na se
gunda.. hypotheso! perder-so-á a. somma l!.'!e 
tinr stdo despondtla com o materutl e os prl· 
me i roa trabalhos. 

Portanto, se o governo não pódo fazer c,on· 
iratos por tompo oxcodento do 11nno llnanc01ro, 
tambem nilo dove omprehendor, administrativa
monto, serviços quo, comoçndos ~m um oxor
cicios, não soja passivo! conclUII-os doutro 
dollo. 

v. n. 4 

---·-----~---~------------ --- ---- ------------·-·----------

~· .... 

O pensamento do poder legislativo foi evitar 
que, por· contrato ou por administração, pudesse 
o g9verno emprehender obras que, não se con· 
clumclo dc•ntro do anuo financeiro, exigissem, 
das catnaras, 11o concessão de novos creditas, ou 
reducções forçadas de serviços, por parte do 
governo, para occort•er a despeza do taes obrai, 

Invoco o testemunho do meu illustre mesire, 
o nobre senador por Goyaz, que aqui suggeriu, 
mais de uma vez, a necesstdade da disposi• 
ção legislativa constante do art. 19, que h& 
pouco li. · · 

O SR. SILVIIIRA. .DA tdOTTA :-Sim, senhor, 
O SR •. RIBEIRO DA Luz:-Lombro-me de que o 

nobre senador, mais de uma vez, declarou nesta. 
casa qub o governo não devera emprehender, 
em um exercicio, serviço que não pudes•e con• 
cluir dentro olelle, salvo si houvesse autori· 
zação em lei. . 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Sem duvida. 

0 SR, RIBEIRO DA Luz :-A obra de Quixada, 
que o nobre ex·ministro mandou construir, 
estâ or.çada em 1.080:000$, e qual ha de ser o 
procedrmento do seu successor 1 Ou suspende 
a obra, sacrificando as primeiras dospezas, ou 
manda continuai-a. 

Neste segundo caso, assim procederá, obri
gado pelo acto do nobre ex-mini1tro, e com o 
1l.m de evitar prejuizos ao Estado. · 

0 SR. HENRIQUE o' A VILA da um aparto. 

O SR. RIBEIRO DA Luz : - De que servirão 
as machinas compradas 1 Si a obra. não conti
nuat•, ellas sem duvida, se estragarão. 

A importancia do açude de Quixadá,. quer .. em 
relaçilo ao elevn:do custo das obras respoctiY,a.s, 
quer quanto a dtfl!culdade das mesmas, bBin·'de
monstra ·que o honrado ex-ministro não devera. 
emprehendel-o sem credito especial, concedido 
por lei. Para mim, é fóra de duvida quo, com 
economias da. verba-Obras Publicas-não será 
passivei concluir-se somelhant6 obra. 

Estimarei muito que o nobre ex-ministro, 
voltando a esta q,uestão, .nos apresente ·a.: ta.• 
bella que lhe fo1 offerecid" pela secretat•ia da 
agricultura, a. fim de se verificar quaes as obr11s 
prejudicadas, em consequencia das reducções 
que se projectaram, 

Por fim, procurou o nobre ex-ministro justi
ficar a deliberação, que tomou, de mandar admit
tir, na inspectoria geral da illuminaçllo publica, 
um certo numero de empregados, do eley,\r 
o vencimento do inspector geral e de autorizar 
a creaçlto do uma ofl!cina, 

Nilo entrarei na indagaçilo de ser conveniente 
ou não o augmento desse pessoal e da gratifi· 
cação ao Inspector, e a ct•eaQiiO da ofl!cina; só 
encararei a questão pelo lado da clespoza. De 
que verba lia de a~hir o dinheiro para paga• 
mento desses funccionarios o das mais despe
zas 'I 

Exnmi~nn;Io a tabolla,vo,io que deu-~e oxncta.• 
monto o mdlBponsavol par• pagar o ms~ector, 
o sou ajudante o outros ompregndos, na tmpor
portancia de vinto o troa contos o tanto, in
cluido o aluguel da casa e deapozas miudas. 

... ;· 
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Parece que do tnl somma não rosultarito so
bt•as, Jlara o pagamento das dospezas autoriza
das pelo nobre e:s:-minist~o. 

Disse-nos S. E:s:. C[UO não creou empregos, 
que trata-se a penas de uma repartiç1io provi
sor ia: mas, ainda assim, cumpre porguntar por 
que verba ha de ser feita a deapeza1 Pela 
verba respectiva 7 Não; nella JlOr mais que o 
nobre> e:s:-ministro recort•a á arithmetica, nilo 
será. capaz de obtGr sobras para pagar os. venci
mentos dos· novos empregados, o augmeftto da 
gratificaçllo do inspector o as despezas da crea
çilo da ofli<:ina, orçadas em 12:000$000 ! 

S. Ex, não póde achar sobras para o pa.ga
monto desse pessoal, e esse é o lado imporlante 
da questão. • 
. O Sa. HENRIQUE D'AvtL.I.:- E nite excede a 
verba. 

O Sa. RIBEIRO 0.1. Luz :-O nobre senador 
me pile de sobreaviso, com essas informações, 
para, na qualidade de membro da commisaão de 
ot•çameilto, tro.tar da encurtar mais certas ver
bas. 

Esta me parecia ser uma verba escassa ; mas 
S. Ex. diz que ba nella saldo. 

0 Sn, HENRIQUE D'AviLA.: -E' informação 
que tenho. 

O S.n. RIDEIRO DA. Luz:- Eu desejo vel-&, 
. O Sa. HENRIQUE D'AvtLA. ·:- Ha de vel-a.. 

O Sn. RIBEIRO DA. Luz:- Desejo que o nobre 
ex-ministro não só nos demonstre.que póde tirar, 
dn verba-Obras-do exercicio futuro,400:000$, 
para o açude de Quixadá., no Cearà, como ta.m
bem, que tem, na verba relativa á. inspectoria. 
da illuminação publica, a somma precisa para 
mandar pagar as despezas que, a meu ver, ille
galmente autorizou,. 

Faço estas observações, só com o. fim do jus
tificar a minha o~inião, conh•aria, infelizmente, 
li. do nobre e:s:-mtnistro da agricultura. 

Ficou a discussiio adiada pela. hora. 
O Sr. presidente dou para ordem do dia. 4: 

Primeira parte ( ate ds 21/2 horas da tarde ) 

2• discussão das propostas do poder executivo 
convertidas om proJecto de lei pela camara dos 
deputados: 

N,' t6, de 1883, abrindo a.o ministerio dos 
negocias da guerra um credito supplementar 
de 192:722$676,para occorror ao pagamento das 
dividas de exercidos findos ; 

N. 22, do dito anno, abrindo ao mesmo mi
nisterio um credito supplementar de 321:000$ 
pa.ra occorror ás despezas das rubricas- Corpo 
de Saude-o-Hospitaes- e outras do exorcicio 
de 1881-1882. 

Segunda parte ( ds 2 1/2 ou antes ) 

2• di acussão d11. proposição dá camnra dos 
deputados: · 

N. 108, do 1882, nutorisnndo o governo a 
vondor no concossionnrio da ostradn. do ferro 
projoctn.da antro Vargem Alogro, na provinda 
dt1 Bahia, o Cnchooiras das PnnollaB, na do 

Minas Ger11es, ou â empt•esll que pat•a tal fim 
ao organizar; 6 kilometros de terras devolutas 
de cada lado da referida estrada, com o parecor 
da coínmissito de emprezas pt•ivilegiadas e obras 
publicas. · 

1• discusslío dos projectos de sona.do: 
Letra D, de 1875, creando a classe de solda

dos com a denomin~ção de aspirantes, e mar
cando os requisitos .indispensaveis; 

Lettra G, de 1879, determinando que a apu• 
ração das actas dos collegios eleitorans reuni· 
dos para a eloiçito de senadores, ·será. feita no 
senado pela fórma que fór estabelecida no seu 
regimento interno; 

Lettra. L, do mesmo unno, ma.nd:mdo que não 
se proceda á. eleição para. preencher a vaga. de 
senador na provincia da. Parahyba. do Norte, 
emquanto durarem oa aoccorros publicas pela 
calamidade da sêcca na mesma provincia.; 

Lettra. A, da sessão extra.ordinaria de 1879, 
determinando que as nomeações de deputados 
e senadores para a assembléa. geral e dos mam• 
bros das assembléas legisla.tivas provinciaes, 
serão feitas por eleição directa, em que tomarão 
parte todos os cidadaos activos, na fórma pre
scripta. 

Levantou-se a sessão á.s 3 horas e 5 minutos 
da tarde. 

22• SESSÃO 

EM 4 DE JUNHO DE 1883 

Presidenoia do Sr. Barao de Cotegipe 

SUMMARIO.- Ex••••••••· -O Sr. Corroia podo a publi· 
caçno das informações prosta1las pelo Sr. ministro da 
fazenda no aviso <JIIO foi lido.-Parocoros.-Rogulamonto 
approudo pelo docrolo n. 8947, Discu"o o roquori· 
monto do Sr. Corroia. Adla.monto.-PnualnA PARTa DA. 
onDBM no ou.-Crodito sup(llomontar ao ministorio da 

b
uerra. Discursos dos Sra. Corroia o Rodrigues Juoior 
ministr11 da guorra ). Adiamonto da votação.
rodilo supplomontar ao mlnislorio d• guorra para 

pagamento do dlvldos do oxorclc10s findos. Dlscur• 
aos dos Srs. Corroia o Rodriguos Junioc· ( mlnis• 
tro da guerra), Junqueira o Affonao Coho.-SsausDJ. 
P.A.RTI~ D.A. ono&M Da ou .• - Estra1la do forro antro Var· 
gom • Alogz•o, na J!fovineia da Dllhia, o Gar.hooirna das 
Panollas, na do Minas Goraos. EneorraltiDnto.-Encor· 
ramonLo dos projectos do senado JoLtras [), G, L o A. 

A's H hot•aa da manhã, acharam-se presente a 
33 Srs. senadores, a. saber: Barão de Cotegipe, 
Cruz Machado, Bat•ão de Mama.nguape~ Godoy, 
Junqueira, Visconde de Jaguar;r, Christiano 
Ottoni,. Chicharro, José Bonifac10, Correi!\, de 
Ll\mare, Jaguaribe, Visconde de Abaeté, Cas
tro Carreira, Henrique d' A vila, Alfonso Celso, 
Visconde de Muritiba, Anti!o, Barão da La.gu· 
na, Barros Barreto, Pauln. Pessoa, Meira de 
Vnsconcollos, Teixeira Junior, Saraiva, Vis
conde do Bom Retiro, Barão rio Mnmoró, Barão 
do Maroim, Fausto do Aguiar, Diniz, Vis
cJndo do Paranaguó., Viriato de Medeiros, 
Dantns, o Sinimbú. 

Doixn.ram de!compn.rccor, com cnuRa pn.rtici
p!1dn., os Sra. Uchóa Cn.valcn.nti, Diogo V olho, 

/ ., 
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Octaviano, Silveira Lobo, e Visconde de Nicthe~ 
roy. 

Deixou de comparecer, sem causa pa.rtici· 
pada, o Sr. barão de Sou~a Queiroz. 

O Sn. Pl\msmmNTE abriu a sossllo. 
Leu-se a. acta da sessa:o antecedente, o, nilo 

havendo quem sobre· ella. fizesse observações, 
dou·se por a.pprovacta. · 

Compareceram depois de aberta a. sessilo os 
Sra. Ribeiro da Luiz, Vieira da Silva Car;ito 
Paea de Mendonça, Martinho Campos' Franc~ 
de S:l, Nunes Gonçalves, Leio Vellos~ Conde 
de. Baep~ndy, Lafayette, Silveira da' Motta, 
LuJZ ~ehppe, Cunhá e Figueiredo, Joito Alfre~ 
d,o, Lu•z Carlos, Soares B•·andito, Silveira Mar~ 
t1ns, e Fernandes da Cunha., 

O Sn. i • SmonliiTARto deu conta do se
S'IIinte 

EXPEDIENTE 

.. Ofllcios: 

Tres do i • secretario da camara dos depu
tados, de 1 do corrente mez, remettendo na se
fl'Uintes proposições do lei : 

A-Íissembléa geral resolve : 

Art. i.• Os professores das escolas munici· 
paes gozarão, quanto a vitaliciedade e jubilação 
elos mesmos favores que a lei concede aos pl'o: 
fessores geraes • . 

A~t. 2.• Revogam-se às disposições· em con· 
trar1o. · 

Paço da camara doa deputalos, em i do Junho 
dei883.-J. R. de Lima Duarte.-Joaoda 
Malta Machado.- Francisco Ildefonso lU
beiro de Menezes,- A' commissilo ele instruc
çiio publica. 

A assemblôa geral resolve : , 
. Art. :1. • E' approvada a pensão de 600 réia 

diarios, conce:lida por decreto de iO de Junho 
de 1882, no 2• sargento reformado Luiz Antonio 
de Carvalho Junior, o qual, em consequencia 
de moles tia, consecutiva a ferimentos de arma 
de fogo, se acha inhabilitado para ganh&r os 
meios de subsistencia. 

Art. 2.• Esta pensiio será paga da data do 
respectivo decreto. · 

Art. 3. • Rovogam-se na disposições em con-
trario. . 

Paço d~ camlli'a dos deputados em 1 de Junho 
dB 1883.-J, R. de Lima Duarte.-Jotto da 
Malta Machado.-FJ•at~-cisco Ildef'onso Ri· 
beiro d~ M enezes,;...A' commiss!ío de pensões e 
ordenu~os: 

Emet~-das app1·ovadas pela camara dos depu
tados d. p>·oposta do pode•· cl!lecutivo que 
filllà as (orcas de terra para o a11no finan· 
cciro de 1883-1884. 

Accrosconte-se no Jogar competentà: 
A assembléo. gero.l legislativa docrotll. : 
Art. 1.• (Como na propoatn.) 

Art. 2.• (Como n11 proposta.) 
Art. 3.• (Como na proposta.) 
Paço da camara dos deputados em 1 de Junho 

de 1883.-l. R. de Lima Duarto.-Joao da 
Matta Maohado.-Francisco Ildefonso .Ri
beiro de M ene::e!. 

Augustos e dignissimos senhores represen• 
tlint•·s da. naça:o. 

Em cumprimento do preceito constitucional e 
de ordem d~ Sua Mage,stade o Imperador, venho 
apresentar-voa a segumte 

PrOposta 

Al't. i• As forças de terra ·para o anno finan
ceiro de 'i883-1884 constarlto: 

§ i.• Doe ofllciaea das ditl'erentes classes do 
quadro do exercito. 

§ 2.• De 13.500 praQas de pret, em circulll• 
stancias ordinarias, e de 30.000 em circum. 
stancias extraordinarias. Estas forças serlto cóm· 
pletadas na fórma. da .lei n. 2556 de 26 de ·se-
tembrú de i874. · 

§ 3.• D~~oa companhias de aprendizes arti
lheü·os, não excedendo de 400 praças, das duas 
companhias de aprendizes militares creadas nas 
provincia de Minas Geraes e Goyaz, com ·o 
pessoal que lhes foi marcado, e do corpo de 
alumnos da escola militar da côrte, e da.~ com
panhias de alumnos da escola mílita.r da pro· 
vincia do Rio Grande do Sul até 400 praças, 

Art. 2.• O premio pa.ra os voluntarios sera 
de 400$000, e para os engajados de 500$000, 
pago em tres prestações, sande o dos segundos, 
proporcional&o tempo pelo qual de novo se en
gajarem, nos termos do art. 2• da lei n. 2623 
de 13 de Setembro de 1875. 

§ t.• Os voluntarios perceberão, emquanto 
fôrem praçtu~ de pret , mais uma· gratificaç«o 
igual á metade do soldo de J>rimeira praça, con~ 
forme a arma em que serVIrem; os engajados 
perceberão mais uma gratificaçlto igual&o soldo 
de primeira praça, e lambem segun.!o a arma 
em que servirem. 

§ 2.• Quando fórem excusos do serviço, se 
lhes concederá na.s colonias do Estado, um prazo 
de te1•ras de 108.900 metros quadrados. 

§ 3 ... A importancia da contribuição pecu
niaria, de que trata o art. i"§ n. 7 da lei de 26 
de Setembro de 1874, sor.t de :1.000$000. 

Art. 4.• Ficam revoga.daa as disposições em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio 
de 1882.-Affotuo Augusto Moreira Penlla.
A' commissi!o do marinha e guerra. 

Do ministerio da fazenda, de 2 do corrente 
mez, prest.a.ndo aa informações solicitadas em 
ofllcio do senado de 29 do Maio proximo findo. 
..,... A quom fez a requisição, devolvendo ã 
mesa. 

Do Sr. senador Octaviano, de igual data, com· 
municando qun, tondo-se aggravado os seus 
padocimontos, não poderá comparecer de pro
ximo ó.s sessões do sanado senão interpola· 
dam()nto, o consultando si ó nocessario podir 
ao sonado autori?.açlio para sor con"idorado ttU• 
sento, com causa pat•ticipi\da, todas na vezes 
quo a molostia o inhibir do comparecer. 
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O Sn. PnESIDI!IliTII :-Vai-se respontlor ao 
nobre senador quo, na fôrma dos ostyloa, resi
dindo S. Ex. na côrte, não precisa de licença 
do senado para não comparecer as sessões, 
salvo quando so ausentar da côrte. 

PEDIDO Dll INIIORMAQÕIIS 

O Sr. Oorreia (pela ordem) :-O 
a. viso que ncaba de ser lido, dirigido ao nobre 
1• secretario, pelo ministerio da fazenda, tem de 
me ser entregue, por versar sobre informações 
por mim pedidas, em requerimento a]Jprovado 
pelo senado. · 

Rogo a V. Ex. se digne de manda~ imprimir 
este aviso no Diario Offlcial. · 

Ver-se-ã que o ministerio da fazenda deu 
plena razão ãs observações que fiz sobre o as
sampto de que se trata. 
· Consultado, o senado consente na publicaçlio 

da informação prestada. 
O Sn. 2• SmonmTARIO l'eu os seguintes 

Pareceres 

Foi presente á commissiio de orçamento a 
proposta do governo, com a emenda approvada. 
pela camara dos Srs. deputados, abrindo ao mi
ni&terio da agricultura., commercio e obras pu
blicas, creditos supplomentares ã verb.a-Exer
ciciós findos- do exercício de 1881-1882. 

A commisslio, conformando-se com a proposta, 
é de parecer que entre em discussão e seja ap-
provada. . 

Sala das commiàsões, em :12 de Maio de 1883. 
-Dantas.-Ba1·ao de Mamod.-J. D. Ri
beiro da Lu::.-Affonso Celso.-1. Antdo.
Diogo VeZho.-Sit;,_eira da M ott.,, com restric· 
ções, porque nas tabellas n'ito acho justificadas 
algumas das verbas de divida, que cahiram em 
exerci cio findo, e por isso nlio foram pagas. 
-S. R. · 

A commissl!o de orçamento do senado, tendo 
examinado a proposta do poder executivo, en
~~a.aa pela ~amara dos Sra. deputados, como 
consta do proJe.cto n. 270 de 1882, autorizando 
o ministerio do imperio a pagar as dividas de 
exercicios findos, na importancia de 23:274$328, 
mencionadas na respectiva tabella, tendo veri
fic_ado, pela. natureza das dcspezas, <jUe o go
verno as detxou de pagar, apezar de legaes e 
mui justificantes, por não ter saldo nas respe
ctivas verbas, é de parecer que se autorize o 
pagamento, approvando o proJecto da camara 
dos Sra. deputados, que abrm ao governo 
aquelle credito. 

Paço do senado, em 2 de Junho de 1883.-Sil
"eira da llf otta.- J. D. Ribeiro da Lu::.
Atfonso Celso.- Barllo de Mamord.-J. 
Antllo.- Dantas. 

Foi presonte á commissl!o de marinha o 
guerra a resolução da camara'dos deputados, 
mandando cont11r no i• tenente Aprigio dos 
Snntos Rocha, o tempo decorrido de 14 de Fo
vereit•o de 1878 a 13 do Abril do moamo anuo, 
duranto o qual estovo na segunda c~asso, 
contra sua vontndo. 

A commisaito, tendo examinado attentamente 
os: documentos em que se baseou 11 commissilo 
da cnmnra dos Srs.doputados, nssim como os 
pareceres fnvornveis. e desfavoraveis a pro
tenção do supplicante, é de parecer que a reso
lução entre em discussão e sejn approvada. 

Sala das commissões, em 4 de Junho de 1883. 
- Barao da Laguna.- 1, 1. O. Junqueira. 
-A imprimir, para entrar na ordem dos Ira· 
balhos. 

CRIIIAQAO DA INBPIIIOTORIA GERAL PARA FIBOALI• 
ZAQÃO DAS EMPREZAS Dili VIAQÃO·FERRJIIA 

O Sr. Oorreia 1 -Na sessão ultima 
tive occasillo de dizet• que nunca recusava jus
tiça aos actos meritorios praticados pelos meus 
advet•sarios. 

Chegou o momento de fazer estajustiça ao 
nobre Sr. presidente do_ conselho, ministro da 
fazenda. 

O aviso de S. Ex., hoje lido no senado, moa
Ira que S. Ex. ostã no proposito de dar exe
cução ao seu programma na parte das tlnançlis, 
a. 'l ual é propria e digna do ministro de um 
patz livre. (Apoiados.) 

Este aviso dá-me esperança de conseguir 
o fim com que apresento ,o requerimento que 
vou ter a honra. de sujeitar á apreciação do se
nado. 

Creio que ha alguma esperança de que lam
bem na:o se realizara a noya creação de re_par
tições e de empregos, que o nobre ex-min1atro 
da agricultura fez com o seu decreto de :19 do 
mez passado, que approva o regulamento para 
a fiscaliz<1çiio das empreza.s de viação ferrea. 

O nobre ex-ministro creou uma inspectoria 
geral. , . 

Basta que o senado attenda para alguns ar
tigos deste regulamento, publicado hoje no 
Jornal do Commeroio, para ver como se crea
ram empregos, e marcnram-se .vencimentos, 
por simples arbitrio do governo ... 

Eis os artigos (12) : 

« Art. 2.• A inspectoria geral se comporá' 
de tres inspectores de districto, um corpo de 
engenheiros fiscaesZ~com seus auxiliares e um 
escriptorio central. -.., .. _ .... _ .......... ~--~ .. __.,..._. ~ 

~- Art. 3.• As emprezas de:viaçiio ferre a su
jeitas ã fiscalização do governo geral serlo 
grupadas em tres grandes districtos fiscaes for
mados:. 

O 'i o pelas províncias do Amazonas, Pará, 
Maranhão, Ceará,Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Pernambuco, Alagóas, Sergipe o 
Bahia. 

O 2• pelas províncias do Espirito Santo, 
Rio de Janeiro, Minas Goraes, Goyaz, Mato 
Grosso e pelo município neutro. 

O 3• pelas provincio.s do S. Paulo, Santa Ca
tharina, Paraná e Rio Orando do Sul. 

Paragrapho unico. Quando um11 estrada do 
forro ficar comprohondida em mais do um dis-

........ - -·-· --~---~----------------___... ----·--··---- ------·-·-·------
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t~ict~, a sua fiscali~aqão pertencerá inteira ao 
d1Str1cto quo em ma10r extensito fór percorrido 
por essa estrada. 

Art, 4.• Cada inspector terá a seu cargo a 
direcçlla o ins~ecção do serviço fiscal de um 
districto e a duecçílo dos trabalhos r~spectivos 
do escriptorio central, ficando-lhe immediata
m!lnte subordinado todo o pessoal fiscal do dis
trlcto e da respectiva secção do escripto1•io 
central. 

Art. 5.• O corpo de engenheiros fiscaes é 
formado por engenheiros fiscaes de 1•, 2•, 3• e 
4• classes· e seus auxiliares. 

Art, 6.• Serilo fiscalizados: 

Por engenheiros fiscaes de 1• classe: as em
prezas com garantia de juros, fiança ou subven· 
çãe do Estado, cujo capital garantido, afiançado 
ou subvencionado,fOr superior a 10.000:000$000; 

Por engenheiros fiscaes de 2• classe: as em
prezas com garantia de juros, fiança ou subven· 
ção do Estado, de capital garantido, afiançado 
ou subvencionado até 10.000:000$000 ; 

Por engenheiros fiscaes de 3• classe:' as em
prezas sem garantia de juros, fiança ou subven· 
çlo do Estado. 
. Por engenheiros fiacaes de 4• classe : as 

&!"~rezas de viaçito ferroa urbana, no muni· 
Clplo neutro, 

Art. 40. O pessoal perceberá os vencimen
tos da tabella annexa, e mais : 

'§ 1, • Os inspectores ae.mpre que se ausen
tarem da cOrte, em serviçu de inspecçito, per· 
ceberito, como ajuda de custo, uma diaria de 
25$, não podendo, porém, o total dessa dia ria, 
para cada inspector, e1:ceder a 3:000$ em cada 
a.nno. · 

§ 2. o Aos engenheiros-fiscaes e seus auxi· 
liares, quando nomeados ou removidos, o 
ministro poderá mandar abonar, sob proposta da 
junta, os vencimentos de oito dias a um mez, 
a titulo de ajuda de custo, tendo-se em attenção 
a. distancia contada da côrte, no caso de nomea
ção, e entre as duas estradas no caso de 
remoção de uma para outra. 

§ 3.• Os engenheiros fiscaes, quando forem 
chamados á côrte em serviço da inspectoria 
geral, perceberão, como ajuda de custo, 5$ por 
dia, durante o tempo indispensavel para as 
viagens e serviço no escriptorio central, o que 
sera fixádo pela junto.. . 

§ 4.• Os inspectores, engenheiros-fiacaes e 
s.eub auxilares terão, emquanto em exercicio, 
passagem livre para sua pessoa e um criado, 
aquelles nas estradas sob sua inspecção e estes 
nas estradas sob suo. fiscaliso.çllo. 

§ 5.• Os inspectores, quando em viagem de 
inspecção, e os engenhoi:os-fisca?s, quan~o 
chamados á côrte em serv1ço da 1nspector1a 
geral, terão passagem por conta do Estado 
para sua pessoa. e um criado, tanto nos 
vapores em que para isso tiverem de viajar, 
como nas estradas do forro que houverem do 
percorrer, o om quo jil níio gozam de passagem 
livro, nos termos do' paragrapho procedente. 'I> 

A !abolia a que este artigo faz referencia e a 
segumte: 
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Não careço repetir a.o senado as razões com 
que, e!" occasiões semelhantes, tenho combatido 
actos 1guaes, 

A(!'ora o abuso apresenta-se em grande : o 
serv1ço que estava regulado, de accôrdo com a. 
lei vigente, é transformado, e cream-ae em
pregos de que o poder legislativo nunca. teve 
noticia, engonheiros-fiscaes de 1•, 2• 3• e .&• 
classes, etc. · ' 

Devo crer que este decreto nito será exe
cutado. O que fica sendo o poder legislativo, 
ai ao executivo fôr permittido expedir decretos 
desta ordem 1 

Persuado-me de que o nobre presidente do 
conselho e ministro da fazenda não mandará 
cumprir esta tabella, como não mandou exe
cutar outros actos de identica natureza, prati
cados pelo nobre ex-ministro da agricultura. 

Nesta persuasilo envio á mesa o requerimento 
seguinte (lO): 

Requerimento 

Requeiro que pelo ministerio da fazenda. 
se poça ao ~overno a seguinte informação : si o 
mesmo mimatorio deu ordem para quo se tor
nassem effoctivos os vencimentos de que trata 
a ta.bella quo acompanha o roiulamonto appro· 
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vado pelo docroto u. 8947 do 19 do me~ findo, 
·-M .moei Franoisco Correia. 

Foi apoiado o . posto· em discussão, a. qual 
ficou ·adi~>da por haver padido a palavt'l o Sr. 
Henrique d'Avila. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

A proposta presente concede no ministeri• 
da guerra um credito supplementar de 
1112:722$676, para occorrer ao pagamento das 
dividas de exercicio1 findos, já reconhecidas e 
liquida las pelo mesmo miaisterio. 

·OREDIT~ SUPPLEMENTAR AO MINIBTER!O 
GUERRA 

Achando-se na sala immediata o Sr. minia
:tro da guerra, foram sorteados para a deputação. 
que o <Jevia receber, os Sra. Diniz, José Boni
facio e DantM, o s3ndo o mesmo senhor intro
duzido no salão com na formalidarles do estylo 
tomou a~~~nto na mesa á direita do Sr. presi
tlcnte. 

A pt•imeira consideração que um credito 
drata ordem provl)ca é a de que mal geriram 01 
negocias da. guerra aquelles ministros que 
el:oederam os ct•editos legislativos, tornando 

DA assim necessaria a decretaçlto de credito su~
plementar, qae é desL'arte obtido por meio indi
recto, nito quero dizer tortuoso. 

Excedem-se verbas, algumas das qua.es nlo 
comportam a abertura de credito supplementar, 
e ahi vem a verba_;Exercicios findos'-como 
meio de tornar eft'ectivo o acto illegalmente 
praticalo, 

Entrou em 2• discus~ão, com o.parecer da 
commis~llo de orç~>mento, o artigo unico da 

• propo~.t.a do poder executivo · n. 16, de 1Bg3, 
abnndo ao ministerio dos negocias da guerra 
um credito supplementar de 19~:722$676, para 
occorrer. ao paga1Mnto das divi.IM de exerci· 
cios findos, 

· A 's i! horas e 50 minutos da manhlt o Sr, 
presidenta deiiou a cadeira da presidencia que 
·paseou· a ser occupnda pelo Sr. Vice-Presidente.) 

O sr. Oorreia 1 - Cabe-me a satis
fação de dirigir comprime11tos, por parte . do 
senado, a um hospede tão illustre como o nobre 
ministro da guerra, 

-As larguezas gue comporta· esta discussão 
levam-me a. dirigir a. S. Ex. algumas par
·&' untas, sem dat·-lhes, entretanto, desenvolvi
mento. 

A primeira é-si S. Ex. está, como desejo, 
inteiramente tra.nquillo acerc~ de sua re
eleição 1 

A segunda. ó-si não havia razllo para esperar 
que, com a entrada do nobre mimstro para o 
actual gabinete, não figuraria no r,rogramma 
deste alocaliRação do elemento serv1lW 

A terceira ó-si o nobre ministro pretenda dar 
prompto andamento ás emendas do senndo, vo
tadas na presente sessão, a uma proposição da 
camo.ra dos deputados, ácerca do estado-maior 
do 2• class~ 1 

A quarta é-qual a dospeza feita pelo minis
terio da guerra com a remessa de tropas 
para a provincia que tenho a. honra de repre
sentar 'I 

A ultima pergunta é-si S. Ex. esta disposto 
a imitar os seus antecessores, fazendo essa 
despez, meramente para exemplo? 

Não ser:\ do mais lembrar ao nobre ministro 
e a seus c<>llegas a conveniencia de dar prompto 
andamento á loi do orçamento. Um moz de ses
s"o ratá passado, e ainda nllo foi sequer annun
ciado o primeiro parecor da commissllo da cn
m~~ora dos deputados, ácerca das dospezas do 
ministcrio do imporia. 

Nilo dosojo q11o se osterilis1 cata aessiio; o, 
pois, om tampo advirto ao governo de quo n1ío 
-deve esquocor-se do pr~movor, o mais eedo pas
sivo!, a docisllo da camnra sobre a lo i do orço.
monto. 

Si· o governo nilo tivesse, no exercicio res
pectivo, excedido as verbas de despeza votadas 
competentemente,nl!o haverh neces<idade deata 
proposta . 

Si o governo, como era do seu rigot•oso dever, 
se encerrasse no credito legislativo, nlto ha
veria embaraço aos pagamentos que motivam 
a proposta. 

O embat•aço vem do excesso em verbas, como 
po~ ,.xemplo a de-Obras-<Jue,como é expresso 
n:t lei de orçamento de 9 de Setembro de 1862, 
nllo dá ·.1 Jgar a abertura de credito aupple
mentar. 

Uma· das divid~~os indicadas na t•elaçilo ~unta 
à proposta é a de 39:550$165 por deficiencta da 
verba-Obras. 

A vorba-Eventuaes-foi excedida de modo 
notavel. . 

O que significam esses factos 1 Ordens abuai
vas para deapezas que não cabiam nos creditas. 

Nilo sei, pois, como ainda se pretende que se 
volte :\ legislilção antiga no que respeita a di· 
vidas de exercícios findos.· ·. · 

Fài uma situação liberal a que votou a dis
posição vigente acerca des,as dividas, e nlto 
posso deixar de louvar uma providencia que hil 
de embaraçar a repetição de !'actos semelhantes. 

A verba-Exercicios findos-ora uma dag_uel-. 
las que· snno.vam abusos clamorosos. Havia. 
que fazer alguma indemnização 7 Não era poli•• 
sivel por f:11ta de verba 1 No exet·cicio seguin
te là estava. o credito concedido par11. exerci
cios findos, o a despeza menos justificada se 
oft'ectuava. 

A i~to, infelizmente, a legislação ainda nl!:o 
se oppõe, desde que no exercício respectivo a 
verba tiver deixado sobra. 

E si 6 o poder legishtivo o competente para 
reforçai' a verba. esgotada Jo exercício encer
rado, por meio de credito supplementar, desde 
q uo ha necessidade deste para qualquer paga
mento, nllo ha justo motivo de ·queixa pela 
do mora d'ahi resultante. 

Porque o abuso de autorizar despozas sem 
credito ora frequento, aconteceu, na transiçl!:o 
do uma hl:'ialaçllo para outra, que muitas di
vir.lns tivortio de ficar sob a acção da disposição 
nova, quo voiu descobrir tudo isto, de que· 
ngora osta tendo conhecimento o podar legis
lativo. 

M11s n ópoca dll transiç~o ostti a tnrmin1r, o 
ó do crer que ns difficuldllr!os actuaos nllo se 

,--~"·•r-····-·'\:.,·····::·~·,•. I .. 
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ronovarilo, pot'(jUO jn não hll. pat•a o abuso a 
mearnll. t'ucihdude, 

Diz-se quo l'or causa destas dividas de exer
cícios fln.los ao toma tempo desnece8sat•iamento 
ao poder legislativo. 

Desnec3ssnriamonte 1 Pois ni!o occupa do 
melb~r modo o sett tempo o podet• legislativo 
exammando questões de que, om ultim~ unn
lys.o,, resulta ~Ui via pnr11 os contribuintes 1 E 
allt~o prov~ntente de não se abrirem, por um 
desv1o,. credtto• supplementares condemnado~ 
pela 101 1 

Diz-se igualmente que o Estado deve ser 
homem de bem. 

Mas, si o Estado nao se t•esponsabilisa senão 
por certa somma, e si seus procuradores inde-

. vidamente a excedem, em que incorre ello na 
pécha de não ser homem de bem, si examin11 
o acto des;es procuradores anie, de appt•ovar 11 
nov11 despeza d11 qu11l nilo havia.cogitaílo 'I 

Si é com razão desejava!; como desejava 
Thiers, que o Estado seja homem de bem, niío 
é menos certo que, como tambem fundada
mente diz Lêon Say c -a politica do póde ~e r 
fecunda, sem que se apoie nas boa.s doutrinas 
economicas. • 
. O Sa. JAGUARIBII : -E' um principio velho: 
dai-nos boas finan~as, que vos darei boa poli-

. tica. 
O Sa. CoRREIA:- Nilo .quero que o Estado, 

em época alguma, deixe de satisfazer religio· 
samente os seus compromissos ; mas nllo sei 
em que prejudica estll obrigação o exame sobre 
dividas de exercicios findos, que representam 
llbUSOS e violaçõee de lei. 

Basta olhat·-se para a telaçlo que acompanha 
esta proposta para se ver em que série de ver
bas, que nlo admittem credito supplementar,se 
abriram esses- creditas supplementares espe· 
ciaes, de que estou tratando. · 

011tra questão. 
O artigo em discussio abro ao ministerio da 

guerra um credito sllpJllementar para occorrer 
ao pagamento das div1das de exercicios findos. 

Dever-se-á abrir esse credito V E' caso 
dellos 1 

A que verba do ministerio da guerra cor
responde tlll credito 1 

Ouçamos o que diz a este respeito o nobre se· 
nador pelo Piauhy, ex-ministro da fazenda, no 
relataria que apresentou em o mez passado. 

Tratando do exercicios findos, diz (lê): 
c No corren to exercício, a despeza paga .Pelo 

thesouro até agora importa em 172:457$742, 
o a que se tem autorizado· naa provincins ai
tinga a i 77: i30$267, e em Londres niio excede 
do 836$439 ; existindo o saldo de 509:575$552. 

Para que o governo possa pagar como 
dividas de e1:ercicios findos, do conformidade 
oom o art. iS da lei do 5 de Novembro do iSSO, 
as despezns relativas a verbas que nllo deixa
ram s11ldos, tem o ~oder legislativo concedido, 
pelos diversos mimsterios, augmlinto do credito 
de exercicios lindos. 

O pagamento da divida t:osta origem, como 
aab01s, constitui serviço do ministorio da fa
zenda, o por isso ~lO rospoctivo ministorio ó 

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

quo incumbe a apresentação da pt•opost~ de 
supplemento do ot•edito, na fót•ma dillei n. 589 
de 9 de Setembro de i850. 

Além disso, póde t•esultar da pratica se
guida nugmontar-se o cre 1ito da raferida verba 
sem que alia reclame augmetlto, mas, ao con• 
traria, disponha ninda du ualdo. 

Por isso, p11rece conviria, em taes casos 
que o acto legisllltivo consistisse naapprovaçl~ 
da despeza, ou na conccssílo Je cretlito aupple
mentat• para a verba a que olia pertença, ,. 

Eis o que aconselh11 o nobre ex-ministro dn 
fazen~a.: ou que se approva a despeza feita em 
exerclClOS findos, ou que se conceda credito 
aupplementar parn. a verb:t a que alia per• 
tença. • 
· Assim não se tom que abrh· o creditojia 
i92:722$667 ao ministerio da guerra, para oe
correr a dividas de exercícios findos. 

A verba é do ministerio da fazenda, -
Querendo-se, porém, aceitar o outro alvitre do 

relatorio do ex-ministro da fazenda, deve-sa 
abrir credito supplementar em todas as verbas 
quo foram excedidas e que s1ío mencionadas 
na relação que acompanha a proposta. 

Abrir credito supplementar para exercicios 
findos do ministerio da guerra é o que niio so 
comprehende, porque esse ministerio não tem 
verbu, que assim sJ vá supprir, 

E devo agora chamar a attençio do senado 
para a maneira vária por que o ministerio 
ae 3 de Julho fez propostas para pagamento de 
divida3 de exercicios findos, · 

Estamos vendo como procedeu o ministerio 
da guerra; vejamos o que fez o ministerio da 
marinha. O que este praticou é insuston
tavel. 

O. nobre ex-ministro da marinha propoz à 
camara que se abrisse credito B<lltraordinario 
para p~gamento de dividas de exercioios findos ; 
está aqui (lendo) : 

c E' aberto ao ministerio da marinha um 
credito oxtraordin:~rio de 9:635$1S2 para pa• 
gamento de dividas de exercicios findos relati
vos aos exercicios de iS70-i881. • 

D'onde podia vir a idêa de abrir, neste caso, 
credito extraordinario 7 , 

Vejamos a~ora como proc,edeu o nobre ex
minis'tro do 1mperio, ditfersntomente dos sena 
collogas da guerra e da marinha. Sua proposta 
é assim concebida : 

c Fica o ministerio dos nogocios do impeiro 
autorizado a niandar pagar as dividas de exer
cicios findos, na impot•tancill de 23:274$328 
mencionadas na relaçi!o annexa. • 

De todos os alvitres sujeitos ao poder legis
lativo, este é o mais aceitavel : autoriza-se o 
ministro a ·mandar pagar as despezas para as 
quaes não tem verba; assim leg11lmonte hnbili
tado,o ministro do imperio aolicit11 do d11 fazenda 
o pagamento autorizado ; e, como na verba do 

· oxercicios findos ha larga margem para esae 
pagamento, elle se effectua, . -

Por que não guardaram cohorencia os minis
tro• do gabinete passado em nssumpto desta 
ordom1 Por quo um propõe simplesmente ficar 
autorizado para pagar dividus do oxorcicios 

.. 
. ·? 
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findo11, outro pede credito supplementar paro. 
verbo. que niio oxiste em seu orçamento, e o 
terceiro pode um ct•edito extl·o.ordinario 1 

Ha. nocessido.tle imperiosa de dar o senado 
um 1 decisão b.armonico., de regular o paga
menta das di vidas do exet•cicios findos do mi
nisterio do impet•io, do mesmo modo que o das 
dividas identicas dos ministerios da. guerra. e 
da. marinb.o., 

O que se propõe hnto pot• parte do ex-mi
nistro da guerra, como por parte do ex-minis
tro da. marinha é, com justo. razão, condemnado 
no relo.torio do ex-preudente do conselho. · 

O artigo que discutimos na:o pó de deixar de 
ser alterndo; não se trata de caso em que caiba 
a. concessão de credito suppletnentar ao minis· 
teria da guerra. 

Sobre as despezas de que provêm à.s dividas, 
ha. muito que ponderar ; trata-se de algumas 
verbas para as q uaes o governo não tem fa.cul· 
dada de abrir o credito que assim indirecta· 
mente vem pedir. 

A nobre commiaslío de orçamento do sena<io 
com razão nota quanto é urgente que do. parte 
do governo hllja a maior solicitude em que as 
verbas do orçamento não sejam excedidas. 

Fot•am os excessos de verba.qne tronxera.m 11 
necessidade desta proposta e que obrigam o 
)JOder legislativo a estar occupando-se com 
ella. 

Tenho sempre aqui o programma do nobre 
Sr. presidente do conselho, porque não me con
tentei com lel·o uma só vez. O progt·amma. de 
S. Ex. sobre 11 administração da. fazenda é cor· 
recto; e en só desejo qne S. Ex. possa cum
pril·o atá o fim. 

O Sr. Rodrigues Juuior (mi
t~istro da guena) diz qne o respeito profundo 
e a alta consideração que tributo. ao senado 
fazem com que, ao tomar pela. primeira. vez a 
palavra perante essa augusto. cam~ra, peça a 
maior benevoloncia, esperando merecei-a para 
a deficiencia de suas forças, ai fót• levaio em 
conta o dosejo que tem de bem servir ao paiz, 
inspirando-se na experiencia dos honrados 
estadistas a quem qe dirige. 

Passando a responder ás pergnntas do aobre 
senador pelo Paraná, segnndo a ordem por que 
S. Ex. as eaunciou, declara qne não tem re
ceios sobre sua reeleiç~o, pois não sabe em que 
haja desm·1recido da confi~nça dos seus com
patriot•ia quo lhe det•am o honroso mandato de 
os representar na camara tempora.l'ia. 

Quanto ó. localisação do elemento aet•vil, o 
pensam~nto do orador é o que foi manifestado 
perante o parlam·mtJ pelo Sr. presid9nte do 
conselho de ministros. 

Nilo póde de prompto fixar a cifra exacta das 
deapez~s elfectuadas com o transporto de tropas 
ao Parana; mas no. primeira occaaiiio oppor
ttma satisflll'!!. nesse ponto á interrogação do 
honrado sonndor por essa provincia. 

Examinarli o.om a devida l'ttençlto o projecto 
sobro promoções, romettido do senado á outra 
camara, o, tanLo quanto ostivot• ao sou alcance, 
dar-lhe-á o devido andamento. 

Entrando na mato ria do ct·odito om discussão, . 
absorva quo, om vit•tudo do art. iS da loi 

n. 3018 de 5 do Novembro do i880,o pl\gamerito 
a credot•es de exercicios findJs dovo ser feito 
sómente dentro doa creditas votados nas dift'e· 
rentes verbas das lois de orçamento dos respe
ctivos exercicios. 

Em taes condições, desle que as dividas da. 
relaçlto que acompanha a pruposta não puderam 
ser pagas pelas verbas a que pet•tenciam as 
deapezas, por não tet•em ellas deixado saldo, 
outro recurso nilo tinha. o governo p~ra solver 
esses compromissos sen~o o de pedir autoriza• 
ção ao corpo legislat ivo,o foi exactamente o que 
fez. 

A rocommondação, feita pelo honrado sena• 
dor, para que o governo tenha maxima aolici· 
tude em não serem excedidas as verbas do or
çamento, afim de que este saia uma verdade, 
a ora tomada pelo orador na ma.1or conaidera9ilo, 
pois tem como firme proposito não exceder uma 
só das verbas orçamentarias, cumprindo assim 
um dever, tanto mais rigoroso, quanto é sabido 
não serem de todo lisongairas as· circumstan• 
c ias financeiras do paiz. 

A illtistrada commissito do senado, que exa
minou a proposta em dis~usslto, opinou ··nnani
memente pela. approvação do credito, reco
nhecendo assim a exactidão das dividas da. re• 
laçãi. annexa., as quaes foram processadas 
pelas repal'liçõea competentes. Nestas condi
çõ3s el!-tende o ora~o! 9.ue, como sempre se 
tem fetto em casos 1dent1cos, o pagamento não 
deve deixar de ser feito, deJ?ois da autorizado 
pelo poder legislativo. O mllljatro da. guerra, 
neste asgumpto, não fez innovação alguma, 
mas procedeu como muitos outros de seus an
te cessares. 

Ao qne fica dito -limita as" observações que 
jnlga n~ceasarias sobre o .assumpto. 

Não havendo mais qnam pelisso a palavra, 
encerrou-se a diacusaito. 

0 SR. PRESIDENTE : -Como O credito que se 
segue na orJem do dia á do:mosmo ministerio, 
fica reaerva.1a a votação deste que acabon de 
discutir-se para quando se retirar o St•. mi-· 
niatro. 

CREDITO S!JPPLEIIIENTAR AO MlN!STER!O DA 
GUERRA. 

Seguiu-se em 2• discusa~o, com o parecer da 
commisaiio de orçamento, o artigo unico da 
proposta convertida em projecto do lei pela ca
mara dos deputados. 

N. 22, do dito anno, nbrindo ao moamo mi
niaterio um credito supplementar de 321:000$ 
para occorl'er as despezas das rnbricas - Corpo 
do so.u ele - e - Hospita.es- o outras do exor
cicio de 1881 - 1882. 

O Sr, Oorreia. 1- A proposta em 
discuss~o abre ao governo, pelo mimsterio dr. 
guert•a., um crelito supplementat• do. quantia 
de :321:000$, afim do ou cor ror ás deapezas com 
~>s rnbrícas -Corpo do saudo e hospitaoa
-Praças de prot- e -DivorHo.S doiipezas ovon· 
tuo.os-, do exorcicio do i881-i8:l2 , sondo: 
48:000$ pa1•a a primeira, 93:000.$ pat•o. a se• 
gundo. o 180: DOO.~ para a ultima. 
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u:·A pt•imeira o_Ls.ervação,, q~e este credito sug- Despo~n a pagu1·: 
gere, r~~ultt> :dp; ~lroumstancta do temp~ em quo Na côrte, até 0 fim 

11 p1~opos~n..J'ode~ta,· o.daquoll<l em que ee •. votn. d 
(,r O .çredi~l auppl~ll)entar, .q~~;e ,·<Oili 29 'de o exercioio .. , 69:327$382 
Agoat lt 0 p c · e e ód il Nas províncias-.... ,. , .. ,. " ,. oy 1m.,· are ta n c sgarto, .• p e .n o·o t•cclamaP.ões das 
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-ser .,hoJ • .• ,, Então caloulavn·se sobre problibili· ' 
.. dadea,. e hoje. o nob1•e ministro póde :ta1• infor· theaourarias do 
·maçõlis:cxl\ctaa.t•, ... , .,, -.,, ...... ; ., J,,, fazenda........ 79:133$221! '"". ·" '''·"'· 

-----' '
111 848:644tQ40 

Podemo~· dar''ilg·ora o "criídito exa'ctíiinehtà --··-·._.__._"r"_,.-
·pl'eciso, ó 1qáiJtn«o polia ·a:contecar om Agosto . Dzflcit.... .. "" · '48 :'000$000 
ao anno pl!.s&adO, . :• ·) · .,,1;, ·'-'lo, ,d, ,.,,,·;•· ••• • 'G' ., < < <1 < ,.,.. 

1 'úôni.· OSt~'demOUBtraQii:O,'quem pO~~:'!ljzqiqP.e 
., '"'l'enho; "p'ols, '• n·e·ceasidtÜ!e'' de ipq~iHr' do toJas as despezas para as qua~d, .ae ~~~de cre
:n~llre mini,atro;' si, q, ~xil~ttimthit~ a'.aoll!ilia'~e: dito foram autorizadall coJDina devida. . regulari-
·dtda'a1 de quil'prectaam; 1,Pat·a·a·re,gulartUiide do dada 1 .... , ....... -, 
serviço, ns verbas dn que trât'a"á' pfooP,qstiC ·'

1
" Diz-se que B" gastou t·.Jnto·, ~u· 'e:i:l' aht' rL·,,-0·•1111 

d •O' -~xeroiCio• de· f881.-f 882;. que 'é"o' de' 'que • , t" 
·tJata•se"nesta· •propostn ,' 1 está encerrll~.a ;_" ''" um excess? de d~-~p,ez.~,, Jla':~ CUJO· pilgamelito se 

, . 1 · p.e:le cred1to; mas' ii· taso'·o·qoo ·cumpre· fazer 
, .. 0 ,nobre min'1st~n. ~evl! sabér c()m"c~rle'zO.' em relação "O d l>g' 1 t' • ·a'cleà''iJ'z~'fe lizil~a:n[s trQB .verbâs il)dÍc~daa · ~ ,PO er . IS a lVO,l ·' : .. -. '• .,L; 

'na,·,'riF,·o. p'o~.t.'a.." ·.~ .. e ~a. b,_i. lit_·_.iir_ .·.a's,e .. n.· ~d. ,o.'ó.ár.a_." pro,~ed,nr Pots ~as ta dtzer qual 
0 

cro4\t!l. d0 ,qll~.!l.·go-. "' d . " " '" ver no dtspunha, qual a despo:~;a q.u!l, J~z .. ,paril 
.. 4~ ac1.ót· .. 0,,~911!,:~ ;verd~de conhect~a. · ·, que esteja u parlamento em cond1ç9.~s pe deci-
•··i.A1 verba-.-Corpo de:sa.Ude e·.hospitaes- ·ca· dir c.om perfeito.,cons~iq!lc.ia que.deveconceder 
t•ece precisamente da somma compl,emimtar·de, crodtto sopplemelitar Y Póde admittir~ae .est.e 

.4S.:.OP,O$.bE'l'ecisil a verbài~'Pra,ças1de pret- modo do tratar as camaraa 7 • ''.'' .,,,, '·' 
-justamente: de um credito, na· importancia·•de Com este procedimento, só i"éli\'oii'qo

1é' 1
'agra-

93: 000$1 Nada ha ·a alterar,.::no credito:-do de~er ao governo, porque excedeu'' esta. v,erba 
, f80:000$ pedi:! o para a verba -Diversas dea- . untcamento na a,o,~~~~ de, 1.~:000$0~0'; 1 ;,~;~~~ 
Jl~ZIIS event~aes- do eiercicio f88!;;_188?.1 ., U1o:JIJst.i.f!OI,IlOi desta.iÓJ'ma.o.seo acto, o governo 
. 'O· nobre• miiiistro' dava os~~r .habilita~o para .podia.v..r.pedir-uos dez vezes mai", estando nós 
-rea: pndor, e sua rsspoáta servirá• par!!-' se pro- :tão, ,habilitados para. votar. !late excesso·, como 

.r::~~ ~fll~~~-a~ .~.0 a.c~ó~~o1 ~~~;~:r~al~d~~e dos _pa~:.:;e.~~ee;~:o~.~~~~~~r~:i::uâ;:r~:;~it~~s _ 
''Qu~l·a ob~&rvaçiío'''sul!'gereid OS documentos nãO aU~Ortza a· aeertqra de CI'Bdtto. Supplemen• 

, ti.rineXÓS ÚU'• ropoàta': 'I tf '. .· ' i •'"', ; • 1 I• ti\'f s_on~ó)a'ra'·fin~.QO~:rminndDSI :para·.mediCa• 
_p .. : (I.·II'J ~~ 1•' · .•• ,,.crri, ,mehtos,·dlotas e'Utenaitf.(.~, J~·-·· ..... v r· ~. •. tJ ... 

As verbas verp_ co~ -~alenglobamento,_ que ·:' •rnr·:-~ 1··( ~~~~-t v· h'\:. ·" -,~;J,J"'''' r.; . • ~.:.,;:• 1: 

í~lio'saivel · ó" vei'iftciâr'' ai'· todàs ali' 'dospezaa ", .·Quem. pód~. c.OJ!l.a:.,~eqt~!ls~~~çi!Q, .o.tl'e.t•eci.da, 
foram 'l'Íiglllilrrtllinto féitas: · · ·· •· '' "1 ... ~lfu'm.~l .•. que i se .~r~tll: deJp,\lgmento,.de.cred.tto, 
, '.'· .. C. ··õ_-~J:. s.e.'. ·J •• .'~titl, _c'a:_·' :_o_··.· ·.P'.'e,d_i,d. o :·q· uanto ,á_. varb .. a.· ~ j,u.~~~'l\~!1-te PD,l\'' <M:c.qs~~ q'\0 ~to,loip\'!IV.i o [Não ~ • se nutor1z t ass1m a .~oppoatção. de que ,o :engl<i-
Çlo;rpo ,do a_a.ud~ e hospttaea ' . . . ba.monto é. ,para. o_cculta~ .. alguma cous:t :menos 

nizLse (Ui) i· .. . l_egalJ :. "'"· ·-" . , . ... . ...... 1. :. : . 
. ,, .. ., ',·:.·' ''· I A 'damo~atra9iiO<fallil. •om uma cerbi1\\uantia 

§ '7.• : ~~~~~· ~111 's'A~D~ 111 H~~~~T~~s que sa pra<umi~·· havia·.d~ ae:·, .despender na 
côrte' por esta verba. FolJostamente ·a que.se 

-1:.• ··h.·-''··' • ·~~~~ ~, :.::.· l· ii 1leape:ndeu_l ~ .. -~~·r':.!_,.,.·· ·I-'., 1- .•!·.t;·l·_·;.!l 

·<'liàmons~raçl!'o da'âe"spsla· atê ,o flnJ' do,. .Bem ·r~zilo' tovJ o11nob~e Sr:·· '"t•é' 'd~nt'e C!o 
· · · · · · ·· · ... exercicio · · · . 'cio1ns __ o_'t_ho''.par.~".'a'ize_r ,qua. o "iDi!HsfeAll ··actual, 

r.l' iJ ~ .. !.'1 :~ ·;. ,, , ~ 11 • · · · Jr · 11 • ,., • 11 • ·' • • • · 'timborn 'da !ÍtesDIIl , jlOLitic_ a dê 'iicusantecessO• 
C~.e·J,.to''Jvot'a.do.' . .,..:., d 1 · ' .. , ...... ,t ·" ... , ' '" , d r1c,s,,., á, ,a e __ sta po it_ic .. a.·,o, u:.r, a, •m e.· rp,re.t.a_ÇII'.o ..• · 
· J,.éi ri,"30i7" de'" · t; 'de 'Novéln\,>ro. • 1 Precisamos realmente ,de. i 1,1mn,.nova inter-
' a8''fdS0

1
· • ;';'~ ;',"' · · soo':644$34o preta9ão. · J• 1 

' · • •• ' ., · ·; • 

o'i'ri't"r"'i b,u i"'iô ' ::A' a:nalytiihliistes 'ereditoa 'ha de convencer 
''ás' tG'ílourlrin~'· •I 1' "· ·:I··· . ,,, ao sàlihdo''do"muito"aclil'to' com'quti assim se 
'.''de'faz~nd1l.~ :~·;·: "360:. 584$~00 "' ., unilrl~ioü' o''illlbMSr': p~ósldento'da coris'elho. 

Idem' ':t ilolega,Ç~a.·_· ·I · .· .. I ~. . Qj ri~~ "dõ~ri'loà ~·!i'(r'~"illlti~~rllúi~'*~.l p" ~iüi'c'a d h · ' <•I··"'• ''" ,J. ·""' ''" '"d''f' · " .,,,,!'r .•.. · d o t aaourl!l na· .q~~:Qr~g~p.ou,e~tes,~~q.t .. ~s c,om que,.o sona o 
ci.1nal' em Lon· ~~~ deM,otccupfianJo, .~ao, ~~~•.at~ o.n.d~ ~.\>.~ !~xa~A:o 

·dres!·,·,.;·;.':·:. 30:378$773 os asas res nanceJrOB, . ..'· · i ' io-IJ\IC"o'·IJ '! :,.o, 

- :·'ries1>eza' paaa:': 
,i'J I J I, ",I I 'i I ' ' 

P.~)o ,tbes.o.uro na-
. , .cicinal,Má hoje. 115:914$260 
P, ,c ta, pagadoria 
, das tropas ató , . 

Maio ..• , ..... , 193:306$504 
v. u. 5 

r, ,91\~~~ . aq ~ !, , ~111!1-1 perg,"'n f.~i .~S~9n~i!ll,,, ,o ,v e !!I a 
~~r.~,t,a,~,p~~P.Ç~,as ~.xp,~~~ntes .~~, .. ç~Aifo ,legts• 
lat1vo fm•am 1ogo pàgua,,oll.B~ q1p!'lfau;tallto .~~~~~ 
dRpo ~~ell:uo, 1~a. nJ?prpynção d,~st~,propo~tl\ 1 

.. Vejamos a· domonstrnçiio do e"<cesso de eles• 
po~n na verba- Praças do pro t (lu): 

:···:, . , ... 
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§ i 1. PRAÇ,\B DE PRET 

Demonstraçlto da despe:sa atd o fim 
do eooerc1cio 

Credito votado, 
-Lei n. 3017 
de 5 de No-

. v e au uro de 
1880 ........ 

Distribuição as 
t h A soua·arias 
de fatonda ... 

Dospoza paga 
·pela pagado-
ria d"s tropas 
até Abril ..... 

Despoza a };lll.· 
gar: ........ 

Na côrte, até o 
11m do exerci· 

695:386$126 

174:851$078 

cio ......... ; 52:545$600 

Na• provinc'as 
--reei mações 
da~ thesoura
rias de fa-
zenda. . • . • . • 248: 276$446 

1.078:059$250 

----- 1.171:059$250 -------
Deficit .............. , .• ,, 93:000$000 

Em meu Jogar, o nobre ministro ostaria habi· 
"Jitado, 11 vista de~ta demonstração, para asse
gurar q ne se ta·ab de despezas quo se acham 
no caso de mea•eeer a approv ção legislativa 1 

E note-se qu·1 lambem esta. verba -Praças 
-de prct- não pea•mitte abdrtura de eredito·sup
plem·•ntar, sonão para g1·atifieações e premias 

·de volumarias e engajados. 
Pód 1 nl.ruem dizer, eo.u os elementos forne

cidos ás camaras, que o cro~.lito sup 1lemen ta r 
de 93:000$ é justo.mente para paga'mento de 
taes g-ratificaçõe< e premios1 

Em relação aa e:~:cesso da des peza na verba
Diversas d••spozas e oventuaes- rabem perfei
tamente as observações ~ue tnnho feito. 

Só pód3 o governo abril• crndi to supplomentar 
para a ''et•lm- Diversas despezas e eventuaes-
se o exigir o ta•ansporte de-tropas. · 

Ora, ninguem póde dizer que ao trata do 
de,peza desta ordem. 

Com esses repetidcs ea•erlitos oxtrn-orçamon
taes, o que fica sondo n lei do orçnmento 'I Pura 
quo sorve 1 Para a critica do~ omp •egtdos. 

Vejamos como se enunciam o• empregados ila 
repnrtiç:1o fiscal do ministorio da. gunrr:i, 

Em cnda uma dns demonstraçõe~ do excesso 
de d •spozas, oncontrnrn-so ubservncllls. Leiamos 
a prirnoim, que -o refea•e li verba -Corpo de 
latida o hospltnos (lJ) : 

c O do{icit provóm do toa··so votado pnra eom
"prn do mo licnrnent.os 7\l :000$, quan:lo elovn-se a 
despezn n 127.000$000. 

Justifica-s r o e>:cos<n com n dospoza feita no 
ultimo d~connio, tormo módio, drJ 1:1•1:763$656,, 

(l quo qnrJr isto dizor 1 

1 O porlor legislativo votou pnt•a estll vnrba. 
79:000$, mas dospaudea•am-se 127:00)$. Hllvin 
do r•o luz 1.r-so a deapoza pm· que o Cl'edito era de 
79:000$1 Isso nunca. O poder legislativo aó 
conce.liju uma 'Oilllllft 1 Pouco impo1•tr.; o t rmo 
médio d11 despeza com esta. verba em um de· 
connh ora su·rorio,. Então, que1n miLn lou o 
pod~a· legisl:tivo mettea·-se a fi~ar quantia p~r!i 
e<ta deapeza abai:~:o rlo t•'rmo mérlio 1 

Eis o '!'ln diz a observação quanto t\ verba 
-Praças de prot _ele, (IB) : . 

• O de(i.oit p1·ovam de ter-se votndB para o pa
gamento das gra.tificaçõ >S e pre uioa de vulun
tari 19 e •ngnja.lo• 2:JO:OOO$, quando a despeza 
ele v a-se a 32.3:000$0- O. 

Justifica-se o escasso com a despeza feita 
no ultimo quinquennio- termo médio, de 
393:432$312 • 

Aqui estu 11 mesma maneia•a de justificaç«o, 
que se tinha empregado para j astifieaa• o exces~o 
de despeza. na verba -Corpo de s~ude e boa
pita a-. Mas aqui a repartição fi<cal já não 
t•ecorreu ao decennio ; aqui toma-se o termo 
médio do quinquennio. 

A o>servaçào expli ·ativa da demonstração do 
exc •sso de despeza na verb:l -Diversas des
pezas e eventuaes- é e; ta: 

c O rle(lcit JII'Ovam de ter~so votado pnra o 
transporte de trop •a 200:000:$, quando a Jes
peza elev. IU•Se a 380:1)00$. J ustifica•sa o excesso 
com a despeza quo se fez no ultimo quinquJn·· 
nio, termo médio,-416:U00$01JO. ,. 

O m ·amo systema de demonstração : em um 
quinquonnio r,z."e, termo médio, despeza 
maior; porque o pod r legislativo foi fix.ar 

. quantia di el·ente 1 
Esta fixação ntto impo1·ta nada p'll'a o g-,verno, 

elle não deve elngir-se ao ca·edito ; o po hr le
gisl tivo é 'tUG tem obrigação de attender ao 
termo móJio du< quinquonnios, los decennios, e 
ir fixanlo as somm11s qne mais tarde se apre· 
sent:tr1lo como de<pendid<~s ! Senhores, isto é 
em mennscabo do podet' legislativo. 

Orn leiamos o ottic•o que o chefe da repartição 
fiscal dirigiu no govemo ( fi): 

« Rep<~rtição fiscal nnn,:~:a a sec1·etaria de es
tado d 1s negocias rla guora•e., cm 29 le Ag 1sto 
de 1882.-Illm e Exm. Sr.-T ·nho a honra do 
apt·~sentar a V Ex. a inclu~a demonstraç i o do 
estado do cre lito votado pelo art. 6• do. lei 
n. 3017 de 5 de Nov<·mbro de 1880 para as ru
brica< 7·1-Corpo do suudo o hospitae '• H•
Pa·aças do pret, e 23•- Diversa· clespezas e 
ovontu tas, perton"entes no e:~:arcicio findo de 
1881-1~82, pela qual V. E:~: se dignar!Í ro· 
conhecer que as lliOBmas aprosentaan um deficit 
de :321:000$, sendo 48:000~ na prime ir 1,93:000$ 
nu, seg11U1la e 180:000$ na terceira. 

Provém o exceSHo do d·>sqeza r 'alizado na 
rub1• 1mL-Corpo elo saude n hospitlle•-do haver 
sido necoss.,rin fn~er-so nc~nisiçfl•1 do morlicll
montoH p Ll'lt os hospitll ·s o onf •rmn.l'inA milita
J'es n~t importancin do 127:0011-1:, ']llnndo n.p nas 
foi c 111c" !i lo o cJ'rHlito d~ 70:000~. nito obst~tnto. 
Hor conhecida ·n dospoza lo ultimo doconnio 
qno roa-nhn om cada oxorcicio, termo módio, 
1.34: 713.3$656. 
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O do~cit do § 11-Praçaij do prot-tambem 
ao jus 1tic!l com a 1uaior deapeza e !eotuad' por 
conta do< ~1'8mios o grntificnçoe• de volunla
rio• e engllJttdos, viRto que actualu.entn quasi 
toda a forç" do linha p~1·cebe as ti las vantacron< 
oe que importando ellns em 323:000$, foi só
mente consignado o credito de 2~0 000$. não 
obeta·•le S!lber-so que no ultimo dec. nnio foi n 
usamódia do 3J:3:43?$312. · 

Na ruJrica-DiversaR despezas o eventu··es
houvo um de fi• it de 181!:000$, d~>vido ao ex
cesso na do,peza com o tranepoJ•te de tropns e 
come.lorias de emba1•quo, qu •, t•·ndo sido de 
380:000$, ap"nss foram decretarias 200:0110$ ; 
conhecendo-se que somolhante rlesqeza regulou 
nos ulti.nos dez e:rercicios 416 551$1144, termo 
médio. 
. Cumpre·mo igualmente declarara V. Ex. 
que a p1•opostn do governo,apresentnda ao poder 
legislativo para o ··xercicio·corrente .le 1882-
188:1, já discutida pelo senado o actualment•• na 
cama.ra dos Sn. deput •dos, foi nugmenta•la 
com n dita quanti•t de H21:000$, coJ•re,pondante 
ao• rle,t;cit$ verifk•dos, no exercicio finto de 
1881-1882, nas allu ,idai rubdcas: r.>conhe
cen.fo-aa, portanto, que, sem augment•r-se o 
credito das t1•es rubr'cas •tue tiver.•m deficits, 
não se poderá liquidar a su•~ de<poza.-DetB 
gu •rde a V. Ex .. - O director, Francis-co 

. ÂUf1Us o de Lima e SiNa. • 
Diz-se abe1·tamente que, embora o credito 

fosse um, a d·1 peza se fez a vista do q11e 
em anteriores e:s:erci<•io< se tinha feito. 
Pois, si o poder legi lativo conhecia tudo 
qunnto foi allega<lo, como deliberuu, aliás com 
a a.nnuenc'a do govemo, qu'' o credito ao re
dozi;se a som ma consignada na lei 1 

o Sn. JUNQUEIRA:-Ahi e que esta o mal,. é 
nessa annuencia pa1•a croditos insuftlcisntes. 

O Sn. Con!\EIA:-0 limite, posto pelo poder 
legislativo áde•peza, ni!o serviu para que o go
verno a" encerJ'a&se d':ntro dessa limito, qun foi 
transpo<to com maxima facilidude. Pois, si o 
termo médio da d ·spoza nos docennios c quin
q~ennios anttlriOI'OS foi outro, como não s'·g11ir 
o termo me lio, embora outra fossa a disposição 
exp1•o•sa da lei 1 .•• 

Vejamos agora o que significa esse tet•mo 
mediu em relação 11< despozas tão variaveis, tão 
dependentes de circumstancinq, com transporte· 
de ti'O,oas e comedol'ias de embn1•que. 

Cnmo assentat• o cal•:ulo de d'Jspezas sobre 
facto< qne podem hoje exigi!• impet·i~samanto 
q_ue ellus •e olev•,m, e nmanhii reduz:J-as s~n
BIV<>lmento, a menos que o governo nao quotra 
f11ze1' c' rl'ichosas mudanças de batalhões daqui 
pat'" alli 1 · 

Não ha base mais f•llivol P"rn a fixnçilo da 
do•po1.a com tl'llnapoJ•to do Lropn~ e co111· dol'ias 
do embarque do qu'' essa do lermo módi? ! bas
ta vor o que so de•pemlou em um oxorCICIO o o 
quo ao dosponrleu em outro. . 

No oxorcicio d·• 1~00-1870 rlo•ponrleu-se 
pot• essa vel'ba a quantia de L .51í5:0!J2.~43H, no 
pas· o c1uo, no ox ·rcicio d' 1876-1877, dospon
deram-so nponns 378: l 4i1$~70. 

As nocossidndos o copcionaos do oxorcic!o 
do 1860-1870 impuzornrn ossa dospnn cons1-

__ .• t ·---~·-~--·----··· 

-·' 

deravol, no outJ'O exercicio ella !lb!lixou muito; 
como com estoa ol ·mentoa est11 .e!ecer te1.'JIIO 
media, sen~o tão iuslav . .i• as ex1g<Jncias do ser
viço 1 

Quando ao buscar outro termo médio deal& 
do•speza, ha d1 se incluir n que se fez com a 
remessa •lo t1•opas para o Partluá, sómonte 
para ewomplo ; " D<io ha o que oppor a esta ma
neu•a de calcular 1 

Para ju •titicar-s' de haver excediJo o credito 
tlxado para a "' ape1oa com o transporte de tro
pas, o goveJ•no devo, não invocar o teriiiO medio 
da. des;:eza em um quin'luenno, ou em um do· 
cennio, mas as necessidades i·uporiosas que 
determ na r m o acresci mo de desr,oza. 

Para apreciar este ponto, os documentos que 
o gov••rnu mandou ás camarlis silo iateiramJnte 
Jeticientes·, 

E, pois, que a • trata de augmento de despe
za na l'erba-Corpo Je sau .e o hospitaes-o no
bre Sr. ministro da guo·rra me permittil•à quo 
cham·• asu11. attençilo para as inlot•mações pre
stadas ao gov•· r no na sossio ua camii.J'a doa 
d••putados de 10 do mez findo. 

Diz o Sr. Cantão, <1epu1ado pela provinQia do 
Pará (lê): 

c A lei do orçamento tambem Iom verba para 
que as prnças sr.jum tratadas conveni,ntemen
te nas enfer111aria • militares, entretanto é uma 
vergonha v ·r-se algumas, começando pela de 
Pernarubuco, que tive oc··asião devisit••r a·m 
minha viag••m ao norte, e confesso a V. Ex. 
que sabi dalli com o cnt•açU:o na mão, p01·que 
V. Ex. não póde f zer idéa do estado em q ua se 
achava aquella •·nf ·rm·orh. 

O soldado alli nãotAI,ol colchão para deitar-se, 
DilO tem 11111 tJ•ayosReiro nilO !em roupa rara 
mudar. Na ~nbeceira de cada um delles ha um!\ 
tigela estanhada, em que, a·>gundo a informa
ção qne moderam, o pobre doente tom" cafrl, 
chá, caldo, faz catapla~mas ou sinapis.uos e ser
ve-lhe de c•uia para banhar-se e atei para lavar 
as ulceras, quando as tenha." · 

Não tran 1uillizam sobre este gravo ponto, 
denunciado pelo illustre deputado pelo Pari!., 
a~ informnçllos prestada las !I camara pelo 
nobre ex-ministro da g•terra. 

S, Ex. disse, na sessão do 29 do moz pas
sado, ocrupando-se da enfermaria de Pernam
buco (lê): 

« O nobJ•o deputado pela provincin do Par:í. 
f,•z-nos de !ln a mais triste descripçil •· 

S mhot•es, em ceJ•t L occn•i!lo chogarnm 
com effoito ao r.onhecimonto da administração 
da guerra noticins muito desagrodavei~ áceJ•ca 
dn 1uella enfermaria, que otta a cnrgo do 14• 
batalMo de inf,mtaria. Não ao fizeram, porórn, 
ospernt• as providencias, rorno prova os •guin
to aviso expedido no m•osidonto d11 Pernambuco 
pelo nctuul Sr. mini,tro da agricultut·n, que 
então r ·gia dignamonto n pasta da guerra 
(U): 

Ministol'io dos negocias d1L guerra.- Rio 
do ,Janniro, 1\l de .Junho do 1882. 

111m. o Exm. Sr.- Expo\Hl V. Ex. ordem 
para quo o "r.;onal do g-11orrn dos'a pl'ovincia 
fornOÇ I COm U l'g"ODCia a Onfermnria miJitnr a 
cat·g-o do i4° batalhão do infantat·ia, a roupa, 
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utouailioa e mais .artigos oonstuntos das .. duns mentos:do c~odito. Nil:oset•in em consequoneoia 
inclusas notas::.orgntlizudns nu.r.epnnti~iio .. do doa abusos douunciados que, desta· voz,:o::QrO•· 
qu:~rt !l·milstl•e: om 13 :e ·16 do .. corronte, .. :!ion~ dito nílo bastou ~ ·· · i · . '• 
vindo quo V.· Ex. informe ai forn1n ou 0110 : .. os. n. ;BA~R<Í<.BAnn.Eth:~ Iiifa.l.Üvelmentil.; 
fomechlos áquell!l,enfurmnria Ol'objectos m~ll· .... . ··· . , . . · ., . , · 
cio nados . nas notas juntas• . por cópia,:e ..que o ,&n' :·· CORI\IDI•\.:.~ Nt\~ esÚ~ond~qh~bil~t~dQ; 
acompanhu.ram ·os, :.visas do .:8 do Novembro QO,Qlll~ infoJ:maçõ.es.~qe.fornm,posta~ ·.11.(), serHçp, 
deA880, .iS. de .Julho. e 1\l 'de Outu·bro ·do. das ~nmai•as,. pa1:a,; <\11-o~,quo. o ... augm1mto,.4Q, 
1881. : 1 ... l .:· ·"'' credito podido pelo g.or.er.!lo.~ n.eoesflll.~io,\lstQM, 
c .tDous Guarde 11·· V, .. Ex.- Âtfl)t.So 4,ugua lo dis~osto, si.d J.<l.e ... ·Pro!loiji ta .. nílo .. me. 11rretlar.~m 
M oreirtd>enna·, -S1•, , presidllllte da. provineia: ns ,,lnform.açõos ,dp. nobt•,o ministt·o, n, vot11r con.~; 
detRe&·nan~bu.co ....... ,, " : .···· · ... · •:· .. •".• .. ,. .. ~~a t~,~p~op,osta,. ·~::·• .. :li , '"". """'' ... .. .. ,,,:; 

.Eato·docQmeuto•provlli:queo ·govortloni!osó ·.•-•, ,, •.. ,, ,,, , , ., . '· : ... , . 
tomou:tcd:1é .as:, provide11cius .a seu:alcaJico• 11 .. o .$r. l:t,od,1·~g,uelil Junip1• (mi~: 
re;~Peito .d~9.uel111 e~rerm11ri11, como·já.o .bavili ~~.as,tr.o . .<{a,g!lm.;ra),!\h.lqu~ .. ,11s · razií.es !j.úa~iJ).ca~. 
felLo·em cliller.W~tes opacas, a,8 de •Novombro de t1~11~. da: p1'9pqs~11:do governo, .q.u~. ao .disc~e,: 
1880;JS :de,,,J.ulho e:19. do Outubt·o. do ,1881:., , foram de\ :11' pelo seu antecessor, qua:ldo.l.\pre.~. 

Nib obstante, ao assumir 11 administraçi!o sento~-.a ao,pod~r ,logi~lMiYoi E!1novas t'az!íaa~ 
da ,guer&·a e .•.deparando entro:.os ·papeis .d~ res- add~IZira o,,ara.dor,.,p~B ,quo, outras mais,pcooe7-
pec.tiva secre~arja com1• as,inCormr~ções .. a que.já. dentt~s:nilo ,olpstem.. ., , ,,. . , . : .,., ; : .:1 ,, , .1; 
a~lu,~i, ~lirigi·~o, de-novo·ao :JH'esidente da· pro.; ::,A. il!ustro,çomniissão de. orçamento .do: ,senll.~· 
VlllCia.mst ,nt!o r,rmra quo :de pt•omptor. ao: fizesae. do, examinando·:es.sa, propoata e:dl. exposição,de. 
cessar qual·jUOl' lri:GS'lliariJade:·ou· fulta.na.quel• mat!vos ,~n.nexa, . ~ondqiu.,pedindo, sua. .ap11ro,.. 
loramodoserviço. f·,·i\·.· .c· '·t.> !>.!:r;·.: 1

• va,çao.,,. . .- .· .. ·1.,...,\, ... Jii ·;i' .. ,, \··.:J :11' 11.~ 
:A:. ,r.osp;·c~iv~~o .· thesouraria de fazenda arde· . Ne.m.outra cousa. fóra'.de esperar. A: insutll:., 

nei que pedisse cre.lito pa1•a as dospezaa.neces"i cienci.- do.> .. creditos .vota.dps. pa.r~~o1.pccor~er .li6c 
sar!ns, .~i pilo. cou~~ss~m na~.fop,ças,;dos 'luejá doapezas com, mp,dica1aentqs,, com pràmioq, , e1 
l)ie,~.avta~.st~o dts~r,ilíui~Os: · , . , .. ,,, .,, , :.; gr~tlficaçõe< a,. voluntarios,.e ongajados,,,b.om, 

.P,o:·.,, ~u.cb ·i!s.tJ ~~pho •!l',r,andes dltli~~ldades assim .com trilnspo~tes de tr,opas, avi lencia-ae, 
em ~celtar. como·m~eira:mep.te .. e~ayta~,e ~er· da demonstração nnno~l'. e já, foi. mesmo .. re..:. 
d
1
n
11

dtaedtr
0
a.sns mfo. t·m. a.ç. ões. d~das .. ,pd·~.-· .n .. o.:.b, .r~ d .. ~.-; c9p~eciln pelo:!lo~po, legi~l~ti_y(), gJla!ld~ _votou 

1 n~.~rç~m?!!-,t~~ vtge~.\O ~ qunr.~.!a ~ulll~ten,te pa~!\ 
. Asa9;\·era, S. Ex. q liium Deze'mbréi; ultiino ta~~,,des_pe?.~~· A)lalm,,. ll,i!? .. p~occ~~~r.l,[" () corP,9,, 
visit~'J!do aqu,elhi .~J,tformat'i!l-.• a.inq~ O,n,con.~rou, .legt,slnttyo,st,com e!felto ni!o houvesse reconlw•c 
o pess1mo estado de _çousr.~. que p_r~_vo,qo~. toqps Ci4o. a.illsuffi.cio,!I'Pif da.~' ,verbns,''q~à PI\Bs.o~ 1 ;a.~ 
csaQ.s actos do .. gnw,r.no. . .. · ·:• .. ' .. · · dollft',conventent:•mente •.. ' . , .. ·. .. '. 
: M1s,. S~: 'pt·gstdó~,te, si sciinelhaiite ·~~tàdq, . Basoanda:~3 'pós .. d~o~· ~~ .~~'mon~t'i~a'\;ilo: :fii~s~· 

de ,~,ou .. ans,amd·a· , p. e. ~,dur,a, ;Peço HMn. ça .1!-.o. n!)p~e .... · ,trou o orad~r que real.mente,g,·ande era a, dts
de,pu\a,llo. para I dizer-lhe que li· s~ Ex' disso parid.n:de'entl:e:tls q_ü~htias con:cedi'dáií 'e a à dés~ 
Ulll,doa maiores, 1culp'adôs,., ·o ~ob~â ~épuúd.o pendJdas·nos c::s:erctc11os ·auter10res! 'Urgentes' 
honrou-me ,:Aom uma vis1ta n:l.,secrotaria .da. era';ll·P' sorviços.a flUil.cumpria. llttendo.r,.,;Não 
gpei•ra, ,no, cheg;'l' (l(í 'súa 11 ~xC~1~SilO Jis p:l;ov'ii!.~ podta O govel'llq detxar .. som me:licameiltos ·os' 
c1os do not't', e S; E::s:.,que ,.com 1 uu1a .só,.pa.la.~.. ho3pitaes .milito.t•os.; não: [iodin: deixar .. de cnm•; 
v~a ,podia. ,ter .,feito ,,.é,essaL' · 11~,; ,aitg,u~tills .d9s ·prir a. )e i do fot•çaa! o pngar.os .promiosre . grati·l 
d:agraça.,d,9a r1oco,ll1i4oa ~flquollo. ;ll!l~ro1 ,d9 mts.~; ficaÇões MS'. :VI)luntarios ... e, :eng-ajádos,. · queJ 
r~as .e ho~r,o.ros, , n11.~.~ ,~tsse . .llo tn,t~üo dp lltabt-, enchem as fileiras ; ' tão. pouco, ilhe,: ora .. possi· 
h~ar o governo a, lD!llOrar,, os,.,l'lg!>,~es. ,da ,sua., vel ,não att)111br .ás reclamações_, qtio ... ,das •. pro
triste sorto.'l , , , ,. . ·~· . : ·1 vincias ~hogam as vezes reclllmándo tropa.a.par~~LJ 
.O,no~ro ei~minitltt•o'da gucirt•a tl.ílo :tsseguru esta ou aquella omorgencia .. Do pa1·toda 11.dmi· 

qu·o o estado da enfermAria milit~r· do Pernam- nist1•nção nouve, :.pois, nocessidado. impresi:lin •.. 
buco seja, qual o governo quer. Tem, pois; diva! do.oJfocLua1' tacs~dospezaa, mas· .. nos casos. 
todo o cabimento o pedido' qu1 faço 'a'o1'actual rm qu•J a lei 10 pot•mittin,:· o desses ó que trata· 
St•, ministro' de'dlhar·com 'attonção· pnrt;i'osto' a proposta. :. 1, ·' . ···· 
11ssumpto. · " 1'· " ··••·. ·: '· P.ensao orador sot• pos~ivol que das despe-.: 

Sobro as despozns·com a compra d~ niedica·-' za" .. rue1icionada.s .. algumas exce.:am as !som., 
mantos lambem· nouelle n0bro doput!ldo· fez m·La moncionadns na .proposta, .que .. tem a dat;i. 
observações, ejuo fo&·li~ conflrri\r•da~ p'Or, 'U.mL do 29 de· Agosto do: anno. findo. Do ontiio atti 
nobre doput~do por Mmas Gm·~os, 'o Sr; Dr. ho,io nova~ informações rJcebidas poJa .it•opar~i 
Felicio dos s~ntos, O nqbre doputa.po S'r~ Felicio • tição fiscal pormitt,om diior qu:1 taes despeztis 
dos Santos, do,tlb~·,Jn·, quo aqui na .. c6rte :hivb~:. ainda ~o olcvnrnm, o i•so. mo,smo ae.vé de, tu~ 
nestoponto·, mutt a esCIL!tdnloJ, .e acct•eacon-.! bollas; juntas.:w .... r .. Jntorio do .mini~tet•.io .. cla: 
tou: "Aqui h~·dcl(lna's · e''i!JaSiiJ·inas mais guerra, Mns o govemo.não.acha.nocessnr.1o pe•.i 
caras do quo o quinino do Par&». ' . .,.\ dit• quanti' maior do quo.n fixnla.n• propoat>L., 
. Esper.o . r1un o nobre ministro presto a sua E' Jlossivcl que se :faça 11. do<pozn dentro das 

nttençilo no que <dissot•.nm.'aquollos illu~tres de-. verb:~s dosttn!ld,>s ao mate1•inl da :i rubrica~, 
putndos, afim do fazor .. co.~snr· os' e>ctmdnlos ,Corpo do s:\udo o hospiLaos,- pois p~lo ministo. 1 

npont~>rlos. ' · , rio !ln guor,·n tôm·se:feitoadin11tam•1ntos do re-. 
Entretanto, cstlls informnçoes mostram com modios .roquisiLudoa. pelos miniat~rioa.do impo

qunnto escrupulo, 1lovomos nttondo.• pnra nug- t•io,.dn.agdcultut'IL e pJr varina p1'0sidoncias de: 

, - - --~-------~--- --,---o.·-:·--;_-.:i'~~,,..-;---·------~•r--;-~·-- ... :~'''":'"7"~' .., ... --·~:--;::::.. 
'/-
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~rovincià: scro dospozas a· aunallar o, uma vez: 
ioitas. •ll.li deviçlas ·, indemni~aç~ea, tal~e.~'·.dis
pensom nOvo credito. f1 !:(-.. ','1 d _\': ,:;n. ·!\· ~;- \11 

. Convicto, portanto, do•que.• u !proposta 'l:ju·e·aQ· 
d1soute ., : merecerá, ·a· appt•ova\•lto': do!.•Hena·lo, 
como ju moreceu a da sua illustrada commiasllo• 
deu orçamento, • o • orador nadai hmais <iira·para 
justifical .. a;. ·'· ·.:':!·H~n· :.' 11 , : •· 1 !' .••! -'· 1:· 

,,,Quanto> ·aos'·factos ·abusivas denunciados na' 
outrll''cfauiara:::e. recordados pelo.r hoíira~o!seJ 
nador,- . o· orado':'· -assli.;ura 'I que fhe mereéem c a 
maio1• attençll<io• e\'' si ve~iflcadoido~em; · provi• 
denciará. ·.convenientemente ·!solire• alies; i .. '•/! 

:_. !. ;;;_ ·' : ~l-1< --~;_.,1 ,. r:· ·,m· ,. ; 1··:-:' ~ ,.1. 

'O ~1~;· ·Junque'irar..:.. A•· discussão; 
Sr; proS'Idento; spggel'e-mo:a)g-umas reflexões ,I 
Vejo •que• aRr:•verbas,'·de0 que· trata• o credito' 
supplementar, •nllo f<Jrain bem• dotadas;"Te'm•J~ 
repetido que' -e preciso ::haveJ!•vet•dade' nós orça~ 
men to.s; ,. ent~nde•se ::·q t.lli ··a' vertludb' noli' orÇá'-· 
mantos: cons1ste 1 .Prtnclpalmente':em 'o'fl'overno· 
nllo afastar-A& 'driquillo quer:fof .. vot ido;· 'inl!!i''éu' 
tambe!ll· ·dosejava;'e todos"·devem 'desejar· qué'il' 
verdade do 'orçamento. co'Jnece· pela' stiii 'orgaiii-' 
ZD.ÇãO. ., lJ',. . '!!!I'ILj '; (\t'.j' IJ'. '1,1',: _• 1 r.~l 

' " ' ' ' ' · "· ' : ' ' • - ' , ·: , ~ ._ ' ' ' ' 1 I l 1 i I . ' ' I #• I { " ·çsa. AFFONso,,C;m~so:~.Apo.iad9.~· .• .. . 
1 

:0 Sa. JuNQUEIRA : ...., .os , govorqos ,ultimu-
mente,, querendo· .fazer uml .:..fala~· cortezia:d. 
opi11ião, tlim , procurado ,organizar os,, orça-! 
mentes com:.uma contaide,ohegai•., .. , , .... ,: : ... 

,. O·Sa. VIRIATO DE 'MEDEIROS:~··Parà menoK1 

sempre·. .... 'J · -, • • ·. ·-·· :/·' • ••• ·1·::; · 
, ... ' .'. i :·, • :· .. :-11:. ·.: • • . !r;·-: . .. -.nu< . 

9 Sa. JuNQUEIRA :""7Os mm1*0~ v~m., a, 
e1ta casa, vãoá. camara,,.d!Js,.,§rs .• ,d)pu,ta.gps e 
c.or11ordam .em ~órto~ fe1~.0.~ 1 ,!I e~ll!-o,,semrç~l7, 
~uhr .a~ .l\lU~QilC/as' do . serYIÇO pu ~hc3 ;, d '!i h i, ·a, 

· msutllctellcla, d?s,.orçamentlJs. o d, ah1. a neces,,. 
aidadedos .. mmistr~s:se ,afa~tarem dolles ;,,P.or 
conseguinte, a fal~1dado do OJ'9a.mento d~ !og~r 
depois .a que i tam~e~ .. n,ã\l haJa, v,erda~(l;na I!Ullo 
~xecução. , ., 1.. -~J:LII .·;f1:d1i ·.: '· ;· 
. •Conhace-.>a isso · pe1'feitamente olhando'' para; 

o c~:•e.lito .actual ;r conhece-se·. i1110 po1· feitamente' 
olhando·para t11lo quanto .:se tom feito nos ui•• 
timos nnnos, quoren,lo ap~arimtar ·ooonomiá· 
nas despczas :p11blicas;: c; 'nesse prurido' do 
economia,· o . ministorio da.guerra:ou, ·antes;·'os' 
ministorios milite.I·es, -;guerra e• ma~inha;.,furami 
os q uo mais soffrernm, prganizaram~se rorç.n
mentos que estavam .. l!~Uito .a11uem da ·V~I'da 1 ;o, 
muito .1\quom :~das·' extg-encws do:. serVIÇó'pu
blico o ,·o rJaultado r foi desm•ganizhrem-se 
rouit~s s9rviços~. tanto na ·:.m!lrinbll. como na· 
guerra; e terinos ·orç11mentós 'que •dão• logar•a• 
esses actos do governo.- u1 ., ·1· .. ·q1t:· ·.·r ·,,ti 

· A primeil•a verba·,•.de que· a~ trata; chnel;•tiv~ 
ao co1•po dJ saudo o aos·hospttaos•{ conhacln-se·, 
perfeitamente .quo·~ ·~uantia. vota:lo.::nJI:o. lor~ 
sufficionte, mas o. mtmstro· da rop~rtiçilo1 aqut · 
o nll outra camal'i11 tdeclarou que acoitava•:,ossw· 
quantia. ·Da mesma maneira lna ·vo. rb~Praçari' 
do prot-e na vorba-E~ontuaos:,;;; 'tpl.'lll' com'
prohondo .transporte,de:tuopls' o ~omcdor~as.de: 
ombnriJUO. •.:.. r· ;J:•· •• 1.~:1: /'' JJ''. '·.:r-11' 1 

Votou-~o. pnra n pr1m01ra dos~as · vo;bas,' 
a quantia tio 79:000$; •gastou-se "'.' qunntm do· 
f27: DOO$ .•. segundo os:darlos. ··.OXJstontos" !om• 

Agosto do anno paesado.;•o·o 'tei·mo•médio·a :que 
so•refei•iutomobro· senadol" pato· Paraná, com as 
mais ·•sensatallretloxiSes, ·tra:?..• o 'alg-!lrisíno''dé 
1·34•;·000~'00(). ~) "1 1 )I ; • ·~r"'' " ••':n •.r;t (t' rrn·. 

Para ri. segunJa vorl.la votou-se n quantia' du 
230:000$ ; íg·asrou~se , .. atá • Wqnella occiii;ilto a 
quantia:1 de' 323:000$0 · o o te1•ino ., mêdib ·. ·erá1 
398:000$000•'·: : , .. .,., ..... ,, ·~":· ·"."" " ·• .. , . ·<•I 
-·Pa·rll·altorceira: ·verba votou'~se· ~ ·•qu\mtili d~· 
200:00()$·;>··g~stou-ue ·a· ;de' 3BO:OOO*·e•· o t~rmo 
mód}b·'~.rall.f:i6:Q00:3000.' ulf:•,··i· ".'. • 1:;::: . 
••JVe'or·aenado 'que as•quautlas votadas ,•atavam 
mu!toJlóbaixo•do:quoll~s·que' ~9!tinllam gasto' nós 
ulttmoscannos-l:! q:::~·~.-~· · ,._ 1 r. ·~·_,d r r ·: l'r ··c .. 

"Nilo ·aceitii/COm •o :nobre· senalor pelei Pâi•anilj'. 
esses calculas fundados em termo médló·;· ma·s 
emftm :éjt~reciso soccorrerJse' a'ealguind 'base.'' 
"(}qUe'quero·diz~r é ~u·e O'miuiàtro'da repii~1 

tiçitor ·llllo'foi ·bastante ·franco' pa:ra com' o·pilrla'..: 
manto;: na:~· exi-giu •'a' ·quaritia•'que••e~a'' liec.~s:l 
sarhr.· 1 li.·. ~) ~; ! n ·:r· · .·: ''!'· · r. :u r·. ·, .1 -: t_, .... t 
li'IAgora cjueiost~ em pé• a'objMç~o d·e que•'OII' 
esclarecimentos• ·aqui reunidos"& esse· ,'ci•editÓ' 
alt<l' demonstram •plenamente 'que . lias ver.bns 
esp2ciaes• esse augrrionto erli"neeossiírio, estou 
de pleno accôrdo. ·''' "I· 
··:1\:•verba.-.corpo de'sRude ·e hosjiitacs ~ iem 

dOIIS' 'serviços .. muito distillêtcS"-~0. qune refere· 
ml'·pesson:l•e:o•quo•''Se'' ràfere "ao 'matllrial ';'era'. 
necessll.riouquw; :nessa• ''eX'p'lieaçõe~ se' 11indi 1•i'-'' 
duasae'·.claramente·o migmento relativo ao· mal· 
torinl; ·porque;• sor,t\ndo 'nossli'legiBla:çilo1 fhêál\1 

só' se póde 'abrir crédito ·'supplo'lnonta•r. no •mi~' 
nisterio•·<ta· guerra,:• riesslliverbli;' pelos· ID'ldica:.: 
mento.s e não por outro qualquer ~otivo;'''qúe' 
aliás•podiat:seHnoluido 1na verba"slethila.. ·· ' 
· ·Por isso tem•aEI c•Jamadôilco'natantemente que' 
ntli> -plide •haver; ·orçamento bem11 feito• 'sem':'que 
as·•·verb~ti· soja:m desdobradas;"muitó desênvtiP 
vi·da:s; e:naste' sentido algumií cousne foz'e·a.qui 
enr•'i817:j·creio que ,fpol"• inicia:th•a'' de 'Iiossd' 
distincto'o saudoso I ·c·oJlega;' o' Sr.•..Yiscb'!lde• a.Ó' 
Rio:Branno'f: L'f' ,, .•"'• oh·-:····:,n, •I:• ·; I:'J ,:.\ 

:·•Quando dirigi' a pi!.sh'dni '·guerra;'' seo:•orça:.::' 
manto continha' f5 verbas;• e ·hoje creio que·oon~ 
tóm·22;o tjue jà foi•um melhoramento puas iéso.·• 
não c!!su:lftciente;· é preciso d~adobrar. melhoras~ 
.verbas,! )lara; qu~· "O 'corpo•: legislativo· l.l\!ónhílí;ii 
pllrfeit~mente em• que !!spllciaJidgde:d<J"sorvi'~o! 
houvo••axcosso' ~e· despezn;•1 porq·ue eu tão coo' 
nh·eclird shl' c~'odito sup'fllemen:tijr'póde .bu'nli.o' 
s&'r:·:coric~didoTt :; .,, 'lf•J:J!IJ ,,J·,:·r; ,, •:lill' 

-1Por ·e,wmplol''n1nguem pó' lo •dar ·:aeti'•vcltó' 
p~ra au·gm·~nta~se n a"Ve?b0:1 do' i·§ ''7~1· si o: a:u.:;: 
gtrt•~nto' .fo~ rehitivo·no·pes•o~l• ;•aeMbll' ~ollló1 ''n'ii 
ve~ba· rehltiva: •luf'PI'aças de pre~ '''llinguom p~:, 
dor a dar sou voto para a ugmon ta r-se' a"q·Han'tt'á' 
destinada• ao. pagamnnto "d~ •so~do•; ó :' lióltiorrt~ 
para:·.o P.r.omi~' dos•voluntar1ofl 'tl',en'gr•Jnd?.s: :···· 
."'Sei''J.UO ultJ:mO:mO'ntO 89SCl11ÍI11VIQO ·pl'.~ClSQ '<i~' 

uma maior quanti~;: )5o~q'ue .''~.':antigo /.~Y.•te!tiii' 
do·.·rocrutamontof cossóll, ··bóJO" ·o·: axor~1to '· fohz
mento é•eomposuYde·voluntlii'io<~; 'del.onga:.fadol' 
O' do'rci~ngajados','"isto:·. é•, ·p~aças qU:ti ''l'~cebe!II 
um prómio'; po~ta1ito o ~o· ~o r'·' logisllltivq dGve 
habilitar o ministro dn guorrP>'c'Orrl'llrlla 'quan.till.· 
sorripl'O crosC'Onto ·para: fazer•· f1\CO "a ·• O'sso:"ser~ 
viQoo; porejuo •vnmo's'< 'mni~'ónb.ndo·' fe'lizmonto. •a 
n!ío tor .. umiOl!.Oi'Cito ~anilo• ao'vo1u\ltlil•ios. '''"' 
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Aprcsentm·-so, poróm, sómento o pedida sobre 1 ~inda um trimestre do liltuida(•ita, de Janeiro a 
a ve••ba dá la~otar a duvidas, a suspeita de. que Março, pm• I[UO razito nos, quo j:\ o.<lamas na 
pai·ventni·a clla tivessn sido exce 4ida em mn mnz de Junho, haVIJIIIOB d' cotar votando Ulll& 
JlOn•a quo mio é esp•JcialiJudo tle credito sup- quantia hypotheticamento 'I 
plementar, . So1'á isto digno da illustraçãa o pru<lencia <la 

Du mesma mant~ira o tranHporte do tropas e s3na .o ·1 
as~omodo••ias du ·e•nb ·•·que estilo na verb1- Pois este c1•edito não tem doso converter om 
Ev:•ntunos e lespozas diversas; ahi a govAI·no uma loi quo vai para a callocçila, om que ao 
reuhuent~ níla pódo a•segu1•ar ao podrJr legis- m ·ncianaru qu, o minister'a d& gueri•a. em 
llltivo quanto precisa, pnrquo •ila cousas que i88i-!882 abriu um •·redito de 3~0:000$, e 
dependem Jr~s circum•tancias da anno futura, quando vie1· o balanço final recanh·•ce•-se-à que 
o ninguom póde sabei' qual ~eja. o mavim''!lto não ~o.·~rn a~ 380:ou~$ m •• 4~0:0011$tl00.1 
de tropas 'l"e se t"nha da operar no lmper1a; P01s 1slo e serto I e um modo de logi,Jar re
por is ;a o legislador sabiam,.nte autorizou o gul11r 1 Ssti vess1mas nós sob a pi' O <sãu urgnnte 
go.verno a sbi'Ü' creditas supplement~res par~ de um:~ nl!cos,idad·,, bem; era preciso habi
es.~l1 verba I taro governo com os m11ios que, por um cal-

O l••gisladoi' est11b,lecou uma quantia como culo, mais o•1 .menos se pude·se t'aznr, 
base, fundando-se naquella. qu•J ó costume gas- M11s 11gnra niía é caso dista, é um faclll can
tal'"~e: mas autorizou a abril• Cl'srlitas supple- sumrnada ; vamos doer t11r uma lei que deve 
meu tares, pa••que "i, par OX'tmpl '• na anno de sor a homologação da facto cansummndll. Ora, 
1861-1870 gastou-se a quant·a. :e mil e tantos a facto consum•u,.da nia é e-te, é aqu,lle, é 
conto•, foi por causa da exiPt ·ncia da guerra a p1•o ·rio ministro gu •m o diz ; a facto con
do Paraguay, mas no a una de 1874-1~75 ,já summad, esta ou alem ou aquem da cifr11 pe
d ~penrl1'a-se só1uente a quanti r de trez·•ntos d da, e não ô I'rgalar fazer-se uma lei que nós 
o tantos contas, porque est11vamas no rem11nsa sab,·mos yue não exprime a verdade. 
da paz. Consoguintomeut~, o mais regular m•a .Ps-

E' uma verba muito osc.illanto essa,e a podei' d:rem-se os tas informações, e si ellas já não 
legislativa lllanietaria a gnvorno, cornmetterh PXistem·, esperar um ou .ous mer.es, par•tno 
urn acto de falta do patriotismo, si não u utori- não é sang1'1a desatada. E' melhor ft~ZAr·se uma 
zasse a abertura do creditas s'rpplementa••es ta- lei exarta, di1.en Jo-se <[Ue gastou-seu a verba 
das as VAzes que o ministe1·io da guel'l'a precisa -Corpo de saucle e haspitaes- mais 40:000$ ou 
mover tropas; mae aindaRhi Jeveria haver dis- 50:500$, uma cifra nxacta, a mesmo com a 
criminação, para não englobar-se qualquer ou- ve••ba -Premias a valuutar as e en~ajados
tra cousa que não seja attinonte a movimenta a mesmo com a transp 1rte de tropas. Então é 
de-tropas . urua hi séria, e se clirâ:-b"m, agavorno, na 

Sr. presidente, a minha principal objecção q11estão citada, não pa e·ia deixm· .!e ter rtX• 
a respeita dest" credito ó esta falta d.t discrimi- cedido aquellas rubr1cns, porque as orçamentos 
nação e um& outra •·azãa, em qu' ou insisti- foram muito defeituosas, muito defectivas ; 
rei u'aqui ha pOUCO; par agora deva dizor que, mu< finnlrnonte dOU•SIJ a qunnt:a e:tncta, 
qu~nto r~as osclar·ocimentos, em que a gave1·na Isto s riu uma lei regular; isto se eotenJe; 
se fundou na anno passada para pe.Jir a cre- mas não como so qner: tomar o orçamenta de 
di to, elles me parecem mais ou m ma• sutll- 1881-1b82, feito âebaixa uma f •lsa idôn de 
ciont••s e de accõrdo com o qu1 se praticava pop·ilaridade, tomar 11ma proposta Je Agasto 
até ontll:o n11 repartição fiscal da gu·:rra, que de 1882, '!uan la não podia possuir-se dndlls as
tem sido sempro solicita na cumprimeqta de tatist coa e tlnanceil•os oxactos, e votar a nda. 
seus dover<>s, e apr s ntau em AA'a•to da a.nna um11 lei na car1·onte anna múito divorciada. 
passado no governa o estn.la das creditas da verdade das !actos ! 
N•io tomou outra iniciativa senão aquel!a qae Para quo isto 1 Melhor é deixar porm~>nocor 
pelo regulo.monto lhe camp1;.o , porque o tudo como ~stil, porque a tempo traria a b U de 
ministro , accupada com muitas negocias , indemnidade, como tem trar.ida a muitos outros 
precisa doscançar nostes auxili$res. O au- actos do governo. · 
xiliar dtt pnrto finnncoirtl é. ~ repartição tis- . O nobre ministro o4roaril1 be~ 11 sua admi
cal, olln o que deve estllr' Vlg"llnnte, como os- n1•traçih acercanda-s1 da lo<rahdndo, d' vor. 
teve, o deve dizor ao ministro: vêde, este dado, "obret·•do, e diz,mda: e 1 n<ia posso pedir 
credito agor11 esta ~xtincta, este CI'Bilito esta a voto da. <enada p1r11 a pas~agem de•te decreto, 
esgotado, preciia o governa uzar do recurso voto, <JIIB a sena.Jo em outr~t< circumst.,.ncias 
necessn•·ia, , não regatearia, porqu1 ~hi to~os conhocem 

O re7.ur•o nec"~Bal'IO nm .(\ga•ta da a.nno paa- qr1o os tas vorbas estilo m1nta ab111xo da verrlaJe 
sad~ f,l: com effotta, esto: P''.diu-<e ao corpo d11s exigonciaa da serviço. Traga-se a cifra 
leg!'latl\:o ~ .concosa~o da c:rorhta d•J 380:000$, verd11le'ra. Agora, coma ostá, er11 votarmos 
para ao dw1d1r om tns rubr1ca•. como que em tercoi1·a ontrancia uma cifr•o. quo 

Naquella occnsião, em 29 dr Agosto, ost.nv~>-se a:.b•.lmas não sol' oxo.ct11: ó um11 cou•a quo nfia 
n,o corr~r 9o somestro addicional ; não ora pos- fica bem a sárie.!ad 'do p~>rlrunonta .. Nó.< vamos 
BlVI'l OX!Silr n s~n córl.o a som ma d9 esclareci- tlizor 380:000$, qur~ndo sn 10mos <[110 nilo ó isto; 
m~nto•. nocossrmos para so fixar 11 quantia ma- para que 1 1st> vai pwturhnl' a oscriplul'liÇii'J 
thomat10nmont • o~nctn. . toda; ó um·t lo i pala •Jual n l'·lpni'liçfin fisc11l 

Mn~, por<r:mto ou: ho,Je, quo ost1\ p 1ssado a Iom d' faz o• obm; o chagnnrlo ontros osclnro
anno hnanco11•o da 1R81-Itl82, quo ost1l pns- cimentos, 0lla tom do nltor·r~r t1Hlo: nugmontar 
ando o somo~tro o.ddicionul, quo oslli J111~Bado ou diminui,•, o fazor outra oscriplui•nçfio. 

L 

l 
j 

I 
J 

I 

I 

---- ··----·-----o:--------·~-------...... ------···----·-·----·---~------



SESSÃO EM 4 DE JUNHO 39 

O romt•din, como disso, Sr. presiclonto, ptU'<\ · monte satisf•itos aquolle• · que alguma cousa 
todos os Los males, "Btli em ft\zor-so o Ol'çamonto tenham do bavet• do thesouro. 
verd1\d iro. Eosos urç tmentos mancos tlim por 0 s J d 
fim collocar o governo em m:dot• diflo. 1ldade R. ONQOIQilt.l. :-As cspezas estiio f)itas. 
pat•a flstar abrindo cre:litos supplementares O Sa. AFt•ONSO CmLso diz quo estão feitas, 
que l''·alm1nto perturbam complet unente o~ e vet•dade, mas não podem estar pa"aS por 
noaa ,_ orç .. mentos. O parlamento n •ase cnso falta de verba. O adiam •nto lembrado 

0

pol~ no
faz. quasi o papel.da ~osca do ooch~. Parecend~ br~ ~e!larlo!' iria provoca: qu•ixns .le crcdot•es 
gullll' e conduz1r, o, pelo contrario· guiado do m1ntster10 da guerra, •guaes ás :ln que tem 
pelo governo, ' conhecimento o senado de credoras do outros 

Pat•a qu~ o governo nilo ·possa exceder o mini•terio,, quo se acham no desombolço do 
orçam •nt!>• é pr.•ciso qne osto seja verdaleiro qM lhe• ó devido por falta de credito opportu. 
na sutt or1gem, quo se vote 11 qu mtio. procisa namente votado. ' 
para o~ •erviços, e· q~~, quando, ao depois, haja Esta demor 1 de pagamentos não ó justa, nem 
neces·•1dade de credt·tO "upplement&t• alie seja decorosa mesmo para os po !aros pu J!icos. 
pedido c ·•n a qu~ntia eu·t>t. ' . Nilo set•á em p~uco tempo, .que se poderio 

Quanto li leg~hdade, e tli claro que o ct'•lJJto colher os esch~•·ectrnentos prectsos pat·a det1r~ 
está ,(entro ·lella i nilo as•im outros que têm minar mathematicamente ·a •o•nma lndisp1nsa
appar.ecido ne~t.a casa, como creditas extraor- vel á~ . despeza.s do m~nisterio d~ guerra nc> 
dmar1o , creütos para. pt\garem-se oxercicios exe 'CICIO d•1 1881- :tBB2. 
findos, como o de que ainda h a pouco se tratou, E•tá eU e •:ncerr:tdo. d"sde Julho do a.nno pa.s
que oito competem propriament, ao ministerio sado, e decorrera.m Já tanto o semestre, como 
da g-uerr 1 i o que se n!ío Já c"m este, porque a o u•irnestre addieionaes, que a legislu.çilo fiscal 
objecção contra lia é ni!o apresentar quantia conc·•d' para JeflnitLva Iiquidaçilo das con\aa 
certr• e n~o individuar as especialidades, desse anno financeiro·, · 

Eu pedir• a, pois, 110 nobre ministt·o que eon- M~s, netn por isso possue o thesouro, ou 
cordass 1 em u n adiam·•nto, até que porventura pód~ rec •be•· etn curto pra1.o, t :doa os e•clare
venham os dados necessarioq, porqu1 eu tenho ci 1en~•s precisos para fixar a somma; de quanto 
acanhame.nto em e~tar votando por uma cifra despend:~-se .em i881 - 1882; ·ntlo só em 
que eu ~e1 que niio o a verdadeira. A vnrdndeira cada tmm•teriO,. mas em cada vorb 1 dos roa
lia de upparccer depois que vier o bal11nço de- pectivos orçamento•. O nol>re a •nadar pela 
fiai'tivo, qu1 é o que ha de le~alizar o ct•edito, Bahia, tlto conh11cedor d~s nossa~ co11sas, e tão 
e.n!io estarmos, c >mo agora, votando um cro- pt•atico na .administr ·Ç"?• bem sabe que só 
d1to que S:\bomns qu~ ha de ser alte1•ado quando me1.es dopots .Je dec·Jrr:dos .tanto o se.n •stre 
cheg •rem as inform >ções. como o trimestre a1ldicionaes, chegam ao the-

E' 0 que tinha a dizer, souro .os tivet•sos balanços das estações a alie 
subor1h·naJ•s, e se111 os q11ae~ nlto póde l'e.vantar 
u conta definitiva de qu11lquer exerctcio. · · ' 

O Sr. AJronli;lO Oel[i;IO pede li
cença ao nobt•e se >a1or pel, Babia para oppnr 
alguma< considllraçõos ao o.lvitt•e por S Ex. 
su.orgerido ao hon.'ado S•·· ministro da guerra. 

O nobt•e souador lambt•a o a.!iamento d" d s
cussão, até que se verifl~uo, palas informações 
recebi .u~ poiteriormente á propo•ta do ~rasante 
cr?d.tto, ~ual a som uo. exacta de que carece o 
mtntsterto da guerra p'ara a~ despczas .t que 
ello se refe~e. 

Fôra realmente preferivel que o parhm~nto 
concedesse a quantia restrictamento nocessa· 
ria ao p>·oenchimonto das ver.tas, qu~ se reco· 
nhoco terem 'ido insuffici •ntemente dotadas no 
orça uento .lo ministerio dn guerra. 

O cr •Jito podido pelo governo baseia-se em 
conj cturns, em probabilidndes sogut·ns, é 
certo, mas que não rapt•os••ntnm aitl'la a ver
dado ,o •1ue r lalmonle ga<tou-so nos sorviços 
do quo se trata. llssa ver.Jndo sómente po~er· 
se-u conhecer, quando liquid.•r·se definitiva-
m~nte o oxnrcicio. · 

Ma' esperat• por·ossn liquiclttçito, para nntilo 
concoder-s • o cro lito, o'l'ereco sél'ios inconve
nientes, que o senado deve ter em vistlt. 

As de·•pez •s contomplt\dns no credito cahirn.m 
j~ 0111 oxorcicin fiudo, d'onde se PeguA que ost1l1 
amda po•· ptt :ur-so aqucllos que prostarttm sor
viço:i no R~tu.rlo, o s.to seus crqdoros. 

Ot•a, n .. io ó just~ dnmorar-se ainda. mnis osso 
pagam~nto, o fJIIO 110 ,o,•tart\ nugmen•ttr os pro· 
juizos resultantes de n1ío tet•om sido pontual-

g, ai porventt1ra o igno•·nss~, nhi está o ul· 
timo relataria do minhterio d' fazenda, onde se 
lê que 11 synop~e do r•xercicio de 1881-1882; 
que 0110 fo' preswnte an parlalllento, m s ael-o-4 
brevemente, não póde BOI' compl ·ta ; pois 
falt>\m balanços da thosouraria de S-tnta Ca· 
th11rina dos mezes de Outubro a Dozem!Jro do 
nono passado Ot•a, si de S • nta Catharina. que 
tão p •rt 1 está. d·• córte, não se t•cceberam ainda 
todos os esclarecimenLos, bem se compre h •nne. 
que das provincias mais longinguas hiio de 
faltar outros, quo nilo se pódo d!sao•tsar para 
det>mninar-se com o rigor exigido pelo nobre 
sena. lar pela B 1hia, as despezas feitas nàs 
diversas vorb·•s do era lito O nn.bre sonarlor 
be:n sabe que, para chegar-a' a esse r ·snl
tado,. não b~•tari11. conhecct: !adas as despezas 
autortzadas, dentro .Jo exerctclo, senão tambem 
as quo se'tizerem duraute alie o o semestre 
addicional . 

O Sa. Jo:í.o ALirnmoo dli um apart". 

O Sa. AFFO~so CmLso nilo dose ·nhoco que 
a ftlta d' zelo no desempenho do serviço pu
blico Ctlni!Orro para 11 detuora na r<Jmessa da 
taea informaçÕJB.,., 

O Sn .• JUNQorcmA. :-~nt:io dovinm srr ros
pon~abili<ados os ompt•ogado;, 

O Sa. At•t•oNso CJcr.so .•. mns ó· olln. tnm
boin dovidn a otttrns cnusns, As distancins 

,. '.I""·• ,. 
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que separam,as thosO\Iflll~ius du,s,. ~~~ersns ostu-
Çõos ·de n;'rocadaçilo.,.,.,. ,,, 

o Sn •. J0Xo .t\.LI~RijlDO. :.,-San tá_ Ca.tha~•ina seJ•Ii 
dO tain'an h'o d à' Russild · · · 

o , ,11'[. · ' ,. 'j. I'/": • 'Ir ' I·.~ I', i /o''o( 1 . J.f I 
1 

: ~Çl sll. AFI't?.N~o. Ç,EJ,~q· ,\iz, quq nao ,ó.do1 tliJll~
i!.,ljo dll_ .~l\ln,i1'•al.W~s .• qel\). ~oflas ~a ,~u1u, collQ.9lPr 
ri."~· I ,tem 

11 
co~mqipc.açõesJaceJs ;c~I)JJ a_ ,cl\plt~~· 

Esa' n:esmo,, emb,p.raç~ ... d~-a~, ,al(1. PID."mBIQr 
e~cal.a, em . '6,\ltrà~ pro~ii)R~II~. ,0~11 •. P!lrll O.rf!ll
niziir .p~ 1 aeW!1 ,b~l~II,Ç~B ll!! thcaoura~la~.,Cari Cepi 

ili>s.: .. ~a~B~cst~~ de tol!~s-~s, collo~tom.s, ·rece,
bedorlaB, alf11ndogas, etc. ,,.J,,;, ., <.•.-·: ''"' ,, 
,,. A, nps~~;~ co!ppli~!l~a, eac~ip~ura.ç.l(o,itii!II~Bm 
nllo de~xa de cont~Jbu1r, p11ra qu~ ... não haJa a 
conx~~e~'te ;:c~Ier.i~~~~e· na, ,c~nlecçjto. dos, :ba~ 
lançp~·-.r .. ·.' .:t .. '1. •.;J~ r_~ ... i~. 1• , , .tt,,, 

. ,si. 'o nobr·a, senador· reconhecej"coino acabou 
de declarar,' que tas<verbasl M -orçamo~ to 'da 
guerra foram mal .dótàâaS J no I OX~rci~io,':de 
168~-1882,1 e' ·que-com. ellall':nlío •pci ·lerá' o go
verno acudir .. a:.todas•as necessidades do serviço 
daquella·.repitrtiçiio;: si reconlieciÍ, como tam
bemcconfe3sou, :que' !a· justificação. do credito 
apresentado pelo governo .é-- aceitava!;.· não ~~ve 
ra zoavelmento querer :demorar· a sua concelisito, 
pelo'· simples !facto·- -de; nllo ·saber-$&· ao··certo' ·a 
q usn tia· absoluta· ou ·restrictamente· precisa'; ;, · 
I Nehhuni'"inc'ô\i' veniimt~; haverji'' ~i' o algariii

lii.({ do' creà1to fór"s upêi-iór''á desp'e~a;' poj~' ,que 
ni'da mais 'rie'póae 'ga~taJ' p,ol~s·r~spectivas,yef~ 
lias "em lim e:iei·êicio encerrado'e em' liqtilda-
ç~~:··, · .. ,~:~•~·:-;' .... ··::-,:·:.;,.i ... ~_::; ··~:.L'·~·.:~··.:_._:·': í, .. _-·:.·,·,. 
_)?\ •. po~ém,_ !9f_!nfçr~or .esse 9-lgl\r1smo, o.,go
v.~rno ,y1~4 , p~1.lr nov() ~red1t!'• .. e ,.o corpo 
l~!l'i~latl,V() ç~~ce~el~o~~-' . ,s\ aa_BIII!. ,() .. ~ntender 
acertado,,;. ·:·· .. _.,. .. 1 ~: 11 , -,: ~:v~~ii;Jl;ll~J-', , ... 

.. cNiio .}'~que haj\lJ nisto a falta ,de ... ser1eda_de a 
qt,\e. aMud~u,, p Í;IOD~e, s~nad~r;, não •!l<nnpreh(l!lde 
COfll~ -~ _ qu_fl• e11ta~ con.ce~sões de_ ma~a, .de um, cre;-
4!t~- para . as. J\1\~SDl~~lllUbl'ic~ de ,um SÓ e~er· 
cl.~.!o daatà~,~a. sabedor1a,,"que. deve .cl!rBcter1sar 
a~:d~)lboraç~es_,<lo parl.nwe~~o.,,, '"' '-' , _,,,,.:, 
• 1 ,~~.te,s, "f.o,çfo,s. ~ .~o.1,1seq~~nci11s do, sr;/ltemB 
qtW. n~~ ... r.~g.o,;_ •. ' .. ~iW ,_~_. nev_ 1.\ave1~ e n~_m __ .de le,~,pó· 
4~-\i~ .. c~nc.~ll~r._cont!~ .o sy~t.OJ!l~· '· . .. ,., , ,., .. 
,,., Q l).o~r~ .. s01l!ldot:,. Bl!egqfl,. ~mda; .uma, ~B~ão 
)ia;~.}{!le', Çl, s~qa)p" ~ljt~.s d11:~~tar."o .crodJio, 
e.x•Ja ~n.Çormaçõe~;.lllllls,,completns •.... , , .. , , '· 1 

.. ~s~a 1r~,zii9 .,foi que,, _c;o•'! os,es~larecJmenf<Js 
}lrO,stado~,-. não, s~ ,póde veJ,'lpcqr B.UfS quant\ns 
q)lil, ~o peJfl · ~e~tinàm.-s!l ti~ verbas a r~.,pa1to 
da~. 9 ~aes ~óJe-~~ ab,n~ cr,Qdito s~pplem~nlar, 
ou~~ _que por).~• não a,lm•tte~ .. essõ'mt:l~trso, 
,, Port~nto; disso o ·nobre senador, ,'rtito·p'ódo o 
corpo· :legislntivo"exarcar tleviJamenta a fls~B
liznçíio, quo lb~ cabe, no modo como executoú'o 
governo a 1:-i .do orça.monto,.·.:. 1 "'·'" . : . '·' 

Pensa o orador que a objecção do nobre .se
nador. torio. todo o •cnbimontorsi"BO tratasse 1de 
um credito supplomentar •aborto ::]leio 1govbrno. 
· IAhi, sim, s01·ia. necessario:vori'lleo.t• si o ·croL 

<li to fà1•a aberto rm alguma das i.yerbns om que 
a Ioi o autoriza ou não. . . . . . 1, 

TJ•túo.-so,' por'ôm, do" um cro'ditCtpuppl!lfll~n
taJ• decretado pelo' corpo logi'Hlatl'Vo~ 'q uô' iúfo 
o<t•l. inh,iLido do,.conc"rl;l,l; o, ,quando lhe aprou
ver, para qunlquot• rubr•cn da dcspozn, 

•'. 

. Do~ig-nnnclo ~s verbas. para. us quaes póde o 
g,ove••no ,abril.' cre . .itoa supplem~ntBJ'O~, o corpo 
legislativo nllo a~ privou, da sua .faculdade.: nm• 
pla:.de ,,autorizar na .deÍ1p.oz11s que dulgar ne
~eSI!R~iaa.,!Traçou,. regras. ao governo; nito li
milou,a suai'l)ropl'ia,altribuiçito;o.~,. ,,,! · "'·r 
, .,Niio.,de~.eobt~Q, .. ,poi~,. razão·. algu111a' para .. _o 
a!lia1wento; .vot~r.á .pelo.e'r.edito. que, ua·su~.op1• 
n:iilo, está .sutllcientemen.te justifica<lo pelo. no
bre ex-ministro da gueJ•J•a, referindo· se alias ,de 
um exercicio.que.l,llloadministr~u.,·:· .,,_ • 

•1N!io•hnvelido ,mais ·'luem:·pedlsse.a,palav~a, 
nem numero pai' li: votar-se, encer1•ou-se a .dl8· 

.. cussão:: ,floa:ndo adinda.
1
a ,votaçiio. · ·. ·~~ r: ,,., •·•' 

, '·Retirol!-ae,o Sr.i.ministro:com as mesmas for-
~alidades com que fôra recebido. · 

i ·~·~ 1 .. ~v .. ····h i.:.l .l .-.r ... :f:dy·_, .. l :· .~.lr:::J·• 

•··· sgGUNDÂ'PARTE DÁ"ORD~M nc(mA .. 
;._·:;·.1/:.:li'.l:_· . \:!·~...·,:·.·,·.' .. .)~:;, ::·j ;.:-·;·:~··· .. ·::,':'1:·~-.-_:_"' : .. ~:.,_:.,11_;;~ 
EST11,4DA ,D!II.,F!i\\lR() J!11:':t~E" 

1
V r\-R\IEM _ALEGRE, ,NA 

:·: Pnp;v:Irr.QIA,.DA,B4BIA, .Jil.,CACH~EI,RAS DAS PA.• 

J'i~!.,L~S 1 .I)IJ. ~;& MIJ!IA~,.~J!IRAJ!i~·, .·; . : . 

~~!~r:s~l~~~'~:.~~~:~fa~~~;ii~~~ü~r~c~f~~fa -
publ~_cas, , a "qual. fC?i spf!l !l~bate ,encerra~n.pqr 
falta:,d_e.n:.llU~-ro par,t-,yptBr.·.~e,,tj.cB;ndo. adta~~~ ~ 

v_. Q\. J!.ÇA'o_" 11 pJ;Í!posiC,ão_ . 11_ a ç,~J!lBl.'ll,.d_o_s, .deputadqs 
n.,: .-i OS,, de ~882;., autor1zando o , . govern.o,, a 
vender ao.concessiona.rio da,. estrada, de . ferro 
projecta~á. :entre .~arg~m ',!\l•Jgre, na provincja. 
da)3o,h~a, ,e. Cqch·;!liras .das Pa~ellas, Jln de .. \th:o 
n.a~_.Gera~~. Q,ll,á 1,o,mpraza. que, para tal. fim, se 
organiz:>r, 6 kilomet~os, de .. terras de:volutas ,de 
cada lado da referida estrada. 

'J:, J: '1(' 

PROJECTO DO SENADO LETTilA D 
·'I •., .•1 ...__.;. j {:.·. ::. .. ..,;.,. I,_<. ,''_t: J

1 
•• • ' l' 

, $eg.uiu.seení ta discussão,a qual foi se!'~. de• 
bate 1gualmente:;·encerrad11, ficando .ad1ada.' a 
votação, o: projecto do senado lettra· D; de· 187~, 
creando a, cla.se . de -soldados , com ·:a denoml• 
nação.de ·,aspirantes,. e; marcando os requisitos 
indispensaveis.:• .. ·,,:" '"''''' ·-·~: . . : . 

'. I -~I ' ' • i : j ' I'·. ' I" J ' , ' ' , ' 
. ,. ~ROJECTO .DO.,SIINA,DO .I;ETTI\A .G 'lJ ii• 

· '•1 ·· · '•JI' 
. , Sogui~~se em_i~ 4is~us~ff.?• a qua\,fico~ \ifual
me.n.~~ ~nce,rr~~a't~.'a4uidn a: ~o,t~ção, o,p,rQJ~~tc,> 
d~;~e9_allo ,lettr~ W ~e ~8?9, 1etàr~inan~o _que 
a' apuraçiÍo das netas· doa1 colleg10s eleiloraes 
reuriidÍl~ para i!."eli.l'içlto'de'ilenadores, sara feita 
no senado, · palll. fórtila . quri fàr ostabe l'ecida rio 
seu roginiento_i:nte~1n,o; .' ,. · . ·... . ' . . 

li . ,,,,., 1. '.' . ' 

.,.. PROJECTO' DO SENADO LlllTTRA L 
,;·-i •'1 t 1,!1 .• 0:: . ,-;.. •!:'• ' '] : 

., Soguiu-ae,em, ia, .discussão,· a qual ficou igual· 
monta, encer1:ada ;e, adia.la· a: .votação; .o projecto 
dl! senado lettra L. do mesmo .anno, mandando 
q,ue nilo .. se proceJ,. .!I ~oleição .para·: p1•eencliel' a 
vaga. de, senador.na: pro~incia·,da Parahyba" do 
Norte, .emqunnto.durarém os•,soccorros publicas 
pela· oalawidade. da,sêc?u -na mesma provincia. 

1·,· I, , 1- ·.- I•' !!ll'll 11 .' • I 

•'I•J, , .. I -~R()JlliOTO"D~ -~.llil!..I.DO LETTRJ., A I .. : . I'· 

,l·:n'll', 'o ·.I:!, 1 •. :~ ·' , . L, 

,, .S.ogu_\11-SO 0111 ~~-discu,sslío, a.qunl flaou.igual
monto encerrada c udiaclo. a votação, o. prqjecto 
(lo senado !o tira A, da soasiio oxtrnordmarm elo 
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1879, determinando quo a' nomoflções d 1 depu
ta los e sonado1•es p~ra a assembiea ge1•al, e dos 
membros cius nsaemblé"' legi•lati vas . provin
cia s, serão feitus p r eleição ui recta, om que 
tomár.io parte todos os cidadlios autivos, na 
fórma prescripta. 

Eagotadu IH matarias da ordem do dia, o 
Sr. vice-presiJe1tto deu a seguinte para o 
dia 5 : 

I• parte (atJ as 2 e1f2 horas da .tarde ou antet) 

Votaçê:o das mat 1rias cuja discussmo ficou en
oorra.la. 

2• disc·1ss'o da.q proposta~ do poder execu
tivo, conve1•tidas om projeçto de lei pela caoia. 
ra dos deputaJos. 

· N. 14 do corrente ~tnno, abrindo ao mi
nisterio Ja j1tstiça um cradito supplementat• 
qu' será appl.P.ado C:Jm as veJ•bas-Juatiça de 
1• innancia e outras. 

N. 18 do ditl> anno, abrindo ao mBsmo mi
·ni•terio um credito sup )ementar' de ..... , 
133:546$613, para ser applicado as d1spezas 
co•u as rubt•icas-Junhs C<Jmtn'roiaes e ou
tras-do· exercicio de 181!1-1882. 

2• parte (até as 2 horas ou antes) 

. 2• discussão do proj~cto do s1na.1o autot•i
zandn o · governo para reformar a. secretaria 
de est11do d s negocias do imperio ; reunir o 
inter11RIO ao oiternato do iutperial collijgio 
de O. Pedro II; e rolormar o regulamento da 
bibliotll~ca publica. 

(Art. addiLivo dll proj 'CIO de l•li do ot•çamento 
para o exercicio dn 1877-11:178, separ&do para 
formar projecto c~istincto.) 

Levantou-se a seaslio ás 2 horas e 20 minutos 
da t~t·do. 

strucçcro du açu !e do Quixadú; mas, ton lo a di• 
recto~ ia geral d 1 contabilidade i nf 1rma lo que a 
lei do llrçam•,nto, que roge o actual e o futuro 
exe:•cicio, votara upenas a quantia de 30·000$ 
para açudes na dita Provincia, otficiei em data. 
do1 hontern ao !'aferido ministerio dnn !o-lhe co
nhecimento do occorrido, afim de resolver só
bt•e o caso como julgar acel•tndo. 

Quanto ao 2• quesito, que, DilO t"noio a lei do 
orç •menta, sogundo informa a cita<la directoria 
ger ri, votado consignação sutficienLe para que. 
pudesse•n ser pagos os vencimentos de doua 
ag ·i111ensores e outros auxili•~res, que foram 
p •lo m~smo ministerio nomea los para servir 
na ins~octoria de illumioaç:lo desta cidale, e 
be1n as im o augm •nto da gratitica~ilo do in
spector,couforme o seu aviso de igual data,paS.. 
soa doei •rar-lhe que, por falta. de credito, nllo 
pód~ o dito aviso ser cumpri .o. 

Deus 1\'Ua.rde a V. Ex.- La(nyette Rodr.i
gues Pereira.- A S. Ex. o Sr. i• ae·cretario 
do aenalo. 

23• SESSÃO 
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Presidcncia do Sr. Conde de Baapendy 
( vicc-presidc11te) 

SmUIARIO.-ElPBDIBSTB,-Parocor.-Nogocios do Piau• 
hy. Discurso o rOIJUOI'imouto tio Sr. Corroia. . Adia~ 
munta.-PniMEIIlA I'AI\TB DA 01\DKM D,J DJA,-Votnção daa 
matl!rias ou cor radas.-CroLiito snpp11•moutar ao mi .. 
111~ oriu tlu. ju:tliça. DiliCUI'SOs do:1 Sra. Corrota· (3), 
Pri:~co Par;.jso (minltttro da jutlica, Juuquoira e 
Atfonao Collio, Eueera·amtm&o - SBOUNDA PAUTI DA 
oauBJI DIJ utA..-Rofot·ma •la socrota•i" do lmpodo;-Ro· 
u. ião ,Jo od~Jrnato ao lntornato tiO collog•o D. ' atiro 11, 
o rorurma tio rogulamon&o da ltiblioLboea pulJlica.
Eneorramouto. 

A's H horl!os da manhã acharam-se preaent.es 
31 5rs. s"nadores, a saber: Conde de Baependy, 
CruzM,tchado, Barão de Mamanguapo, Luiz Fe

Ministerio dos negocias da fazenda.- Rio de lippe,Oo ioy, Barão da Lnguna,Cilich Jt•ro, Lello 
JanAiro, 2de Junho do iu83. Valioso, Alfonso Celso, Vi•conde de Abaeté, 

Viriato 'de Medeiros, Christiano Ottoni, Vis-

INFORMAÇÕES A QUJII SE REFERII: O DISCURSO 
DO SR. COR!\II:IA 

lllm. e Exm. S1·.- Tenho presento o otficio coada dl Muritiba, de LaaDILJ"e, Junqueira, 
que V. Ex. me dirigiu, de orJem do s:mado, Correia, Paula Pessoa, Castro Car1·eira, B •rros 
em 29 d•• Maio pruximo findo, n. 9, solicitando Barreto, IJantas, Barão de Mar.,im; Martinho 
as seguintes int'ormo.ções: Campos, Meiro. de Vasconcello<, Viscoude de 

1.• Si foi aberto na theso•Jrat•ia de fnzencla Parana~uà, Soares Brandão, Diniz, Sinimbli, 
da provincia do Ceara o erudito Jo 400:000$, Visconde de Bom Retiro, Paes de Mon.1onça, 
para a construcção de um açu:le; João Alfredo e Visconde rio Jaguary. 

2.• Si .oram ••xpedilas 01·dens ao thesouro Deixaram do comparecer com causa pa.rti-
nacionnl, para novas Jespezas com a ins,,ecto- cipada os Sra.: Uchóa Cavalcanti, Nunes Goa
ria da illuminaçito desta c dada. çalves, Barão de Cotegil'e, Barão do Mautoré, 

Em ro~postlL, cabo-me communicar a V. Ex. Diogo Velho, Fausto de Aguiar, I?ran"n do S_à, 
para quo se sirv, f,.z,l-o constar ao Rena. lo: Octnviano, Silveira Lobo, Silveira M•1rtins, 

Quanto no 1• quesito, qoo o ministJrio di\ H mrique d'Avila, Teixeira .Junior, Carrão, 
agricttltUI'Jt, commercio o obras pcblicus requi- Antilo, Fornnndes da Cunha, Sar.dva, Cunha o 
sitou com elfoito, por avi~o do 12 do silpraci- FillueireJo, Jo<o Bonifncio, Silveira da Motta, 
tado mez,a concoS'lliO do um cro ii to do 400:000$ Vieira d~ Silva, Luiz Carlos, Visconde do Ni· 
1l thcsouro.t•iado fazonJa do CtJaril pat'<L a con-1 cthoroy o Visconde do Polotas. · 

V II. 6 
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·• Deixou do comparecer som causa participadO. 
o Sr. Barão do Souz!l Queiroz. 
: O Sn. PnEBIDENTlll abriu a sessão. 

Leu-se n acta da aossão antecedente e, não 
laavendo 'luem sobro olla fizesse obaarv~~oçõea, 
tleu·s~ por approvad11o. 

Comparocerl\m d'Jpoia de aberta a sessão os 
Srs~: LafayetLe, Ribóiro d11o Luz e Jagunribe. 

O Sn. 1• SEORliiTARIO deu conta do segainte 

EXPEDIENTE 

· · Officio do vioe-preaidonte da provincia d~· 
Parahyba, de 17 de Maio ultimo, remettendo 
dons exemplares do rel:ttorio com que o Exm. 
Sr. D1•, José Basson da ·Mit•anda Oaol'io lhe 
pássou a administração daquella provincia •. -
Ao archivo. 
;,.:o Sn, 2° SECRETARIO ]e a o sogainto 

Parecú 

A' commisslto do orçamento foi presento a 
proposta do governo, com a emend:t approvada 
pela camara dos S.'s, depatados, abrindo ao mi· 
nistorio da agt·icnltura, comm "reio o obr.~s pu· 
blicas um credito supplemontar, para occorrer 
á deficiencia das verbas-Garantia de juros ás 
estradas tle ferro- e outras, 

A commiso,llo, attendendo ao fim para que foi 
aberto o credLo do que trata a proposta, e de 
parecer que entre em discussão e seja appro
T&:la. 

Sala das com missões em 12 de Maio de 1883. 
-!Jantas.-Ba/'tlo de Mamore.-1. IJ. Ri
beiro da La:~.-Affonso Celso,-J, Anttlo.-
8iheira da J11 otta, com rostricções. 
'A imprimir, paro. entr11or na ordem dos tra

balhos. 

IUBPBN•ÃO Dili Vllll\IIIADORIIlS DA OAMARA MUNI• 
C11PAL DA CAPITAL DO PJAUHY 

O Sr. Oorreia : - Vou fundar o meu 
requerimento em documento• que encontro na 
Imprensa, folha da capital da provincia do 
Piauhy. 
·, Consta dessns d0cumentos a susponslro da 
inaioria doa voreadoi•cs da c1mnra municipal 
a·o Thorezina, por niio haverem reconheciJo a 
competoncia do vico-presidento da provincia 
para mandar r'ndmittJr, como porteiro da mes
ma camara, o funccionario que o lia havia de-
mittido, · 
:. Eis os documentos (l~ : 
, c Palacio do governo do Piauhy.- The
rezina, 24 de Abril de 1883. 
· O vico-prositlonte da provincio. resolve, nos 
termos do art. 73 da lei do 1• de Outubro do 
1828, o avisos do 3 do Fevereiro do 1832, de 25 
de Janeiro do 1868 e 22 do Fevereiro do 1872, 
!lar provimento ao recurso intentado pelo por
teiro do. cnm:~r~ municip~l doata capital, Valen
tim .José do Mornos, afim do Aer reintegro no 
dito lagar, viHto como ntlo commott•m falta al
guma que motivaAso sua domissiio. -Commu
niquo-so.-b'i·l'mino de So11za llfartins. 

Pnlacio do governo do· Piauhy. - There
zina, 24 de Abril de 1883.-1• secção.-N. 68. 
-Reuna Vm, cxtra01•dinariamonte a camar& 
municj1,al desta capit~<l, afim de que esta dâ· 
oumpriment > ao que lhe determino no otlicio 
junto.-Deus guarde a Vm.-Firn1 no de Souza 
Jlltll'ltns .-Sr. pi•esidente da camura muni
ci!lal desta capital. . · 

PaLtcio do governo do Piauhy, - There
zina, 24 de Abril de 1883.-1• secção.-N. 69, 
- Trnn•mitto á catnara municip ,1 desta ca.
pital, para sen ·conheeimento, n. inclusa cópia 
do meu acto d" hoje,. em virtude do qual,dando 
provimento ao recurso que interpoz para esta 
J•residencia o porteiro dosa' r.amara, Valentim 
José de 1\loi•ass, reintegrei-o no esercicio do 
mesmo cargo, visto não ter elle C0111mettido· 
falta nln-uma, quo motivasse sua domiesão, de-, 
cretada 

0

por essa camnra -. z;:i.·mino de S~u:ra 
Mal'tins.-A' camara muniCip·tl destt capital, 

N. 35.- Paço da carnara municipal de Tho· 
rezina, 28 de Abril de 188'~. lllm. o Exm. 
Sr.- A camara deste municipio accuaa ·O 
rocilbimento do officio do V. Ex., d~<tado de 
24 do corrente, a que acompanho!J, por cópia, 
à. portaria de>sa presidencia, da mesma dab, 
mandando reintegrar no logar de porteiro o 
prégoeiro desta. camar·t o cidadão Valentim Jose 
de Moraes, do qu:tl fóra privaJo por falta de 
exacção no cumprimento de se11s deveres. 

'Exm, Sr., esta camll!'a, bem a seu pezar, 
e aem faltar a obed:encia. á primeira auto• 
ridade da província, d ,Jiberoll.~em s11a sessão. 
do hoje e·xpreseamente c mvocada para re
solver a~bre o acto de V. Ex., não dar cumpri·· 

·manto á portaria supracitada, dando provi-. 
monto ao I'ecurso do •neilcionado. ox-p >rteiro e 
pi•cigoeiro, porque entende que esu. preaiJ,,ncia 

,carece de attribuiçito p tra nomear, om grau de 
: I~ocurso, os. empregado< das camaraa muni
: cipaoa, o que tanLo importa mandar que 01. 
mesmos continuem a servir depois de legal
mente demittidos por fiLlta de oxacçãn no cum• 

, primento de seu~ devet•es, ou por outra qual
quer, que os faça perder a confiança da respe
ctiva cama~•a, 

Exm. Sr., essa presidencia relevara a esta 
camara as pondnraçiles seguintes, produzidas 
em apoio a HUI!o deliberação de hoje, 

As camar ts municipae• têm a livre nomea• 
ção dos seus empt·ng tdos (arte. 79 a 84 da lei de 
1 de Ou tu !,ro de 1828), que serão conservados 
emquanto bem scruirem, 

Pelo menos é esta a leLtr 1 do art. 79 da ci
tada lei, o que ninguom ainda lembrou-se de 
contestar, tanto que us recur.<o< em uso para 
01 governo< provinciaea das demissões dos em
preg-ados municipaes são basnados em outros 
motivos, que nilo o da vitalici odude do tnes em
pregados, mesmo durante o quatriennio. Si, 
pois, os em pro gados municipaos podem Hor no- . 
mondo• e domittidos livremente, as demissões 
livros nllo estão cortamento s11joi las a recursos 
que as ann.ulhm, a menos quo a faculdade de
missoria rlas camnrns não pnsa 1 de uma burla, 
de um't ficção, omftm, do um direito nnllo, 
contradicção que nilo so podo razoavelmente nt
tribuir {L vontado dos log1sladoros do 1828. 

----,:---~-------~-,---:;-·-···.·r:-:·-~7-----------------··.~·· 
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O system11 t•eprcsentativo, que felizmente vi- quadro dos mesmos, mediante recurso a qual• 
gora no lmperio, uilo tolera, por certo, a. absot·- quer poder estr.onho. . . , 
pção reciproctt.dns attriull.ições dos poderes da Couaa. notwel é, aem duvida., Exm. Sr, de· 
naçilo. · legado do Exm. Sr. senador L~ilo Valioso, osta.r, 

O pacto fundamental do Estada. creando e di- a decidir questões administrativas (~i é que elltlt 
vidindo estes podel':JB, !lis•J•irnin >U as attribui- o é) em sentido diametralmente oppoeto às de-; 
ções do cada um, quo, infelizmente, niio tàm cisões daquell~ ministro ! , 
sido respeitadas pelo executivo, que, como uma Temos, poia, e81a presilencia em divergencia 
enorme mola de aço, comprime com os filamen- comsigo mesma, e com a,. relaçào do diatriclo 
tos do polvo as attribuiyõos dos demais poderes ácerca de caso identico a.o de que ae tra.ia; 
constituídos. Estâ, porem, assentada. no espi- , dado com a cnmara do município das Barras, a 
rito n·•cional a reação, cujos salutares atreitos . com o Exm. Sr. ministro do imperio, por ocea
j:l se fazem sentir, delimitando a. esphera do · ailto do recurso dos empregados da cama.!'& dt. 
encutivo. · Ma.rangua.pe, · , 

Neste intuito fez o paiz a pl'aconiaada acqui· . Exm. Sr., a faculdade de nometr& inrolvo •· 
aiçlle da lei da reforma el'eitoral, projectando 'de dem:ttir •. Conf•lrir a primeira ás cama.rll8·. 
novas e mais urgentes reformas, ·na~ quaes oc-· munieipaes,. negando· a &9gunda, importa. ~. 
eupa lagar atliont 1 a. das camaras municipaes, . mesmo que a.nnullar o seu prestigio e forçt 
no intuito d'e dar maior respeito ás sua• fran· , moral,. porque, como bem diz o Dr. Macedo. 
quina e autonom\a, alarg~ndo sua eaphera de Soares: -c Como podara d~r um passo a admi•; 
a.cçao, confurindo-lhrs novas, maia ampl1s e · nistração que se vê em antagoni~ma. com 01 
quiça importantes attribniç1íes. seus empre'!'ados, cuja. ma vontade terâ ele ao•. 
· . :f! p9r q:'e não ha de se.r a~sim, ai o muni- , brepuj~r a ·cad~ momento f Como re~o~a~!•· 
c~p1~ o .a 1magem da provJncla,. como a. pro- ! tranquJl!a. nas mformiiÇõea de quem a.1mmt• 
Vlnc~e~ & a do Estado 7 zade, a. malqnerençq, a de~a.vença, faz, em voz 

Quem se lembraria de revogar a demissão de auxilia.rMf prestimosos e efficazes, tropeçar 
dos empregados da secretaria d'e uma nasemblé~ declarados ou mascarados embaraços Y . 
provincial ou de gua.J. 1uer das camal"as que · Como espn1•ar o cumprimento leal e exacto 
constituem o podor logiabtivo da nação 7 ! de suns delibol'açõea, por parte de executorea. 

Ninguem, certamente. · . cheios de despeito e anil;nadoa. do espírito de 
Um governo liberal, governo da na.çào pela . oppollição 'I , 

nação, não serâ por certo tão ousaria que tente, ' Aa camara.~ municipaes, que eram ontr'ora. 
á mão a1•mada, abnsando do po.ler natnral, corporaçõ·,s administrativas e judiciarias, paa-· 

· usurpar· attribuiçõe•, que lhe não competem, . saram pelo seu regimento de 1828 a ser corpo• 
porqne acima do· direito da. força estrl. a força ·rações m1ramente administrativa&, sem exer
do dirJito, · · · c e rem jurhdicção &lguma contencioas., isto• é,. 
· Aquelle que resisto a uma ordem illegal, nllo jndicbria. 
co,mmette crime, art. 14 § 5° do codigo cri~ · Logo, devemos. entender, que, nilo ae tratando 
mn1al. · de mato rias de ordem economica e adminiatrao-

Si e~aa preaidencia a~hou apoio aaeu acto tiva, o recurso para & aaaembléa provincial ou 
no~ av1sos de 3 de Fever01ro ~e 1832, 25 de Ja- ge1·a.l só se interpõe, ou d~ deliberações sobre. 
ne1ro d.e 1868' o 22 do Fevere1ro de 1872, qu~ mater1a regimenta.l,e disciplinai', ou de delib~
der~m Interpretação erronea ao art, 73 da le1 rações sobro mater1a.s estranhas á c~mp'teneur. 
dil i de Outubro, ai c_que não referem-se are- da cam•ra, isto é, nos ca.tos d~ inTasito de ju• 
curses de outra espeCie, esta camara tem a. seu risdicção alheia como succedia. no antigo re• 
favo.r, alcim do disposto no art. 79 da citada lei, gimen. ' . 
o avtso de 17 de Agosto de 1850, baseado em Em to lo o caso,. o art. 73 está conformemente 
c~ms~llta do conselho de Estado; a. portaria pr<?- redigido; mas, aeja qual fór a sua. interpretação,. 
VlDCJal de .22 d& Jun~o de i864 d~ ex-p~es~- fica sompre salvo o principio : " Os empregado& 
d~nte do R1o de Ja!le.1ro, cons_elhe1ro· -Ch;1sp1- das camaras municipaes silo empre;;adoa d~ 
lUa no Soorea: aa opmlões aut?r1zadaa dos JUrl&• cont!a~ça,. e portanto demiasiveis ad nu tum. J 
consultoa Macedo. Soares (D•r. de ~5 de Março Em virtude destas breves ponderações, esta. 
de i88i),. o Cortmes Laxes (Reg1mento das camara resolveu não dar cumprimento a por
ea.maras, nota 153 ao art. 79 da lei de i d~· Ou· taria da V. Ex., por lhe desconhecer competen• 
tubro), a. do antecessor de V. Ex., Dr. M1guel cia para. ordenar a reintegraçi!o do aens empre-
Caatro, em sua luminosa portnria de iS de I gados. . · 
Agosto do anno passado, llCCOrdão da relação ' v I s· ' 
do dietricto de 21 de·Julho do mesmo nnno, e a· Deu.a g~arde a • Ex.-.Ilm . e Exm,. r. 
decisão do actual Sr. ministro do imporia, se· Dr. Fu:mu.lo do Souza.Mar~l~B, VlCe-presldontl: 
na.dor Leão Velloso, quar.do presidente do da provw.cm. -Dr. s,mplJCIO dtt Sou_3a. M ~~~
Cenrâ negando provimento por falia de com- d~s, presl .ente.-Raymun~o Antomo de Fa.-. 

'· da ,.,a..-MaMoel Jose Mareara Letlo.-Alfredo 
petenc•a. ao recurso dos empregaJoa c~mara Gentil de Albwzue,.que: Rosa.-losd Carlot: 
de %5anguapo, 0 quo se poderá vor na poca Co•·reia Lima, vencido.-Tra}'mo da Siloa-

n.Toda' este valioso subsidio •. parte do qual deve , Coslf!o, vencido.-Antonio das Neves Chaves, 
existir n~t secretaria dessa presi~oncil~, de- voncld?.-Raym~ndo ?Vo .. ato da Cunha.-• 
monstra a saciedade que as camaras munici• Fra!lcrsco 1lntomo Frotre, 
paos, demittindo livremente sous omprogados, Palacio do governo do Piauhy.- Thorozina,: 
não podem ser coagidas n readmittil-os no 30 de Abril do 1883.-1• socção.-N. 93.-:-;~ 
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Tenho ú vista o officio d11. cnm~t·n municipal 
destn capiLal, do 28 do exp11·anta !'ler., no q~ul 
oxpendo os m 1tivos pelos _qua s d~tx ·~ d l rom. 
teg1·a1• no logat• tb porLe• ro e pragoe1r.l dessa 
mesma l'lllnara o ci<ln lito Valentim Jos:í de Mo· 
raos, conforme dete,•mmoi em officio da 24 
dos te rnez. 

Em resposta, tenho a dccln;ar-lhe que nito 
pt•ocedem su~s Hllegnçõos, vtsto como o ~cu 
acto pelo qunl doi provimento ao recurso m
terp~sto por atuelle funcciona~io, está. em c_om. 
pleto accórdo c·1m a clnra o termmnnte dt<postção 
do art. 73 da l·i de i• de Outubro de 11128, avi~os 
de 25 de Novembro da 1830, d•· .3 de Feverem:.. 
de 1832, 25 lo Janeiro de i86f! e 22 de Feve
reiro de 1872, bas •ado sob consulta do c nselho 
de Estado; ''onvmdo ponderar que não p~de e•sa 
êarnara constil.uir-so em juizo para dectdu· sobre 
a legalidade dos actos d'<'sta presidan~i': ~or
tánto, ordeno-lhe, que, sob pena do unmedu~ta 
responsabilid.tde, cumpra, sem perda de t·1mpo, 
a ordem que lhe truns_rnitti no citado offi~io de 
24 dos te mcz .-Firm<no de Sau:a Jlf artms.
A' camnra munichal desta c.1pital. 
;. N, 38. - Paço da camara munici•·al de 
Therozina, 1• de Maio de 1883. - ll1111. e 
Exm, Sr.-E<ta camat•a accusa " re •opção 
do officio reversal de V. Ex., d~ hontem 
datado em •tue V. Ex. declara não proc«de1•em 
as allegações exponrli.las em seu offic•io de ~8 
do mez iind''· P"las quaes a me~ma c~mara. de.t
xou de rei nte ~r11r no lagar de portm•o o pre
goeiro o ci ditdão Valentim José de Mot•aes, e o r· 
r\ena-lhe qne, sob pona de immeliata respon
sabilidade, cumpra, ~em pardo d~ to~po, a 
m•dem coo ti<la no offic1o des>a prestdencta, de 
24 do mez indicado. 

Exm. Sr, , si esta camara. não tem compe
tencia para constituil·-se juiz do• actos dessa 
presid.,ncia, como affirm~ V. Ex. em. o seu 
citado offieio de 30 do mez findo, não rletxn po1· 
isso de t •1-:t para zelar e fazer rospeit.•r suas 
privativas nttribuições, por quem quer que ns 
queira invadir. Port •Dto, esta <:ama ·a a.s~egura 
a V. Ex. ~uo sab 1ru conservar tlle<a a fo .Jut•ada 
a ssu cargo, não duvidan lo cada um los t•espc
ctivos momb1·os, em obe iencia ás sagradas 
fuucçõos e d ,voros lo representantes do povo, 
arrostar na iras do poder, incorron.!o na t•ospon· 
sabilidade com que V. Ex. os ~moaç '• r•orqu~, 
nos l'espectivos postos, pref:mmos ~u~cum?tr 
ás mãos do governo dJ V. Ex., ~ vtltpendmr 
o ano 1·go popnlar.que ~ssa pre~tde~cla. quer 
annullat' arrogando a s1 a mata pr1va1tva d' 
suas n tt;ibu:çõo•, sem respeito á lei que di~
criminou as attribuições dos poderes. constt· 
tuidos 1a nação, e t1•nçou a ca 1a uma do suas 
autoridad ·s a esphera dentro ria qual devem. 
gyrar; incumbinJo ao poder· supremo da ~nçuo, 
a esse pod •r que tudo avassnl '• a fiscahzação 
dos netos das nutorirlades logalmento <·onsti· 
tuidas ; mas nunca a inva•iío de suas attribui
ções, prnjulgando as causas do sua alç11da ou 
dictanJo-lhos prSviament.e sutt n?rmn. do c,on
ducta j1í traçnd t nas lms do pa1z, por•1ue talo 
sori, ~ 'me• mo quo nnnullnl-as, ti:-ando-lhos a 
procis, forçn. m01•nl o o.utoritnria, o por con•o
guinto 8u'Jstituil-as na plenitude do suas oxclu· 
sivas funcçõcs. 

Os vorendoi'Os, nuo vencido•, o.bni:lo assigna
dos, estão convencidos quo acima da lei ntlo ha 
pod"r humano digno de t•espflito, !'orque, como 
di~ um •r.bio-« Quem se collora acima d • lei, 
põe-se fó1•a della. Onde as I is n!lo •ão senão a 
vont tde dos mais forte~, todas as vontales dos 
poderosos podem tornar-se !eis. • 

Si V. Ex., d•·legado do governo imporia!, 
governa os povos do Piauby, as leia dJ ~.tado, 
que, segundo acreJitamus, tttmbew vigor..tu na 
provincia, deve.u goyoruar a V. Ex, 

Esta camara •le1nonstrou a V. Ex., com as 
uutorizaJaa opiniõ a d , coitselbo de EaLado, dos 
jurisconsuhos .\{,,cedo So H'Os o Corlinea Laxe, 
do Exm. Sr. minist1•o do im~erio, do qua!á 
·v. Ex. delegado, do seu illustr·ado anLece~sor, 
Dr. Miguel Castro, e o colo11dO tribunal d' re
lação do d:atricto, a cuj' jurisdil'çdo V. Ex. eat& 
sujeito, devendo inteira obediencia á sua juris• 
prudoncia, confortue o aviso n. 245 ele 2\! de 
Maio dd tb69, que decidir nn (OS dous ultimas), 
em caso identico, receutemente, no sentido ai· 
legado por esta cantara, e até com o art. 79 do 
t•egulautonto dai cama1·1u munic paes, que 
V. Ex. carecia de attribuição , .ara prover o 
recurso do cidadão ValenLirn José de Mor· .• es ; 
nada, porem, calou no animo de V. Ex., que 
quer s••r obed cido a despeito d t razão e da lei, 
e atá da jut•ispruJencia do •uperior tribunal do 
distr·icto, com o que obri:;a-nos, be.u a contra 
gosto. a resignat•aw-no" á amuaç·• da t•as,•onea
bilidade antes que trahir a confiança de nossos 
municip·s, que n"tura!moonLe quer m vet• in
tacta a sua autonomia. CJnseguintement~, est11o 
cam •ra mio pdde te1•, po.1•a co1n essa presid 1ncia, 
outra linguagllm e ouka .norma de conducta, 
apezar do respeito em qr1~ te1n as altas attri
buiçõas de V. ~;x., a quem Deus guarde.-lllm. 
Exm. SI'. Dr. Firruino de Souza Ma1•tius, vice· 
presidente da proviMia.- Dt•. Simplicio de 
Sou:;a M cndes. presidente.-;lf anoet Jose M O• 

>'eira LeiJ. •·- Francis-:o ,ln on o Fre r.J. -
Ray•nundo Antonio de Faria.-JosrJ Carlos 
C orl'eia Lima, vencido, -T rajano da Stlva 
Co.<ta, vonciolo, - Ra11mundo Nona! o da 
Cunha.-Anton ·o das .Neoes Chaves, vencido. 

Palacio do governo do Piauhy.- Therozina, 
1 de Maio de188 l,-0 vico-presid,nte •la provin· 
cia, con•iderando que os V<lrl•adores da camara 
municipal Jesta cat>ita!, Dr. Simplinio Je Souza 

. M .. nde•, Raymundo .\ntonio de !<aria, Manool 
Joso Moreira Leão, Raymundo No nato ""Cunha 
e Francisco Antonio Freire desobe.locern.m á 
ord~m desta pre•idencia, que foi transmittirla á 
mesma camara em officio de 24 do Ab1•i1 ultimo, 
mn.ndantlo reintegrar no <en Jogar o resp~ctivo 
porteiro e pr~goeiro Vai •ntirn Josó de Mornos, 
vi8tO ter obtido> pt•ovimonto a seu recurso, inter• 
posto do nccord1to que o demittiu, conforma 
declarat•am om offloio do 28 do mesmo moz ; 

Considerando que reincidiram os ditos voroa
doros na mosmt de •ob dioncia, rocusllndo o 
cumprimento •la ordem transmittida. cm officio 
do hontom, conformo comRtunicou acamara em 
offlcio do bojo ; 

Consi !orando, finnlmcnto, quo essa formal 
recusa do n"nhumo fórma pódo jnatificar• 
ao pelos motivos expandidos nos citados offi-

' / 
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cios, attonta a chrn e torminon~e disposiçllo 
do art. 73 da lei d•• i de Outubro dn 1828, e 
avis· s no :!5 de Novembro de 1830, 3 de ~'evo
reiro du 183l, 25 do Janeiro de 1R68 e 22 de 
Fe••erei1•o de 1-72, tomado sob consulta do con
ltlho d • E:<tado ; 

Resolvo, us nJo da attribuição que lhe 
conf •J'O o§ 8• do nrt. 5• da ],i n. 40 d 1 3 de 
Qu·tub:•o de iS !4, su~pon.Jer das fJIQCÇÕes 
de seus ca ·gos os rof rLios ve1•oadores, e or
dena qu • npr•esento porta1·ia e officios, a que 
ella s•1 refe1•e, bem como a potiçijo de rocur•o, 
informação no p1•esi.lente da camara, o acto elo 
qual foi provi.1o o mesmo recurso, sejam 
remettidos por .cóp;a ·ao restJoctivo juiz de 
dil•eito, afim de tornar otr.Jctiva a respon•abili
dade dos moncionados vAreadores.- Communi
que-se.- Firmino de SrJu:a Martins. 

P .l:icio do governo do Piauhy. -There1.ina, 
i dn Mnic rle 18Ba, ta gecção.-N. 98. -TI•ans
mittindn, por cópia, a inclusa portaria d sta 
data, pela qual snspendi os vereadora• Dr. Sim
plicio ele Souza Mendes. Raymu ndo Antonio de 
Faria, Manoel José Mornil·n Lena, Raymundo 
Nona to da Cunha e Francisco Antonio Frei r '• 
ha,ja Vm. de, lo~·o que este reoeber, reunir 
extraorrlinari~m •nte a cama•·a, afim de dar cum
prim .. nto á ordem que lhe transmitti em 28 de 
Ab•·il ui Li. no. 

Deus guarde a Vm. -Firmino de Sou: a 
M61·•·tins.-~r. José Ma1•tins Teix••ira, vereador 
ria camara municipal desta capital.» 

7 Não entro agora na questão de sabor si cn
bia o recurso que motivou toda a IJ'lest~o; o 
certo é que h r um ponto que n~o pó !e lev~n
tar contestação, e ó que duvidas fundadas exis
tem a essa re,peito; e tendo sido a qu •st:to su
jeita ao tribunal da relação do districto, foi de
cidida no sentido que a camara declnra. 

Dnve-se pois suppor, que, res•,]vida de novo 
a questão nes•e seu tido, voltam · 09 vereadortJs 
susll"nsos a<1 exercicio do seu cargo, e, nest1 
caso, o 'I ue hão do fazer ern relação ao porteiro 
quo demittir1m 1 

Esta questão é pelo menos duvidos1 e creio 
que a prudencia acons1lhava o vice-pre •i
dente da p ·ovincia a não eonduzir as cousas na 
di:eção que lhes deu. Voltando os veroado••es 
suspensos e, demittindo de noTo o porteiro, 
aerâo alies da novo suspensos 1 Desta fórma, 
o que <~•rll a administração municipal na ca
pital do Piauhy 1 

Nilo e "ste o unico acto do vice-rresidente 
que.m · paroco digno de reparo, ha outro de que, 
jul~o. nàu póde o mesmo viJe-presidente ser 
jusLillcado. 

E' o ~cto em que determinou ao administra
dor do correio quo propuzesso a demissão do 
unico a<onte conservador, quo por. acaso exis
tia ninrla na provincia, o ia villa da União, 
Jolto .losri Lopos, 

Eis.a portaria do proshlente da provincia, di
rigida ao administrador dos cm•reios, o qual, 
recebendo oss~ p Jrtaria, rospoAdeu o quo se vai 
ver (Ui) : 

• Palncio do governo do Pianhy. - Thore
zinn, 26 do Ahril de 1883.-Hnj L Vm.do j'ropor 
11 domi~sao do agente do corroia da Villa da 

I ~<.:~;:,t• • :}:·~' .. <" 
,-.>.,. 

Uniito, Joi!o .Tosó Lopes -Dou a guard 1 11 Vm.
F.rmino de Souza Ma1·tins.-Sr, adminis
trador doa correio<. 

Corroia gorai do Piauhy, 2Bde Abril de 1833. 
- lllm. o Exm. Sr. - aecobi o officio de 
V. Ex. de 2t3 do corr·mt~ mez, o, coa forme me 
ordena, p ·opoaho a demisd:.• do agent' do cor
reio d~ V iii a da União, João José Lo es. -
Deus g Iarde a V. Ex. - O admini,trador 
dos correios, P•ancisco M enrles de SuuJa.• 

A lei diz que os aq- •ntes do cor1•eio serão 
nomeados e demittidos sobre pro;rosta dos admi
nistradora~. 

E, pois, si o presidonto da provincin ordena 
ao ndministraJo;• que proponha, o que fica va-
len o a proposta Y · 

Neste ca<o, Rlelh~r fóra confel'i1• ao presiden
te da provinch o direito de nomear; pois o que 
fie~ valend.r, repito, a condiçltolegal, expressa, 
de proposta ? ' 

O nobre presidente do conselho, apres~n
tando o sou progr<~mma, garantiu-nos justiça e 
moderaç~o. 

Peço,. portanto, a S. Ex. que attenda para 
esse.s casos, atlin de n 1S dar te•tem•mho de 
sua just:ça e mo tersção, da qunl não des,jo que 
se apa1•te nunca. 

Diz o documento que ao deu ordem, como era 
do l·i, para re •ponsabilidado dos vorearlo••os, 
mns ni!o vi o acto da remes•a doH do<'umentoa 
ao juiz ; não se sabe si esse processo jt\ foi 
ins'taurado, que ·lãC) aliá• muito importante. 
Já temos visto caruaras municipaes BIIS~en<aa 
ex in(orrnata conscíencía neata situaçilo , 
sem que se tenha m · ndado. tornar.lozo. atractiva 
a.responsa,>ili !adA como é exigido pela lei de 3• 
de Outubro de.18l4. . .... 

Portanto, vou subrnetter á esclarecida apre
ciaçlto do senado este requerimento : 

c Requeiro que, pelo ministrrio dajustiça,.se 
peça ao governo á seguint' informação : 

Si já com·çou o processo de respons'rbilidade 
mandado instuurar contra os vereadores da ca
pital da província lo Pi~uhy, suspensos por acto 
do vic ·prrsiuente da me• ma província, do i• 
do mez flnlo.- Manoet Fr nclsco Cor ei11,·11> 

Foi apoiado e posto em discJJs•llo, • qual ficou 
adi •da por have1· pedido a palavra o Sr. Vis
condede Paranaguá. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE ltfATERIAS ENCERRADAS 

Votou~so e foi npprovado o artigo unico da 
prop· sta do po:ler exe:mtivo, convertida om 
projeclo de lei pela ca.mara do.; d ·putados. 

N. 16 ,Je i<lR3, abrindo ao ministrrio dos 
ne~ocio~ da guo1'ra um crorlilo supplomontar 
do 

0 
i92:722.$1176, para occorrer ao pagamento 

das dividas do exercicios fln·los. 
Foi a propostn adoptnda para passai' á 3• 

discussão. 
Votou-•o o foi approvado o artigo unico da 

proposta do poder oxecutivG, convertid~ oin 
projocto do loi pela cnmnra dos deputados. 
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N. 22 do dito nonos abrindo ao mesmo mi
niatel'io um credito eupplementar de 321:000$ 
para occorrer lls deRpezas das ru !>ricas-Corpo 
do saude-e-Hospitaes-e ou ti'.' a do oxercicio 
do 1881-1882. 

Foi a proposta adoptad11 para passar á 3• dis
cua~ão. 

0 Sa. MEil\.1. DE VASOONOELLOS (pt•la Ol'àdm) 
reque1•eu verbalmente dispBnsa de intersticio 
para a 3• discussilo dtls propostas que acabam 
de ser votadas. 

Consultado o senado, concedeu a dispensa 
pedida. · 

Votou-as em 2• discuaallo e foi· rejeit•1da, afim., 
de &SI' remettidD. ã eamara doa deputados, a pro
posição da mesma camara n. i08, de 1882, au
torizando o governo 11. vender ao concessionaria 
d11 estrada de ferro p1•oj'ectana entre Vargem 
Alegre, na provincia da Bahia, e Cachoeiras 
das Pane lias, na de Minas Ge1·ae•, ou ã em preza 
que, para tal fim, se organizar, 6 kilometros 
de terras devolutas de cada lado da referida 
estrada. 

Votou-se om 1• diRcussão e foi rejeitado o pro
jecto do sen,.do loira D, de 187~. croando a 
clas~e de soldados com a denominação de aspi
rante<, e lllnrcando os requisitos indispen
saveis. 

Votou-se em i• diseussilo e foi regeitado o 
projecto do senado letra G, de 1879, determi
na.n·.lo que a apuração das actas do~ collegios 
eleitoraes, reunidos para a eleiçllo de senadores, 
aera feita no senado, pela. ·fórma que for esta-
beleci-la no seu regimento interno. · 

. Votou-se em i• diacusqão e foi rejeitado o 
projecto do sgnado letra L. do me•mo anno, 
man lan:lo que nllo se procela ã eleição para 
preencher a vaga do senador, na provincia da 
Parahyba d~ Norte, emquanto durarem, os soe
corras publico> pela calalll!dade da secca na 
mesma provincia. 

Votou-se em 1• discussito e foi rejeitado o 
projecto do senado lett•a A, da sessão ex trilO!'• 
dinaria, de 1879, deterlll.inando que as no
IliBações de deputados e senadores para a a•
semblóa geral, e dos membros das a.ssembléaa 
legialat: vas provinciaes, serão feitas por eleição 
directa, em que tomarão parte oa cidadãos 
activos, na fórma prescripta.. 

Ollli:DITO BUPPLIPIENT.I.R .1.0 IIIINISTERJO JU, 
JUSTIÇA 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro 
da justiça, foram sorteados para a deputação que 
o devia receber os Sra.: de Lamare, Castro Car
reira e Vi•conde de Jaguary ; c, sendo o mesmo 
senhot• introduzido no anião com ns formalidade• 
elo estylo, tomou nasento na mesa 11 direita do 
Sr. presidente. 

Ent."ou om 2• discussão, ·com o parecer da. 
comm1ssão do orçamento, o a.rt. to da proposta 
do porler executivo, convertida tllll projecto de 
lei peln cnmarn dos deputados n. 14 do corrente 
anno, abrindo ao miniatel'io cta justiça um cro
llito supplementa.r, que será upplicado com as 
verbns-Justiçn de 1• inHtrmci.a e outras. 

O Sr. Correia1-Depois de compri
montar no nobre Sr. ministro da justiça, que 
folgo de ver na eminente po•içilo em q11e se 
acha, devo dirigir 11 S. Ex. a. ruesm11 p ·rgunta. 
que tive a hoDI'u. de fazer hontem "o suu illuatre 
colleg-n da guert•a, pnra que o nobre ministl)(), 
nio supponha que tenho preferencia por s.qualle 
aeu colleón, a quem manifestei o d •soj), que 
tenho, de vel-o tranquillo acerca da sua re
t•leiçllo. 

Desejo que a mesma tranquillidade tenha o 
nobre minislt•o da justiça. 

Examinei minuciosamente a proposta que 
se acha em discussão, na qual o mini~terio 
da ju<tic;a pede o credito supplemàntar de 
269:33:1$270, para as seguintes verbas do exer
cicio de 1880 a 1881 : justiça -de 1• in•tancia, 
90: 87 4$t84; casa de de tenção e a•ylo de men
digos, 10:062$1'87; corpo militar de policia, 
49:934$570; gnarJa urbana, 61:217,S412; ajudas 
de custo, 1 i :600$ ; coaducção de preso'! da jus
tiça, 5:643$817, e presidio de Fernando de No
ronha,40:ó00$000. 

O resultudo <lo meu estudo acha-se tão bri
lhantemente summ11ria.do no parecer da nobre 
cammissão de orçamento do ssnado, que julgo 
dever, senll:o limitar-me á loitura de~se parecer, 
ao menos .a ~~'!ditar-lhe mui pouca.i consi
derações. 

Eis o ·parecer, para o qual peço a e•pecial 
attenção do senado, pois que ell.J mostra que 
os bons princípios vllo calando, que jll entra
mos em caminho mais proveitoso, As idéas jâ 
marcham na conveniente direcção: virão depois 
os factos. 

Feita a revolução nas idoas, 01 acontecimen
tos hlto de vir pó r- se de accórdo com a causa 
voncr.dora no espirita do cidadão. 

Hoje a commiasllo limita-se a iniciar 01 
verdaleiros principio& da regular administra
ção financeira ; mas recorda jli que os mi
nistros são sujeitos ã responsab lidada. Ainda 
não propõe que se rejeitem as .propostas; 
mais t3rde ha de propor, si o abuao nio fôr 
tolhido por estas admoestações. 

O que tenho sustentado sempre nesta tribu
na está agora escripto em um parecet• oie com
missão, no qual se acham aasigna·los os se
guint a senadores, de um e outro pnrtido, cujos 
nomes vou ler, em honra tlelles : Diogo Velho, 
Antão, Afi'onso Celso, Barão de Mamoré, Sil
veira da Moita. 

Eia o parecer (lê) : 
c A cnmara do~ deputados enviou no senado 

a proposta do poder e·xecutivo abrindo ao mi
nisterio da justiça um credito supplementar d& 
269:333$270, para ser appliendo a diversas ver
bas do orçamento do exercicio de 18~0-1881. 

N>l exposição de motivos que precede a pro
posta, nllegn-se que os creditas concedidos para 
as vm•bas c~ cedidas foram insufficir•ntes ; falta 
porém, n pn.•va de quo na deapezas que determi
rrnram o •kfi cit foram occa.•ionadas por causas 
impoesivei • de removo r ou prevenir, mediante 
a estricta. obsorvancia da loi do orçamento e a 
economia exigida pelas circumst 'ncina diffi
ceis, cada dia mais nggrnvadas, do thesouro na• 
eiànal. 
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Demonstrar, com tabellas de simples alga
riamos que nils referidas verbas '' despe1.11 etfe; 
ctuad t excedeu li consignação votada, nilo e 

-------------------
0 SI\; AIIFONSO CeLsa :-N~o quor~m in

navaçõeq, nem aporfeiçoamentaa, e depo1s cen
suram; o governo é tio culpado ·como as oa_
ma.rJB, ' justificação recobiv.!l. 

: O que se ve é que uma d~s mais impoi•ta~tes (H a outros apartes,) 
attribuiçõ~s constitucionaes do P,Oder l~g1al~· 
tivo, qu~~ol ó llxnr as despezas publicas, 1sto ~· O Sa. CoRREIA :-Já disse que na observa
dar applicaçãu ao dinh~iro tomado aos c~ntr~- çll~s que tinha de fazer so.bre as tabelias que 
buint~s para as urgonc1as do Estalo, fiel mte1- demonstram o excesso de credito tinham de 
ramente sophismarla, e alei do orça monto con-· · conluzir·me ás cons 'quencias a que .a com
verte-so em um acto vão, pois "JUO não obriga a missã:a chegou; o seu varecer está perfeltamen
quem deve executai-a. te justificado; a sua conclusão é qu1, camo o 
. Nos termos da lei n. 2940de 31 de Outubro nobre sen tdor pot• Goya~, c1•eio, nllo estli con-
d f879 f7 · · te · d · t' só po tida nos principias. . · 
. e ' art. 'a mlnls riO llJUS IÇa . • Verifica-se ainda uma vez que o hamo doa 
dia abrir ore !i to supplementar pat·a as rubricas creditas é f.tcilment1 d 'speda~ado "Ola m~ 
-Ajuda de custo aos magistràdos do i • e. 2• v ,. 
inatancia-e-Conducção, sustento 9 cl!rat1vo prepotente do governo, sem temor de res-
d · ponsa.bilida.de. 

e presos· Para exemplo : uma das razões allogad_aa. 
S~a esses os serviços de natureza eventual em juatificagi!o ~o augmento de cred1~ 

·em cuJo regular desempenho teria o governa pedido 9 0 fu1•nec1mento de cullacções da leiS 
ueceeaJda.de de exceder os creditosvotados. aos juizes de direito e munic1paes, 
" Entretanto hauve tambem excessa em ou· Pois qu~ndo o governo onten ,e que por falta 
ras verllas referentes a seJ•viçoe esta. veia, que de credito, niio deve mandar aos sermdoree 
deviam set• attendidoa dentro das forças das res- colleoçõ~a de leis, esse embaraço niia impediu 
pectiva• coneigna.çlles, sendo muito para. notar qüe foa 3em remettidas, o que aliás não cen· 
a circu:nstancia de j~ t~r~m sida ~xcebdaa as suraria em outras condiçlles, aos juiz<1a de 
mesmas ve1•bas no exerc!ClO anterior, em que dit·eito o municipaes 1 Não .poderiam elles, 
Ti gorou o mesmo orçamento· como os se nada1·es, espArnr que o credito fossa 

Ora, ist0 'lue serviria para advertir o go· concedido 7 Uma resoluçilo para os legislt>doree 
verno de q11e deveria ser cauto e mais poupado e outra para os juizes 1 . 
nas suai despezas, a exposição. de motivos otfe- Esta. despeza nila é daquellas que devam ser 
roce coma justificativa do excesso havido ! feitas sem credito, e ju<titlquem um pedido ex" 

Approvad11o coma foi a proposta pe.la. ~a- cepcional de a.ugmento de Vllrba. . . 
mara dos deputados, a quem comP,&t1 a 1111~1a- Já· disse 4ue n.la pretendia analyzar os do
tiva da roapônsabilidade ministerial, e que 1m- cumenbs forneci .os 110 po.!er le,,d,lativo, po~
porta um bilt d~ itt.demnidade, a l'ejeição pelo que nilo tinha. senão que chegar ás con;equen .. 
aenado s~rviria sómente para atrapalhar a con- cias a que chegou a nobre cammissllo. . . 
tlabilidarl·J do thesouro pela falta r! e lega.liaa.ç~o Limita-me ao que tenho dito, e vou pedir· 
de despeza feita e sem duvida já paga. · uma informação ao nobre ministro e chamar 

Approve-se a proposição -eis a conclu~ilo sua attenção para. dous pontos. 
forçada. · · . A informaçãa é esta: entende o governo que 

Sala das commisalles, i4 de Março de 1883; 'deve tomar em consideraçã:o, antes de entrar 
-Diogo V,lho.-J. Anttto.-Affonso Cel~o. em execução o novo regulamento do sello, Iii 
-Bartlo da Mamoré.-conca~do com os prlD- observaçõas til:o judiciosamente feitas na ca-
cipios do parecer, mas discardo da conclusão; e, mara doa deputados pelo illustre Sr. 'Dr, An
poiotauto, sou de parecer que o cre;lita pe- dr ade F1 gueira Y 
dido nD:o deve ser approvada.-Sil11eíra da Peço a attençilo de S. Ex. para o estado da. 
Moita. ,. · administraçilo da Justiça,. nn comarca. de Botu· 

O nobre senador por Goyaz, aasignando o catú, .com a qual Já me occupei justüica.ndo um 
parecer1 fez a l'estricçlo que o senado acaba. requerimento. 
de ouv1r. Convem que. o governo volva ·as vistas pal'a. 

A com missão propõe c~nstrangidamnn ~e uma aq uella comarca, · 
decisila, que nlla reputa 1m posta pelas clrcum- No Jornal do Commaraio de h:Jje ·ancontra
slancias. Sigo o parecer do no~re sen'!'dor por se uma repreaentaçilo da camara municipal da· 
Goyaz. O sonado n!lo deve. capltular diante do· cidade de Botucatú, que julgo devor làr. 
abuso. (Apoiados.) 

A camar,l, no uso do seu direito,. enten .leu E' esta (lê) : 
do ver mandar os ta proposição ao senado· O c Senhor.-A carna.ra municipal desta cidade 
senado no desempenho do seu dever, póle, vem. respeHosamente reprea>ntar a Vossa Ma-
como e'm outros casos, rejeitar a proposição. • gestade Lmperial contra o. estado altamente de·-
. O Sn. BARROS BARRlllTO:-A,poiado. ' ploravel a, que tem chegado a administraçlto da: 

O Sn •. Conl\E!A:- Muitas vozes proposições JUstiça, nesta. comarca. 
desta. ~asa tôm sido rejeitadas pol~ caf!la~o. dos Éstamos som juiz do direito, ha nove mezoal 
deputados, que está cm sou perfúllo d1ro1ta. E o municip~l que, paro. substituir o bncha.rol' 

Dn mesma fórma 0 aonado pódo recus~r o a~u J. F. do Bart·os Barreto, só monta mais do .um 
a.ssont monto n uma. proposta, que e nssun a.nno após a. exonoraçllo desta Cai nomeado,, 
,julgada pala aommissila do orçamon.to. chegou o. qui om Outubro de f882, demorou-se 
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apena~ uma aom1na entro nós, e partiu, sem 
havur regro••n o aLo hoje ! 

As du .. s varas da comn.1•ca e •tilo em mitos 
do I •igos a quem nito atll1•mnl' ·mos que falto u 
preciaa coragem paM resistir 1ie injustas pre
tenções, nasc1das Je mal 11nt ·ndi .o. intoresaqs 
particula1·es ou paix~ s politicas de lagar jos ; 
mas Je quem, com tod01o a. segura·1ç' po le•uos 
dizer, que nlto po<su mos necosario• conheci
m<•ntos do d raito para desempenharom as 
func~ões dos cargos, cou•o axige a ,justiça, 
. Os gradas mo; prejuízos· que desta laiu~n
tavel situaçlo l'osultam para as relações da 
nossa vida civil, a sabedoria de Vos•a Magestade 
Inwerial facilmnnte P'llerá apreciar. 

S ja-nos licito citar, p><U amosu•a deste 
deplor•vel ostudo de couRas, o seguinte facto: 

timento pa!•tidlll'iO. Ent•·at!lnto, a a lmi,nistJ•açllo 
da ju•tiçn. deveria ser Ioga!' ved11do à' mani
festaçõ~s apaixonadas dos homonH p litioos, 
chMundos a dirigir os nngocias da E-t,.da. 

O SR. JUNQUEIRA :- E' on.le mais tem en
t•·ado a paixito pol1tica. 

O SR. CoRREJA : - O nobre ministro está 
ouvindo a que diz o nobre representante da 
Bahia ; essa queixa eu a tenha oncontr.1do nos 
jornaos que, da 1 uella provincia, como de todas 
aa outa·as, oan -tant~ment • recebo. . 

Estas p •quenas manifestações de paixões 
p~rtidal'i"s em ralação á adauinistr •ç4o da jus
tiça, o.lóm d'l outl•os graves inooul"eni,.ntea, 
d spert»m des. jos do reacção, que as•im se irá 
pe1•petunn lo sem nenhuma vant.gem para o 
serviço publico. 

O nobre ministro ainda não praticou ne
nhum "ota por ontle eu passa "P'eciar as suas 
mt •nções; devo, purEi1n, acreditar que o seu 
p1·ooedimeuta a t .. rá da accót•do com o pra
graluma do governo, e ssse progr~<mma 
gar •nte aos conservadores da Balda justiça 
e mod••raç!La, que aupplico niln lhoos falte, 
Já nilo é um repr ·sentante da nação qu' e~:ige 
o C•Jmprimento .e um dever por pa1•t · do go
verno. Supplico, porq,ue parecn que meus COI'• 
religionario~ da Bab1a Já carec ,m desta sup
plJca. 

Couunetteu-•o um peculato contra os. cofres· 
muni··ipa••s desta culade ; o s u auto!' foi o 
o:r.-pr •Curador Ja camara, o I• supplente de j11iz 
municipal deste termo (que está com a vara de 
direitu), bem como o 2• e 3• supplantesjuram 
suspe1çãa áq•1ellB Pl'ocurador; deveria, P"is, 
passai' a conhecimento do caso aos luembt'Os 
desta cam~riL ; estes, porém, nila podem figurar 
de juizes e:n causa propria, e, conseguinte
m•'nte , sobre osle negocio, que recl!Lmtwa 
prompta puniçllo, es•a.rá pnsta uma ped•·a, ate 
que os no•sos jnizes etfe ti vos se quoir ·m re
solvO I' n rog1•e-sar, ou até IJUe a minist•·a de 
Vossa Maa-estade lmp~l'ial delibere nlia mais 
prarognr lhes a; respectivas li~ençaq, O Sr. Prisco Paraiso (minist!'O 

· Eaú c' mara pr ·suma, Imperial Senhor, da justiça):- Sr. presidente, o •enudo me 
inte1·pretar fielmente os sontuuentos de toda desculpará ,i de,ernpenhando um dAve·, eu não 
est• população, supplicanda n Vossa MagestaJe con~iga atlere~er al<'mentos attinentes D. jus
Impar•ial, com a mais profundo respe.ito, se tificaçlio do credito, alü~cto da diac IS<!lo. 
digne b .. ixur o seu auguqto olhar para a admi- Compre •en;to que a m ior empeuho, a mail 
nistraçíio da justiça nesta comarca, d1gna dB alt<J. aapi raçila de tudoa os governos, não póde 
outra melhor sOI'te. a •r senilo o r s:•eito ás leis, rosp•oito ~ue deve 
· Botuca.tiÍ, 13 de Maio da 1883.- lolt:o Mo- s•r mu1to ac"entuado cm relação álJi que pras
ralo da Conée çlln, pr sidente.- J (J.o Fer- crave as Jesrnzas. 
nandes de Araujo Le te.- J,.stJ Francisco Tema< chegado a uma epoca em que ó precisa 
Correia "da Sil··a.- Antonio B•a3 de Souza a maior cautela n~ste assuwpta, attento o es
N oqueira.- Jolt: • Francisco de Freit•<.Ç .- ta lo das finanças. 
Josi! de Oli1l<'ira Camar,qo.- Joagu m Gon- Sr. presid'!Jl"• a~ verbas co:n que é dotado o 
ça11le• da Fonseca.-Jo•d Alues d"s Santos,-. o••çamento do. justiça nlla •4o .la4u •llaa que mais 
· Nilo a~ i si Ps·t~ ••e presentação chegou ás mãos subrecarre :am o tllesouro. O mini <tro só póde 

da nobre ministro, e si S. Ex. tomou alguma abrircr ·d.tos supplementares nas rubricas que, 
providencia. na conforrnid .d, da lei de 31 do Out.ubra de 

Peço tnmbem a attenç!lo de S. Ex. para os 1879, versam s3bre ajudas de custo aos magia
documentos publicados no mqsma Jornal do li•ado• e conducçi!.o o sustento de presos. 
Co .,mo.·c'o do hoje, r··l~;tivomante á rocon- A lei bem comprehondeo~ que taes serviços 
ducçiia do juiz municipal do termo do pa~,o oatão sujoitos a. . cert ,s evantualidad •a; tola via 
de Camar•gibe, na província das Alagôas, essa lei foi estabelecida com con 1içõns muito 
. Es,•oro que o nobre ministro será, não só da restrictns, d·) modo que outros serviços im-

justlça, mas de justiça, o que o< seus adver- prescindi veis deixam muitas ve,es de s •r fiel
sarios na "''ovine1a nilo cantm•1arão sob o mes- •nen1e executad.1s, quando o niiui,tro quer-se 
mo reg man em q••o tõm vivida desde a inau. circums I'OVor ao preceito orçamenturio sem 
gur •çilo da sil.unçil• a ·t•ml. dar um passo além, 

Fol pe.JUODil o. interrupção quo houve neste O nubre senador pela Paraná que acaba do 
N!gimem dur1mto a curta a.iministração dtl honrai' a discussão, bem conhece ,1ue ternos 
nobr • senador p•ln prov ncia .o Piauhy, que duas naturet.as do despezns: do•pozns fixas, 
prr·sidia á ultima eloiçao. Foi um ropouqo impretorivois o despezas sujeitas a cortas ovon
fugnz. tnalidndes; mas a lei ~un permiti e ao ministro 

Dosn,io ler nns folhas da provinoia da Bnhia da justiça abrir cr •d1tos Rup .. lem ·ntnres só
cousa dilfurento do quo nollus tenho ancon- monto nas rubricas - Ajud s do cu <lu o. mn
trarln. · I gistrarlos o conducç11o e s·1stonlaçiio do p1·osos, 

. A:a ••omoçõ~s quo nli so <leram do ,juizos do n!ío contomplou outras dospoz '"• como ns quo 
d,ro1to não so .Julgou quo fos,o ost1:nnho o son- dizem rOBJLiLo á Casa do Dotonç!ío, no Asylo 

-. ~ . 
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de mendicidade e ao pt•oprio presidio de Foi'· sàcca, cousa impt•ovista, que roclamara dospeza 
nando de Not'Otiba, ond • so.be o nobro senador tambem imprevista. 
qu5 ba movimento< incat:ulavois que se ope- Os nossos orçamentos militas vezeB têm dei· 
l'am" que t•eclamam despezas quo oxcodJm as xa,lo de ser cumpridoR fielmente, por.JUO o 
verbas votadlls pelo pat•b, .. ento. corpo legislativo, aliás no louvava! pensamento 

Sr. p.eRid3nt•, si podemos fund1r entre nó~ de economia, procura enfraquecer asv,rb•sdo 
o syst ·m• r •presantativo pela fiel execução da modo im;•ossivel a set·em obeerva~as, salvo 
lei orç .•• ue .• taria, tambem é certo que o poder de<respeitundo-se ás leis antel'iores que crearam 
legiRltt.ti'o na dotação dll'l vorb >s, as vez o• se os se1•viços. 
torna av11ro; imagina reducções de modo que, E' este um dos nossos grande8 dofeitos, e 
ou o serviç • terá neco"s.u•iamente do ser fl''e- muitas vezes só se attinge o e~uilibrio da re
judicado, ou o gove1•no, que ·ando exec!ltal-o, ceita com a dospeza por um artd!cio... · 
cm ordern a torn:H-se util, te•n necessidade de UM SR. SENADOR :-Verdadeiras contas de 
ir além d;s verba~ votadas, ainda 1nesmo tra- chegar. 
tando-se de dn1p Jzas fixas. 

Em relação no credito de que nos 00• O Sn. MtNISTI\O D,l JusTIÇA :-. •• de modo 
cupamos, o ministro que o pediu fez uma ex- que, quando os serviços se estão executando, 
po;içi'io .te m >ti vos, e eu chamo a attenção do quando vllo sendo pagos, m•t'to antes de findar 
nobre senado!' pelo Pa••aná, que, -examinando o exe1·cicio npparece o defioir. 
proficientemente a mat~ria, verá que na pt·o- O SR. DANTAS :-Essa ó uma verdade !'eco-
posta fe•ta. ao corpo legislativo, podiu ocre- nhecida por todos • 
dito de 269:33.!$270,, e esp9ciflcou as ver~as 0 SR. MrNISTuo DA JuSTIÇA:- Sr. presidente, 
n!ls. q•1aes se mamfest.•r~ 0 defiq t, pr~n- são estas as razõ ·se \ls motivos que posso aproo 
c1p1ando pela verba-.Just1ça de 1• InatanCla. sentar em justificação do credito. 

Quando tt• , to u-se de orgam~ar o orçamento, o . . . 
ministt·o pediu ~ uanti·a sutllciente pa1·a satis- O senado a sel!ipr~ benevolo para todos aque.l-
façilo desso s rv1ço ; entrqtanto, o corpo legis- las que, pela P.r•mou·a vez, occupam esta tr1~ 
lativo f•z uma reducção d' 206:056$ n 0 que I bllDR, nas cond1ções em que me acho. 
acontncou foi q11e, tendo-se de fazer ~ata das Ant·•s de concluir, peço licença ao honrado 
peza. com o pessoal da magistratura a verba. senador pela província do Paraná, para dizrlr à 
não supportou-a.. ' S. Ex: que não me. pa~cc~u_procedente a. _argui-

Houve tambem um deficit em relação á casa çiío fe1ta sobre a dJstrtbulça.o das collecçoes das 
detenção a asylo dos mendi~·os. · leis ao' jui~es d' direito e municipaes, quando· 

Senh 1rns. as dos)'ezas com a casa de detenção não ~ fóra ~o senado. . , . , 
e asylo de mendicid,,de estilo sujeitas a muitas Existe le1 quedeterm!na nquella dt~trtbllJÇllo, 
evontuuliJa.les c vicissitudes • o decreto de 1• de Janetro de 1838; alem de que; 

O S l l A · 1 fóra comprehendida no orçamento. 
R. ANTAs:- poJa 0 • Quanto á distribniçiío ao senado, não hn. lei, 

O Sn. MINISTRO DA JusTIQA:- O movimento nem vo•·ba no orçamento. 
desses c~tabelecilll'mtos não pólo ser calculado Só assim se e:s:plica a. razão por que satisfB7.• 
exactamente pelo legisla,Jor; a população cresce, se uma grande necessid~da, em relação a.o corpo 
cada. voz maia se conlijnsa, e o que acontece é da magistratura. · , 
que muita.• vozes a. ve•·ba votada com certa par- Chamou o nobre senador a minha a.ttenção 
cimnnia para asso fim, não satisfaz ás necessi- pnra os fac los ultimamente pratica los na co
dades indispensaveis do serviço, Isto mesmo marca do Botucutu. c ainda. para o termo de 
se ob<erva Otn relação ao asylo da mandici· Camaragiba, na provinda. das Alagóas. · 
dada. Confesso ao nobre senador que, om relação 

Ainda pediu o ministro de então supprimen- aos factos de Botucn.tú, até este momento tenho 
tos de credito para. eJ:cesso de despeza, mani- e. noticia que foi transmittids · elo Jornat do 
festado no corpo militar de policia e guarda Commero•o. Prometto a S. Ex •. que hei de 
urbana. entrar nm investigações, que, si nocessario 

Conhnce bom o nobre sonar!or pelo Paraná for serão remettidas no sena lo. 
que a lei ~~a o nume~o. maximo para o quadro O nobre sen·l<lor pelo Paraná ainda chamou a 
do corpo mil !lar Je poheta, como tum bem para minha attença<' em relaçlo à. sorte dos meus 
o co1·po da guarda urbana ; mas, si ·ha esse adversarias politicas. na provincia da. B•hia. 
num 'ro ma.xim 'fixado na lei, parece qu• a. des- S. Ex •. deve confia•• a.tó cet•to ponto em uma 
peza vot~>da davêra calcular o corpo militar om adminhtração, que agora. principia, podendo 
sou est tdo completo. Ent••otanto, 11 vnrba vota- atllrrnar a S, Ex., que mesmo n·1 seio de seus 
da. parece que attingiu sóm ·nte o numero do co-religionarios politicas disponho de muito 
praças existente na occasiíio. · bons amigos, c'om quem m11ntenho perfeita cor~ 

Ora, o nob,·e sanador pela província do Pa- dialida e. Não póde ser, portanto, n minha 
r11ná bem sabe que ,iii ó por do mais insutll- a.ttitude ne<te cargo, senão a. da tralal-os coni 
ciente n força do que dis~Õ·l o corpo de policia; a. justiça a que têm direito igual aos liberaes; 
para. a manutnnyiio d:t m:dam publica e o das- T h oncluido 
omponho da vartados serv1ços a seu cargo; era, en ° c • 
pois, do nocossi i ado completai-o.. . 

Com rolnçlio no pros'dio do Fornando do No
J•onhn, o c•·odito abrange ainda o periodo em 
quo nlli so manifestaram a.s consoq11oncias da 

v. u. 7 

O s~·. Oorreia:- Dovo algumas pa
lavras em·rosposta no nobre ministro da jus~ 
tiça, 
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De alguns pontos da q_ue trat9i, S.· Ex. ol- O Sr. Junqueira•- Continua a 
vidou-se, e ou não insisttrei. agitar-se, Sr. presidente, a questtlo importunte 

O nobro presidtlnte do conselho o ministro da dos creditos supplementnres. 
E' bem Vtl!'dado que o que se diacutin hon• 

fazenda ostã preaflnte a verá o que cump1:e tem, conce:lido ao mini~terio da gu••rra, ó ditfe-
em relação ao regulamento do sel,lo, dopms d 11 h · b · d' · b 11 , • rente ague e que se ao a em <hsous•llo, a erto 
da&JU 101osas o servaçõês sobre e o .e1tas na pelo minlsterio ()a justiça. Hontom tratava-se 
cama1•a do~ deputados. de "~'•'Jitos que estavam do harmonia com a 

O silencio 'do nobre ministro da justiça. quanto nossa legiHlaçiío fiscal, e apenas notava-ao que 
{o sua reeleição, tomo-o como tostemnnho da 0 governo se tivesse conformado na discusslo 
segurança, em que S. Ex. se acha, de que ella do oi•çamen to com as dotações do parlamento, 
não "otfre nenliwn contratempo i pelo ·.que o e depois se tivesse afastado completamente 
felicito. · · dallas. 

A defesa que o nobro ministro fez doa aug- M~s hoJe a questil~ é clitferente i trata-se de 
mantos de credito, que to1·naram necess~ria a ore h tos que nl!o pocham ser abertos i. a lega
pro;,oata, foi jã considerada pela commissão de lidado oppunha-se a isto. 
orçamento i o valor dessas razões a commissão O ministerio da justiça só póde abrir credi-
demonstrou qual ora. toq supplementares pa1·a rluas verbaa, que nlo 

podem ser fixadas com exactidão, isto é, ajudai 
A loi é lni, Sr. ministro, e o dover do go- de custo, sustento e conducçtlo de presos po

verno é nllo violnl-~. Tal ó o principio. V. Ex. bres. 
dissa que o primeiro dever do governo era a . 
fiel e exacta·observancia da lei. Pois é exaeta- Todos comprehendem quo quando se qUJz os-
mente do que se trata. . tabelecer entre nós a chamada verd~d·, dn orça• . I mento, procurou-se vedar ao executtvo todas as 

O g~ver110 conform~·~e com os cred1~os CjUe sabida~ por onde eUo pudesse annullar o orça
para. d1tferentes exercnc10s o poder. legtalatlVO monto, Assim os transportes o sobras foram 
vota ; mas no momento, om que ve que. el!es eliminados, e os credites supplementares res-
trazem-lhe qualquer ddllouldade, a pr1m01~a tringidos a proporções minimas. . 
cousa d~ qu~ se lembra cl de despedaçar a l01. No entretanto o mau illustro comprovin· 
Contra1ato e que protesto. ciano, 0 nobre ministro, veiu queixar-se de 

Advogue o nobre ministro, na oocasiito de que a legislnçi!o tenha restringido os creditas, 
votare.ll•Se os credites, o quo entender que o que o ministerio da justiça póde abrir a dous 
serviço publico reclama i maa deixar votar os pontos. 
credites, e, depois de promulga'la a lei, das- Ora, ponderarei a S. Ex. que as outras ver
truil-a, mal se manifesh o mais ligeiro contra- bas que compoem o orçament) da justiça nlo 
tempo, é o que nlfo ao póde admittir. sotfrem esta oscil!ação, que aquellasduas podem 

Si alguma circumatancia imperiosa 0 força sotfrer i s~o serv1ços p~rmanentes que podem 
a destruir o obstaculo legislativo, venha. fran- ser per.fellumente& p~ev1stos.pelo parlamento, 
camente ao poder competente solicita1• a. excosa Justiças ·de i mstanc•fl• por e:s:emplo i é 
de que carece, e obter 0 biLI de inrlemni- despeza que pó~e ser prev1sta pe1:fettamente, 
dade. quando. se orgamza o orçamento. S1 o governo, 

Nilo se justifica o governo de violar a lei, 
dizendo que o credito era insufficionte. Por
que concordou em que a lei fosse assim pro
mulgada 1 

Eu não disse que o ministerio da justiça não 
devia fornecer collecções de leia aos magistra· 
dos; o que disse foi 9.ue esta dever é subordinado 
á. votação· do cred1to preciso ; o que disse 
foi que asso fornecimento ni!o justifica o ter-se 
excedido o credito log11lativo. 

N•io é uma dessas despezas que a urgencia 
imperiosa e a abeoluta necessidade impoem ao 
governo. . 

A faciliJade de e:~ceder sem risco 01 creditas 
legislativos é o que traz estes factos. Como 
a ordem quo se dó. para aa despezas exce
dentes do credito é cumprida, o maia arranjar
ao-a depois i o poder legislativo ha de confor
mar-se com esta usorpaçtio de suas attri
hlliçõos. 

Folguei do ouvir as palavras em que o nobre 
ministro nssog-ura a sou" ncfvOI'Rarioa da pro· 
vincin da Bnhin um!\ óra de justiça o modo!'a
çffo, o muito folgarüi si, quando- o nobre mi
nistro doixar o· Clll'go, ea pudor dizer-lho quo 
cumpriu lenlmonto a sua promessa. 

como d1sse hont~m, para acarretar uma falsa 
popularidade, veiu perante acamara e o senado 
dizer que concordava que taes e taes verbal 
fossem reduzidas, entlto o nobre ministro deviro 
vir dize1• hoje-nondum natus eram; a que• 
tão não é com migo, estas despez,,s foram r dtas 
ou sl!o relativae no exercício de 1880-1881 i e 
~ ministro que naquella época occupava o cargo 
e o responsavel por rate excesso do verba, e, 
por não ter pedido ao parlamento, no tempo 
proprio a su<> elevaçilo. 

Eqta. questão, Sr. presidente, ó mais grave 
do qne parece a primeira vista i este• creditas 
vem aqui para o senado, e silo assim com> que 
secundariamente discutidos, e vão sendo appro
va"los por uma e"P9cie de tonda; mns ahi é que 
ellti!. a verdadeira execuç«o do S,J:stoma parla• 
montar constitucional; ó na ver1ficação desses 
Cl'oditoa. Si foqse licito ao govnrno estar 
abrindo constantemente credito• su nplomon
taros em verbas em que ó prohibido fazei-o, 11 
que ftcuri11 reduzido o orçamento f 

A eommíssão do Ol"Ç'amento do senado a••on
tou em b.1a" solida o sou parecer, o doclarou 
quo nffo nchnv11 jostilicllçiTo pnra ossn despezn, 
e monos bnso parn olln. na nossa fogislnçllo fis
cal ; entretanto, ou vi com dosprazor quo n no-
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bre cnmrnissão, em lo~rnr de concluir logica
mente co1no devia fazol-o, acaba aconsolhaudo 
ao senado que approve o credito. 

Sr. pres1donte, todaa as vezes que um ore
dito supplemenbr é aberto desta maneira, elle 
n«o póde se1' con<iderado tal pelo pn1•lamento. 

O maior favor que ao póde concüdar, é con
sidel•al-o como uma proposta do biU da indem
nidada. Cradit:> suppleruentar nilo é, porque só 
é tal aquelle de que t1•at:t a tabella. Silo só· 
mente para deapezas oscillantes, ajuda• de 
custo o tran>porto de presos pobres. 

O neto do ministerio da justiça do que nos 
occupamos, foi de puro arbit1•io mandando 
abrir um credito supplementar da qúantia do 
269:000$, violando assi111 a lei do orçamento ; é 
caso de bill de indemnidade. Si acaso fosse 
expressam<'nte pedido, mas apresentado assim 
anca otado, ins1dioso sobre "fórma de credito 
supplementar, quando não póde rl!vrstir essa 
fórum, é n ttentar de fronte contra as preroga-
tivns do pal'iamento. · 

Si porventura o senado, como disse a illustre 
. comm·ssão d' orçamento, não póde ness' caso 
senio dnixar passar o credito, senão approval-o, 
por .que motivo veiu ello a esta casa? . 

S1 a razllo de que a. camsra dos doputados 
n!ío inieiou a accu~açiio do ministro que tinha 
assim violado o orçamento, é suftlciente para 
lançar-se . um bill do indomnidado sobre esse 
acto, por que razão não morreu essa PI'oposta 
na camara, por que razão vei u n e•ta casa 1 Foi 
porque a constituição consi lera o senado um 
dos ramos do poder legislativo, e sua interfe· 
rencia nocessaria em casos taes. 

Pois o senado collocado nesta· posição ha de 
ser apenas chanceller, ainlo. quando se reco
nheça,como no caso presente se reconhece,que 
houve violação flagrante do orçllmento 1 

Si não houver um exemplo, um repudio, onde 
vamos par.• r 1 Entendeu-se que para garantia 
dos dinheiros do contribuinte, é preciso cercar 
o poder executivo de todas aquellas pêas na
cessarias para não ultrapnssar o que estivesse 
marcado no orçamento ; mas si alcim do cre
dito determinado nas tabellas, annexas ao orça
mento, o governo póde abrir oa tros a seu ta· 
Jante, justificando-os, porém, com a idéa do 
1eryiço publico, nio veJO pora que sirva o orça
mento; pelo contrario, é elle· uma cousa in
teiramente inutil ; ó uma funcção futil do parla
mento tratar do orçamento, porque si, além dos 
creditas precisos por occasião das verbas ex
cedidas, como esses de ajudas de custo; tran~
porte de presos pobres, 01 pOl' exemplo, quanto 
ao ministerio da fazenda, aquella outra ver~a 
relativa a difl'eronças de cambio em que o go
verno abre com razão o credito supplementar, 
fór permittido ir abrindo os mesmos creditas 
para todas as verbas que forem sendo exce
didas, é claro que quem faz o orçamento ó o 
ministro ; e o parlamento fica collocado em um 
plano muito mais baixo, e aquillo que aqui se 
determina stlo palavras atiradas pelo Renado ao 
povo 11nm nenhuma realidade. E' preciso, pois, 
um oxem •lo, o ni'ío admitto a solução dada pela 
commissão do orçamento, do quo estmdo feita 
a despeza o já pago., qualquer acto do senado 

só s~rviril\ de atrapalhai', silo suas palavras, a 
escr1pturaçilo do thesouro. 

Pms uma questão dessa ordem tão elevada ha 
de ser posta de parte, só po:que se diz que 
póde trazer atrapalhnçilo á escriptu1·ação do 
thesou1·o 1 Pois a uma questão ev1dente111ente· 
contraria aos interesses du nação, o·parlam~nto 
ha de abaixar a cabeça e dizer - pu r11conheço 
todavia qual o desastro nacional que vem disso, 
mns como a escripturução do theiiOUI'O está 
feita - passe o carro de Ap·Jlo Y Nilo ; isto é 
um p1•incipio ana1•chico e contra elle havemo1 
de protestar, e o senado tem o direito de rejeitar 
a propo•ta, 

A nobre commissão de orçamento reconhece 
que é evidentemente illogal e que o governo 
excedeu muito a despeza das ve1·bas que eram 
fixas e para as quaes não pódo haver credito 
supplementar ; que elle usou de um arbitrio e 
para isso era. preciso um biZI do indemnidnde, 
e o parlamento póde dar si quizer ;· m~s o go
verno não devia encapotai-o, debaixo do titulo, 
que nib lho compet~, de credito supplementar. 
Si a nossa legislaçilo fiscal esUl muito apor· 
tada, e si o governo entende que não póde 
deixar de abrir os credito&, é caso do ministerio 
t1•azer uma prop1sta ao pal'lamento, ·estabele~ 
cendo nova& normas, 

Reconheço que não havendo transporte de 
sobras o niio havendo os recureos de creditas 
extraordi'narios, o governo póde ter realmente 
embaraços, mas esses embaraços só poderão 
ser dissipados, si na discussão do orçamento os 
governos forem bastante francos e tiverem a 
coragem de resignar o poder, si o parlamento 
niio lhes der meios de vida. 

E' um defeito entre nós; ús vezes o governo 
não tem u precisa forÇl• de vontade e curva-se 
diante das exigencias do parlamento, e, para 
satisfnzer uma falsa opiniilo publica, concorda 
com a reducçllo das verbas, e o resultado é 
que elle e seus successores ao vêm em grandes 
embaraços. 

Nos paizes que se rogem por systema como 
o nosso, é preciso que o governo tenba toda a 
franqueza e coragem ; veja o nobre ministro 
o que se Jiassa na França: um ministro da 
ordem do Sr. Leon Say, discutindo o orça
mento, fez questllo do sua permanencia no 
ministerio, porque a camara quiz d'minuir 
alguns centesimos em certo imposto. 

Entendia olle que aquillo trazia uma certa 
reducçilo no orçamento e f<!Z questão ; declarou 
que resignaria o poder, e foi preciso a inter• 
vençllo de amigos para que as co11sas se ro~ta
belecessem, nilo sendo approvada a diminuição 
do imposto, . · 

Era um homem duquella ordem, um ho
mem necossario ás finanças francezas naquella 
occasil.lo ; mns elle dizia - o parlamento está 
no seu direito reduzindo o imposto ; mas eu 
lambem estou no meu direito não assumindo a 
responsabilidade do que seguir-se. 

Assim ó que se obtem um orçamento verda
deiro. Mas aqui propõe-se despezns como 
aquollas que se fazem com Fernando de Noro
nha,.casn de correrçilo e outras permanentn.s ; 
o a camarl\ dos deputados ·entende apresentar 
um orçamento menor, o os ministorios vão. 
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diz9ndo ,1men, vão concordando, o o re•ultado 
é ficarom dosnrmadoa, o nito po,lei•em fazer ns 
despezaa oece.-sal'ias sem abi'ii• creditas sup
plern"ntar s, e onttlo o resalt •do ainda ó 
trnzei'Om bill de indomni iadn debaixo do nome 
fingido de cre li to sup,•le tientur. 

J..'oitns estas considei'ações, Sr. presidente, 
porquo entendo que devemos fixai' umn reg-ra, 
aem a qual nós nos anncillamos, passo a outro 
assumpto. 

Devo dirigir ao meu illustre com provinciano 
algnmas palavras. . 

Folgo, como o nobro. seoalor pelo ·.Paraná, 
que S. lh. tivesse rromettido pa.1·a. a provincia. 
da B11hi•\ uma era de justiça e .le moderação. 

E•11 como filho daqu lla provinc· a, o sou 
represent~nte, lluplaiUente me r•lgosijo· ''om 
esta dt!claraçito do nobre ministro. 

Entret1\nto >~cho um pouco difficil que S. Ex. 
possa cump1•ir em toda plenitude e~ta pro
mes•a; porque o nobre minist1•o ja vem em 
succoss~o do outros ministel'ios, já o caminho 
está aberto, a senda. eRta indicuda. Quorei·â 
o nob1·e ministro p·\ra.r no caminho que se t ·m 
enc t11do 1-ara. com aquella provincia., princi
palmente om l'olnç:lo a magistratura e li guarda 
nacional 1 

No que diz respeito â maQ'istratura, Sr. pre
siuente, a Bahia tem sotfrido muitíssimo. Si 
abrirmos o ultimo rol \torio do ministro da jus
tiça veremos que o espirita partidario, elevado 
â quinta. essencia, tem predominado na Bahia , 
nos ultimo• tempos, 

Dos J•izes de di1·eito ultimamente nomeados, 
filhos daquelia provinda, eu não encontro um 
só, que não seja muito adheso IÍB idéas da si
tu·•ção dominante; vejo pelo conti•ario nove 
bacha1•eis bahianos nome·•dos, da data do ul
timo relatorio até hoje, todos pronunciadis•i
mos em fav r das idéas da situaç~o nctt~al. Não 
ha um só conservador, porque para estes está 
fechada a P"rta. · 

Dos ,juizes m1micipaes quB acabaram o seu 
quatriennio, Cl'eio que quasi nenhum consBt'• 
vndur tom sido recon<luz1do; entretanto que a 
lei garante a reconducção a easo' jui1.~s, uma 
vez q~e contra olles nito haja. facto que os 
desabo nem. 

Nonhqm substituto tom si elo reconduzido, e 
alguns juizes de direito consorvadores tôm sido 
accinto•amonte t•omovidos para comarcas lon
gin:luas. 

Amda h ontem, folheando o relatnrio do mi
nisterio da justiça, li a lista dos juizes do di
roito. Sobro 46 que tom a Bahia, aponas ou 
pude deibr uma crqz sobre cinco ou seis, 
como nilo 11dhesos :i situação dominante. Todos 
os outros têm sido removidos. 

O SR. V miA TO DE MEDEIRos:- Para o Ceart\. 
O SR. JUNQUEIRA :- Tem sido uma 1·ao.::ia 

completa. 
· Não ha salvação p~ra a mngi•tratura da 
Bahin. 

R a guarda nncional1 A guarda nacional ó 
realmente um assumpto om quo ó qunsi dolo
roso fall u• ! 

A gua1·dn nncionnl, Ronhoros, quo foi t•ofor
nanda poln loi do 1873, com o fim do sor I'O• 

duzida, porque so entendia que aqu,.!lrL grande 
qu •ntidudo' de b talhões e de officiaos ora atiÍ 
corto ponto bul'iosca, e lançava como que 
um ridiculo â naçilo, e, alem disso, vexava os 
cidadãos, foi u gora augmontnda extraordinaria
mente. 

Apezar do em'nentissimo sorv;ço que a 
guarJa nacional tinlut. prestado por o ·cnsião 
da guerra com o Puraguuy, ontendou ao que 
ella devia ser reduz.da, o votou-se a !ui de 
1873. 

Como, porém, tem sido executada esta 
lei 1 Para. mim ó motivo de assombro, como o 
nobro p1·es'dent'' do conselho, então min stro 
,a ju,tiça do gabinete de 5 de Janeiro, podo 
Pntrar naquelia lei, 1Detter-lhe doutro um 
cavallo de Troya, e produzi!• tudo :ato que te
mos viBto 11 

Augmentou o numero da commandos supe
riores, de .batalhões, da coroneis, de lenr•ntos~ 
coronoia e de majores ! Augm ntou o numero · 
dos cid·•dllos qualifica los, quando o que se 
queria era reduzir ! 

Parece uma cou~a do outro mundo, que uma 
lei tilo clara, tão decisiva, como a .e 1873, 
dete1·minanda que se reduzisse o nu111ero de 
commandos superiores e .1e batalhõ ·s, désse 
Jogar a se augm,ntal-os! 
· Eu tirei uma nob do relatorio ultimo, a qual 
vou ler ao senado como object() de curiosi
dnde. 

Em virtude da lei do 1873, que teve por fim 
l'est. i .. gir, tem-.< e areado 282 comman los su
periores, 174 corpos do cavallaria e e ·'l undrãos, 
oito corpos do artilharia, 560 batalhõ s de in
fantaria do serviço adivo e 161 da rr·aerva: 
total 903 batalhõ'S do guarda. nacional! E' 
quasi um exerc1t0 da Pru;sia. 

O Sn. JoÃo ALFREDO: -A Allemanha deve 
tremer! 

O Sn. JuNQUEIRA :- Por certo, A qualifiea
çilo, segun lo o r"lntorio d' 18R1 (hoje deve 
an:!nr em mais), ó do 691.384 cidarl1ios rln ser
viço activo, e 254.276 da reserva: total937.271. 

Agora, para <JUO o nobr ministro v· jn que 
serà preciso um grande esforço do ~ua parte, 
uma cnrta hombrida•le, para de ali, ar-se ms tra
<liçõos, ó que o seu illuatre antec ·ssor em 
poucos meze < nomeou os a·•guintes offieinoa para. 
a guarda nacional : 59 coroneis, 134 tRn•,ntea
coronois, 96 m:I.]ores, 66 cnp tães do nstado 
maior: ao todo 355 officia• s superiores, além da 
cohorte immensn de capitiles, tenentes o alfe
ros, ·nomeados pelos presiden toa de provincia. 

Ora, S1•. prosi !Ante, um paiz a.~sim coroneZi
sodo, como està estn, póde olforccei' garantia de 
seriedade em uma m •terin l.lio gi•avo, como aaja 
a organização da força publica? Pócle mnsmo 
mantnr a sua indopend ncin deanto do governo, 
quan•lo se trata de eloiçõo.s 1 

Senhores, desdo que entrei pura o pnrlamAnto, 
se dizia o rot~"tin ú snciedudo, que o motivo 
p1•incipal por quo a• umas não ox· ri miam a 
vordado do pensamento nacional, em porquo o 
governo tinha 1\ sua disposição muitos ole· 
mantos do influencia, entro os qnacs cila,·n-so 
sompt•o a gu!1rd" nacional ; o loi sob o influxo 
doaso ponsamonto, quo so votou a lo i do 1873. 
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Entretanto a situação nctunl desvirtuando 
esse p••inci pio, foz dessa l••i a sun. podet•osa 
ala.vancn para sem,·n• gt1lões pot• todo o inte
rior do paiz, e fazer com que e ses hom·•ns 
fiquem em uma. cert~t depondencia, porque a 
vaidade humana é a-sim, o todos ficam sujuitos 
ás gt•aças, e tuuniflcencins do gov,.rno. 

Sorti difficil, pot•tanto, ao nobre ministro des
prender-se dessas tradição<, e eu que não 

· tenho para com S. Ex. senno t•elações b.'ne
volas, e todas 8il cortezins, C0111tu<lo duvido 
queo·nobre ministro, nin•la. quanto dos combntos 
eleitot•aes, que tem sustentado, possa mant~r-so 
nesta altu a set•ona, pt·<ncipalmente em relu
çllo aos negocias da Bahia. 

A magistratura da a.hia que, como em toia 
parte, tem uma infi11enoia. tilo directa na rlei
çlio, porque se lho deu em mataria de qualitl
caçllo o julgamento effoctivo, e·sa magistra
tura. nP minba provincia., nole-s•1 dizer, não 
est{. inteiramente e.-coimada desse interesse 
partiJar o. . . • 

Não está mtetramente escoimnda de fórma. 
que se possa dizer que um candidato colloca
se om uma posiçllo indepenr!ente em relação á 
ma istra.tura; não, ella pePou n~ eleição de 
1881, e .pesara com mão de fet•;·o em todas as 
eleições que se seguirem. 

Hoje nós estamos como ~ue em um terceiro 
per iodo om relação á mail r~ a ele i torai. 

Antigamente, no periodo que eu chamarei da 
idade do ouro, olegia"se o depubdo, muitas 
vezes a m elle saber; considerava el!e isto um 
onus, não solicitava um voto. Seguiu-se um 
outro periodo, que era o dos empenhos, dos 
pedido~, das relações pPssoaea, e até de um 
certo influxo mo ·ai do govorno. Até ahi a ma
gistratura mantinha-s• em \losição indepen
dente ; mas nestn terceiro perto <O, p"riodo ac
tu'll, e lia ó tudo, ella é a alta organi~adora da 
qualificação, ella pesa extraardindriamente no 
r11sultado final; e o nobre ministro conhece 
pe ·feitamente que tla organização e da collo
cação da ma.:dstratura DOR ditfet•entes diotrictos, 
depende a viclot•ia ou a der1·ota; e é por isso 
que eu temo que S. Ex. não se pnssa collocar 
na :verdadeira attitude em relação á provincia 
da Bahia, e t Li vez a outras. 

Fa.ço votos pam· que o roaii,e, porque real
mrmt•J a reforma de 9 de Janeiro de i88J ó 
uma lettt•a morta, em quanto n. ma · istrntura niió 
se collocar na sua vet•dadeira. posição. O no
bre ministro bem o sabe. 
. Não é occas iio agora, Sr. presideót~. de on

'tral' miudumrmte neat <questão; não ó occasiilo 
de mnstrar as contrad" nsas de juizes, que se 
deram na Bahia p raso obter certos re•ultados. 

Eu· npenas, encnntran o-me rela primeira 
vez com o nobre ministro,nosta posição offi inl, 
e tendo S. Ex. oxt·•rnndo o seu pensamento 
qnnnto á provincia da Bahia, niio podia dei:rar 
de dizer-lhe estas palnvrns, comou·na espec'e 
de qu.,b:a do que •e tom praticado, o como 
uma e•porança, ainda que ttm pouco amort.oci
dn, do qu' ao (lódo faz o r. 

S·'i bom que o nobro minist1•o ó um homem 
de parti .o, nom lho faço cat·ga por isso. No I' 
rogimon ó preciso 9 u~1 lmj11 partidos, yorquo ó 
pelo cumbMo das 1dons que 1 ódo salur o bom-

'!"'''·, .. ,,, .. !, , ..... .. 

estar da soc'edado. Dent~o dos limites legaos 
tudo so pód · l'nzer ; mas ó neces•ario não ultra.
Jlassar estes limites. 

Para a 1 rovincia da Bahia a entrnda do no
bt·e ministro l'oderia ser con,iderada como o 
'UOO "Uictis para os adversarias; eu, poróm, quero 
f zer just ça a S. Ex. ; ac1•edito que a res
ponsabilidade do cat•go farli com que S. Ex. em 
todos os actos em relação áqu"lln provincia e da 
outt·as, rm rolaçiio li magi•tratura, em relaçlto 
á guarda. nacional, nos serviços importantes de 
seu ministerio, ha de manter-ao "tn uma posi
ção condigna, porque, senh<~res, &cima. dos 1nte· 
resses parti .at•ios está o granJa interesse na
cional, (Apoiados.) 

O Sr. A.:fl"onso Oelso não . foi o 
relator do parecer que se discut•J, e, portanto, 
assignando-o só lho cabe, se.:undo os estylos, 
a responsabilidade de sua con lusão. . 

Sondo, porem, o unico dos seus signatarios, 
quo se acha presente, julga dever oppor. al
~·umas observaçõM aos hupug • adores do credito 
quo elle ~pprova. 

O nobre aon"dor Jlela Ba,hia acaba de dizer 
que este 'ore ito manifesta uru grande abuso do 
governo, de pleno accõrdo com o nobre se
nador !'elo Paran~, que proclamou tet• sido a 
lei t•asgada ! 

Ha nisto muila exagoraçfio, e cumpre re· 
duzir as cousas ~o sou. devido valor. E' para , 
esqo fim que v 1u á trtbuna, e não para con
testar do fre11 to todas as proposições que ouvin 
aos seus honrados collegas. 

Grande abuso Jo governo ! Lo i rasgada ! Ha, 
porventura, todos ossos attentndos no credito; 
sobre cuja concessão esta ele!' berunio o sena
do V! Niio; a verdade é que, longo de rasgar a. 
lei com esta proJJosta, o governo cumpriu a lei; 
executando o que e lia ,:etermi na. 

Si o ministt·o da justiça, reconhecendo a in· 
sufllciancia de algumas ve1·haR do respectivo 
orçamento, no exercicio de 1880-1881, abrisse 
por si o crelito necellSal"io, funccionando o par· 
lamento, ontüo, sim, teriam todo o cabimento 
as severidades .los nobres senadores. · 

Mas não fJi isto o que fez; apresentou-se as 
camart•B . e, demonstrnndo-lhes que aquellas 
vet·b~s não tinham sido dota•las com os meios 
correspondentes aos serviços de cada uma, pe
diu-lhes 'lue o habilitassem a desemponhal-os1 
votando novos rocursJs. 

Nada mais regular, nem conformo com as 
preacripções da lei. !Indo. pois, o attentado, 
onde o condemnavel abuso 1 

O Sn. JuNQUEIRA :-As despezas jli estavam 
feit<s. 

0 Sn. AFFONSO CELSO observa que da pro• 
posta não ao concluo isto. Hoje, sim, na Ms
pezns jli ~stüo _feitas, mas docorrou ,i ti quasi 
anno e mo10, pots que a pt•opost.a do governo ti 
do .Janeiro do :1882. Porventura, cabo no go· 
vorno a culpa do não estar ainda concedido em 
Junho de 1883 urn credito rodamado no começo 
do anno do :!882 'I ·, 

O Sn. ConnmA :- O exorcicio ostnl"fl findo 
dosdo .Junho nnloriot•. 

------·----
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O SR. AFI'ONSO CEI.so respondo q uo nem 
por isso pó<le-se affirmar quo jll Pstivesse feita 
a despoza, poi'<Jue corrin ainda o trimestre a·lui
cional, durantu o qual li'l,uidam-se definitiva
monte as contas do exercic1o. 

Demais, só ao enccrrar-s9 o exercicio era 
po•sivel conhecer exactamente a sufficiencia ou 
msufficioncia das verbas, e antos de Janoiro de 
1882 nito podia o guvorno dirig-ir-a • ao corpo le
gislativo, que nilo funccionou em t88t. 

Portanto, nilo sojamo11 exagerados, olamando 
contro atlontados que se não deram .e f.<llanlo 
em grandes abusos, quo nllo foram commot-
tidos. · · ., 

O procedimento <lo governo foi legal e cor• 
recto. De•t!'' que na despezas eram imprescin
diveia, e as ve1•bas não chegavam, o governo, 
obrigado e. occorrer a r.ssns dospezas, nilo tinha. 
outl'o alvitre senão reclamar do corpo legisla· 
tivo.os moias indispomaveis. 

UM SR. SENADOR:- Devia reclamai-os antes 
de fuzer as Jespezas, 

0 SR. AFFONSO CELSO está. de e.ccordo, salva 
a seguinte condição : si e. dospeza fosse adiavel 
ou pudesse conhecer em tempo e. escassez das 
verbas. 

Apple.ude o orador sinceramente a infntigabi· 
lidado com que, ha algum tempo já, os nobres 
senadores pelo Paraná e Bahia examinam aqui 
os creditas, cuja concessão ou approve.ção é ao
licitada pelo poder executivo. 

SS. El<.:x. prestam com isso um bom serviço, 
porque, embora não sejam sempre justas e fun· 
dadas as suns censuras, todavia é corto que vi
sam um intuito altamente patriotico, qual a 
'llei'dade do orçamellto, pedra e.ngo1lar do nosso 
systema. de governo. 

Essa analyse minuciosa, de verba por verba, 
alg.\rismo por alge.1·ismo, e. que se entrega. 
principnlm••nt' o nobre senador pelo Paraná, 
todas ds vezes quo o senado occupa-se de as-

. aumptos semr•lhantes, tem, no conceito do ora· 
dor, uma dupla vantagem. 

. Por. um lado. é uma advertencia ao poder 
executivo, para que ponha especir.l cuidado em 
evitar e. abertura ou o pedido de creditas, por 
meio do rigorosa economia o só o faça em casos 
de absoluta necessidade. 

Por outro lado, os esfoJ•ços do nobre senador, 
que aliás niio o o unico nessa propa~anda, Mo 
de contribuir pao•a a~uillo que o orador consi· 
dera a principal cond1ç1ío do melhoramento de 
nossas finança•, isto é, incutir no animo de 
todos, parlamento, governo e cidadãos, e. pro
funda convicçito de que <) mister fazer do or
çamento Um« verdade, jll não preterindo as suas 
determinações, e já deixando de preterir, elle 
prbprio, as exigencias do serviço publico, nlto 
contemplando despezas dispensav~ia, e dotando 
aufficientemente aa que forem necesaariaa. 
(Apoiados,) 

Emquanto essa opinilto niio se formar, em· 
quanto olla nlto dominar todos os espiritos, 
desonga.nemo-nos-niio conseguiremos nunra o 
dosoj ado resultado, sejam quaes forem as li mi· 
taçõcs croadns por lei â ncçllo do poder execu
tivo. (Apoiados.) 

O nobre aana.dor pelo Paraná và a causa 
principal d~ inobservancin dos orçamentos nos 
abusos <lo governo, arra,ta.do pela natura.! ten
denoia de a.ug-mentar de,pezas. 

Nilo ha niato inteio•e. justiça, e mais appro
ximou-se da verdade o nobre senador pela 
Bahia, qu11ndo na •esslto de hontem reconhcoou 
que os proprios orçamentos continham e n si o 
germen <lo inexequibilidade, nilo oquilibra.ndo 
o algarismo da despeza com o serviço a dosem• 
penhar. 

Desse desnguilibrio, dessas ve1•bas ipferiorea 
á despAze. real, nascem os creditas aupplomen· 
tares e oxtra.ordine.rioa, que, nlto estando em 
po•oporção oom e. receita calculada para o exer· 
oicio a que se referem, e nlío sendo nunca 
acompanhados, como era mister, de recursos 
te.mbem supplomontares e extraordinarios, pro
du~em os deficits,. ·que e.ccumulados de anno 
em anno trazem forçosa e fatalmente situações 
embaraçosas, romo a 1 uellas em que actualmente 
acham-a 1 as finanças do paiz. (Apoiados.) 

Mas, acaso tambem a culpa disso s~rá do 
governo 1 

Nilo ; a. causa do mal é ·multipla, e cul• 
pados alio todos , governo e opposiçllo , ca• 
mare. e senado ; ci pr0ciso que nos resi
gnemos e. confessai-o, e tratamos de e.rripie.r 
cJn•reira. 

Si a culpa fosse do governo só, como ex• 
plicar então o facto de não se apontar, em 
nossa vida parlamentar, que já não é curta, 
um só e<amplo, talvez, de credito pedi· 
do pelo governo e rej ,itado palas camaras f 
(Apoiados.) 

Nilo ha fugit· deste dilemma : ou não ha os 
abusos que se imputa ao governo, ou d~lles é 
te.mbem cc-participante o poder legislativo. 
(Apoiados). 

Os nobre senadores increpam a situaçilo do· 
minante com significativa insistencia, o seu 
pouco amor á economia e á verdade do orça• 
menta, chegando mesmo a qualificai-a de os• 
banje.dora • 

Mas e.ind,t nisto dâ-se 1!agrante negaçll:o de 
justiça, porque e. verd <de é que e. situação li· 
beral tem revelado a mais 1;ronuncie.de. tenden• 
cio. para as economias, e he. empregado os maio• 
res esforços para respeitar o orçamento e con· 
duzir as nossas finanças ao bom caminho. 

Si o não conseguiu, nem foz tudo quanto de· 
via, a re.zlto é que, além de niio o permittirem 
as circumstanclas, muitas d·ts medidas que ini· 
ciou na camara dos Sr.>. deputados, e conseg-uiu 
fazer alli adoptar, encontraram no s mado de• 
cidida resistencia •. , 

O SR. JoÃo ALFREDo:- Conseguiu V. Ex. 
tudo e alguma cousa mais·. 

O SR. BARROS BARRETo:-A' excepção do mo
do de contar os exercicios, tudo o mais V. Ex. 
obteve. 

0 SR. AFFONSO ÜELSO niio oonseguiu tudo 
quanto BO!icitou, mas muito monos. Deixemos, 
porém, cousas passadas, o cuidemos de melho
rar o presente. 

N!ío quer o orador entrar agora na discus
slto das causas da inoh•orvancin dos orçamen· 

'-. 



SESSÃO EU 5 DE JUNHO 

tos, e nem dM medidas propriaa para rem()vGr 
tllo grande mil!, que totfos deploram. 

Em occasiiio opportnna deaenvolvel'lk. a aaa 
opiniilo a esse respeito; por em9uanto dll'á. que 
uma providencia 1ndispensavel e acabar co111 os 
o'reditos supplementares. Ha dG propol-o em 
tempo, o conta que os nobres senadora• hllo de 
aululia;l-o nessa questão, ao contrario do que 
têm feito relativament•l a outras innovações, 
que parecendo alilh de somenos importancia, 
tôm toda.via um grande al011nee pa.ra a boa ela
boruçlo do orçamento. . 

U111 Sn. SENADOR :- O sena.do nunca ae oppoz 
4 medidas de utilidade. 

0 SR. AFIIONSO CELSO não desconhece ~mo
nos contesta as boas intenções e eabedoria. do 
senado. 

O nobre eenador pela. Bahia. queixou-se de 
que o espirito partídano tenha intluido, dura.nte 

· o dominio liberal, para as nomeações da ma
gistratura. em sua. província. 

Nlo fez S. Ex. a. demonstração deste asserto, 
nem está o orador habilitado para julga.r si 
S. Ex, tem ou nl'o razão, por nito ~onhecer os 
juizes nome1dos para. a sua província.. 

Si porém, dá-se o que S. Ex. aesevera, o 
orad~r acompanba.·o no aeu dellgostn. E' indis
pen·sa.•el, sobretudo hoje, que ~t magistratar.a. 
ta.manba intluencia. exorf!e em mataria. elei
toral. que olb se)a. estranha aott in~eresaes po· 
líticos, o nlo se ·Inspire senlo· na ler. 

0 SR. DANTAB :-Apoiado, 

O Sn. BAnRoa BAII.RETo:- A lei manda rt• 
duzil· o numero. 

O Sn. APIIONIO CmLID responde qu~ manda 
reduzir, quando o aerviço publico asaim o per• 
mitta, e não ae demonalrou quaos os que pu• 
deasom ser a11pprimidOi, 

Não q11iz o orador fazer um discurso, mM 
aimplesmonte levuntar ligeiro protsato contra 
~~olgumas proposições doi nobroa sonaJore.~, que 
o precederam. 

Folga. de ver o movimento que se vai opo• 
rando, a respeito de quea&õet rola.tivae ao orça• 
menta: é auspicioso. 

Cumpro, enlrotanlo, nlo eaquAcor que para 
melhorar as fina.nçae do paiz, indisp 'nsavel 
gue todos se disponham a. assumir a resronsa• 
llilidade de med1Jas gra.ves, e mesmo odiosat, 
que n4o do proprias para. crear popula.ri~e '. 

As finanças nllo ~~ 11oncertam com bomtos 
discursos, nem com vehementes censuras diri
gidas ~~;o govern?, o si"! f:~zendo-se gran4es 
etlOnOrll!as, o que 1m porta llrar tecursorr a m.'uta 
gente, e crear descontentes. E nlô basta 1sso: 
<i indispensavel decretar a.ugmento dé impostos, 
o que levanta ainda. ma.ior numero de queins e 
reclamaçiSes. 

Acredita o ora.dor que todos, governo e op• 
posição, cama.ra. e senado sa.borllo cumprir o 
sou dever, ca.rregando · ca.da q aai com os pre· 
·calços dos cargos que exercem, e que de outra 
fórma. não J!Oderão BOI' honrados. 

Seguiu-a& em 2• discussão o art. 2° da. mesma. 
propoata. 

O SR. AFIIONso CzLSO pede,. por&m, ao nobre o Sr. ~orreia diz qu~ já por vaf!u 
senador, o Sr. Junqueir~>, q.ue se- lembre n~o vezes· se l91111mpugnado a autor1zaçilo contuJa 
serem Axclnsivaa do lado conservador as q11eJ- em proposl!aa do governo afim de rea.liz&t 
xa& contra o> ma.gistradoa pa.rtídarios. op~raçõe< de credito necee~arias para a: exe• 

Os liberaes são ta.mbem victímas desse mal, cuçilo d" artigo• como o :lo, c~ja. discasslo 
e o ort>dor perguntar& si houve em província acaba de ao•• encerrada, 
alguma. maiores abusos qua.nto ao a.I1stamento O mini•Cer:o da 28 de Março .iá reaollht'cett 
de eleitores do que os flraticados na relação do no senado que não cabe a:o governo propor ta011 
Pará, onde os conserv~>(lores dominam 1 ! . operações âe credito. Na!f propostas d~ lei dcJ 

Na. sua propria provincía., Min~aGoraes. VIU· orça.mento, qua.ndo se tra.ta dos meios noc818a,.. 
ae um magistrado de- _!LII~> C~>t~go:Ia, e que nem rios para. collrir o deficit que se annoocia, de• 
seguer a. ella. pertencia, constlt_u~r-se che!e .P!'" clara-se que a. escolha de tae& meios ca.oe !L 
lit1eo. orga.nizar cha.pa.s. pr81nd1r clubs e dll'l• cnma.ra dos deputados. Parece, pois, que não 
gír eleições! • d :deve ser approvado o art. 2o da proposta, ora. em 

Portanto~ t>mbos os partidos que1xam-se o 
1 
discas ã~. 

mesmo mal, e é preciso que a.mbos se unam 1 Rectifica. o orador· o acerto do orador prece
para extirpa!~. . dento, quando disse que, ao formulal"-8e ena 

Emrmerou n nobre senador poJa Bah1a uma proposta, ainda Dilo se tinha.m feito as detpezaa. 
long6 lista dB command~s soper1o:es da guarda O honrado senador por Min" s Geraes niio foi 
nacional, crea·los' fta sttaação liberal, de· co- o relatot• da commissiio, teve apenas presente 
roneis e tenenter-coroneís nomeados durante 0 impresso d'o senado r maa o orador, que tam
ella. bem examinou o parecer da outra camara, 

Ainda a esta respeito p~do o orador que .não- mostra que na despezas estavam realizada.& 
se exngore. A situaç~o hber~l não orgamzou qtrando a. proposfa foi apresentada. 
um exercito como o da Pruss111., na phrn~IJ ~o Impugna em seguida. a opinião do mes!Do 
nobre senador por Pernambuco; o exerCito Já nobre senador por Minas, na parte em quo pa· 
existi~>. . recou lançnr sobre o poder legislativo ~> res· 

O qll'e se fe~ foi. reorgamzar o~ ._commandoa ponsabilidade do• nbueol! do executivo no gasta.r 
já ex tstontes, om vu·tude da nova. le1. a.lém d' fixado na loi de meios. 

Si. alg11ns commondos foram C1'8li~Oif,, é por- O governo é ouvido sobre essa lei o com lUla 
qwe· t~inbem llOVM' comiJraiJa se corrstrta1ram,. e· audiencia ó qu~ se <lotam as verbas. Si, porém, 
esslli lei manda que< cada ama o t001ha•. depoís do mnduro oxamo o larga discussão o· 

o Sn:. .Toro ALFmllDo:- Não exagere para corpo lo<rislntil•o restringe nlgt~m!ls verbas, niio 
monos. ht> sonão quo censurar aos m1n1stros quo dos-
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respeit~m as decisl!oa do podor competente, 
despendeudJ mais do que deviam. 

Contam som 1luvida oq governos com n longu
nimidade do parlamento, que aflnalsanccionu 
taea abuso~ ; mas contra esa" longanimidade 
exngerada é que o orador, com outi'O' collaga.~, 
•e pronunciiL, cla"!ando constantemente pela 
verdade orçam·> nte.ri!J.. . 
· Não irá além. E:' geral, ao que par~ce, o ac
côrdo paro. a rejeição do artis-o qu~ se discuto ; 
e, pois, inutil fó1•a adduzir contra.elle mais 
argnmento~. (Ap9iados.) · · 
· Não havendo maia quem pedias~ à 'pblavra, 
nem numero para votr.r-se, encerrou-se a dis
cussão, ficando adiada a votação. 
Seguiram-a~ em 2• diacus•ito, a qunl foi sem 

debate euc,rrada por não haver q nem pedisse 
a p.~lavra, nom numero parn votaJ•-se, ficando 
adiada a votnçll:o, os arte. 3° e 4° da. mesma 
proposta. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for
malidades com que fôra reco bido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REFOR)IA DA SECRlllTARIA. DO UIPlllRIO, RlllUN!ÃO 
DO JGXTERNA'ro AO INTERNATO DO CO!.l.EG!O Dlll 
D, PEDRO 11, E RlllFQR)IA DO I\EGULA)IEN'l'O DA. 
BIDLIOTHECA. PUBLICA. ' . 

Ent1•ou em 2a discussão, o. qual sem do bate 
foi encerradll por não haver quem pedisse a 
palavra e pot• falta de numero para votaJ•-se 
ficando adiada a votnçilo do proj~cto do sena~ 
do autorizando o governo para reformar a ae
creta:ia d.e oRtado dos negocies do i m porio ; 
reuliJr o mternato no axternatD do imperial 
QOII~gio de Pedt•o II e reformar o re·~ulamento 
da bibliotheca publica (artigo additivo do pro
jectado 1 •i do orçamento para o exercício de 
1.877- 1878, separado para formar projecto dis
tm~to). 

: Esgotadlls as mate rias da ordem do dia 0 
Sr. presidente <leu a seguinte pnra o dia 6 : 

1.• pa1·te 

Votação das ma terias cuja discussão ficou en
cerrada. 

2• discussão da proposta do poder executivo 
convertida cm pro,jecto do lei pela cnmara do~ 
Srs,deputados n. 18 do corrente nnno,abrindo ao 
ministcrio da justiça 11m crndito supplementar 
de 133:546$613, para sor applicalo ás despezas 
com as rubJ•icaa-Juntas commorciaes-o ou
tras, do oxorcicio do 18S1-1882. 

3• dita da proposta do mesmo poàor, o igual
mente convet•tLla em pr~jecto do lei, para as 
quaos votou-so dispensa do interstício. 

N. 16 do cort•onto nnno, abrin lo ao mínia
torio diL gnorro. um crodito supplomontar do 
192:721$070 pnrll occorror no pagamento <lua 
divi1hs do oxorcicios findos. 

N, '22 da diLo llllno, nbrindo ao mesmo mi· · 
nis'te!'io um cr(;ldito .stipplement •r de 321:000$ 
,para occorrer ás àespezns d •s rubricas - Corpo 
do snuda e hospitae•-e out1•as da exercício 
da 1881-1882. 

2"J'a1'to (ris 2 1.}2 horas, ·OU antes) 

3• discussfio do p1•ojecto do sena'lo lettra-N, 
de 1848, isentando das ~multas os votantes que 
doixar.tm de votaL' na eleiqJO dJ jtlizea de paz e 
de vereadores. · 

Lovantou-so a sessão tis 2'1loras e 40 minu
tos da tardo. 

24" SESSÃO 

EM 6 DE JUNHO Dlll f883 

Presidettcia do Sr. Conde de Baependy 
('llice-presidente) 

SU~II.lARIO, -E<PBDIENT'',-11oconolucção do um juiz mn· 
nicipnl. Discurso o rOI)uol'imonto do :-.r. Paus do Mon• 
donça. At.lilliiO.-PnllliP.IHA P.\RTE. DA onnl~)l DO IIJ,\.- v a .. 
taçiio d.a~ maloJJiu oncoJ'I'tLdas.- Gl'oUito Hupplom~mtar 
ao min1atorio UA jusUça. Uisclll'liOS tios Sr:~. Corroia, 
Prisco .Pilraho (mlulstro da justiça) o Silvoim tia 1\lotta, 
Votação.- Ct'ot..lituli t~U!IPicrnon~aa·os ao ministorlo da 
guorrn. 9hsoa·vadjos o omon1la llo Sr. Corroia. Votação 
om 3a tht~enssão.- S&auNDA. 1•~.nn LIA oltDJut oo oJ,\.
Projoeto do sunado, Iotta·n. N. Rvjoição. 

A'a H horas da manhã a.charnm-se presente~ 
37 Srs. sena .ores, a saber : 

Conda de Ba,pendy, Cm! Maeba lo, Barão de 
Mamanguape, Luiz l•'elíp '"• Gudoy, Chicharro, 
Leão Valioso, Vtscond~ de Jflg.I·try, Jun 111eira, 
Corroia, de Lamare, Barros Barreto,Luiz Carlos, 
Paula Pessoa, Alfonso Celso, CastJ'O C>m·eira, 
Christill 10 Ottoni, Visconde do Muritiba, Sa
raiva, Dan tas, Fausto d t Aguiar, Bar;io de 
Maroim, Visconde de Paranaguá, HenrLjua 
d' Avif,., Dioga Velho, Barão .Ja Laguna, Diniz, 
Visconde Je Bom Retiro, Nunes Gonçalves, Vi
t•iato de Medeiro>, João llfr.tdo, Vi;condo de 
Abaeté, Toixoira Junior, Meil•a da Vasconcellos, 
José Bonifacio, Paas de Mendonça e Jngua
ribe. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os SJ•s. Uchóa Cavnlcanli, Barão do C3tc. 
gipa, Bnrão do Mamoró, Octavi.Lno, :"ilveira 
Lobo, Ribeiro da Luz, Vieira dL Sílvn, Visconde 
de NictheJ'OY e Visconde de Pelotna. 

Deixou de compare,,or, sem cnusa partici
pada, o Sr. Barão de Souza Quoiroz. 

O Sn. PRESIDENTE abriu a sessão, 

Leu-so A acta da srs•ão nntoco lonto, a, ni!o 
havendo quom sobra elln flzosso observações, 
dou-so por approvada. 

Compareceram, d·•pois de abort~ a •o•slio, os 
Srs. Lafayntt'•, Cunha o Fiq-uoirodo, Canannsito 
do Sinimbú, Silvoit•rt da Mottll, Martinhn Cam~ 
pos, Soaras Brandão, Carrão, Silvoil•a Martins, 
Fornandos da Cunha, Fr11nco do Su o Antão. 

~ 
(.~ 
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O Sa. i• SmonmTAUIO dou contt~ do soguinto 

EXPEDIENTE 

Officioa: 
Do ministerio daagricultuJ•a, d·a 4 do oor••ente 

moz, remettenrlo 70 ex:empl res do rolatoJ•io l!o~ 
estudos feito< no rio das Velhas, de Macahubaa 
até á. barra, no S. F••ancisco, pelo engenheiro 
Benj11mim Ft•.tnklin do Albuquer.1ua· Lima.
Ao urchi vo e a distribuir-se. 

Do I 0 secretat•io da c.amaJ•a dos deputados, de 
5 do dito mnz, communicando que aquella ca
mara procedeu u eh•içio da m •sa que deve func
cjonal' no corrente mez, o elegeu : pr lsid•>nle; 
o Sr. José Rodrigues do Lima Duart·• i vice
presidontes, os Srs. Antonio·MoreiJ•a de Bat•ros, 
Manoel Atves de Araujo e Antonio Eleuteri' de 
Camat•go i 1•, 2•, .3• o 4• secr •tario• os Srs. Joiio 
da M •tta Mach,..to, F1•anci•co lllefonso RibeirJ 
do Mene1.es, Leupoldo AugJsto Deocleciano d • 
Mello e Cunhll e Jose Bnsson de Miranda Oso
rio.-lnteirado. 

RECONDUCQÃO DE Ul\1 JUIZ MUNICIPAL 

. Os~·. Paes de.Mendonça:
Sr. pr Jai.Jeute, o Jo1·na~ do. Oommeroio de 
hontem publica uma corrospondnncia, om que, 
analyaando-se a l'Oconducçi!o do actual jniz mu
nici1•al do termo de Camaragibe, da província 
das Alagóas, se lê o seguinte (lê) : 

« Havendo completado seu quatriqnnio·o juiz 
municipal do Passo de Camaragibe, bnch·•rel 
Jolto Marinho Carneiro de Albuquerquo, fez-se 
subir ás mitos do Sr. con~elheit·o Mnura doeu· 
mantos importantantos, que levavam à evid.m
cia a impossibilidade da reconducçilo daquelle 
juiz. · · " 

Provou-se a S. Ex. : 
1.• Que essa bacharel, na qualidade de 

juiz de orphi!os, fót•a sujeito n processo de r<is
ponsabilidade pelo juiz de direito da comarca, 
por factos criminosos pratica'llos com relação 
ao espolio do pad:e Delfirio Clack i 
· 2. 0 Q11e, pronunciado, como foi, o mesmo· 
juiz municipal recorreu pa~a a relação do dis
tricto, e 'lU • os autos respectivos de•apparece
ram, som quo até bojo se saiba em que lbou 
essa pronuncia e onde param os ditos autos i 

· ·3.• Que'o moamo bacharel, havendo func
ciionaJo como parte, na qualidade de promotor, 
sendo depoi .• nomeado juiz municipal, funccio
nou em processos nos q uaes h a vil officiado na
quelle Mractor, isto é, dera despacho de pro
nuncia e prAsidira a julgados nos quaes roq••e
reu, como orgiio da justiça, o formulou libellos, 
como accu•ador publico ! 

TAos d 1cumontos vão adiante publicados, o 
par!' el!ea chamamos a attençlio do novo ministro 
da J u•tiça. 
. O govot•no, quo violou ha pouco a loi, doft

nindo as incomp.ctibilido.dos ,o Dr. Julio do 
Mendonça, som provocaçuo do parte, o declarou 

V. II 8 

sem eífoito o decreto de sua ••emoç1lo para a 
comarca de Caruaragi •o, nito terá I'ocureos ,Para 
fazer cessa1• o exercicin de um juiz municipal, 
'I no niio podia, sem oft'ensa da moralidade o da 
lei, ser ruconduzido 1 

Ha de perdurar na m~moria deste paiz a 
admniatl'l~.;lío do Sr. Moura, como a maio•· ca
lanldade e o mni.11' ••ob 1ixamento que a posição 
d 1m i nistro de esta !lo tem sofl'J·ido neste fatal 
clominio da libe rdale dos abusos e dos crimes,, 

Eis os documentos : 

N. 1 

c lllm. Sr. Dr. juiz municipal do termo da ci
dade e Passo d•l Cumara,;iue.-I.Jiz Manool Gua· 
cindo da Silva, que a bem .e sou ui rei to n :c s
sit. que V. S. m~nde que o escrivão do ju••y 
deste termo, om viota do tra 'ludo do processo 
crime de rosp •naobilid .• de, inst .. ut•ado contra 
o Dr, juiz municipal e de orphilos doote termo, 
João Marin)to C;-rue•ro,Je Albuque1•que, em re
lação aos dmll"•ros d.Ls orph4s filhas do padJ'O 
llelfirio Josó de Oliveira Clack, c rtifique aqui, 
em tJrmos que fa~am fé, o teor da ordem su
perior pela qual foi . instaurado o p•·oces<o, os 
documentos que aerv•raw de ba<e para o mes
mo vroc aso em gro1u ,e recurso, a data de 
seu requerim<mto i e, no Caio atllrmativo da 
volta, certifique tambem o accórdão uo meomo 
tribunal. 

Nestes termos, pede deferimento -E, R. M. 
Camaragibe, 23 do Abril de 1883.-ManoeZ 
Guacindo da Silva. 

Dê-se o ···equ~r do.-CamarBg-ibe, 26 de Abril 
1883.-J. P. Moreira de Mendon,'a. 

Certifico gue funccionei nos autos ct•imes de 
responsabihJade i .. staurado c •ntJ•a o Dr. juiz 
municipal do termo, João Marinho Carneiro de 
Albuquo1'que, a que allude a petiçüo retJ•o, da 
autoação, resposta de,t·• e 10 Dr. promotor pu
Mico da. comarca, a concluslto ao Dr •. juiz de 
direito de então, o finado Augusto CaJ•los de 
Almeida Albuquerq•Ici não voltando os ditos 
autos para o meu cartorio. E' bom prJvav ·I que, 
estando eu occupado no registro ele:toral, ibs· 
cessem os autos para o c1rtorio do escrivão·com
pauheit•o Roger1o Fe"nande"' de Barros, que 
funccionou e&n ~lgun.q. f,itos de cartor'o do jury, 
durante o meu Impedimento, e este fizos'e se
guir os autos pal'a o egregio tdbunal da rela
çilo do diatricto, vi•to como nilo foi ella p1r mim 
feita ; uma vez que n.io encontro no cartorio 
traslado dos nutos, corno costumo deixar, sempre 
que faço remessa de quaes9.uer autoq para o 
mesmo tribunal i dou nunha fe. Ci.Ia~1 do Passo 
do Camarngibe, 27 de Abr'tl de 1883.-Em fé 
do vordade.-0 eacrivíto tlojury, ManoeZ Lou
renço Alves da Silva. 

N. 2 

Illm. Sr. escrivão do crime Alvnl'el do Souza, 
-Diz Josó Ernesto do Mondonça, <J.Ue a bem de 
sou direito nocossita quo o Sr. oscrJviio que o:.:
erco bojo as funcçõea no cartol'io de orph•!oa e 
crime do fallocido sol·vontuario Rogerio For-
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nandes Barros, cnrtifiquo aqui 1le1'bwn arl 
tlel'bum o toar de todo o processo crime de 
l'esponsabilitlade que se instaurou contra o 
Dr. jui~ municipal d·•ste termo, Jollo Marinho· 
Carneiro de Albuquerque, em relaçiio ao di
nheiro dos orphãos, filhos do padre Delfirio 
José de Oliveira Clack, tudo om termos qu~ 
façam fé.-Pededeferimento.-E. 1~. M, 

Certifico que nunca coueu pelo cartorio, 
hoje ll. minha g-uarda, procosso algum contra o 
Dr. J01lo Marinho C•rnoiro de Albuquerque, 
juiz municipal deste termo; do' q:ue dou fé. 
Passo do Camaragiie,'27 de Ab1•il de··i883.-0 
escrivão interino, Saturnino Antonio Al1lal'es 
de Sfltt~a. · 

N. 3 

lllm. Sr. escrivão do jury do termo da ci
dade do Passo.-José Ernesto de Me11donça 
necessita, a bem do ~eu direito, que o Sr. es
crivi'ío do j .try revenlo o processo crime instau
rado coo officio da justiça, por crime de fu1•tos 
de cavallos, contra o réo preso Antonio Vaz de 
Souza, crrtifique aqui, 1l Tb«m ad ve;·bum, os 
teore3 da pronuncia decretada pelo Dr.juiz mu
nicip:ll,da confirmação da pronuncia pelo Dr.juiz 
de ,üroilo e sentença doste, que confirmou a de..; 
cislto do jury no julgamento cm uma das ses
aões do anuo passado. Certificao lo lambem, em 
vista do procr,sao instaura:lo contra Maooel 
Luh Lins Villela, por tentativa de morte em 
João Pomada, qual o promotor publico gue deu 
a respectiva denuncia, e finalmente certliique o 
teor da pronuncia dada em os d tos autos e qual 
o juiz la formação da culpa: tuJo em termos 
que façam fé.- Pede def~rimonto.-E. R. M. 

Manoel Lourenço Alves da Silva, 1° tabel
lião publico do judicial e notas, escrivão do 
civel, capellas e resíduos no termo da cidad~ do 
Passo, por Sua Magastade o Imperador, oftlcial 
do registro geral das hJ"pothecas na comarca de 
Camarag'ibe e e~crivllo interino do jury nomes
mo termo, na fórma da lei, etc. : CortLfico gue, 
revendo oa autos crimes do meu cartorio e 
~uarda,entre ellea encontpi os processos crimes 
10staurados contra Antonio Vaz de Souza e Ma
noel Francisco Lins Villela, a que allude a 
petição retro,e tlelles constam as peças pedidas, 
do teor e fórma seguintes: c FI. 40. Vistos estes 
autos: e<taodo provado doa autos o crime pra
ticado pelo i'ÓO Ant'lnio Vaz de Souza, pro
nuncio-o no art 257 do codig·o criminal, o 
o au,jeito ú prisão e livramento. O escrivão 
lance o nome .do réo no rol dos culpados, re
commondo-o na prisão em que ao acha, o faça 
estes autos concluaos ao Dr. jttiz de direito da 
COml\rca, para q uom recorro, na fórma di\ la i • 
Qi,Iudn do Passo, 17 de Maio da 1882.- Jof!o 
Marinho Carneiro do Albuquerque.» «FI. 40 
verso: Vistos ostos autos: neg-o provimento ao 
recurso interposto do despacho de pronuncia. de 
11., po1' se achlll' rlle conformo a direito o prova 
dos mesmos. O escrivão cumpra o seu reg-i
monto. Cida lo do Passo, 3 do .Julho do i882.
l017o Marinho Carneiro de Albuquerque.,. 
«FI, 60. Em conformida,Jo com a docis:io do 
jury, julgando o réo como incurso no módio do 

art. ·257 do co,ligo criminal, con lemno-o . a 2 
IUlD03 e i mez do prisão com trabalho e multa 
Je 20 °/0 do vnlor fUI'taJo ; pagas as custas pelo 
mesmo. Sala das ses~ões do ju1•y da Lli !ade do 
Passo, 30 de Novemb1•o de 18~2.- O juiz de di. 
reito i!lterino, presidente do tribunal,Jo•7o Ma-
1'inho Otwneiro rle AlbuquerquP.'tl- Co!•tifico, 
finalmente, que, revendo os autos crimes ins
taurados contra M:moel Francisco Li na Villela, 
nolles, á fi. 20 v. e á 11. 22, ent·onti'"i a denun
cia dada pelo Dr. promotor publico da comn1·ca, 
que entito exercia., o Dr. João Mal'inho Car
neiro de Albuquerque.-Sentença.- «Dos de
pai ":lentos _das testemunhas. do pr0sente som
mario e mats peça• que o 1ostruem, está ple
namente provado o fteto crimino.<o praticado 
pelo denunciado Manoel Franci~co Lin~ V1llela, 
pelo que o pronuncio, como pronunciado tonho. 
no art. 205 do codigo criminal, npa1•tando-me 
nssim do parBcer do D1•. promotor da comarca, 
que pede a pronuncia no art. 193 do rererido 
codigo. O e11crivão passe mandado de prisllo 
contra o réo e lance seu nome no rol dos cul
p1rlos ; pagas as custas pelo mesmo réo, em que. 
o conolemno e sujeitando-o á prisão o livrameo-· 
to, o, na fórma da lei, recorro deste meu despa
cho para o Dr. juiz de direito da comarca. Passo 
de Cama.ragibe, 30 do Agosto de 1879.- Joao 
Jllarinho Carneil-o de Albuquerque.» Certifico 
ainda, que na formação da culp '· do mesmo 
processo fuoccionaram o Dr. juiz municipal 
Hr;rnardo Lyndolpho de Mendonça, o supplente 
tenente Joaquim J 'BIÍ Alvim e Dr. juiz muni
cipal Joito Marinho Carneiro de Albuquerque ; 
dou fe, e aos ditos autos me reporto, em meu 
cartorio e sob minha guarda. Dado e pa•sado 
na. cidade do Passo, aos 27 de Abril de 1883. 
Eu, Manoel Lourenço Alves da Silva, escriv!to. 
interino do jury, a escrevi e aasigno. Cidade do 
Passo, 27 de Abril de 1883.- Em fé d~ verda
de.- O escrivã~, Maneol Lourenço Alves da 
Sil1la.'tl 

Da correspondencia que acabo de ler e dos 
documentos, q_ue lhe estão anoexo11, vê-se que o 
Dr. Joiio Manoho de Albuquerque Carneiro, 
reconduzido no logar de juiz municipal do ter
mo de Passo de Camaragibe, acha-se sob a 
pressão de um processo de responsabilidade, 
por extravio de dinheiros, pertencentes a or-' 
phlios ; consta mais que esse processo não 
oxiste ou não se encontra nos cartorios da
queiJa comarca. 

Além distà, consta que aquelle juiz funccio
nou como parte, na qualidade de promotor pu
blico, em diversos processos, e que, sondo do pois 
nomeado ,juiz municipal,funccionou nos mesmos 
como juiz de pronuncia, julgando feitos em 
que tinha funccionado lambem, como org-ão lia 
justiça publica. 

Estes factos, Sr. presidente, silo tão graves 
que dispenso-me de commental-os, li mihndo
mo por isso a chamai' pal'lt ollos a attençiio do 
nobre presidente do con•elho, o sujeitar'' illus
trnda aprocinçiio do senado um requerimento 
pedindo info1•mnçõos, que julgo neceAsarias 
para chogur-se a.o conhecimento da verdade. 

N1l0 tenho, Sr. prL•sidonte, proposito do fazer 
rocriminnçõos nom accusnçõos no ex-ministl'() ~ 

I 
I i 

----,·-··--------··----) I__ 

'...·· . 
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da justiça e ao Dr. João Mari11ho de Albuquet'• tas commerciaea - e outras, do exercido de 
que Cat•neiro. 1881-1882. 

Pulo contrario, faço votos para que o meu 
requerimento lhes propol•cione occa.si!lo de se 
justifical'Utn completamente, 

O que nuo Jesej~ é que semelhantes factos 
passem desllpercobltlos. 

Peço lic~nça pnra ler o meu requerimento 
(IB): 
· « Requeiro que por inter.ne:lio. do ministerio 
da. ju11tiça se peçam as seguiu tos inform tções : 

· Si existe o processo de responsPbilidaàe 
instauudo coutra o juiz municipal do Passo de 
Camaragibe, João Marinho Ca1•neit•o de Albu. 
que1•que, e si es~o proces~o segue seus termos 
regulares, até final decisão pelo tribunal com-
petente. _ 

Sala tias sessões do senado, 6 do Junho do 
1883.-Jucintho de Mendonça, :. 

Foi apoia lo e posto em discussão, a qual ficou 
adiada por pedir a palavra o Sr. Leito Vel
loso. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE MA TERIAS ENCERRADAS 

Votou-a~ e foi apl-'rovado o art. i• da proposta 
do pod3r executivo, convertida em p1•ojecto de 
lei pela camara dos deputados, n. 14, do corrente 
anno, abriudo ao ministerio da ju,tiça um cre
dito supplementar, que será applicado com as 
verbas-Justiça de 1• instancia-e outras. 

Votou-so o foi rejeitado o art. 2°. 
Votou-a' o foi rejeitado o art. 3o, 
Votou-se e foi approvado o art. 4o, 
Foi a proposta,nssim emendada, adoptada para 

passar a 3• di se ussito, 

' 0 Sll. IIIElllA DE VASCONSELLOS (pela Ol•dem) 
requereu verbnlmentQ dispensa de intersticio 
par.1 a 3• discussão desta proposta. 

Con•ultado, o senado concedeu a dispensa pe
dida. 

Votou-se e foi rejeitado o projecto do senado 
autorizando o governo a reformar. a socrei•Hia 
de estado dos negocios do imperio, reunir o in
ternato ao externato do imperial collogio de 
Pedro JI, fil reformar o regulamento da bi
bliotheca publica.. 

OREDITOSUPPLEIIIENTAll AO IIIINI•TERIO D~ JUBTII}A 

.Achando-se na sala immediata o 'sr. ministro 
da justiç '• foram sorteados para a deputação 
que o devia receber os Sra. Barão da Laguna, 
Alfonso Celso a Leiio Velloso; e, sendo o mesmo 
aenhor intr.Jduzido no salão com as formali
dades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. presidente, 

Entrou em 2• discussão, com o parecer da 
oommiasão de orçamento, o nr~. fo da _Proposta 
do podor executivo, convertida em proJecto de 
lei pola camnra dos do~utados, n. 18, do corrente 
anno, abrindo no mintstario da justiça um crn
dito supplementar elo 133:546$613, para ser 
applicado tis despozas com as rubricas - J·un-

·-·'-............ -.. 

O Sr. Oorrela 1-Como hontem di
roi que o exame a que J.lrocedi •obre esta 'pro
posta levou-me a dar po1• JUstificadas as palavras 
que, em ~m notavel parectJr, escreveu a illustra
da comm1ssão de orçamento. 

As despezas de que se trata, feitas como 
foram, autorham aa palavras de justa aeveri-· 
dada empregadas pela illustrada commissão, 
Ella assim ae enuncia (IB) : 

( A proposição do poder executivo ··para 
ab1•ir-s9 ao ministerio .:la justiça um credito 
supplementar de 133:546$613, destinado as 
des,,ezus · com as rubricas- Juntas commer
ci~es e outr,•s- do orçamento de 1881-!882, 
fo1 approvada com em•mdas, e enviada ao se-· 
nado pela camara dos deputados. 

O governo pretende justific'l' a necessidad& 
do ct•sdito pedido, com a allegaçilo de terem 
si~o.ins~ffici~n!es .os credi~os dJ orçamento do 
mm1ster10 da JUstiça, destmadt s as referidas 
rubricas, contorme a lei n. 3017 de 5 de No
vembro de 1880, (O••çamento do exorcicio de 
1881 a 1882.) · 

Ç> ex 11m e da . pr~posta demonstra ·que a 
umca prova da extgUiclado do• creditos votados 
P.ara os l'ub:icas em questão, é o facto de terem 
s1do excedtdos a pretexto da necessidade de 
serviços determinados, ora pelo proprio minis
t~l'io, da justiça, Ol'& pelos presidentes de pro
vmcu)., 

Entretanto o essencial seria a demonstra
ção de que houve realmente a allogada neces
sidade, e foraM impreseindiveis os serviços que 
oecasionaram o desoq uilibrio do orçamento vo
tado. 

Mas ta es serviços nem ao menos foram 
espe?ifi~ados distinctamente,segundo as tabellas 
exphcah.vas do orçamento rosl?ectivo ; e, nas 
anne;t:a~ a proposta, figuram ate despezas pre
sumnle•s. 

Na-exposição de motivos, tratando-se da pri
meira verba onde hou vo excesso-Juntas com
mcl•ciacs-explicou-se a natureza de algumas. 
despezas quo o determinaram; mas esse me
thodo foi logo substituido pelo do engloba
mento. 

Assim, para criterio da supposta insuffi
ciencin dos creditas votados, ficaram sóment& 
os seguintes factos: 

1.• Pela qÜota destina1a ao expediente da 
junta commet•cial da côrte, foram pagos, além 
de dous armarios . par11 o arcbivo, fornecidos 
pela casa. do correcção, os salarios de um ser
vente e os vencimentos de um praticante, lo-. 
gares estes não crondos por lei. 

2.• A bem da segurança publica, as d·1spezas 
secretas da pnlicia, para as quaea o orça
mento fixara a somma de 110:000$, tiveram o 
excesso de 9:598$000. 

3, ° Com excopçilo das rubricas-Aj!Jda.~ de 
CUlto aos magistrados de 1• o 2• instancia.-e 
-Oonducçl!o, sustento e curati'llo do presos
para as qunes a lei do orçamento fncultn. no 
governo 11 abortut•a de cre li tos supplomontares, 
pela natureza eventual dos rospoctivos ser-

,, ···:- ,.,,,-,nl' 
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viços, as demais, onda houve elw,sso, versam 
eobt•o serviços cet'Los o determinados, que po
dem e dev ·m sor• desompenha.Jos com os cre
dito~ v .. tados. Assim, pnrém, oito tem c1uorido 
o governo, sendG a consequoncia o dosogui
librio orçamentaria e a nulliflcaçii.o da lo1 do 
orçarnemo, gat•anth essJncial dos contri-
buintes. · 

A propo,l11 do govet•oo vem 1\pprovnda pBia 
c1m·.•ra do• d putarlus, a quem pertence inicinr 
á rdspousaiJili,Jade ministerial, e as•im. rosta 
ao senado leg11l zar a despoza arbit1•ariamunte 
foit11, approvando tnmbem a pt•oposiçil~.· 

Saia d11s commise<íes, ·14 e Maio de. 1883. 
])ioga Velho.- Barao rle 1lf amord .-Affonso 
Celso . ..:.. Oiscardo quanto á conclusão do pa
recer, e, pot•Lanto, entendo que e>te credito nuo 
deve Bel' appi'OVado. Stlveira da Jll otta ~ 

Continúo 11 coufot·mar-mo com o voto disct•e
Jlilonte do nobt•e senador péll' Goyaz, Penso que 
que o sonado nilo dt>ve p1·estar se11 assentimen
to a despezas que, como bem d:sse a nobre 
commissào, foram :tr.,itr tt•ittmente feit ta. En· 
tret11nto, vamos caminhando de modo a tornar 
por fim oJrectivns as boas do••trinas nesta mate. 
ri11, o que, sem duvUa, importa jã um pro
gresso ~o CJ ue, mais ta•·de, o.• contribuintes hão 
do aufel'ir incontestaveis vantagens. 

Limitar-me-ia 11 estas cons·'derações, si niio 
tivosse do trn.tur, ainda quo ligeiramente, do 
alguns outros pontos da proposta. 

Diz ella, pot• e::~:emplo (lê) : 

4 C.lnvem ponde1•ar que a ve1•ba - Casa da 
detanç io, -variavd por sua natureza, é ainda 
daquella• para as <Juaes o <rovorno pódo abri1· 
credita 'upple1nentar, conforme n tab •lia C, a 
que se refwe o a1•t. 10 da lei n. 3017 de 1880.,. 

Ora, a nobre cammissão diz que sómente se 
pódo abrir cre1it> auppl~meotar, nas verb 1s do 
ministerio da ,justiça, para as de ajurlas de 
éusto de magistrados, e sustentação, conducção 
e curativo de pres~s. 
· Quem tem razão~ So.guratnente que n nobre 
commissão; nem se pOde entender como ao es
cr.,voram estas p•bvraa na proposta do go-
verno. · 

A t.tLbella-C- da lei a que se faz referencia 
diz ciMamentn que o governo só póde abdr 
credito suppl menLar no ministerio da justiça 
para ns V01'bas-.~jud1\ d 1 cu· tn de magi•t1•ados 
de 1• e 2• entraucia, o con~ucçilo, susten
tação e · urativo do pr •soa Como, l'"is, achou 
o governo comprelr,ndida nesta tabcll1111 vet·b~~o 
-Ca•a de det ·oçito 1 . 

Uma. novidade se encontra lambem nesta pro
posta, ó n que se refere á justifica~' o de dos
pe1.11oS e~c •d •nlo8 do credito por notes dos pre
sidentes de provincia! 
. Si já nos atordoam os · xcossos d) credito 
decretados pelos ministros, aberta esta nova 
porta para deixar do resp •itar o credito legis
lntivo, então dochliJamente cada vez iremos 
mai ~ <~arn traz. 

Nem o doc1·eto do Fove1'0iro do 1872, a quo 
ao l'OCOI'ro, pormitto osto pl'O'cdimento. 

A vo1·b~.-Ajudns do cu<to-pnra a qunl so 
podo cro.lllo supplomont.u•, devo morocer n 
attonçüo do 8on11.lo, 

O cr.edito legislativo ot•a de 5R:800$, o ma~
mo que o governo entenleu sutHcJ.cntQ para o 
c~ot•cicto corrente. Qu~~onto ae gastou por conta 
desta verba no exercicio de 1881-18ti21 

Q11asi o triplo .!o crPdito lr>gislativ•• 
Dispen.leram-qe 136:900$, de mnneit•a .que 

houve um oxcnsso, ~ó n•·'Stn vet•ba, de 80:100$. 
Todas essas remoções, que se fizern•ll, te

ri:\m sido de t~<l proveito para a a .ministraç~o 
da ju~tiça, que justificassem este e~traordi
narlO excesso de despezn para se111elhante 
veroa 'I 

Fixarei agora a~ minhas vistas sobre o nu• 
gmento de oredi to pedido para a verba secreta 
da p.,Ji,ia, para a qual o govet•no nem sr• quer 
tem faculdade .de abrir credito sup •ht11entar. 

Dizem que a historia esta. ve1·ba, si se divul· 
gaqse, daria no p11iz um espetnr·.ulo muito 
curioso ; qun por eita verba se têm feito des
peza • que ninguem poderia imaginar que cor• 
ressem por alia. 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA. :- Quo época é 
essa 1 

O Sn. CoRREJA:- Exercicio elo 1881-1882. 

O Sn. SILVEIRA. DA MoTTA :-Vamos ver a 
paternid~de di•so. 

·o Sn. ColinEIA:- N'to ha demonstr1ção ne· 
nhuma que sit·va para tranq_uilliz11r o poder 
legislativo a semelhante resp ·1t0; allega-sa o 
eJtcesoo, pede-se o pagamento, e nad11 mais. 

O poder legislativo tem sUo snvoro com e~ ta 
·V0rba: não permitte libertut•a de credito supp!o
montar para alia, e toJüs os annos s•• trata de 
expl.car que aHomma que•e vota, o que tem sido 
n11gmentadn, é a do que necessita o serviço pu· 
blico. · 

Si viessem discriminadamente ao senado as 
tlespezas feit•s por esta vel•ba. • • ' 

O Sn. SILVEIRA. DA MoTTA: - Vá por 
ahi. 

O Sn; ConnEIA. • • • talvez não encontrasse 
facUida!e a passagem do augmento pedido. 

Não consta que no o:s:ercicio de 18.~1-1882 
se desse. nenhuma perturb!'-ção da ord•Jm pu
blica, nem de<cob ·rL11o de crune d' mor.da falsa, 
nem se quer passageira ngitação como a quo 
se deu na capital da provincia do Po1'aná, e que 
ha de ser allognda nas contas do exercício 
corr ... nt,. 

O quo foi, ~o is, que deterrni nou esse au
gm.,nto de credtto na verba-Policia secreta
em um exercicio de paz octnvinna, como bem 
aqui .. liz o nobre senador por Pernambuco, o Sr, 
João Alfredo l · 

O Sn. SILVEIRA. D.l MotTA.: - Houve as 
crueza& do Janeiro. 

0 Sn. AIIFONSO CELSO : -Não ó; ost!l onga• 
n~do. 

O Sn. CANSANsio DE S!Nt~mu:-E si ó, V. Ex. 
designaJ•à q11aln verba, a d~~ota., ele. 

0 Sn. SILVEIRA D,l MoTTA :-0 eXCI'cicio de 
1R81-1882 comprohontlo o mez do Janeiro, 
(H a outros apartes.) 

I 
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O Sn. ConnJDtA :-0 scnn.rlo, tendo om con
sid waçilo t11 10 quanto foi ponlc1•ado p'ia nobre 
commisslto do orçumnnto, e aquillo q11o tenho 
suje1tacto ti sua elevada n.preciaçitJ, resolvera 
como entender mais acertado. 

O Sr. Prisco Pa1•niso (miniit•·o 
dajusli,a):-S1•, presidente, o nob1•e senador 
P.ela provincia do. Puruná é sempre ~ulicit~ nas 
d1scua;ões 9.uo diZOil! respe1to nos ·altos mte· 
ressos pubhcos. Mu1t0 agrudeço, ouviudo de 
S. Elt. as·observnções que foram feitas. Cllm• 
pre-me explicar os diversos pontos, sob1•e os 
quaes S. Ex. dil•igira Huas reft xões, • 

Sr. presidenta, o crodito pedido pelo minis· 
tel'io da justiça, em 1 de A,osto de 1882. nl'rola 
despezns que, tendo sido foi tns, todavia ainda 
não fura1u pagas; o credito é v ,r,Jadeil'amente 
su~plementar. l<efe•·ente ás despezas com aju~ 
das de c ato, a lei o permitte 

Eutr tan.o, .. iversas v •Nas de outra natu-
. reza foram exceli lua em diminutas quantias, 

palas nec ssidddes do serviço p Jblico; mas as 
di!ferençaH são tão p·lquena.; que, comprehell
derá o senado, não co11<i~·nando no•sos orça
m •nto:~ ve,·bas res.rictnmente sutllcientes, em 
algumas hypothnse '• jamais polerilo deixar de 
realizar-se tn.es di.lerenças, 

Uma das despezas que tem justificação per
feita, é ~ feit~ com as J'•ntas commerciaes. Em 
1875-1876 o em 1876-1877, o parlament•J vo
tàra o croJito d 98:905$, quando ainda eJ:is
tiam os quat1•o tribun•es de com•nórcio; dessa 
épOJ>l,pore•n, para cá creat•um-se divers.~a juntas 
commerciaes, ehegar••m ellas ao numero de 
sete, num ·ro superior ao dos tribunaes que 
foram nxt netos ; a< despez~s, port •nto, neces
sariamente tinham de c e<cer, po1•que, havendo 
n.ugmento d' p ssoal, houve tambom augmento 
de despez 1 no ·rnate••ial ; e, entretanto, no or
çamento par~< 18~1-1882, já depo s da cre:tção 
das juntas commerciaes eut numero superior 
ao dos extincto< tribunae~. n verba votada foi 
apena• de 81:3~0$. Nilo obqtante isto, o deficit, 
que se assiguala, é muito diminuto. 

O .nobre senalor p •lo Pa,·aná ainda referiu
se á CI'Oação de empregos, que se pc•endern ás 
juntas commercia ·a, e especialmente á j11nta 
commorcial d•1 corte, de um servente e de um 
pr.1tican to. O nob1·e ministro da justiça de 
então. aceedendo às muitas recla·11r.çõos do 
cornme••cio, e ás nocessidade9 do des.,nvolvi
monto dos serviçoq, pela j1mtn. comme••cial al
ludi ln, n.dmittiu um sei'Vente, mas de um modo 
provisor ia, e depois, aiJOrto o parlamento, RUb· 
mottera á sua consid •raçlio a. creação desRe 
Jogar, de sorte quo hoj<~ e• ta crençilo ó legal, 
assim como a vorb>l destinad!L ao pagamento do 
respectivo sala1•io. 

Ainda n. bem dos inter ssos dess~ junta, que, 
como sa'>emos, nrrocadn m11itos eu•olumentos 
para o Estado, o qun nchnv!l· s 1 onerada de 
uma g1•nnrlo escriptuNçito em consequoncia d·l 
crescido numero do certidões, quo lho o1•am 
exigi;Jas, rogistro de contratos commorcines, 
mnti'Ícnlll do co ume1•ciantos, otc., do 0111do quo 
nom sem pro c lia podia satisfazer as nocossi<h • 
do.i do c01nmercio, pormittiu tnmbom o outi'O 
logur a quo jrt mo rof~ri, assumindo o ministi'O 

esta rospons•bilidado; mas depois s••bmotteu 
sou neto ao cl'i.erio do co1•po Jogi,lativo, e este 
approvou-o, votando verba para o pag-amento, 
o que confirma o orçamento em vigor, 

O nob1·e s nadai' ainda roforiu-de aos exces
sos na Vlli'bn rolativ11 a ajudas de custo a ma
gistradosde i• instancia. 

Bem Habe S. Ex. qual foi o movimento do 
anno de 1881-1882 em relaç!o ti mngi trutura 
de 1• instuncia. Creados novos to r mos e co
marcas, furtlo estas classificadas e deu-se provi
manto a un; e outras, houve neceasiJacle, por· 
tanto, de se f•zor uma evolução na magistra
tura ; as despezas nl!o podiam deixar de sor 
supe1•ior ·a tis v. tadus, e a propr1a tabella 
offer··cida pelo ministro de entilo mostra que 
rea.lmen to esRas despeza~ excederam. 

Comprohend •, p11rt,nto, o nobre senador que 
silo despezns que não podiam ser feitas sem que 
realmente o IOI'viço as exigisse. · 

Sr. presidente, ili·me escapando, na discus
são, um ponto, a rea? •ito do qual igualmente 
preoccupou-~e o nobre seu11d01' a que10 respundo. 
E:' elle relativo ás dAspezas que correm pela 
verba. secreta. Exlranhou S. Ex. o eJ:cesso 
ness.~ rubrica, 

81•, presiJente, Pesas despezas nem sempro 
p_ode!D ser .esvendada•, e alio dospezae de alta 
Blgn1ficaç1Io: ailo de.ipezaa que concorrem Plll'll 
a manutenção da 01•dem publica, de~cobrindo 
delictos e muitas vezes p1•ev ·nindo grand •s cri
mes. Entretanto, hoje, que maia se inulliplicam 
as necllHsid~des, essa verba ê menor que om 
annos anterwrcs. 

Houve apenas un1 excesso de 9:598$000. 
Esta verua, em sua distribuição no <JUe di~ 

respeito lts provincias, guarda muita pnrci
monie.. Os prosicl •ntea do província, ú11 vezes, 
usllnlo ele uma faculdade conferida pela lei, 
abrem credito• em conaequencia <las quot11s 
serem diminutas e no intuito d0 corresponderá 
urn servii•o urgente de publica uLilidad·•. A lei 
prevê e ses exi•essos e permitte a abertura de 
credito aos presidJntes de província. 

O Sn. Sn.vmnu DA MoTTA :·-A abertura de 
c1•edito para :d,Jspezas secretas 7 

0 Sn. MINISTRO DA JUSTU}A:-Eu me refiro 
e:tact11mente a do•pezas socretas. As quotas 
d1st1•ibuidas ús províncias foram diminutas; a 
quota. maior ê sempre a consagraria á córte, 
centro de grando população, mas o excesso. 
ou deficit assignalado, de 9:598$, ó prove· 
niente unic.•mente _Ja ~be1•tu••a de cr •rlitos p los. 
presilent"B de provmc111, o que ao torno11 co
nh•Jcido fin !o o exercicio. 

São estas as razões para justificar os pontos, 
sobro os q11ae" ve•·s •U a disc01•dancia por parte 
do nobre senador pela provincia do Paraua. 

O S:~.•, Silveira da Mottn.:- Sr. 
presidenta, pouco lenho a accrescontal' uo que 
jli muito luc•d•monte oxpendotl o nobre senador 
peJr, Parun1l a reapoito dosto projocto da. ca
mnra dos Srs. doput.ados, approvanilo maiR os ta 
proposta do gov••rno pai'D· nbo1•turn do credito 
pm•a aupprir do pozas foitns ou pm• r.u~•ll' pola 
t•epn.rl.içlio da justi\•n. 1\lns como nssignnndo • 
o pm•ocet•, ou decltwoi quo concorcLvn. com os 
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principias da commissão, doscot•dando, pot•óm, 
das conclt~aões, devo justificar-mo, moan1o para 
com os mo11s illustres collegas de commissito, de 
ter pt·etenJiJo ter maislogicl\ do quo elles, pro
tenção ~em duvida ousad~~o, mas que devo ser 
desculpada, visto que a pt·opria illustt·a·ia com
miss•lo <lo Ol'çamenLo foi a que reconheceu a 
~rbitruriedado das dospoz~s feitas pelo go
verno, a illogalidado com que tinham sido ex
cedidas cet•tas verbas, e concluiu depois qua 

110:000$ no ot•çamonLo de 1881-1882, por que 
razão o minisLt·o (não é V, Ex.) •. , 

0 Sn. BARROS BARRETO:- E' O que oatáU 
deft•onLa (Ro(oro-se ao 81•, Dantas.) 

O Sn. StLVlli!RA DA MoTTA:- .•. o ministro 
de 1881, desse ministerio que passou pot• mo
dolo, por muito oconomico, veiu dizer que essa. 
ver!Ja. foi excedida, creio quo em vinte e tantos 
contos, alóm do que estava. decretado 1 

fosse approvala a proposta. UM Sn. SmNADOR : - Nove contos e qui-
Foi, pois, juntamente para salvar a logica nhentos. 

que eu as<ignoi contra. . 
E' verdade, Sr, presidente, que esto credito 

pedido pelo ministerio da justiça não é dos 
mais avultados que têm vindo a esta casa, é 
mesmo do' mais modestos. Como bem disse o 
nobre ministro, alg·umas vet·ba~ foram excedi
das em ouantius insignificantes, e esta razão 
póde nos levar a julg·ar attendivel ess~ indul
gencia para o cxêesso do govet•no, ape1.ar de 
que a ~tfensa d11 le.i póde-se dar qua~do .o ex
cesso e puuco, ass1m como quando e mullo. 

Mas as razões pat•a a indulgencia, allegadns 
pelo nobt·o ministro, dizem respeito sórnente o. 
certas verbas, vel'bi gratia a das juntas de 
commercio, dizrmdo S. Ex. que pot• serem mais 
que os tribunaes do commercio excederam a 
despeza, que fóra or1•ada pat•a. ostes. . 

Eu creio, pelo contrario, que adespeza com os 
tribunacs do commercio era maior do que a das 
juntas do commercio. 

O Sn. Dweo VmLHD :-Sem duvida. 
O Sn. StLVlliiiiA DA MoTTA :-Não me parece, 

portanto, boa a t•azão allegada pelo honrado 
ministro. Mas a sua posição é difficil, e S. Ex. 
tem neces<idade do recorrer não só ás boas, 
como ás mas razões. E' o que acontece quando 
as causas são más ; então, embora os advoga
dos sejam bons, não ha remedia senão dar mas 
razões. Foi o que aconteceu ao nobre ministro 
nos te negocio. 

Mas emtim, o. respeito das juntas do com
mareio, ainda prevalece essa razão do excesso ; 
mas nos outros pontos evidentementq o go
verno abt·iu crerlttos supplementares em casos 
não permittidos pela le1. 

Ora, o justamente, neste ponto, que quero 
apertar o nobre ministro, porque a allegação 
gratuita e infundamentada da necessidade do 
serviço publico não é sufficiente para se ai· 
terar toda a nossa theoria orçamentaria. Si 
acaso prevaloce esta alleg rção, é excusado fa
zer-se o orçamento, e eu já vou inclinando-me 
a votar uma autorização ao governo para gastar 
e arroc~4nr o que quit.er; conforir mesmo uma 
dictadurn, porque ao menos o governo fica 
com a responsabilidade, e ha do por isso 
contor-•c mais. Emquanto, porém, o govorno 
puder repartir a sua rosponsabilidado com o 
corpo lcgislati vo, ha de dar-ao o escandalo d 1 

vir o ministro dizer :a verba n11toriznva·me a 
gastar 110:000$, porém eu gustoi 130:000$ como 
aconLoccu, vorbi gratia,a respeito das dospozns 
secreta• da policia • 
. Po1· que razlio, quando o corpo logislo.tivo tem 

oa.ugmontndo succossivamontc a vot•ba para 
dospozns socrott>s dt> policia, quo estavam om 

O· Sa. SILVEIRA DA MOTTA :-E o que foi 
que o nobre ministt•o disse, em nome do mi
nistro que fez a dospeza illeguU Disse quo 
ostas despezas co<tuma.m ser feitas ou ssr au
torizadas por causa do necessidades impel'iosa.s 
que tem a policia pat•a descobrir crimes difficeis 
de provar, para casos de perturbação extraor
dina1•ia de ordem publica, o que nilo houve no 
ministel'io do 1881-1882; S. Ex. estava equi
yocado, foi esse um ministerio de tranq uil-
lidude, · 

Ora, si acaso e oste o fundamento da vet•ba 
-Despezas secretas-pot•que em regra geral o 
governo deve dar contas do todas as despezas 
que faz, dizer em que as faz, e não pódo haver 
segr ·do senão a respeito rlaquellas que, por sua 
natureza, exigem segt•edo na sua. applicação, 
como são as despezas policia •s; si acaso é este 
o fundamento, 81'11 preci•o que o nobre ministt•o 
para dofen·ler o ministerio de 1881, de ter ex
cedido a verba do l'u ndo secreto, nos indicasse, 
nos apontasse, ao menos, nos dissesse que 
houve, por exemplo, uma grande tentativa de 
introducç1io de mo ·da falsa; e que por isso o 
governo teve neceosidade de fazer despezas 
oxtra01•dinarias. 

Ao menos allegasso esse serviço feito na 
repressão do crime de moeda falsa, porque 
ella esta senJo introduzida escandalosamente 
no paiz; e o governo não dá signal de ter feito 
a repressão sufficiente deste crime. 

Senhores, temos feito varias tenLativas para. 
ver, si com algumas medidas vamos prohibtndo 
alguns abusos do governo na abertura de era
ditos. 

li. commissiio de orçamento do senado, ein 
varias época•, tem tentado algumas medidas, 
o alguma cousa tem conseguido, porém 'eria 
preciso para que esae e•forço da commissão do 
senado, na c<>nf.,cçiio daalois de orçamento, pu• 
das~o produzir algu.n resultado, que so adoptas· 
se um systema na uossa alta almini~tração, 
como o que seguiu o nobre sonudor pol11o pro
vincia de Minas, quando terminou. seu minis
terio da fazend '• que passou a pasta ao seu auc
cessor com um relataria das circumstancias 
do thosouro. Relato rio precioso. 

Ora, por que razão os outros ministt•os e mos· 
mo os q11o se tem seguido, não adoptaram 
osso expediente do nobre senador poh1 provin
cia rlo Mi nus, quando tratam de pnssnr a ad
ministração ao seu succossor, nprosentando um 
relo.torio ou exposição do estaJo do sua reparti
ção 1 

Nilo, sonhares; passam-so os ministerios, 
mandando os papois amontoados nos gnbinctos 
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qao o~ bem pat•a os ministros quo entram, de 
modo que um pobre novato ministro vê-se 
&barbado com ditllculdudes muito gt•andes p~~ora 
encetar sua nova administraçllo. 

Eu poderia appellar já pnt'~> o ministiÍI'io 
actual, perguntnndo si não tem reconhecido que 
seria conveniente que os seus antecrssores, 
quando passaram a herançu, tivessem feito al
gumas declaraçõee no seu test~mento que os 
habilitassem a poder cumpril-a. Isso hoje esttl 
admittido como uma boa re~:ra de adminis
tração nas províncias; os presidentes fazem re· 
latorio quando pass•1m a administração· a aea 
successor, cousa interessantíssima, e que os 
ealva da responsabilidade. 

Não sei porque os ministros, quando dei:s:am 
o miniaterio, nilo hão de faze;• cada um uma ex· 
posiçilo dos acto.s prinoipaes e das medidas que 
estio pendentes, do estado des•a pondencia, 
nilo só para orientar o ministro que lhe suorede, 
mas para tirar do si a responsabilidade de 
actos confusos depois, e ao mesmo tempo para 
habilitar o parlamento quando tiver de seguir 
os.actos dos diiferentes ministerios. 

Ot•a, Sr, presidente, não acho que hnja nisso 
uma gt·ande ditllculda·le a vencer ; nasim como 
os presidentes fazem por obrigação, não sei 
porque os ministros nilo o fa1.em por úevoção. 
E os ministros ainda têm mais razão de fazer 
isso do que os presidente~ de pt•llvincili, porque 
de orJinnrio os ministros têm mais aviso de sua 
demissão do que elles ; percebem 'um pouco 
mais longe a hora de sua morte ; nilo procisttm 
ser muito perspicazes ; elles têm ditrerentes 
thermometros para indirar o grau de calor, e 
então, não havia difllculdade maior, antes me
nor, p11ra que os ministros seguissem essa pra
tica de passarem a administração com alguns 
esclarecimentos sobre o estado de sua pasta. 

Ora, note o nobre ministro a grande vanta
gem que da h i resultaria, "ef'bi gratia, o mi
nisterio de 1881 creio que o do Sr. Dantas •• , 

O Sa. DANTAS :-0 Sr. Saraiva é que foi o 
presidente do conselho. · 

0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA :-Mas o minis
tro d' justiça, creio que foi V. E:s:. ; esse mi· 
nistel'io e:s:cedeu a verba do fundo secreto ; 
ora, quando S. Ex. presentiu que estava para 
passar a herança. • . · 

O Sa. DANTAS :-Em quanto excedeu .1 
0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA :-Fosse no que 

fosse, 8:000$ ou 10:000$000. 
O Sa. DANTAS dá um aparte. 
0 Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Mas a despeza 

foi do ministerio do i881. 
O Sa. DANTAS :-Lii na secretaria o nobre 

aenador ha de saber. 
O· Sa. SILVEIRA DA MOTTA :-A questão nl!o 

é si foi deste ou daquolle. 
O Sa. DANTAS: -Mas si, '1 uer saber ..•. 
O Sa. SILVF.IRA n,l MoTn: - Eu o que 

q_uoria era que V. Ex., quando doixou a admi
nistração ... 

O Sa. DANTAs :-Fizesse um rolatorio, mas 
a loi não obrig11 a isso. 

O Sa. SrtvErRA DA MoTTA :-Ma~ eu estou 
appellunrlo p:1ra a sua disct•eta rlevo\•llo; V. Ex,, 
que devo rier o rr•formador das prllticas admi
nistt•ativaij e parl11m"utares, pod" adoptar eijle 
expediente; tel'ia si:lo conveniente que V. E:s:, 
tivesse dito " seu auccessor : a ve1•ba de fundo 
secreto foi oxcedi:ltt um tanto, e foi por taes o 
tacs motivos; porque oss3S motivos, embora 
secretos, podem passar de um para outro mi· 
nistt·o, sem sPrem divulgadoij no parlamento, 
mas o ministro deve sabei-o. 

Entretanto, veja o governo a consequencia da 
omiss«o desta pratica. 

O nobre ministro actual, querendo defender 
esse pequeno excesso de credito na verba de 
fundos secretos, appollou para a distri\luição, 
que se faz deste credito pelas provincias. 

Em todas as provincias se fazem dcspezas 
por esta verba, e o governo faz a distribuição, 
ou si não a faz, os presidentes pedem auto ri.; 
zação para fa1.er despezas pel~~o verb~ do 
fundos secretos, e o governo as auto1•iza ou nllo. 

Mas o nobre ministro vem defender-se agora 
com os presidontcs de provinc a, dizen.lo que 
estes abrem credites, que dilo em resultado 
depois um excesso sobre o total da verua de 
fundos Recreios. 

Eis ahi o porque esta materi~ deve •~r rea
tricta, e ó por isso que eu voto contra a appro
vnç11o do cred'to, embora seja uma questão pe
quena, porque, si acaso o excesso é pequeno, o. 
governo ainda tem algum meio de compol.,o, 
póde fazei-o com a verba. nova de fundos secre
tos, si nlio quizer tirar da sua algibeira ; que 
é o que eu acho que devia ser,quandoo ministro. 
gasta mais do que aquillo que é autorizado 
para gastar : si nós llvessemos justiça rigo
rosa, esse ministro devia ser condemnado a 
pagar a despeza. 

A despeza está paga ; ti das Iaos despezas 
pagas, e, portanto, si o está, ainda vem o outro 
meu argumento contra este systema de appro
var propostas de credito. 

A deRpeza está paga, e, portanto já está 
escripturada no !besouro, om vista do aviso do 
ministro da justiça para o da faze.nda, afim 
de se etf •ctuat• o pagamento daquella despeza 
que excedeu o credito da lei. 

O fllinistro da fazenda, apezar da despeza ex
ceder o credito, manda pagai-a, e, portanto, a 
responsabilidade é r.ua. 

Ora, a resp"iLo destes creditoa o senado 
devia tomar um e:~pediente, uma delilteraçllo 
séria e conqtante. · 

No que diz respeito a despe~ns que já eatlo 
pagas, nós n!o temos nadn·a deliberar; porque 
ai já estão pagas, jti estilo escripturndas pelo 
thesouro, onde na: , ee paga cousa alguma sem 
oscripturação, pois a repartição de contabili
dade lmmediatamento faz o seu serviço. 

Desde <jUe n despeza foi classificada, e en
trou em folha para ser paga, está completa a 
·escriptriraç•io do thesouro. Para que entllo 
esta resolução 'l E' uma superfluiJaJo. E' só 
para se fazer um averbamento nossa es~t·~p.tu
raçiio, declnranrlo que a despeza que fot tetLa, 
em virtude do avi~o do ministerio respectivo e· 
rio ordem do pre,iden te do tribunal do thesouro, · 
está !!.gora opprovada pelo poder legislativo~ · 
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Sei q"o o senado ntío pódo exe'J'cer n pri· 
meit•a nttl'ibuição nosto caso, que ó a accusa
ção do ministi'O por excesso. 

o Sn. B.\ltllOS B.mnmTo :-Apoiado. 
0 Sn. S LVEtlt.\ DA MOTTA :-Essa attri• 

buiçiio já foi eie••cida pe)a. catn •ra, porém ella 
pódo n1Io accustl' o mm•stt•o quo excede as 
vorbns d~ orçamento, mas não póde dar bitt de 
indomnidado sem appt•ovaçito do sanado. Este 
só póclo Btlr dad.J por um1 lei, o ou nito quero 
dar o meu voto para um bi 't de ind •mnidade, 
que ó a cona.tgração dos abusos do g-overno. .. 

Agora que estão dadas as minhas razõe<,para 
salvai' a minha lo'j'ica, devo, ap~zar rl~> pt•e
souça do nobre ministro da justiça, diJ•igoi"·mO 
dil'octam·Jnt~ ao illustre pre<ldertte do conselho, 
par, que S. Ex. n·,s diga al!l'um \ cousa de mais 
positivo a ros:•oito do seu progt•amma de e~o
nomin e de Ci"Oditos supplem •rllares. 

o nobN president·1 do conselho, entro os 
pontos cardoaes do seu proq•t• unmn, incluiu o 
da economia. Si acaso S. Ex fallasse só em 
economia, eu diria que era um chavão, porém, 
S. Ex., mais positivo, como c 1nvorn que seja, 
mais c01•recto como ministl•o par·lamentar. não 
se contentou com o chavão, e disso-nos qtle o 
governo hn de evita~• (mas sempr•o voiu o 1uanto 
fór p <ssivol) a abertura da creditas su >plomen· 
tnros e extraordir:a ·ios fóra dos casos <]Ue são 
pormittidos expressamente 11a l~i. 

E't" pro<ne,sa do nobre pre•idente do con
selho da-nos os1wrança de que d'aqui a quatro 
annos ntio tenhamo• <!e approva1• cr,dito algum 
do orç tmonto Je 1883, como esttt acontecendo 
a'"ora que estamos npprovando cred tos supplo
m"cntar•es do ha quatro, como. h a seis annos. 

Si acaso podossomos ter a certeza do que 
d'aqui a qu•ttro annos não teriarn >a creditos 
supplomentaros aberto~. p_or este ministet•io, 
soruL uma g"l'ande acqu•stç1o. 

Noata discussão do aporovaçlío de crolit•s o 
nobt•B ministro da ,justiça o ,que tom feito ó 
reclamar indulgencm para os erros pnss1dos. 

S. Ex. nilo tem responsabilidade dos actos, 
nito s~o excessos seus, o por isso apena• tom 
roclam'ldo ind.tlg meia ptt.ra os ministros an
teriores. 

l\laB o no1Jre prosid,nto do conselho que niio 
tom agora que reclamar in lulgoncia p1tra os 
outros, que deve dar-nos idtias o re:rrl\s novas 
arosp >ito do ompt•ogo dos dinheit·os publicos, 
visto que nos afiançou que não· ha de abl'ir 
cre litos sn pplementaros nem ext1·aordinari •a, 
senão nos casos mnrcarlos na lei ; por que razão 
não intervem neste. debato par~ dizer alguma 
cousa de mais positivo a raspei to d~ sua 
theoria do n'1o abrir creditas supplomenttu•eR, 
nem oxtraordin~rios 'I 

Agot·a trata-ao .• 1lOJ'bi ,qrrr.tia, de abertura de 
crerlito pR ra lngahs"r um excesso do dospozn na 
vorba de fundos soerotos: o, senbot•os, nós ~uo 
estamos com um ot•çamonto bionnal, nos acha
mos agora no risco do ter dous ex~ossos na 
verba do fundos secreto <i po"tnnto, ser1a conve
niente quo S. Ex., que no• fallotl.aq~i, ao 
apresontar sou progt•a.mmn, om r •str1cçno nn 
abe1·tut•a do cr•oditos supplorn1ntnros o o~traot•· 
dinJl!"ios, nos disoosso a1 acaso protondo doilmr 

e,gsa hot•unç~. pnt•n n. indtxlgenoia do seus suc
ce'!sores. 

Elu pot' estas razões voto cont1•a, o to~ai a 
pa.lavt•a pl'incip:tlmonto pa_r • ter a oceasuto de 
diri""ir-mo ao n<~bro pre;1deuto do consolto, 
afim

0 
do que ceJ•tifique, affit•ute, des~nyolva essa 

thcoria. sua, que acno nova, lo mmtstro< não 
quererem craditos su~plementa••es o •JüJ•ao~
,!in~rios, El' urna tboor1a n~v~ que S. Ex. ve1u 
levantar, porq~e to•lo~ os mtnlitros que••e.m essa 
bulia para abru• Ct•edttos, sempre que JUl:,ram 
q u·• o interesse publico o• reclama. 

Ntlo senho••es, o juiz do interess3 publico ó 
o pal'i~mento, niio é o governo, como se tem 
querido estabolocer, de sorto ,que o p~rlamonto 
neste paiz ó nada,, o ~ov~rno o. tudo; o gove;n~ 
ó omnipotente; s1 não e ornn•pot.onte por s1, e 
por outt·o, e, portanto. estamos faz~ndo aqui uma 
tl'i•tissima figura COiliO mo.ubros do parlamento. 
Assim o goverru re,resentativo no Brazil sara 
umn come,Jia. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
oncar••ou-so a dia ·ussito. 

Seguiu-ao em 2• discussão o art. 2• da mesma 
proposta. 

O sr. Oo~·~·eia :-0 senado deixou de 
app1•ovar hoje um artigo pwfeitamente seme
lnante ·a este, as.;im como outro semelhante 
ao art. 3•; por isso dispenso-me do o; com
bater. 

Não havendo mais quem pedi,so a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Seguiram-se successivamente om 2• di•cus
são a qual ficou se<n debate ence1•rada, os 
art~. 3• e 4" da refut•ida proposta. 

Retirou-se o 81•. ministt•o com as mesmas 
formalidades com que fó1•a ••ocobido. 

Votou-se e foi approvado o a1•t. i• da pro-
posta. 

Votou-se o foi rejeitado o aJ•t. 2. • 
Votou-se o foi •·~jeitado o art. 3.• 
Votou-se o foi appt•ovadoo art. 4.• 

Foi a p<·opostn., nssirn emendada, adoptada 
pal'B passar a 3• diSCUSSãO. 

0 SR. SOARES BRANDÃO reque1• verb~lmente 
dispensa de intersticio para a 3• discussão desta. 
pro1wst11. 

Consultado, o senado consentiu na dispensa 
pedida. 

CRllDI'fOS BUPPLEmUN'rARlllS AO MINlSTEniO 
· DA GUERRA 

Seguiu-se em 3• discussão a proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de lei 
pela cama•a dos deputtdos, ii. 16, do corrente 
nnno, abrindo ao ministorio da guo1•rn um cro· 
dito supplomontorr do 192:721$676, para occor
rer no pagamento das dividag de oxercicios 
findos. 

O Sr. Oo~·reia :-0 sonndo t~m do do· 
liberar sobro tr·o• pt•opoqtns ••olat.ivas a dividas 
do oxorcicios findos, cnd L uma das qunos ostn 
concobid·t om termos ditforoutos. 
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No rolatorio do ministel'io da lilz'•nda ao ox-1 N. 19, da dito anno, ab1•indo ao mesmo mi
põo o que mais acertado julga o governo sobre nistoJ•io u1n credito supplementar de, ••.•••. 
o nssumpto. 324:736$749 pa1•a ns rubricas dos §§ 25, 28 e 
· T1• •tnndo deste ponto na segunla discussao, 2\l do orçamonto da maJ•inha no exeJ•cicio de 
mostJ•oi a conveniencia de dar o sanada uma 1881-i8t!2; 
decisão harmonica, parecendo-me quo o nl- N. 23, da dito anuo, abrindo ao mesmo. mi
vitro mai< acertado era o proposto pdo minis- ni,terio o credito extra01•dinario de.. • •••.• 
te !'i o do impe.•io, o q uni apenas pede que se nu- 53~: 820.~287, para as rubri cas-Arsenaos c 
torize o pagam~nto das divid •s de e:s:ercicios obra·d du exe1•cicia de 1~81-18~2. 
jlndo•, visto que, na vorba coJ·r spon ••nte deste · 3• dita das pro >O;tas do mc•mo poder, igual
exercicio, ve1•ba qi1e pert·1nce no minist rio da mente convertidos e1n pJ•cje•·toa de lei: 
fazenda, ha fundos sutllcien ea p.•ra o raspo- N. 14, de 1883, allrindo ao miuisterio da 
ctivo pagamento • justiça um credito suppleinental', que será ap-
. Por isso CJ•ejo que tem cubimento a emenda plicado ás desp~~as cem a; ve1·bas-Justiça de,1" 

seguinte: · 1nstancia e outras,; 

Emenda substitutitla 
N. 18, do dtto anno, ab1•indo ao mesmo minis

tel'io um credito' supplementar de 133:546.~613 
)'ara ser applicado as despezas com as J•ubri
ca--Juntas Commorciaes-o outras Joexercioio 
de :18~1-1882. 

2•)Jarte (<!s 21/2lloras, ou antes) 

c Artigo unico. O ministro e secretario does
tado dos negocias da guerra fl:·a autcriz~do 
para. manl"r pa~·ar as divi as do exel'cicioi 
findÓs, na importancia e IIJ2:722$j76, mencio-
na~as na relação anuexa.,. i• discussão do projecto do senado, lettr~~o G, 

o Sn. LAFAYETTIII (presidente do conselho): de :1871, <leterulinarido que, sendo pobre. o réo 
-Aceito. · e :levando ser paga a metade dus custas pelo 

cofre da c •mara municipal, tenham os escri-
0 Sn. Connl!ltA :-O.nobre,p:·esidente docon- vães do apt•ellações direito de peJir oste paga-

selb~ d··c~ara que aceita. . _ . manto dos cof•·~s prov nc aos. 
F01 apOiada e posta em d1scussao a qual fo1 

sem debate ence1·rada·. \ Levantou-se a se.sstlo á 1 hora e 20 minutóe 
, P JS ta a votos, foi approvad~ a emenda. da t~rde. 

Foi a pi;OFO>ta, :~as m emendada, adoptada , 
para ser deVillvid:~ á outra camar.,, indo antes à 
comrnissi!o de l'Odacç!io, 

Seguiu-se em 3 · discussão, e foi sem deb~te 
approvada e ado, •tada para subi1• ú sancção im
perial, a pl'Oposta do poder exe~utivo, conver· 
tid>L em projecto de lei p·•la cnmara dos depu
tados, n. 22, docorrento.anno. abrindo ••o mes
mo ministerio um credito supplementar. de 
321:00.1$ para o•• correi' ás de•pez"s dos rubricas 
-CI)rpo de saude e bospit,,ea-e outras,do exer
cicio de 1881-1882. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO UO SIIINADO, LIIITTIU N 

Entrou em 2• discussão, e foi sem debate 
reJ•itado, o projecto do senudo, lettra N, de 
1848 isentando das multas os votantes que 
deix,:ram de votar na eleição de ,juizes do paz e 
de veroadoJ•cs. 

Es"otndas na mntoJ•ias da OJ•dom do di!l, o 
S1•, presid,nte deu a seguinte par~ o dia 7: 

:1• parte (atd <i~ 2 1J2 horas da tarde, ou antes) 

2• di<cussiío das provostas do po~or execu
tivo, convortid~s cm projectos de lo1 polacnmn-, 
I' a dos d <putados: 

N. i, de 1883, abrindo ao ministerio da ma· 
rinha um credito eKtr<>ol'dinnrio paru. paga
monto d" <li vidas <I e cxoJ•cicios lindos, relativas 
nos oxcrcicios do 1870-i!lSi ; 

V, II, Ü 

.,.,.,,.::' 
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Pt·esidcncia rlo St·. Btmõo rJe Ootegipe 

SUM~IAI\IO:-ExrBD<BNTO.-Paroeor.-0 Su. r.oJ'I'Oia pod~ 
u publit·açüo uo •Viario OCflela..• do um ulfic1o Jido.
ProjoctJ:I :~.,t,ro muulo·pill:l ob igatodus, caixa11 oconami
ca:~ a moa.t:1s do :~oeeua·ro. Ub:~oa·v.tcllo.i lia Sr. VJ11condo 
do Pa.rnnaguá. A imprímlr~-Nogocios do Coaró... Dili· 
eur:~a o I'DttUUI'imoula:~ do Sr. Ja~w-~rlUu. Ub .• o•·vaçõoa 
do Sr. JlrO.•ÍtlOIIto. ApprOVJÇão d03 I'OllUoriiiiDIILOli,
P11iiiEIRA l'o\RTE DA ORUEM DU DIA-CI'OLiiLO UXL1'30rLiiDariG 
ao mlllit~Lol'io da marinha. _Diseur:;o o omontla de 
Sr. Com.ua. Discur11os do:~ tir:~. Almuitla Olh•oira. 
(mioistro da mlll'inba, 2), 1Hfunso Cu,lio, fi1hoiro da 
l..uz o CurroitL (2), J~ucorramouto da l.li~>Cilôllào 'do11 
artli. tu n 211 . -Crollito supJl.omoutar ao mosmo minis· 
tarJo. Djscnrsos tiOS. Srs. Corroia o r\fl'ouso Corso. 
Encorrantouto.-SKGUNDA I'ARTB liA ono1~.11 n., uu .. -Cro .. 
dUas ao miuistorio_ da justiça (:-ln tlhlcuuoio), Eneur .. 
l'[uncnto.- llrojoeto do sonallo,toLLr.l G. Encorramon\o·, 

A's i1 horas da manhi!: acharnm-so proRentos 
36.Srs. senadores, a saber: Barão de Cotcgipe, 
Cru~ Machado, Barão de MaUianguapo, Godoy, 
Jaguaribe, Chicharro, de Lamare, Junquuira, 
C •stJ'O Cni'I'eim, Alfonso Cel~o, Furnandel ria 
Cunha, Visconde de Mu.·itiba, Barão da La
guna, Correia, Le:1o Valioso, Paula Pessoa, 
Cunha e Figueiredo, SoaJ•es B:andà•1, Diniz, 
Ribeiro d,, Luz, Sat•aiva, Vieira da Silva, Via:
condfl de Abuotó, Viscontlo do Bum Het:ro. 
Dan tas, .Toilo Alfl'oclo, Barro• Bnrruto~ Vir' nto 
do Modo J•os, Bnt•ão. do MaJ•oim, PuoH d·i Mon· 

1 donça, Christiano OLtoni, Nunes Gouço.lvoa, 

'7 --·---~..,r---·"'•>-··<t~i..,...._'__,._. 

·r;· 
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Visconde de Jnguary, Visconde do Pat•anagull. 
Conde .lo Baepondy o Antilo. . . 

Deixaram do comp&rocer, com causa partici
pada, os Srs. Uchóa Cavalcanti, Barão de Ma
morô, Octaviano, Silveira Lobo, Henrique 
d'Avila, Carrão, Luiz Carlos, Luiz Fol ppo, 
Martinho Campos, Visconde de Nictheroy e 
Visconde <le Pelotas. 

Deixou de comparecer, sem c<msa participada, 
o St•. Barão de Souza Queiroz. 
. O SR. PRESlDENTIIl abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e,. não 
havendo quem sob1'o olla ftzesse observaçlS6e, 
·deu-se por approvada. 

Comparecer11m, depois de ·aberta a sesarro, os 
Sra., Canaansiio de SinimbU, Silveira da Motta, 
Fausto de Aguhr, Lafayette, M<>ira de Vascon
cellos,Diog-o Velho, Franco do Sá, José Bonifacio, 
Sih•eil•a Murtins e Teixeira Junior. 

O SR. i• SECRETARio deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcios : 
Do ministerio da faz<>nda, de 6 do corrente 

mez, prestando as informações solicitadas em 
otllcio do senado de 29 de Maio ultimo,relati va
mente ao emprostimo feito pela thesouraria de 
fazenda d:~. provincia do Rb Gt•ande do Sul, ao 
banco da mesma provincia. - A quem fez a 
requisição, devolvendo depois a mesa. 

Do presidente da província rle Goy 1 z, de 9 de 
Maio ultimo, r.•mettenrlo dous exemplares das 
collocçõJs de leis d>quella provincia, promul· 
gad:1s no anno proximo passa,Jo. - Ao archivo. 

Representação da camara municipal de S. 
Bento de Sapucahy, provincia de S. Paulo, a 
favor da coustrueção d 1 estrada de Alf3nas a 
um porto do mar. ~A' commissão de empt•e
zas privilegiadas. 

O Sn. 2•. SmcRIIIT.I.RIO leu os seguintes 

Foi presente a· commissilo de orçamento a 
proposta do governo, umondada pela camara 
dos Sra. deputados, 11brindo ao ministerio da 
agricultm·a, commercio e obra• publicas um 
credito de 400:UOO$ para fazer repre<entar o 
Brazil na projectada oxposiçlio de Berlim. 

A commisstio, tendo examinado a proposta e 
considerando-a prejudicada, visto nada se ter 
despendido em tempo proprio, ó de parecer que 
entre em discussão e seja rejeitada. 

Sala das com missões, 4 de Junho de 1883.
Danta.ç.-Affonso Oelso.-Diogo Velho.-Sil
,eim da M otta.-J. Antifo. 

A commisslío do marinha e guerra examinou 
a proposta do poder executivo, fixando as forças 
de terra para o anno financeiro de 1883-1884, 
já approvada 11"-la camara dos Sra. d~putados. 

Est.ando a dila proposta de conformidade com 
as quo foram adopta las nos ult!mos an nos .• o 
son<lo as mesmas as nossas Clrcu •nstanc!as, 
julga a cornmissilo quo a proposta dovo entrar 
cm discussão o•sor nppt·ovada, visto nlío tor hn· 

vi tio naq uolla camara emond:\ algu111n, que n 
alterasse. 

Snla das com missões, 6 do Junho de 1883.
Bal'ifo da Laguna.-,l:lurit.ba.-Junqueira: 

A imprimir pa1·a entrarem na ordem do dia·. 
O SR. CoRnEIA reguo1• verbalmente a piÍ.• 

blicação, . no Dim·io 0/ficial, do otllcio do mi• 
nisterio da fav.on1a, qlie acaba de ser lido. 

Consultado, o senado ~osolve affirmativa• 
mente. 

Pl\OJIIIOTOS SOURE )IONTIII•PIOS ODRIG.\.TOR!OS, 
0.\.IX.\.8 IIOONOMIC.I.S E MONTES. DE SOCCOI\RO 

O Sr. Visconde de Parana
guáa- Sr. Jll'esidente, pedi a pala v i' a para 
olfel'dcor !I consideração du senado dous proje
ctos : o i• crea.ndo um monto-pio obrigatorio; 
pa~a empr3gados publico.;, -ussumpto recom• 
mandado no discurs.1 da corôa; o 2° co~~;car• 
nante ·a reorganização das ca.ixas ecqnomicna a 
montes de soccorro. Ambos estes assumptos fo• 
ram tratados com algum desnvolvimento no re• 
latorio que tive, ultimamente, a honra de ap1'6• 
sentat• ao corpo legisl:\tivo sobre os negocias da 
repartição da fazenda. 

Alludindo ao que então expandi a t:tl res• 
peito, julgo desnecessario dar agora. novo das· 
envolvimento a mataria, recolando que pu• 
dessem parecer impertinentes quaesq uer con
siderações novas qua houvesse de produzir, 

Por isso, como razll:o j ustifica.tiva da utUi· 
daue dos projectos que apresento, penso ser. 
bastante reportar-me ao relataria do ministe1•io 
que esteve a meu cargo. 

PROJECTO SOBRE MONTE• PIO OBRIGA. TOIUO 

A assomblóa geral resolve: 
Art. i.• Todos os empregados publicas civis 

ou militares, de qualquer categoria, serão abri• 
gados a contribuir, mensalmente, com a impor
Lancia COI'responde·n·to a 4 •/o do seu venci• 
manto, em favor do monte-pio geral dos servi
dores do Estalo. 

§ i." A !'aferida im portancia serd. deduzida 
na respectiva folha, no acto do pagamento; e 
trimensalmente entregue ao monte-pio a som
ma total das doducções elfectuadas. 

§ 2. 0 A ue.lucçào t•ecablrá sómente sobre. o 
ordentL•lu, soldo, gratificação, otapa ou porcen• 
tagom dos empregados, excluidos os salarios, 
diarias, ou porcentagem que percebem os col• 
loctoros, escrivãos, operarias, serventes ou 
quaesquer outros que não sejam considerados 
em pregados 1>nblicos. 

Art. 2.• Esta contribuiçllo dará direito ao 
empregado publico que tivet• completado 50 tln· 
nos do idade, o hou1·er contribuido por mais ~e 
25 unnos com a quota do 4 °/n do sou venci
monto mnnsal, u percepção proporcional do sou 
veucimonto fixo, que lhe ser!!. paga· mensal
monto, depois do concedida pela respectiva di
rectoria, á vista dos titulas o documontos que 
forom exigidos om regulamonlos eapeciaos. 
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Pa1•ag-rapho unico. No casa d~ continuar o 
empregado a p1·estar SOI'Viqos ao Eitalo por
cabendo vencimentos doa cofres publicas' con
tinullra tambom, nito obstante perceber' a dita 
ponsilo, n co~tribuil• na proporç1lo dos venci
manto> que tiVer. 

Art. 3.• As familiuslogitimas dos emprega
dali, 'lUa houverem paga a contribuiçilo por mlis 
da 25 annoa, tai•ito diruito, pot• mot•ta do empre
gado, a pensão equivalente á metade da que 
percebia ou lhe competida, nito podendo em 
nenhum caso exceder de 3:600,!; annualmante 

uma tabella. para estas J•emissl!es, fixando o nu
mero do annuidades qu.e devam ser pag-as adian
tadammlle, até o malllmo de 25. 

§ 2.• A remissão tom por elreito unicamenle 
ac:~.utelar o direito :i pensito do art. 3•, no ca1o 
do fallecime nto do empregado antes de comple
tar a idade ds 50 annos, · 

· 11 1. • Por família legitima, para os ell'aito~ 
deste artigo,entendo-se a viuva, filhas filhos 
menoro1 de 2:i a.nnoa, legitimas oulagit~madol 
na fórmo. da. legtslaçilo geral, o, na falta desse• 
h~rdairos, ~ mili.ou pai. invalido.~, e irinll• sol
teiras ou vi uvas. qu~ v1veasem ~ob o amparo 
do emprega. lo, JUStificada ost1 circumstancia. 11 
juizo da directoria do monte-pio. 

11 2.• No caso de aepa.raçlio por divorcio ou 
de abandono po1• mau procedimento dev'ida
mento provados perante a. direotoJ•ia. do monta
pio, a yilna não lera direito a penaílo, rever
tendo mtegralmente para os outros herdeiros. 

Art. 4.• Aos actuue.l contribuintes do monte
pi~, que, alérn da. annuidude q~e já pngam, 
quizeJ•em voluntar1am~nte contribuir corp a 
importancia de 4 °/o de seu vencimento por 
espaço da 25 annos, caber4o. os mesmos direitos 
e vantagens, que aos que sa inscreverem d'ot•a 
em diante. 

Paragrapho unico. Nestr~ hypothese serã 
cumulativa a percepção das pensões, IJUer dos 
empregados cm sua vida, quer das familiaa por 
sua morte, regendo-se a pensl!o anteriormente 
estabelecida pelas ~isp01ições especiaes que vi· 
goram a esse respeito. 

Art. 5.• Aos actuaes empregados publicos 
aP,os~ntado<, reformados o.u jobilado.s, s~rá per
mittJdo, quando o requeirdm á d1rectoria do 
monte·pio,in<crever-ae como contribuinte< afim 
de gozarem dos direitos e vantagens aqui 'esta· 
belecidos. 

Art. 6.• As inscripções obrigatorias serão 
eft'eclua.das mediante communioaçilo feita tri· 
men~almente pelai repartiçõea pagadoras dos 
venc1montos dos empregado• ; a. voluntarias 
o serito por desp1cho da directoria do monta-pio 
proferido em requerimento do pretendente, fa~ 
zendo-se a necessaria commumcaç4o á repar
tiçilo competente. 

Art. 7 .• Nenhum pagamento de pensão 1e 
tornará offecti vo senão depois de concedida pela 
directol'ia do monto-pio, á vista ds documentos 
legaes, tanto em relaçílo aos proprios emprega-
dos como ás familias. · 

Art. 8.• Não haver!\ direito á reverslto: as 
quotas que forem c~hindo em commisso, por 
maioridade, ou f1llecimonto dos concessiona• 
rios, ou por qualquer outro motivo, serão eli-
minadas. . 

Art. 9. • Será permittido aos contribuintes 
pagar por adiantamento as !li!Otls do sua con
tribuição mensal ; o nest~ caso o calculo da 
pensão AOI'a feito tomando-se ror !Jaso o venci
mento no acto da romiss1ío, som attondel'-se a 
quaeaquer diminuições ou augmentos futuros, 

§ i. • A directoria do monte-pio organizara 

§ 3. • No caso de remissílo, ni'lo terá o em\lre
gado direito a percepçilo da penallo om BUli Vida 
antes de completar a ilade do 50 annos, salvà 
a excepçlo do art. H. 

Art. 10, No Cl\so de fallecer algum empro
s:ado publico, que tenha prestado serviço• di•• 
ttnctos o relevantes ao Estado, nntes de haver 
completado as condições do art. 2<>, o governo 
podara conceder á sua famllia, em casos muito 
excepcionaea, u p~nsllo estabelecida no art. 3.• 

A1•t. 11. Sera igualmente permittido ao go
verno conceder a pensilo do art. 2• ao empre
gado que inutlli•ar-se em virtude de mutila• 
çõea ou lesões incuraveis adquiridas no desem
penho do ~erviço pablico. 

Art. 12. Não sertl permittido ao governo, 
d'ora em diante, conceder aposenta.dorias, re
fot•ma~, j!lbilaQ(íes, ou quaoaquer outras mercàs 
pecuniariaS aos empregados ; quando o bern do 
aervioo ~tublico o exigir, s3rito elles posto11 em 
disponibilidade ou demittidoa. 

Art. 13. A disponibilidade, demissilo ou fal· 
lecimonto do empregado não autori~am a resti
tuição das quotas com que alie houver contrl• 
buído. Será, porém, faculta lo ao empregado 
demittido contmuar a contribuir manslllmonte 
com a quota correspondente a quatro por cento 
do.s vencimentos que percebia ao tempo da de
missllo. 

Art. 14. A1 pens~es, em geral, ficam su
jeitas ao mesmo onus da deducção mensal em 
favor do monte-pio; sendo, porém, calculada a 
deducção pela quota da pensão, e não pela im
portancia da contribuição. 

Art. 15. Os requerimentos, devidamente do· 
cumentados , para inscripções ou pensões, 
serilo entregues, na. corte, ao secretario do 
monte-pio, e nas provincias, aos inspectora• 
das thesourariaa de fazenda, que os traosmit
tirllo otllcialmente ao dito secretario. 
. ~t·t. 16 ... Os actunes empregados p11blico1 

CIVIS e militares que contarem menos de 10 
a~nos do serviço, serllo obrigados a inscre
ver-se no monto-pio, contribuindo mensdmerite · 
com a quota da quatro por cento, afim do po
derem gozar opportunamente das vantagens 
desta instituição. . 

Art. 17. Para os actuaea empregados que 
contarem mais de 10 e menos de 20 annos de 
serviço, niia sepà obrigntoria a inscripçilo. 

Art. tB. Os que, porém, se inscreverem e 
contl'ibuirom por mais do um anno, terão di
reito, no caso de serem postos em ·disponibi
lidade, á ponsllo proporcional ao tempo de sor• 
viço, calculada sobre o rospectivo ordenado fixo 
do emprego, tendo por base o termo de 30· an
nos, actualmente exigitlo pela legislação ge
ral. 

Art. 19. Os que so inscreverem tendo ma.i1 
de 20 e monos· do 30 nnnos do '!Q!'Viço, ter1io di· 
rei to, no caso elo <lomisallo, ll pl!!llsão do art, 2•, 
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uma vnz quo tenham contl'ibui :o por mais do 
um anno; e, no caso do fullocimento, •uas fa· 
milias te1•iio direito d ponsilo do a1•t, 3', si a 
contL•ibuiç;Jo llouvor sido paga pol' mais do cineo 
1\nnoa. 

Art. 20. Os que niio ao inacreveL·om, nas 
condiçil s dod dous artigos antel'ioL•os, nlto terão 
direito :t pensão ab·uma. 
. .A rt. 21. A contribuição pode1•t\ ae1·.deduzida 
~ensahnente, ou pilga adinn tadam1nte a. de um, 
ou dou~ quinquennios po1' uma só voz, 

Paragra.pho unico. Voltand 1 u e!l<·ctividade 
os emp1·e:radus a que se !'aferem às ar ta, .!8 e 
't 9, ce•sar.t a pensão que percDbeL•em. - · 

Art. 22. Os P-mpregaclos qu·' actualmente 
contarem m•i• do i!O a.nnos de serviço, embora 
não se tenham inscripto no monto-pio, t •riio di
reito, no caso <b serem po•tos em diHnonibili
dade, t\ pensão correspond·•nte no ordenado fixo 
do ultimo emprngo, si o t varem exercido por 
mais de tres anno<; e ás suas familias será ex
'ensiva a .isposição do art. 10, si forem ro· 
putados distinctos o relevantes os seL'viços pre· 
atados. 

Quando, pai'Óm, se tiverem inscripto e con
tribuido pai' mais do cinco anno•, gozarun d,1s 
respecth•as pon•ões, tanto el!es, durante sua 
vida, como as fa 11iliaq pDI' sua morte. 

Pa1• rgrapho unico. Aos que não tiverem troa 
annos de oxercicio no ultimo emprng··, será 
abonada a pen;ã.o correspondente ao Ol'dooado 
do emprr.go antP-rior, qualquer que tenho. sido 
o tempo de exercicio neste. 

Art. 23. A liquidação do tempo de serviç1 
será fnita no thesouro nacional e nn~ thesoura
rias das nrovincias, do me3mo mudo que actual
lllent.o se pratica, em virtude dá legislação em 
VIgor. 

Art. 24. A parte do venci mAnto, que fór 
variavel como ns gt•atificações do cxnrcicw, por
centagens e outras, so regulará pelas rosp1-
ctivas lotações, na época em que se tornnr 
ef!'ecti v a. a inseri pção . ou a concessão das pen
sões. 

Art. 25. O governo promovera a resc'aão do 
plano do 23 d' Setembro de 1795, pam qnn os 
offi,,iaes da armada possam gozar dos beneficias 
desta lei; o expedirá os regulamento• nece•
sarios para. a boa execução doi a, os qu 10s seriio 

. submcttidos :i approvação do pode1• legisla
tivo. 

Art. 26. As presentes disposições são appli
caveis aóm' nte aos empregados publicas civis 
ou .milit 1res, do nomeação do governo geral. 

Art. 27. Quando n receita dia ronivel do 
monte-pio e o pi'Oducto das contribuições não 
chega1'om para fazer face a todos os pagamen
tos de peusõ ·s crcadas por e'ta lei, a dire
ctoria ro 1uisitnrá o preciso supprimento do 
thesoUI'O nuciooal, demonstrando conveniente
monte a necessidade do auxilio. 

Art. 28. Com 11 proposta do orçnmonto da 
rM"Ít'1 o dcspoza sará presento aO.fJOrtor lo
gi"lativo um~t tabolh oxplicnliva da rodncção 
quo, annualrnonto, ope1•ar-se nas vorbns do pen
sionistas o apo.apntndos, ~ttó completa oxtincçito 
rln dosp.:z" dos!! proccdoncia. 

Art. 29. Ficnm revoga las todas us uispo
siçõ·•a em •·ontl'nrio. 

Paço do senado, 7 do Maio do 1R83.-Vis. 
oonda·do Paranngw!.-Josd <illtonio Sarai'lla. 
-Nunes G•mçal'lles.-Per.tl'o Lctto Vettoso.
,1[. P. de Sou:;;a Danlas. 

PROJECTO PARA REORGANIZ.\Q;to DAS CAIXAS ECO• 
NO!IlCAB lll MONTES Dili SUCCORI\0 

A nsaemblóa geral resolve : 

Art. 1.• As caixas economicas serão insti
tuidas de conformid><de co1n n presento lei, e 
sob a gn.rantia do Ratado, o qual respon<b p ,}a 
guarda o l'o<tituição d·•s ••conomias que nellas 
forem depoalta.da; e dosjuros vencidos. 

§ 1.• Na có••to e em cada uma das capitaes 
da; provi nci ts hi!.VOI'Ú uma cl!.ixa economica. 
suborJin 1d1 no miniateL•io du Íl!.zenda e g-ratui
tamente Rdmin:a ra.da po1• um conselho fiscal 
compo<t·· de um pl'"sidente e d1 quatro até seis 
conselheiros ria livro nomeação e .!e.ni sã:o do 
governo imperial, cujos serviços se1•ão conside
rados relevantes, 

§ 2.• Estas caixas estl!.belecerão filiaos 
onde fór convenient~, tando pot• agllncias a.~ 
mesas i e rendas, collect ·ri11s e e.;tações de cor- . 
reiõs,· d si 'nadas pelo governo, sob pl·oposta 
do3 r''spectivos conselhos fisca.es. 

As ca.xus das provinci•s poderão ser anne- . 
xas a alguma das repl!.rtições publicas da. 
capital. 

Art. 2. 0 As sommas depositadas nas caixas : 
economicas, suas liliaes,, ou al:'encias, não . 
se1·iío menore< de 1$,ou multi pios dos la quantia, 
o vencerão desde o dia seguinte ao do ue 1osito 
nté o marcado p .. ra a retir><da, o jur.l annual de 
4 .r•f0 , ca.pit~tliqa.lo por s •mest1•es civis, despre
zadas as q uantins inferiores de 10ú rs, 

§ 1. o Não se abonará juL'<J algum Ms depo
sitantes, q11e solidarem suas conbs d 'ntro dos 
primeirJs 30 dias, em q~o alias tiverem tido 
cumer;o. 

§ 2.• Pa1•a facilitar n. ·realizaçl!o dos' depo
sitas de quantias inferiores a 1$. nas eacobs 
e nos es' abebcimentos, em que houvermn ope-. 
rarios o trabalhadores, p'lderá o governo au• 
too•izar. a emiss!lo de sellos de economia no. 
valor de 20 e HJO rs., cujo uso e applicaçiío 
sorti determinndn no r1~·ulamento • 

§ 3 .• Só yrJUCol'ão juros ós depo•itos ató 
4:000$, Hendo o excesso dessa quant.ia consi
deraJo depo<ito gratuito, Exceptuam-se as· 
sommas pertAncrmtea us soci,.dades benoficontes 
as quMs pudel'll o con•elho fiscal mandar con
tar ,inros ató a quantia não excoJente a 
10:000$000. 

§ 4, • O depositn nte tem o direito dn retirar,· 
em qualquer tempo. a importancia de seus de
positas, dev.•ndo preceder avisn de oit 1 dias· 
para as quantias sup1rior · s a 100$. Esse direito, 
poróm, em casos o•peciaes, ou em circum
tancias oxtrao1'dinarias, a juizo do conselho, 
fiscal, fica sujeito tis rogrna seguir. tos : 

Som aviso p••evio e sernanalrnento ató 
100$000. 

Com avi•o o intorvallo do 15 dias, sondo. 
mnis do 100$ ató 500$000. 
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Idem do 30 di aR, idom do 500$ a 1:000$000. [ Pat•agrnpho unico, Fica o governo autorizado 
Idem d11 tlO di>~~, .dem do J :0~11$ a ::::000$000. · a. fuzot· ~ <'lll~<são espec.iul, de que tratu este ar
ld m do 120 dms, se11do ma1s ~o 2:000$UUO. ttgo, .ato á ·1mport~ncta do mencionado pro
O conselho liscal podat•á romitir os referiJos dueto liquido, que s • verificar em c•dn somes-

prazo•, si o ent.,ndor conveniente. tro, entreg,lndo os competentes títulos â éaixli 
§ 5. 0 AH caixa< oconomicas, suas filiaes e econoruica. 

agencias darão 11 cada de1,oHitante, conto titulp Art. 7_.0 Log.1 que o fundo de reserva da 
de seu creclito, uma caderneta nominal, na 11u·d caixa economica da côrte attingir a2.00Jl:OOO$, 
devel'ilo a r impressas, em t·o~umo, as princi- o j 1ro que o Estado paga pt•los dopositos dolla 
paea disnosi1•õea regulamentar •s, que lh"s e pelos dinheiro a do mont 1 de aoccoJ·ro, reco- · 
dêm conh,.cirnento dos seuadireiLos e devores, lhtJos a seus cofr•<•s, s •râ reduzido a 5 •J0 no · 
e on:le so irão Iancando as oporacões á. medi- anno, baixan lo a 4 1/2 •/u quando o r .• (orido. 
da ·que s' forem effocluando. fundo chegar a 4.000:000$000. · 

§ 6.• Não Ó permiLti<lo a nenhum depo•i· § t ,o 0 limite do fundo de reserva, estO:be. 
tanta ter mais de uma caderneta, sob pena de lecido para cada uma da~ oJixas ec 1nomicaa das · 
sómen1e se abonar juro aos deposilo-- constante provincia•, será fixad, no regulc•mrnto, . 
da prirneiM. Considot·a·se depo •i tanta a pGsaoa § 2.0 O fundo de reserva é eapecialm •nte das-
por· conta ele quem ó feito o deposito. tittado para faz" r faco a .1uaesquer .perdas quo 

A.rt. 3.• As mulheres ena. dab, sob qual9uer• aolf~um as caixas ocouomicus, o ás quo possam · 
~egt.me.n, podem, sem nu~ortzação dos mnrtdos, adn; ao Estado, em consequeucta da plena g~- · 
mstttmr o ret:rnr deposttos, cabendo-lhes ex- rantta por elle daua aos resvectivoa depost- · 
clusivamont" a faculdade da t•etirada, si no tantas. . . · . 
acto da instituição declat•arem que reservam § 3.• Emquanto os t•ecursos dna caixas das 
e•se dir•eito para si,_ ou para quem fõr por provincilts não forem sufflcientes para occorrer 
ellas autorizado. ás suas despeza9, supprirão as respectivas the
.. Parnfl'rapho unico. E' igo~~ulmentn permittido sourarias o d•ficit que houver, <lo qual irtlo 

aos menores fazer depositas sem intervenção se~ :o indemniza las· pelo fundo de reset•va da 
de se·ts re· rosentnnt.es l·•gaeq, ~da m"ma fór- ca1xa economica da côrte, logo quo s&ja poe-
ma r •tirai-os, ai tiver'm maiq de 16 annos de, sivel. · 
idade, •alvo oppnsição dos ditos r·•presentantPs § 4.• Uma vez defin'tivàmente constituido 
que em tal caso deverão ·concorrer ao acto dos o !unJo de cada caixa econornica, poderá o go
pagamento. vorno do 5 em 5 annos, ouvido o competente 

Art. 4. • As quantias depositadas nas caixas conselho fiscal, autorizar a do:lucção de uma 
econom · cas, suas filiaes ou agencias, não serão quota desse fundo para ser distribuid~ pelas 
sujeitas a penhot•n ou arreRto, excepto vm•ilican- cader•netns, que tive••em pelo m~nos um anno 
do-se quo a sua entrada, além de ter menos d • de existenc·a, na.proporcão dos juro3, nella1 
seis mozn& de data, foi feita em parcollas abonados :lentro dos ultimos 5 a unos. · 
maiorrs ~e 500$000. . Art. B.o Os Jepoaitos rlas caixas econo• 

Art. 5.• A importancia liquida dos deposi- micas,, que por mais do 30 annos pnrmane- · 
tos iar:amente realizados, sord, na cõt·to e cerom sem entrada, nem sabida, ou qualquer 
província do Rio de Janeiro, recolhida ao the- outra operacã.o por parte do depositante, pre
souro nacional o nas demais províncias ás the- screvem om ·favor da competente caixa, con• 
sourarias de 'faznnrla, do modo que se estabele- tarido-<e e<!e prazo do dia,- em que o. dono da 
cerno regulamento, abon~ndo-se-Jhe, a cont r caderneta houver a1quirido o direito de ·dispor 
do di 1 d' entr 1da nas estRç·es fiscaPS até o d11 da s11a importnncia. . . 
entrega na caixa~ economicas, suas f!Ji,.es ou Art. 11..•. As caixas cconomicas converterão, 
agencias, o juro na razão de 6 •/o ao anno, que a podirlo dos depositantes, os seus depositas, 
será semestralmeato capitalizado. · e.xistentes ~Of!! tr"a 01;1 mais m~zes de data, em 
· Art 6 o Have ... · f ndo de reserva for- lltuloa da dtVJda pubhca fu.n~ada, p~l? proco do 

mado ': • ta um u mer.cado, r.•cebendo a. cau:a os dtvtd·•ndos e 
t 0 • • e! 11bonando-oa n:t respectiva conta corrente, em-

• Pela d!tferença ~n~re 0 Juro pago P 0 quanto niio forem os uitos titulas reclamados. 
Estado ás catxas ··conomtcas e o que estas abo-
nam ao' s.~us ~epositantes. 

2.• Pela rPnda, qne possam ter as mesmas 
caixas, e, na crlrto, a que provier do monte de 
soccorro, qu1 lho é annexo. 

3.• Pela'importancia doa ·depositas quo pre
screverem na fórma da loi. 

4.• P ·lo producto de quaeRquer do~ções ou 
logU:dns. que niio tenham de•tino espectai. 

Do fundo assim formado, depois de de 1uzidns 
as d spnzns do ostab,locimonto, s1•rtl o liquido 
producto restante empregado, no fim <lo somes
Ire, om npolieos iguaoH tis do deet•oto n. 4?44 
de 15 de i:letembro do 1868, emittidas ao par, 
som amortização o voncondo o ,juro de 5°/o ao 
anno, quo irá sondo capitalisado somestrnl
monto. 

Disposiçõos U3l'aes 

Art. 10. As caixas economicas e o monte 
do soccorro annnxo á caixa da côrte, gozarão 
dos privileg'os A immunida!os, cone 1ditlos ás 
r•epnrtiçõ's do Estado, son o os livros, actos e 
oporncilrs desses <'Stf\b"lecimento• isento& de 
sr Uo, o ficando aq naU •a de seus empregados 
quo forem reaponsaveis por dinheiroq e outros 
valoroa, sujeitos âs lisposicõos do docroto n. 657 · 
de 5 de D w.embro dn 1849. 

Art. H. As C"ixa. oconomicns poderão 
acoitar doncõo• e log·•dos, com npprovn1·ão dos 
consolhos fiscaos, que os far~ incorporar ao · 
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fundo do reserva, salvo clausula da doaçilo· em 
contrario. 

Art. 12. A importancia dos dopositos, quo 
receberem as caixas economicaq, será do prefe
rencra empregada na amorti~a~.llo ria divida 
publica fundada, o no ro.•gate do papel-moeda. 

Art. 13. A decisão d1~• questões, que se 
auscit~rem nas caixM economica•, rolativ·a
mente aos depositos, nilo exc,~dentes do 400$ 
na côrte a de 200$ na~ províncias, será. da ex
olusiva competoncia e alçada doa conselhos 
fiscaes. Excodendo dos te limite, haverá re
curso para o tribunal do theaouro na côrte, e 
pai'&' as thelourarias de faz~nda nas provinciàs, 
dentro de iO dias da publicaçilo das decisões 
pela imprensa. · 

Art, 14. O monte de soccorro, fundado nesta 
côrte, em virtude da lei n. 1083 de 22 de 
Agosto de 1860, continuara annexo á caixa 
eeonomica, e funccionará sob a mesma admi
nistração; a sua ren:la será incorpora la á da 
roforida caixa, para occorrer as dospezas de 
ambos os estabelecimentos, contribuindo a 
somm'l restante para a. formação do fundo de 
reserva. do. caixa economics, na. conformidade 
do art. 6,• 

Art, 15. Ficam supprimUos os montes de 
soccorro annexos ás caixas economicaq das 
provincins, em virtude do decreto n. 5594 de 
18 de Abril de 1874, procedendo-se, quanto 
antes, á liq uilaçilo, e recolhendo-se os saldos, 
si os houver, ás respectivas caixas econo
micas. 

Art. 16. O governo expedirá regulamenlo 
para execuç~o dAsta lei, marcando as attribuições 
da administração, o regimen e operações das 
caixas oconomicas, e do monte de soccorro da 
côrte. 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em 
contrario, 

Paço do sena.do, 7 de Maio de 1883.-Vis
concle ds ParanarJua.- Josê Antonio Sa
rai1la, - Ped1·o Lst1o Veeloso. - Joaquim 
Raymundo de Lamare.- Nunes G"nçal1les. 

O Sn. PnESIDJCl'ITE: -Os projectos estão 
a.s~ignados por cinco Srs. senadores e por 
consAquoncia apoiados, n 1 fórma do regimento, 
e· vão a. imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhoB. 

NlCGOOIOs DO Ol!lAI\Á 

O Sr. Jaguaribe :-Sr. presi· 
dente, apezar do mou desejo de não tomar 
tempo ao senado, sou forçado hoje a. vir á tl'i· 
huna, no intuito de informar o senado de oc· 
currencia.s que se dilo em minha p1•ovincia, as 
quaes não são segu••a.mente desejaveis; o pedir 
ao governo slgnmas providencias a respeito das 
mesmas. 

As occurroncias a que ~>lludo, Sr. presidonto, 
consistem em informações que recebo pot• car
tas de um amigo, do que as finanças daquella 
província vuo se tornando por tal fôrma doplo
raveis, que ha cla.ssos inteiras do funccion:t
rios publico• quo ha muitos mozes não roce
bom um vinto~oordenado. 

Esta informação, Sr. }Wosid ·nto, foz-tne, 
·como ó natut•al, dnplorar a sorte d •ases func· 
cionario• e suggeJ•iu-me a lembrança do pe
dir ao govet•no alguma provi lencia. 

A 01uta a que mo refet•i nllo tilz commontario 
algum ; ml:o sei, pois, qual a. causa desta rletl
cionaia dos.c~fres pubhcos, 11 nilo aer esta, que 

. estu no esptrllo de todos-que a supp1•essno dos 
imposto• ch11mado• inconatltuaionaes,tondo ·dei
equilibrado c01npletamente o ot•çamento das pro
vincias, colloca a ndministração trovincial 
nesta posição, do não poJar occorrnl" ao cum
primento d~ devores reclamadoi urgente
monte pelas necessidades da propria admi.., 
nistra.çilo. 

Nilo v anho a tribuna aggravar esta q uestilo, 
ou magoar esta ferida, que está hoJe, para 
assim dizer, na tela da discuesllo em todos 01 
circulos; sab ;r como o governo h a de sahir-se 
da. difficuldnde, ultimamente 'lemonsti•ada na 
outra. camara, e ~ uo forçou o ministerio a 
retirar-se e deu loga.r il entra.:la do outro. 
Não venho aggrava.r esta. questão, que deve 
ser proficientemente tratada pelos nob1·:·s pa.ili· 
nut•os, a. quem foi contlad:> o leme da Esta.Jo, 
Eu, pois, não me elll.maranharei nella.: desejo 
simplesmente pedir inforu1açõe< sobra o esta
do em que se ach~ a minha provincia, e saber 
qual·a. providencia.que o governo sugg-oriu, ou 
tem de s11ggerir ao admitlistrador daquella 
província, para fazer sahir desse esta lo nffiicti
vo os funccionarios a quem tenho all11dido. 

A carta a. 'lUO me referi, repito, não faz com
mentario, nelll mesmo diz-mA quaos são as 
classes a que tem succedido esta infqlicidade; 
menciona., porém, d11a.s dellas e diz que os pro
fessores aposentados e os coadjutores dos pa· 
rochos, ha muitos mezes, não recebem um 
vintem. 

Ha aqui a deplorar o estaào de uma pt•ovincia. 
quo nã' póde pago.r em dia aos s 'US funccio
na.rios, e ha, d9 mais a mais, as refteltõ;s, que 
eu creio occorrerem a qualquer es:•irito recto, 
o é que, si as ren las da provincia. não chegam 
pari!. pagar regulnrm~n te aos funccionarios pu
blicas, ne<tas condições, me parece mais justo, 
mais equitativo que, á semelhança. do que se 
dá com as casa1 fallidas, so faça um rateio e 
pague-se a todos com o desconto que fór pro
porcional. 

Deste modo, si tem de haver uma. desgraça. 
pat•a os funccionarios publicos, ella ch .. garia a 
todos o não se daria o facto de p·1gar-se inte
gralmente a divorsa.s classes, e excluir-se uni
camente duas, tol'llando-as assim odio•as, u que 
me parece iMxplicavel ; e a isso accresce que 
são duns classes, que, si por sua natureza não 
devem merecer preferoncia, pelo tnenos, da 
modo algum devem ser collocoda• em pos'çllo 
odiosa, como esta a que acabo de referir-me. 

Pois, senhores, os profos.•ores aposentado•, 
a.quelloa que durante o tompo de stto. v.•lidez, 
prestaram importantes serviços, de1·ramaram a 
lnstrucção pela mocidade, cousa de qne este 
paiz tanto precisa, hão do ser agora condem
nados, quando as rendas niío chegam pnra 
pagar a todos, a sor oa unicoa otcluidos' 
Do moamo modo· os condjutoros dos pnrochos. 
Sabo-so quo o sorviço do culto publico ó do 
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rend11 geral, mas ni'lo só no Coará, mas creio mais {jUe ó passivei não roubar o seu precioso 
que no reato do lmperio o pagamento dos coad- tempo. 
jutores corre polo orçamento provincial. Pa1·~ justificai' esto me11 requerimento, co-

O Sn.. AIIFONBO C&LBO:- Mas telhado de meço, Sr. presidente, reco1·dando ao senado um 
igreja sempre goteja, e, portanto, os coadjll- 011tro requerimento que, em tempos idos, em 
tores sempl'e estilo em molhares condições do tempos remotos, fiz desta tribuna. O senado ae 

~ lembrará do {luo q11undo se approximava a época 
q11e os P~"0 e sares. da ultima oJ,iç!lo sen •torial, quo nos t1•ouxe os 

O Sn.. JAGUARIB&:- Mas a classe doa pro- t1·ea distinctissilnos collegas, que tenho org11lho 
feasores d·we mel'ecer cert,, attençao, porque de contar ao mesmo tempo entre meus amigos, 
os professores, p1·estando serviços á mocidade, fiz um requerimento, em relaçA:o á nomeaçlo 
silo seguramente uma classe de funccionar.ioa de officia~s da g11arda nacional. 
com que o governo deve contar,como auxilio da Estava em moda nesse tempo, nio sei si com 
manutenção da ordem e do progresso do paiz justificação ou sem ella, lizer-se que as patenteiJ· 
e, port·tnLo, da actividade das gerações que da guarda nac:onal er.~m uma moeda eleitoral, 
vila surgindo. . moeda corrente que estava aceita no paiz. 

Nilo vejo, pois, rnziio para. q11e e!les sejam Era o que se ouvia_ dizer continuamente, por 
integ-ralmente excluidos. O nob1•e senado1• tod 1 a parte, e parec1a que com 11ma n ·meação 
lembra qurJ-tll!hado .do ig-rej1 sempre goteja. para a gua1•da nacional se ·adiantava dinhe-iro, 
Póle .ser que na realidade um ou outro seja: fa- para favo••ecer candidaturas. 
voreci.Jo; mas, quanto aos p•·ofessores a que Tive a satisfação de ouvi1• o honrado preü· 
alludi, nem ao menos ba esperança de que lhes dente do con•elho da.que!la opaca.. o Sr. canse
goteje cousa alguma. lheiro Saraiva, que tran~uillizou-mo declarando 

E' passivei que a!gunij professores recebam que esta moeda nilo seria empreg!lda no Cearà, 
e a bon Ir.,] e de S. Ex. chegou ate no ponto de dos pais dos alumnos alg11m presentezinho, como d 1 • ll 

agradecimento de terem ·elles <lado instrucçã? a accrescentar que, nem nas vesporas a e eiç o, 
·seus filhos ; mas quanto aoa aposentados, nem de modo a ·apparecer uma provocação de ac'l,ui
. • 1 . siçi!o de votos, nom tão pa11co nos tempos 1m· 
Isto, po•·que nA:o tem a umQos, nr.m a malS re- mediatamente successivos, para não parecer 
mota esperança lhes póde rest"r. ljllB era pagamento de dividas contrahidas. 

• Sr. presidente, tratando do tri•tissimo facto Efl'octivamente não houve chuva de patentea 
a que me r firo, fa.llando ílo •estado em qu·· sa para o Coará, e dahi resultou q11e entrassem 
acha a minha provincia, das circumstan~ius dos para esta casa tres distinctos me1nLros s~m que 
aeus funccioaarlos publicas, permitta o senado houvesse reclamação alguma, ao passo que, si 
que recorde a triste situação em que já so vi- tivesse havido esta nhuva de patentes, poâia-se 
ram collocados o.• empregados no Ce.trá. A épo- · dizer, pelo menos, que elles nilo entravam tão 
ca a que e; tau t<lludindo, porém, foi a da sêcca puros como devia se1• a mulher de Casar, por
de 1845. As rondus da provincia diminuiram e que dir-se-ia que fai'&IR as patentes que ilr 
os empregadal não puderam ser p~gos em dia. fiuiram para a eleição; ao passo q as, tendo ha-

.0 que succr>drJU 7 Alguns a<;iotaa lev.antaram-. vida falta de patentes. • · 
se e e-tabeleceram, póde·se dizer, negocio com' o SR. VIRIATO n:m M&DIII!Ras:- Mas lilloha 
• -miseria; compravam os documentos dos f11nc- ·motivo para não se íamer ao CearJI·o que se .tem 
cionurios publicas, e o .mais •que por ellea da- feito para as outras ,provincias; não '"i porque 
vam nea•e.tempo •et•ametade do seu valor, ou hade so ftzer sómente excepção·da·Ceará e dG 
~rtil-o ao meio, o que fez com que se désse Rio Grande do Norte. 
1111tio na provincia a •este negocio o nome de' 0 SR. CAsTRo ·CARR1IIli\A:- Apoiado. 
re~. . . 

Os compradores, muitas vezes, tendo ·cantas O Sa. JAGUARIBIII:- Diz o nobre sonaaot·, 
com a .thesouraria, porq_ue eram arrematante<' reclamando não sei ,porque ••• 
de impostos da provÍnCia ou procuralores de 0 SR. ANTÃO:- Qrter ·a chuva tambem parr.•o 
alg11ns <'redores,entrogavam os documentos pelo Ceará. 
aeu justo valor, ganhando .por consequencia o 0 Sn.. VIRI'Ta DE MIIIDIIIIRas:-Não se'i porque 
dobro; e assim fizeram-se fortunas. a 

Mas, nest.e tempo, Sr. presidente, nllo mo n~o se faz para o Gog.rá o que se faz pelas outras 
consta que .cJas•es int9iras fossem integral- provincias. 
menta cxcluiJas; pouco a pouco alias iam re- O Sa. JAGUAR!Bil:- ·O nobre ·senador, meu 
cebend~ seus vencimentos, ·demorados de certo amigo, reclama agora contra esta falta•de ebu.va 
modo por nãe haver saldoa. de patentes para o Ceara ••• 

Des,jo, pois, Sr. presidente, que ·O governo 0 Sn.. V miA TO .0111 Mmommos dá outro aparte. 
informe ao senado o quo h a a este respeito, e 
eom as poucas palavras quo acabo ·de proferir O Sn.. JAGUARIBIII •.•.• mas, poder-so-i~~o dizer 
julg-o justificado o meu requerimento de pe:!ido que era•isto devido a oleiçito. 
do informaçõe~ acerca do assumpto a quo tenho o Sa. VIRIA'I'O Dili MIIIDlllmos:-Niio ha relaçllo 
&lludi.lo. · · alguma. 

Mas aproveitando-mo da .palav.ra quo V .. 'Ex, 
concedeu-me ·o parecendo-mo quo ainda estou O sn. .. JAGUAR!Dill~- Sr. presidon'te, chego.á 
dentro da hor~ dos roqum•imentos, poço•licença minha conclus•1o, e.ó que nesta c~>•a. foi applau
p~>.ra fnzor um ou·tro req uorimcnto, •d •mon- dido o procedimento ·dO governo, nito .f.,zondo 
strando deste modo ao sanado que procuro o nomeaçõos para a gtu1rda nacional no Co~~ora, o, 
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pois, ptu•oco-mo quo, tt•t!Lnndo-so ngot•n do mnn 
cleil'ã '• o o lo çi'i • om que ontt•a um cidndúo 
por stut nat•troz:< rocom ,,cndavcl, visto como 
ó r:ninil~tl·o, purcce-me, digo, que 111ais rar.ào 
lm P"-''u niio havot• cstn chnvn nctllalmcnto, ou 
'JUO ella fosso 11diaJa.. O Coartl não mort•ia. 

O SI\. VmiATO DE Mmmumos :-Não hn mo
tivo para isso. 

O S!l. JAGUAillllE :-Desculpo-mo o meu no
bre nmigo; os ta solfro!l'uidão p<~ra que a chu
Vfl do •"'tontos cni11 sobro o Ce,mi. qu,ndo no 
tempo nrn que ns p11tentes não Cctovernm S. gx, 
ncnlluma t•ech;mnçrio f•z. , • · 

O Sn. VmtAl'O DE IIIEnmmos :-Fiz todas as 
reclu.muções. 

O Sn. .lAGUAlttnE :-Da tribuna, não ouvi. 
O Sn. YniiA1'0 uE MEDEIIlOB :-Fiz recla.mt\

çõe; ao govm•ao. 
O Stt . .lAGUAillllE :- Mas, romo dizia, des

culpe-me o tnou n•rbre atuigo dizer que poderá 
com esta soffreguidiio appar·ecm• alguma mali
cia, su,,poodo-s,; que a sua reclamação tenha 
algum e teito agora. 

O Sn. VmiATO DE 1\IEoEmos :- Reclamei em 
todos os tempos. 

O Sn. JAGUAR!BJJ: :-Bem; m1s sua t•eclama
çtto n:io foi conilocida, agora pódo nppnrecet• 
nlgu ma malicia. 

(!la 'llarios apartas.) 

O S!l. VrniA.TO DE MmoEmos: -Pot· <1uanto 
tempo dcs·~a V. Ex. so adie 'I 

O Sn.. JAGUAitmm : - En vou l'Ospondor ao 
nobt•e s •nador, que desejo qLte :1 falta de patcntns 
se prolongue P"r tanto temp 1,4u •nto nàu pareça 
que a chuva clellas s:>ja p:Lgumento udi .. ntado ou 
llOsteriot•. 

Foi n in.tcrpretação que onl.iio deu o distin
ctissi:no ex-pr sid nte do conselho, o St•. con
selhei:o s .• t•uira. 

Para <J ue tran 1 uillise-so o meu nobt•e collega, 
peço "v_. Ex. licença para l'OCor.lat' que os'e 
mc•1 pendo de Btls,>ensão ele nomeações estt\ no 
ospirito da loi. Não •tucro tomm• tampo no ao
nado com urg- •mantos c111e têrn sido trazidos 
muiL:1s vozes pelos nol.Jt• •s sonndol·es,pclll 8:tl1ia 
o pulo Parn.n:i, •·s SrH. cons,Jhoit·o• Junqueira 
o Cot'l'eia, .lo que n lei 01io tem sido devida
menta in orpt•etada, dando-so um:. roorgani
zaç:io, 'luan lo n lei que tt·atou do alterar a 
logi•l•\'no do 1850, a de n. 2395 do 10 de Se
te rubro d' !873, om sous divo.'sos a1•tig·oa o 
parag-1•aphos nem s'qu •t• fallou nuncn nn 
pu. la vrn-rom• gnnizn.t;iio. 

O Sn. JuNQUEIIlA :-Apoio.do. 
O Su. JAGUAll!OJC :-1\!ns niio renovo mais 

esse at•.rumontu; ft11·:n runl, pOi'qtn L'lm ell.o 
sido LI' túdo no sonrtlo com torlrt a lucic!oz, e a 
opinião publica tom n ollo dado o devi to peso : 
qum•o, prll'lim, mostt'!\1' que osttl no ospil·ito 
dost:t loi <]110 nnLus o depois d"s oloi\'õoa o 
jogo das nomoaçõc; devo 901' posl;o <lo lndc, ; 
ó o <1uo osLt't no ospil'ito o nn loltt•fl da 
lo i. 

__________ ,_,, _________ _ 

Esta lni ·~[o teve pot• fim, inyoqu·omos a his
tnJ'lfl,, ~onao fu.zor cahr urna ee1·tu in1p·onsa, 
que d!zta contmnnmonte 'JUO ., guat•d• n cionnl 
eru uma arma eleitoral do q·1•1 o.; l{ogulos do 
nldôa til•uvum g'l'andos resuhudo". 

O Sn. VmiA70 Dia MED~mos:-E antiga
meu to ot•n um mal pciot•. 

O Sn. P!tESIDtaNTm:-AttonçãJ. O nobre se
nadot• quei1·a co.ttinu~>r e nittl attendu aos 
upat·tos, pot'LJUe cstti a termi11n1' a hut·a. 

O SR. J.\GUAil!HE:-Entüo, som te1• tempo 
pela advc•J'toncill q u., V. Ex. ac, ba de fa
zei·· me, d' demonstrar <JUe nas divorHnB'dis
JlOsi\·õea da lei e <ta vu compt•ehendido o prin
cipio do 'lue" nova lei de gu ordu nacional não 
póde ser nrmu. de eleição, let•ei airnple.<mento 
um artigo que diz lato: é o§ 5°, ar .. i", que diz 
assim (18) : 

"' A. guat•da n1cionul do serviço a tivo se 
reunirá uu111 só vez por unno, •·m dm desi
gnado pelo commanrlnnLo aupel'io1' pa,·a t•evista 
de mo trn e oxercicio de instrurção, nos dis
trictos do batalhão ou BUC\'Iio do batulhiio a que 
perteucer. 

E•ta reuuiiio, poróm, jámais t I'· logar dous 
mn~es antes ou depois de qualt1uer lo1,,ào. l> 

Não se v&, poio, que loi uu1 pensamento 
fixo? 

O Sn. VmrATO DE MmDEl!Ws:-Isto ó reunião 
da guarda nacional, nliu ci r•.,organizuçtio. 

O Sa. JAau AllmE:-Reuni:'io da ~ uat·da na
cional é muito menor do que dist1·ibuiçtio Je pa• 
tenteH: portanto, senhores, minha reclnuwção 
'est:i Riio só no espirita, como na I ttm expressa 
da H. 

Sou doei! li admoe,taçüo do Sr. pr ·adente, e 
por i~so direi ape11 os que minha de."onstt·o.ção 
<i da maior ,justiça, porque t.lesdJ que se foi 
el ·ito pelos •neios naLui·aes, não c pt·eriso em
pregai• essa arma, nem antes nem depois. arma 
qun ulguom ch;tma de corrupção. :Si V. Ex., 
pormitte, "u leio o; maus ro:JUel·irnentos (lê) : 

« H.eqneiro que, pulo ministo1•io do imperio, 
sojnm solicitadas do govet•no as informações se• 
guintes: 

t.o Desde quo data algumas classes de em
pr,gados publicas da provinda <lo Cearfi, no
m ,ad.ttvanto ao professore~ :;posontatos e os 
coadjlltot•os dos pa1·ochos, deixam de Ror pagos 
d·J seus vencimentos por d.Jficieucia dos cofres 
respectivos ! 

2." Qunl a pt•ovidencia quo o govorno sug• 
gPriu ou tern do su;gor.r ao p ·esidente •aquelln 
provincia, para f>7.er cassar, 011 uo m•mos, ntto
UUIII' tão doplot•avol ostado de cousns 1 

SaLt das sos~oes do senado, 7 do J unh.o de 
i883.- D. J. N. Ja.'}rtar-iba. » 

« Requ ·ir'O qu·> pelo ministorio da justiça 
sej!1m eolici tl1di\S do governo as infurrunç.õos se· 
gumtos: 

-J.o Si, tonrlo o govorno entendido que pnra 
oxocuç:io da lei "· 23'.J5 do 10 tio Setembro do 
itl73. dilvin roo1·gani1.nr a {.tutll'dtl nncionnl, 
mandou pni':l. esLo fim procodot• n nuvn quali~ 
flca,,ão na provinci:t rlo Co.u·li, attonLa • ns novas 
condições do id.,do oxigidn.~ por osta lei 'I 

'. 
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. • •. DA:NTÀii :.;;.. 'Que: jil e~ll1 
· 1Uip8JIO! · .· ' .•. . , . . . . .. . 
. . ·;o)la ;; 'c6àal:r~ ,;;,;,;. .'P~r isao nio dirijo a .per
gonta:'ao nobre miniitro,' o, nem .. a !a,rei aoa 
ou troa aeus 'cóllegu •. · · . ·. ·. · · .• 

. · i 0'·Sa·. :AIIFONSo CaLso :~ E' que' n~ quer 
· 'quáJ~e faQam. outrai perguntas: como 'Vai o 
oongraÇamo11to W •• ·, · · 

O 'Sft:;, .'CoaniiiA :...::.. Nilo . entendo. essa per-
gunta.· . · 

O: Sn. AFFONSO Cmtso :..:. Si já oslú rostabc. 
locidn a paz na igroia r lo S. Luiz. 

V. II. 10 
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'c~sso de despeza sobre os creditos legislativos, 
flUO apparecou a necossidade da 'proposta. Si 
uvossem ostas verbas deixado saldo no> r·~spr.

'ctivo.< exarcicios, o pag.tmento das dividas de 
cxercicios findos nilo encontmva embarliço. . · 
, Ora, em. quantas vea·bas d~ minist~rio da 'ma

rinha póde o, governo abr1r . cred1to supple
mentsr ~ Somente cm . ríeis : bospitaes, refor
inados, nJUniçõeR, de ·bóca, mimições navaes, 
fretes o eventuaes; ainda assim para casos es
pecificados, não para todas, as despezas das 
verbas. . . 

• 
1 

E' assim que para a vcrba-Eventuaes~o' go
verno nilo póde abrir credito& supplementares 
.~enil;o por d1tferença de cambi<1 ,e .cominis.~iio de 
saques, tra.tamonto de praça.s em portos estran
geiros ou, em províncias, onde não ba hospitaes 

'ou emferm·arias, e despezas de enterros. 
Entretanto, uma das dividas de exercicios 

findos indicada na proposta, e quo corre pela 
verba-,Evel)tuaes- qu•.l ó,? 

A. do aluguel de uma casa ! 
Outra divida de exercícios findos, em vii·tude 

da ~tualo,credito foi excedido; é a de gaz con
'áumido em 'umn enfermaria ! 

Na .verba-Munições navaes~o governo póda 
abrir creditas supi'Jementnres pelos casos for
tuitos de avaria, naufragio, nlij.tmento de obje
ctos ao mar e outros sinistres semelhantes. 

Qual é, porém, uma dns dividas de cixcrcicio 
lindo que motivou exeosao de despeza no'.cre
,dit~ les-i~htivo p~raa ver\la muniçõeenavaes; 
.ObJecto> para escalares.·.. . . . , 

Outt•os exemplos podi11., eu, adduzir para 'de
monstrar. que .excedàam-BB o~ creditos legis
lativos, mesmo nas vei·bas cm que póde o gover
n() a)lrir, .credito su,pplementar, para . casos a 
que nito se eotende essa fac11ldade; mas, para 
se ver,ificar a facilidade extt·ema com ~ue se 
tem excedido o.s créditos logislativoa,·basia um 

· exemplo que eis do~umen,tos a;nnexos á proposta 
nos fornecem : não se hesiton em desp~daçar a 

·lei do orçamento e tt•anspór o limite do credito 
legislativo nor um motivo como o que aqui se 
<le.clara : o concerto ,de um relogio ! 
. Até, senliores, para concertat• um relogio não 
'·se hesitou cm salto r por cima . da lei do orça-
mento ;.e devia ser um relogio magnifico, por 
. que.o concerto impot•tou em 68$000. 

O SR. AFFONSo CEr.so:-Relogio de bordo devo 
ser muito Lom. 

O SR. CoRREIA:- Mas de corto que não se 
devia razoavelmente esperar 'lue se desrespei
tasse n lei do oJ•çamento, por um serviço que 
podia .s~m inconveniente ser espaçado de. um 
exorciClO para ·outro. Parece que o respe1to á 
lei valia uem a demora de um concerto do re· 
logio. · 

0 SR. AFFONSO CELSO:...,. Veja que isso, per
ten~o 1\ verloo. -Munições navaes- a roapeito 
da qual o governo póde abrir credito súpple
men tar ; está na regra quo V. Ex. esta
beleceu. 

O Sn. CoRRIIl!A:- Em qne casos pódo o go
verno nbrir crod1to supplomenta1' para a verba 
-Munições nnv:.cs 'I 

PoJo; casos fm·tuitos do. avaria, naufragio, 
nli,iamon to do objectos no mar o outros sinistros 

,...... ........ ~~-o•M_o_, __ , _______ .....-___ , ____ , _____ ,_, 

semelhantes .• Não se póde abrir credito . aup
plemental' para qualquer das· 'despezn que 
corl'em pelo. vorba, maP para os caso~ aqui es
pecificados, e de certo que· nestes nilo cabe o 
conceJ•to de um relogio. 

· 0 SR. AFFONSO CELSO :-Nilo está. provado o 
e::tce~so da verba. 

O SR. CoRREIA :-Tanto está· provado, que 
s~ . p1•ecisa de credito Ilar~ . pagamento da 
d1nda. . · , 

0 SR. ÂFFONSO CELSO :-Nlto foi reclamada a 
tempo. · 

O SR. CoRREIA :-Si a verba tivesse deixado 
saldo, a divida teria sido,paga. Por não se ter 
re~peitado o credito respectivo, é que a pro
posta se tornou neco~saria e a autorizaçilo 
ao governo para fazer a despezo. é in.lis
pensavel. 

O nobre ministro teve sonhos de mocido.rle ; 
eu tenho sonhos de velhice, e estes são que ha 
de vir dia, Deus permitia que não soja aepois 
de alguma calamidade, eru que se firmo neste 
paiz o regimen da ,legalidade, o unico que tem 
a J>l'eclara virtude de ser igual, ·seguro o hon 
rosci para ·todos; cm que ao respeite a lei do 
orçamento, sendo zolados, como cumpro, os 
intere'ssea do contribuiu te. 
. Foi lidn,. avoiada e postá conjuntamente 'em 
discussão a seguinte , 

Emenda sub~tit.wti11a ao art. 'fo , 

c Art. 1. o O ministro e secretario de estado 
dos negocias ola marinha ficn. auto1•izado 'para 
mandar p.:gar as dividas de e:~ercicios findos, 
na importancia de 9:635$182, mencionadas nas 
relações annexns.-M. F. Cor1·eia.'1> 

O Sr. Al:meida Oliveira (mi
nistl'o da marinh«).:-:-. Sr. _prr'siden~e,, ,per
inittirá V. EJC. qneà primeira ':'ez ·q~e tenho a 
honra rle falia!' no senado do meu pa1z, comece 

, por pedir a 1lenevolonéia doa preClaros vârõaa, 
que o compoem, para a,s explicações ~ue tenho 
de dar relativamente aos creditas pedidos pelo 
ministerio a mim cargo • 

Além de que Ae trata de actos que "não foram 
pol' mim praticados, fallo perante os homens que 
o paiz tem de niais e111inentes na vida politica, 
e eu, nove! como sou, nem só no uso da palavra 
como na gestão dos negocios pu blicos, me acho 
tomado de tal tiruidez, que só contando com a 
indulgencia dos illustres sanadores, poderei me 

· dosempenha1' do dever· que neste momento me 
corre. 

Deyo mesmo, Sr. presidente, agradecer ao 
illastrado s~nadol' que encetou o debate a 
extrema bondade com que se dignou compri
mentar-me. As palavras da S. Ex. nada mais 
axprimem que á grande generosidade, coo: que 
S. Ex. costumo. tratar as pessoas, quo· tem a 
fortuna de cultivar as suas relações, e' nesta 
occasiiio vio1'am uJUilo a pt·oposito, para quo ou 
melhor possa sntisfnzer as oxigoncias foi tas por 
S. Ex. 

Sr. presirlonto, a proposta de credito que ao 
acha em discu,qsfio tom por fim satisfazer duas 

' ' -~ 
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relações de divodas do exm·cicios fio los a par
tir de 1873 a 1879 e de 1880 a 1881. 'Podiam 
essas . di vidas ser pagas pela verb!l - Exer
cicioa findos- consignada na lei do orçamento 
vig,.nte, ai não fosse a expressa declurt•çilo 
contida na me•ma lei de que os pagawontos 
de exercicioa fio los só podem ter Jogar q uundo 
pertencerem a vet•bas que deixaram saldos. 

Mas nenhuma das relações se acha nestas 
condições. A primeira que o nobre senador leu 
foi m·ganizada pelo thesouro nac'onal á visb 
de processos de exercicios findos ali i existentes 
an.tes de ~er votada a lei de ~880, e a segunda 
f01 o~gamzaln pela :ontn~orta de marinha, já 
depots de vot •da a d!tn let por não poder igual
menta ser paga, nato achar-ao n3s mesmas 
condições da primeira. 

Disse o nobre senador pela provincia do Pa
raná que o credito pedido pelo meu digno an
tecessor não {lóde s~r chamado extraordinario, 
e neste sentLdo enviou á mesn. uma emonda, 
sobre a q~al o governo t~m do pronunciar-se. 

Devo dtzer ao Henado que, . com etfeito, ni!o 
me _llarece bem chama:lo-extraordinario-o 
credtto que se acha em discussão. Credito ex
traordinnrio, segundo alei de 1850, ó aquelle 
que tem por fim satisfazer despezas urgentes, 
não classificadas em nenhuma da11 verbas do or
çamento. Ora, si as despazns de que se trata, 
quer n'uma, quer n'outra relação, são. clasgifi
cadas na lei do orçamento, é claro que, não 
pódo o credito, que tem por fim solvei-as, ser 
chamado-extraordi ~ario. 

. Nnste sentido, declaro ao senado e ao nobre 
autor da emenda •1ua a aceito; nenhuma duvida 
ponho a que o credito seja chamado snpple
mentar. 

Parece, St•. presidente, que póda o credito 
ser chamado supplementar, visto que elle tem 
por fim supprir a deficiencia de verba prevista 
no orçamento. 

O SR. ConRJirA :-Mas ,nilo em outro minis
terio. 

0 SR, MINISTRO DA MAliiNHA. :-Não im
p~rta. 

O Sn. CoRREIA :-A verba dispõe de fundos. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINHA.: -E' inntil dis
tinguir si o ex~rdcio é .corrente, si a despoza 
está feita ou por fazer, pórqúe, , de uma fóJ•m:t 
ou de outra, clesde que ha fultn de fundos para 
a despeza foi ta ou por fazer, póúe o credito ser 
considera lo supplemen tar. 
· Cen•urou o nobre senador o· meu i Ilustre .an

tecessor por ter nborto .credito supplomontnr 
fóra das condiçõBs expressas na loi. Cabe-me 
informar a S. E:~:. que o illustre Sr. senador 
Me ira de Vasconcellos, ministro que apresentou 
a proposta, não ubriu credito algum supple
mentar ; voiu apenas pedir no pal'lamento que 
votasse a quantia necessaria para occorrer a 
despozas de exercícios findos que não podiam 
ser pagas nos termos da lei do orçamon to. 

Perguntou tambem S. Ex. por que razão não 
ao dcclai'a nesta rolaç11o a provcnioncia das 
rcspoctivas dospozas. Permitta S. E:t. obsor-· 
var que, quol' cm uma, quor ~m outra .rola-

çilo, estão pet•feitamente indicad •a as prove
niencias e verbas de todas na despczas. 
. Feitas estas consi.lerações, espora o governo 

que lhe lha seja ••oncedido o credito pedido. 
Cabe-me, po1· ultimo, dizor no nob!'e sena

dor que aceito como benevolo cun-Blho de 
S. Ex. 'a recommendaçito qne julgou dover 
fazer-me,relativamo~te á conveninncia de man
ter-se o govorno no estricto limite da d~speza, 
autorizada. pela lei. Posso afiançar ao senado 
·e· a S. Ex. que me haverei a este'respeito com 
todo o cuidado, 

O Sr. Ribeiro da Luz ó obri
ga.lo mais uma vez a pugnar perante o senado 
pelo~ bons principias, pela doutrina que está 
consignada em lei. 

Quem examinar a lei do orçamento, ha de 
verificar, que os serviços publicoe estão distri
buidos por sete miniaterios, e que ao da fazenda 
caue o trab~lbo de liquidar as dividas de ex
ercicios fin,los. 

Ora, havendo na lei de orçamento em ·vigor 
a verba de 800:000$, ti com estranheza que 
tem visto os dive.rsos ministerios, ~om ~xcepçilo 
do tia fazenda, nrem ao cor~o leg~slaltvo pedir 
CJ•edito para pagamAnto de ,.uvidas de exercicioa 
fin,Jos, quando eBS3 serviço lhes não pertence. 

Ainda mais ; vindo assim os illustres mi
nistros pedir creditas ás camaras, podia-se a 
proposito perguntar : está esgotada a verba de 
oxcrcic i os findos 1 E' certo que o não está ; 
pelo cont1•ario, do re!atorio do honrado ministro 
da fazenda consta, que ha ainda um saldo de 
cerca de 500:000$000. 

Apadrinham-se os nobres mini•tros para pe
direm os croditos com a disposiçãa do art. 18 
da lei de 5 •lo Novembro de :188t, •1ue expressa
mente determina, que nenhuma divida de exer
cicio findo se pagará, desde que tenha sido es
gotada a respectiva verbl. 

O que os nol•res ministros deviam pedir era. 
creditas snpplemantares, porque na realidade 
o que ha, nestes casos, é excesso de despeza au
torizada. 

Temo orado!" deixado de assignar, como mem
bro da co mmissão de orçamanto, os parecerei, 
~ue se tem rlado este anno, a respeito dos cre
dito'!, mas deseja que os seus collegas se re
unam para se estaiJelecer uma norma de 
procedimento, porque o que so tem acloptado 
11·á pór em confusã~t a escripturaçãó do th&o 
souro. 

Tom h'IVido mesmo procedimento contrario à 
lei, dando-ao a seis ministros o direito de li
quidar e pagar exe1•cicios find'os, o que lhes 
nib compete. 

Aecresce uma razlio capital. Pela nossa le
gislaçlio considora-se divtda de exorcicio, findo 
a que provóm ''" serviço prestado, mas qa·a não 
foi pago dentro do anno financeiro, serviço 
legulmente 1\ntorizado p~lo poder legislativo. 
B, si os ta ó a legislação fiscnl, poder-se-á con
.síderar divida do exorcieio findo a gue provóm 
do serviço só a.nt.orizndo polo govorno, som 
compotoncin para o fazer 1 . 

A disposiçiio da lei, n qno ha ponco se rafo
riu, foi do inicintiva do doputndo pcln. provincia 
do Rio do Janoiro, o Sr. consolhoiro Andrade 

·----·-------_,. ............... , ..... , .. ,, __ _ 
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Pinto. Relutou o 01•ador, como membro da com
missão de orçamnnto, em nceitar uma duutrina 
tão sev••rn ; re 01•da-se mesmo de ter s <bmet
tido ao conhecimento do Sr Barilo do Cot<lgipe, 
ent1io digno relator .!a commio;sito, uma omenrla 
como •ubstitutivo do que tinha vindo Ja calllara 
dos S1·s. deputados; mas afinnl concordou com 
o actual Sr. presidente do senado para que 
o artigo passasse como viera redigi lo. 

Com el!eito o artigo passou, e <JUe tem d'ahi 
resultado 'I E' vir o governo enca~otadamente 
pedir, como di vi las de exercicios fin :os, era
ditos supplementares e creditos extr~ordina-
~. . 

A boa doutrina ó não conside1•ar divi ln de 
exercicio findo a que provém de serviço au
torizado pelo governo, •em lei quo o l'Bl'mitta. 
Convem mesmo, que aquelle gue tom de con
trata•• com os mirnstroa, e os qu~ têm de p1·estar 
qualquer se1•viço, vão ver na legislllção, si o 
governo e ·tá. devidam ·nte autoriza 10 •. E' a 
pratica ingleza; alli quem tem de contratar 
podo a lei, que autot•iza o serviço. 

Si se pro ·rd sse assim entre nós, o parla
mento nilo se••ia obrigadJ a fechar os olhos a 
abusos praticados poJo governo, p ora pac:ar a 
credores, que ignoravam si rUe tinha ou não 
poderes para fazer o cont•·nto, ou autorizar 
o serviço. E assim, por r.ttenção aos c•·eclores, 
é muitas vezes slinccionndo um acto abusivo 
do governo. 

Outra irregularidade dos creditas aubmet
tidos ú c <D>ideraçiio do senado é 'luo, ora são 
extraordinnrios, ora •ão "upplem,·ntares, quan
do na legisl•\'iiO fiscal essas ['niav•·as tôm 
significação diversa. · 

O Cl'odito extraordinnrio tem por objecto 
serviç•• urg'nte o que, por impr<Jviato, não pódH 
se•• qualificado em nenhu a ve1•ba, o o cr 'dito 
supplemnntar ó o que se refere a se•• viço con
tem piado no orçamento, o paro. o qual foi in
sufficienta a verba vota la. 

Ex·tminando as dua~ tabollaa, que acomp~· 
nham o pe ,ido dos creditas, nota q1w todos os 
servi~oa são contemplados em vorba, o, "ntre· 
tanto, o credito d"nomina-so ext1·uorJinario, 
'! uan<lo ó supplementar por o. penas ter sido 
insufficionte a verba respectiva; 

O quo convem ó adopta•· uma norma invlwin· 
vel de proceder, e parece-lhe qun devn ser aso· 
guinte: nuto•·izar credito supplemontar polares· 
pectiva verba, cabendo no rninist~rio d' fazen
da o mandar fazor o pag1trnento, podendo auto· 
rizarem-se operações do c1•e .itos, si a verba 
niio ostivnr esgota.Ja. 

No caso, do -quo ao tratll, ha uma dnspeza de 
9:000$, para a qual, segundo o projecto, se 
vai conce.lor um credito ext••aordinnrio, quan
d1 o ministorio da faze11 !a na vm·bo.- Exercicios 
findos- t1m á sua disposiç1io, 500:000$. 

Isto rlomonst.rll 111e, o que so de1•e fazer, é 
log-nlisar o acto nbtisivo do governo, de ter exco· 
dido a despoza public~> em muitas daR verbas 
mencionadas na tnbella, o autoJ•izur o min's
terio da Jhzonda a realizar o pago monto pela 
verba, quo tom d sua disposiçrio, não esg-otada. 

A qu••nr pertence calcnlnr, si a verba estu 
esgotada ,] ao thosom•o ; ao parlamento só 
cump1·o velar o credito, si nssim se ontondor, 

devendo o respectivo minist1·o remetter a rela
çllo dos credor"s de exercicios findos ao minis
terio da fazenda, para este realiza•• o p111ga• 
manto. 

Nota ainda outra irregularidade : os creditas 
se ab•·om por verbas determinadas, de so1•te que, 
em um só mini•te1•io, pód 'dar-se desfalque em 
uma verba, e saldo em outra. Assim o credito 
Rupplementar deve referir-se ã verba, onde 
houve desfalque, e não a outra i entret nto, 
observa qu~, nas prop·•staa feitas, não se men• 
ciona ua vorbas em que é preciso h!Lver au•. 
gmento de credito, de sorte que o theaouro se 
verá muito embaraçad • pa1·a fazer os pagamen• 
toa do exe•·cicios findos, por ignorar <tual a ver· 
ba onde houve excesso de despezaa, o que nã~ 
consta das respectivas tab,llas. 

Po1·tanto, entende qu .. deve rotlectir-Re sobre 
o assumpto, e ad •ptar-ae uma norma de proce· 
der, qu' seja de perf·ita conformidad1.com as 
leia fiacaes, e, sobretudo, com a lei de orça
mento. 

Sente nesta occasii!o niio poder offorecer 
urna emenda ao senado nem concorrer com 
os seus illustres collegas J,llll'a regulal'isar o 
assumpto, 9.ue, pelo mo:lo mconvenientiasimo 
po1• que é d1rigi lo, occaaionará grandes emba· 
raços ú escripturação do t:Jesouro. 

O Sr. A:fronso Oelso diz que está 
prompto de muito bom grado,, collaborar com 
o nobre senador por Minas para restaurar-se 
em ma ter a de orçamento a verdadeira doutrina, 
a d .• utrina. legal. 

Não lhe pare,· e, poróm, que o nobre senador. 
tenha razão pa1·a Rustenta•• que o credito é sup· 
plom~ntar. Não é na verdade credito extraor· 
dinario, na phrase da lei i porque c·redito ex· 
tra01·dinario é aquelle que o g-overno a •re pura 
>erviço urgente, que não podia ser contemplado 
na lei Jo orçamento, nem ser previsto ao .er 
olle elaborado, E 111 nen ·,uma das duas rei. çõea 
de despozns a qu • se refere a proposta do go
verno ha um só sorv çro que não fo<ae previsto, 
que não ti vess~ ve••ba correspondente no orça· 
manto re•perttvo. 

Credito supplementar, como disqe o nobre se· 
nadar, tambem não é. O credito supplementar 
dost na-se a alargar as ve1·ba• de despezaa con• 
tem piadas no orçamento, e niio é .isto 'lu e se 
trata na presente lli'Oposta. Mas, credito supple
mentar su:opõe uma entidade fun ·cionando, 
om acção, su••põe um exercicio que ainda não 
está liquida lo, não findo. 

Logo, si as quantias pedidas pelo governo se 
refnrem a •·xercicioa já liquidados, já extinctos, 
ó clm•o que não se lhos póde conceder credito 
supnlementar, porque não se da incremento ao 
que j.t niio oxi<to, aquillo que j:l dosapparoceu. 

Portanto, Ri ntio ó credito extraordin rio, 
tamb m nllo é •upplomontar i nilo ha lin<:ua· 
gom tcchnica li elle nt pli< ave! i devol'ia tal voz 
ser chamado, como bnm ponJe ra o nobre presi
dente do conselho, credito complementar. 

Pnreceu-llw de pouc:• importancio. a deno• 
minação 11 dar u osto credito i o gue lho pnrecou 
urgente o i ndiaprnauvcl foi hab11i tar-so o go
vorno com os meios do pagar esses credores 
do poquono.s quantias. Eis.porquo nllo foz quos-

\l 
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tllo : não lho occor1•eu formular uma emenda, 
porquo is o demornrh1 mais o pagamento de 
quantins insignifi"antes. 

Acha que os nobres senadores têm toda a 
razão quando entendem quo a autorização deve 
ser da .a, não no 1uinist1'0 d11 marin:1a, o sim ao 
da fazenda, porque a verba de exorcicios findos 
perte1:cfl ao ministerio da t'azet~da. Mas, tam· 
bem, não lhe pareceu vuler a pena demo·ar a 
passage 11 do credito, devo! vendo-o á c amara dos 
deputa.los, po1• causa de uma quHstào de fór:. 
mula. Em breve vai-se discutir a lei do orça
mento, e haveril. entilo ensejo de se regularizar 
estua cousas. 
· Foi por isso que opinou pela approvaçiio da 

proposta ome11dada pela camara dos deputados, 

O Sr. Correia : - São especiaes aq 
regras a que está sujeito o processo das dividas 
de exe1•ci ·ios findos. 

Em geral, o credito q•1e niio ó despenliJo 
dentro lo exercicio, annulla-se. 

Acontece, porém, deixarem os exerc icios 
onus ainda. não satisfeitos, dividas que cumpre 
pagar. 

Como pagai-as e fazer regularmente a es
cripturaçilo, si o exercic•o ostá encerrado, li
quida lo, balanceado, e não ha mais como fazei-o 
resurgir 1 

Acudiu naturalmedte ao espirita a providen· 
cia de incluir no ex••rcicio corrente urna verba 
destir.a la a satisfazer esses onus dos exercícios 
encer,•aJos. 

O 'l"e tez a lei do orçamento de 1880, no 
art, 181 Determinou que, sem embargo de ha
vei' em ca .a exercício uma verba, que ordina
riamente c:i de 8110:0ll0$, para o pagameuto de 
dividas de exercícios findos, não se realize o 
pagamento, si o exerci cio a que a di vida cor
raspou e nilo deixou saldo na verba. respectiva. 

O qne "umpr>, pois, •JUando ao poder legis
lativ" é apresentada uma div:da desta ordem 1 

Examina•• duus factos; primoiro si a divida 
está no caso de ser paga, si ó legitima; e, se
gundo, •i ba fundos para pagai-a na Ve!'ha -
Exercícios findos. 

O que não se póde bojn faz'r ô conceder Cl'e• 
ditos supplomentares para verbas de exercicios .. 
encerrados, que nllo é posaivol levantar do 
tumuio em que se sepultaram. · 

A ••manda que otler•lci esta rr•digida. de ac• 
córdo oom os pr:ncipios que t•mho sustent.1do e 
com a doutrina qu'e a.cabo do expor. Autol'iza 
o mini<tro da marinha para mandar pagar as. 
dividas rie exercicios lindos da que trata a 
proposta. 

Sem esta Rutorizaç~ •, elle na:o póde dar a 
orde.u; impede o art, 18 da lei de 1880. 
, Mas niíu ba, na hypothese prese!! te, nec~s

stdade de nenhuma outra prov1denc1a para que 
a ordem seJa cumprida.' 

Nilo dit•,,J qutJ não haja ainda alguma modi-. 
ficação quo fazer na J,•gisl:içito acerca da ques• 
tão de exerci ·ios findo.• ; não para se alterar o 
IJUB s1 estabeleceu em 1880, porque o principio 
e salut:1r, mas para imitar o que esta hoje em 
pratica ua província ,io Rio de Jan••iro, na qua! 
vigora disposição semelhante ll d' art. 18 da le1 
do orçamento de 1880. · 

Parece-me que o nobre senador por Minas 
Geraes, o Sr. Ribeiro da Luz, laborou em 
algum equivoco, auppondo que cada mini .teria 
nada tem que võr com a questão de dividas de 
exercicios findos E' da competencia de cada 
um dellos liquidar a divida respectiva e auto
rizar o pagamento depois de recoahecel-a legi-. 
tima; nisto o ministerio da marinha, por exem
plo, procede d~ mesma fórm9: q_uo o ministerio 
da· faz ·nda em relaç i o as dtl'ldas dessa natu
l'eza, pertencentes a sua repartição. O que o 
minist ,rio da fazenda tem de espncial e, rece-· 
bando os processos de dividas liquidadas nos. 
,Jitferentes ministerios, verificar si a somma de 
todas alias excede aos creditas. 

0 Sn, AFFONSO CELSO:- A liquidação do .. 
exercício findo faz-se afin ri no thesouro, qual-. 
'qu~r '{Ue seja o minioterio; nisto o nobre se-. 
nado1' por Minas tem raz!lo. 

O Sn. CoanErA :- A liquadação f•z-ae afinal 
no tbesouro, mas, em que isso se oppõe a com
pete ncia de cada mini te rio para moralizar a 
de<peza pela •1ual é re~ponsavel1 

Se a divida é legitima., e no exerci cio corrente 
ba fundos para pagai-a, !'ilo se tem de fazer 
outra cousa senão automar o governo para 0 Sn. JUNQUEIRA:- N1io é só veritlcaçiio de 
determinar o pagamento, sem embargo do cifras, é moralização do CJfras. 
art. 18 d , lei de i880. · . 

Presenternente, é de uma dispensn deste ar- O Sa. CollREIA : -Si a divi.Ja tiver s1do con-
d trabida pelo ministerio da marinha, ó este quem ligo que estamos tratan o. . . h 1 · d · 

Si não houvesso sóbra na ~·erba-ExerCIClOs pódo recon ece -a; e as<lm os emals, no que 
'd d ~ lhes liz respeito, pOI' serem os '\uo dispõem dos 

findos, então tínhamos necessl a .e e re or- mllios de verificar si a divid' é egitima. Cada 
~ai· a com um Cl'e<iito supplementar sufficiente 'd 
• minisLro dispõe dos eruditos concedi. 1s ll r~p~r-para o pagamento. . . · t 

Ce ·to ô, porém, que no actual exerc1c1o l.ição a seu cargo ; ne:n 1 •o r campo li' ao llllDIB" 
temos 0 credito de BOO:OOOJ para pugamentos to rio da far.endiL a expedição das Ol' IODS finaes 
de dividas de exercicios fin,Jos; e quo Jesta par~ os pagamentos, no Lhesouro, os outros mi-

d'd d nistros fic:un inhibidos d' regular os asaumptos 
somma só petJUentt pal't• e<ta despon 1 a, sen ° flnanCiliros de suaij repartições. A responsabi-
posHivel sem necessidade de nenhum novo l'd d d · · d · h 
Credl.to, 'autor zar 1,a,.1 m, nntos ató 51)9:57, 5,$552. 1 ado diLs espozas u mm stnr10 a marm a, 

" a razão está mostrando, cabe ao ministro da 
Si chegarmo< 11 autorizar neste,oxer~rc!O. pa- marinha. e nüo ao da f,z·•nd~; o assim ostú de-

gamento< s11porioros ú somma dtRponlvol, en- clai•ado na Jet de rosponsabilidado do Outubro 
tiro, e só então, ha que cu:dar na conco siio do 
novos fundos, que irão augmentar" v~r?a com do 1827 · , _ 
quo no moamo exercício pagam-sa d1V1das de t A tudo tsto cumpro attondor n11 rosoluçao 
oxorcicios lindos. das q uestõos quo podem occorror. 

"-.-·-:·~~ 
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Quando a cJmmissito de orçamento tlo senado 
verificar qtle as dividas d3 exercícios findos,c•tjo 
pagamento se autoriza, coltrom o credito ainda 
disponível na verba' -Exercícios findos; do 
vctual exercício, entito reforçara esta verba por 
meio do crelito supplemontar q:11e j11lgat• ne
cessnrio. PI·es~nt~mente, e s'\btJo que ha nJt 
verbt margem para o pagamento de que trata 
esta proposta. 

Dispensado o embaraço legal que ao paga
mento traz o art. 18 da lei do orçamento do 
1860, aa dividas de exercicios findos serão. 
pagas ; esta dispensa, a minha emenda .con- · 
cede i ella esta rle accórdo com o que o ~en:~do 
hontem deliberou em uma proposta semelhante. 
O procedimento que proponho é o mesmo que 
hontem foi definitivamente aceito pelo senado, 
e ai11Ja estou persuaaido de qu~.esse é o alvitre 
que cumpre agora aceitar. 

O Sr. Almeida Oliveira (mi
nistro da marinha):- Por considera.çilo IIOB 
nobres senadores quB tomaram parte na quest!lo 
que se discute, sou força lo a dizer ainda al
gumas palavras a r••speito,. 

O nobre senador por Minas Geraes ontend~ 
que o credito não póde ser consUerado senão 
supplemeutar. · · . . 

O illustre senador Jlelo Pnranà opina que 
basta dispensar-se a d1sposção do art. 18 da 
lei do orçamento vigente para que possa ter 
logar o pagamento ·de divida. O illustrndo sena
dor ainda pelil. l'll'llvincia de Minas Geraes, 
sustentando a opinião emittida no parecer da 
commissão do sane.do, a.ffirma que o cradito é, 
por sua natureza, extram•dinario. 

Sr. presidente, reconheço a minha· incornpe
tencia para iuterror parecer ante tl\o valiosa 
a11toridade, mas, si mo ó licito dizer o <tne penso 
11 respeito da questão, declararei com franque.za 
que inclino-me á opinião do illustl'O senador por 
Minas Geraes, quando su~tenta que o credito 
deve ser considerado supplementar. 

Não me parece que o credi~o seja extraordi
nario pela razão quejâ produzi-de que não se 
trata de serviço urgente, previsto o classificado 
na lei do orçamento. 

Não basta a dispensa da lei do orçamento na 
parto a que allude o nobre senador pelo ParanJI, 
porque antes deste acto, antes do se habilitar o 
mintaterio da fazenda a. autorizar o pagamento, 
é preciso que seja autorizado o da marinba a 
legalisar a desper.a que está feita. 

Diz o nobre senador pelo Paraná, que não 
comprohenlo credito de exercicio que jll esteja 
findo. , 

Peço permissão para observar a S. Ex. que, 
debaixo do ponto de vista om quo rolloquoi a 
questão, o credito nãn merece outra denomi
naç!(o que n do supplomentar. A palavra mes
mo diz que o credito supplomentnr tem por fim 
supprir n doflciencin de verbn. 

A verdade ó que so trat:. de umn. verba de
ficionte, 

Por consequcncia, pnroco que a donomina.çlio 
ó n mais cnbivol qno sn lho pó~ o da1•. 

Como quer quo soja, Sr. presidente, não fJUc
rondo tomar o precioso tempo do senado, pedi n 
palavra, nlío to.nto pl\ra fazer estns considera-

çlles, como pura ponderar aos illustres senadores 
que o que importa, antes de tulo, e legalisar a 
despeza feita pelo ministario da marinha, para 
que possa o mesmo ministerio pedir no da fa
lenda que mande pagar os credores do EMado 
menciona los nas referidas rela1•ões. Tem-se 
dito muitas vezes, ·no parlamento e na impren
sa, quo o Estado deve ser homem do bem, deve 
cumprir pontualmente as suas obrigaç~es, 

Entretanto vejo cabidas ·em exrrcicios fin
dos· <lividan cuja data remonta a 1873, e isso 
por deficiencia do verbas, quero dizor, por se 
ter gasto mais do que estava ordenado naa 
respectivas verbas orçamentarias, resultando 
desse facto que estão os mesmos credores ·por 
sei' p1gas daquillo que lhes a devido. ' 

A•si m, podendo, como disse o nobre senador 
por Minas Geraes, por occasião de discutir-se a· 
lei do 'orçamento, estabelecer o S'nado a ·ver
dadeira doutrina a respeito da na.tureza de.cre
dit·Js como o de que· se trata, ou· ainda· uma vez 
peço ao a1nado quA, deliberando como enten
der em aua sabedoria, conceda no ministerio 
a m ou cargo a li recisa autorização para legali
sar a despeza feita. 

O Sa. AFFONSO CELso :-Isto é o que é ne
cassario. 

O @li.", Meira de Vasconcel• _ 
los, depois de varias observações,sobl'e a clas
sificação do credito, que entende devet• ser 
ante> extraordinario do que supplemontar, 
opina que, como bem disse o nobre senador por 
Minas Geraes, esta é om resumo uma questão 
de palavras i não havendo, . portauto, motivo 
para uma emenda que obrigaria a proposição a 
voltar á camara dos Srs. deputados, e ~asiin 
ain :a mais retardaria. a solução relativa ao. cr~ 
dito em discussão. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, en
cerrou-se a discussão. 

Seguiu em 2• discussa:o o art. 2• da mesma 
proposta. 

O Sr. Correia•- O senado tam uni
formemente rejeitado artigos semelhantes a 
este, incluidos em propostas .. anteriores, sobre 
as quaes tem dado seu voto definitivo. 

Com effeito, nem cabe. ·:ao poder executivo 
fazer propostas para operações de credito, que, 
em ultima analyse, se resumem em questões de 
impostos i . nem se dá o caao de neces ·idade de 
qualquer operação de credito para ser ptg~ a 
despoza. de, 9:756.'$182, em qne importam as di
vidas de exercicios findos, de qu~ trata a pro
posta. Esta dr.speza cabe ~;~a verba existente 
para tal pagamento. , · ·. 

Tem, pois, · a proposta de voltar uncessaria
mente á camara do• deputados i e assim nem a 
razão da demora na solução da pro1 •os ta, alle
gada para combater a omenla . offeJ•ecida ao. 
art. fo, procede. . . 

Em nenhum caso podia ella sarvir parn.levaro 
senado a não proceder do melhor. modo, o monos 
J<ara rofoJ•mar o que hontem acertarlamonte 
foz. Mns, o corto ó que, quando moamo não 
pn.ssnsse n emenda, a domorn s.e da1•in. 

I 
t? 
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· O senado nao póde approvat• um artigo intei
. ramen te desnecessal'io, como o que eonce lo au
torização para operações de cred.to, afim do ·roa
Iizar-se o p:1gamento de 9:656$i82, que se-fa.rà, 
logo que esta lei fór promulgada, pot• uma verba 
em quo ha ainda disponíveis 500:000$000. 

. O. SR. Pl\msiD&N'Ul declara que,· conforme a 
pratlt'a, seg~e7se ~ discussiio do outro ·cr~dito 
do mesmo mtnlster1o, t•eservando-se a votaçlto 
para. o fhn.da sess~o. · 

CREDITO SUPPLEMENT,AR AO MINIBTXRIO 
DA MARINHA 

. Seguiu-se em discussão com o parecer da oom
missilo. de orçamento, o art. 1•. d:1 proposta do 
poder oxec.utivo, oonvertida.em proJecto:de lei 
pela cnma.ra dos deputados. 

A limitação imposta. ao governo para só abrir 
creditas supplementares em certa~ verbas, e 
para determ10ados e precisos fins, não &em 
alcance para o poder legislativo; pelo que, e 
era esta a consideração que me cumpria faze1• 
agora, pois em outro momento não o poderia, o 
nobre ex-ministro, assim como .apreseutou uma 
aó exposição, t~ria regularmente procedido 
apresentando uma só proposta. 

Feita esta· consideração, pergunto RO nobre 
ministro: julga S. Ex. neoeBSario justamente 
o credito supplementar que se pede·na-pro-
posttd. . . 
. Qu3ndo .foi arresentada a proposta, na:o se 
podia saber qua a de3peza real e.eft'ectiva das 
verbas -Munições navaes-Fretes- e -Even
tuaea-no exercício de 18B1-i882.Hoj~.s. Ex. 
deve sabei-o. positiv,lmente, e póde, portanto, 
habilitar o senado para conceder a somma 
eatrictamen~e precisa,. salvo si aconteceu ·que o 
facto oonfirma~&e em todos os pontos as· previ
sões. 

Não estando, porem, a realidade de acc6r:!o 
com a previsão, carecemos ele emendar a pro

. O Sr. Cor~·eia $;...o nobre ex-mi· posta, par& tomar uma delillera(•ão que repre-· 
nistroda marilihà apresento•l com uma·Ló ex- .sente. a vet•dade no momento actual. 
posição duas. propostas de credito, s de que . ··São digna• de reparo algumas das despezas 

·estamos tratando e outra que em seguida tem que concorreram para que o governo excedesse 
de entrar em discussão. · o credito de que podia d1spor, forçando-o a soli
. O fundat~ento deste procedimento é que citar o augmento des'o credito. 

N. 19, do dito anuo, abrindo ae mesmo minis
terio um cred!to supplementar de 324:736$749, 
para as .. rubr1cas dos. §§ 25, 28 e 29, do or
çamento da marinha,. no exercício de 1881 -
t882. 

S. Ex. ontondeu que~ em um caso, devia pedir Creio que o senado ao .espantara de sabor 
crrdito suppiàmentat• e no outro credito extra· que uma das despezas que vem.indicadas nos 
ordinario. · documentos ex!'licativos: é a que foi feita com 

A confusão em que s. Ex. labora quanto a a. remessa de uma bande1ra à legação do Chile • 
• esta mataria de creditas, demonstrou-as. Ex. ·Ora, senrores, eu ignm·ava que a legação do 
nas obset•vações que acabou de dirigir ao se- Brazil no Chi!· fosse uma repartição dependente 
nado. . do ministerio da marinha. · 

Em uma e em outra 'proposta não se trata O SR. AFFONso CmLso :-Isso explica-se na-
senllo de verbas indicadas na lei do orçamento. turalmente. 
Como •para ·umas póde o· govet•no abrir credito o SR. CoRREIA: -Si a compra Gtessa ban
supplementar e para outras não,- ·actuou' est& deira não devesse ser feita pelo !!Osso represen
distmcção .no animo do nobre ex-ministro para tanta no Chile, deverias •l-o por ordem e cont& 
fazer propostas separadas. . . do ministorio is estPangeiros. 
. Mas e;ta distincçào, restt•ictiva das attri- o que não pódo ncudir ao esoirito, é que o 
buições do go.,erno, em nada intlue .qu:~.ndo se ministro da marinha tivesse d1'o:s:ceder a verb& 
trata de credito legislativo, pois qae ao parla· de que dispunha~ pat·a autorizar esta despeza. 
menta cabe supprir a detlciencia de qu. alquer 0 S A c Q d d 
.verba.. . . , . . R, FFONSO ll:L~O:- US 1!1U ança 8 

Não havia. motivo pára 0 ·nobre ex-ministro . tempo ! A re!ll~ssa ?e, uma. bandeira por esse 
apresentar uma 8egunda proposta, 8 pedindo Ju aquelle rnlDlsterto. 
credito ext1•aordinario para um cxercicio · en- O Sa. 'CoRREIA :-O nobre senador quer 
cerrado,.quando ·le m~1s tratava-se de.despezas amesquinhar· a quest~o. 
previst&s p~lo legislador e autorizadas nas Encaro-a sob aspecto muito dift'erento.: a mi-
ve1•bas- ArsenaoH e Obras. nha questão é de legalidade. o de respeito ao 

O SR; PRESIDENTE :-Observo ao nobre se
nador que o 2• credito não está em discussão. 

O Sn •. CoRREIA: -V •. Ex. não me attendeu. 
Eu dis<e que o nobre ex-ministro, com uma só 
exposição, apresentou ·duas propostas do cre
dito, uma a de que estamos tmt~ndo, e outt·a 
a quJ tem de entrar om seguida om discussão·; 
e procnrava mostrar que S. Ex, não adoptara 
o mnis rogu!ur alvitre, uma v~1· que a dis
tincção que explica o seu procedi manto não se 
applica ao poder legislativo, o qun.l tom sempro 
faculdade para conceder nccrescimo do crodito 
para dospozns que contemplou no orçnmonto, 
1sto ó, ct•odito-supplomontar, 

orçamento. 
0 Sn. AFFONiiO CELSO dà um aparte, 
O Sn. CoRREIA :-Eu confesso que fiquei sor· 

prendido de encontrar es;a despeza entre as 
que justificaiit o credito supplementar. 

Ha outras. Por exemplo: 
Organizaçrio do indica alphabetico das lois e 

regulamento da marinha·. 
Pois est11 dospeza ora para ser foita de modo 

quo so oxcmlosso o credito logislativo 1 Não se . 
podi" esporar que houvesse a consigna1•iío pro
cisa p"Io poder compot ·nto '? 

Quando acallaru a fn.cilida?o do fnzor dospozas 
destl\ . ordem, porfoitarnonto adiavois o som 

- ., ....... , ........... , ______________ _,_---,.--
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temor· de rosponsabilidade l E dechr:~-a~ que 
estas des~ezas entriio na cate.:;oria das não 
previ.; tas. 

Mas como prever· que o governo havia de 
Jaz 1-a, e concorrendo ella para tornar inaufll
ciente a verba votada 'I 

J?a mesma sorte pede-~e n approva.çiio da se
gumte despeza : 

c Co•npra de exemplares do opusculo intitu-
1ado A marinlia de guerra Tlll Bra:;il na luta 
da· I ndependenoia. · .. 

Pois era e <ta despqza de tal oriem, que com 
o s••u ariam•'nto soflresae o serviço publrco 1 

Ha uma despeza sobre a. qual espero que o 
nobre. ministro dará informações que são ne
ceasartaa. 

Exce le11-se o credito legislativo para compra 
de casas na ilha das Cobras, na impo1•tancia 
de 27:670$500. 

O que significa a compra de•Las casas antes 
de h~vor o pod!lr legislativo concelido os meios 
prec1sos para. pagamento 'I 

Reconhe ço qu•• a d ·spe1.a que o governo faz 
actualmente com toleg••ammM é explic"vel, e 
muitas vezes necessaria ; mas nllo 1 •osso do 
me~ mo modo reconhecer que essa despeza si1•va 
para j11sLificar o ex ·essa do credito legislativo. 

Vemos que só por uma das verbas de que 
trata a proposta despenderam-se 5:291$755 com 
telegrn.mmas, concorren to Lambem essa dos· 
pez • para o governo ir além da somma de que 
po ,ia dispor. 

O estudo dos, crelitos mostra a neces~idade 
que ternos de um tribunal de contas, que faça 
em tempo, o etllcazmGntq, as observações que 
nós aqui faze•nos sem alcance real ato agora. 
percebiJo. 

os~. ~AN:"AS:- Se~ impugnara idéa, o the
souro Jà e trtbunal de contas. 

O SR. CoRREIA:- O thesonro está muito 
longA de ser um tribunal de contas, eomo o que 

.existe em outr•os Estados, e· tl3m tr·az;do regu
laridadA li~ finan~ 's pela fiscalizaçl!o que exerce 
ant 'S de se etfectuar a despeza. 

O ~n. DANTAS:- Mas o thesouro t!l.mbem 
impugrta a despoza. 

O Sn. ConttEIA:- Mui diversa é a organi
zação do tribt~nal d~ conta• da organização que 
tem o the~ouro; um póde etllcazmnnte concorrei' 
para quA não se violem os creditas legisllltivos, 
e outro faz, apena<, refiexões, que o governo 
despreza facilmente. 

As reJIBxões do thesouro, antes da ·despeza, se 
parecem com as que nós fazernos depois que 
e lias se realizam • 

O tribunal de contas póde fazer algumll cousa 
mais, e o tem feito em outros Estados, com 
muito proveito p11ra a administração da fazenda 
publica, · 

O Sr. A11"on"'o Oelso:-Não foi 
sem ncura1o oxame de r.ada uma das 
par•collas do credito em discussão, que, como 
rol11tor da commissllo de or•çamento, opinou pela 
suo. concossilo. 

O oxumo do algumas dos,ns vm•bns quo acaba 
do fazor o nobre achador pelo Paraná, niío con-

seguiu convencei-o de que a oommissl!o fosse 
facil, ou condescendente, emittindo tal juizo. 

A prhneii·u despe~a que mereceu os reparos 
do S. Elt., foi a de uma bandeira fornnciJa pelo 
minisLerio da marinha li !Jgaçtlo do Chile, 

Não comprebende o nobre s••na 10r, ·corno .pu
desse correr por "onta daquella repartição uma 
dasi!eza pr•opria do ministerio de estran-
g~tros. · 

Ja o orador orn aparte mostrou como o facto 
podia dar-se muito naturalmente. Supponha-se 
que, não tendo o emblem:l de sua nacionalidade, 
a legaçl!o .o Cbi!B apt•oveitasse a estada dl al
gum navio br•azileiro no porto de Valp •raiao e o 
reJUis.ta•ae do re<pectivo command .. nteY De
veria elle recusai-o 1 Certo que não. 

Eis-abi como pô le ter a marinha fornecido 
u~a bandeira ao nosso representante naquelle 
patz. 

E a hypothese que acaba de fi!l'Urar tem-se 
dado muitas vaze;; - póie afi •nçal-o ao nobre 
senador e citar até exemplo occor·rido com um 
distincto ex-conaul nosso em Mont •vidéo. 

A vet•ba- T •legramrnaa, na importanch de 
ciÍNa de 5:000$, tambem provocou a estranheza. 
do nobr•e sena lar. S. Ex. não tem ra.zl!o; o 
telegrapho ó hoJe um gr .nd' meio d., adminia
traç~o, do <JUal preci•a eorvir-ae o governo fre
quentem•nte, sobretudo durante as sessões le
gislativa~, para habilitar-se a satisfazer as re
petidas exigencias de iuformações acerca doa 
factoR menos importantes, que se dêm em 
qualquer ponto do lmperio. 

O Sn. DANTAa:-LrUsso é verdade; . 
O SR. AFFON&o Cmtso:--L ·mbra. que o nobre 

senalor pelo Paraná tem concorrido para essa 
despeza sendo um doa que maia constantemente 
interrJgam o governo, 

O Sn. DAN1'As:- Q·rantos telRgrammas nllo 
expedi eu por causa delle 1 Não ha conta. 

O Sn. ÁFFONso CEtsu, diz_ que notou o nobro 
senador ter-se despendi lo 50lJ$ com a acquisiçlle 
do opusculo denominado - A marinha de 
gue•·ra do B azil na luta da I ndep .. nden• 
c ia. Sem duvida que tal deapeza nllo era 
urge.nte, e p~ lia ser. a~iadu; m·•s ninguem a 
'lualrficou de 1mpresc10drv. ·1. Ella foi mencio
nada nas demon'strações que acompanharam a 
proposta, por•que correu por conta da verba. 
-Eventuaes, cuja insutllciencia carBcia ser 
demonstrada, · deale que para ella solicitava o 
governo augmento do credito. 
. Segu~amente. nao polia tão insignificante 

d1apendto ser mvocado como ju•tificaç!io da 
proposta. 

Mas '!~o o. ella inutil, porque h11 vantagem 
em fam.thartsar os alumnos, que a repartição 
de mar!Dha conta em seus estaiJelecimentos, 
com a historia da corporação a que hão de per· 
toncer. 

A despeza que mais attrahiu .a attenção do 
nobre senndor foi a que se fez CPm a compt•a 
do algum:~s casas na ilha das Cobras, 

Tnmbom CllUsou espocie ao or•a lar• que tratou 
de averiguar com cuidado os documentos a o !la 
rorer·enteH, e quo si'io volumosos, como se ro
conhoco pela simples inspecção. (Mostra· os.) 
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Do exame a que procedeu, concluiu que o 
acto elo governo nilo merociil censura fundada. 
Acl•edita que o nobre senado1• praticaria do 
mesmo modo, si porventura fosse o ministro 
que tivesse de decidir 11 questão. 

Todos os que .têm conliecimonto dos negocias 
da. repartição da ··marinha sabem que silo anti· 
qtiiss1m·as o frequentes as contestações que ·se 
levantam entre 11 aJministr11ção e os proprie
tarios de predios o terrenos na ilha. das Cob1•as, 

A vizinhança. ó incommoda o prejudicial, 
tanto para. a administração, como para os par· 
ticulal'es .. 

Estes dizem-se lesados com qualquer salva 
que dê a f01•taleza, com os estilhaços de qual
quer mina· a que se ponha fogo nas obras do 
dique, com o movimento, emfim, dos diversos 
estabelecimentos tle marinha existentes na 
ilha. · 

A administração, por seu lado, é m11ito mais 
prejudicada, o que facil,mente se comprohende, 
desde que attenda-se a estarem occupa!los por 
importantes repartições, pelo monos 9f10 da 
111•ea total da ilha. 

O ministerio d:t marinha ha sempre smiten• 
tado que toda ella é do domínio nacional, não 
tendo os particulares senão posse tolerarla, e a 
titulo precario, e, portanto, sem direito a ne
nhuma indemnização, si o Estado reclamar a 
sua desoccupa.çito. · 

Os particulares enten.lem ser ~l·mq o seu 
domínio, e julgam-se nelle offend1dos, sempre 
que se pretende oppór qualquer 'embaraço a 
quo o gozem como lhes apl'Oilvor. 

Daqui nascem essas questões, mais de uma 
vez reproduzidas. 

Desde 1851, sondo ministro, seg11ndo suppõe 
o orador, o Sr. Hollanda Cavalcanti, que o mi
nisterio da marinha reclama do da fazenda que 
mande pelo j11izo dos feitos intimar aquolles 
proprietal'ios para que nãn façam obra alguma, 
nem de simples reparação, sem licença do go-
verno. · 

Essa providencia, p01•ém, nunca foi tomada, 
de modo que em 1875, começando os donos do 

. algumas dessas casas varias obras, foram em· 
bargadas, contra o qile reclamaram o protesta
ram. Nada so resolveu então. Posteriormente, 
novas reclamações idonticas surgiram, o quo 
deu logar a. serem ouvidas as secções reunidas 
de guerra o marinha e fazenda do conselho de 
estado, cuja consultá, resolvida em 10 de Abril 
de 1880, opinava « q11e, si bom não-duvidassem 
as secções do domiriih nacional na ilh,a das 
Cob1•as, o facto das e.dificações particulares, 
algumas por concessão ·expressa, e outra11 por 
tolerancia da administração, modificava as rela· 
ções de direito desse dominio ;-que o melhor 
meio de resolverem-se as questões suscitadas 
seria a dosapropriaç~o, a qual, a)iás, não aconse· 
lhavam, attontas as e~rcumstane~as do thesouro ; 
lemb1•ando por isso que, antes de qualquer pro
cedimento judicial-con\·iria averiguar a nat11• 
reza da occ11pação, pelo oxamo doa titulas que 
exhibisaem os interessados. " 

Conformando-se o governo com esse parocor, 
o convidados os interessados a apresontarom 
sous clocumonlos poranto o ministorio da fil

v. II, 11 
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zenda, os donos das casas em questão os otfere
c eram à s11b-directoria das rendas publicas\ 
cujo chefe, formulando longo parecer, assim 
exprimiu~se (lB) : 

" Desde que as construcções 'feitas na ilha 
das Cobrlis o foram de tempos immemoriaes por . 
governadores, por avisos do ministerio da ma
rinha com approvaçilo expressa, ou . com &c• 
quiescencia e sem oppos1ção das autoridades 
competentes,a nilo aer de 1851 em diante (isto é, 
262 annos depois que o Estado comprou. parte 
daquella ilha), e que essas acquisições particu
lares na diuturnidade de tempo se estribam em 
escripturas particulares, constando a.té que al~ 
gumaa dellas, baseadas em justo titulo, têm 
sido apoiadas em ·se'.ltençus JUdiciarias passa
das em julgado, parece que só por meio de des• 
apropriaçllo; ou por compra se pdde pri'Dar os 
propríetarios das casas e terrenos de que lfiB· 
ti'Derem de posse Zegitima. E tanto assim é, 
que o .governo para evitar pleitos, de exito pro
blematico, e naturalmente por entender que são 
de valia os titulas apresentados, tem comprado. 
alguns predioe. » . . . 

Conclue o parecer por achar conveniente· en· 
trar-se em ajuste para a compra das 20 casas • 
de que se tratalla tomando-se por bape do ajus
te o preço de 42:900$, por que tin7!am sido 
annos antes compradas, segando constava das 
escri pturas, 

Em conaequencia., o honrado o:~:-ministro da 
marinha, o Sr. Limo. Duarte, resolveu a com
pra r.~ediante o preço de 54 contos c tanto, 
metade dos quaea pagos no. exerci cio de 1880~ 
1881, e a outra metade no de 1881-1882; 
•raziío pela qual figura na proposta que ora.. 
se discute, a quantia de 27:000$ dessa pro
veuiencia, 

Ora, eis ahi o facto, e está o senado habi
litado a julgar o acto do governo. A com missão · 
entendeu que·a despeza estava no caso de ser 
approvada. 

Os proprietarios reclamavam peJo gozo de 
sua propriedade, e nella querinm fa1.er.-obras, o 
que não convinha à administraçilo, pelas razões 
.iá expostas, . 

Ap1·esentavam titulas legaos, escr1pturas pu· 
licas solemnos, e tinham, além disso, a posse, 
sua e de seus antecessores. 

Era pl'Ociso resolver a questão : usar da des
apropriação, seria mais dispendioso, porque a 
indemnização teria. de ser colculada sobro a 
renda de 20 annos, e os interessados exhibia.m 
contrato de arrendamento de subido alug11el,. · · 
datado de 1875, · 

O nobre ex-ministro da inarinha preferiu a 
compra pelo preço que haviam dado os pro
prietarios, e mais cêrcn de 5:000$, correspon
dentes ás llespezas com reparações que haviam 
feito-. 

Pareceu, pois, á commisslto que' o acto. estava 
porfeitamo.1to justifieudo. 

O orador ainda a os te raspei to, e antes de 
concluir, dal':l uma informação ao sou c'O
roligionario, o nobre ministro da marinha. 

Entro os papeis quo examinou, o de alg11ns 
dos quaes dou loiturn-no sanado, encontrou do
cumento• antigos, a.tó do nnno do 1845. 
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Nellns, po1•óm, ni'ío dopMou com uma infor
mn~llo impo1•tanto devida n um magist1•ado ve
nerando, o Sr. D. Francisco Baltha~ar da Sil
veira, o qt1o muito esclurocet·á. a questão, si 
novo,monto l'eproduzir-He. 

O orador sabe da existencin desse documento, 
porque .no tempo em que dirigin n pasta da m!l
rinha levantou-se uma contostução identica, o 
elle encarregou aquello illustro cidadão de es. 
tudal-a para aconsúlhal' ao governo, o que exe
cutou com o maior zelo. ··· 

Faça o nobre ministt•o pt•ocumr esse parecer, 
e con~ultal-o.u com vantagem si tiver de re
~olver negocio somelhantll. 

Pelas oxplicllçõos dadas, já võ o nobre sena
dOI' pelo P:m•nli que a cotutuissão de or~amon
to Jll'OCUl'OU dar Ulll ['nl'OCOl' CJUO pudesse jUS• 
tificar; niio foi facil, nem condescendente. 

Atld uzit•à, agora, algumas roJ!exões, q uo lho 
s>1ggori u o discureo do, nobL'Il senador pelo Pa
ranti. 

Um e•criptor ft•ancoz, Get•1nain, autor do 
D:cctonado do Orça11umto, disso que om ma
tori:! do fiscalisação dos diult•Jiros publicas os 
progressos srro lentos e dill1cois do realizar-se, 
mas continuas. 

' . Elln os compara :i mat•clttt ascendente do 
uma linl1n em espiral, cujas voltas pouco ae 

' af~tstnm uma· das out1•ns, desCI•evondo, entre
tanto, grandes· curvas e· snl>indo sempre, mas 
de modo quasi imt•CI'C<'pl.ivlll nos olhos do ob
servadm·, collocado a ce1•ta distancia. 

Encm•rn grande vor:bue c.> ta imagem do pu
bli~ista. e disso ó domonst, a•;:Io fri<ante o que 
entre nós tom occm·rido. A alg-uns ospiritos 
pessimi,Las aiiigura-so IJIIO rm•!a temos meliJo. 
r:.do a esse respoilo, •1uawlo, no contrar•io, o 
nosso p1•ogt•esso é eno1·mn ! · 

E para reconhecei-o !Ja,t:t comparar duas 
ópocas n:lo mui remotas, a nctunlidado o 187\:l. 

Acaba o senado do ouvit• o exame minucioso 
de dons CL'•'ditos, um pat•a pllg-amento do oxot·· 
cicios findos, em pouco mais do 9:000$, e 
outro cxtrnel·<liliat•io do côt•c" do 300:000$000. 

Pois bom ; abra-se a collocção de lois do 
187\J, o ahi cnconLral•-sc-ão dous pequenos aL'· 
tigos quu não occupam nm:c rlnzia de linhas, o 
no omtrmto l'evei:Lm que no tocante á. fiscaliza
çi!o das dospozns do Estado tomos, insensível 
menLo, como as voltas do uma espiral, percor
rido imrnonso caminho. 

E>sos artigos são : o p:LI'.\'<I'n.pho unico do 13•, 
qtto ab1·o no governo nm CI'0<Uto supplomentar e 
0lll'aord,nario do 50.33:~:593$320, distribui
d~s···l<ot• diversos ministo.ri;os, e pertencendo 
1.-J, \!04:000$000 ao OXOI'CIClO do 1876- 1877, 
30,03U:OOO$ ao do 1877-1:378, o 12.300:000$ 
ao de 1878-1879, e o 14• <ruo diz simplesmente: 

81iO <tJl(I'OVaclos OS C1'Cil<'lo.< de que (l'atam 
as tabcllos apresentada.\' cmn as ptoposta.< do 
mintstaio da('azcnrla de 8 ilc Maio de 1868, 
11 de Maio do 1870. 8 d<J .li aio de 1871, 8 de 
Maio ,do J872 c 16 rle Jcmci;·o de 1873, c as 
opc;·açücs a que deram tor;,.,r. 

Deseja o senado aprociaL' o alcance dos Las 
pouca'' p1L!nvras 1 

ALLonda : n app1•ovnç:io <los Cl'oditos da pro
posLa do 8 do Maw do 1808, quor dizer a appro
vaçuo tio uma dospoza do 55.503:000$; a da 

proposta .do Maio do 1870, importa dar pot• 
bom gastog nada monos de 20.052:000$, assim 
como a de Maio de 1871 3~.289:000$, a do Maio 
de 1872 7.473:000$, o a de Janoiro de 1873 cê1•ca 
do 14.000:000$. Ao todo· 130.000:000$, oif1•a. 
redonda, que JUntos aos 56.333:000$ do ct•edito 
extraot•dinnrio o supJillementar . de que acima. 
fnl!ou, profazem ma1s de 186.000:000$, cuja. 
upplicaçüo sanccionou o pat•lumento, sem a. 
mono!' discussão, s0m o mais ligeiro exame ! · 

O Sn. JuNQUEm~ :-Eram creditas da guet•ra 
do P!lraguay. 

O Sn. At•FONSo CELso observa que nom todos 
diziam respeito ás d~spezas d!l guert•a. Em 
todo o caso nada importa isso para. a. questão, 
o sim, quo a commissiio do orçamento, hoje t~coi
mnda de condoscedento, !imitt~va-so a dizei' 
entilo : - appl'Ovo-so a emenda da camara. · 

Portanto, é incontostwel que temos progre
dido immonsainento, o quA a nossa murcha não 
é a das linhas em espiral, com que se contou' 
tava o publicista francez,mas accoleradissima e 
em sentido vertical. 

Estamos jti a perder de vista o ponto do 
onde inu•tiramos , po1• assim dizer - ainda 
ngot•n.! 

Si assim é, não ha porque aflligit·-so, nem 
assustar-se o nobt•o senador. 

Não arrefoºa S. Ex. no seu zelo, não aban
done . o senado as praticas cjue ultimamente 
a:opLou ; .exerça a camaru dos Srs. deputados 
tnmbem as suas prerogutivas com a sabedot•in 
que lho cí propriu, e não teremos 9.ue invejlll' a 
nenhum paiz, no tocante á. fiscahzação parla· 
mentnr das despozas publicas. 

Co:tcluirá , louvando e applnudindo mais 
uma vez o zelo do nobre senndor pelo Pa-
ranà. . 

Ainda que nom sompt•o assista-lho razão, 
seus esforços são utois, como já disse, pm•quo 
advertindo o governo pa.ra qu.e soja economico, 
formar!\ ao mesmo tcimpo a opinião, sem a qual 
as melhores lois são inofficazes. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. · ministro com na mesmas 

formalidades com q uo fóra recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITOS AO MlNISTERIO D,l JUSTIQ.~ 

Ent1·ou em 3• discussão, a qual ó sem debato 
encerrada, por falta do nume1•o pa1·a votar-se, 
ficando adincln a votação, a proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela 
cnmara dos deputados, n. 14 do 1883, abrindo 
uo ministot•io da justiça um credito supplemon
tat•, q uo sm•ll applicado ó.s dcspozns com as vor
bns-Justiça de ·i• in,tancia-e outras. 

Seguiu-ao om 3" discussão, a qual foi igual
monto oncorrllda, ficando adiah a votaçllo, ll. 
propoHta do poder oxocutivo, convertida em pro
jecto do loi, n. 18 do dito anno, abrindo ao 
mos mo ministorio um. crodito supplomontru• do 
133: ti1J68013, pam sot• applicad~ ás dospoza, 
com 11s rubricas-Juntas commOI'ClliGB-~ outras 
do oxorcicio do 1881-1882. 
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SESSÃO EM 8 DE JUNHO ' 83 

PROJIInO DJ SENADO LETTRA G 

Seguiu-se em primeira discussão, a .qual foi 
igualm!)nte oncerl'ada, fic~ndo adiad11 a vota~ilo 
do projecto do senado lotti'II G do 1871, do· 
tcrminundo que, sendo pobre o rou o devendo 
SOl' paga a metade das cuataq pelo cofre da 
camara municipal, tenham os oscrivães de 
appellnções direito do pedir esb pagam dia, 
dos cofrc'S provinciaes.. · 

Esgotadas na matarias da ordem do din, o 
Sr. ' presidente deu para a do db 8 não ox 
cedendo das 3 horas da t•trde : 

Votação das matarias cuja discussão ficou 
enceml.dli. 

Continuação da 2• discussito da poposta do 
poder executivo, converti·.la em projecto de lei 
pela camara dos deputados, n. Hl do co:•ronte 
anuo,; abrindo ao ministei•io da marinha um 
c1•edito supplementar do 31!4:736$749, para as 
rubricas dos § § 25, 26 e 29 elo orçamento da 

·marinha Iio excrcicio de 1881-:!882. 
2•' discussão da 'proposta do mesmo poder, 

igualmente convorti:la em projacto do lei n. 23, · 
do corJ•onte anuo, aiJrin:lo ao mesmo mini8terio 
o credito oxtraorJinario de 538:820$287, para 
as rubt•icas-:'Arsenaes o obrâs- do exorcicio 
de 188:!-:!882. 

E si houve1• tampo. 
3• diHcussão do projecto do senado : Jettra H, 

do i874, autori~anéto o gover,no para fazer as 
dospezas que forem necessai'las com a · con· 
strucçH:o de uma via ferroa, para !ig·ar os portos 
navega veis do baixo o alto S. Francisco. 

Let1•a A, de :!880 ,atitorizanrlo o governo para 
nomear um chefe de policia especial do 1•io 
S. Franci~co, 

bevantou-se a sessão us 2 horas e 40 mi
nu tos da tarde , 

,...._ 
OFFICIO A QUE SE REFERE O PEDIDO DO 

SR, CORREIA 

Ministerio dos negocias' da fazenda.-N. !l ..... 
Rio de Janeiro, 6 de Junho de .:!883. . 

lllm. e Exm. Sr.- Em offir.io n. 8, de 29 de 
Maio proximopassado, requ.ís!ta '-:· ~x., de, or7 
dom do senado, que este mJntsterlO Informe, s1 
pela thesouraria do fazenda da pi'ovincia do 
Rio G1·ande do Sul foi feito, e em vil'ttido de 
que ordem o com que condiçõ"s, um ompresti· 
mo do com contos de réis (:!00:000$) ao banco 
da mesma provincia. 

Reportando-mo aos documentos existentes no 
thosouro a semelhante respeib, communico a 
V, Ex,, para os fins convenientes, que tendo a 
directoria do dito banco solicitado u pJ•osidon
cia da provinciti, em 28 do JU'Ilho de 1880, um 
emproo timo da mencionada im portitncia para 
occorrer Il.s respectivas despozas, vist• nchar-so 
sem dinheiro em sons cofrr.s, om con~oquon
cia do um roubo que soffrorn, dolib3I'OU a pro· 
siden'cia nttendor ao po:lido, no intuito do evitai' 
alguma crise financeira n11 provincia; quo o 
ompi•ostimo roalizou-so, depositando. o bunco, om 
Cluçtlo, na thosournria do JD.zondn, Igual somma 

em titulas do ompJ•ostimo nacional de 1879, e 
c1ue foi ~aldado em .Julho seguinte, p~gan,lo o 
mesmo banco no dia 5 a quantia de trinta 
contos de 'róis (30: 000$) e no dia 1 a restante. 

Deus guarde a V. Ex.-Lafayctto Rod1·igues 
Percira.-A S. Ex. o Sr. t•aecretal'io do . 
sena1o. 

26" SESSÃO 

EM 8 DE JIJNIIO DE :!883 

Presidoncia dos,·, Bar-ao de, Cotegipe 

SUMMAUJO :. -EXP""'"''I'JO, - ParocoJ'O', sondo u!. 0111 
1'0f1Uol'imonto.-PI't~ttur.hlmonlo tio vagna om couutlil:i· 
sücs.-Ncgocios do Paa·:i, -Oi:~eurso o rcquol'imouto tio 
Sr. Daa·ãu do l\lamo1'1;, Appl'nva~:ão da l'oquot'lmonto. 
-Onot)l Do DIA. - Yotat~uo do matorins .uneormd:u. 
- Ca·odiLo supplomoutaa· ao minislo1·io tla. mariuua. 
))i:;cui'SO dot~ ~ks. J\iboll'u tia Luz, Correia, Alfonso 
CcJso o Juuquoim. · 

A's H horas da manhã acharam-se presentes 
33 Sra. senadores, n saber: Barlio de Coteg·ipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, L ui~ 
Felippe. 'Chicharro, Vil'into do Medeiros, He.n-
riquo d'Avila, Cnstro Carreira, Pauln Pe_sson, 
At~'ons~ Celso, Junquo!r~, Bai'I:?B Barreto, Cor-
l'OIII, V1sconde de Mur1tlba, Leuo Velloso, Ba~ão 
dLL Laguna, de Lamare, Barão de Mamare, 
Fausto de Aguiar, Condo do l:!aepen:ly, Visconde 
de Abaotó, Bai•ão do Maroim, VtscondB do Bom 
Retiro, Dantas, Cunha o Figueirado, Ribeirn - ·,.,
da Luz, M eii·a do Vasconcellos, Diiliz, José' Bõ:--
nifacio, Visconde do .Jaguary, Visconde de Pa·· 
ranagu:i, Paes do 1\!ondonça Q Vieira da Silva. 

Deixaram do comp~rocer, com causa partici
pada, os Sra. Uchüa Cavolcanti, Nunes Gon
Çitlves, Cbrisliano (lltoni, Octaviano, Silvoii•a 
Lobo, Silveira Martins, Carrão, Fernandes da 
Cunha, Luiz Ca.rlos, 1\la.rtinho Campo.<,Visconde 
do Nictheroy e Visconde do Pelotas •. 

Deixou de eompai•ecer ,sem causa pai•ticipada, 
o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

0 SR. PRESIDENTE IllJriu a sessão. 
Leu-se a acta da. sessão nntccedente, e, não 

havendo quem aob;•o clla fizesse observaçíiies, 
deu-se por approvndn. , 

Compareceram, dopois de abert~ a sJsslto,. ·os 
Srs. Diogo Velho, Lnfayett'l; Soares Brandão, 
Cansansão de Sinimbti, João Alfredo, .Jagua
ribe, Saraiva, Frnnco do Sá, Antüo, Silveira 
da .Mottli, Teixeira Junior o Godoy. 

q Sn.' i• SEcUmT.IRIO. dou conta do segui'nto 

EXPEDIENTE 

· Officio do 1• socrotnrio da. cnma.r.t dos de
putados, do corrente mez, romottondo o so 
guinto 

·~----~···~·····------:--\. :,) ~~~7-'f~'"/~7/ ~ 
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PllOJ!IlOTO DE LEI 

Emendas feitas e appro:uadas pe!~ camar a 
dos dcputatlos, a proposta do pode1· enecu~ 
tivo q1te fina a força naval para o ener~ 
cicio de 1883-1884. · 

Acrescente-se no logar competente: 
A assembléa geral doareta : 
Art. :1. • (Como na proposta.) 
Art. 2.• (Como na pt•oposta.) 
Art. 3.• (Como na proposta.) 
Art. 4. • (Como na proposta.) 
Art. 5. 0 (Supprima-se.J 
Art. 6•, que passa a ser 5. • (Como na pro

posta.) 
Paço da camara dos deputados, em 7 de Junho 

do 1883.- J, R. de Lima Duarte.-Jot'.o da 
11fa,.ta Mttchado.-Francisco Ilde/onso Ri
beii'O de 11l enczes. 

PllOPOSTA. DE LEI PAU.~ FIXAI]ÃO DAS FORÇAS DE 
MAR1 PARA O EXERCIC!O DE 1883 A 1884 

Augustos e dignissimos Srs. represen tantos 
da nação. 

De ordem de Sua Magestade o Imperador, 
venho apresentar-vos a seguinte proposta de 
lei, fixando as forças navaes para o exercicio 
de 1883 a 1884 : 

Proposta 

Art. L• A força naval activa para o anrio 
financeiro de 1883 a 1884, constará : 

§ 1. • Dos officiaos da armada e das classes 
annens que fór preciso embar•cn.r nos navios 
de guerra e nos transportes, conforme suas lb~ 
tações, e dos estados-maiores das esquadras e 
das divisões n~vaes. 

§ 2. 0 Em circumstancias ordinnrias de 3.000. 
praças de pret do corpo de imperiaos mari
nheiros, e de 104 da. companhia de imperiaes 
marinheiros de Mato Grosso, e das do batalhilo 
naval, das quaes poderão ser embarcadas 2.500; 
o, em. circumstnncias ex:traordinarias, de 6.000 
praças desses corpos e do marinhagem. As 
companhias do aprendizes mnrinhe.iros con-
star:to de 1. 500 praças. . . 

Art. 2.• O batalhão nnval constará de 01to 
companhias com o completo de 600 praças. 

:>~.rt. 3.• As praças de pret voluntarias, 
quando fórem cxcusns por ·conclusão de tempo 
de serviço, terão direito a um prazo de terras 
de 108.900 metros quadrados nas colonias do 
Estado. 

Art. 4.• Para pt•oenchor as forç.as decretadas, 
proceder-so-:í' na rórma di\ lei n. 2556 do 26 de 
Setembro de 1874, ficando o governo autori
zndo a conceder o premio do 400$ aos volun
tarios, do 500$ nos engajados o do 600$ aos 
rcongajados ; a para certos serviços c om cir
cumstnncins o:~:traordinarins, a contratar na
cionaos o estrangeiros. 

Art. 5.• O govet•no ó 11ntorizado: . 
§ 1,0 A mnndar oxocutnt• provisoriamonto.a 

ordenança gora! partt a armada, o os codigos 

disciplinar e pen11l ot:ganizlildos ·pelo conselho 
naval, rot!uzindo ao menor numero do cnsos o 
castigo corporal o só em viagem e em set•vi(•O 
de guert•a. 

§ 2. 0 A dar melhor organização ás compa· 
nhias de aprendizes marinheiros, reduzindo o 
'se~ numero, sem entretanto diminuir e po
dendo augmentar o seu pessoal. 

§ 3, b A rever a tabe!la dos vencimentos dos 
officiaes embarcados em transportes, de modo 
que esses officiaes tenham os moamos venci
mentos e contem a mesma antiguida·Je que oa 
officiaes embarcados em outros navios de guerra, 
não podendo o official demorar-se ombarcaào 
nos transportes por mais de tres annos nem ir 
p~ra elles sem ter o tempo de emb~U"que em 
outros navios, exigido por lei para as pt•omo
ções. 

§ 4. 0 A reform:J.r a escola de marinha,· sim
plificando o ensino e tornando-o mais pratico. 

§ 5. 0 A refot•rriar os arsenaes de marinha do 
Imperio de modo a dotai-os das officinas indis
pensaveis, e habilitando-os a satisfazerem as 

. necessidades do serviço da armada. · 
Art. 6. • Ficam revogadas as disposições em 

contrario. 
A' commissil:o ·de marinha e guerra. 
O Sn. 2• SECRli:TAmo leu os ;eguintes 

Pareceres 

A' commissão de orçamento foi presente a 
proposta do governo com a emenda. approvada 
pela camara dos deputados, augmentando de 
314:184$630 o credito aoncodidb pelo decreto n. 
3022 de 12 de Novembro de 1880, para as obras 
necessarias u emancipação das colonias do Es
tado. 

A commissão, tendo pt•ocedido a. exame da 
presente proposta, ó de parecer que entre em 
discussão e seja approvada. 

Sala das commissões em 12 de Maio de 
1883.-Dantas.-Barüo de .Wamoré.-Atfon
so Ce!so.-J. Antão.-Si!veira da llfotta, 
vencido. 

A' commissão. de' orçamento foi presente a 
proposta do governo, com a emenda approvada 
pela camara dos deputados, abrindo ao minis
terio dos negocias da agricultura, commorcio e 
obras publicas um credito supplementar de 
199:457$190 u rubrica-Terras publicas e co
lonisação-do exercicio de 1881-1882. 

A commissã:o, attendondo :i natureza da des
peza para que foi aberto o credito,. é de parecer 
que a presente pt•oposta entre em discussão e 
seja approvada. 

'Sala das sessões om 12 de Maio de 1883.
Dantas.-Bm•tío de Jl{ amol'd.-A(fonso Clclso. 
-J. An tao. -Silveira da Jll otta, vencido, 

A imprimh• para entrarem nit ordem dos tra
balhos. 

. A' commissüo do instrucçllo publica foi pre
sento a proposição da camnra dos deputados, de
clarando que os profos~oros das escolas muni- , 
cipnos r:rozm·ão, qunnto á vitaliciedade o j ubi~ 
lnçüo, dos moamos fnvoros quo a lei concedo aos 
profossoros. 

--·'.~"~···" :··~··~'".'" ,.,._,.t".'i'""<' ............ l"·:·~:z-·-:--------------:-------------~------·····. 
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Nilo trat~ndo o p1•oj octo, como entendo a 
commiBBllo, senão dos professores diUI escolas 
municipaos da côrte, é de parecer que, pelo 
ministorio do impedo, se ouça !I illustrissima 
camara municipal. 

Paço do senado, 7 de Junho de 1883.-J. ]), 
Ribeiro da Lu~.-M. F. Correia. 

Não julgo neceBBaria a audlencia da cimlara 
municipal para solução desta questao, a !'as
peito da qual o JlOder legislativo geral não deve 
legislar sem a miciativa das camaras munici
paes ; e, deijde que estas s. nllo exerceram, 
parece-me que o projecto deve ser rejeitado, 
Outras razões mesmo se podem dar contra o 
projecto e que níto dependem do informações 
da camara. Por isso, discordo do parecer de 
meus illustres · collegas. -Sil11eira da M otta, 

O SR. PRES!DIIINTE:-Como o senado acaba de 
ver, trata-se de um requerimento da maioria da 
commissão pedindo gue se ouça a camara muni
cipal sobre este pl'OJecto, com um voto em se
parado do nobre senador o Sr.Silveira da Motta, 
declarando não .ser precisa a .audiencio. da mu-
nicipalidade. · 

Votado, pois, o requerimento da commissão, 
prejudicado fica o voto em separs.do ; si, 
porém, fôr rejeitado o requerimento da maioria 
da commissão, nesse caso farei voltar o projecto 
á mesma commissão. . 

Posto a votos, foi approvado o requerimento 
constante do parecer. 

PREENOH!MIIINTO DE VAGAS EM COMMissl!Es 

0 SR. PRIIISIDIIINTE :-Pela nomeação do Sr. 
senador Lafayette Rodrigues Pereira para o 
cargo de ministro a .. fazenda, acha-se vago um 
logar na commissão de legislação. 

Nomeio para preencher esta vaga o Sr. Vis· 
conde de Paranaguá. · 

O nobre senador o Sr. Octaviano, segundo 
participou, não póde comparecer senito inter
poladamonte ás sessl!es, e, para a vaga deixada 
por S. Ex. na commlesão de redacção de leis, 
nomeio o St•. Leito Valioso. 

NEGOCIOS DO PARÁ 

O Sr. Barão de MaJUoréi
Sr. presidente, o chefe de policia do P~ró.. tem 

. sido ·constantemente censurado pelo Dtar•o do 
Grao Pard, orgão importante da imprensa da
quella província, por actos proprios e pelos da 
policia, de que é chefe. . . 

Ultimamente mandou elle suJmtar a proces
so o proprietario redactor daquelle jornal. 

Este redactor, estando actualmente nesta 
côrte, e enfermo, procurou-me para fazer a ex
posição dos motivos que levaram aquella auto,. 
ridado a tão violen.to procodimo,nto, o pedir toda 
a protecção que .lho pudesse dtspens!lr perante 
o governo do palZ. 

V. Ex. compre bonde que não ha assumpto 
mais g1•ave do que o procedimento extra-legal 

• da autoridade contra atmpronsa. 
Quando ollrt pratica crime, o romedio estll 

nas lois do paiz: procossom-a; mns deixar a 
autoridade do procodor do conformidade com a 

loi', para lançar mão do meios tortuosos o e:t
tra-logaos, afim de vingar-se da imprensa po1• 
qualqueJ censurf\, justa 011 ainda injusta, que 
lhe tenha feito, ó um procedimento ~ue niio 
pódo de maneira alguma ser applaud1do nem 
por nós nem pelo governo. 

Vou ler ao senado uma succinta exposiçlo 
que o proprietario do JJiario me foz, o sujeitar 
á sua apreciaçitq um reque1•imento que lerei 
tambem. 

Abstenho-me neste momento de apreciar o pro
cediment o do chefe de policia do Pará, porque 
propositalmente não o quero fazer senão perante 
. provas esc~iptas; ni!o q!lero .confiar 1;1ni~amente 
nas asserçoes· do propl'letarlo o . priDClpal re
dactor do 1Jia1·io do Grtto Parti, que aliáa me 
merece consideração. 

Aguardarei, portanto, que os documentos que 
peço ao governo me venham ás mãos para ae. 
pois adduzir as considerações que elles me 
suggorirem. · • 

Aqui está. a exposição (lê) : 
« Magalhães Castro deu, em 21 de Janeiro 

deste anno, uma quóda de cavallo no Marco da 
Legoa (arrabalde da cidade do Pará). 

Um jornaléco, dias depois, disse que elle fôra 
victima de um crime. Interrogado pelo subdele
gado, confirmou que cahh•a, Não se fez corpo de 
delicto. . · 

O chefe achou ensejo de vingar-se : fez con
voacer a C11stro que efectivamente fôra espan
cado a attribuiu o crime ao redactor do Ditrrio, 
a quem niio podia relevar a opposiçito que lhe 
fazia, Abriu uma devassa; cerca de 20 teste
munhas foram inquiridas e nada disseram. 

Mandou, entretanto, prender um servente da . 
typographia, ameaçou-o a principio, afagou-o 
depois para obter a declaração que lhe con
vinha, mas nada. conseguiu. 

Agora mandou prendei-o novamente e con
seguiu duas testemunhas que dizem ter ouvido 
do preso embriagado, qpe foi elle o mandataria 
e eu o mandante do espancamento ! 

Como si tudo fôra verdade, fosse eu tão 
inepto que conservasse na minha casa um 
homem de baixa condiçíto, qual o de um instru
mento de crime, capaz de, em qualquer tempo, 
comprometter-me, :t 

O requerimento que vou mandará mesa é o 
seguinte (lO): 

Requerimento 

Requeiro que se peça ao . governo cdpia 
do inquerito a que mandou proceder ultima. 
mente o chefe da policia do Pará, na capital da 
província, contra o proprietario e principal 
redactor do Diario do Grão Pard, por crime 
de espancamento em Magalhães G11stro: 

Paço do senado, 8 de Junho de 1883.-Bar.to 
de 11{ amo ró. 

Foi apoiado, posto em discussão o sem do· 
bate approvado. · . 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE !!ATERIAS ENCERRADAS 

Votou-sQ o foi npprovado o nrt. 1° da pro
postn do poder executivo, convertida em pro-

·----------:-------
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jocto do lei pela camt~rn.· dos doputn:los, n. 1, do 
c'ot'J'Onto nnno, abJ•indo no ministorio dn. mar•i
nhn um cro;lito oxtraordinnl'io pal'fi ptl'gamonto 
do dividas do exm•cicio< findo,, dJ 1870-1881, 
salva' a omer1da substitutiva do Sr·. Cor•r•oia, 
que t~>mbum foi npprovat.la. 
. V:otou-se o foi rej citado o art. 2° da mos ma 

proposta. 
·Foi a proposta, Msim om()ndada, adopt:da 

para p!Lssar a 3• discussão. 
· · 0. Sn. 1\fEI!!A DE VASCONCELLOB raquoreu 
vorb~>lmonte dispensa d~ intorsticio para a :J• 
discussão desta pt•opostn. 

Consultado, o senado concedeu a dispen~a 
pedida. 

Votou-se e foi appr·ovada tal qual passou em 
2• discussão, e foi, a:;sim emendada, adop
tada para anr devolvid~ li camara tlos deputad.os, 
indo antes li commissiío de redacção, a pr•opos~·~ 
do poder oxec utivo, convertida em pt•ojoeto do 
lei pela mesma c amara, n. 14, de 18!:!3, abr·indo 
·ao ministorio da justiça um cr•ed i to supplomon
tar, ·que se1·ã applicado :is dospezas com as ver
b~s-Justiça de i• insLa.ncia-e outras. 

Votou-se e foi approvadu tal.qual pas>ou em 
2• discusaão,o foi,a.~sim emendadn,adoptadn para 
·ser devolvirla a outr•a camara, indo antes á com
missib de l'odacção, n propostct do poder exo
cutivo,convertida om projecto de lei pela mesma 
camar•a, n. 18, do dilo anno, abr•inclo no 
,mesmo ministerio um credito supplement:.tr de 
·133:540$613, J>ll.l'tl ser• applicario :is despezas 
com as rubricas-.Tuntas commerciaes-e outJ•ns 
do o:s:ercicio de i88i-J882. 

Votou-sJ e fui J•ojeitado o projecto do senado, 
lettra. G, de 1871, dete1•minando quo, eondo po
bre o réo o del'endo sor paga a metade das 
custas pelo cofre do. camat•a municipal, tenham 
·OS escrivãos de appellações direito do pedir este 
pagamento dascoí'J•e; provinciaes. 

• 
CI\EOITO SUPPLE~!ENTAI\ AO !HN!STEI\!0 D.\ 

1\IAUINHA .. 

Achando-ao na sala immcdiata o Sr. minis
'tro da marinha,, foram· sorteatlas para a dopa
t1çüo q uo o devm recebor· os Srs. Fausto rln 
An-uiar, Barão do 1\faroim e Paula Pessoa, o, 
so~do o me<mo senhor intro:luzido no snl:io com 
as farmali lados do ostylo, tO\UOU assento 11a mos t 
.á direita do Sr. pre.>idonte. 

Continuou cm 2• discussão, com o parecer· rln. 
-commissiia do orçamento, o rL~t. 1o ele~ propost:1 
·do pode~ c:s:ecutivo convertida em projecto do 
lei pela cn.m,o.ra dos depu te~tlos, n. 19, do di to 
anno, abrindo ao mesmo ministorio um credil'O 
supplo>nontnr de 324:7:36$749 para a• rulll'icns 
dos §§ 25,28 o 29 do orçamento da mnrinlm, no 
OXeJ•cicio do 1881-1882, 

(A' 1 hora iO minutos dn. tardo o Sr·. presi
denta dei:s:ou a Cíldoira eh J1l'Osid,1ncia, 'JUO 
passou a ser occupada pelo Sr•, vico·rrosidonte.) 

O Sr.Riboiro daLuz:-Sr.pJ·osi
douto, não posso prosci11iir r!o dirnil;o do soli
citar rlo honrado ministJ'O da mnrinha rLlguns 
·asclnrocimonlos rJUO mo guiam no voto quo 
tenho do proferir. 

O senado hn de recordar-se quo ·no anno de 
1880, discutindo-se nesta casa o orçamento da 
m:winha, a commissão respectiva ente'ndeu 
dever ol"va~ alguma" verbas' qu 'l tinham sido 
r•eduzidai pala camara dos dnput<tdos. · 
· A p!•oposta do governo havia pndido para aver·
ba-1\llmições navaes-a ·qtmntia dJ 380:000$, 
rL camara rios doputados reduziu esta verba a 
320:000$ o a com missão do senado propaz que 
se mantiv"sse a dotaçilo. constante da pt•oposta. 

A ver·ba-Evontuu.es-tinha sido dividid, em 
setn,reduzindo-se a dotação que cru_ de 255:000$, 
segundo a pt•Jposta, e~ 175:000$. A commiasão 
do ot•çamento do sena lo não concordando com a 
divisão da mesma vm•ua om sete, reduziu-o, 
a duas, sondo uma para f1•ot9s , curativos 
de pr•açns J'óra das hospit(!cs e differenças de 
c:\mbio e outra para ovontilaes, e elevou 
t:unbe,n as duas vor•bas, reduzidas pela cnmara 
a 175:000.~. " 200:000$000. 

Entrando nesta cnmara em discussão as 
emendas oll'erecidl\s pela co:nmissão do. orça
mento, o honrado ministro da marinha do OJI;,. 
t:1o, o illustre conselheiro Lfm'a Duarte, de
clarou que não e1•a sem alguma J'eluctancia, 
que acoit:wa as emendas da commissão de 
orçam.on to, que melhor dotara•n :~s mencionadas 
tr•es vet•bas, por entender S. Rx. que podia des
empenhar os serviços respectivos com na som
mas que tinham sido · vot:tdas pel~ camn1•a dos 
deputados. · 

Cumpt•o-me r.:petiJ• que n camam dos. depu
tados tit;1lm t•oduzido d·J ti0:000$n vm·ba-Força. 
n'aval-, e na do-Evcntuaes-100:000$. A com
missão do senado elevou essas verbas .. , 

O Sa. JAGUAR!IIE :-Restaurou. 

O Sn. R mE IRO DA Luz: - Restaurou uma 
e augmentou outra, n:1o a callocando tod<1via 
nas condiçõ.··s om que estavam n:\ pt•oposta ; 
lH'O[lOZ 200:000$ para EvenLuaes . 

Entr•etanto, vejo com e•trnn hoza quo, apeznr 
do lmv.1r aquello ox-min,istr•o da marinha. con
cot•dado com a• reducçõos J'oitus pela camaJ'a 
dos deputarias, tendo acoitado com· algum can
str·angimonto 11s emendas <lu cornmissão do se-· 
nado, terminado o exorcicio, em voz de des
pender• esto mini•terio 320:000$ dn verba -
Munições nn.vnes -, a despcza niio só absorveu 
todo o :cugmonto autorizn.do pelo sonarlo, coro.o 
apresentou ainda um deficit dr) 124:000$, de 
modo '[UC em Iog-a r d · ser· a despoza de 
320:000$, foi do 55-1:001l$1l01l. 

Quan'to 'á verb:1-Frotos o ditferon~as de cam
bias, a quantia votnrl:t foi rlo 65:000$, e n des-
poza de 125:000$1!00. . 

A vorba-Eventuaos, que n. oam>rn doa depu
tados tinha re.!uzido considr•ravolmonto pelo 
voto do s1nado, foi olovad:~ a i40:0001S; ades
pol.a effecl:iva, porém, subiu a 224:000$, vori-
ficJ1ndo-so um tlcf'cit do 8c1:0001)000. . 

Dosojo qUe o honrado minisLro ou s1u imme
diato antoc~ssor ... 

:.;;;o Sn. 1\!mrnA nm VASCONCE!,J.OS : - Perdão, 0 
não ó do·mou lompo; !.rala-s" do um.crodi.to do 
oxorcicio do 183 1-iA82. J?aço OBs~ rcctificn.~.iio, 
porq>JÓ V. Ex. rliJ•igo-so possonlmcnte a mim. 

___ , __ , _____________ .. _ 
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O Sa. R111mmo DA Luz :-:>lo 1°. somestre algumas verbas da marinha. O que me' paroce, 
dac1uolle oxorcicio. foi ministl'O da mm•inh~ o om ultima nnalyso, é, quo a commistiao cl,a 
Sr. consolheiro Lima Dt1arlo, o depois delle aet•- orçamento do senndo procedeu com m#is 
v.iram nosso cnt•go os Srs. conselho iras Paula e 'ncerto do q uo se hnvia procedido nn outra ca
Souzn e Cnrnoiro d[\ Rot:ha... mara, de accôrdo com o ministro da marinha. 
·O Sa; MmmA om VASCONOELi.os:-V. Ex. re- · St•. prosidente, devo ·agot•a fazer algumas 

fe~iu-se a, mim e por isso rectifico. . obsot•vações em reluçiiO, ao finnl do discurso 
o Sa. Hmmmo DA Luz : _ ••. e 0 nobre sen•- do meu nobre amigo, senadot• pala provinciO: 

~ de Minas Grraes. S. Ex., ao concluir esse d,ia-
dor que me interrompeu. curso, nos disso que om mataria do 'fiscali.ztlção 

:o Sa.- Mm mA 011 VAsCONCELLos : _ Nlío ha tinàamos feito grandes progressos, o que bem 
nesse credito despeza neuhtlm~ feita dut•ante 0 demonstrava o discurso do nobre senador pela 
mou tempo. provincia do Paraná, que fallara mais de hora, 

. Quando entrei, 0 crodito já estava formulndo sobt·o um credito insig-nificante de 9:000$. No 
para ,se1• pt•e<ente ao pnt•lamento. Roctifico só- intento de demonstrM~ o progresso attendido, 
monte' para. restabelecer a verdade e não pat•a o '~!eu nobre.t\migo ·trouxe para exemplo dous 
censm•ar a mnguem. arll!l'OS dale1 de 1~9, .Eim qne for11m appt•ovadoa1 

· cred1tos extraordmar1os e supplementares. de 
O Sa. Rmmmo DA Luz;- O nobre senador exercicios anterio1•es no valor de 180.000:000$; 

te~e de ar,resentnr o credtto ús camaras, o de- 1 notando que esses creditas haviam sido votadas· 
S~JO 'lu e ~. Ex. esclareça o senado sobt•e os sem discu~1ão. · 

· factos ~x_traordi!'n~ios qull oc~O.l'ret•am,pat·a q_ue Nilo onxerguei nas palavras do honrado sena· 
. a. prev~suo d~ mmtstt•o da mnrmha, q uc assts· dot• um :L censura .aos ministros do partido a 

t1u a dtscussao ?o or9al!lento n~ catl!nra dos que pet•tenço, e acredito que não houve da 
deputados e Llepo~s, asststmdo aqUI, ncmtou com parte de S. Ex. desejo de ferir a pessoa alguma ... 
tanta reluctanCll!. o nugmeilto proposto pela · . 
commissão de Ol'çamento dQ senado falhasse o O Sa. At'FOliSO CELSO :-Apo1ndo. 
fossem tão êonsidcravelmente excedidas essas O Sa. Rmmmo DA Luz ... porque, Sr. P.re-
tres verbas'! sidont•J, si o nobre Eenador. tive~so esse .m-

Pondero ao senado quo ora membro da com- tento, não seria por cet·to no partido conserva·· 
niissiio de marinha na camarn dos deputados o dor, mns aos seus amigos da outra camara, que 
Sr. çonselheiro Andrado Pinto, <JUe ha pouco caberia a censura, pois que a!li o governo da 
gerira a pasta da mnrinha, sendo essas recluc- act mtl. fJitnaçi!o contava unanimidado. Soria 
çõos feitas por ello, do nccórdo com o mi- do cel'lo :i out1•a cnmara que approvou esses cre· . 
nistro da marinha. • ditos s~m discussão. 

Estou inteiramente convencido de quo o ex- Verdade é que a somma de 180.000:000$ é 
cesso do despeza niio teve Jogar no primoiro bastn'nte avultada, mas foi despendida ·a bem do· 
Remestro, da gorencia do honrado Sr. canse- set·viço publico, e desde que uma camara ap·' 
!beiro Lima Duarte. prova despezas, por muito elevadas que sejam, 

Naturalmente roalizaram-se os excessos no ó obvio que a responsabilidade cabe tanto a 
segundo semestre do exercicio, e como são con- quem ns fez, como a quem as approvou. 
siderava is, porrtue representam em relação á Devo. entretanto, e:s:plicar ·ao senado, por-· 
primein verba um deficit dQ 50 "/o, na segunda que no anno de ·1879 tiveram aR cnmaras 
de quasi cento por cento, e. nn tet·ceira do de approvar creditos de tão subido algarismo, 
60 a 70 "/o; desejo quo o honrado ministro e o Tomos, Sr. presidente, a lei.de 9 de Sotem
honrado sanador que apresentou a proposta á bro do 1850, que autorizou o governo a abrir 
camn.ra dos deputados, solicitando o augment.o creditas extraordinarios . e supplementarcs e 
para estas verb1s, nos doclat•e, nos infm•me qu~ mostt•a o modo pratico de se abriram tnes 
quaes foram as circumstancias extraordinarias creditas, como o que ao deve seguir parn que 
quo occorreram, a ponto de illudir ou fazet• B(\jam approvados. . 
falhar as lisongeil•as provisões não só da ca- N1io mo consta que ministro algum da fa· 
m~rn,.como do honrado ministro que dirigiu a zenda deixa.-se de !lpresentar c~m o. orçamento 
discuss:io nesta o naquolla cnsa. as tabellas dos ct•odttos extraordtnartos e sup-

VeJO pel~s tabollaa, quo osttl dem~'nstrada a plemontat•es, abortos durante o exercicio om 
despeza e houve com atreito om cndn. uma das' que tivessem sorvido ; mas acontecou, Sr. 
verbas dospeza. igual ao credito votado, e mais prosidonle, o quo acontece em toda a pnrto : 
ao oxcosso.que sn pediu; mas essa demonstração yinhnm ossos creditas e ornm discutidos indi
niio mo tranquilliza. Preciso, e o senado por rectamente,. por occasião dns discussões da ros
suà pnrte tambem precisa, para. votar com posta a falia do throno, da l~i de forças de mar 
conhocimonto de C!LUoa, ·qM so nos diga si o terra e dos orçamentos; mas ficavam som 
houve nngnno da pnrto do sonndo e do ministro ser upp~ovndos, ató que appareceu a lói n. 2348 
quo dirigiu a discussito, ou si com effeito do 25 do Agosto do 1873, onde no art. 20 se 
occorromm circumstancias que fizeram com dispõe o seguinte: 
quo ao enganassem n rospmto da dospozD. que « A propostD., quo, nos termos da lei n. 5B!r 
do via ser. foi ta dentro do oxet•cicio. elo 9 elo Setembro ele 1850, art. 4' § 6°, deve 

Limito-mo a poclir unicamente esses escln· sor aprosonta.d?- á nsscmblóa gornl pnra appro· 
rocimontos com tanto mais razão, qtmnto . ou vnçiio do~ creclttos abortos durnnto o intorvallo 
tive no• tn' casa do omprognr algum esforço ~las s?ssiíos los:islnt!vns, sot•á d'ora ?m diante 
para domonstmr a nocossiclndo do ao mnntorom IDclmdn nns d1spostç~os goraos do. let do orça-
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,. • ·, :. appareceralll or'tiditos no anno de :1879 da 
· t«o avultada somml\; é 'porque tratou-se de dar. 
cumprimento ao ·art. 20 da lei de :1873. 

Os.creditos .não·podiam continuar in<lafi.nirlia-·1 
mente se111 appróvação. 

O Sa. , AF!IoNIÍo CELso:-Apoiado, 
• melhor que pedissem antes. 
: ·· O Sa. RIBEIRO DA Luz :-Já que fallo neste 
· assumpto.- para . mostrar a desidia que. ha entre 
·nós em mataria. llo,·grave como estar .devq chao 
'm~ a attançlo dô'.Jiobre .. prellidente do conselho, 

. ·. }111e.~.·elit~pres~nte,, ~aa:ClÍJÓ tem•amigos na 
./ .. : ,caaa;para:.,um~·~Ct() :multo.-tmportanta,.e q.u~. 

.. . .. -vem;.corl'Oborar .. a. p1'0pos1ção que .. enunc1e1 
i:·.qua~ ~· dea!dia.que .ha en~e nós aobre aasum· 
· pto aluLI multo grave. 
: · O:senado:aab~ que em :1878 o ministercio de 
5 de Janeiro,.·.presidido pelo·.honr&aõ··senador 
pelas Alag6aa;..-o ,Sr; Cansanalo de Binimbú, 

. expedill-.lilll'decreto autorizando•avilltadisaimal:t~;;~;~{~~:;; 
.emilalo'dà papel~mo~a; . ·. · ·. ·. ~~~~~~~::;.,~~;::~;~~~i~e~llr:~~;~~.~~\Pii~ 

.·•. Al!torizou-qe. a· em~s~o. de 40. 0001Q<!()$, e 
. . . deJ!?tli·'o• succeuor do ~:mtDIStl'O; que haVIa e~

. · p8ilido esae decret.o~. entendeu que não conVI• 
Ilha.. 'emittir,, .tod&;.·a. · •10mma conatanto · .delle. 

· . Maaro ~q.~u ... ~e ·'li' '.·.~e. rdad .. a.;.ó. que . for~m emittido.• 
40.0001~;·: e entretanto .até. hoJe nlo esti 
approvado e111:deoréto •. : : ·. · . · · · 

· · . ó~'sa<. Á'WoNio ·CIILgó ·:..;.. Bati pelá lei 
... orçaJ!l8J!1oi'q\i&•cOntempl(ni.o:sa~do ila umiaallo, 
. · como ·recur•o:do orça~nen~ aegotnte , . 
. : ?.0::. Sa·>·RIDimÔ :nA.• Luz :..;.Perd40,. oomeooit 
,a dia<luaallo .: na camara-.doa deputado•, veia.·ao 
IBDI!ldo, maa aquUlcou dependente d.e approv~-

111o'~a, c~\,.0 este h~'· outros faetos•gr~~~sim~~. 
para os' quh;;s chamo a. attençilo do nobre minis-
tro d'a fazeD.,da, · . · .. 

E' preciso que· oste·decroto aeja,approvado, 
· e Mo contiD.nt a tlgurnr na.noa111 logislnçíto, 
tondo aliás: já produzido todos os seus effoitos. 

JlfO,.ae ,pód~e~~.d'a~.~ri~~!~~~Ê~~i~É[~~,]~~~: 1 
cerrado,, a~~i de· g,ue, se .. trata. 
encerrado em Mar90 ·ultimo • 
.. · 0 . Sa •. Miml·A· DE~ VABOONOIL~Ôs'::-Maa•hiÔ · 
.é de exorcicio findo. · • 
·o Sn;··Rmmn\o· Dili Lti7:'::.:..Entn:o 11dospoza 

está feita, e e11a.nao podia sor foi ta. · •. 
' .. 

-~,~-.-·-·....-~-----~----..,,.....•-•'-<· ------M--,...---~--....,.-------~----
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A p;•oposta foi foitt~ dontt•o tlo oxorcicio, mas 
o oxot•cieio ostú encerrado, o nos tot•mos dt\ 
opiniito do honrado senador não pódo mais ter 
credito sn pplL'montat•, Ponso quo a dosl'ozn 
foi foitt\, o '\uo o ct•e<lito tom pot• objectivo lo
gnli~m· aqui! o f[UO abusivamente so l1l'nticou. 

Tenho concluido, 
O Sn. i\:hmu DJJ: V.lscoxcELLos :-Ha muit:is 

dividas por pagm•, . · 

O Sr. Abneidn Olhreh•a (mi
nistt·o ela marinhn) :-Sr. pt•osidento, ct•oio 
satisfazot• n exigoncitt do nobre s1nador r1uo 
acaba do fallar, dcclurnndo ao senado as quan
tias votad:~s pnra as diversas verbas a que é 
aberto o credito em discus~üo, o fazendo sabor 
a S. Bx. nem só quo foram e•gotadas todas as 
?onsignnçõos da lei, como t~mb~m quo, para 
lato, 83 deram causas o:s:traordmarms, não pt·o
vistas pelo parlamento nem pelo ministt•o que 
aprosontott .a pt•opostn. . 

Sogun<lo mformaçõus q uo totlho da secretaria 
do ministerio n mou cat·go, foi com atreito do 
380:000$ a verb~ - Mtmiçõus Navaos, - do 
65:000$ r1 verba - Ft•etes, - o do i40:000$ a 
verlx•-Eventuaes. 

Tambom, sogundo infot•mnções que tenho prJ· 
sentos,posso doclarcw ao senado que excedeu-se 
em muito nvm•ba-Munições Navaes,-om con
soqtwncia da acquisií'lío,que foi preciso fnzer,de 
apparelhamentos para os navio> quo tinhamos 
em construcçüo, taos como os cruzadora.> Pri
m~iro do ,,[ m·ço o Almi1·antc Ba1·ro~o, o as 
c~~onhoneiras Traripc o Guarany. 

Ainda occort•ou que, p~ra a acquisição dos 
objectos necossarios ao apparelhamon to dessas 
n~~ovios, teve o governo do fazer compras por 
preços mais altos que os do costume, em rn.zi!o 
de havct· então b:lixado sensivelmente o 
cambio. 

Com l'olaçüo á verba-Fretes,- ainda nota a 
secretaria que a dospeza tornou-se maior <lo quo 
devora BOI' por haver o g.;verno pago grandes 
diff•Jrenças de cambio nas remessas, que tovo 
de faz o r dinheiro para o estrangeiro. A quantia 
votaãa era j:\. em si pequena para suppDrtar n> 
despezas a que se destinava. Jú ve, portanto, 
V. Ex, que, com o gasto oxtraor.linario das 
difforonçns do cambio, a que mo tenho referido, 
não pediu. olla deixar do ser o:s:cedid!\ como 
foi. 
R~sta-me fallar da vorba-Evontnaes,-que, 

como jú disse, tevo i40: 000.$. Nota a sect•otaria 
quo con.corrou para o excesso dessa verba pri
meiramente o grande movimento que houve 
de officiaes de marinha e classes anno:s:us de uns 
para 01ltros Jogares, por conveniencia do ser
viço publico. Gastou·so tambom extraordinol'ia
mente com alguns oflicincs que foram á Europa, 
afim de ao dedicarem a estudos proprios da 
marinha. Houve <lo>pezas de reprosentnçã.o, ,ia 
com um vaso de guom• que estava no R10 d11 
Prata, já com outro rtuo,durnnto o oxorcicio, foz 
viagem do instrucção. 

Compr11rnm-so as casas da Ilha das Cobras, do 
que hontom tratou o honrado sonndor polo Pa
raná, a quom rospondou o i!lustro sonndor pol11 
província do Minas Got•nos. O Sr. conselheiro 
Lima Dunrto julgou do grnnclo convonionci11 

V. II 12 

para o serviço publico comprar o pl'ivib;;iu 
para o ft•brico de un< !'orno; do t!Ot'l'OLet• l'ot•t·o, 
que fot•am julgados muito vantajosos pelo con
s•J!ho naval, j:'< polarttpodoz com <[UO se oxoct~ta 
o set•viço, ,i ti pot•q uo os to ó feito com grande 
economia <lo combustivo!. Finalmente, houvct 
duns dospoz·ts extt•not•dinnl'ias o niío pt•ovisl;aa 
pelo ministerh nem pelo pHlnmonto: gaslOll· 
ao a quantia do 4:000$ com o sogmo do pnta
cho llf attosinho, quo foi p:ll'a o Pat·á substi
tui!• a bnt•cn-['harol, quando ostt> so pnrdc11; 
o dospondou-so r1 quantia do 2:000$ com um 
compondio do appnrolho o manob1·a tmt•a a os• 
coln do mat•inha, 'l uo h11 muito tampo ao t•esen
tia dessa falta. 

Ton<lo, deste modo, sati"foito. a oxigoncin t!o 
nobt•o senador, a quem tenho a honra do t•ns
pondot•, julgo haver habilitado o senado para, 
com inteiro conhecimento do cnus:t, como podo 
S. Ex., votar o cre:lito que se acha en) dill
culslio. 

os~·. Oo:J.•reia:-Lendo hojo o l'OSUlUO 
do di se urso do nobt•o senador pela provinci:t do 
Minas Gorael, relator d:t commbsüo, assim no 
Diario Official como no JomaZ do Commurcio, 
mais completo neste quo nnquclle, não vis mão 
um pallido rellexo da oloquencia vulcanic.1 do 
S. Ex., que consegue, dom peregrino, aquecer, 
em pleno inverno, osta fria t'.'giiio. 

Devo respost11 n S. Ex. i o o uobro ministro 
mo pormittirit quo pot• olla comece, corto do 
que não doixaroi do tomnt• tambem cm consi
ueração as palavras quo S. Ex, acaba de pro
forit·. 

Lerei as obsorvaçõ3s do nobre sanador como 
as encontro no Jornal do Commercio (18): 

« A p1·imoira despoza, que mcrocou os re
paros de S. Ex., foi a do uma bandeira forno
cid·t pelo miniatel'io da marinha :1 legação do 
Chile. 

Não compruhonrlo o nobm senador co,no 
pudesse corret·, por conta daquella repat•tição. 
uma dospeza pt•opl'ia do ministerio do estran
geiros. 

Já o oradot•, em aparto, mostrou como o facto 
·podin dar-se muito nrtturalmento. Supp1nh.t1-ao 
que, não tendo o emblema de sua nrtcionalidado, 
a legação do Chile aproveitasse a estada de al
gum navio b:•azileiro no pot•to de Valparaizo • 
o roquisüasso do respectivo commandanto 1 Do
veria ello rocusul-a 'I Certo que não i eis-abi 
como pódo to1• a marinha fornecido uma bnn
deir~ ao nosso roprosontanto naquollo p11iz. E o 
hypothese que acaba de figurar tom-se dada 
muitas vezes, pódo afliançal-o no nobt•e snnador 
e citar ató exemplo occorrido com um distincto 
ex·consul nosso om Mon tovidéo. " 

Devo, antes do tudo, ponderar quo, si o no
bre sonalor, em alguma occasii!o, como quo 
quiz animar-mo a proseguir no minucioso os
tudo dos credites, cuja approvação ao podo ao 
podar legislativo, em outt•a como que buscava 
arro:l11r-mo dosto caminho, notando o tompo 
que consum 1 com osto serviço, princip<1lmente 
tratando-ao do qur~ntias minimas. 

Sonhot•os, dovo dizot• quo só os ricos dispen
sam as pequenas sommns i mas quo ou consi-

.,, . ., ...... 
'··· 
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dera o contribuinte nn clnsse daquelles cujo 
dinheit•o devo ser sempro extremamente zela
do; (Apoiados.) 

Acaso justificou o nobre senador 11 despeza 
feita pelo ministerio ela m[lrinha, excedente do 
cl•odito legislativo, com o fornecimento de uma 
b[lndeira a legação do Chile? Do certo que niio. 
Si a legação carecia deste emblema de nossa 
nacionalidade, si o commandante do n!i.vj,o o 
podia fo1•necer, dahi niio se segue nem que a 
despeza sirva de justificação para o excesso do 
credito legishtivo, nem qtte devasso ella correr 
pelo ministerio d!l marinha. (.1poiarlos;) 
Si as repartições supprem material umas us 
outras, indemnisam-se do fornecimento. 

A despeza, si é que esta entra na categorb. 
das despozas publicas, cabe ao ministerio de es
trangeiros, a que a legação está immediata
mente subordinada; o eu estranharia tanto que 
o ministerio de estrangeiros mandasse fornecer 
uma ba.ndeira nacional a qualquer estabeleci
mento do da marinhl)., como nilo posso dei::s:ar de 
notar que este a:mando fornecer a umalegaç!!o, 
mencionando,. de mais a• mais, ·tal despeza em 
uma proposta justificativâ do pedido de credito 
e::s:cedente ao que o poder legislativo paz á dia
posição do governo; Continua S. Ex. (lê): 
· « A verb:\ telegrammaa, na impo1•tancia de 

cêrca de 1:162$, lambem provocou a estranhe
za do nob1•e senador. S. Ex. não tem razão ; o 
telegrapho é hoje um grande meio de adminis
tração, do qual precisa servir-se ·o governo f!•e
quentemente, sobre tudo durante as sessões le
gislativas, para habilitar-se a satisfazer ás re
petidas exigencias de informações ácerca dos 
factos menos importantes qne se dêm em qual
qual' ponto do Imperio. 10 

Ha aqui um .engano de impressão. A somma 
de que se trata é ::>:291$755. 

Noto aqui já nlguma cousa da eloquencia do 
nobre senador. S. Ex. falb dos pedidos de in
formações ácercn dos factos menos impo1•tantes 
qae se dito em qualquer ponto do Impel'io. 
. Não sei quaes são estas informações da factos 

minimos que a camnra ou o senado tem pedido 
no governo, . 
. As que tenho pedido versam sobre assumptos 

que esta augusttl camarn tom l'econhecido 
dignos de sua nttençiio, aprovando os requeri
mentos que tenho tido a honra de sujeitar d sua 
apreciação. 

,Nesses pedidos do informações por mim for
mulados và o nobr0 senador uma justificação 
para despeza com telegl'llmmas. 
, !lesejo que o governo info1·me si fez qual

quer despeza com telegrammas, em consequen· 
cia do requerimentos quo tenho apresentado ao 
sanado, e a quanto sobe e11sa despezn. . 

O Sn. JuNQUEIRA :-São para a Europa. 
O Sn. ConnmiA :-Os assumptos de que to· 

nho trat~do, a respeito doa quaos o governo 
tenhaontondido conveniente expedir telogram
mas, podariam to!' occu pado o telegl•apho do 
'Estado ... 

'o Sn. J~NQUEutA :-Apoiac!o. 
O Sn. CommiA · ... do qual o govorno usa 

som nenhum dispondio, fazendo dolle, o para 

assumptos minuciosos e de natLueza particular, 
tal uso .•• 

O Sn. JuNQUEIRA :-E abuso. 

O Sn. CoRREIA:...,. ... que não haveria ex
cellÍio em qualificar de abuso. Si esses telegram
mas fossem pagos, não estBriumos tratando 
simplGBmonte di\ deapeza de 5:291~255. 

0 Sn. BARROS BARRETO:- Suspendo-se a 
execução do acto addicional por ieleg1•ammns ... 

O Sn. CoRnJDIA : - Nos dias de eleições 
então, o telegrapho é de uma actividade espan
tosa. 

O Sn. JuNQUIDIRA :-Entre o 1• a o 2• escru
tínio houve telegrammas todos os dias. 

O Sn. ConRIDIA :-A que,somma não chegaria 
a conta ai taes telogrammaa·fossem pagos 1 

Quer o nobre senador. que eu entre tambem 
por alguma cousa n.a deapeza etrectuada. Em 
que requerimento fiz esse pedido 1 Si o go
verno expediu telegrammas, em consequencia 
de rer{uerimentos meus, o fez por sua conta 
propria. Creio, porém, que não se achará, mo
tivando nenhum telegramma pago, officio do 
senado pedindo informações. 

0 Sn. TEIXEIRA. JU!'!IOR:-Si algumas· ni!o 
vieram até agora l Desde :l881 que espero. 

O Sn. ConnEIA:-A minha questão versou 
sobre a justificação, que se pedia t\ oxpodiçito 
de telegrammas para o governo transpór, des
embaraçadamente, o limite posto,pelos creditas 
legislativos, d. sua autoridade de realizar des
pezas publicas. 

Disse ainda o nobre sena:lor (lendo): 
« Notou S. Ex. que se despendesse 500$ 

com a acquisição do opusculo denominado
A marinllfl de guerra do Bra:ri! na luta da 
Independencia. Sem duvida que tal despeza 
não era urgente, e podia ser adiada; mas nin
guem a qualificou de imprescendivel. El111; foi 
mencionada nas demonstrações que acompa
nharam a p1·oposta, porque correu por cotlta da 
ver]ja-Eventuaes,-cuj~ insufficiencia carecia 
ser demonstrada, desde que para ella solici
tava o governo augmento de credito. 

Seguramente, não podia tiio insignificante 
quantia ser invocada como justificação d:l pro
posta. 

Nem é ella inutil, porque ha vantagem 
em familiarizar os nlumnos, que a repartição 

·do marinho. conta em seus estabelecimentos, 
com a historia da corporação 11 que hão de 
p~rtencer. )) · 

O nobre senador, neste ponto como nos 
outros. julgou ter removido todas as diftlcul
dades, ·mostrando qualquer utilidade dn despeza 
feita. 

Não contostoi a utilidado ; mas, si por ser 
util a dospoza, fór olla feita, como tôm sido as 
da tabella que tenho examinádo ; si, pola sim
ples rnziío da utilidado, pódo o governo dospa
daçiU' a lni do Ol'çumonto, ontiío ju&Lificudo ost1i 
do menoscabo em que tom o poder legisla
tivo. 

.,. . 
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Ainda niio vi despeza oxorbitantemente feita 
pelo governo som que fosso invocaclu,. para jus
tificai-a, a utilidade que dolla se colh1a. 

O nobre senado1• adduziu uma mzllo 'l,uo não 
posso deiur de apreciai' devidamente. t:l. Ex. 
disse 'I ue nl!o foi essa despeza que trou.a:e 
o romp1mento do equilibrio entre o credito 
legislativo e a despeza effectunda. 

Nl!o esperava esta raziio de um senador que 
tanto conhoce os assumptos financeiros. 

Basta. perguntar a S. Ex,: Si esta. somma não 
estivesse incluída na tnbella, o credito nl!o fi. 
cava reduzido 1 Nilo contribuiu ella !?ara que 
não fosse respeitado o p1•eceito leguilativo 1 
Segu1•amente, esta aomma, pequena embo1•a, 
contribuiu para o facto que condemno. Que 
necessidade tão urgonte liavia para essa des
peza, 'lu e não se pudesse ·esperar para fazei-a 
regularmente 1 

Tal ó a minha observação, a de ter sido feita 
uma despeu adiava!, sem quo fosse respeitado o 
limile traçado paio poder competente :Is des• 
pezas que o gove1•no póde legalmente fazer. · 

Occupou-se, por fim, o nobre senador com a 
questão da· compra do predios na ilha das' 
Cobras, da qual igualmente acabo11 de trabl' o 

-nobre ministro da marinha. 
Como se justifica esta. despeza 1 Ainda com a 

utilidadé que a repartição dn. marinha podia 
colher, ficando senhora exclusiva da ilha das 
Cobras. 

O proprio nobre senador declarJu que essa 
utilidade era reconhecida ha muitos annos; 
e entretanto os ministros que a reconhe~eram 
não foram logo levando por diante a compra, 
sem autorização do poder competente. 

Que condemnação maior podia o nobre sena
dor inllingir ao acto qQ.e pretende justificar, do 
gue recordando que a necessidade .n~o data ~e 
Jioje, e que entretanto nenhum mm1str? havm 
até agora trabdo de removei-a por s1, como 
quem não tem que dnr satisfações pelo dis
pendio dos dinheiros do Estado 1 

Qual o inconveniente da se demorar o estado 
de cousas existente, até a delibe1•ação do poder 
competente 1 

Eu ostt•anharia o acto sómente por ser essa 
despeza lançada ú conta da verba-Eventuao~, 
ainda que nolla houvesse margem, poJa 
que o>sa verba nuncu. foi destinada á compra 
do prodios. Desnatura-se essa verba, desde que 
as~1m é ella distribuída. . . 

A tabella explicativa do orçamento 1.nd1ca 
que despezas devem correr por essa r11brtca, e 
nito coglln que ell11 possa ser applicada a com
pras semelhantes. 

Si, pois, eu estranharia o simples empr~go 
da verba-Eventuaes- na compra de predws, 
como nilo devo ostt•nnhar que a despeza s~ ell'e
ctuas.qe por essa verba, estando elh oxhaustn 1 

O nobre senado!' veiu fazer a revelação do 
um facto que ou ignorav.n, não po~endo dispõr 
dos archivos da socrotarm do marmha, como o 
nob1•o senador na qunlidado do relator da com
missão do orçamento, 

0 Sn. AFFONSO CELSO : .....; Pedi informa
ÇÕJs. 

O Sn. ConnlllA : - Essa revelaçiío é-quo, 
neste credlto, nilo esll\ incluida toda a dospezu. 
com a compra. Elia foi do dobro, tendo-se man
dado lançar a outra metade na conta do e::s:ercicio 
que deve terminal' no fim deste mez. 

Estará tambem paga esta somma , pela 
verba-Eventuuos-e ultl\\passando o credito 
legislativo 1 

Mas, então, ando fica a responsabilidade, d~
clarada na lei de 9 ·de Setembro de i850, do 
ministro da fazenda, po1• despeza etrectuada além 
do credito ~ ., 

Na demonstração, que acompanha a proposta, 
se declara qu~ a despeza etrectuou-se pela pa· 
gadoria. da marinha. 

Ignoraria: o ministl•o da fazenda o que estava 
occorrendo nessa pagadoria, inteiramente de· 
pendente do ministro da marinha 1 Então o neto 
ainda mais se ag grava. 

Desejo saber, no caso d3 não estarem pagos os 
restantes 27:000$, si o nobre ministro está no 
proposiio de dar ordem ao pagador da m:u•inha 
para tornar effectivo o p~gamento, ainda que 
soja preciso saltar. pela verba 1 

O Sn. TEIXEIRA JuNron : - Deus nos 
livre. 

0 Sn.. CORREIA : - Não creio. 
Terminou o nob1•a senador assignalando o 

progresso que temos feito em mate1•ia de fisc .
lizaçilo dos dinheiros publicas. 

S. Ex. julga que nós já não marchamos em 
linha csp1rnl, mas om linha. vertical. 

Si a linha vertical da nisto que o senado está 
vendo, então molllOl' o descobrir alguma outra 
linha. 

O Sn. B.mnos B.lRUETO:- Temos andado 
para traz." 

O Sn. AFFONSO CELso:- Muito. E dizem que 
sou vulcão : isso é que é vulcão. 

O Sn. ConnErA:- Qual foi a prova que o 
nobre. senador deu -de sua proposição 'I 

O terem sido app1•ovados sem discussão, pela 
lei ele i879, varias Cl'editos oxtraordinarios e 
.supplomentares que. estavam dependentes de 
sancção legislativa. · 

O nob1•e senador pela p1•ovincin de Minas, o 
Sr. Ribeiro da Luz, jli declarou que nüo vtu 
insinuaçlio alguma nas palavrJs do nobre re
lator da commissão. Tambem niio posso vel-a, 
porque si alguma insinuaçib houvesse,. de!Ja 
não escaparia o nob1•e relatai' da comm1ssi\o; 
pois que a maior proposta dos creditas, elllíio 
approvados, ó i de 8 de 1\bio do i868,pola qual 
cabe responsabilidade ao nobre senador que 
geriu nesse exercício a pasta da mat•inha. Com
prehendia, como outras que so lhe seguiram, 
despozas de gue1·ra; o não ha quem estude a 
quoalão financeira no Brazil quo nilo veja que, 
elitnin~das as despezas com a guerra do Par(l
guay, o nosso estado financei.ro não teria o 
sombl"io as:1ecto quo apresenta, ' 

Quom o responsavel por assa guerra 'I A não 
guol'Or dar a rosponsubilidndo a nação inteira, 
bi a algum partido devo olla caber, não é segu
r,•monte itquollo a que, com a sua obsOl'Vnção, 
quiz l'oferir-so o nobre rol~tor d~ commissão, 
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Que o neto dn n ppt'OVtlçilo dos tos ct•oditos nllo 
pódo, na opiuitto do nobt•e sonmlot•, estm· sujeito 
ao monot· vislumbt•o do consm·a, disso não lm 
quo dnvidnt•. Quom respondo por essa dispo
aiç•to da lei de 1879 'I O ministt•o que roferen· 
dou esta lei. Esse ministro foi o nobt•e senador. 

Si S. El(. entendes•e que hnvia qualquer 
cousa do consut•nvol uo facto ~ue hontem ad
duziu, seguramente não quereria tomar, em 
face do paiz, a responsabilidade que tomou, 

Considerarei agora a justificação que o nóllt•e 
Sr. ministt•o da mnrinha suppoz tet• feito da 
propost 1, quo alilis não envolve responsabili
d•Hle sun. 

Só em um ponto tenho do argnit• ao nobre 
ministro, o d•J não ter tt·azido inform~ções 
positivas sobro a 'despe1.a que se fez no oxer
cicio de "1881-1882, pelà verba do que trata a 
p1•oposta. Si S. El(,, em ve1. de rcfel'ir-so vaga
monte ao r•l(cesso havido e do expor os motivos 
allcgndos para esse cl(cesso, tivesse trazido, 
como podia fazel-o, a somma procisàmente 
gasta, ostnrinmos habilitados para emendar a 
proposta de accôrdo com a realidade dns cousas. 

A proposta, é do Agosto de 1882; então falir.· 
va-se cm despezas provaveis, hoje estamos em 
presença de factos consumados, e podel'iamos 
votat• Cl(:\ctamonte o neceasario, som incorrer 
o governo no risco de contentar-se com uma 
somma insufficiente, para vil• mais ta1•de apre· 
sentar oult•a c:Jmplomentnt•, como esta aconte. 
conde em rclaçilo a verba-Obras. 

Ainda ó tempo para o nobre ministro exami
nat• este l'onto, e fornecer ao senad3 meios de 
votat• cotn toda n segurança. 

O no~re ministro quiz generosamente atte
nuar ns fnltns de seus antecessores, referindo 
as razões allogadus na proposta, como justifica
tivas do a:s:cesso do credito. 

A quo se reduzem, porém, todas essas alle
gações 'I A que na despezas que se fizet•am foram 

· motivadas por tal ou tal razão. 
Nesta ma teria isso só não basta. Quando é 

necrlssario, para effectunr a dest•c•a, saltar peb 
lei do orçamento, M razões nüo sorvem para as 
deliberações definitivas do ministro. O que lhe 
cumpro é vir expol-as no poder logi~lativo e se· 
licitar augmcnto do credito. 

Mas, pot•q ue ao governo se afigura uma des· 
peza util, necossal'ia mesmo, ir logo doere• 
tando-n, isto é prrrprio do governo de paiz 
t•egido por syst1n1:1 diverso do nosso. 

Os p!'incipios libomes dos nossos maiores, 
oscriptos cm brilhantes lett1•as. de nossa legis
lação, sfio outros ; o esses principies liber.1cs 
folgo do dofonder sempre. Todo esforço que 
tenho feito nesta o em outras discussões some
lhnntos, o que o mobiva é o respeito que desejo 
nunca so recuso ao principio da legalidade. 

Nem o nobre ministro, nem nenhum dos se
nndoros,quo so tem manifestado nesta discuss~o, 
disso nom podio. dizer quo, com os factos que 
tenho hqjo analysado, se roRpoitou o princi~io 
dn. legalidado. Entretanto ó os to o gt•ando prm
cipio quo dovomos firmar no pniz, porque ó, 
como tenho dito, o unico q uo tem a preclaro. 
vir tudo do sot• seguro, igual o honroso pura 
todos, 

O nobre ministt•o nffirmou ao sanado n inton
~.i'(o do g11binete do níto aparhr-so desse rn·in
cipio. Si minhas palavras puderem concorrer 
tctmbem ptll'fL que S. Ex. o suus co!logas per
sistam em tüo louvnvel proposito, ou mnito mo 
felicitarei. Si, quando o ministorio actual reti
rar-se do polet•,eu mo achat• habilitado para vit· 
pt•oclamat• o l'O'peito, por o !lo sempro professado, 
ao principio da legalidade, não hei do racuslll'· 
lho essa justiça,q ue será tam~em o sou me rito. 

Terminaria aqui, si ni!o precisnsse utilisar
me ~a largu?za que a. ~i~cussão do o.r.t ~'do 
credito pernutte, pat•a. dtrlgtr ao nobt•e mmtstrp 
e ao. Sr. presidenta do conselho uma pm•gunta 
motivada pela noticia que li no Jornal do Com" 
mercio de hoje, de quo o ministerio resolveu 
não attender ao pedido do exoneração que lhe 
fez o nobre presiJente da província do Rio de 
Janeiro. · 

Si essa noticia é exacta, careço de saber si, 
conservando o presid~nte da tJrovincia, o go
verno assume a re1ponsabilidale do não ser 
convocada extraordinariamente n assembléa 
provincial, para resolver sobre as razões do não 
sancção rln lei do orçn:mento. 

E'. direito do governo tornas provincias de
legados da sua confiança ; mas, quando a per
manencia da autot•idade supet•ior de uma pro
vincia póde ft~zer perdurar um estado de cousas 
menos conforme aos pt•eceitos constitncionaes, 
cabe ao representante da nnçito inquorir se o 
governo pretende manter o estado anormal da 
provincb, ou modificai-o. 

Em circumstancias identicas, o ministerio 
passado determinou que fosso convocada ex
traordinariamente a assemblea provincial da 
Bahia. 

Entende o governo que deve seguir o exem
plo do ministerio passado em relaçito li Bahia, 
ou o q_uo cont1•adictoriamente dou o mesmo mi
nistorw na provincia do Rio· de Janeiro 1 Creio 
que os nobres miniijtros não recusarão ex
plicações sobre este importante ponto, a res
peito do qual devem ter ju deliberado, 

O Sr. A:tronso Oelso fallará com 
a maior pausa e na voz menos elevada, que 
puder, afim de que o nobre senador pelo Paranó. 
não supponha achar-se novamente, como hon
tem, junto de um volcão. 

Ronlmonte, a não ser alguma rapidez o calo!' 
com quo porventura se exprimisse, não sabe 
porque S. Ex. qunliflcou do volcanico o seu 
discurso. 

O nobre senador disse que o extracto publi· 
cado no Jornal do Oommercio e no Diario 
O fficial era desse discurso pallido reflexo ; 
mas a verdade ó que o primeiro contém fiel 
c exactamente quanto o ot•ador adduzio, ti ex
cepção do uma referencia ligeira ao nobre se-
nador, aproposito do telogrammas. · 

Pois bem: qual ó o trecho, qual a phraso que 
autoriso aquolla qualificação ? Façam-lhe o 
favor de apontal-n. Si a vohomencia no Ol(pros
snr-so pudesse justific(ll-a, ontüo o nobre sona· 
dor pelo Paraná é um volc1!o muito mais formi
davol, poquo ús vozes falla muito mais rapido 
e fortomonto. 
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O Sn. Couam.u-S. Ex. nlloaquoce sómen
te a mim ; aquece tambem o senado. 

O Sn. AlfoNso CEL~o ni'ío comprehendo 
por<JUe tanto incommodaram-se alguns collegas 
com esse pequono discui•so, no ponto de virom 
hojo inquil•il-c, não só o nobre Bonador pelo 
Paraná, como o seu honl·udo amigo de Mmas. 
Geraes, si no final del!e fizel'll insil1uações ao 
partido a que SS. E Ex. pertoncom! Nilo espe
l'ava tanta susceptibidade,- nem utina com a 
causa que possa explicai-a. 

Nem sequer referia-se ao partido conserva
dor. Limitou-se, pa1•n assignalar o p1·ogresso 
que temos feito em 1natoriu de fiscalisação de 
dinheiros publicas, a confrontar duas épocas, 
a citar dons factos, mas .••• 

O Sn. V mu:ro 0111 1\hoEmos :-Como historia
. dor. 

O Sn. AlloNso CEtso ia servil·-se da ex
pressão. Os nobres senadores como quo pl'eten· 
deram entra1• nas intenções do orador, esque
cidos de que até o regimento expressamente 
prohibe-o. 

Pa1•a tranquillisar, porém, a SS. EEx., dirá 
que não houve insinuação ao partido conRorva· 
dor n:1s pahvras, como no pensamento. 

Se a confrontação não lhes foi agradava!, 
cu] pa não é do orador. 

P1•ecisa fazer ainda uma declaração. Quando 
entender que deve não só lançar insinuações, 
mas articular accusações formaes ao par tido 
adverso, ha de produzil-as na. tribuna, com 
plena franqueza e liberdade ••• 

O Sn. JuNQUEIUA:-E estará no. seu direito. 

O Sa. JoÃo ALFREDO :-Deve fazei-as. 

0 SR, AFFONSO ÜELSO tem a felicidade de 
cultivar boas relações com os seus adversarias 
politicas nest!i casa, muito as preza, com ellas 
se honra, e tudo fará para mantel·as · e estrei
tal·as. 

Vive perfeitamente com SS. EEx.; mas, si 
para continuar assim fór preciso não cumprir 
os seus deveres de senador e homem de partido, 
como julgar acertado, resi gnar·se-ú, embora 
pezaroso, a perdor essas relações. 

Ten<lo de responder aos no b1·es senadores pelo 
Paraná e Minas, occupar-sl-t\ primeiro com as 
observações daquelle, invertendo assim a ordem 
dos oradores, porque coincidiram com o final. do 
discurso de S. Ex. os trechos do seu am1go 
por Minas Geraes, que devo tomar em conside-
ração. . .. 

O nobre sanador pelo Paraná ms1stm nas 
arguições que hontem fez á proposta em dis
cussão, sem quo todavia fosse mais feliz nos 
seus assertas. 

E' absolutamente improcedente a argumen
tação de quo serve· se S. Ex. para demonst1•ar 
que houve abuso da parte do governo na appli
caçiio das verbas !?ara as quaos pede ~redito, 
vindo da h i a necoss1dnde do mesmo cred1to. 

O nobro senador diz :-ns ve1•bas fo1•am oxco
didas, logo houve abuso, porque o govorno devo 
restringir-ao ds consigna~.õos do OI'Çamonto, 
niio transpondo os sous limites. 

Esta proposição não o verdadeira. Nem sem· 
pro 9.ue haja excesso de verba dli·se abuso;- ó 
proc1SO distinguir. 

Si esse excesso vorifica-~e em alguma daquel· 
las rubricas, a roslleito das q uaos não póde o 
governo ab1•iL• cred1tos supplomentares, então, 
sim, pód ·-se dizer que houve abuso : mas, si 
elln occorre miquellas om que o~se recurso é 
permittido, não ha. abuso, porque a propria lei 
reconheceu que J!Odiam ser excedidas e estabe
locendo as. condiçues em. que devam ser. sul?pri
das, autorizou o suppr1mento, o consegulnte· 
mente o excesso, que desde logo e um acto 
perfeitamente legal. . 

Ora, todas essas despezas excedentes realiZ!l• 
t•am-se em verbas suscoptiveis de creditas sup
plementares ; logo, não houve abuso. 

Mas o nobre senador ainda argumenta por 
outra fórma, igualmente improcedente • 

S. Ex., escolhendo entre centenares de des
pezas feitas troa ou quatro, diz : eià-aqui um 
relogio que mandou-se concertar e podia ficar 
para depois, eis uma bandeira fornecida a lega. 
ção do Chile, que não devia .correr por conta do 
ministerio da marinha, mas sim pelo de estran
geiros ; o opusculo sobre a mannha do tempo 
da. indepenclencia não era nenhuma despeza ur
gente, tambem não o era a com pra das casas da 
ilha das Cobras; e, no em tanto, todas ossas des-. 
pezas fizeram-se, desfalcando a verba, que, por 
1sso, necessita de credito. 

A isto l'Osponde-se facilmente, retorquindo
convenho em que tendes razão; todas essas des
pezas podiam ser adiadas ; ·mas o concerto do 
1•elogio custou apenas 60$, não se despendeu 
com a ban:leira senão 160$, o opusculo custou 
500$ e 27:000$ as casas; tudo isto importa em 
menos de28:000$, e a quantia de que carece o 
ministerio da marinha, como supprimento, é 
de 324:000$000. 

Portanto, ainda 11ue não se fizesse essas des
pez~s, que reputa-se abu~ivas, o credito seria 
ind1spensavel, o, consegumtemente, não foram 
ellns que determinaram o seu pedido. 

O Sa. CoRREIA :- Citei essas como exem
plo. 

O Sn .. AF~ONBO CELSO não podia argumentar 
seniío com as que exe~pli~cou .o nobre senador. 
Si tem outras a udduz1r, discutll-as-d. 

Mas, quanto ás que foram citadas, serllo Ines 
despezas realmente abusivas ~ O nobre senador 
ins1ste que sim; e o orador repete que não. 

Pelo que toca á bandeira fornecida á .legação 
do Chile, o rep:1ro de S. E:~:., hoje .•• 
· O Su. CoRUIIIIA:- O mesmo de hontem. 

O Su. AFFONSO CELSO lembra que S. Ex. já 
nilo sustentou hoje ser essa despeza uma arbl• 
tral'iedade ; estranhando apenas que corresse 
pelo ministe1•io da marinha, quando devia per
tencer ao do estrangeiros, e que esta niio in
demnisasse áquello. 

O Su. ConnmiA : - Esta ó uma razilo de 
mais. 

O Sa, .AFI•oNSO CmLso pergtmta qual ó n 
principal. 

o Su. ConarnrA :-A principal ó que oxce
dou-so o crodito. 
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O Sn. AI'l'uNSO CELSO demonstrou j~ ~ue 
nem todas as despezas nnnlysadns por S. Ex. 
excederam o credito, quanto mais só 11 da ban
deira ! 

Si o nobre senado!' provasse que a bandeira 
fó1•a fol'U~cida quando já estava esgotada a 
vel'ba, ta1•ia raz[o; mas S. Ex. não o fez. 

O SR,CORREIA:- Não posso s~tber em que 
db. começou a despeza alóm do credito. 

O Sn, AFFONso CELso vai mostrar, 'luá nam 
mesmo dll-se 11 irregularidade, que hoJe limi
tou-se a censurar o nobre senador. 

Estimando muito o nobre senado!' e vendo 
que elle se incommodlra com esta bandeh•a, •• 

O Sn. CoRREIA:~ Não foi com a bandeira. 
que me incommodei, mas com a illegalidade. 

O SR. AFFONSO CELSO ••• procurou informar· 
s3 bem a respeito, para tranquillisal-o, e vai 
fazel-o. · 
· A tal bandeira foi solicitada directamente ao 
ministro da marinha pelo de estrangeiros, em 
officio de 27 de Julho do iSSO, com a condição 
de ser o ministerio da marinha opportunamente 
indemnisado. 

O officio prova duas cousas : i•, que o cJ•edito 
não estava excedido, qua.ndo se fez o forneci

. manto ; a data o diz, 27· da Julho é começo 
do e:sercicio e não se podia ter gasto ató então 
toda a verba ; 2•, qno houve a indemnisaçlío, 
que S. Ex. suppoz não ter havido. 

E si o nobre sanador attendesso bem para as 
· tahellas que acompanharam a p1•oposta, quo 
alias tanto pareceu ter examinado, l:i encon
tl'al·in uma despeza a annullar de setecentos e 
tantos mil réis ; nos qunes nnturalmente en
traram os cento e tantos, que custou o. ceie· 
brada bandeira. 

O Sn. CoRREIA:-Entilo não devia. figui•ar a 
despeza. 

O Sn. AFFoso CELSO diz que devia, porque a 
demonsll•ação é cópia fiel dtt escripturação da 
marinha, onde lançou-se a despeza e a indem-
nisação, ou esterno. · 

Portanto, julga liquidada esta parte das 
censuras do nobre s~nadot•. 

Agora a despeza com telegrammas, em que 
S. Ex. lambem insistiu. 

O orador nüo justificou essa despeza do modo 
como figurou o nobre senarlor. Disso que o te
legi•apho era um recurso poderoso pm•a a ndmi
nistraçüo, que o juiz da conveniencia. de em
pregai-o, ou não, em certos cnsos, era axclusi

. vamento o governo ; q_ue, po1•tanto, n expedição 
de tolegrnmmns nlío 1m portava nenhuma ille
galidade, havendo, como ha, verb~ [Wopria parn 
pagal-os no.orçnmento. 

Disso m~tis, que despendendo-se apenas em 
um oxorcicio 5:000$ o pouco com telogramm11s, 
a propria quantia provava n!ío haver abuso desse 
maio do cornmunicações ; tanto mais qu!tnto 
ultimàmonte tom-sa visto o governo obrigaria !t 
recorrer nos fios oloctricos, parn habilitar-se a 
satisfnzor oxigencins da membros da cnmar!t o 
do senado sobro factos occorridos om todos os 
pontos do lmpario. 

U~r. Sn. SENADOR dú. um llpnrto. 

O Sn. Al•'ll'ONSO CELso pondera quo, si os te
logJ•amm~s fo1•am ex podido, pelo fio submarino, 
!I questito ainda melhora para o governo. 

Todos sabem ~uo os tolegrammas para a 
Europa sao cariss1mos ; cada palavra custa, si 
o orador nlío se engana, cerca de 6$000. 

O ministorio da marinha, que faz acquisiçiles 
na Europa e até oonstrucçil3s, tem s~m duvida 
necessidade do BOl'Vir-se d~ linha estrangeira. 
E' natural lambem que po1• ella se- communi
casse com o nos>o imvio, que esteve em portos 
da China. . 

Assim po's, a pe9.uena. dospezn, do pouco 
mais ou menos 5:000$, prova que não houve 
abu~o quanto a telegra.mmas. 

O nobre senador nega, que tivesse provocado 
o governo a servir-se do telegrapho, e princi
palmente por causa de factos insignificantes ; 
mas a verdade é que S. Ex. tem obrigado o 
governo a augmentar o dispendio por essa· 
verba. 

Já hontem lh'o disse em aparte o nobre se
nadO!' pela Bahia., ex-ministro da justiça, e 
como S. Ex. pede factos o orador recordat·-lhe-á 
quo o seu J'equerimento sobre o emprestimo ha 
annos feito pelo p1•esidente do Rio Grande do 
Sul a um banco da provincia, dotominou a ex
pedição e recep~ilo de telegrammas, que nlío 
haviam de ficar em pouco dinheiro. 

Outros factos poderá o Ol•adol' citar, como o 
enforcamento de alguns homens em Valença o 
anno pa~sa<lo ... 

O SR. CoRREIA : -Enforcamento, não. 

O SR. AFFONSO CELso ... 011 fuúlamanto, sobre 
o qual pediu o nob1•e senador informações,. que 
eram urgentes e segu1•amemte foram pedidas 
pelo t~legrapho ; ou ainda. como o do advogado 
de S. Paulo que teve ordem de sahir de uma au
diencia, ou ordem de prisão, de que S·. Ex. 
occupou-se este anno. 

O SR. ·CORREIA:-·· Nunc~ podi ao govemo 
que expedisse telegrammas. 

O SR. AFFONBO CELso observa quo o goverQP 
tinha obrigação dl satisfa~cr promptamento a 
S. Ex.; tanto mais quanto por vezes demoran
do·se algum~ informação, os nobres senadores 
lembraram no govõrno quo tinha o tolegrapho 
a sua disposição. 

Deve declarar que citando os factos a q~ 
ref·Jriu-so nüo tevo n menor intençito de con
sm·ar o nobre senadO!', por tmtar de taos ques
tões no senado, nem por obrigar o governo a 
expedir telegrammas. Qui~ pl'OVO.l' apenas .•.. 

O SR. JuNQUEIRA:- Aos infioiH, nos infiois! 
O SR. AFFONSO CELso comprehande o aparto 

do nobre senador pola Bnhia. S. Ex. quer dizer 
quo passe o orador adianto, por'lue a quostlir 
do telogrmnmas lambem está liquidado.. 

O Sn. JuNQUEIRA.:- E' outrfl a quost!ío :. 
V. Ex. colloca em outros termos. 

O Sn. AFFONSO CmLso pergunta etltiío em que 
consisto U: censura. 

O SR. JuNQUEIRA:- Eu poço n prclnvm. 
O Sn. A!IFONBO CioLso ouvirá com toda a at· 
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tençlto o nobro sanador. Todos os dias apren
de-se. 

O nobre se~tadoi' pelo Paraná voltou á ques
tao tla compra das casas na ilha das Cobras, 
que hontem ficou explanada, 

Nada disse, poróm, que pudesse infirm111• o 
acto do governo. 

Esto viu-ao forçado, ou a permittir quo o· 
f'roprietario reconstruísse as suas casas, o que 
nito convinha aos intere2ses do Estado, ou a 
ficar co!ll as mesmas casas. Hayia para isso 
do~s me1o~ : a desapropriaçi!o, _ou a compra por 
me10 de aJuste, 

Mas a desapropriaçi!o importava indemnizar 
o dono, pela importanchr da. renda annual, 
multiplicada ~or 20. As casas, segundo o 
contrato exhib1do rendiam 800$ mensaes. A 
desapropriação, pois, traria clespeza de mais 
de 190:000$. O governo pra feriu a compra por 
54:000$. Pois houve nisto esbanjamento Y I 

Disse, porém, o nobre senador que o orador 
encarregara-se de provar o abuso do governo, 
recordando serem antigas estas contestações 
entro o ministerio da marinha e proprietarios 
na il~a das Cobras. · . 
.,. " Assim como os antecessores do nobre Sr. 
J.ima Duarte deixaram de comprar as casas, 
disse S. Ex., aquelle ex-ministro podia espe· 
rar ~ue o parlamento se reunisse para pedir-lhe. 
crcd1to. • 

E' um engano do nobro senador. Todos 011 
ministros que se viram na posição do Sr. Lima 
Duarte, procede!'nm como elle. Mais de um 
Jl!inistro comprou casas na ilha, em consequen· 
cu~ de questões se01elhantes. 

Nilo póde citar nomes nelll da.ta.s, porque não 
se recorda : mas afilrma o facto, que aliás 
constfl dos proprios documentos que hon
tem leu. 

Nom de outra fórma axplicar-se-ia como 
possue o govo1•no hoje a maim· parte dos predios 
existentes naquella ilha. Poucas casas ainda 
haverá alli de particulares. 

(Ha um aparte.) 
O orador jt\ disse 9.ue, si outras despezas abu

sivas podem F.er ind1cadás, cumpre trazei-as á 
tribuna, para serem discutidas. . 

E' verdado que a commissffo não verificou, 
nem podia verificar conto de réis, por conto de 
róis,.si com atreito tinham sido Jogalmante des
pendidas todas as sommas ~ 

Mas nestas questões é indispensovel·tor con
fiança nos auxiliares da administração e nas 
demonstrações officiaes, emquanto ni!o se pro
var quo não merecem fé. 

As despozas daa diversas verbas silo im· 
prescindivois e variadas, ollas não. se fazem, 
soniío 11 vista de podidos formulados pelo11 func
cionarios competentes, fiscalisados por outros, 
algumas de confm•midade com tabcllas estabolo
cidas cm I ois o decretos do governo, e outras 
8lll faca das neccseidades de momento. 

Os documentos quo as comprovam silo oxami· 
nndos moral o arithmcticnmantc, por ompraga· 
dos de repartições diversas, o ó preciso suppor 
o impossival, isto é, que todos ossos servidores 
da naçiio faltem nos souc dovoros, c ostojam 
cónluiados om projudicnl-a, para duvidar dn 

VOI'acidndo do que atte.Jtam e afilrmam, sob sua 
Pesponsabilidade. 

Salvo prova em contrario, é nilo só forçoso, 
mas justo, aceitar como verdadeiras as suas 
informações. 

Nem outra sorte de fiscalisação cabe ao par
lamento om casos taes; para proceder diver
same.nte. faltar-lhe-ia moamo o tempo material 
UOCeSSBrlO, 

0 Sn. VmiATO Dili MEDIIIIROB III OUTROS Sas, 
Sli!NADORIIIS :-Apoiado. 

O Sn. AIIFONSO CIIILSO acha que a argumen
tação do nob1•o senador é tanto menos proce
dente, quanto difilcilmente achar-se-ia na ta
beiJa de certas despezas uma qualquor, a que 
ni!o se podes se applical-a. 
To~e-se a esmo alguma das verbas nella 

menCionadas, e ver-se-á que sl!o-lhe igual
mente cabíveis as reflexões por S. Ex. feitas, 
r~lativa!llente á~ que escolheu, corno prova de 
d1spend1os abus!Vos, . 

Na demonstração do estada da verba-Muni
~ões navaes-, por exemplo, que acompa
nha Li proposta encontra-se esta addiçiío :
Bro(llas s s-1:597$000. 

Pois bem, com o mesmo fundamento com 
que o nobre senador censura o governo por 
na:o ter adiado o concerto do relogio de que 
fallou, poderia censurai-o por ter comprado 
essas brochas, alills necessa.rms para 11 limpeza 
dos navios ou alojamentos. 
·• À respeito desta, como de outras despezas, 
lambem poderia o nobre senador perguntar:
gue urgencia havia na acquisiçlto . desses ob
Jectos9 
.Não seria mais regular.IJ:dial-a P!!oril. quando 

,Y1g01•asse um novo exerclCIO ou o corpo legisla
tivo concedesse credito 'I 

Mas, bem se vê que por esta fórma, afinal de 
oontas, nito haveria despeza com material ou 
f~rnecimento, que nl!o fosso ille&"al ou abu
alva. 

O orador apresentará aind~ um argumento 
qae prova nlto ter havido abuso nos creditas 
em discussllo, e quem fornaceu-lh'o foram 
os. proprios nobres senadores que o contra
d-izem. 

O Sa. Coan111rA :-A despeza foi de tal ordem 
que, quando fusse ainda permittido o transpo1•te 
de sobras, h a veria excesso na despeza do minis
'crio da marinha sobre a somma total dos creditas que lhe foram concedidos. 

O Sn •. AFFONSO CIIILSo poda a S. Ex. que 
nl!o prevma o senado ·contra a sua argumen
tação. 

E, depois, qualifica o orador de volc!lo 1 Que 
placidez a do nobre senador ! 

Proseguirá : do exame da proposta vê-se que 
si em algumas verbas do orçamolito da marinha 
doram-so faltas que hoje se pretendo sup
prir por meio dos croditos, outras apresentam 
sobras. 

Feito o encontro, reconhece-se quo a dospeza. 
orçada foi OKcodida. sómcnte om quinhentos o 
poucos contos do róis. 

Esta quantia correspondo a 5 •/o da dospoza 

-----------------------·--·------·----- . -·----~----· ----·-- . 
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total autorizada no orçamento do ministerio da 
ro.ari~ha, quo ó supol'iol' li !0,000:000$000. 

Ora, os nobro~ senadores, e notavelmente o 
da Bahia, tôm J•opotido aqui, que os nossos 
orçamentos são deficientes, 'lue não dotam 
as diversas verbl\s com recursos· bastantes, 
sendo a principal cnus11o dos creditas sup
plementares · os córtes do dospoza impen
sados. 

Si nssim ó, não podem os nobres se11adores 
acoimar-do pouco economico o. ministro, quQ. 
com um orçamento deficiente consegue fazer 
todos os serviços da sua pasta, com o excesso 
apenas de 5 •/o sobrJ a. quantia posta li sua dis
posição, Ao contraJ•io, isso prova que elle soube 
zelar os dinheiros publicas. 

O Sn. CoRREIA:- O Sr. Ribeiro da Luz de
monstrou hoje, que o .sonudo concedeu mais ao 
minist1•o do que elle queria. 

O Sn. AFI'ONso Cmtso observa que cumpria· 
lhe provar nfio CJ.UO o senado concedora inais do 
que pedia o mimstro, mas o necessario para 
todas as despezas. E os nobres senadores já 
confessaram ser o orçamento insuffi.ciente. 

Nessas condições si, ao reconhecer-'se a ill
sufficiencill das verbas, o ex-ministro da ma
rinha, na ausenciu das camaras, tivesse aberto 
por si um credito supplementar, o seu proce
dimento seria inatacavel sob o ponto da vista 
da legalidade • 

Em que, pois, abusou elle, vindo, conforme 
a lei, pedir esse credito ao corpo legislativo já 
reunido 1 . 

O SR. CoRREIA:- V. Ex. tem sustentado uma 
theoria. de arbítrio :financeiro, que me está es
pantando. 

0 SR. AFFONSO CELSO não sabe porque se es
J.lanta o nobre sanador. A theoria que susteata 
e a dos principias e da lei e não a do arbí
trio. 

Trata-se de verbas que a lei permitte au
gmentar por meio de creditas supplementares, 
abertos pelo governo na ausencia das camarus, 
e depois sujeitos á sua approvação ou directa
mente solicitados ils mesmas camaras. 

Em tal caso a censura. contra o governo não 
póde regularmente basear-se senão na posai• 
bilidade de ser evitado o supprimento ou reforço 
das verbas P.ela omissão de alguma despeza. 
Essa possibilidade os nobres senadores não têm 
podido demonstra.r atà agora, 

Passa. a rosponder ao nobre senador por Mi· 
nas-Geraes na parte em que coincidtra.m as 
suas observações com as do nobre senador pelo 
Paraná. 
· S. Ex. disse que o orador nA:o podia ter que
rido censurar o sou partido no final do discurso 
que hontem proferia, porque a censura reca
liiria tambem sobro o. cnmaro. liberal de 1879, a 
quo.l approvou creditas extraordinarios e SUJ?• 
plementares, no valor do mais de 180.000:000$, 
sem disoutil-os. 

E' uma verdade ; o nobre sonndor foz-lho jus
tiça porque, como jn disso, nlto dirigia consura 
a ninguom ; alludio a um procedente parla
ment.ar. 

Obsorvo.r!l, porórn, o.o nobre sanador quo, ai 
os co-roligionarios do orndor inoorrorium nossa 

censura, no caso do to1• existido, todtWÍ!\ muito 
maior quinMo dovoriu oa ber aos do nobre se-
nador. . 

Com offeito, comprehende-se que, ai acamara 
libernl de f879, pL•eoccupacll\ com questões tle 
tilo alta monto., quaes a L'eforma constitucional 
pa1•u realizuJ•·se a do systema de eleições e a de 
achar recursos para equilib1•ar um orçarneJJto · 
em grande deficit, nüo merecesse do~culpa, por 
não tet• examinado nttenbmento aquelles cre
ditas, muit~ monos poderiam alcançal-a o.s 
camaJ•ns conservadoras que a precederam no 
deconnio anterior, porque tiveram diante de si 
tempo de sobra pau cumprir aquel11 dever. 
Demais, ó certo que ac1 uelles cred1tos fo1•am de
tidamente examinados pela commissão de orça
mento, que merecia plenm confiança do. ca· 
ma1•a e opinára pela su:t approvaçüo, 

Disse o nobre senador que esse acto da legis
latura do 1879 fóra devido ás cautelas tomadas 
na lei de 1873, elaborada pelos seus co-roligio· 
narios. Razão de mais para admirar-se que 
elles deiussem de executar a sua proprialei 
durante tantos anuas,. . 

Pretendendo visivelmente retalbr contra os 
liberaes (porque o nobre senado!' e seus amigos 
entendem s~r isso direito exclusivo seu), lem
brou S. Ex. que o decreto de emissão de papel· 
moeda de 187íl ainda não fóra approvudo, sendo 
indispensavel sttnar-se tamanha irregularidade· 

Pensa. o orador que não foi muito feliz o seu 
nobre amigo nessa excauação. 

Em primeiro Iogàr não hn prridade alguma 
entre esse facto e os legalisados em i879 •. 

O ministorio de 5 de Janeiro não só ped1u ao 
parlamento a. approva.ção do dscroto de emissão 
como os meios de reagatal-a., desempenhando o 
seu compromisso perante o paiz. A camara 
concedeu-os, mas o senauo, apoz,r dos grandes 
esforços quo empregou então o ex-ll!inistr~ da. 
fazenda, ntlo quiz confil'mal-os em leL.especw.I. 

Oa amigos do nobre senador, porem, com• 
quanto submettessem OH creditas . extraordi
narios e supplementares ·ao conhe~Lmento das. 
camaras, nada tentara~ para que tivessem an
damento. Foram os hberaes quo fizeram a. 
ordem nesse cabos. 

Em segundo lagar, o nobra·sena.dor esta en~ 
ga.na.do; a emissão do papel-moeda em 1878 fo1 
approvada pelo corpo legislativo, n:to ao quando 
contemplou-a como recurso para fazer taco ás 
desp3zas do exercicb em que se realizou, mas 
ainda determinando na le1 do orçamonto do 
1879-1880, e !880-1881, art. 20 § 4•, que o 
govel'no applicasse a importancin dos saldos 
que se verificassem e do imposto do fumo ao re•-
gate do papel-moeda. · 

De que papel-moeda se tJ•atava 1 Do emitti~o 
em 1878 para cujo recolhimento o orador ped1u 
e instou que lho dessem meios maia effi.cazes. 
Logo, a omissão foi a.pprovada. . 

Sobro is to não h a 11 menor duvld<t,sendo para 
r~dmirar que o nobre senador tão esquecido se 
mostre do factos não só recontes, mas nos ·quaes 
S. Ex. tomou parte. 

A rosoluçtlo legislativa approvando '!' omis
são passou na cam~ra dos deputa.dos,aasLm c.omo 
no senado om 2• <bscuasito. Achava-ao aqm cm 
3•, quando propoz-so o sou adiamanto ató a 2" 
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ditl<:_us.sao do o~çumonto, vala razão .to que só Por quo r11~áJ esta credito tomou esta dcono
ontao podm·-ao-H~ conhecot• se luwori11 r~cm•aos minaçiio? Pot• q uo t•az>lo 11 mesma denominaçlto 
para of!'.:ctuor-se o rosg11to, n que o governo se ntio foi dada a outros? 
oompromottora. · Tomou o.<~ll donominuç•io, porque ontondou o 

Instando o. ot•ado: quo so concédcss:lm, para ministot•io <la marinha quo alie ~e t' >J'e1•i11 11 
esse fi!!~, meLOa lll«iB officazo.a ~o q 110 as sobras I v eriJas p[u·a us quaos na tab~lla do o•'\•arnento 
da re"elta, cum quo a prmc1p1o pt•otondei'u-so se podiam abt•i•• CJ•editos supplemenlat•oa: truta
que o governo ao con!entass_o, ch.ugou-se a um v·a-.se do dospozns pot• sua natut•ez:> vnriavois, 
accord~ e, delle prov~tu a dtapostção do ot•ça- osctilan.tea. Mas, senhot•eo, uum primeira oh
menta Já citado, ar.t,. 20§ 4.• ·.. set•vaçiio dava sal'logo feita: este ct•edito apt·a-

Porta!lto, o uob1 J sonadot• pol' Mtnas labora sont:do ao P"t•lamnnto o n1io abet•to pelo ·go
em manifesto enga~o: O que S E:.. hoje acon- verno, tem a me.sma indule, o mesmo Cllrli'cto
selha a!lhont•ado mtniBtt•o dn fa~ond1t a rwomover riatico de todos os outros ct•oditos. Ou todos 
está. folt.o ha quatro auno.s j'~, A em missão de são supplúmentarõs, ou esta não toro <JUalifica
i878 foi approvada por de lb9t'!\ÇãO das ca- çilo pt·opria. 
maras. . . Quando o pat•lamento nito est \ funccionando, 
. Tom respondtd~ aos lllnatl'<H sonadot•es, e o governo pó lo abt•it• credites supplementuros 
JU.lga tet• convoncidv ao son:1.!u do havot•a com-· sogurnlo dispõe a lei do 18"10,lai qu;J foi,por as~ 
mt~são de orçamonto cumprido o. sou dovet•, siru diz~r·, o inlicio da nossa m :ltrot• fiso:diza
opmando peltt concoosi'b do credito. · çrio. Esta loi estahelocc:u que, n:t auaon<li, do 

pal'iam"nto, o govot·no possa :ibrit• creditas ex
traar.linarioa para certos Cltaos, obser1•ando "01'· 
tns fot•maJ:dade' o:tM•adae na IUO<rua lei, e 
desta modo amtborl · cilm os trans'portes de vor-

O Sr. Junqueira:- Conheço que 
o senado. devo estat• um pouco fatigado pela 
hot•a a:hnntnda, o mesmo talvoz pela aridez 
desta dtscussü:o ; cntr ·tanto,niío [lasso deixcll' de 
assignnlar o grande progt•esao que temos f ·ito: 
hoje exatuiuarn-sa esta; pi·opr:stas do governo, 
verifica se a sua lo;:alidade, n legitimLind'e das 
despazaa ; a isb, como os nobres sonu•lol·e.; ao 
hüo de recordat•, foi por parto do nobt·o senador 
por Minas Geraos uma cspecio do capitulo de 
nccusação! 

S. Ex. niio ousou formulat• dJ (rente essa 
censura, FOrque roalmento nlio seria bem t•ece
bida ; mas, us:rndo do uma imagem dns suas 
linhas verticnes e cspiracs, dou bem a ontond·ll' 
que ostavamoa caminhando muito dept•asoa, 
que tinhamos abandom1do o antigo aystema de 
votat• om globo o sem maior exame creditas doata 
arriem, quando hoje 'são disputados aqui palmo 
a palmo. 

Mas, sonhares, eu t•oplto, isso é um pro
gt•esao. No Ryatom·1 ropt•esontativo não hn. nada 
mnis importante do que v·rificar estes com· 
plemento•, estas rectificações do or\'am~nto. 
A asaomblría geral, pelos dado> q uo lho silr.> 
pre.•entoa, pelos intuitos da occaailío, vota as 
sommas que lhe parecem nocesaarias paM 
datal' os âi1fet•Gntes serviços puhlicos ; mas o 
governo fica com as mãos livt•es, com os braços 
desatados : no intorvallo dns sessões faz as des· 
pezos, apresenta depois creditas S.lipplomon
taros nxtraor•dinarios, os quaes iam passando .ou 
jazendo ·mesmo, por muitos annos, na aocro
taria da camara dos Sra. deputados, até que 
trnnsitns~em por osta casa. Isso davtt lagar a 
que o verdadeiro systomn representativo dos"Jl" 
parecesse. Devemos-nos, pois, todos felicitar 
pelo facto nnspicioso que estamos presenciando, 
n discussão minucioa.t dos credito" abertos pelo 
governo. 

O quo tomos poranto nós 1 Temos ti·oa cro.li
tos abortos pelo ministorio da mutõinhn; estas 
credites augmontam em 861 :OOOS; n. somma vo
tada pnra ns vot•bas rospoctivag, Aquollo do 
que nos occupnruos agora, um cro:lito quo to
mou o nomo do supplomontar, nugmont:~ om 
32•1:000$ as dotação.• das vor·br>s-Muniçõos nu
vnos, Frotas o gvontunos. 

V II. 13 
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bas, que bwiaató então. · 
gm 18131,,tondo nós jri. caminhado 11m pouco 

nesta matcrm, estabel·cet·arn-s·• os tr:lnatJOJ•tea 
da verbas o ct·eai•am-•e ruaiores obataculoa pat·a 
ab-:t•turn du credito• supplo<n:JntfU•es extr:wrdi
nnrios, EstQS transpot•tes de vot•bas fot'.IID final
monte acabadns pela lei do 1877, 

O que resta pois 1 A a!Jet•tut•ado creditas sup
plamentaras para certos casos o•p·ecialiasimos 
de despozas variaveis, '' 11 abertura do c:t•editos 
extt•aordinarios nos caRos marcados pala lei. 
Mas ostes creditas o governo só pódo abril-os 
quando • plll'lamento niló 'estiver fuucciona:ndo. 
Si .estivor, porém, como estava na rípoca cm qu•l 
foram abertos, todos assumem o carnctet• Je 
creditas complementares, para que o governo 
possa con~inuar a fazer as d 'spezas do anno .. 

No credito '!'ia nos occupn v:•jo a tremenda 
illognlidado dn peJir•se ao parlam·onto au
gmento d'stns verbas, quando as despazns jt\ 
estavnm rouliza:lns. Basta elhl\r para o.• quadros 
üomonstrativo•, que acompanh~m esta·• papeis, 
pnm s 1 conhecar quo todns as dospazas, que 
fizernm ·com que as verbas fossem excedidas, 
ostayam feita• o estavam pagas. 

O Sn. ConnErA :- g isto n!lo nos to~mos 
da lei. 

O Sn. JuNQUEIRA :- Aqni tenho a lei de 
1850, que rego a matet•in, o chnmo para alia a 
attonçiio rio nobre ministro d11 mnt•inha. Depois 
do determinar os casos em que podom-so ahrir 
cr~ditoa supplomontnro•, diz o seguinte (lê) : 

« § i5. Fora dos casos mencionados nos pa
rngraphos antocedontos, o som as formalida:los 
ahi proscript~s, niío poclet'tL o ministro da fa
~on.la, sob pena dl rasponsabilidado sua, for
necer fundos nem <br ot•dens para o pagamento 
,:o dospo~n alguma, rrno niio Lenha sido con
tomplnda na loi do orçamento, ou que oxca.ln 
(,s qu:1ntias nolh dcsignarlns. >> 

Consoguintomonto, om visto. desta d.isposiçlio 
do l.~i, o ct•orlit~ snpplomonlnr do que hoje no11 
occupamos ó nltamonto illogal; ollo nllo foi 
1\borto polo govomo. 

· .. 



'98 ANNAES DO SENADO 

O governo propo~ no parhmento a concessão 
dosto cre-lito pot• tlospezns que ,iá ostavam 
feitas o renlizn.das, não só nesta côrte como 
nas provincias, Por consoquoncia, pergunto uo 
sonndo : o pt•ocoito legal foi cumpt•ido 'I Nilo 
foi. Pot• consequencb, ó este o eixo sobre que 
gyra toda a nossa m·gumontnçilo, o ó por is~o 
que o nobre sGnador por Minas Get•nes, illus
trado como ci, sentindo que niio podia detimder o 
gJverno neste ponto, desviou-se da questão, fa· 
zondo longas dissert IÇõea sobre que.>tilo de 
bandeira; que.~t1!o de telegt•atnmM, questão .de 
folhetos, para as,im desviar n atteuçll:o do se
nado do ponto principal, '1 ue é a legalidade do 
facto. 

0 Sn. AFFONSO CELSO: - Quem trouxa a 
questão da bandoirn, do folheto o dos tele
grammas 1 

O Sn. JuNQUEIRA :-0 nobre senador pelo 
Paranã at•ticnlóu estes factos para exempli
fic 1r, em um centellat• delles, e os atirou ao 
senado, para que elle visse ató onde chega 
o luxo de arbitrio do governo, que ato para 
objectos minimos, que poderiam ser fornecidos 
por diversos meios, formou uina longa série de 
artigos que contribuiram para n. abertura do 
credito em uma p~rte COI'respondente. 

O Sà, AFFO:<~so CELso:-E' o que reata provar. 
O Sn. JuNQUEIRA :-0 governo não podia 

mnndat• pagur a despeza constante desta longa 
tabella, sem qua ttvosse renhuente pedido o 
crodito ao parlamento, e quando pot•ventura es
tivesse fechado, abrisse o credito na fórma da 
lei de 1850. Não foi, pot·óm, o que alie fez. 
Po1• consequencia, hojo o nosso principal ar
gumento é a violação tlagranto da lei. 

O Sn. AF~'O:<~so CELSO :-Entilo a violação tla
grante d1t lei foi por não ter aberto 01·edito ~ 

O Sn. JuNQUil:tRA :-Si, no correr do exer
ci cio, o ministro respectivo tivesse reconhecido 
que aquelb verba estava esgotada, e si havia 
serviço nrgonte a satisfazm•, elle podia abrir o 
credito, porque aatwa dentro da legalidade. 

0 Sn, AFFONSO CELSO dá um apat•te. 
O Sn. JuNQUEIRA : -Não fazemos muita 

questão de cifras; a nossa questiio ó de legali-
dade. · 

O credito aupplementar refere-se a munições 
navaes, a fretes e a eventuaes. Eis nqui a 
tabella que acompanha o orç~mento do minis
torio dn mat•inha, e para as s~guintos verbts 
cujas despezns siio var: nveis, o ministro póje 
abrir creditas supplementnres (lê) : 
. 4 Hospitaes, reformados, muniçücs de boca, 

muniçües na11ans, fretes, evcntuaes- por dif
fei'Onçns do cambio e commissões do saque, 
tratamento de praças em portos estrangeiros, o 
0111 pt•ovincins onde nito ha hospitnes a enfor
marms, o par!\ dospe?.ns do enterros. » 

Pm•gunto ao nobre mtnistro (seja imparcial 
nesta questiio) : S. E:I., lançando as vistas 
aobt•o a exposição do motivos quo procedeu á 
aprosonlaçlío desta credito supplomentrw, na 
cnmnra dos St•s, deputados, o quo aqui ao nchn, 
!onda ostns razões, poder\1 convoncor-so do que 

este pedido so hnt•moniza com a tabella do or
ç,mento 1 

Em munições nuvnea vem tr~tanJo de dia'e
t•enças de cambio, q no nugmento.m n doapeza ; 
em fretes, idem ; e nas evenluo.es não ha uma 
palavt•a que ao refim á tnbella do Ol'çamento,. 
Ouçn o senado o § 29- Evontunes (18) : 

« A do § 29-Eventuo.os- origina->o do iiio
vimen to sempt•o consto.nte, exigido i pelas con· 
veniencias do serviço, de offieinea da armada e 
classes annoxas, ·de uns para outros lagares, 
fnzendo avultar a despeza com passagens. e 
nj udas de custo determinadas em leia ; dos gas· 
tos de representação das guat•nições de troa 
navios em paizes estrangeiros, sendo um em 
viag.1m de instrucção e dous no Rio da Prata ; 
e da ida e estadia na Europl de varias officiaea, 
afim de applic:ll'em·se ao estudo do diversas os
peciali.lados ; despezas esta' lambem previstas 
em lei." 

Não ha uma só das despezas mencionadas, na 
exposição d~ motivos, que coincida com a ta
bailado ot•çamento. (Apoiados.) 

O SR. CoRREIA : -E foi isto o que provei 
com o exemplo, 

O,Slt. JUNQUEÍRA :-E' evidentemente ille
gal, o então digo que o governo vem pedir um 
augmento de credito. Pedisse-o embora clara
mente, que não precisava vir dizer que era 
supplemontar, fundjdo na variabilidade das ta
bellas, quando não o era, quando era um cre
dito puro e simples, porque as verbas estavam 
e•gotadas, porque ao fizeram despezas sem cal
culat• as forças do orçnmento. Esta ó a. nossa 
questão, a ci por isso que nos demoramos na 
tt•ibuna, nté com receio de fatigar o senado, 

Mas ~ questão que se ventila não é de nona
da; não se trata de uma pequena despeza de 
50$ ou iOO$; trata-se de firmar, em bases ao
lidas, o que o govarao deve fazer de ora em 
diante, 

0 Sn, CORREIA dá um aparte, 
O Sn. JuNQUEIRA : - O nobre senador por 

Minas tem querido desviar a nossa attenção, 
proc11rando justificar algumas dessas ~equena.s 
despezas da tabella, que têm 1ido traztdas para
exemplo; mas essa não é a questão, e, perdoe-me 
S. Ex., parecot•am-me os·aeus argumento, sobre 
este ponto, muito ahaixo do seu talento. 

O Sn. A!,FONSO C!llLSO . - O mesmo digo eu 
do q11a V. Ex. está proferindo. 

O Sn JuNQUEIRA:-Qua.nto nos telegrammas, 
o argumento do honrado senador foi que a des
pczn não era grande, que mesmo foi pequena; 
mas contribuindo todas essas pequenas despezas 
ntL sua quota presente, deu-se o excesso de 
verba, reconhecendo-se depois que alia estava 
e:Itincta. 

O nobre s1na.der repare quando, incluindo só 
as dospezas que foram legaes, lmvia margem 
nas verbas; mas, com ns despozas illegaes, quo 
for11m 11pontn:las pelo nobre somvlor pelo Pa
rnnú, ó que a vorbn ficou oxtincta. 

O nobre senador, portanto, torn do escolher 
um dos clous cnminhos, ou o dn legalidade ou o 
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das illogalid,ldo~ commottidus. Tomnndo·so as 
deapozua logaos, moncionndns na pl'oposLu, a 
sommn ó exacta, ó n da vorba ; mna com nades
pozns que l'Gpl•esonLn.m illegnlidn.dos cl!i~so o 
excesso, A escolha ó difficil, mas o nobre se.
nador n1!o póde doi:tal' do reconhecer quo com 
as dospezas legaos huvi~ mul·gom. 

E a illogulidndo principia pela fórmn dos 
creditas, que não se podem chamai' su~plo
mentares. Aqui nno se trata dll variabilidade 
das tabollas, do sol•viços extrnordina1•ios, qlle 
se deram e que augmentnram a dotnçilo do 
exercício. 

E diz o nobre sonarlor que o ministerio dn ma· 
rinha gastou pouco, porque o credito à apenae 
do q·uinhentos e tantos contos. Mas obse1•vo o 
senado que esta dofeza do nobre sanado!', que
rendo tornar o ministorio da marinha daquollu 
opaca muito oconomico,não pl'Ovaleco. Si tivesse 
havida sobras nas dilforon tes ve1•b11s, então seria 
nm ministerio economico ; . o com effaito houve 
assas sobras. Mas isto, em vez de trazer louvor, 
t1•az vituperio ao ministro da marinha. 

Supponha-se que houvo sobras, quo consti· 
tu em a soinma de 597:000$ ; mas deram-se elhs 
onde 'I No conselho supremo, na intendoncia, 
nos corpos da armada, nos corpos de imperiaes 
marinheiros, rios .navios desarmados, etc. Isto 
quer dizer que o ministerio da mal'inha não 
Jlóde executar fielmente a loi do forçag nav:~os, 
como estava no orçamento, e portanto houve 
certas faltas de despozns om algumas reparti· 
çõos, e por essa circumstanein dou~se a sob1•a 
de 597:000$000. 

"Entretanto, como os transporte' são prohibi· 
dos, houve um de/}cit do i.i69:000$000. 

E o nobre senador chama economico nessa 
ministorio. Não quero dizer que fosse esbanja· 
dor, mas sómente porque olle excedeu em 5o[, 
o orçamento, não ·devo por isso merecer cou· 
su!•as! · 

O Sn. AFFONSO Cl!I!.So:-Não quiz fazo1• con
surn alguma. 

O Sn, JUNQUI!ImA:-Nom eu estou formulando 
censuras; a minha questão ci.d~ fórma, de bga
lidade é do exame dessas dtfforentos despozns, 
porqu~ o nob1'0 senador disso que niio .n?s de
viamos occupar com essas questõeq mmtmas. 
A somma das pequenas cousas faz as grandes 
couBas, O pnrlamonto italiano póde levar ns 
suas finança' no estado prospol'O em que ~o 
nchl\m, examinando o o <tudando quostõ~s mi· 
nimaa, e todna os mini~tl'O<, quer se cluunnssam 
Minghotti 011 Dopl'ntis, concort•ornm pnr~>. qu~ o 
d~sequilib,•io no Ol'Ç'tm.,nto, nns tln11nça~ 1t:tha
n:Ta terminnsso, uiscutíndo as mais pequenas 
parcelln.s ••. 

O Sn. Al•I•oNBO ClllLso:-E tnmbem lanç~r·~!ll 
mlío do impostos; nílo recuaram Cinto a odtOSl· 
dado de imposto<, como o dn moagem, do qual 
estilo colhenrlo resultado' 

O Sn. JuNQUI!IInA :-Portnnto,Sl', prosirlonto, 
e<s~t quostlto do forma, essa 'Iuostlío de cousas 
minimas,ntlo pódo doixl\r do occupnl' a nlton).li" 
ela casa. o nobl'O ministro dn mlll'lnha onunctou 
hontem uma opini11o com n qunl niío concor.lo, 
S, Ex, quer quo ao c0118ignem croditos sup-

plomontnl'Os p~1·a exorc.icios findos, o que cases 
c1•editos vonhnm to.!os a pesar sobro ellos. 

Sr. prosidonto, nilo po.•so conformM-me com 
esta opinião elo nobre nlinish·o, o folizmonto 
neste poh to estou de accórdo com o illus Lt•o se
nador por Minn<, o que qttasi nunca ncon~ 
toco, .. 

0 Sn. AF!•'ONSO CELSO :-E' verdade ; Ó uma 
felicidade ago1•a. 

O Sn, JuNQumn,l :~Mas li para mim agora 
Um:l. felicídado, porque o nobre senadO!' ó uni 
homem p1•ovocto nestas mnterías. · · 

Mas nilo é passivei nddicional'Gm~so esses 
creditas n verbas de oxercicios findos, JlOl'qno 
então haveria uma dualidade, isto ó, o credito 
seria supplomontat• do exorcicio findo do minis
torio da: mal'inha, o ao mesmo tempo faria ptu•te 
do exercício futuro do ministerio da fazond~. o. 
quo lovm~ia a um absu1•do, ·· 

Portanto, o que passou hontom, o o quo tal~ 
vez ainda pnsse hoJe, não são creditas conce· 
didoa pa1•a a vorba-Exorcicios findos-do exel'• 
ciclo a quo se t•eforo a pt•oposta. O exercício 
findo está balanceado, está oncorrado, nelle não 
se pódo tocat•, 

Eu apresentarei ao senado um facto que sa 
deu commigo,qu~ndo exerci o cargo de ministro 
da guerra. · Hav1a uma somma do cerca de 
4. 000:000$, que estava em podar dos responsa'
voia 'durante a guerra do Pnragllay, e alguns 
p3nsav11m que osta. somma deveria peaa.r sobra 
os respectivos oxBrcicios anteriores : era pre~ 
ciso escripturar essa dospezn, e o nobre Vis~ 
conde do Rio Bt•anco, de saudosa memoria, 
homem eminente nestas ma terias, foi do opinião 
que a de'!peza devia ser oscripturnd!L no exer~ 
cicio corrente, cJm essa decla!'l'çiio, porquo o 
exercício findo se achav11jtl encerrado. 

O exercicío finuo é um exerci cio que s9 acha 
encerrado, que se acha bnhtncoalo ; nolle não 
se pó de tocar. 

As thoorins apresentadas hoj o pelo nobre se~ 
nador por Min~s são muito pe1•igosas ; por ollas 
ha umà. ospocie de governo \)11triarchal. S. l'x. 
quer estabelecer o. legitimidade de ser o govot•no 
o compotento para reconheco1• a utilidade daa 
cloRpozns, entendendo si deve fnzol·as ou deixar 
de as fazer, · 

Mas, pa1•a isso não precis1mos ter um go· 
vorno constitucional, com osso apparato todo, 
porquo um governo bem intoncionMlo, som 
camm•ae, podia perf:Jitamonto ndministrnr o 
pair., rlo<do qno, qu~nd~ houv·.1BBO n•u:t necessí· 
da . .to do d,•pezu, pud0s :e o g~vrJt'no •utis:"a• 
zel-a. 

Não po<so porJm concordat• com essas theo• 
l'ins, que rlão em resultado o que estamo$ 
vendo. 

6 qno qunr dizer assa d•1spoz~ com a compra 
do predica na ilha das Colll'ns, quost11o muito 
nntig:a, como disso o nobre sonndor polo Pa
rant(? Nilo ostu mesmo voritlcaclo si ossos [ll'O• 
dias acham-ao nlli o·Jificados a tit.nlo procario, 
o si o governo ntto tinha direito de obto1• uma 
do•a.propriaç.ilo por Jll'OÇO mnis hui~o. 

gm todo o cnno n:io so podia osporl\r quo o 
parlamento ao l'Ounisso pnl'a podir·SO o Cl'Orlito 
preciso 1 DDBto. m11neira, do qtte sorvem os orçn· 
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mantos? Porgunto no nobre minislt•o: a compra 
do C!\Bt\B foit11 por osso Cl'OdiLo supplemonLat' 
pótlo do algum modo to r nssonto JU\ tabQ!ln do 
or1•umonto '! Onda está nossa t,tbolla do dospo~a 
vruiavol a VOI'bn Jli'OJll'in Jllll'!l a compt•n do cu
so.s ? 

Em parlo nenhuma; ó por consoquencin o 
nt•bitr·io o mais dosbt•agudo. 

Sr. [H'osidente, doviumos talvo~ nos limilat• 
si> a. estas quostõos tochnicas, mas t.õm sido 
tr·az 'dns outras considc!'i\ÇÕCS pala nobt•" som•
dol' pola provincia do 1\linus Get•a s, cuja nu~. 
sencia nesto ruomon to doplot•o, por to r sahido 
uru pouco incommochdo. 

O nobro sanador, somp't•e qu~ pódo, pmm um 
pouco ns questões para o ludo partidnl'io: eu nlto 
desejava entrrLl' ness 1s quostõos, mns roalmsnto, 
<Junndo OR nosso" illustros adversar los occupa
ra.m todos os dias a tt•ibuna o a impt•onsa, 
ciamando cotltt•a a invordudo do orçamento, o 
coni!•a a. invcrdnclo da oloiçüo, nós podiamos 
cror qnc uma nova ó1·a se apt•osontava, porque 
realtnonto, para continua~· o quo ollos dizittm 
que so ostwa fazondo, quasi f[Uô nüo vnlia 
a pena mudai' a situação ; mns, o quo estamos 
vrndo é quo todos ossos Cl'o.!itos apt•csentados, 
todoJ nbcrt•nm da lei, o sobro n> dospczns pu-

. blicns é bast:mle compulsn1' uma das tabollas 
nnnos:ns :10 ultimo t•elatot•io da fa,onda, cm que 
VOlt\ n roccit:t c despczl\ dos ultin~os 20 nnnos, 
para conhec~r-so perfoit:uuonto f[UC as despc1.ns 
têm i~lo n'unw. pt"Ofp"O"'S'1:1o ascondonto, muito 
mniot• do r1ue n linha aspirai e a linha ver
tical a quo nlludi:t o nobt•a EOn~dot·. 

Nas ultimas nnnos as despo~as feilna têm sido 
muito maiot•es do que as que se fizeram no 
furor da guerra do Pm•aguay •. 

Para quo assas allusões, para queror-so jlOl' 
força. quo nos calemos, a ponto tnl que não pro
firamos palavra sobro 03 oxco3sos da dcsp:~zn 
publi<~a. excessos quo tàm vindo - do quo 'I 
Deôsna abortm•as do credites oxtrnordinnt'JOS o 
s u Pillomon tares. 

Consullttndo n tabclla do LhosouJ'O, l'Ô-so quo 
tom havido Jll'bitt•io; pot'tll.nto, todas us impu
gn <ÇÕ ,s <jtto so fhoJ•cm, toda a an:<lyso a qu'J 
ao proco~CI', ó po [UOna. 

Em 1870 approvnt•nm-sc, o col'lo, CI'O.\itos 
cm um vnlot• gt•ando, como tlis<o o nobt··~ senador 
po1' ~linns Gor"cs, mas ossos ct•oditos poJ•ton
ciaJn alguns no dominio liboJ•nl; mJJitos com 
otfoiLo fot•nm apresentados pelo Sr. ZucaJ'ins da 
Góos o Vnsconcollos, niio so nppt•ovar.tm logo, 
mas voiu do pois a lo i do 18i0, o ontiio fomm 
fiJl]li'OVUdO'l, 

O nobre sanador pala provincin. rlo Minas, fJUO 
oo referiu n oHgo rncto, dovill ter tlilo <JUO 
S. Ex. foi sem duvid<> o pl·incipnlt•ospons•wol 
dessa silencio, quo contt•ibuiu muilo para umn 
cspocio r[,, convonçiio nostn cnHn, pam s.J obter 
o Ol'\'amonto r·mlompo, ntó pot·quo orn muito 
clifllcil disl'ltlit• c,.,.ditos do lllnitos nnnos ['f\B· 

snrlos, quando nüo hrwia os documonto'l pt•oci· 
BOS, rrJÍot·indo-:·w al:.nllls :'1 1

1.;'l10l'rn. do Pu.raguay, 

orçamento proposta do governo, com oult•os 
intuitos, mas nüo com t•olaçtío no t•osg·,üo, om 
virtude do doct•oto do Abril: si se tivo<se dnc!o 
asso rcsgnto, o no:mo dr•(icit, bem como a nossa 
divida, Ol'•lm muito maiot'01; mas lodos com
prohondum que nquollo dr.ct•ot.> consignou, 
Cl'Oio lJUO 2.500:000S p.u·~ o t•csgato do papal; 
nilo erl\ a obtenção d:\ appt•ovação por parto eh 
parlttm~nto Jlquollo acto do govol'llo. 

Eu affiJ'lllO qno a difforonça ó toda co!ltl'a o 
t•csgnto do papcl-mooda,rJUO ti cousa muito m:tis 
grai'O, o que não pt•ociso dizer que so deixou 
demorar alguns annoa na socrotari" ; mas ó 
o.inda. mais gl'nvo o facto da. emis<iio do papel
moeda. 

Quanto a tclogrammns, eu não dcvh di?.Or 
nadu sobre isso, e quando o nobJ•o FJenaJor como· . 
çou a insistir neste ponto, toJo o seu calculo 
foi ;Josvi:w "nttençiío, o então foz ello um feiso 
do tologrnmmas, da modo que cm aparto ou 
disso-uos infiois, a nós, não, 

O govet•no pódo cspodiJ· telegrammns para a 
Eurupa, o nós sabemos quo silo caros ; mas a 
rlospoz(l, des~es telogt•ammas, que foi a gotta 
tl'n gun que !'e~ lt•,msbot•c!nr o copo do orçamento, 
ó illogal. . 

O govct·no tom o tolcgrapho to•·restre o pódo 
llSill' dollo como quizol', o a ronda recebida doJs 
pa.t•Liculat•es montou a set;cento3 o tantos con
tos, o a l'eadn quo niio recebeu do govot•no 
montott a duzentos o tantos contos; por con
se:J uencia, si esse.- tologPammas fossem dn linha 
terrestre, figurariam a] ui com a quantia do 30 
a 40:000$ o em cinco contos o tantos 09 expo

·didos par:. a Europa, 
Sai quo o tolographo e uma arma. nocess:tria 

o pod •rJsa, mas o talegramma, o follleto, n 
casa, o uma myriado de despozas como aqui 
está, tudo isso fot•ma um ajuntan1cnto tal, que 
da a illegnlida:lo elo neto. 

Nüo .r.c pódo dizct• que isto ou aquillo é il
lognl, mas o que so pódc dizct• ó que um cot•to 
grupo dessns dospez!ls roprcsonta um acto de 

· i!logalidado. . 
Umn. observnçilo que esta· discusssão mo faz 

upt•.Jsont~r é o serviço clofoituoso dns thosou
ra.rins do fazenda ; cs.tnmos aqui discutindo 
os to.> creditas, um anno depois do encC!'l'ndo o 
oxot•cicio o o sernostro nd liciounl c aindn nssim 
o goi'Ot·no nos vem dizer que n1io tom dados 
precisos. 

E' objOCÇliO muito ~úrin esta que BO levanta a 
respeito <lesges ct•rditos, o qno tambem ,já tivo 
occnsi1io do apl'OSJntar no ministro dn. guerra, 
" ú qun o g-ovoJ•no nos vo.u pedir agora uma 
cousa quo ollo mosmo não sn.bo o quo ri; o o 
pnrhmcnto vni dar o ospoct:tcttlo do votltl' um 
Cl' ·dito quo ao diz do 300:000.~, quando póclo 
sor do 500:000$, poJ•quo hn nlgumas dospozns 
quo oslilo annullndns, o mesmo outras quo se 
ftz ll'nm po,· estas vot•bas o quo não estão con
templa lns nns tabrJllas. 

Qunnlo ao rr•sg-Jtlo tlo \<apol-moodn, o nobt•o 
sol'l!tdOl' h:-~t.:-n no vonl.o, clnscnlpn-mo n oxpt·r~H~ 
~tio, )10i''luo niio hn <ln l"'''lo lh g·ovot·.no um nclo 
1lpl'tlmntnrlo no pnt·bmonln, l'"''n qtíOM nppl'O•, 
''MYO n·Jl!el\a emidBí'ío illog-nl ; hl1 npenns nó· 

H a do o govorn J do pois vi1• pedir um outro 
credito 'I 

A qn:\nlÍ:1 ox,tcl:l dovin. ~OI' l'ot•muluda. 

0 Stt, l\hi>Hi't'no DA 1\!All!N!Ll :-A qunnlitl 
t,o.lidll ó liqttithtda; niio h11 fnlln nlgtmui. · 
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O Sn, JUNQUEil\,l :-Mn• pórlo hnvor alguma 
outro. d0spoza. Ronlmonto, quando o logisladol' 
estaboloceu oatas tniJellus pura Cl'Oditos snpplo
mentares, suppc•z tor ftmrlndo um alicerce so
lido I.'Bl'a nossas finanças; acreditou quo, ti1•nndo 
ao govol•no n fuculdudo do nbl'il' cl•,•ditos sup· 
plemontnrea t•m tudo, tinlm I'OStl·ingid•J a su~> 
p~çilo. Pol'Óm os factos uhi o estão mostrando; 
as tabellaa não silo de nenhum·• maneira ros
oita•lus ; o ]ll'incipio card~nl foi ·a V~>riabilida
do, a instabilidade de clespozus. Mas o govo1·no 
arloptou outro principio-é tudo nquillo que alio 
ent•mde1•. 

Ora, realmente, introduzir na voriJa-Even
tuaes-quo trata sómonto. duquellos pontos a 
que ha. pouco mo referi, tudo quanto eat4 nesta 
disposição, inclusive viagens de otllcines da 
armada pela Europa (e diziam que havia grande 
numero, não sei ai com· satisfação do serviço 
publico), mettor túclo isto nn vm•ba-Even
tuaes-é com atreito r,, zor um esforço supremo ! 

Senhores, eu nilo quero regatear ao gova1'no 
os meios ; mas como havemos de votar po1• esta 
proposta, si aqui tudo falha 'I 

Falha a fó1·~ula, porque isto não ó croditg, 
falha a verdade, o fundo mdispenaavel, porquo, 
realmente, estas despez11.s ju estão foitus, o não 
silo pertinentes a crc,ditos supplementares, 
!lois as despozas fliLas não podem mais ser ob
Jecto de taes creditas. 

Sei bem que o governo ostli hoje menos 
livN do que estava antigamente, quando podia 
abrir muitos creditas supplementm·es e oxtt·aol'· 
dinarios, e fazer transporte do verbas. Mas en
tão, si ó necessarin alguma providencia, cogite
mos, mas cogitemos seriamente, Querer, porém, 
no dominio da legislação actual declarar urbi et 
orbe, que ao ó muito economico, mui to amigo 
da lei, e os resultados aet·om estes, parece-me 
que é não attender li verdadeira opiniitopuulica, 
porque esta hojo o quo desGja é · Ol'çamento 
verdadeiro. 

Nós estamos com muitos encargos que vão 
Cl'Oscendo todJs os dias, e si não houver muito 
cuidado na organização fiscal, ntio sei, qual 
sõra o nosso futuro, 

Eu admiro como os auxiliares dos ditrorontes 
ministerios, olhando p!lrt\ o>tas tabellas, niio 
advertem nos minist1•os de que não pódom usaJ 
e abusai' dos termos dellns poJa maneil•a por quo 
estiio concebidas. 

As secretarias ele e.qtado do viam levantai' as 
duvidas . precisas, afim de quo o governo cm 
tempo rotrocodosso. 

Ma> dar os ta interpretação espantosa n. · mu· 
niçües navnos, fl·otos, eventuacs, para tudo 
isto quo ao esta fazendo, ó querer pot• força 
violar o que está clnro na letl'il o eaph•ito da 
lei. · 

A osto rosroito lembro o quo dizem os 
l'lglozos : - « que não ha contmlo nenhum 
elo estrada de forro, por mais bem _feito quo 
sojn, po1• mtl.ii cuicla<los!lm~nt.l Ol'g':tlllzado, om· 
quo noio se possa introcluw· um gJ•ando car
roluo. 

Quot• dizo1• quo não h!t l'Oci:tmaçiío in,jusLn, 
quo clopois ni!'o possn sm• alinhncln o npadri
tlluttla nns lotrns da ltm' contl'ato, pol' mais bom 
olnbol'n<lo qtt' tonhn sido, 

Assim, si as nossas secrotm•ins do estado, si 
os ministl'Os, mesmo ti vista da letra muito clara 
destas taboiln~, quo acompanham o orçnmento, 
entenderem quo tudo pó:to cubar neste bojo, 
molho!' é ti1•nr no governo esta poin, e dizol'·lhe 
CJ uo póde abrir ct•editos supplementares e ox
ll'aor,linarios iodas as vozes q_ue quizer go
vernar patrinl'cbalmente este pa1z, 
· No pensamento do nobre· senador po1· Minas 

Get•aes, ó isto muito commodo; todtH as vezes 
que fôr preciso fazei' uma destas operações, 
como comp1•a de cas1s, ou couaua semelhantes, 
o governo nttenderá só li convonioncia do mo
mento ; alie decreta a despeza, e o parlamento 
de nada servo. · 

E' por isto que eu quero protestar contra se
melhante dotltrine., 

O nobro ministro, que ó moço, ~ vem aqui 
discutir estes credilos, que idóa, ao l'atirar~se, 
podia formlll', si nenhuma voz ~e levantnBse 
nosto rodnto para profligM estes actos 1 . 

Sahiria com a convicção de que neste paiz 
tudo é po~sivel; ai o governo tem a coragem d1 
ab1•ir creditas supplementarJs e extraordine.rios, 
o parlamento vai dizondo-amen ! 

E' para que o nobre ll!inistro,ao sahir daqui, 
não leve esta t1•isto impressil:o, que eu o outros 
collegas nos temos levantado para pedir ao 
governo ~ue trato de l'agularisar os seue netos; 
para que b.Ex. na gostão dos negocio.~ do sua 
pasta, tenha muito em vista a lei, o orçamento 
e toda a nossa legislação fiscal. 

Ejá que o.nobre sanador por ~inas Geraes, 
com certo ge1to, procurou ang,ll'lar pare. seus 
amigos a maior parte da gloria na fiscalisação 
dos orçamentos, devo recordar a S. Ex. que 
este3 netos, que tem tido por fim coarctar a 
acção do governo no seu caminho desempodido, 
são todos oilos pol'toncontes il situação con
servadora, . 

A lei de 1850 foi oriunda do umo. situaçil:o 
consarvadoi•a; quo se levnntava pujante ; e. lei 
do 1862, a do 1ll73, a de 1877 f.Jram igual
monte oriundas do partido conservador que não 
deseja do maneira nenhuma deix 1r arbitrio ao 
govr1•no. 

Alguns pensarão que sim, mas ó uma idóa 
inteiramente erradtt. 

Pm:a sn poder conservar as leis, as insti
tuições ; para se podar conservar n prosperi
dade do pniz, d necossario que o governo seja 
livro donh•o do sue. orbitn legal, mas que não 
possa d'alli nltJ•apnosar um palmo, porque si o. 
governo ultrap1asa1' es.lo limite, então niio sei 
onde h•emos parar. 

O ministm·io da ma1•inha ó com atreito um 
daquelles om quo certas dospezas n11o podem 
ser do antemão calculndas com precisão ma
thomatica. Ha muitas ch·cumatancias que 
podam influir no nugmento da dospozn, sei 
bem : os sinistros maritilnoEi, li navegação om 
cortas épocas do anno, a envintUl'Jt navios a 
p.nizos osb•ungoü•os, as clilforonças do cambio 
quanto tls matarias quo HO adquirem pal'll a 
comtrúcção, Ludo isto pódo !ovar o ministro da 
mt~rinlla muitas vozes 11 so vôl' om dilliculdn
dos ; mas o l'olnotlio nst1\ na lo i. Do nntamllo 
so ft~çn Ut\1. cnlculo dns dosp~zas quo. a~ hiio do 
t•oahzM', do nntontr.o o m111lstt•o l'Oepeétlvo 
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peç~ r.a c~mnras, si ostivel'Om abertas, um 
ll.Ug'lDOllLO do credito, ou nbra credito supple
mentar, mas nos termos dar1uellas disposições, 

O que os ministl•os não devem fazor, e con
juro no nollro ministro a que o não façt, é, na. 
discussão do orçamento, por uma fv.lsv. popu
Jal'idade, virem conto,nta1•-se com verbas in
sufficientes; ahi é c1ue ostá o grande mal. Aa 
pastas militares nos ulti mos annos têm sido 
victima.s dosse mal; tem-se procurado fazer eco
nomias, ou an teu enganar a opinilio publica. ~i
zondo que nas despezas dessas pastas a a 
póde cortar, O mimstedo da guerra gasta. 
hojo o quo gastava. ha 20 a.nnos; no da marinha. 
n[o tem havido S'l'ande progressão ; entretanto 
que nas out1•as pastas, om que podia have1• 
corta. parcimonia, nós vemos que o orçamento 
ao tem alargado muito. 

Faço votos; ~ortanto, para que esta nossa fts
calisação continue, mas nio como a espiral a 
que se referiu o nobre senador por Minas, por
que essa espiral é na verdade um pouco lenta. 
!'lão quero a linha· vertical, mas quero que a 
proporção que crescem as despozas publicas, 
á proporção <jUe esta linha prog-l'ide, se estabe
e~a ao lado delb llo linha parallela, a linha da 
1lscalisação, para que esta ando sempre junta 
áq uella, o para que uma não pos.sa perdu1•ar 
sem a 011tra. Só assim teremos orçamentos ver
dadeiros. Exercendo-se 11. flscalisação dos re
presentantes da nação o governo ha de abusar, 
é certo, mas não abusara muito, (Muito bem.) 

Fico11 a discussão adiada pel11. hora . 
.Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

:formalidades com quefóra. recebido. 

0 Sa. VICE PRESIDENTE deu para ordem do 
dia ll: 

Discussão dos l'oquerimentos adiados pela 
O!'dem de sua aprosenta~ão ; a sabor : 

Do Sr. Henrique d'Avila, pedindo informa:
çlSos sobro o saldo existente na verba -· Obras 
Publicas - attondidas as designações feitas 
p~l? poder legislativo de~tro do corrente exer
ClClO, sobre o saldo que se nota na mesma 
verba no orçamento de 1883-1884, depoiR de 
attendidus todas as designações do poder legisla· 
tivo na verba do actual exercício, que tenham de 
passnr para aquelle exercicio ; si, com a org-a· 
nizaçiio dada ao serviço da illuminaçiío publica 
ultimamente, foi excedida a verb:J. respectiva ; 
0 Jlnalmento si, por qualquer fórma, consta, na 
sccrnlal'ia da aa-ricultul'a, ter .sido feito, po1· 
aqu"lle ministerio 011 por sun. iniciativa, um 
omprnstimo no banco dt1 p1•ovincia. rle S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, ou pelo monos que fosso 
projectado esse emprostimo. 

Do Sr. Sr. Junqueira, pedindo cópia no go
verno das representações do pros1donto das 
Alagóas, Hobre n romoção do ,juiz do direito 
,Julio Cozar de Mendonç!L Uchóa p111'!1 n co
Inni'Ca de Cnmarngibo. 

Do Sr. Leão Valioso, pedindo que, J;lOlos minis
lerios do imporia o da fazenda, ae]am remet
l.idns cópias authcnticns d·•s OJ•rlons pelo mos· 
mo mimstei•io do imporia cxpr.•didas do 3 d•1 
Julho do anno passado a 25 do Junho ultimo, 
mandando pngnr grntificn~ões nao consignada• 

om lei a offioiàes de gabinete ou quttcsquor 
outros omprog-ttclos da socrotn!'ia. 

Dl S1•, Correia pedindo 11 seguinte info!'ml\
ção : Si o ministorio da fazond11. deu ordem para 
que se tornassem olfactivos os vencimentos de 
que trata a tabolla que acompanha o reg-ula
monto npprovado pelo decreto n. 8947 de 19 do 
me?. findo, 

Do mesmo senhor pedindo ·a seguinte infor
mação : Si já começou o processo de rospon
snbilidade mandado instaurar contra os ve
readores da capital da p!•ovincia de Piauhy, 

·suspensos por acto do vice-presidente da mesma 
provincin do 1 o do mez findo, 

Do Sr, Paes. de . M.endonça., pedindo infor~ 
mações sobre SI ox1ste o processo de responsa~ . 
bilidade instaurado contra o juiz munio1pa.l de 
Passo de Camaragibe, João Marinho Carneiro 
de Albuquel'quo. 

E si houver tempo 3• discussão do projecto 
do senado lettra H de 1874, autorizando o 
governo para fazer as dospezas que fórem na
cessarias com a construcçilo de uma via-ferrea 
para ligar os portos n11ovegaveis do baixo e alto· 
S. Francisco. 

Dito letra A de 1880, autorizando o governo 
para nomeai' um chefe de policia. especial do rio 
S. Francisco. 

Levantou-se 11 SQSS"O as 3 horas o 5 minutos 
da tarde. 

27• iESSÃO 

EM 9 DE JUNHO DE 1883 

Prcsidencia do Sr. Barao de Cotegipe 

SU.\I~IAiliO.-EXPBDIIlNT'.-Parocor om roquorimonto.
Rodacçilos,...: ORDEM DO DIA.- llluminaçi!o publica 
o outras dospozas do miniatol'io da agricultura. Discurso 
ilo Sr. Silvolr• Martins 

A'11 ii horas da. manhã acha.ram·se presentes 
32 Srs, senadores, a saber: Barão de Cotegi pe, 
Cruz Machado, Barão do Mamanguapo, Luiz 
Felippe, Barão do Mamoré, Chicharro, Hen
rique d'Aviln, Castro Carreira., Jaguaribe, Via
conde de Abaoté, .Junqueirn, Barros Barreto, 
Corroia, Saraiva., Visconde do Jag-uary, Paula 
Pes~oa, Visconde de Parannguã, Diniz, Cunho. 
o Figu 1irodo, Alfonso Celso, d~ L·•mnro, Jo:io 
Alf1•odo, Pues de Mendonça, Teixeir:~ Junior, 
Barão da Laguna, Visconde de Bom R •tiro, 
Diogo Velho, Bn1•ão d<l Maroim, Fausto dn 
Aguim•, Viriato de Medeiros, Nunes Gonçalves 
o Loão Volloso. 

Deixaram do comparecer com cnusa. pnrtici
pncln os SJ'B, : Uchóa Cavalr1mti, Christiano Ot
toni, Conde de Baopendy, Franco do Stl, Octa
viano, Si!v<lira Lobo, Cal'l'ilo, Antiio, Ribeiro da 
Luz, ,Josó Bonifncio, Silveira da Motta, Vieira 
rla Silva, Luiz Ca!·los, Dant!Ls, M111•tinho Campos, 
ViHconde de Muritibn, Visconde de Polot·1s e 
Viscondn do Nictheroy, 

Deixou de co1npnl'OCC1' .som cnus 1 pn1•ticipndll 
o Sr. Htiruo de Souzn Quoil'o?.. 

O Sn, Pn!1S!DlilN1'11 abrl11 a sosano. 

".- .... -,--i,-.... -~~·----.·" =·· ~~· 
,._. 
•.-.. ' ~. 

-~··. 

I 

[, 

' 'I 

-----~-~ -,: 
. .. :-: 



,. 

'\ 

I 

1 

l 

SESSÃO EM 9 DE .TUNIIO 103 

Leu-se a acta da sess~o 11ntocedonte, o, não 
h11vendo quem sobre oll11 tlzesso ol>serv11çõos, 
deu-se por app1·ovada. . 

Comparecei'am, depois de aberta a sossrro, os 
Sra. Lafayotte, Silveira Ma:u•tins, Sinimbll, So11· 
1•es Brandito, Meira. de Vasconcellos, Godoy e 
Fernandes da Cunha. 

O Sn. :1• SillcnETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do 1• secretario da oamara. dos depu
tados, de 17 do corrente, communicando que 
aquolla camar1111pprovou e vai dirigirá sanc· 
çlto imperial o projecto do senado que autoriza 
o governo a computar, para n rafo1•ma, o tempo 

· das licenças de que gozou o cone·go tenente· 
coronel capellilo Manool da Vera Cruz.-Intei
rndo. 

Foi lido, posto em discussão e sem debato 
apJ?rovado o requerimento constante do se· 
guiDte 

ParecM-

A commissilo de orçamento examinou os rela· 
torios dos engenheiros que foram ouvidos sobre 
os trabalhos da commissito incumbida de rever 
e completar a carta. cadastral_ da cidade do Rio 
do Janeiro, nos termos do av1so de :12 de No
vembro do 1879, e bom assim os pareceres dos 
empregados da directoria do contabilidade do 
thesouro sobre as contas respectivas. 

Desses documentos e de outros que lhe foram 
presentes, nilo consta q_ue o milllsterio da fa· 
zenda. tenha. ainda ace1tado.os refe1•ido~ traba~ 
lhos da ca1•ta cadastral, e como tal ace1tação o 
elemento índispensavel para que o senado possa 
entrar no exame deste assumpto, requer a com. 
missão que ~e peça~ .info:mações ao governo 
por ínte1•medto do m101sterio da fazenda. 

Sala das commissões, 24 de Outubro de 1882, 
- J, D; Ribeil'o da Lu::,...;.111:. P. de Sou:ra 
Dantas.- J. Antao,- Barllo de Mamol·é.
Diogo Ve!ho.-A,ffonso Ce!so. 

Foram ig'ualmente lidas, postas em discussilo 
e sem debate approvadas, as seguintes 

Redacç(les 

Emenda aubstitutiva à proposta. do poder exe
cutivo emendada pela. camara dos dopu\ados, 
abrindo ao ministerio da guerra um credito 
supplementar de 192:727$576. 

Art. :! .• O ministro o secretario do es
tado do> negocias da guerro:ficaautói'Ízado para 
mandar pagar as dividas de exercícios findos na 
importancia. de :192:722$67131 mencionadas nas 
relações annexas á presente loi, 

Art. 2,o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 8 do Junho do 1883.
Bom Retiro.- Laao VeUoso.- Fausto de 
Aguiar. 

Emendas do ao nado ú .PI:opos.ta do P,Odo: exe
cutivo, quo abro no mmistoriO du Jll&llça um 

credito do :133:545$~13, para 1er àpplioad~ âa 
despozas com as 1'ubr1cas-Juntas commercu~e• 
o outras, do exoroioio do :1881-:1882. 

O art. 2, 0 Supprima~se, 
O a.rt. 3.• Supprima-se, 
(O mais como na. proposta). 
Sala das commissiles, em 8 de Junho de·:!883. 

-Bom Reth·o.-Fausto de Aguial'.- LtJllo 
Ve!loso. 

Emendas do senado â proposta. do poder exe
cutivo emendada pela camara dos deputados, 
abrínd~ ao ministerio da. justiça um credito 
supplementar, que se~á applicado ~s desp~zus, 
com as verbas-Justiça de i• mstanc1a e 
outras, 

Art. 2,o Supprima-se. 
Art. 3.• Supprima-se. 
(O mais como na pro pasta), . . 
Sala. das commissões, em 8 de Junho de 1883. 

-Bom Retiro.-Fausto de Aguia1•;-Leao 
Vel!oso, 

ORDEM DO DIA 

lt.LUM!NAQÃO PUBLICA III OUTRAS DIIISPIIIZAS DO 
MIN!STIIliiiO DA AGRICULTURA 

Continuou a discuaiailo do . requerimento do 
Sr. Henrique d'Avila, pedin:lo informações so
b!'O o so.ldo existente na ve1•ba-Obras publicas
attendidas as designações feitas pelo. poder le~ 
gislativo dentro do corrente exercício, s(lbre o 
saldo que se nota na mesma verba no orça· 
manto de :1883~:1884, depois de attendidas todas 
as designações do polar legi~lativo na vet•ba do 
actual exerci cio, que tenham de vassar para. 
aquelle exerc~cio; . si, com a o.rgam~ação uada 
ao serviço da lllummação publ1ca ulllmamente, 
foi oxcedi.la a. verba respectiva, e, finalmente, 
si por qualquer fórma consta, na secretaria da 
agricultura, ter sido feito, por aquelle minis
terio ou por Sll;a i!licíativa, um emtJr,estimo ao 
banco da provmcm de S. PeJro do R1o Grande 
do Sul, ou pelo menos que fosse projectado 
esse emprestimo. 

o Sr. Silveira. Martins sente 
ter do intervir nesta cliscusslto, pois que se re~ 
fere à administro.çllo do sou illustre amigo o 
patrício, ex-ministro da. agricultura, sobretudo 
actualmente que S. Ex. deixou o poder. 

Do outro mo lo ó claro, que, pelo dever que a. 
si mesmo impoz, teria de fazer-lhe decidida op• 
posição, de que já. tom dado sobejos testell!u• 
nhos, che!fando ate alovanl~r~e . com o.. ma10r 
vohomenc111. contra o seu m111B Intimo amigo po• 
litico, com quom vivera 25 annos, em nome das 
conveníencias publicas, do interesso do seu par
tido da coherencía que devem guardar aquelles 
que

1
fazem empenho orn realizar as suas idélls 

qurLndo se acham no governo. 
O son ílluatro comprovineinno, a. quo alludo, 

mais do quo outro qunlquor, era obrigado a. cin· 
gir-se a essas normas de governo, visto quo 
tom sido osto o talisman com que ao tem na 
província do Rio Grande do Sul vencido os ad· 

• 

-. 
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versarias do idóas o os do adminisll'açilo, que 
silo muito pnior,•s do que nqnolles, porquo tra
zem unturnlmento .a reunu'io de todos os elo
montas, q uo se acham om opposição, ao pusso 
que os ouu•os, quando são aLlVOl'SIIl'ios do pes
soas, tôm a band·Jiro. da. idóa o uma ponte facil 
para attrahi1• nquellos que qu"l'em um pre
texto para trafic11r com as eon<cioncias, diz·1ndo 
que ó o governo do partido qLIO esta do cima, e 
confundindo a band •ira quo rlles arvoraram 
com as idéas, que rJulmento executam, quando 
vê1n para o poder, o não têm siqnor n con

·sideraçiio moral ou politica de seus con.cida
dãos. No caso presente ci lova~o sómrnte pela 
neces>idade de justificar-se d11 accusação de ha.;· 
ver impedido a Nalização de um grande melho
ramento para sua provincia, obstando n quo 
passasse no senado autorização para que so 
pudes'e contratar a desobstrucção da barl'a do 
Rio Grande do Sul. Nec,•ssita mostrai' quo só 
foi insph•ado pelo bem publico, c quo os fa~tos 
provam que quem tinhll razão ora orador, sondo 
que o nobre ministro, inspil•ado pela~ idéas 
preconcebidas, que tinha sobre a mate1·ia, podia 
apenas fazer com que o cofre geral do Estado 
fosso sangrado em milhares de con toR, e isto 
sem proveito algum real para a terr:. de am
bos. 

Antes, poróm, de fazer sobre este ponto as 
observações que pretende, o senado pcrmittirá 
que comece pela justificação do nobre ex-mi
nistro, rm relação 11. cnnsul'a, quo lhe foi fc·ita 
pelo nobre senador pelo Paraná, quando era 
S. Ex. presidenta -:lo Rio Grande do Sul. 

Refere-se o orador ao fo.cto do emprestimo 
autorizado por aquolle p;•esidento ao banco da 
provincia, quando sofft•eu este um roubo, . 

Historiando o acontecimento, o orador declara 
que nesse acto cumpriu aquclle p1•esidonte o 
seu dever, não só I'esalvando por ellc grandes 
interesses que podiam ser compromcttidos, 
como cercanào de todas a~ ga·•o.ntias des~jnvois 
para a fazenda J?Ublica o mesmo ernprestimo. 

Julga necessarto declarar que nada tem com
esse facto, que não foi ouvido, não foi consul
tado e não dou informação alguma, de maneira 
que não póde ser averbado do suspeito. Tendo, 
porém, de censurar o nobre ex-ministro por ou
tros actos, entendeu o orador que niio· devia 
occultar o que pensa a respeito desse ; e julg-a 
preciso que o senado saiba, que, apozar do ha
ver o nobre senador presidido n sua provincia, 
apezar de ter sido ~empre um membro activo 
e dedicado do partido a que nolla o orado1' per
tence, no deixar a p1•esidencia, S.Ex. não es
tava do harmonia com elle, não tendo, entrc
tnnto, júmnis lha solicitado um unico favor. 
Embora amigos de. infancin, companheiros de 
politica, todavia nunca teve o orn·!or com S. Ex, 
outra linguagem que não fosso a do patl•iotismo 
e a. dos interesses publicas, .com sncriflcio dil 
t~das as individualidades, porque assim onton
dla quo sorvia os intoressos da politica do Rio 
GJ'Unde do Sul, o os da politica d:t proprin 
nnc•io. 

E' por isso que pórlo dizer om todn parto que, 
n_~quol!a provincin n sua superioritludo con
sisto mas o : só dofondor a cilusn publica. Bom 
sabi11 as granel os provações o desgostos, que 

• 

terin do encon trlll' nosso ontilinho, nuo sondo 
poupado pela. cnlumni11, pula int'amia o pala 
ddfnmaçilo. Mas tudo isso ó indilfol'onte plll'3 
a sua individualidade, o ô dahi que vum tal' 
dito o llllno passado, e I•epatil• agora, que a 
politicil liboJ•nl nu sua provincin ó invencivol, 
po1•q ue niio $e hllSÕ!I em outl'il cousa soniío n~ 
jusll~'a o no patl'iotismo. 

Nilo po<lo nunca fnv.H•es no po.lor, qunnlo 
dolle rcdama ó sempre pelas irlóas o paio modo 
por que se devem ellas o:s:ccutnr, 

Quanto a administração dn provincia do Rio 
Grand·• do Sul e a politica nella seguida )leio 
ministario passado, não póde o ora,br dmxnr 
do dizei' qu~ mandou elle para alli um presÍ• 
dento, que nl>solutamente não tinh11 o apoio da· 
qttolla torr,\, Com o partido liberal que o orador 
h\ rap1·esentava, niio podia contar, visto que 
manife;,tou-se logo em t<·mpo contra a no· 
menção ; com o partido consel'Vndol', esto ora 11 
opposição radical; do modo que em um governo 
qu' se chama libel·al, m11nda-se pre~idir umilo 
[ll'ovincia um homem qun não se disting·ue, 
nem pela sua alta capacidacle, nom por S9US 
serviços 110 Est:tdo; em um11 palavr•l, que cn
''ontl'a a animadvor.~iio geral. Com effoito, só.o 
I'egimen do mandarinato desta China Ameri
cana, o só o capricho, ó quo podam justificar so
melhnn te nomoaçilo, 

O que succorlou, é qM a historia desses s~is 
mezes de administ1•açilo é uma histOI'ia com1ce. 
o ridicula, e que f:tz reflectir o'so ridiculo souro 
o governo central, quando depois de tuJo is~o o 
nobre presidente do conselho, pelos altos feito11 
do administrador da provincia do Rio Grande 
do Sul, d:l.-lhe o titulo de ba1•iio. 

Nilo admira o bnronnto, me.s felicita o Sr. pre
sidente, que ünvelheceu no serviço da naçiio: 
que ó presidente do senrdo, e tambem e 
ba1•ilo. 

Os ti tulos são a J'Uoedll prestig-iosa da manar· 
chia, com quo ella distinguo os grandes sel·vi
dores do Estado ; mas quando assim se dtio, 
rebaixando-os, a monarchia. priva-se dos meios 
de conside1•açlio o prest~io, sob pena de tor
nar-ao uma vulgarid~de o l!•abalhar no seu pro· 
prio aniquilamento. 

No intuito <lo provat• quo n qualidade proemi
nente do ex-presidente do Rio Grande do Sul 
ó ser proguiçoso e dorminhoco, o orador r-.poto 
o facto de que tratou o anno pass~do, relativo li 
chegada da princeza imperial a província de 
Pcrnambuc:o, sondo entiio presidente Llossa pro
vincin llL)tlello mesmo pre <idente, e ngora acres
centa o do havor ello embarcado nn cidade do 
Rio Grande, quando ia tomn1• conta da ndminis

, tração da provincia, cm um vapor. que devia 
chegar no din. s.1gui11to a Porto Alegre, ficando 
poró.m, em Pelotas, n padi1o d·J umnmigo, sem 
provonü• disqo n cL!ndo do Porto Alogr0, polo 
q uo dobnlde o oaporou nlli o recebimento officinl, 
acontecendo tambJm r1uo no db immodiato, 
chegnnrlo oil'ectivamenLo ti capit.al,rlosombarcou 
só e dirig-i11·so para pnlncio, som quo lho fos· 
som pl'Oqtadas ns hon!'ll' do osl:ylo, viqto 'l uo 
nenhum aviso tinha falto, ncrcscontlo r1ue so 
os.p1ocorn do quo ossna N hornq do domol'n, 
P'-'diam projudicnJ' o commorcio, o do que, poJo 
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contrato dos vapor.1s, o gov~1·no tem do dar Vai dizer no senado o que se passou • 
indomnizaçrro por semelhantes demoras. Um illustre cidadito oJ•iental, fazendeiro 

O ox-prosidonto vivia no Rio Grande i~olado muito respoitnvel, il•mito do Dr. D. Carlos de 
no seu palacio, no meio de s1us guardas, mas Castro, mmish•o do governo, dirigindo-se á pe1• 
som que ning·uom fizesse caso dL•Ile. soa do orador, saudou o Imperador do Br11zil 

Foi u.•sim que o nobre ex-presidente do con- como um principe illustro e sobretudo como 
11elho, pelo capricho do mandat• presidir a pro- um grande republicano. 
vincin um presidente que olla não quor, dos- Não restava ao arador senão a)?reciar & ia
autoriza· e desmoraliza o prestigia do governo tenção daquolle distincta cavalhe1ro e agrade
central. ce1· a honra que .lhe dispensava. As1im o fez, 

Mas,durante es3o tompo,o que fez o Sr. Souza,· mas tambem em honra. do Imperador, pediu li
Lima Y Abriu creditas supplementares, isto cença pura dizei' : " o Imperador ó um homem 
ó, gastou dinheiro que nua podia gastar, de bem, e não póda ser reJ?ublicano o repra
nome.ou meia duzia de dolega.dos e alguns pro- . sentante ale um11 monarch1a,, E o Impera• 
motores publicas, indo procurar a quem nomear dor do Bra.zil n!ia é só monat•chista por· officia; 
atá entre homens demittidos pot• serem ladrões ollo o é tambem pessoalmente pela.s idcia.s, pela 
de cavallos, fnmilin, pela. tradiçlto; nito o é sómente pelos ai-

Foi além, procurou individuas onde achava· tos deveres do seu ca.rgo. Teve então o oradot• 
quem quizessa servir com elle, não pergun- occasião de pôr em relevo 11 libeJ•dade de que 
tanda, nem pela irloneidade, nem pelas idea.s goza o )?OVO bra.ziloiro, porque 11 verdade ó 
que professavam, chegando mesmo a. ir bus- esta : amda que exista na administração um 
cal-os entre republicanas confessos, coma de- absolutismo verdadeiro, sob o ponto de vista 
mot;~stra. por uma circula.r que lê, escripta em dos direitas individuaes, da. propriedade, da 
Baga. vida e da liberdade do cidadão bra.zileiro, im-

Respondendo a a.partes do Sr. Sinimbú, diz porta a maior das injustiças dizet•-se que este 
que poderá o procedimento desses republicanos paiz não ó livre. 
não ser nobre e carecer de delicadeza de san- Entre nós não ha opprimidos, porque nilo ha. 
timentos; ma.s, em todo caso, não é asso um opprossores. A administração é absolut:l, mas 
meio reg11ln.r de governar. o individuo é livre. 

O ora.dor tem dito muitas vezes, que, si ti- Manifestou a orador a. sympathia 9ue o Bra.zil 
vesse de constituir uma fórma do governo em não podia deixar de sentir Jlela politica inicia.
seu pa.iz, preferiria a 'republica. Mas, exis- da pelo presidente da.quelle Estado. E em apoio 
tindo a fórmn. actual, achll esta melhor que des~a opinião declina. os nomes das ministros, 
qualquer outra., porque ó muito mais fa.cil de a.pontanda as principaes qualidades que os dis
encaminhnl-a, de dirigil-a. e de desenvolver tinguem e recommendam. 
todas os recursos de que dispõe o paiz, niio Mostrou·llies tambem como em todos os tom
menos susceplivel de melhoramento e progresso pos foram os brazileiros os defensores do sua 
do que a.. Inglaterra, a Belgica e a Itn.lia,. a.u~onomia, e q_ue P.or isso nada. tinhà~ a. r e-

'Não t1nh~ razão, portanto, o seu . illustre cemr do Braztl ; st algum recota dev1a.m ter; 
amigo do Montevidéa, irmão da ministro do era dos vizinhos, que lhe ficayam frontei
governo, D. Carlos do Castro, quando em um ros. . · 
banq,ueto, querendo honrar ao orador o á sua Recordou então as vozes em que o Brazil 
patrta, saudava a Imperador como um grande interviera no Ria da Prata, sempre em a.poio 
republicano. . do Estado Orienta.!. Foi ·a. prime1ra quando o 

Aqui pede o orador permissi!o para dar ao nobre senador pel~~os Alagóa.s, em nome do 
senado uma explicação, embora nito tenha por Imporia, como seu representante alli;não acom
costume responder a artigos de jornaes, con- panhau a França e a. Inglaterra no reconheci
testar telegra.mmas, nem ao que ordinariamente menta do bloqueio do porto de Montevideo,aqui 
se diz. foi a sua. salva.ção • .A. nuas depois levámos um 

Em um telegramma so disse que o orador exercito para destruir a tyrannia \te Rosas e 
soffrera. uma apupada em sua província. O facto do Qribe, seu delegado em Montevidéà, a res
cl JlOssivel, porque meia duzia de individuas tabelecer a independencia do Esta.do Oriental. 
podiam pr11tical-o, mas a verdade ó gue nunca Mais tarde foi uma divisito do 4.000 homens 
t•ecebeu nem sequer de seus pt•apr1Ds adver- eshb~~ecer o regímen autonomista da repu
earios, 'senão muita consideração. Outros te- blica. Finalmente, ainda para salvar-lhe a 
legram.mas attribllil·am ao orador factos, dos independoncia e a autonomia, tivemos a guerra. 
quaos é ol!e p1·Dprio o primeiro n admirar-se, tremenda do Paraguay, que arruinou as nossas 
porque nllo sabia que os tinha praticado. finanças. Como pois receiarem·se do Brazil, 

Constou-lhe tambem que n imprensa decla- quando elle nssim gasta os seus milhões, o der
rara qué havia ello atacada o Imperador em um rama o sangue dos seus filhos, sempre om apoio 
banquete dado ao presidente da Republica da indepondoncill e autonomia da republicn 1 
Oriental.· As suas pnlavras, tanto em relação ao go-

Ora quando tivesse queixas pessones, quo vorna da l:lrnzil como ao do Estado Orienhl, 
não te'm, do Sua Magostado o Imperador, ni'lo foram cobe1•tas do npplnusos por todos os assis
seria sogurnmento om um pniz ostrnngoiro, que· tentos, prosiuento da republica, cammandnn
hnvia do sorvi r-se do occnsiiio tão salomno tos do batalhões, sanadoras o deputadas. 
pnr<l, nom do lovo, offondel' a individualidade Portttnto, so alg~mll: causa o orador la fo7:, 
quo, fóra da patri11, ropJ•esentn. n grandeza o a fel-o om nome da JUStlçn o da verdmlo, sontl
unidado dolln. mantos quo tom no cornçiia, o om honra da sua 
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patt•in, om hom·a do qncm tom o mundo st\• 
premo. 

Nossa occasi>1o, poróm, o ox-onct\l'l'·lg"ado dos 
nog"ocios do Bt•azil, tu! voz uma hm•adopois, faJ. 
lando, fez do sua pat•to uma manifosttu;fío do 
republicanismo. Mas, Jl>•l'l111 harmonizar com a 
sua posi~'uo do delegado do govo1•no imporia!, 
quiz fazot• uma nnnlo3'ia om t•olnçilo n Sun Mn
goatnde, mostrando que nüo tinha ontotHlido o 
que o orador havia dito. 

Assim, disso quo as suas palavras haviam tido 
refet•encill a Sua Magostado como inJivLiuo, o 
11iio como monnrchn, como quot•ondo dize\' r,1uo 
o Imperldot•, individualmente, ·tnmbem era 1;c-· 
publicano. 

Então replicou: Não, a h)nt•a do Imperador 
esta em que a t•ef•lt'encia r1 uo fizot•a fóra ,pes
soal. 

Pode rã ter errado, mas entendo-o assim, 
Um imporadot• que ni!o tiver sentimento monat·
chico, poderá ser um gonio, mas não sot•:í. um 
homem de bom, como não o ó o sacerdote catho
lico, que não acredita n~ revolnçiTo christã, nem 
na l!·a lição biblica, o todavia vai vivendo da 
c eira da igrêja, 

Tal foi a supposta otfensn q no foz a Stlll Ma· 
gostado, Peh sua parto entende, e crê que as
sim o entendem .todos que estilo pt•osontes, que 
as suas palavras só podiam set• comprehondi
das como honrosas à pessoa do Imperador. 

O que tem dito ó sómento para resttbelccer 
a ver lado e para que o não julguem reolmente 
um montocapto, mdo a utn pait. estrangeiro 
atacar o Impemdor dn sua patrit. Qu~m o 
:fizesse, não praticaria um neto nobre e de sã 
razão ; ninguom o podet•h defender. 

Na tt•ibuna do senado tetn por mais de uma 
·voz feito censuras aos ministros, reconhocendb 
que pela constituição, a corôa é irres~onsavel, 
comquanto moralmente ninguem clotxe do o 
ser, e a irresponsn!Jilic!ndo politica seja um 
tanto theorica, como o provam os exemplos da 
historia, que recorda ao senado. 

A sua opposiçüo no parlamento nlio pó:Jo. por
tanto ser prejudicial, e Sua Mngestade o quo ó 
homem lido, deve sabo1' as cousas, pensar como 
sabia, e pedir n D~us que o liVl'O dos sous 
amigos, porque dos inimigo> ollo mesmo se 
livrnr:i. 

Assim, onten1lo qno muito mal lhe foz o nobre 
ox-pl'osidonte do conselho, quando nnnunciou 
um deficit da 6.000:000$,andando alio proxima
mente em 50.000:000$. Fazem ver a Sua 
Magcstade quo tudo ostú bcllo, quando tudo vai 
tilo mal, quo em pouco tempo o Imperador tom 
do andar com uma lantet•nn, como Diog"onos, 
procurando um homem para ministro, segundo 
n pmphoci~t do Dr. Ferroirn Vinnna. 

Revela os symptomns da nossn -dccndencin a 
escolha que o governo f:>z do cot•tos indh•iduos, 
pm•a ndministrnrem provincias dn or,Jom tln do 
Rio Gt•nndo do Sul. 
. Nosto ponto o orador fn.z largas considern

ÇÕ<lB, mostrando como se nfio tl.JH'Ovoitnm a~ 
nptidõos, o como fnllnndo-so muito om instt•uc
çito, hn nponn.s um moio n. sabol', aspirando 
todos as molhoroa cnrl'oirns, som as nocossnrins 
hnbililnçõcs. 

Rofot•indo-so a algt\llY netos do miniatorio 
passado, conslll'l> o nout'ú ox-ministt•o do impe
t•io, po.t• quot•or Ct'OI>l' o senado nas provincius ! 

Quando h a q uom j ulguo quo u1u sanado é do· 
mtüs, o nobt•o ox-miniotl'O quot• crear 21 ! 

Não ó p:wtidnrio dn vitnliciodndo, mas reco
nhoco quo o senado tom sido uma· ospocie do 
t•oducto, o '\uo um dos melhoras set•viço• que 
tem pt•ostnc o ll sociedade ó o exemplo do seu 
rrestigio, provouionto dn sua unidade. Mns 
1sso mesmo qum•om acnbat• por meiodot'llformas 
mal pensndus, som a convicçlío de so fnzorom 
melhommentos, som so conhocOl' o mal socinl 
pura RO lho dar t•omedio. 

Voltando ús questões da sua provmcia, diz 
que tudo quo so pretendeu foi destt•tlil' a sua 
porJUOna individualidade, quo ó nlli indestructi
vol, emq unnto o orador continuai' nn mat•cha 
que tem seguido sempre. 

Tot•na a t•eferit·-se o.o presidente dn província, 
ccntnndo o que se passou em Pelotas, em Ja· 
gunt•ilo c no Hio Pardo, om sua viagem, sendo 
em toda parte m~l recebido, o andando do modo 
que mal parecia o reprosenttmte do governo 
geral. 

Censura tambem o neto do presidente, rms
pondondo a nssomblón pt•ovincinl por 15 dias, 
sob pretexto do ter havido alguma intervenção 
das g-alm·ias, q un ndo osso facto fóra promovido 
pot• nlgumns praças do axot•.::ito indisciplinadas, 
o até por alguns officiaos, que apoiavam o pt•o
sidento. 

Expõe minucios1mente osslS. occurrcnciaa, 
censurando principalmente o ter um official 
desrespeitado uma. sentiuclla, sendo estq ainda 
presa, o ficando o official solto, sem nenhum 
respeito pela disciplina do exercito. O orador 
styg-matizn este procedimento, estranhando que 
do pois do tnes factos o governo olevasso a barão 
o Sr. Souzn Limn, quejú viera de Pernambuco 
conselheiro. 

Attt·ibue a capricho do nobt•o ox·pt•esidento do 
conselho, tnnto o.~so acto como a escolha do 
nobre senador pala sua pt•ovincia para minis
tro da ag"ricultlll'a : o combate assa politica, que 
tudo tem desmoralisado, estragado, dividido ·o 
subdividido, ~ue tudo tem inutilisado, reduzido· 
a pocit•a ; pohtica que no reinado do Senhor 
D. Pe!Iro li, t·!m a corto ponto inspirado os 
dous p1rtidos ; politica som grandeza, sem pa
triotismo, que só tom feito pt•evalecor o egoismo. 

Passando a f;.,JJnr da sun influencia na pro
víncia, que o governo assim procurou abalar, 
assegura que a ninguem dnlli escrevo, a nin
gucm pede favor individual. Nunca pretendeu 
ser cholo do partido ; for11m a~ circumstancias 
quo a isso o lovnrnm, assim como o systemà 
politico q·uo tem seguido, osquocondo-so da 
sua indivtdu:•lidndo, para fazer provnlccor os 
gran los intm•essos da sua provincin, 

O no !oro o~-prosidonto do conselho n1í~ conac
S'Uiu o Reu intento ; nilo doRtl'uiu nguollo quo 
no sonado havia sido um obstnculo :.\ sua !t'l• 
ministraçllo; S. Ex. ficou logt•a·lo. 

ltofodndo corno o nobre ROnfLdor pol•\ sua 
provincin, quo divergir!\ do ot•ndor nn aprc
cirwiío dn ministol'io do SO!lldor 1\llll'tinho Cnm
pos.'o do do St•. Pm•Mmgn:í., J'oi p~dir n. nppra
vuç.i'ío do ~ous neto' n poucos nnugos quo ro-
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uniu 0111 sun propt•ia casa, om Jngunrüo, diz quo I inlt·igns, o cntã:J o o:•udor poliu-lhe quo oscrc
ess' nuo devia sot• o seu mo.lo do p:·o"odor ; vosso is•o mosmo, dJvondo essa cnt•tn set•vil• do 
do~i:L om tnl CllSO consttlttlt' n Jli'OI'i!lciol, l\lns sntisfn\•ÜO ao 'JilO se propnlrwu com t•o!'et•.:nciiL 
o pt•ococtimouto :lo no:a•n sonJidot• nom foi np- tb doclut•açGos do mesmo llOUI'<J sennlut•. O h ou· 
provado por . SI!~< fumilin, pot• sou.; propt•ios rudo senadm• cheg-ou-se onttio ''uma mesa o es
cunhados, nli:\s seus amigos pcs>o!i<•s. CI'OI'GU uma carta q uo o ot•a:!ot• possuo 0 d, quo 

Si S. Ex. tivesse qu01•ido consttltnt• a ]l!'O· opportunamento hu de fnzot• nloitura. · 
vincil\, em conflicto com o oradot•, neoiturin o ( U SI'. smadot· A vila declara que autori::t 
pnrcJO, como o ~<ceitott nn c .mnr:t dos d:•pulndos ·a leitura das se documento c pt·uccsta contra 
com o Sr. Bll!'ão do Mnuá, o si 11 IH'OVincia ni'lo a o.nact d110 de algumas asserções elo orado:•,) 
nppr~vasso o r;ou procodimonto, resignada a O oJ•ndot•, proseguindo, diz que em vi_1•tude 
ca~etra de sonadot•, pot•qno nosso caso lho fui- do que acaba do narrar, foi quem deu o sou apoio 
tnrm o. confiança •. que niio se impõe. ú caHdidaturn do honrado senador, ·Essa apoio ó 
. Mas o Ot'âdot•, ao tom força pnm combater um o da iníluencin do que gozn nu sua p!•ovincia, 

governo, ó pot·quo não é só, ó !egiiio ; tem onde não dispüo de empregos puulicos, nem de 
atr!\s de si o coração o o pensamento duquellos coerçi!o,mns apenas pr.,domin• no animo livro 
que o colloc.1ram no Jogar CJUe occupa, contt•a o do seus ltmigos polilicos. Este monopolio n•io 
voto do govet·no, o contt•n. os desejos mosmo <lo lh'o podem disputar, porque ó legitimo, inata
nlguns de sous propt•ios co-religionarios. cavei, o pot• j .. so ó que o m•udor falia sempre com 

Passa em sogui.la n oxpoi' minuciosamente altil'eZ o hombridade; 
a politian pelo ot•adot· seguida no Rio Gran,le, Veio o hont•ndo senador para o ministerio-e 
hn20 annoo .O· osta parte, I' ~cardando a opinião a sua politica outra niío fo1 seniio a de contt•a· 
que ontiio nmui!'eshva o nobre sanadO!' ex-mi- rinr toda> as vistas do orador. Long-a ó alista 
nistro d:t agricultura, n respeito dos patrJna- ·dos actos do hourado ex-ministro, merocedOI'OB 
teiros. de se,•et•a censura, mas entro clles se destaca a 

Faz depois o historico dn politic.1 do nobre compra da ilha d11s Flóros, verdadeiJ•o attentado 
senadot•, rofet•indo natos seus, e o modo como nas actu!les circumstancias do paiz. 
entrou nas listas dos deputados provinciues, Donde til•ou o nobre ex-ministro os 170:000$ 
mais tardo nas de deputados geraes, o final- parn elfoctuar o pngamento? Em que lei aahou 
mente, nas listas triplices, p:tt•n a escolha de autorização pnt•a assim dispor da seat•a alheia, 
senadores, .até quo foi escelhido. p:tt•n t:io mal gastar os dinheh·os publiaos 'I 

Em todos os factos qno rofore, procut•a o Qunndo o orador foi ministro da fazenda, já 
orador mostrn1· n smt coheroncia e n sua leal- existia a questão da comprn da ilha das Flores, 
dnde politica, mostr:mdo como m·ds do urnll. voz Sonte que n1io cst•.,ja presente o nobre senador 
se afastou do nobre senador·, por divergencia de por G:,yaz, que aenaura consbntemento os go
opiniões. · vernos porque o.busam, gastando illogalmento 

Expondo mais detidamente o q uo occorreu na o producto dn' contribuições dos aidadãos, em 
eleição om que foi c lei to deputado o nobt•o so- despozns nito autorizadas por lei, porque o nobre 
nador ex-ministro dn ngrieultuN, mostra como senador, conhecedor do estado do thesouro e niío 
S. Ex. havin crendo para si difficulda:les, que o ignorando qu~ o governo não podia legalmonte 
orador depois, com seus an1igos, conseguiu ro- otfectuar o pag-amento, tambem não linha o di
mover; rei to de vender-lho a sua ilha! Nestes tempos 

Reclnmando o Sr. senador pelo Rio Grnnde, de ruina das províncias, de sacrificios, de de
conselheiro A vila, contra n exposição quo fazia ficits do 50.000 000$, n compra. da ilha das 
o orador e insistindo osto na. affirma,•iiO do· suas Flores foi um crime que devia BOI' punido na 
propo.sições, o Sr. presidente podo nttonçüo o casa de correcção. 
rec01•do. ao orador que os debate> não podam Si houvess~ systomlt constitucional om nosso 
tomar o cut•nctet• ele porsonalidade. Faz o.,ta pniz, o ministro seria llccuaado por esse crimo 
observação, porque o orador mosmo lho pediu e o juiz seria o senado. Mas o voto do senado 
quo o advertisse, si ao excedosso um pottco na cumplice do crime? Sem duvida, quo niio por 
discussão. dot•i:t votar, pois tfio criminoso ó o governo 

O orador o.coit:l n ndvot•toncia, recordando que malbnratlt os dinhcit•o1 publicas, como o· 
que, si ao desviou um pouco, foi !ovado pelos rnombro do corpo legislativo, fiscal do governo, 
ap.11'tes do nouro sonadot•, que aceita ossos dinhoh·os, oaoctuando uma 

o Sn, HJCNRIQUE n'Avu.,, diz que jà pediu tt·nnsa~çiio,, quo s~?ia não podot• sor f~itu._ 
a palavra, o por sua rez cxpo!•!l os factos como O chnh01ro snluu d:_t verua-Colomznç~o e 
elles 80 passnrnm. ostt·r:.clns- o foz-ao mn.ts urno. trnnsferonclll da 

1 vO!•ba-Obt•as publicas-; o subterfugio cstovo 
O Sn. SJLYJUJnA lV~·\fi'l'INS bmbra quo, qunnc 0 cm se buacat'lt vot•b:t-Colonizaçiio- pois lt illm 

o uobro ~cnador lot ti Pot•to Alegro t?t' tuna foi a.finnl dóstinnda para cstauolodimento do 
conforoncJa com o. orador, 11 este podm .~[UO immi"l'n.ntos · mas n. ronlida~o ó quo· se desflll
o contomplns·;o na chapa do r;o~a,loros. EJ:ta<~ 0 cou n°VOI'bn-'Obrns publicas- o isso não se 
orador lho ro~pon~leu qno nrro tm.ha esse du•etto podb fazer. ' 
nom tnl dcSOJO, vtsto quo, t.on:lo ,]a co~to,mpln.do 
S. Ex. na chnpa pnrn doputnclo, S. Ex. p~r 
toda a parto dizia quo nnd:t linhn com n polt
LÍC!I do orntlor, nom ot•a dopulnclo elo cnnnst:•n. 
O honrn·lo sonnclor. nllit•mon qno lllli!Çn ln i dts: 
ROl'l\ 1 sendo n nssovdt•nçiio do conLt'lLI'lO lilhn do 

Com o~t·J systomn do gnslrl!', o tüo nhusivn
mon to como íicn domonstrndo, não ai mim 
que o lwnrndo ox-minisLt·o nutoriznsse I1B dos
pozns com os :tÇLHlos <lo Quixntl:\, Ao monos 
com casLis, fnVOI'Ocou umn pt•ovincin r:.llamonto 
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t•ocommenrhwol t\ bonollca protecção dos podo· 
ro;; publicas, pela grande put•to CJU'l sompt•o tem 
tomado nas lutas do sul do Imporia o bom ns

·Bim pelas calamidades quo do vez em quando 
a saltonm, 

Mas si nesto caso a applicaçüo do di
nheiro não era dosarrazoada, não so pódo 
com tudo doixar de ccnsut•ar mais essa repotiçlto 
do sou principio, que pareco consistir em gas· 
tar como lhe apraz o producto dos impos
tos,. 

Que ó isso, om todo o caso, com a providen· 
eia tomada pelo honrado ex-ministro, quando 
mandou sondar a lagôa dos Patõs por um oculis-· 
ta, o Dr. Sichl1 (O ontestações do Sr, H en· 
rique d'A'llila.) O certo é quo o orador lembra-se 
de tot• lido um ofi!cio, parecendo-lhe até que 
osso doutor rl!cebeu 3:000$, que provavelmente 
nlio seriam para fazer qualquer oponçll:o de 
olhos. 

Passando a trntar da barra do Rio Grande, 
recorda C[Ue defendeu o credito do 840:000$ 
consagrados ao melhoramento provisorio dessa 
barra e que manifestou-se contra a emonda 
vinda da outra camara, autorizando o governo 
a fazer um contrato de i4.000:000$ o lançando 
varias impostos sobt•e a navegaçll:o. O honrado 
senador pelo Rio Grande propoz uma emenda 
para que i60:000$ da verba fossem applicados 
á. abertura do Sangradouro; e tendo aliás no 
principio votado pela reducçlio a 400:000$, o 
governo tomou depois a deliberação de mandar 
ao Rio Grande o engenheiro Dr. Bicalho, cujo 
nome fóra indica lo da tribuna pelo orador. 
Como, porém, procedeu o honrado senador com 
relação a esse distincto profissional ~ Contra
ri:lndo-lhe em tudo os planos e procurando des· 
gostai-o. 

O orador leu corto dia um livrinho francez
Les miseres des (Qnctionaires chinois, e mais 
de uma voz delle se tem lembra1o, .pensando nos 
actos do honrado ex-ministro com relação aos 
seus subordinados. Uma das regras consignadas 
no tal livrinho ora esta: « Tua tarefa exe
cutarás sem zelo e negligentemente.» Parece 
q uo a este ponto q uiz o nobre ex-ministro 
roduzh· os seus empregados. O engenheiro 
Dr. Calaça foi demittido por excesso de zelo ; 
nem tambom foi pou1lado o engenheiro Dr. Bi
calho. 

Narra o orador o occot•rido com esse engn-
. nheiro o declara que, si dianlo de um officio 

quo o exauturo.vn, ello não pediu sua demissão, 
foi porque o ot•ador o outros cidadãos do .Rio· 
Grande do Sul lho pediram tive•so um pouco do 
paciencia o fizos•o o sacrifioio do sou amor 
proprio, recordando-se do grande eorviço quo 
podia prestar ó. província o á naçiio. 

Mostrou depois o orador quo o nobre ex-mi
nistro foi nlóm do quo devitt, pois tendo o parla
monto votado fBO:OOO$, H. Ex. não só <[,,u o• 
fBO:OOOil;, como os robocadoros,. dr.1gas, btüelü~s 
o todo o 'mais mntori:tl. H.ocobou nsBim o om
proileil·o, do mais, corca do 200:000$, o isso 
dosattendondo us roclama~.õos do ongnnhoü•o, 
quo dovidarnonto fiscalizo.va "!L]'lplicaçilo do di-· 
nhoiro do Esi:~tdo. 

Sustenta o oradot• o [ll'ojoclo do Dr. Bicalho, 
mostr11ndo 11 impl'Clticnbilidndo elo um porto fórn 

dtt bnrt•a, no·qual pat•oco ~ffeiçoado o nobro ex
ministro. Convem nlargat• o canal natural, por 
onde se oncnminhnrá 11 col'l'Onto, obstruindo-ao 
as barras formadas pelos ventos. Para !I nocos
saria t•emoção das ll.l'Ôas,a pratictt da engenharia 
aconselha ns dragas, mas o nobre ox-ministl'O 
não acredita nos offoitos da drag-agem, admitto 
es perniciosos efloito.< de uma corronto oceanics, 
que passa a <JO milhas do littoral, e, pois, si 
encommnndou as dragas, foi opinando contra 
ellas, e declarando-se contra a proficuidade do 
systomn! 

Entretanto, o certo é que só a dragagem pó ele 
constituir um bom porto nactuellas parMgens. 
Com o fundo de arôa que al!i existe, não se pó de 
presumir até onde chegaria a despeza para a 
construcção do molhes, enterrando-se blocos 
immenso~ em logaros que nlio dão fundo, Os 
navios que alli encalham, submergem-se total
monte ao cabo de algum tempo, enterrando-se 
na arâa. ató aos mastros; e como assim nlto sue
cederia com os bloco• do muito maior peso 1 

Diverso ó o systema indicldo pelo enge
n.heiro,e indubitavelmente muito mais razolvel. 
As at•êas agglomeradas formarão verdadeiros 
bancos, mas de modo que o canal se prolongue 
com sufficiente profundidade, sendo que os tra
balhos etfoctuados ·na bart•a do norte, afim de 
converter o. do sul na verdadeira barra do Rio 
Grande, serão outros tantos anteparos contra a 
força do,q ventos que desviam as a.gaas de sua 
correnteza natural. 

O engenheiro estudou o viu que ha uma 
grande corrente natut•al submarina., que acom• 
pnnhn em linha t•octa o canal do rio, mas 
![Ue os ventos do mar, represando as aguas, 
desviam para o sul ou para o norte: esta ó a 
causa das barras, quo, conforme variam os ven
tos, se abrem ao sul ou ao norte. Assim, si se 
obliterarem tanto umas como outras, claro está 
CJ uo a corrente tomar :i a dü•ecçiio natural. Como 
o medico habi!, que, para corrigir a natureza, 
aproveita as mesmas leis naturaes, o talentoso 
engenheiro ideou o systema de que o orador 
aco.ba de dàr a mais qummaria idéa e, per 
isso não ha duvida que as suas idéls creando 
um provisorio que tenderd a tornar-se perma
nente, são mais aceitavei• que as do honrado 
ministro, !I quem sorriu a idéa do um porto 
ocennico imaginaria, ab<urdo, e cujos traba
lhos elo um anno set•iam n'uma só n0ito des
tt•uidos pela ac\"ro das vagas e das arôas. 

Ton lo o Sr. senador Cansansiio de Sinimbt\ 
rccor~nd~, om aptu•to, que ,iii o finado Baptista 
do Ohvmra ttconsolhava o emprego do draga
gem na barra do l~io Gt•tmde, o orador mtificlt 
o aparto, observnndo com tudo que a idó:t tom 
modernamente ganho muito mais tert•ono, do
pois quo a Rcioncia tom feito applicação do 
enormes e podot•osos appnrolhos quo n1ío conhe
cia aquello ongonhoiro, e quo tom aborto o.q 
portos do Glasgow o do Now-Castlo, 

Concluiu ia, pondom o orador quo, ú vista do 
e:tpost.o, <(UOlll pt·ostoll maior serviço d cidade o 
!I provincl:t do Rio Grande Cai o Ol'lldot•, impe
dindo uma torrivol autorizaçiio q uo teria cindo 
origem te um contt•alo desastroso t\ mesma pro
víncia o no paiz. 

~~. ,, 
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Ainda, corno então, pensa que se devo.fa~e1• 
o melhoramento provisorio da barra, (lroce
clenclo-se a e~tuJos definitivos quo habihtum o 
parlamento a votar com pleno conhecimon to de 
causa. 

Pede desculpa ao ~onado si, por mais tempo 
do quo espertwa, occupou a tribuna; mas carecia 
de oxplicn.r-so, descarregando a conscioncia, e 
su ppõe não hnvet• prejudica•lo o andamento dos 
negocias publicas, escolhendo para falhu• o sa
bado, em que só se discutem requerimentos. 

Ficou a discussão adiada peln hora. 

O SR. PRESIDENTIII deu para ordem do dia H' 

:l• parte (atd ·as 2 1/2 horas da tarde ou antes): 

Continuação da 2• discussão da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de lei 
pela camara dos deputados, n. i\}, do cor1•ente 
anno, abrinolo no ministerio da marinha um 
credito supplementar de 324:736$749, parn as 
rubricas dos §§ 25, 28 e 29 do orçamento da 
marinha, no exorcicio de 1881-1882. 

2• discussão da proposta do mesmo poder, 
igunlmente converhda em projecto do lei, n. 23, 
do corrente anuo, abrindo ao mesmo ministerio 
o credito extraordinal'io de 538:820$287, parn as 
rubricas -Arsenaes- e -Obras- do exercicio 
de i88i-i882, 

2• parte (as 2 :l/2 horas ou ant~s) 

3• discussão da proposta do mesmo poder, 
igualmente convertida em projecto de lei, n. 1.4, 
do corrente anuo, abrindo ao mesmo ministerio 
um credito extraordinario, para pagamento de 
dividas de exercicioa findos. 
[c;: 3• discussão dos projectos do senado, lettra H, 
de 1874, autorizando o governo para fazrlr as 
despezaa que forem necessarias com a conatruc
çiio de uma via-ferrea, para ligar os portos na
vega veis do baixo e alto S. Francisco, e lettra 
A, de 1880, autorizando o governo para nomoar 
um chefe·de policia especial do rio S. Francisco. 

Levantou-se a sessão lis 3 horas da tarde. 

28• SESSÃO 

Ell fi JUNHO DE 1883 

Presidencia do Sr. Bartlo de Ootegipe 

SU~I:\fAlUO:- lhrBDIENTK.- Pr·ojocto .'lohro a rcrormu. 
hypothocal'ia. Jli.ir.nr·so do Sr·. Nuuos flouçalvos.- 1'111· 
)!Gli\A t•,\RTII D.l O!IDI!M 110 DIA.- Ct•odilo ~mpplomoutnr 
no mlni!ltol'lo d:L mariuhn. Dlscnrll~ do Sr. L.rfayotto 
(pr·oshlonta do conselho). Ohaor·vuçuos do Sr·. Corroia 
sobro o nrt. 2n, Encorramnut.ll da dhcus~ãn.- Cro· 
dilo oxtl'aortlinal'io ao mlnistorlo da marinha. lJJs. 
cursos rios Srs. Corr·oin o Almeida Ollvoh·n (ministro lln 
nmrinhn).· Encorramnnt.o.- I!BflU~nA r•ARTK nA onnKM 
no nu.- Credito oxtrnorrll!rn.rro ao miuistorio da ma
ri n hn, ]~ IICMI'rllllOiltD.- }li'OJ MtO do ROIHlfl!lt Jottnt II, 
Ohsni'Vnçõo.o~ tlo Sr. CatlS/l.lllliiD tio Sinlmhu. Et~enrrn. 
1nouLo.- P1·ujor.lo do Solllltlo, loUI'i\ A. UbtiOI'Vaçuo~ dos 
Sr11. Co1•roln o DanlBK, gncorramunto. 

A's Hhorns 'da mnnhil achqram·BO presento~ 
30 Srs. sen·1doros, a sabor : Bl1t'iiO d • Cotogipe, 
Cruz Mach11do, Bartio do Mamanguttpo, Godoy, 
Barll:o ·do Mnmord, Ohiohorro, ,Junqueira, Joad 

Bonifacio, Visconde de Muritiba, Silveira da 
Motta, Visconde cio Rom Retiro, Correia, Bart•os 
Barreto, Pauh Pe~son, Meir~<. do Vaaconcellos, 
<le Lam:rro, Jaguaribo, Barão da Laguna, Vis· 
conde de Abaotó, Nunes Gonçalves, Sinimbú, 
Cunhn o Figueiredo, Fnusto do Aguilll', Viriato 
de Modeh•oa,Antão, Leão Valioso, Dantas, Barão 
de Maroim, Paes de Mendonça e Lafayette, · 

Deixaram do comparecer, com causa partici
.pnda, os Sra. Uchóa Cavulcanti, Diniz, Chris
tiano Ottoni, Conde de Baependy, Diogo Velho, 
Octnviano, Silveil•n Lobo, Henrique d'Avila, 
Car1•1lo, Ribeiro da Luz, Luiz Carlos, Martinho 
Campos, Visconde de Jagua.•y, Visconde de Ni-
ctheroy o Visconde de Pelotas. . 

Deixou de comparecer, sem causa partici
padn, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O SR. PRESIDENTIII abriu a sessão. 
Lou-se a acta da aeaslto antecedente, e, nlto 

havendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. . 

Comparacernm, depois de abertn a sessão, os 
Srs. Saraiva, João Alfredo, Franco de Sli, Castro 
Carreira, Visconde de Paranaguá, Luiz Felippe, 
Vieira dn Silva, Atfonso Celso, Fernandes da 
Cunha, Silveira Mnrtina, Teixeira Junior, 
Soares Brandão e Conde de Baependy. 

O Sa. i o SEOI\ETAI\IO deu contn do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. senador Luiz Carlos, de hoje, commu· 

nicando que por enfermo tem faltado ás Lres ul
timas sessões do senado, esperando, porém, 
comparecer por estes dias. -Inteirado. 

Do ministerio da guerra, de 7 do corrente mez, 
prestando, em resposta ao officio do senado de 
16 de Maio ultimo, informações sobre a com• 
pra re~lizada nn Europa pelo capitão Antonio 
Frn'ncisco Duarte, do armamento e equipamento 
parn o exercito por conta do credito extraordi
nario conceiido pelo art. 2• da lei n. 30~1.de 9 
de Janeiro de 1881. -A quem fez a requlalçio, 
devolvendo li mesa. 

Do ministerio da marinha, de 8 do dito mez, 
romottondo, em soluç/lo li requisição do sennqo 
de 4 do co•·rento mez, a domonAtração orgam
zada pala contadorin de marinha, do estado do 
credito extraordinario concedido pela lei n. 3030 
de O do ,]nu oiro de 1881, o h'm assim cópin. do 
officio cm quo a ll!esma contadoria presta infor· 
maçÕ"S sobre o contrato de um novo oncot_Ira
çado, além do lliachualo.-0 mesmo destmo. 

·O Sn. 2• SECRETARIO declarou que não hnvin 
pareceres. 

PROJECTO SOBRE A Rl!IF<lRMA IIYPOTHECARIA 

O Sr. Nunet.~ Gon\'nlvet.~ : - Ve
nho, Sr. presidente, ter a honl'll de aubmottet• á 
sabedoria do snnndo um pr•ojacto de lei sobre 
mataria quo reputo de importancia capital, o 
cuja utilidade eu nilo tenho nnceasirlado do ·en-



110 ANNAES DO SENADO 

carecer o do demonstl'.U', dinntn dos reclnmos 
quo surgem de todos os ludo", po.dindo pi'Ompla 
satisfação a uma das mtlis instantes, tndeclinn• 
veis e imperiosas Mcessidades que se fazem 
senti!· a bom da industrin agt•icola entre nós. 

V, Ex. me pot•mittit·á que, dentro do limitado 
tempo que o t•egimento me faculta, expencln 
algumas considerações com o fim da justificar 
as mais salientes dist.•osições do projecto, que, 
desde já, decla1'o, se propõem á reforma ,Ja nossa 
legislação hypothecaria naquelles pontos, quo 
até hoje têu1 sido considerados embaraços graves 
á funuaçlto do cradito 1•eal e do credito 11gricola 
no paiz. . · .·· 

O projecto que agora oil'ereço, roprodut., na 
maxima pai'La, as idéas consignadas em out1•o, 
que o anno pass.1do apre.;cntei ao senado e que 
ti ultima hora fui forçado a retirar por um 
accórdo, a que o nobre presidente do conselho 
e eu tivemos da chegar com as oommissões de 
fazenda e de commorcio e agricultura, sobre as 
emendas quo deviam ser otferacidas ao projecto, 
vindo rla oamnra dos deputados, conhecido pela 
denominação do - auxilio3 á lavoura, 

Além dessas idóas, nbrange outras muitas 
que me foram suggeridas no intervallo da 
sessão legislativa, por maior estudo o exame de 
tão difficil e complicada mataria, e não poucas 
das que foram ag.ui extarnadns por varios senil· 
dores, a propos1to do debate que teve aquelle 
projecto. 

Não é minha intenção, Sr. presidente, fazer 
agora uma desct•i)?çiio da situação critica a ver· 
dndeil•amente af!hctiva em que se acha a indns• 
tria agrícola no Brazil, por ser esse um facto 
da maior notoriednde e que esta na consciencia 
publica; apenas observarei que, sendo ella com 
razão considerada a fon ta mais fecunda da 
riqueza publico. e particular, e o mais poderoso 
instrumento do. progresso o da prosperidade 
nacionnl, é facil de vm· quo os males que a 
atlligom o a opprimem nilo se fazem sentir só· 
monto no estreito circulo do3 interessas que lhe 
sã~ peculiares ; bem diversamente, olles a:ffe
ctam profunlamante a toda a vLla social, em 
suas multi pias relações economicas, adminis· 
tro.tivas, industriaes, commerciaes o até indi· 
viduaes, occasionando o doclinio das rendas 
publicas, o desequilibrio entre 11 exportação o a 
1mportaçiio, as crises do commeroio o da indus
tria a· as constantes depressões do cambio, com 
.todas as perturbações que alias costumam pro· 
duzir. · 

Si isto ó verdade, e verdade que não póde ser 
contestada, ó forçoso reconhecer que nenhum 
asSUJ?Pt? se aprosonta mais sorio, mais grave 
e ma1s d1gno do occupar a attonçiio do senado 
do que este. 

E' por amor dosbs considerações, que tanto 
sobresalLam o espirita publico, que .se tem lo· 
vantado o por muitns vozes agitado a eterna 
questão do auxilias li lavoura, rtuestão que vai 
tomando o cnrnctot• do um problema intt•incado 
o quo em meu conceito permanece ró. insoluvol, 
em~unnLo não nos dispuzet·moa a oncnrm• o 
mal om ~un origem o nos contentarmos com 
medidas do simples expodiento, 
. -podemo' d~Cl·otnr rJun,ntns garantias do jur~s 

qn1zermos, ,Jt\ parn na ostl'!\rl•ts do forro, 

jtl pn1•a as letras hypo~hocarins dos bancos elo 
crodito . real ; podamos reduzir disct•icionnria
tmnto os impo,tos do ·exportação o as ttu•ifns 
do ostt•aJn; d · i'Ol'I'O ; podemos ospalhnr a mau
cheias subvenções us companhias de navegação 
a vapo1' p:u•a sulca1•em os nosws rios ; tudo 
em minha opinião, sorti iuuti!, tudo "orá et~ 
pura per.IIL, não tendo outt•o elfuito mais do que 
diminuir os t•ocut•sos do thosouro e ~>ugmentat• 
as complicações que jil nol assoberbam : os 
beneficos resultados de> tas e de out1•as medilas 
serão ephemeros o purllmente tl•nnsitol'ios, si 
não fo1•om ellus precedidas de uma outra, sem 
duvida mais necessaria, isto ó, ai nito tivermos 
conseguido assegurar ú la vou ri! o p1•imoiro 
olomento do vida, a primeira condição de pros
perid;~de, commum a todas as industrias, si 
não tivermos consegui lo assegurar-lha o Ol'e
dito que lhe falta absolutamente, e de que ella 
carece para podar vi vor. . 

Mas o credito, senhol•es, não é uma cousa: que 
possa ser creada arbitrariamente, porque e1la 
não se impõe, nem se deoreta por lei : con
quista-se, e não ha outro meio de conquistai-o 
soniio a confiunça, que, como todos sabemos, ó o 
pt·oducto do dous factores indisJiensavais : a 
moralidade o a solvabiliclade do devedor. 

Illudem-se todos aquellos que pensam que o 
credito agricola, pela especialidade de sua na
tureza, póde subt1•ahir·so a esta; lei da con
fiança, e aqui recordarei que já o g·randa Du
pin dizia que não ha um credito ag1•icola 
differenta do credito commarcial o do cre
dito industrial, porque o credito é um só, 

. regido palas mesmas leis eoonomicas, embora 
sob ditferentes manifestações. · 

E' do credito e só do credito que a lavoura 
póda obter os recursos de que necessita; ó do 
credito e só do credito que olla póde espernr as 
machinas, os instrumentos e os braços da que 
ca1•oce; assim como é só pelo credito que alia 
podara attrahi1• os capitaes que lhe são absolu· 
tamente indisponsaveis, 11 prazos longos o 11 
juros modicas, para libarta.t·-se da enorme di
vida que a acabrunha, abrir novos horizontes ás 
suas explorações e augmentar a sua p1•oducçílo, 

V. Ex.. sabe, Sr, presidente, que não ó da 
hoje que se procura pinta!' com as mais ne
gras cores a docadoncm da lavoura, chamando
se a nttenção dos poderes publicas para 11 inevi
twel ruina que a aguarda, si não fór prompta
mente soecorrida, o manda a justiça que se 
confesse que· nem o governo, na orbita de suas 
attribuiçõos, nem o podar legislativo têm sido 
surdos o indiiTOl'Ontos nesses clamores, 

Recordo-me do que jâ em i857 ou i85B, no 
ministerio do S1•. Mnrquoz do Olinda, por oc
casiiío do umo. assustadora crise que se mani
festou com o oxtraordinario decrescimento da 
producção agricola, principalmente, de gencros 
alimcnticios, isto ó, de coroaes, rocommen· 
dou-so com a maio1• solicitude " todos os prosi
donto~ do provincia que informassem sobro as 
causas rlossa criso o sobro os meios mnis npl'O• 
pl'iados pnt•a obvia1• 11 reproducçi(o dolln. 

Mais tJwdo, cm i874, durante o minisLorio do 
homado Visconde do Rio BJ•anco, dinnto d:·•s 
'lucixns gornôB r1uo sq fazinm ouvit• om todos 
os nngulos do lmpol'lO, mandou . tlquollo · oxi-

,. "•fi 
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mio ostndistil que óm ~oclas as pt•ovinchs se 
nomeassem commissões de inquerito, para ao 
il.vorig'uat• qual o VO!'dadoiro estudo da lavoura, 
determinar 05 embaraços com que ella lutava, 
lovantal·-se um cadastro da divida hypothoca
rin, propor as providencias conducentes a me
lhorar a situação quo ontiio SJ dosonhavu trista 
o cheia de apprelionsõcs. 

Em 1878, no gabinete 5 de Janeit·o, que tinha. 
11 sua ft•en te o nobre senadot• pelas Alagóas, 
querendo este ouvir por si mesmo as queixas o 
ns opiniões dos homens mais interessado.• e 
compot9iltos, deliberou convocar um grande 
congresso agrioola, quo se reuniu aqui na córte, 
e no qual tomaram parto os fazendeiros mais 
importantes das quatt•n provincias do Rio do Ja
neiro, de S. Paulo, de Minas e do Esph•ito 
Santo, empenhados todos em secundar os es
forços do governo o am otferocer elementos para. 
a conveniente solução do temeroso problema 
que praoccupava todos os ospil·itos, · 

No mesmo anno, esse ministerio determinou 
quo se reunisse outro congresso agricola na 
provincia de Pernambuco, e nesse congresso 
fizeram ouvir as suas vozes não só propriamente 
lavt•adores, mas outras classes a elles intima
men to ligadas. 

Por ultimo, todos nós temos visto a solicitude 
e os constantes esforços com que o governo tem 
procurado obter das estradas de ferro a reduc· 
ção de suas tarifas. 

O JlOder legislativo, pela sua parte, lambem 
não se tem feito esperar em medidas do protec
ção. Não fallando jli nas repetidas reducções 
dos direitos de oxpot·tação, que ainda o anno 
passado foram decretados na proporção de 10 °/o, 

• ahi esta em primeiro logar a lei de 24 de Se· 
tembro de 1864, l'oforman:lo a antiga legisla· 
çito hypothecaria, definindo e classificando as 
ditl'orentes especies de hJ"pothecas legaes, su
jeitando-as todas 11 formahdade da inscripção 
e da especialisação, creando nova fórma do pt·o
cesso, regulando as relações entre o devedor e 
o credor hypothecario, decretando a creaç~o do 
bancos de credito real e outorgando innumeras 
pri vilegios ás lett•as por elles emittidas. Ahi 
ostão a lei de 3 de Maio de 1873, decretando 
em favor de. todas as estradas de ferro plena 
isenção dos r!iroitos de importação para todo a 
material impot·tado por ellas, a lei de 17 de Se
tembro do mesmo anno, que autorizou o gover
no a innovar o contrato com o Banco do Brazil, 
óxonerando-o do certos enca1•gos, e conceden
do-lhe niio pequenos favores em troe<> da obri
gação imposta no mesmo br>nco, do applicar 
25.000:000$ do sua cnrtoil•a hypotheonria a 
emprestimos ti lavoura, sob a garantia do hy· 
pothecns ruraes. 

Ainda temos a lei de 24 de Setembro desse 
mesmo anno, nutot•izando o governo n garantir 
juros ás est.rndas de forro q uo tossem con
truidas, nas difl'orontos provinoins do Imporia, 
atá o cnpitnl de 100.000:000$, isto alóm dns 
garnntinH do juros jli anteriormente dadas ás. 
ostrndns do forro D. Pedro II, da Bahin, do 
Pernambuco o S. Paulo. Por ultimo ahi tomos 
n loi do 6 do Novembro do 1875, autoriznndo .a 
g-nmntia do ,juros t\s lotrfls hypothoco.rias do 
um gt•anr.le bflnco, com omisslio nos paizes os-

_t ---..,------·--.... -------·-----·-

l!•angeires, ató o capital do 40.000:000$. lei que, 
a despe i to do incess11ntes esforços empregados, 
felizmente nunca pólo ser executada. · 

Em resultado, poróm, de tu lo isto, o que 
temos conseguido, Sr. présidento 1 Nad~, absolu
tamente nada, porque sem modo do e1•rar 
póde-se dizer que o mal sub•isto com a mesma, 
senüo maior intensidade, e a razito deste facto 
que a tolos contrista, é porque os remelios ató 

. hoje empregados têm sido, não os da medicina 
especulativa, mas sim os do empyrismo, diri
gidos &ómente contra os symptomas o atreitos 
da enfermidade, sem procurarmos conhecer e 
debollar a causa que os determina, ó po1•que 
temos cerrados os olhos para nilo vermos que 
emquanto não nos empenharmos em regenerar 
a lavoura pelo credito, nada teremos feito em 
seu beneficio. 

Mas, por que é que a lavoura entre nós niio 
goza de credito para attrnhir os capitaes que 
della fogem espavoridos 1 Este é qbe e o ponto 
a averigunt• e esta ó uma interrogação, a que 
ninguem ainda respondeu com mais lucidez e 
mais precisão,. que o homem de mais senso pra· 
tico e do mais profundos e.studos sobre matarias 
economicas, que entt•e nós tenho conhecido, 
· R91iro-me ao fallecido Martinuz Hoyer, que 
tanto sou se assignalar-so pelo sou ospirito m
vestigador e retlectido e por seus diversos es
criptos, por todos nós bem conhecidos e devida
mente apreciados. 

0 Sn, MEIUA I>E V ABOONCELLOS :-Era homem 
de grande merecimento, incontestavelmente. 

O Sn. NUNES GoNÇALVEs:- Em um dos sous 
escriptos, publicados n'um dos jornaes desta 
côrte, consignou ello estas palavras, para as 
quaes peço a attenção do senado (lê) : 

« O capital ó cosmopolita, vai onde o chama 
o interesse o sobretudo onde encontra a se
gut•ança ; mas, na phrase do iilustre Thiers, 
costuma vingar-se da injustiça por meio da 

·usura. 
O juro ou aluguel de um capital decom

põe· se em dous elementos di 'tine tos : na renda 
liquida a que tem jus a economia, sob pena de 
não realizar-se, estancando a fonte da riqueza 
social ; e no premio de seguro ou garantia. 

Aquella, a renda liquida, tende a tornar-se 
invatiavcl, ou quasi, qualquer que seja o em• 
prego do capital ; o premio de seguro ou ga
rantia, porém, varia necessariamente na 
razão inversa do risco, que envolve a applicação 
dada ao capital. 

Ot•n, evidentemente o risco que ha em uma 
transacção de credito, garantida por um immo
vel, ó nenhum ou quasi nenhum, porque o re· 
embolso integral da somma mutuada està ga
rantida, uma voz quo o mutuante tenha o 
cuidado de verificar que o valor do immovol ó 
superior liqnolln, o que dolle depende, e o mu
tuaria fót• coagido a cumprir religiosamento as 
condições do contrato a que se sujeitou, o quo 
de~endo da lei. 

Segue-se dahi, que om todo o paiz civilisndo, 
o j11ro do capital, confiado ti industria agricola, 
dovo sot• muito baixo, pois quo nponas com
prohondo n ronda liquida dovidn na capital. 

' 
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Como oxplicar, em face desta lei oconomica, 
a elevadisstma tlixadu juros que opprime a agri
cultura brazileira ~ ' 

E' que o legislador, esquecendo a garantia 
que deve dar ao credor, afim de que se torne o 
menos exigente pos•ivel, procurou coroar de 
favores e garantias o devedor, que, entt•otanto, 
està garantido plenamente com a posse da pro
priedade alheia, ou do capital que lhe foi con
fiado. E como n solidariedade e uma lei que rege 
fatalmente a humanidade, o que foz o legislador, 
foi prejudicar o lavrador previdente e honrado, 
porque paga o innocente pelo culpado. • 

Não se póde dizer mais nem melhor do que 
se contém nestas memorav.eis apreciações, nas 
quuee se explica a verdadeira causa d11. f~>lta de 
credito com que luta a lavoura. 

Alludi ha pouco, Sr. presidente, às commis
sões de inquerito e aos congressos agrico!as; os 
trabalhos de umas e outros ahi estão im11ressos 
em grossos volumes, que dei-me ao trabalho de 
compulsar. Os relatot•ios das commissões foram, 
por'ordem do Sr. Visconde do Rio Branco, extra· 
ctados no thesouro pela directoria geral do 
contabilidade, formando uma synthese das 
conclusões a que chegaram as divet•sas com
missões. 

Desse trabalho desta~uei duas conclusões, que 
são aquellus que mais mteressam ao assumpto. 

A' pag. i2, diz a directoria de contabilidade, 
referindo-se ao relatot•io das commissões (lê): 

« Não dispondo de bancos proprios e encon
trando p~queno auxilio nos commerciaes, re
corre a agricultura a particulares, que não 
dão dinheiro sob hypotheca, mas sim as mais 
das vezes á vista de letras abonadas por duas 
firmas,-. 

(Pag. i3) : «A taxa dos juros desses empres
timos regula em algumas provincias de 7 a 
i2 °/0 , em outras sobe tle. 18 a 24, e ha exemplo 
de se cobrar a de 48 e 72 o to annualmente I II ,. 

Nada mais eloquente para demonstrar o esta
do de desespero a que tem sido levada n lavoura 
no Imporia ; custando mesmo a comprehender 
como têm havido homens que se sujeitem a 
taes espoliações. 

Mais adiante, no. pag. iS, acCL·oscenta: 
" Reconhecendo que a f::~lta de capitaes, a 

taxa dos juros e as condições onerosas dos em
prostimos são empecilhos nos melhoramontos 
tndisponsaveis a tão importante fonte da ri
quez::~ publica, para obviai-os occorre doado 
logo a fundação de bancos que façam empres
timos u lavoura, 11 prazos longos o juro modico, 
dando o lavrador em garantia a ,qua pro
priedade. ) 

Do todos esses rolatorios, nenhum, porém, me 
llarecou mais digno de meditação o do estudo, 
pela proficiencia e critel'io com que foi escripto, 
o pela grande cópia do informações officiaes o 
dados estatisticos, do que o da commiRsilo da Ba
hia, pot• V. Ex. mui dignamente presidida; ahi 
rlopara-se com um trocho que muito impr•ossio
nou o mou espirita, o 'JUO ao mosmo tempo 
constituo a prova pratica mais convinconto do 
quo, ainda quanrlo a gar11ntia do juro nilo fosso 
um grando mal, perturbando ns finanças do 
Etltado, alia 110r si só soria inofficaz o insuffi-

ciet:to p11ra determinar a fundaçito ele bancos 
tet't'l termos. 

N'Utn dos ultimas periodos dessa importante 
trabalho lê-se o seguinte : · 

« A lei pt•ovittcial do 23 do Maio de i873 
autorizotl o governo a garantir o juro de 6 °/o 
ao anuo sobre a quantia de 5.000:000$ á sacio
dado que se format• put•a empt•estnr capitaes 
nos proprietarios agricolaa sobre hypotheca dos 
immoveis ruraes, de conformidade com a lei 
n. i237 de 1864. 

Atrí o presente não tem apparecido sacio
dada alguma que se proponha a fundar bancos 
pB.L•a o t•eforirlo fim, sobro 11s bases decretadas! » 

E note V. Ex. que este facto occorrido na 
Babia, não foi isolado, reproduziu-se tambem 
na pt•ovincia do Espirita San to, como se vê do 
relator ia da respect1va commissão, onde se diz 
que, a despeito de to.los os favores da lei pro
vincial de 1871 e dos grandes esforços empre
gados pelo presidente de então, o Sr. Dt•. Joílo 
Thomé dn Silva, nílo foi passive! organizar o 
banco, mediante os favores para essa fim con
cedidos, 

Com relação aOR congressos agricolas, la
mento que 11quelle ~ue se reuniu aqui na côrte 
não tivesse determmado, por meio de votação, 
as t•espostas que devia dat' tis the;es constantes 
do questionario,que lhe foi aprese~ta~o; mas, 
quem se der ao trabalho de ler os 1m portantes 
discursos que em grande numero se proferiram, 
ha de reconhecer, como eu reconheci, que as 
opiniões nelle dominantes, foram as mesmas 
qtie prevaleceram no congresso que se reuniu 
na cidade do Recife, onde se procedeu mais 
methodicamente, precisando-se, por !lleio de 
resoluções tomadas depois de luminosa dia· 
cussão, a solução que devia ter cada uma das 
questões propost~s. Vou ler o que respondeu 
esse congresso ácerca de alguns quesitos: 

• Quesito i . o Quaes as necessidades mP.is ur· 
gentes o immediatas da grande lavoura 1 

Resposta. i•, meio circulante, cuja insuftl-. 
ciencia ó muito senaivel, por falta de bancos. 
(Seguem-se outras.) 

Quesito 5.0 A grande lavouraaente carencia 
de capitaes 1 No caso aftlrmativo, é devido este 
facto 11. falta absoluta delles no paiz, ou tl. 
depressão do credito agricola 1 

Resposta, Sim ; 8enle carencia de capitaes 
o esta falta é a que mais agorenta o rogular 
andamento e o desenvolvimento da lavoura, 

Não ha falta absoluta de cnpitael no paiz ; 
mas, os quo existem são insufficientes e não 
aproveitam à lavoura, por falta de esta belo
Cimentos de credito, existencia da lei de 22 de 
Agosto do 1860 e depressão do credito agricola, 
para a qual concorrem poderosamente os de
feitos da nossa legislação civil o o complicado 
systema de processo, etc. ate. 

Quesito 6.o Qual o meio do levantar o era. 
dito agrico!a 1 Convem croar qstabelocimentos 
especiaos 1 Como fundai-os 1 · 
Rospost~. Reforma da loi hypothocaria, sup· 

11rimindo-so a adjudicaç1i0 forçadEL, cronçilo do 
bnncos agricohs e hypothocnrios, dorog~t.ç.iio da 
loi do 22 do Agosto do i8!l0, p1wa animnr o os
pirite do ELssociação, facilitat• !IS sociod~t.dos ano
nymas à ampliar n libordado do credito. 
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Qu~nto aos meios para funda~· aquelles ban
cos, sómento aos puder•es publicas calle re
solver, conformo os meios de que. pudm•em 
dispor. » . 

"Confrontem-se, Sr·. pr·sidente, as modi.las 
· suggtJI'i.las pelo coagr•esso do Per·nambuco, em 

tuJo. Je perfeito accórdo com as que for•arn lum
brad.•s pelo congresso do. cól'te, cora. as 'lue 
for·am r·eclumadas pelas commissões de inque
rito em 1874, com as que aponta o Centr•o da 
Lavo11ra e Commercio, em uma represe , tação 
recentement' dirigida ao corpo legislativo, e 
bem assirn a companhia União dos Lavrad ,_ 
res em seu relato rio d • 1880, comas que têm 
si dei acona·Jlbadali em ambas as casae do parla· 
manto e por· todos os orgãos da imprens~, t •nto 
na córte . como nas provincias, e forçosamente 
se chegarli as se~uint~s conclu<õJs, em· <JUO 
todos .,stáo de a.ccàrdo: ljUB o primeir.. dos mal s 
com que luta. a. lavoura, ó a falta de capitaes; 
que. estes só lhe pocle111 se•· proveitosos, sendo 
obtidos ·ll prazos longos e a. j •roa mo•licos; qu~, 
pa.ra. obtel-os nestas condições, só por meio de 
bancos de cr~dit • real o agr .cola. ; porém que, 
para. a organização de taes bancos, não ha outro 
'meio sen~o. ou garantia. do Estado, ou garantia 
da propriedade. · 

Ora, a. garantia do Estado está boje reconhe
cida., fulizmente, como a maior d s calamidades 
que poderia.m sobrevir-nos, em con-equeneia 
dos onorosissimos encar.ros que faria pesar sobre 
o thosouro, alem de que importaria ella um ver
dadeiro contr•asenso o uma clamorosa irij u ·liça: 
contras'nso, porque toros sabemos que o the~ 
souro niío dispõe de outros meios ·para fazer 

. etl'ectiva essa g .. rantiu., aenlo os ljUB lhe provêm 
doa impostos, que, s••n .o na maxima. parte· pag JS 
pela lavoura, viril• alia a ser auxiliada com os 
seus. proprios recursos, dando-se-lhe com uma 
mito o que "om a outra se lhn tirass'; injustiça, 
porque, generalis mdo-ae os impostos lis odtras 
claqses ,la •ociedade, s •l'ia pór todas em contri· 
buiçio par·a o favor de uma. só. 

Accresce que o iusucce•sl da lei da provin
cht da Bahia, da do Espiri to San to e da lei de 
6 de Novembro de 1875, que nunca pôde s"r 
executada, deve-nos convencer de uma. verda
de, e ó que o rspirito publico t.om bastmte 
pnr picacra pa.r~ não l_igar dema•iada impor
tanol:< a garantia otllc1al, sen·iio quun lo alia 
o.ssenta. em uma just:~ a r"ciação dos factos, e 
nos elementos nuturaea de prosperidade e de 
bom exito para. o~ interesses garantidos. 

Al'rodndll assim a garantia do Estado, o que 
nos r•esta 1 A da propriedade; mas, pa1•a chegar
mos a est '• só temos um •·aminho a seguir•, e 
seguir fatalm .. nt~, a sab~r: a refor.11a d'a le
gisla\·iio bypothoca.ria, em orJom a tornar a 
hypotheca uma ~'"'·lidada. 

As-im ja o comproheodoJ•am os lrgislndores 
do 18134, adoptando a-lei de 24 de Setembro 
daquello nnno, lei que honra a seus autor·ea 
pala sabedoria com que foi elaborltla., pelas 
1dóas novas e pnlas conquistas do direito mo
derno, ~uo intro luziu no nosso dil•oito pntrio. · 

M"s ainda as~im, ella ficou muito nquom de 
sou objectivo, porque tovo do ronlompol'i.ar· 
com eortoa prej uizos da legial~>çiio antiga, dni
xnndo anbsisLir· vicios que uous nuloros nilo ti-

V. II. 15 

veram n coragem de a Jrontar resolutamente 
para oxti rpal-os pela raiz ; e assim ó 'I ue so ex
plica o ti•cto anomalo e sorpr·enJonte que se 
observa, isto ó, qu' a. despeito ,Je tantas provi
dencias a· favores decretado• para a org miza
ç•o das sociedades de credito real no paiz, não 
pasaa 1ss" ainda de um desideratum. 
_Nilo 'luizeram oompr·ehender· que o capital ó 

por sua naturoza timido e t.lesconflado, q11o o 
c, pitalista mlo arrisca os seus havere• e a sua 
fortuna, stJnlio 'luando te·m- t•lena cert~za do 
reemJolso, e não 'luando, como acontece entre 
nós, elle se ve olmg do a sujeitar-se á.s delon
gas intermina.veis do processos, dispendiosos a 
ficar com uma propriedade, que não lhe con
vem, e que não sabe, ou que n4o póJe admi
nistrar·, ficando ex poeto a ao r sorprJndido por 
e111bo•c das ele hypotnec:>s occultas anteriores 
ou mais privilegiadas que a sua. 

São estes 08 defeitos d~ que 08 legisladores 
de 1864 nilo souberam expurgar a sua ob.·a e 
que, ljUanLo antes·, devem ser corrigidos, si nilo 
quizermos continuar a v.ver de illusões, como 
temos vivido até hoje. 

Foi para altorar nos pontos indicados ·a. lei de . 
1861, que eu m•l animei ll conf •cctonar o .pro
jecto quu ora trago ao conhecimento do se
Dado, sem me deter no empenho, que HSStimi, a 
pr.,fund.< convicção •JUe acornpunua-me da que 
outros poJariam fazei-o, com mais aptidão e 
mais 1 rotici~ncia. 

Feitas estas considerações preliminares, eu 
desejava agora, Sr. presidente, entrar em uma 
exposiçilo detalha.la. dos motivos que justificam 
cada uma das disposições do projecto ; mas vejo 
que e•t:l a teriiunar a hora., e V. Ex., como 
liel observador do regimunto, nl!o me deixaria 
continuar, obrigan o-me a cortar o fio de mi
nhas idéas. Reservando-mo, poii, para faz '1-o 
quando o pr<~ecto ••ntrar em discussão, limi
to-me n pedir a. V. Ex. !jUB, na fórma do regi
ment·•, digne-se remettel·o a uma ou mais, cm
missões da casa, como .V. Ex. entender. mais. 
conveniente. 

Não t11nho o desvanecimento do haver apre
sentado um trab•lho perfeito, e para que tivesse 
uma tal p'otençiio fóra preciso não·conhecer 
que, de todos os ramos do dir,;it.o civil, nenhum 
apresenta 1uais em:Jaraços e . difllculdades para 
ser convenientemente regulado, q_ue o dir,.ito 
bypothecario, como o attestaa var•Jedade de le
'l'i·l•çiio .OS pai?.BS mais adiantados e dl opi
niõ'S entro os escr•iptores que se têm occupado 
d ' tão irn porto nte mate ria. · 

Em todo o ca,o, asseguro ao s~nado, que este 
projecto não e fruo to elo improviso e sim o re
sultado de estudos e de meditação. 

O que peço :Is illust.-aclaB commissões, 'Ó que 
n~o fulnnnem contra elle 11 p~ior do t :das as 
cond mnações, isto ó, a condemnação do es_1uc
cimento nas r s,,, clivas pastas. 

A materia ó urgnnte e ni!o pódo por mais 
tempo ser procrastinn.Ja. Si o: trabalho fór 
apt•oveitnvel, o.' nobres commissões o apad,•i
nhem com " autoridade gue lhes d1i a confiança 
do senado e o prostigto do c •da um de seus 
membro• ; si fór defeituoso, corrijnm-n'o, o si 
fór iwprestavel, isto mesmo d ·clo.rom,para que, 
uma vez roj ,it.do, possa dar logo.r ao o.pparo-
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cimento de out1·o, que este)~ mais na altUI'II dn 
snbodot•ia do son:tdo, mnts digno de sua ap
provaçi!o e quo vonhn melhor satisf11zor ns ne
cessidades quo ou procuro rem~di11r. (Milito 
bom ; mwto bom.) 

A nssembléa gorallogislutivn resolva: 
Art. :1.• As disposições contilas no art. 14 dn 

lei n. i237 de 24 do Sotelllbro de 1864, com 
relação us acções hypothacarias, serão obset·· 
vadus com as seguintes alterações : 

§ :{nA assignação de iO dias é substitúid11 pelo 
pt•ocesso executivo, estabelecido nos arts.· 310 a 
317 do reg11lamonto n. 737 da 25 do Novembro de 
1850, etfectuan lo-se a panbora na immovlll 011 
immoveis hypothecados, seja a acção intentada 
contra o devedor, seja contra os terceiros deten
tores. 

§ 2.• Para a propositura d11 acção e effcctivi
dade da penhora, quando aquella fót• encami
nhada contra os berdoil•os ou successores do 
origin11rio devedor, basta que o mandado exe
cutivo soja intimado :lquelle que estiver na 

. posse e cabeça do casal ou na administração 
do immoyel, ou immoveis hypothec11dos, po
dendo a intimação !los demais interessado> ser 
feita editalmente com o prazo de 30 dias. 

§ 3. o Achando-se ausente ou occultando-se 
o devedor, de modo que nlio seja possivel a 
prompta intimação do mandado executivo, se 
procederá o.o sequestro, como medid~ nesecuru
toria dos direitos do credor. Contra o sequestro 
assim feito não se admittirá nenhuma cepecie 
de recurso, 

§ 4. 0 A e:~:pedição do mandado ~xecutiyo ou 
do mand 1do de sequestro, nos casos em que este 
tem logar, não será concedida sem que a peti
ção, em que taes diligencias forem requeridas, 
seja instruido. com a eecriptura de div1da o hy
potheca. 

§ 5. o A j11risdicção será sempre a commer
cial o o fóro com potente o do contt•a to ou o da 
situação doe bens hypothecados ú escolha do 
mutuante. 

§ 6.0 A adjudicaçi'io judicial em nenhum caso 
sera obrigatoria, Sorvit·:l para o. base da hasta 
publica a avaliação constante do contrato. Si os 
bens penhorados não forem licitados com o aba
timento de 20 "/o da legislação em vigor, irão 
novamente á praça com abatimentos succe"
sivos de 10 •/o, até que sejam otfectivnmonte 
vonlidos, ficando salvo ao credor exoquente o 
dir,,ito de requere1• que lho sejam elles adjudi
cados om qu11lquer das praças referidas, e no 
devedor. bom como n sua mulhor, a"cendentes 
o desc,nd,mtes, a facullndo do remil-os, antes 
da expedição da carta Jc arromat11ção ou adju
dicação. 

§ 7. 0 Verificada 11 adjudicação, a r,,qun!'Í· 
monto do CI'<Jdor, ainda soru admittido o devo
dor a resgatar os bens adjudica los dentro do 
prazo do um an no, contado da ndj udicação, 
omdianto o pngo.mento do valor por quo osta 
tivor tido logar, o bom a<sim dos juros ostipll· 
lados na oscriptura elo hypothoc:\ Yencidos ntó a 
dnta do resgato, das bomfoitorias roalizndas 
noa immovcis adjudicados o custas do pro
coeso. 

Art. 2, 0· Ao devedor o:xecutndo, alóm dos em· 
bnrgos autorizados nos nrts. 577 e 578 do reg. 
n. 737 do 25 de Novembro de 1850, niio ó permit
tido oppor contra ns escriptnrns de hypothecas 
outros que niio forem os do n111lidadea de pleno 
direito, definidas no mencionado reg-u!atuento 
e das quo são expressamente. pronunciadas 
pela legislação hypothecarin ; subsistindo cm 
vigor, quanto aos credores, na disposições dos 
arts. 617 e 686, §§ 5• e 6•, ainda do dito regu
lamento, sem p1•ej11 zo das prescripções con
tidas no§ 5" do art. 240 e § 3• do art. 292 do 
regulamento n. 3453 .1e 26 de Abril de 1865, 
para os casos que nilo forem de insolvabilidade 
o de fallenci11, . 

Art. 3.0 Em quaesquer exncnções, promovidas 
por credoras chirographarios contra o devedor 
commum, pnderu o credor hypothecario de
fender, por via de emb~rgoa, os seus direitos e 
privileg1os, .Par11 o fim de obstar· a venda do 
unmovol ou 1mmoveis hypothecados. · 

Art. 4. 0 As hypothecas legaes de toda· e quAl• 
quor especie om nenhum caso valerão contra ter
ceiros,sem 11 indispensavel formalidade da ins
cripçlío, ficando design11do o prazo ·de um anno, 
da presente lei, para n inscripçllo daquellas 11 
que se refere o art.123 do regulamento n, 3453 
de 26 de Abril de 1865 e que .ante'rim•mente 
constituídas, nã'l tenham !linda sido inB• 
criptas. · 

Pnragrapho unico. No regulamento que o 
governo e>.pedir para a execuçilo dusta lei, fi
xara as. formalidades o dilig •ncias CJ,Ue devem 
set• satisfeitas par~ a cfi'ectividado da JnSCI'ipçilo 
ordenada, sob pena, para os interessados, de 
caducid,de de taes hypothecas, o para os f11nc-. 
cionarios incumbidos de promovol-a e rellll• 
znl-a,a de multll. até 500$,alétr. das mais em que 
possam incorrer pelo. logislaçiio em vigor, 

Art. 5.0 E' da subsl'lncia das oscripturas de 
hypotheca, paro. que posa 1m ter valid1Lde, a de- . 
claração expressa que dell1s deve constar, por 
parte do mut.uario, do estarem ou não os seus 
bens sujeitos a quaesCJ,uer roqponsabilidades por 
hypothec11s legaes, 1m portando para o mesmo 
mutuaria as penas do' crime de estellionato a 
inexacti'lão ou falsidade d 1 declaraçllo feita. 

Art. 6.0 Os ompr~stimos hypothecarios serão 
feitos em dinheiro ou cm lotrns hypothecnrias, 
pela cotoção do dia, a escolha do muluario, 
quando a cotação fór inferior no sou valor no
minal, 

Art. 7.0 As letras hypothocarias, alóm dos fa· 
vare.< decretados pelalogislnção em vigor, goza
rão mais u11 isonçiio ostntuidn no nrt. 530 do re
gulamento n. 737 d • 1850, para o effoito de lião 
poderem ser p~nhoradas senão na falta absoluta 
de outros bons, pot• parte do devedor. 

Art. 8.• Os bancos o socied~tdos de credito 
real poderão tambnm fazer emprestimos nos 
agricultoros,'l curto prazo, sob o penhor de co
lheitas pondentes, do animaoq, machinnR, ins
trumentos o quaosqucr outros accossorios não 
comprohcndidos nas escripturns do hypothec!l. 

§ :t.o E<to penhor flcnrá om poder do mu• 
tunrio, c n pi•olação delle resultante O>cluo 
todo o qualquer priYileg-io, devendo sor inscri
pto no compotontc registro hypothocnrio, para 
quo poaan produzir os sous devidos offoitos. 

'J,. 
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§ 2.• Sorão punidos com ns panns do nt·t. 2(\<l 
do codigoo ct•iminnl n nlionnção sem consenti
mento do ct•odor, o os desvios dos objectos <tue 
tiveram sido dados om penl1.0r para a celebt•ttçllo 
de tnes empt•estimos o bom nssim todos o qunos
quor actos pl'nticndos em fraudo das garantias 
do debito contruhido. 

§ 3.• Nn excussllo deste penhot• sot•i'ío obser
vados as prescripçõos dos urts. 1• o 2" quanto 
ao processo, jttlgamento e execução das ncçõos 
hypothocarias, 

Art. 9.• As disposições destnlei não compre
hendem os contrnlos do hypothecas celebrados 
antes da datll de sua promulga~ito, e só são ap
plicaveis aos omprestimos hypothecarios, cujos 
JUros niio excederem a 8 '/o ao anno e com 
amortização realizavel entt•e 10 e 30 annos. 

Art. 10, Fica t•evogado o art .1 • d~ lo i n. 2687 
d,e. 6 de Novembr~ de 1875 o quaesquer · dispo
stções em contrarto. 

PaÇo do senado, em 9 de Junho. de 1883.
Antonio M .Nunes Gonçalves.-Antonio Oan
àido da Oru:: Machado.- Bartlo de Ma more. 
-Lui:: F'eUppe.-Bartlo doM amanguape. 
- O Sn. PRESIDENTE declara que achando-se o 
projecto apoiaJo na fórma. do regimento, acha 
melhor que va a commissão de legislação, é. 
qual já tem sido sujeitas m11terias da mesma 
natureza. 

O Sn. BÁaÃo DE MAMoruh - Peço 11 pa.
lavra. 

O Sn. PI\ESIDlllNTE :-Não ha ma.is tempo. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITO SUI'PLEMENTAR AO MINISTERIO DA 
li!ARJNHA 

Achando-se n~ sala immerliata o Sr. ministro 
da marinha, foram sol•teados para a deputação 
que o devia receber, os Srs. : Antão, Dantas e 
Paula Pes•oa, e sendo o mesino senhor introlu
zido no salão com as forma.lidales do estylo, 
tomou assento na mesa, a direita do Sr. presi
dente. 

Continuou a 2• discussão do art. i• da pro
posta do \)Oder executivo, converti.la em pro
JOCto de let pela camat•a dos deputados, n. 19, 
do corrente anno, abrindo llO ministerio da ma
rinha um credito supplementar de 324:736$749, 
po.ro. as rubricas Jos §§ 25, 28 o 29 do' ot•ça· 
monto da marinha, no exercício do 1881-
1882. 

O S1•. Lafuyette (p,·csirlente do con· 
solho:- Sr. presidente, tomo parto ncato do
bo.to tüo sómonto paro. responder o. algumas 
perguntas quo dirigiu-mo o nobre senaclot· pela 
provincia do Paro.n:i. · 

.S. Ex. perguntou om pri:noiN lagar si ó 
vorclo.doim a noticill dada pelo. imprensa, de 
haver o governo dt>ixaclo d 1 conceder a demissão 
quo J?Odit•n do cnrgo do prosidonto do. provincia 
do Rw do Janeiro o Sr, consolhoiro Gnviiio 
Peixoto. 

-------------·-

Sonhot•es, alguns presidentes do provincia, 
qua11Jo hll mudança de minist~l'io o não de si
tuaçito, ignorando si merecem ou n!!o a cem
fiança do novo gabinete, costumam solicitar 
su.1 demissão. 

Seguindo essa praxe, o nobre pt•esidonte da 
pt•ovincia do Rio de Janeiro, logo que se orga
nizou o actual ministerio, dirigiu-me uma carta, 
pondo sua domisslto nas mitos do governo, 

Respondi a assa carta declarando quo o go
verno confiava em S. E:t. e espet•ava que con
tinuasse 11 prestar serviços ao paiz no cargo 
quo exercia de presidente da. provinoia do Rio 
do Janeiro. 

Em segt1Ddo loga.r, perguntou o nobre .se· 
nadar si o governo julga necessa.ria. a. provi
doncill de convocaram-se extraordinariamente 
as assembléas provinciàes nas pt·ovincias em 
que a lei do orçamento deixou de ser votada •. 

O Sa. CoRRliiiA :-Ou aanccionada .. 

O Sa. LAFAYETTE (presidente do conselho): 
-Ou sanccionado.. · 

Senhores, muitas vez os, ou por luta que se 
estabelece no seio das assembléas provinoiaes, 
ou por hostilidade entre essas assomblóas e os 
pre•identes de provincia,ella• se encerram sem 
que BOja passivo! votar-se a lei do orçamento. 
Sem duvtda. os presidentes insistem para que 
não nconteça tal irregularidade, mas. não ó raro 
acontecer que, apezar de um t;rande numero de 
proro:;a.ções, niio · se consegue a passagem do 
orçamunto. E' evidente que em sem"lhantes 
circumetancias um presidente de província n!!o 
póde estar a prorogar perpdtuamente a a'sem;. 
bléa provincial quo nllo lhe concede ·O orça
mento, e dahi resulta que ella se encerra sem 
votai-o. · 

o facto é incontestllvelmente anormal, direi 
mesmo que é .um attento.do contra a con
stituição; mas, desde que occorre, indispensa
vel se torna sahir da difficuldade, o o meio 
unico é o presidente da pl'Ovincia autorizar a 
continuação do orçamento vigont~ no anno 
anterior. 

E' tambem umll illegalidade, um11 inconsti
tucionalidad•l, ma~ é a cons~quencia necessaria. 
da. outra illegalidad 1, sondo o caso de dizer
abyasus abyssum inllocat. 

Desde, porém, que cessam os motivo> que 
tornaram tmpossivel a passllgem do orçamento 
no tempo opportuno, cumpre ao governo pro
curar pelos meios a seu alcance fazor entrar 
as cousas na ordem constitucional; consequen
tem"nte, os presUontos, dada essa hypothese, 
devem convocar extraordinaria.mento as asa~m
blcias provine.iaes, para quo votam o orçamento 
e se restabeleça ll ordem legal, 

Direi, pois, om re•posta ao nobre sanador, 
que o governo ent~ndo, que, dada a hypotheso a 
que estou alludindo o ces,ados os motivos que 
<leterminllram a impossibilidade da votação do 
orç~monto, llS assombleas provinciaos dovom 
ser con v acudas oxtraordinariamonto. 

QU:Lnto a da provincia do Rio do Janeiro, 
direi ao nobro senador que o respectivo presi
denta cemmunicon-me qu 1 os tU. clolibol'ado a 
fazer a convocação oxtraordinaria, para o fim 
alludido. 
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Perguntou finalmente o nobre senador qunl 
o penaament • do governo 1lcorcn do regulamento 
do selo rocontemonto publicado. 

Senhor >a, tem apparecido diveJ·s~s raclama
çõ·•• contt·a varias disposições Jes;e rogull· 
manto. D>l algumas se fez orgão um honrado 
deputado pela provincia do Rio do JaJPiJ·o. Ha 
aind t reclotmações de outra procedencia. O 
governo as tem rec.,lhido, as estuda, e, pro
curanlo fo1•mar uma opinião claJ•a e firme a tal 
respeito, tomará as provirlencias que julgai' 
ma; a conven:entes e acertadas. ' , , 

E' o que eu tinha a dizer. 
Nilo bavend > qu 1m pedisae n l'lalavra, encer-

rou-se a discussilo do art. i•. . 
Segui u-so em 2• discussão o art. 2• da mos1na 

proposta, 

O Sr. Oorreia:-0 senado tem, por 
motivo• que não é nocossario rPc01•dar agora, 
rejeita·io artigos semelhantes, Esti no moamo 
caso, por idenLicos motivos, o ~rtigo de que 
ora a' trnta. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discu>sllo, 

CREDITO EXTRAORDINARIO AO MESMO MINISTERIO 

Seguiu-se em 2• discussão, com o parecer da 
commi~são de orç1mento, o art. 1• da proposta 
do poder executivo, conve ·tida pela carnara 
dos de,>utados em projecto de lei n. 23 do cor
rente anno, abrindo ao me~mn ministBrio o 
credito extraord na rio de 538:820$287, para as 
rubricas-Arsenues o Obras-d~ exerc:cio de 
1881-1882. 

O Sr. Oorreilu- Folgo em dirigir· 
me ao illustre ministro que se acha neste 
momento u frente da brilhante armada nneio
nal, que, ba 18 annos, no dia de boje, tantas 
glorias colheu para a nossa patria. (Apoia
dos. Muil.o bem ! ) 

E' um tributo de gratidão, é uma homenagem 
de reconhecimento, que, em nome da ·nação, 
eu pago nn dia H de Junho aos bravos 
de Ritchnelo. (Apoiados. Muito bem!) 

A proposta de credito que se discute é 
uma das que provocam mais graves conside
rações. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA:- Apoiado, 
O SR. CoRREIA:- A pl'imeira versa sobre 

si a somma pedi la em :JO de Agosto do anno 
pas•ado, para reforçai' as verl>a<-AI'sonaes-e 
Obras, ó n exacbmente precisa para cobrir as 
do ·pez~s roalizldas, 

Q11nn<lo a prorosta foi npresontnda, calculava 
o governo com dospez·•s pt•ovav"is. 

Hoje o nobre ministro tom de nxpo1• ao sa
nado a realidade dos factos e hàbilitnl·o n votoo· 
a sommn quo a oscripturação do ministerio 
da marinha mostrar que ainda ó necossaria 
pal'/1. as duas VJJI'llns do que trata a pro
posta. 

A Rogunda consi Jomçiío VOJ'Ra sobro n dono
min:<çiío do credito oxtraordinnrio d·ndo n osto 
quo so podo. 

Comquanto uma folha tlio rospeitnvol como o 
J ornai do Oomm~:rcio Jiga, com tal ou qual 
má vontada, q ne nlio julga justifio >da, que o 
senado sapient ssimumento se e tli occupJnlo 
c"m a di•tincclio entro cred>to supplementar 
e extJ•aordil'lario, necessario ó averiguar si 
tt·ata-se na realictlde de um credito extraordi-
nario. " 

A J'azlio e<tíi mostrando, e a lei 61' 9 de Se
tembro do 1850, 'xpres~ar.oente declara que 
credito supplamentar ó para rubrica existente 
no orçame.nto, o c~edito oxtl'&or~innrio é para 
dosneza não prevista. 

E si temo~ em nossa legislação fiscal o cre• 
dito extraordinario, o c1•eJito su •plementar e o 
cre lit especial, necessario é que demos a cada 
um delles a denominação que cabe no caso. 

Ora, tratamos pre~entemonte ,ie serviços 
contemplad.>s em verbas do orçamento-Ar~e· 
naes- e-Obras.. ' , 

Portanto, o credito que estamos discutindo, e 
com o qual se pr ·tende reforçar a somma jd 
concedida para taes serviços, é um credito sup-
plemH utaJ•, ·_ 

O que ••ctuou para ·o nobre ministro da ·ma
rinha sohcitar, não credito •upplemeritar, 
poróm extra. rdinario, foi a oircumst>meia de 
nlio ter o governo faculdade par>~ ab~ir credito 
sup:>lemental' em relação áquollas verbas. 

Ma•, senhores,, a resolução é agora do poder 
legisl>tivo, que nilo está suj •ito á limitaçil:o 
que impoz ao governo. Si elle attender d pro
posta, suppre a deficiencia q11e se d:l nas verbas 
-.lrsenaes- e -Obras,- concede credito 
su pplemen tar, 

A 3• observação versa sobre o podido de cre
dito exu·aordinario para a verba-Obras. 

Ha disposição esp·•cial probibindo que para 
esta verba abra o governo creditos Bllpplemen
tares Ora, a lei do orçamento prohibe em geral 
a abJrtura, pelo governo, de creditas Blol•.ple
m •ntares para •. utras verb·•s alem das indi· 
cadas n~ mesma lei. Nilo obstante isto, o le· 
gislador não dispensou aquella 'especial dispo
sição. 

Por que 1 Por ser mui grande a tentação que 
excita o governo a ultrapassar o limite traçado 
para as c;Jesp •zas com obras, sol!Jretudo em um 
paiz vasto ·· novo, como o Brazil, onde bn que 
em >rehendol' tmtas obras de provada. utili
dade. 

Prohibinrlo o credito supplementar, o uriico 
que I 'galm 'nte cabe para augmentar as vr>rbas 
do orçamento, podr.ria alguom acreditar que o 
legislador OlCincarava a porta aos creJito< ex
traord na rios, cuja ab, rtura aó ó pemlittida ao 
gov ·•·no par11 casos de força maior, que abso
lutamente não po Iom BOI' provistos 7 Sng-ura· 
monta nilo. O crotlito, legalmento passivo!, ó 
o suppluentar. Prohibido este, nada mais bav ia 
que acautelar. 

O governo, poJ•úm, qun se enconti'>Wa com 
este o'>sr.aculo formidavel, tondo-o dostJ•uido, 
escngitou o inn•porndo oxpodionto do pedir a 
um·1 donom'nnçiio innpplicavol n o~cusa que 
sontia fnltn•-lho, som repnrnr quo assim mais so 
compromotti '· 

E quorondo nprosontnr cort.n cohoroncin, usa 

I 
I 
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do mAsrno expedinnte quanto 11 despeza que 
exorbitantemente fez pela verba-Ar.ien~es, 

QuandJ, poróm, fo•se admissivel o credito 
auppl,mentar ou extraordinario, o g ue· c um o 
pr111 era recorro r a. ello ant ·s de autor1zar qual
quer despeza excelente da verba. o. 

E' o que preceitua a lei de 9 le Setembro 
de 1850. Mas nern sequer foram l'aapeitadaa a~ 
fo1•mulas, Entretanto, o que a mesma lei lispõe 
é que, prnterida a formalidade, o ministro da 
fa~en .a, sob pena .lo responsabilidaue, nllo 
autorizara o pagamento. . . 

Como se fez a d Jspeza, nlo ten lo havido ao 
m~nos a expedição le qualquer decreto do po
der executivo f Por a.v1sos dirigiJos á pagad ,_ 
ria de mal•inha, facto tambem <iigno d' not·•, 
para Harem reguladas convenientemente as d~s
pozus que silo feitas nossa repartiçllo, e nllo no 
the~uro. . 

Bm todo ca•o, o qu~ vai' essa responsabili
da io rscripta na lei do 18501 E não só nella, 
mas na da r sponsab !idade dos mini'ltros' 

Acaso póJe duvidar-se de quo tal despeza, e 
assim realizada, está comprehendida no art. 6• 
da H de 15 de Outubro de 18271 Diz esse 
artigo ( lê) : 

c Silo responsaveis os minist1•os por dissipa
ção doa bens publicai: 

§ 1.• Ordenando ou concorrendo de qualque:· 
modo para. ns despezaa nilo autorizadu por lei, 
ou para se fazerem contra a fórma nella estabe
leci la, ou vara se ·ciJlebrarem contratos ma
nifestamente lesivos. 

§ 3, • Não pondo, ou não conservando em 
bom estado a contabilidaJ~ de sua repartiçlloo :o 

Si esta é a nossa le~islação, é tum bem a ile 
ont1•oso povos que se regem pelo sys,tema l'epre
aentatlvo, 

A lei organica da contabilid1de publica na 
Belgica dispõe o que se segue(lB) : 

« Arto 16. Os ministros nl!o podem fazer ne
nhuma despeza PXcodellte dos credites abertos 
para cada um lelles. · 

. c Art. 17. O ministro da fazenda não autoriza 
o pagam~nto de nenhuma. ordem senllo qnando 
versa sobre credito aberto pela lei. 

« Art. 18 São reaponsav~is pelos pagamen
tos os que os ordenam contr 1riamente ás leis 
e regulamentos de administração. :o 

Taes são os. principies capitacs em ma teria 
de creL!ito. 

Semprn aqui os su8tentei, deplorando 1 oro
fundamente quo tenham entre nó' tão pouca 
força. Emquanto o liame dos croditos fOr fa
cilmente despedaçado pela. mão prepotente do 
governo, som temor de respon~abilida1e, esta
remos om outro rogimen, que nllo o que nossos 
pais CI'Onram para o Brazil. 

Niio ó este o pl'imeit·o credito extraordinario 
para ob1•aa, quo o ministerio da marinha se 
lembrou do solicitar pnrn justificar actos que 
ir1•o •nlarmonto pt•aticou no oxm•cicio do 1881 
-1882. 

Não quir. dat•.lozo conhocimonto ao podot•lo
gislntivo da dospo1.a total nbusivamonto foitn; 
solicitou prim ·iro o CI'Odito do 300:000$, quo 
agora complota com ouli'O do 150:000~000, 

O que disse a commissão do senailo guando 
occupou-se com a primeira proposta V (Lê) : 

c Parece á commissil1, gu~ nlto foi legal o 
procedimento do governo desviando sommaa, 
como fez da verba-Obras-do ministerio da 
marinha, para a.pplical-aa ao assentamento de 
pha1•Óes, 

c Dosde qu~, J?ela bi n. 2910 de 30 do 
Agosto de 1879, fo1 concedido o credito especial 
do 400:000$ 'para a collocaçl!o de ph·tróes, cum
pria no governo, na ex,.cuçilo dessa lei, proce
der com toJa. prudencia e cautBlà, p•ra só 
mandar faza1• o assentamento daquelles,.cujo 
custo nilo excedesse á refer :da. somwa. , 

c Entretanto, do exame doa documentos ns. i 
.e 2 se verifica que essa despeza com o mesmo 
assentamento doá pharó 'S, não só absorveu o 
supraL!ito credito especial e a verba-Obras
des:iuada a serviço o~dinario, como ainda 
grande parte da SJmma constante do credito de 
300:000$000. . . 

c 'Votado pelas ca.maras o era lito especial para 
collocaçdo de ph •róea, o que importou separar 
inteiramente este serviço do ordinario do orça
'"ento, nllo devera a despeza, que se tivesse de 
fazer com tal serviço, ser confundida com a 
destinada ús obras ordinarias o 

cO procedimento contrario do governo, po
rém, deu causa a. uma tran,fer .. ncia, boje pro
hibida, nilo de sobras que não existiam nem 
podbm se dar na verba-Obras-a vista da 
expoHiçllo que preced~u ao. credito solicitado, 
mas de q_ uantias destinadas por lei a outros 
serviços a1nda não realizados o · 

cPara prova de mais outra illogalidade, por 
parte do governo, releva pond •ra.r, que, sondo 
concedido o credito espectai para pbaróes 
de ... , .. , ..... ,............ 400:000$000 
e o ordinario para a verba. 

-Obras- do, ...... , .. .. .. 150:000$000 

ao todo .... , ..... , • .. .. .. .. 550:000$000 
foi despendida todn esta somma só com o 
assenbmonto de pharóes, e ainda solicitado, 
além do credito de 300:000$, de que se trata, 
um outro de i 50:000$, 11endente até agora de 
delibet·aç>iO d·• cam~1·a dos deputudos. 

c Assim confundiu o governo d 1~poz,s de um 
cre.lito cspeci>tl com ou troas 01•dinarias e d1s
pendeu no exercicio de 18RI-1882 a somma 
d • 1.000:000.~ com pharóea e obras, quando a 
dospeza com este.s dous serviços não podia le
galmente exceder a 550:000$000. 

•Houvr1, pois, o excesso do despeza do,.,,., 
450:000$000. 

cParece tam11em que o· creJito oxtl'aordi
narh, de que se trata, devera ser solicitado 
para pha.róes, afim de, com parte delle, ser in
demmzad>L a v ·rba-Obras. Um exem1•lo se 
deu na primeira sos•iio deste anno, em que o 
ministorio da agricultu:•a, tendo disposto de 
sommns · porlencnntos d vorba -Obras-para 
OCCO!'l'OI' as dospezas das linhas forrOIIS de 
Paulo Alfonso o do Camocim a Sob.•al, veiu as 
ca.maras solicitar o obtovo um credito pal'll 
oslns ostradns, o qual om granrlo parto foi ap
plicudo nquolla i ndornniznç!Io. 

.-- '···· 
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« O miniatet•io 'da mat•inha, pot•ém, npartou-so 
desta normn de· pt'Oceder o pediu ct•edito ex
tt•aordinat•io, não pat•a. pharóes, mas para obrns. 

« A' vista da illegalidade dos actos mencio
nados, devera a commissiío aconselhar n rej"i
çã" ou a modificação do ct•edito proposto : es
tando, porém, a encon•ar-so a prosent·, sessão 
o pot• outro lado sondo infot•mada a. mesma com
missão do já estat• paga toda a despez:t ordenada, 
a qual nãD convem deixar ficar a descoberto, 
ve-se forçada a concluir o seu parecer no sen
-tido da adopçtio do pr ~ecto. 

« Sala . das commissõea em 4 de'Outubro de 
181'12.- J. D. Ribei1·o ·da Lu::,_;, Affonso 
Oetso.-Leitllo da Cunha. 11> 

Doue nobres membros da commissão, os Sra. 
Barros Barreto e Antão, foram de outro -pare
cer (lê) : 

" Demonstrada a illegalidado do credito pe· 
dido, opinamos pela sua t•ejeição. » 

Assim se enunciou a commissllo d•) orçamento 
do senado, quando se tratou do primeiro credito 
pedido para reforço da verba -0 bras- do mi-
nisterio da. marinha. . 

O que !iremos actualmente, quando se võ que 
primeiro· credito foi insutlicientB, e que se nos 
pede para augruentar esta illegalidnde mais 
150:000$000 ? . . 

N·, parecer presenta, de que é relator o nobre 
senador por Minas, o. Sr. Alfonso Celso, vêm 
as seguintes palavras, que têm muito valor, .por 
serem de um senador que tão indulgente ó 
p~ra catn seus co-raligionarios (lê}: 

· « A com missão insiste sob r~ as ponderações, 
tantas vezes feitas, acerca da inleclinavel ne
ces•idade do re~tl'ingir-s1 o governo a.os dia
pendias autorizados na lei de orçamento, que só 
em circurustancias oxcepeionaes e urgentes pó.Le 
ser ••xcedida. » · · ' 

E', porém, c h mar no deserto pretender que 
.o governo não transponha os limites pelo poder 
legislativo fixados li• dospezas. 

Todo o systema represimtativo assenta no 
tnagno principio da fixaçlto das despezas pelo 
-pa.rl:11nento, que é igualmente quem concede 
os meios para realizai-as, 

Mns o qu1 vemos to los os dias 1 Que o go
verno por qualquer razão que lhe occorre, por 
minima qtto seju, par.~ f,tzer um1 daspeza sem 
ter credito, a. vai fazendo, 

Tom-so argumentado com a declaração de que 
ae verbn.s são mal dotadas. 

Admittamos a proc·,dencia de,ta razão, quo 
estou bem longe de dar como provada, 

O ~uo cumpt•ia ao governo fazer em prnsença 
das difficuldados resultantes da deficioncia das 
verbas 1 Solicitat• do poder competente o nu
gmonto d~ credito. 
. Tal nilo faz : mal julga podot• allegar que o 
credito ó insufficien\e, entonde logo quo pódo 
decretar as despozas, realizai-as e pagai-as, 

Procedimento ó osto mais que irregular ; re
duz as camar.~s a um pupol domasindamento 
sub.tlterno. 

Na exposição fJUC p1•rcr.do a osta proposta ar
gumenta-ao dosto modo: Si não fôrn n prohi
biçüo do transporto das sobras do uma para ou
tras vorbns, o governo não toria do t•odir Ulo 

avultado credito, em vez de L 133:577$03(1 só 
devoriá p~ lit• 597:802$038, pois quo algut'nas 
verbas detxuratn m1u•gem. 
· Entre estas, como quo por irt•isã:o, figura a. de 
phat·oos,justa.mente o serviço que motivou o ex
tram·dinario rombo que se nota no orçamento 
da despezo. do ministerio da. marinha. 

Eato. ra:~ão é maia para condemnar o excesso, 
dD quo para justificai-o. Si já não ó ,poasivel o 
transporte de sobras ,de umas para out:•as v e~ 
bas, como se autoriza. e •e realiza despeza ex
cedente do credito concedido para cada uma 
dellas 1 

Si quando mesmo fosso ainda permittido o 
transporte de sobras, haveria deficit, o que fica 
.sendo a lei do orçamento 7 · 

Ainda se diz : O governo fica com as mãos 
atadas em presenl'" de creditas reduzidos. 

Mas, senhores, as leis de creditas não se fa
zem senão para. atar as mãos ao governo, Des· 
atando -as o governo por si mesmo,lança-se em 
outro regímen, que não o que esta escripto 11& 
Constituição,, 

Quando o govet•no sente-as peado n"m por 
isPo a lei deixa de vir em seu auxilio ; o que 
convém ó obsQt•val-a. E', pot•ém, mais expedito 
quebrar logo as cadens e m•t•emessal-as ao 
podo r legisla ti v o. 

·Quando o governo, procedendo com escrupulo 
na au torizaçã:o da dospeza, verifica que prccis~ 
de mais alguns meios, vem ao podet• legtslativo 
oxpór-lhe o caso e solicitar esses meios; ainda 
não aconteceu que f, asem alies recusQdos. 
Mas isso é dar muita satisfação ao poder legis
btivo; é mais refo1•çador da autoridade do go
verno expedir um aviso abrindo os cofres do 
thesouro ou d11o pagadoria da marinha e mandar 
pagar a dcspez~ que decretou ! E' este o espec
taculo que todos os dias o governo está dando 
à naçilo, em desabono, em menoscabo do poder 
legislativo ! 

Lendo as tabe!las que acompanham a pro
posta, o qu o vã quem procura conhecer a ver
dade, sabor quaes foram as despezas que têm 
justificação, e separo.l.-as das que não 11 tem~. 
Não acha luz por ontle se guio. 

O nobre relator da commissão dizia, em uma 
das sessõ~s passadas : 

~ Niío foram as despezas apontadas as que 
trouxeram a ruptura do credito legtslativo.» 

Mas, quaos foram? Quem dera que o go· 
vorno mo habilitasse para saber em que mo
monto passou do ct•cdito legislativo para o ar• 
bitrio ! 

Pelo contrario, alóm de não habilitnr-me 11 
saber "m q uo momon to o com que despeza ul
trapassou a faculdade que tinha, nem no monos 
dt\-me noticia espocific~da das despezas que 
fez ; todas as tabollas trazom englobadas as 
despozas. 

Trata-se, por exemplo, de umn despoza do 
918:575$1300; diz-so: "Esta dospeza foi foita 
com us opot•o.rios do consl.rucçiio naval. » Com 
esta >implos indicaçilo, hn quom possa dizer si 
foi I'OHpoitndo o preceito Jqgi~lativo t\cot'Cil do 
numero o voncimontos dos operarias do con· 
strucção navnl1 ;i 

1.! 



SESSÃO EM 11 DE JUNHO 119 

O que diziam noss1s pais ácerca das dospozas 
solicitadas englobudamente do podot• legis
lativo 1. 

Tenho folheado os annuos dos pt•imeirostompos 
da nossa existencia politica para ver como en
tendia a primoil•a e brilhante geração politica 
deste lml'erio os direitos o devores reciprocas do 
parlamento e do governo em mataria do des
p~za, e encontrei um parecer muito notuvol da 
commissl'lo do fazenda, apresentado na sessão da 
camara dos deputados de 27 do Agosto de 1828, 
sendo relator ·O Sr, Bernardo Pernira deVas
concellos e membros da commissi!o os Sra. 
Ledo, Calmou, Souza França, Rezonde Costa e 
Silva Guimarães. · 

O governo havia pedido para o serviço do 
1~28 o credito supplementar de 4.45:!:408$054 ; 
e1s o parecer a que me refiro (lê): 

c Quanto porém á petição do credito supple
menta•• de 4.453:408$054, pedido para o expe
diente deste anuo, o pedido em globo sobre a 
vaga expressão, e ainda mais vaga razão de 
necessidade, importando uma semelhante pe
tição ou a 'lliolaçao ou illusao da lei de 14 de 
N O'llembro de 1827, que fixou as despezas que 
aóruente se deviam fazer no corrente anno, e, 
sendo de nuci'llo exemplo o resultádo a per
misstlo do eooorbitancias da lei do arça.mento 
sem ,·econhecida necessidade, não deprehen
dida no caso actual nem do relataria do minis
tro, nen1 dos quadros que aprnsentou com ollo, 
a ·COmmissão, sem. ter duvida do nropor alguma 
quantia, e sem negar a necessidade do que se 
pede, entenda que nenhum jui::o pode assentai' 
a esse respeito. » 

Não foi cntilo concedido o credito supple
mentar que o governo solicitdra. 

·'Todas as propostas do credito, que têm vindo 
no podar legislativo, nas sessões passldns e na 
presente, incorrem nesse defeito do engloba
mento, e com a grande differença de que em 
1828 pedia-se ao poder legislativo eradito antns 
de autorizar a despoza, ng •ra· vem-se pedir 
credito unicamente par<l sanar a illegalidado de 
se haverem feito as despea IS sem nenhum cre
dito. Já se não recorro li oxprossilo-necossi
dade da despoza ; contentam-se hoje os minis
tros em ailegar que a despeza ora util, · 

Fui arguido porque mo occupo com a logali
dado de dospezas do valor minimo. Si ou pl'.J• 
cisasse de j'tstitlcação para osso procedimento, 
a teria. nesse moamo parecür de Agosto do 
1828, quando falia ·em fataes sangrias nas ar
terias oxhnustns da nação. 

0 SR. BARR02 BARRETO:-Entrotanto, vamos 
melhorando ••. 

O SR. CoRREIA :-0 dinhoil•o do contribuinto 
ó s1grndo; nos sous repros •ntantes incumbe 
não consentir que ao toquo om um roa! sem ser 
em nome rla lei. Si para impó1• onus indevidos. 
nos contribuintes, hn qnnntins minimas o ma
:ximns, desejo sabet• onde principia n grando 
dospeza ; será a do 1:000$000 'I 

Pois, SJi vierem dez de 100$, estaremos no 
mesmo ca"o. 

Si protost~vam os nossos maiores, em 1828, 
contra o po-lido do ero li to ongloba.lamento, 
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membros cjestll casa, dignos do maio!' respei
to, clamavam no mll!lmo sentido em :1877. 
Via•n no englobamento ·das verbas um pedgo 
para os contribuintes ; queriam ·que as ~ospnzaa 
fossem t4o esp •citlcadas quanto passivei, o lem
bravam que a opposiçao parlamentar em Fran9a 
houteara, com justa razão, a bandeira da os paci
ficação das despezas. 

O ·systoma, que ·actunlmente se desenrola. to
dos os dias no J•ecinto das camaras, em mataria 
de contabflidade vublica e de autorização de 
despezas, não é proprio de um regimen fun
dado na liberdade. 

·Apre<onta. o governo a slll\ proposta do lei do 
orçamento ; as c.ommissões d11 eamara e do se
nado com olla se occupam ; -o governo disputa 
uma pequena verba, cede outra; parece que 
se eslá tratando do cousa séria, que o governo 
conce~e ~quil!o que póde, e que insta pelo que 
JUlga mdisponsavel. · 

Par.eco que o orçamento assim votado será 
cumprido. Pois ntto ha iUuslto maior. No dia da. 
exocuçl'io, notam-ao factos como este : o poder 
competente concede no oxercicio do 1881 a 1882, 
para as despezas do •~>inisterio da marinha a 
sc;>mma total de 10.216:536$726; mas o exerci
CIO encerra-se e •m a dospeza de 10. 782:29::!$824. 
Como foi qno dou-se esta nugmonto 1 Houve 
algum Jtcto, mesmo ·do poder executivo, decre
t!lndo-o 1 Nada disto : é negocio feito por avisos 
que vão de ·uma repartição. pala outra o que, ás 
vezes, ficam na mesma repartição, quan~o ha, 
como nas ministorios do. g.uerra e do. marinha, 
pagadol'ias es).'lociaes. 

Si não fosse a necessidade da a prasento.ção 
de propostas, como esta que discutimos, para 
nplannr difficuldades de escriptut•ação, fi· 
cn riamos em ·perpetua i~norancia de como siío 
distribuidos os dinheiro~ publicas. · 

Tratamos ago.ra da verba-Arsenaes,-para a 
qual o governo niio pól~ abrir credito supple
montar, ainda obse•·vadas todas as formalidades 
da lei de 1850. 

· Pois o credito abriu-se sem essas formnli
dades. Em que importnncia 1 

Na. do 364:886$477. E logo pagou-ae a des· 
poza excedente do credito legislativo. 

Nado. impediu que se abrissem os cofres do 
thesi>uro ; nem n disposição catogorica da lei 
da responsabili ·!ade do ministra, nom a com
minaçilo de responsabilidade do ministro da 
f1zonda escripta na lei de 9 do Setembro de 
1850. 

Dou-me nlguma ospernnça o nobre pre•iden
to do conselho com o seu pogramma, que na 
parto financeira é correcto. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA: -Em po.la
vt•as. 

O Sn. ConmniA :-S. Ex. disse que o mi
nist.orio actual, comquanto pertença á mesma 
politica .los gabinetes anteriores, davn-lhe com
tudo nova intQrprotnç~o. Deus quoira quo a 
intorprotnçiio continuo a ser n do respeito á 
lei, o do. obsorvancia dos creditas logislalli
vos 1 

O Sn. SJLVlliRA DA MoTTA .:-Daqui ha dous 
nnnoa havemos do vor. 

------·---. -------
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O SR. ConnRIA :-Venha ossn nova inter
protaçlto; hei do aoo'!'pllnhal-a, nlto com o d~
sejo de aoh ar matertu paro. cen <urar os mJ· 
nist,·os, autos com o de poder vir um dia dizer: 
Houve já uma interpretação da politica libe
ral que, na parte fin11nceira, merec11 applau· 
sos da naçllo l-Possam os nobre~ ministros me· 
recer esLe louvor, Vale mais a lirme~a do mi
nistro em não ultTapassar os ct•euitos legisla• 
tivo, do que quantas oiJser\'ac;ões aero tias ve
nha f~~er o representante da. nação, no seio do 
parlamAnto. Si o minietet•io ap 'rtal,'ise da sua 
nova interpt•etaçllo, nlto lance a culpa, nem 
aobre a deficiancia de veriJas, pois que ha 
meios de. as supprir legahuepte, ~~m 1 ,bre 
as dispostçõea que J•egula.m a conlábthclade pu
blicu, porque s.llo as que vigora tu em todos 
os paizes hvra>~. 

Nilo se atire o mini <terio na dictadura finan• 
ceira.; mantenha o prop·1aito de t'eapeit:Jr as 
verbua da lei ,,o orçamento, e tera concpr1•ido 
para a. solidez elas liberdades publicas, 
. A historia está ensi iiando esse proa e !imento 
aoa amigos :os verdadeiros pr:ncipios liberaes, 
que nossos maio1•ea professavam, qu~ estilo na 
lei fundamental, e qu·• eu b11sco conservar, es
tando por isso alistado no partido conserva-
dor. · 

Terminarei •olieit' ndo uma' informação do no
bre ministro, Li, em u1n discurso prof1rido na 
camara pelo illuetre .Sr. Gumes .!e Castro, que 
tinham si 10 comprados escravos para a armada, 
reí~t·indo o digno deputado que um do3 ex-se· 
nhores requerer • á the;ouraria de íazonJa. o 
devido pagamento. 

Espero que o nobre ministro preste ao senado 
esta mformação, 

O Sr. Alm.elc:Ja Oliveira (mi
nis'ro da marinha):- Sr. pr .. siddnte, acom
panho ~ '!obre se~ador que ac;ba .de fallar 
nos parrtottcos sentunentos, que 1nspu•aram as 
pr:meiras palavras do seu discul's ·-justa ho· 
menagilm aos illu•tres brazileiros, CUJOS nomes 
recorda o glorioso dia em qu · nos acham. s, 

Parece-me, Sr. presidente, qun darei melbor 
resposta át considerações do nobre senador 
pelo Pa.raná , segu111do pari-passu os pontos 
do notavel d.scurso, que S. Ex. acaba de pt•o
ferir. 

A prinieir~ i!lterrogação q~1a s,. Ex. dirigiu 
ao governo, o s1 a somma l'ed1da e exactamente 
necessaria para solver a de•peza feita. o; rei a 
S. Ex. que o pe .ido do gu erno assenta na 
demonstraçito quo acompanhou a proposta do 
credito, o nito foram illudirl"s as previsões da 
contadoria de marinhu, no que toca ás despe~as 
que trazem a nota de-pl•ovaveis ale o fim do 
exeo·aicio. 

Foi a demonstraçito feita em Agosto do anno 
pasbado, e por occasião de ser ella organizada 
teve a conta lorin e.n vista niio 8Ó a d •spe?.aau
torizada aqui o n"s provincias, como as sobras a 
saldos existentes aqui o om outros logares. Com 
tal baR& a demonstroJção nllo podia deixar 
de ser o oflecthnmento ó o:.:~cta. 

Acha o nobro senador a quem tenho a honra 
do responder, que ó iml'o'opria a denominação 
daJa no credito que ao discuto. 

E11 'ntto me opponho, Sr. preside~te, a que o 
cr'dito s•ja ohaouado supplementar; pensa bem 
ou mal, n••ste particular, Já tive outro dia o~ct
sião de dizer que considero supplerilentsr lodo 
credito que tom por fim supprir deflci. neia de 
verba, pouco impo!tando q~e. esteja ou nllo 
encerrado o respectiVO eXli'OJOlO, . 

Sendo, porém, mais. Jlrovavel aue o erro 
antes esteja da minha· do que da' pat•te doa 
nobres senadores, que opinatn em sentido con
trario, de.o dizer que o· governo ,aceita o ore
tlito com a denomina9ão que o s~>nado ente11der 
q ne lho deve •lar Nilo deviP mesmo. fazer 
queatl!o pot• este motivo, 4 vista. to que ja tem· 
o senado rosolvido quanto a creditos idonticoa 
do outros miuisterios, (Apoiados.). 

. O Sa. CoRIUiilA : - Apresenta:rei emenda 
nost•l sentido. 

0 Sa. MINISTRO DA MARINHA :-Como V. Ex. 
entend•Jr e o R •nado deliberar. 

Sendo ea e ncial que se legalize o ezcosso de 
de>poza havida no miniaterio li meu cargo, para 
'lue este etl'olito se verifique bastá que o senado 
conced.t o credito que lho é . .Pedi to. • 

U:na vez conce.tido o cred1tÍI, o ministerio 
da f~zenda eft'octuará o dispendio n1cessario. · 
·a a soct•eiaria ,.o. ministsrio a. meu cargo fe· 
chara suas cont·1s como s • nenhum ex••esao 
houvesse no exer'cicio, a que o credito se re
fere. • · 

D sse o nobre senador pelo Paraná que é 
digno de censut•a o procedimento do governo 
por ter aiJert'O credito á vowba-Obras...;., nilo 
ob<tanta ser certo que além da implicita ex
clu•ilo constante da tabella B, "nnexa ao or9a• 
manto v gflnte, tem o ~arlamento exprea•amen
te vodado a abertura de creditas ·para tal fim. 

Senhores, o 'governo não abriu credito ai
um a verba-Obras. 

O SR, CoRRI!iiA : - Fez a. dfls~eza. sem cre
dito, nem ao menos a formula. salvou, 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA: - Eu eX• 
plico o que houve ; ia ffiflRmo chamar a a.tton
çllo de V. Ex. e do senado pa.ra o modo, por 
que tiveram Jogar as despezas 'Jue motivaram 
o de;, c 't que deu causo. ao credito, · 

A verba Obras ficou exhausta e teve. de ser 
excedida, porque foi predao com ella supprir . 
a _verba pha1•ó ·s. 

O SR. CoRaEIA :-A v"rba pharóes lião, 
senhor; credito os pedal para pharóes. 
· 0 SR, MINISTRO DA MARINHA:- I~' disso 

mesmo que vou fallar. Tin·1a. o parla.mentopor 
lei da 10 Agostõ' de 1879, dado an ministe,•io da 
mal'inha um c1•e tito de 400:000$ pat•a mandar 
levantar pharóes om diversos pontos da costa 
do Braúl. 

O SR. CoRRIIiiA :-A lei 2910 da lO do Agosto 
de 1879, o.b.·iu o cr~dito de 400:000$, o nlto do 
300;000$000. 

0 SR. MINISTRO D,~ MARINHA:-Sim, 400:00~$; 
tom r<~zlio V. Ex. , mas isso nilo n Itera " minha 
argument~ç!ío. Tinha o govnrno um credito do 
400:00 $ Dal'a attendnr ao serviço especial da 
collócnçilo do nharóos na costa do lmporio, 
Pat•a dar oxocuçüo n essa lei foz o governo 

-
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encommenrla e compr•a do var·ios phnróes, o 
offactivnruonte mandou lovnnt~r· phar•óos nas 
provin.•ias do Rio Grand~ do Sul, i:iant>\· Cathu· 
rinn, Rin de Janeil•o, Pernambuco e Maranb!lo. 

Acoruocou, porém que o pbarol oncornmen
dadu para IIB Rocas, plrnrol do 1• ordem, q_ue 
nos fie •u por alto pr•eço, depois de conduzrdo 
para o logar, om que devia. se•• l•rvnntado, ve
rificOII·B• que nlli nll:o fimwa bem. Era forçoso 
removei-o p •ra outro Jogar. M mdo r o gover•no 
á vi •ln dosta necesilÍdnde trans •orlar o pharol 
para Santo Ago•tinh~. ponto perigoso onde ha 
muito se fazia seusivel a falta de um pharol 
de pr·ioueira ordem, e sobre o qne havia con· 
stantes reclamações do commercio nacional e 
naveqoaç~o flBtrttn!!eira. · 

Com a i la do pharol para ns Roca• gastou-~fl 
umagrondesomma. O seu transporte p•ra Santo 
Agostin oo ainda determinou uma nova e enor111e 
des~eza. Al•im di&to per.Jeu·so a obra de alva
narra, gu•r estaV•\ foil:l. nas Rocus para a collo
caçllo d r pharol. 

Em co ·se'luehcia destes factos, destes desas
tres, pó le-so dizer, e mesmo do ahumas faltas 
que s·• d ram nas obras do outros pharóes, sue
cedeu gastar-se todo o credito concadi•lo pela 
lei d • 1879, e ser preciso que o gov<>rno obtiv •as~ 
de "rorn pto meios para oceor··er ao ser· viço já 
começ~do, e que não podia aoft'rer d~m.,ra, sob 
pe_na da maia tarde ser feito com maior pre
Julzo. 

O alvitrjl que melhor• parnceu ao minis
tro que errtão geria os n·•gocios da marinha, 
foi pe.lil· por omprestimo á verba-Obras-o 
necessar o para occorrer á dospeza do serviço 
autorizado p •la loi .te r87.l, pois em rigor é 
obra. a. construcçlto de pedra e cal, em que 
assentam os pharóes, 

A 1•erba-Obra"-era de 150:000$, quantia jrl 
por si muito exigua para o serviço a que se 
destinav·•· . 

D',hi veiu que, f11ito o emprest'mo, ficou 
esta verba desr-.Jcada na quantia de 153: SOIJ$, 
que é justl\mente o valor do credito em dis
cussão. 

Sou inf•rmado de que o deficit poder•ia ser 
menor, mas no me?. de Março do anno passado 
houve na bahia do Rio de Janeiro uma ressaca 
que causou grandos damnos ao edificio da int •.n· 
daneis Je marinha, o que o'rrigou o governo a 
fazer dPspezas com os reparos do c •es domes
mo edificio, tornando-se assim maior a nocos
aidadd d fundos, que depois teve de pedir ao 
corpo legi<lativo. · 

O nobr • senador pela provincia do Paraná 
censurou o govArno pelo desvio de fundos, a 
que aca'•o de referir-me. 

Em principio S. E c tom toda razão para se 
mostrar iu enso á ess~s em"r ·stimos, Mas deve 
o nobr' s~nador lembrar-se das circumstnncia• 
osp ciaos, em que o governo foi obrigado a 

· tirar de uma verba para suppr•ir outi'B •.. O par
bmonto estava fe :bado nessa occasillo, e as das· 
pes.os o\ q uo ora forçoso occorrer immediata
monte, como bom •e võ da sua. n·•tur'za
collncação do phar•ooq nas costas do Impario
do mo~ o algum podiam supportar demora. Do 
modo quo on pwso invocar om l'e.vor do governo, 
cujos acto• defendo neste momento, ns proprillB 
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'alnVI'ns do illustro Sr. snnador Atl'onso Celso, 
que daque!la. tribuna foratn lidas pelo nobre 
senador pelo Par .nu, 

Observou S. Ex. que o nobre r lato r da com
missi!o dias~ no seu parecer que RÓ nos casos 
da dospezai espeo aes o muito urgentes, devo o 
po.:ler executivo sahir dos !i.uitos marcados pela 
le1 do orçamento. 

Ora, o caso de que s·• trata ora justamente 
desses. Trat •va-He de urn set•viço eapo··ie.l, im. 
pot•tantn, orJenado por credito espor•ial, e de . 
nat:areza urgente, guo nllo podia ser adiado SJIIl 
certo e grande preJuizo. 

Outro ponto, de que se occupou o nobre se
nador pelo Par•aná, ó r dativo aos opera rios do 
arsenal da côrte, 
. Segundo entendi o ·que disse S. Ex., a~u 
proposito foi censurar o governo em primeiro · 
log~r, porque não reduziu o nu moro Je opera
rios, em segundo lagar po.•que fez em globo a 
demonstraçiío da deapeza que deu lagar 110' .. 
deficit. . 

O Sa. Coamr:u:-Nesqe momento cu tratava 
só do englobamento da d~sp·aza. 

0 Sa. MINISTRO D.\ MARINH4:-Parocno me 
ouv'r V. Ex perguntar porq•Ja não se tinha 
d minuido o numero doa operai•ios, tanto que. 
nesse senti Jo tomei uma. nota, . . 

O Sa. CoRREIA:-Disse que e•se engloba· 
menta não permittia ver siso tinha cumprido e 
preceit' legislativo. 

0 Sa. MINISTRO D.\ MA!UNHA :-Neste caso 
eu po leria dist>ensar-mo do fallar do numero 
do• oper,.rios ; mas já que toquni ni-so, para 
melhor esclarecim •nto da questão, permittirá 
o senado que ou dsclare'que, comquanto se ti~ 
vesse em vista a re.lucção do numero dos opera• 
rios do arsenal ·le marinha da cór•te, não foi 
poqsiv•'l etl'ectunl-a, em conse auencin de obras 
urgentes qu~ t'nhamos om m~o, como a con• 
strucçlo dos cruzadores Primeiro d11 Março 
e Almirante Barr·•so. · · 

Quanto ao englobamento de doapezas, de que· 
fallou o nofore sonador, direi que par·ece-me de' 
todo ponto impossível uma demonstr;~ção, como 
a que S. Ex. exige. 

0 SR. AIIFONSO CmLBO :-Apo'ado, IÍ preciso 
ter confiança nas informações officiaea, até que 
provem o contrario. 

0 Sa, MINISTRO DA MAR!NR.\:- Sem du• 
vHa. · 

Si, para ulteriormente desenvolv~r qualquer 
aocusaçi!o contr.~. o governo; quer o nobre sii
na~or uma demonstração mais minucioqa do que 
aquella qno aqui se acha, com 1\ melhor vontade 
eu mandarei fornecei-a a S. Ex. 

O Sa. CoRRliHA:- Mas então não ma can• 
surom por fallar do uma desp •za; e não do 
outra. 

O Sa. ·MINISTRo DA MARINHA:- Nilo cen
suro, pelo contrario soo o primoiro·a. louvar o 
ardor corn que V. Ex. trata do fiscalisar ades-
peza publ :ca. . 

O Sn. ConnmtA:- Nilo soi em quo momento 
so exci".tou o credito logislntivo, nom qun:l ''' 
primeira despoza excedente, 

•, . . ,. J- •• 
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0 Sn, MINISTRO DA MARINHA:- A pro~ 0 SR. MINISTRO DA MARINHA:- Nea'o ne• 
posta do governo o .liz cla1•amente. Sogundo gooio vô V. Ex., Sr. p1•osidento, ai alguem 
a demon•traçi'io, que acompanha 11 proposta Jo correu risco ni!o foi certamente o Estado, foram 
credito, estilo j:\ minuciosamnnte explicadas a • os aonhores, os propl'ietarios que com seus es• 
de!<pezas quo concorreram para o oxceaao da e•avos contrataram na t'ó da palavra delles. 
verba-Arsena<~s. Entro tanto, si esta domons· Ellns recobrram seus pt•emioa como homens 
traç.no não satisfaz ao nobre senadm•, tonho aqui liv1•es, e foram fielmente levai-os aos aeua ex· 
algun• documentos,de que pofiSo servir-me para senhores. Assim parece que a este respeito 
contentar, quanto· é pos~ivel, o zelo patriotico nada ha quo diz~r. • · . 
de S. Ex. Taes silo, Sr. presidente, as ligeiras obser• 

Posso informar ao nobre senador, o isto me vações, que julguei dever fazer acerca do cre• 
parece import~nte, porque circumscreve ou li- dito, O aonado, em sua sabedoria, doliberari 
mita a um ponto a causa do deficit; posso in. como entender maia acertado. 
formar ~ ~· Ex. que n~o ~ouvti ~eflcit algum" Veiu á mesa, foi lida, apoiada e posta con· 
nas provmcu1s, pelo contrario, ver1~cou-se uma J'unt amante em discuesli:o a seguinte 
sobra d'' 39:000~ 110 ar.;enal do Para e outra da 
23:000$ no de Mato Grosso, o que, relev~~o dizer, Emenda 
é um valioso argumento em abono da sinceri· 
dade, com que a situaçli:o liberal tem procura:!o Em ve~ de extraordinario-diga-se aupple· 
desempenhar o' compromisso, que tomou de montar,,_ M. F. Oor1·eia. 
reluzir aa despezaa publica~ e restnnrar as fi· Não havendo mais quem pedisse a palavra 
nanças d > paiz • . encerra-se a discussli:o. . 

Seguiu-se em 2• discussão, a qual foi sem 
debate encerrada por falta de numero para vo
tar-se. 

S~gundo informa a contaclOI"ia de mari· 
nha, todo embaraço proveiu da deducção 
de i5 °/o que se fez no orçamento do 
arsenal da côrte, por causa da diminuição que 
se esperava viesse a ter Jogar no pessoal dos Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
operarias e da companhia de artifices. Assim, formalidades com que tóra recebido. 
d1z a contadoria que, si não fosse essa deducção, 
ter-se-ia feito o serviço com tanta regulari
dade e economia, que apenas haveria deficit em 
uma das secções do arsenal, a secção de ma
chinas. As outras, a secção de construcçito 
naval, a de artilharia e a hydraulica, todas de· 
veriam apresentar saldos, que serviriam para 
compensar ou ao menos attenuar qualquer 
deficit no total da verba, 

St·, presidente, sup~onho que foram est0s os 
pontos capitaes do discurso que o nobre sena
dor pelo Parnna proferiu contra o credito em 
discussão. Si S. Ex. qui~er outras informlçlles, 
eu serei solicito om prestai-as hojn mesmo ou 
em outra occasião. Ha, porém, um aesumpto, 
de que não podia esquecer-me, e sobre o qual 
devo dar immediatamente as explicações que 
puder. E' o que se refere aos escravos, que 
diz S. Ex. asqentaram praça na armada. 

Eu só· tive conhecimento desse facto, quando 
li o discurso do meu Hlustrado comprovinciano, 
deputado P'la provincia do Mara11hio, o Sr. 
Gomes de Ca<tro. Hontem mesmo procurei in· 
formar-me d~ verdade, e o que soube e posso 
dizer ao nobre senador é. que no facto, a que 
S. Ex. se refere, não ha cousa alguma pela 
qual se possa. fazer uma justa censura ao meu 
antecessor, 

E' certo que alguns indivlluos, que .eram 
escravos assentaram praça na nossa marmha
gem ; mas deu-se isso do modo a quCJ nada se 
póde arf(uir. Ajustaram os escravos com os ros· 
poctivos senhores adquirir a sua liberdade pelo 
preço que o governo lhe• desse a ellos .como 
engaj~dos para o a·•rviço da armada. Per. conse
quencia, quando elles assentaram praça Já· <Jram 
liomons livres ; não se degradou portanto a 
armada com n. ucquisiçffo de escravos para sou 
serviço. 

UM Sn. SIINADon:- E isso jtl. se foz anto
riormonto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITO EXTRAORDINARIO AO MINISTERIO 
· DA MARINHA 

Entrou em 3• diseussão, a qual foi som de· 
bate encerraln. por falta de numero para votnr
se,ficando adiada a votação,e a proposta do po• 
dei' executivo convertida em prorcto de lei 
pela camara doa deputados; n. i do corrente 
anno, abrindo ao mmisterio da marinha um 
credito extraordinario para pn.gumento de divi
das de exercicios tlndoa, relativos aos exercicioa 
de 1870-1881 , 

PROJECTO DO SENADO LICTTRA H 

Proseguiu em 3• diacusslto o projecto do se
nado, lettra H, de 1874, autorizando o ll'Overno 
par,\ fazer as despezas que (orem necessarias 
com a construcção de uma via-ferre a, para li· 
gar os portos navegaveis do . baixo e alto 
S. Francisco. 

O Sr.Oanaansão de Slnhnbó.: 
- Sr. presidente, este projecto, foi por mim 
apresenta lo ao senado, não tem· hoje maia ra
zão do ser, porque aa o•raa p:.r!lo as quaea ao 
podiam fundos acham-se decretadas, e jtl. exe
cutadas. Se me fosse licito, pediria a V. Ex. e 
ao senado licença para retirar o projecto, 
qunndo nlio, o senado.votar6. como entender, 

0 Sn. PRESIDENTE :-Nito Ó mais passivei 
retirar o projecto. 
, Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
nem numero para votnr-so, foi encerrada a dia· 
cuss!io, o adiada a. votaçiio. 

'. / "' .... ---' 
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Seguiu-ao om 3• discussão o projecto do se
nado lott.t•a A, do iSSO, autorizando o governo 
para nomear um chefe de policia ospocial do 
rio S. Francisco. 

O Sr. Correta : -Si n~o se tnta~ae 
de 3• discussão, eu deixaria de fallar sobre este 
projecto, porcJUO, me parece que o seu proprio 
autor entregou-o á sua. sorto, justificando as
sim aqur·lles que o cornbaLoram em tem,>o. Si é 
para esta fim que o projecto ostá na ordem do 
dia., jul·~o qne o senado pt·ocelterá muito bem 
rejeitando-o. 

0 Sa. DANTAS :-PaÇ;O li. palavra, 
O Sa. PnJCBIOIIINTI!l :-Tem a palavra o nobre 

senador. 

O Sr. Dant.as:·-0 nobre senador pelo 
Paraná sab" que est·~ projecto foi a.presentado 
em uma c;rcumstancia dada pn~a occorrer a. 
neceesilndes que, me parecia, não podiam ser 
attendidaa seniio por oste meio .• O motivo, po
rem, desappareceu, e eu julgo-me dosobrig,.do 
de su,teutar o projecto. Recordarei,· porém, 
ao senado que a medida com caracter parcial, 
gue então otforoci, mais tarde vim a. saber que 
lia via •ido apresentada ao senado, obtendo pa
recer favoravel do homens de uma e out~a es
col'l politica, som excluir o honrado senador 
pela provincia de Goyaz, cujas ideas radicaos 
silo conhecidas. 

A medida. era então adoptada ·como re;;ra 
geral. 

Dito ist,, Sr. pt•esidente, julgo-me, como jil. 
disso, desobrigado de continuai' a sust •ntnr o 
mou projecto e, se mo fosse permittido, reque
reria a sua. retirada. 

O Sa. PaJCSlDENTE :-Nã:o é permittido, 
O Sn. DANTAS:- Então entrego-o a sua 

sorte. 
Não havendo ~ais quem pedisse a palavra 

nem numero para votar-se, ficou encerl'ada a 
discussito e adliada a. votação. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
Sr. presi lente deu a seguinte para o dia i2, 

. nito excedendo das 3 horas da tarde. 
Votaçilo das mataria• cuja disou_ssão ficou en

cerra<lu. 
·2• ·,liscussito das propostas do poier· exec ntivo• 

crinvertiJas pola camara dos depútadas, em pro
jecto do lei. 

N. 13 do corrente anno, a.brindo. ao minis• 
teria da agricultura um cro.hto snpplementnr 
para OCCOI'ror a doficiencia das verbas - garan• 
tia do. jut•os as estradas de ferro - e outras. 

N. 20 do dito anno, abrindo· ao mesmo minis. 
teria cro.J\tos supplome~t~ros a ver La- exer
cicios finJos - do exerc1CIO do i881-i882. 

Levanta-se a sesstlo á.s 2 horas e 20 minutos 
da: tardo·. 

E!! i2 DE JUNHO Dili J883 

P1•esid~ncid do Sr. Bar/Jo de Oo1egip11 

SUMliARIO.- Ex"DIBNTB; -l':strndn do forro do Ala· 
morú, Diseurso o I'Ot}uurimonto do s·t·. lltLrão Jo ~fa .. 
ruot·ó. Adiado.- Oau1... uo Dl.\,-Vobçiio do m11toriaa 
oneurratlta, -Croditrl IIUIItJlomontar no rninhstorio da,' 
ogrt·eullut·a. Discurso do Sr. HonrLruo ti' A vila. 

A's 11 horas da manhlt acharam-se presen
tes 32 Srs. senadol'es, a aab1r : Barllo de Co
tegipe, Ct•uz Machado, Barão de Mamanguape, 
Gocloy, Luiz F lippe, Diniz, Correia, Barroa' 
Barruto, Henrique d' A vila, Vieira da Silva,· 
Chichot•ro, Castro Cnrreir11, Viscond:e de Bom. 
Retiro, de Lamare, Visconde dG Muritiba, Leito 
Velloso, Junqueira, Bar/lo da Lag·ana, Jagaa- · 
ribe, B<>r/lo de Mamoré, Paula Pessoa, Soares· 
Brandão, José :"oniracfo, Visconde de Abaeté,. 
Fausto do Aguiar, Alfonso Celso, Viriato de 
Me.loiro~, João Alft•edo, Visconde de Parana
guá., Saraiva, Paes de MendonQll, ~ Dantas. 

Deixaram do comparecer, com causa partici
·pada, o~ Sra. Uchóa Cavalca.nti, B~rão do Ma
roim,Chri~tiano 0ttoni; Diogo Velho, Octaviano,.• 
Silveira Lobo, Silveira Martins, Riboiro da Luz, 
Fernandes da Cunha, Luiz Carlos, Martinho 
Campos, Visconde de .Ja,;ruary, Visconde de 
Nictharoy, e Visconde do Pelotas. 

Deixou de comparocot•, sem causa partici
pada, o Sr. Barlto do Souza Queiroz. 

O Sa. PRE•IDENTIC abriu a sessão. 
Leu-se a. acta da sessão ant~cedonto, e, nio. 

havendo quem sobre ella fizesse obseryações, 
d~u-se por approvada. 

Compareceram, depoi' de aberta. a sessllo,. os 
Sra. Cunha e Figulliredo, Lafayette, Silveira. 
da.. Motta, Sinimbti, Moira de. Vasconcellos, 
Franco de Sá, Nunes Gon9·1lves, Teixeira Ju~ 
nior,. Conde'de Baependy,, Anião,. e Carrão, 

O Sa. i• SIIICRICTAl\la dou conta do seguinte-

EXPEDIENTE 

OIRcios: . 
·Do i•. seerota.rio da camara dos. deputados,, 

de i1 do corrente mez, commumcando qu& 
aquella camara adoptou a emenda. do senado ao 
ao proJecto que concede licença ao professor 
da Academia das Bellas Artes, Victor Meirelles 
de Lima, e vai dirigir d. snncção a respectiva. 
resolução.-lnteirado. 
- Do mesmo i• secretario da camara do• de~ 
pulados,, de igual data, solicitando do senado o 
respectivo consentimento para ser alterado o 
art. 3• das emendas do senado no projecto 
n. 86 do 1882, sob ·e furto de gado e outros ani~ 
maes.-A' commissão de redacçt!o. 

Do ministerio da agri'cultura, de I! do dito 
mez, romottondo em additamento ao officio de. 
4 do corrente mez, 70 exemplares do relato-. 
rio sobre os estudos geologicos pt·aticndos nos; 
valles do rio das Velhas e Alto S. Francisco, 

····-· ·--------·---------
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pelo 01•, o,•villc A. De1•by, 11flm de acr~m dia
tribnido• pelo Sra. sanadoros.-Ao arch1vo e q 

diatt•ibuir-se. 
Do we.inlo. ministario, o tle igual data, docla

rando em l'eaposta ao officio do· s nado, de 12 
de Maio findo, quo O< melhol'lliUOntoa de ljUO ca
recem Oi 1•ios das V olhas c S. Ft•ancis,o, s~o 
convenientes e oxaqniv••is, como so vô doa 1'8• 
latorios apreqentadoi i'elus engenheiros W. 
Milno' Robert~ e Benjamin Franklin de Albu
querque Lima.- A 'lucm fe~o a l'equisição, de
volvendo dclpois á mesa. 

Do miniitario da marinha, de igual datn; l'e
metton lo as in o r mações raq u iãi to.uas pelo sê-. 
nado sobro o monte-pio dos oporarios lo arsenal 
de mal'inha da cõrto.-0 1uesmo destino. 

Do p1•esidente da pro1•incia do Rio de Janeil•o, 
de 7 do dito maz, remoUenrlo dous exempla1•es 
da collecção de leis e Jecretos da assomblóa 
legi•lativa daquolh p1•ovincia, o do actos e <!••
cisões do governo provinci11l, promulgados no 
anno do 1882.- Ao archivo. 

ESTRADA D'll: FERRO DO MADEIRA E MAllORE 

O Sr. Barão de ~:lam.oré:-Sr. 
presidJnte, quando, no domingo ultimo, li no 
J'ornol do C'ommorc·o as triste.• noticias, que 
elle deu, acerca do ost1ldo da com missão i n
cuwbida dns estudos da óstt•ada do fe:•r • do Ma
deira e 1\hmoré, re•!onhoci logo a obt·igaçiio 
indoclinaV•'I• "m que mo ach:wa., de pedir ao 
govot·~o cwta~ inro,·maçõe• a respeito d •quell.a 
comunssiio, v1ndo ao senado expor-lho con;l
deruçüos, que, entondo, .levem ficar consig.na
dns nos unnao; do p·•rlam;~nto, para que seJam 
bem e caba.lni.ente conhHcidas. 

Teria cumprido esta ta1•efa hont~m. si a 
hora pro~ria não tivesse ~ido prnenchid~~o com 
a. jnstiflca~ão de um pr ·jecto de lei, apres m
tado p •1' honrado •nnador pelo Maranh1io. 

Venho hoj~, portanto, desempenhar-mo deste 
devet•, bemdizonrlo o adiamento, porque, apezar 
de vir a noticill transeripta no J ornat do 
Oommorcio de hoje, a respeito da.quolla. com
missão, augmentat• ll commoçiio do meu espi. 
rito, tod:wia, habilitou-me pa1•a, om voz das p:t· 
lavt·a; só de lou':or, que hontem ter~a pat•a com o 
chefe da commts ão, arttcula1• ho,Je tambom as 
de censura, em que ,julgo havo1• ello incor1•ido. 

As noticias, a que llliudo o que let•oi, não 
por,1ue os nobros .sonado1·es n1io a ta!lham liJo, 
mas porque dOSBJO q uo fiquem constgnadas no 
meu rliscurso, são os seguintes {18) . 

«Comm 'ssllo de cstwlos da (erra-uia M ariei1•a 
" M11more.-Em tolegramma rle 28 de Maio, 
hontom oxpodido do Recife no Sr. ministt·o da 
agricul~u,•a, cnm111unicou o Sr. presiden~n da 
provinctn do Amazonas: <. Posso1l tochntco e 
trabalhadores da ferro-via ;Jn Madeira e Ma
morá acham-s9 qun•i todos doentes. Seguem 
para a côrte o Dr. Carlos Morsin'l', enfermo, o 
Dr. Brag" Torres e o auxiliar Fei•t•oit•a Fullo
cou o "ngonheiro lndio do B mzil. Ficou na di
recção dns trabalnos o ongonhoiro Julius Pin
kns, que alias ao achn ndoen lado. » 

Tambom dtt Fot·tnluza hn tclogl'llmma do 
hontnm, noticiando ter alli chogndo o Sr. Dr. 
Morsing, ainda onformo. 

O S1•, ministt•o da ng1•icnltura telogt•aphou 
immodiatarnentn, autol'izando o p·eaid nto da 
província do Amazonas n <tar tod~s as p1·ovi· 
dencias qu' julgar nocessni•ias, o truta de con
tratai' os serviços do um ma<lico <J ua vá re
unir-ao tl comná"'são. 

Antol'iOI'mcnte havia S. Ex mandado coll~car 
na thosourariu do fazonda daquella p1•ovinch a 
quantia do :!0:0110$, saldo do credito roncedido 
pBlo ot·çamonto para as dospozas do actual exer· 
cicio, já tendo s1 o aberto na mesma ro artição, 
para o exercício do 1883 a 18!!4, o credito de 
100:000$0llU, ~ 

Corneçal•ei, Sr. presidenta, por declar11', com 
a maio1• franqueza o l•ald de, tanto umis apr.J• 
ciàvel quanto falia um adversaria 1 olitico do 
gabinete, <jnor transacto, qual' actual, que 
nesta ornerg"oncia o governo tem procedido cor
rectamente. 

Não haver a delle n menor queixa sobt•e e~to 
negocio, e pelas obsoi'Vações que vo•1 l'aze1', o 
honrado ministro da faz ·nua I'Oconhecerá que 
nllo so•t movido pela ·lisonja, não havendo 
.mosn10 do mi nh" pal'te motivo algum pat•u isto. 

::.ou franco opposicionista ao gabin •I e a~tual, 
como o fui ao pa·oado, pola.s minha< crenças 
puliticas ; m11s entendo que o espil'lto partidario 
não deve lnvar quem qu •r que seja a negar a 
vordad , e a desconhecer a justiça 11 quem a te
nha, (Apoindos.) 

Nitó histo1•iaroí 11 lnng11 vid~ do pt·ojecto da 
estrada do fet•ro do Mad •ira e Mamoró : o se
nado a sabe b:•m, ass m como • • p ,;z, porque a. 
improns t, louvor lhe srja dado, nito se descurou 
nuncl\ de tão impor tanta as~umpto. 

Servir-me-á, pois, do ponto do partida a de
cretação da ultima consignação votada pelo 
podo r legislativo para os estudos daq u !la es
trada. 

Decretada para isso a quantia de 150:000$, 
o gabinete transacto deu-se proRsa om cxecu
t 1r a lo1 ; .e bem inspira.do foi •ogut•·•monte 
lombran .o-se do engenheiro Morsing, pnra en
car,·egal-o, como chefe, dessa .commi~'ão. 

Tel·graphou logo para Pernaml·,uco, onde 
elle se achava, em uma commissão vantnjnsa, 
e immediatamente o me•mo engenl1eiro partiu 
puro. 11 corte. 

Aqui chegand~, o ministro consult u-o a 
re•poito das con.hçõos com que se propunha a 
tomar a direcção d"q •wlla commi<Hão, · 

O Sr. Morsing deélat·ou ao ministro .ta ngri· 
cultnra de então : " Iro i des rnponh • r-me da 
commia•ão, compenetrado Ja g1•nndeza do com
rnotLimonto, som impo1• no governo a monor 
condição, .Esta declaração do Sr. Morsing, qnor 
.rolos creditas do que ello goz IVU, quer pela 
~ua actividade, quot• pelas suns ha ilitações 
e•aonci11lmonte pratica•, f"z r·om qun se levan
tas o uma ploiado do moços, distin<•tos enge
nheiros nossos, filhos das primeir:..s fnm'.lias 
<lo Rio de Janeiro, que dollo so acorc11ram, dis-
postos a acompanhai-o. · 
· Pola minha pnt·te, qucrnndo dar testemunho 

da sinceridade o. convoncimonto com quo som
pt•o ong1•nndnci aqunllo commottimonlo o com 
qno animava, qu••r o Sr. Morsing, quer os 
que o quorinm soguil•, inllui pa1'n quo so alia· 
tasso no numero dolloa um filho mou, qne aca-
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b.a':a do conclui1• os seus estudos do ongonhoiro \ verno do P!•~z. quer de amigos, quer do ~dver
CIVll. sartos poht1cos, o advogudo du ttio ut1l em-

Comprohonde o sona'lo qno, pnt•a mim, que pr zn, ó obvio que precisava de que mo fossem 
não hrnoruv:• os p01•igos t.lo semelhante com- comuiUnicndas todas 1\S occut•roncias qun sue
missão, o a quem po1• isso OHtas noticias em cedessem dut•anto n commis •ão do Sr. Morsing. 
cousa. algum·• sorprendernm, po~que conheço Travo!~ olle por conseguinte c rrespond•mci& 
perrettam •nte o que o oquella t•egulo n:a actual comnugo, o em17 de Mul'ÇO, no chogat• ••o Santo 
q ua.lra .lo anno ; o senado, repito, compreh nde · Antonio do Mudeira, m•; esc1•oveu nestes ter• 
que nilo cmuprometterin eu a saitde, e, talvez, a moa (tê) : 
vida de meu filho, si n1lo estivesse convencido • O que ou posso dizei' quasi com cortezll ê 
de qufl, ntl~ngindo n ro111missúo o de<rjndo ro• quo ha quem nilo qu~ira qun ~ govern~ fa9a 
sulta.:o, torta alie pr•·stadoasou pa·z um dos es,lidos s 'US, Nunca t1ve commtssão mu1s d1f· 
maiores se1•viços que podel'ia prestar como en- fiei!, 1u1u tnmbem nunca tive tanta vontade do 
genheiro. . triumphar. Só mulestius, que consitl ro força 
. Marchott a. commissao, organizada parca- mawr, poderão inftuit• na ma••cha regular da 

mente, com a maior economia, pelo que nlto commissllo; tranatot•nando-a, úU então falta de 
censurat•ei o gol'orno; f <ÇO apenas o r e 1Bt'O para meios, q U" lhe será fatal. • 
most••·•r q11e da "conomia que pre<idiu :i orga• E' preciso dizer no senado que estns infor
nizaçilo e ex:•e tição da commis<iio proveiu m·1ções, om que so ex:poem M difficuldades gue 
talvez o desanimo d~ Sr. Morsin~ des!Lnimo encontrou a conunisaão na sua march11 d~ Ma· 
de quo t•esulton a :ol bet•açAo, q~e tomou, nau• p ra o M11d .ira, difficullades prov••nientes 
de abanqonar aquelles pob••es moços na secção princtp11lmente ~e fiLlta de braços, dão a r"zilo 
encachoe1ra la do Madetr•, no meio das febres ·por que a comtmssi'b não ma1•chou lo'<'O para a 
da quadra , entr~ todos nqu ·lles p :rigoa, e secção encachoeirada do Madoht, difficuldades, 
marcha• para côrte. obst .. culos, que, n meu ver, se lev•ntara.•t desde 

Nnturulmente, Sr. presidente, o governo ha que o governo resolveu f•zer os estudos seus. 
de ac:lrnat• o S1•. Morsiug com o p•·e;idente Alludo, Sr. president:•, a uns pretoLtdentes, 
do AmazonaR, par.1 saber que raz!lo tev,J ptwa que, decretada a l'erba pelo poder le~·islativo, 
abandonar a commi•são e não faz••l·a, no .mAnos, se levantaram nesta córto, dil que fui tesle· 
retimr para 1\lanaus,· ond, encontrn1•ia todos munha, afim de que se os encarrogasse d8ssa 
os recur·os, onde encontt•aria mesm, a m lhor obra. 
aaúd:·• do lmperio, pot•que ninguem ignot•a <JU8 No pensamento desses homens, desses pre· 
a cidade do Mannus ó osseucialmoute sad1a, tendentes, cujos nomes não declinnt•ei a•:ora, 

Em VIl?. disso, por•im, deixa a cornmissilo no mas q'!e t ·nho bem presentes, havia o seg-uinte 
lo·~ar do perigo e t•etira-so caminho da côrte. propostto : elevar o pre.ço dos. estudo~ da listrada, 
E~te proecdim.·nto, senhot•es, ó muito censura- a ponto a que não havtam a111d~ chegad·) os de 
vel, a m~nos .que o~··· Mors:ng 1\ll~gue razões nen;IUma outra,. afim do que,, tt·atando-se do 
extraorJm>trl 1S, ac1ma da p1•evisão commum. capttal a· gat•aattr, o govm•no tiVesse do pagar 

o s c d 100, em vez de pagar 10. 
R. ORREI.I. IÍ um aparte. O senaJo sabe que oatn questito foi aqui 

O SR, BAnXo DE 1\f.~Mon~i:- Não havh esta. di,cutidil e ficou decidido pat·a todos nós que os 
do que o lew"se a abandonur a commissão; estudos d:tquelln natureza feitas por parti• 
como o f''Z ; devia ,permanecer no lado dess"s culat•es sempre siio limito mais caros. 
moços o pa,·tilhar com ell~s todns as pl'ovações Eu propt'lO fui .ouvido o consultado a este 
e perigos. respeito, e declarei terminante e positiv"mente 

O senado me relevará n commoçl!o, de que que os e-tudos deviam ser feitos por conta do 
naturalmente devonstar possll;d,do~d·' ·rlomin· gol'orno, e que me opporia quanto purlnsse a 
go, o pt·incipalmento com a~ noticias do hoje. qun fosRem entr•gues n uma commandita ou 

.E minha. commoção é dupla porque, como o socirda!o particular. 
srnndo sn 1e, :Lióm do grau ;o int t•esso que E' inji.pensavel que o governo, o pl'incipal-

' oaqnnlla cornmissilo mo inspira, trata se do um manto o governo actual, saiba disto, e o paiz 
pai que tem no meio Ja,tuelles pe1•igos um conheça tambom tudo isso. 
filho. A. mim constou que apenas se·havia fincado a 

A dospeito,poróm,dns cil'cumstanciM criticas estnca-0-no· rio Mudeirll, os allndidos inte• 
e llpu••ada • a que ollo ostà oxposlo, não me arre- r••ssndos procl<Lma•·am logo qu:, nll1 haviam de 
pendo do crin-elho que lhe d.,i, para aceitar n ficar os explm•ndm·e• engenheiros do govet•no. 
commissão, pot•qne oJ homens se formam no A iss:~ r spondi on:· ~Muito poderosos silo esses 
meio doa peri~·os, mio nasceram para a v ida snnhor •s pn1·a assim fa?.ot•om ft·en te no gover• 
d. sti na a a mui h 1'. · no do paiz. » B o fac to é quo si os ti'Rbnlhos nlli 

Conven •ido d ato, d·•clai'O no S'llarlo, e repito, ficar 3m, 'i os estudos não s'•guirom, imp01•tnra 
que níio mo arrependi .um só momento ainda isso om uma vergonhn pum o pni1., 
do conselho que doi, ontcndnndo quo não dovo Pot• que t'a?.ilo, senhora.~. nllo deixou a com
mott filho nbnndonm• os tt•,,balhos da commissilo, misslio pnssar n quadra das febres palustres, 
em quo ostll. l'otimn lo-a·• · p~>l'n Manaus, agunt·dnndo alli a 

Reatnndo ns minhas ob,m•vnçõos, julgo con- .opportunidado para rocomnçar sous trnbnlhosY 
venionto qno o sonndo cotrhnç:l as razões dJ Ignora nlguom que ó osso o procedimento 
mou proco•limonto, udoptado por toda' ns com missões idonticas 1 
· Tendo assumido volunturiamont~ o oncnrgo Convem, porém, quo ou prosiga nn leitm•n ·do 
do sol' pot•anto o p11rl1mouto e pornnto o go- cot•tos to picos do. cort•osp_ondoncia do Sr. Mor-

~.,;I ;f... • 
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sing, que int·'I'Ossam muito 11. esta quostllo, o 
pat•a quo, om todo cns?, façam pa1•te do meu 
diacu1•so, ficando conslg-n,\los no.s annaes do 
parlnmronto. 

Em 17 do Abril, já em Santo· Antonio, es
orevin-me o Sr. Mo1•síng o seg•linto (IG) : 

« A estrada sara de immenso futuro o culcúlo 
quo sua rond11 em muito pouco tompo, depois de 
concluída, subirá a olovada somma. Só o truns· 
porto do g·ado, que ó baratíssimo na Bulivia, 
onde nbunda, subira a rnnis de mil contos de 
róis annunlmente. Si em Santo Antonio a es· 
trnda entregasse 200 bois por dia, to !os elles 
oncontl'ariam consumo na p1•ovincia do Ama·" 
zonas, onde falta godo pa1•a a grnndo procur<> 
que ha delle, vendendo-se, por isso, o pouco 
que arparece por alto preço. Penso, pois, quo 
será do~peza muito productiva a que fizermos 
com a construcçiio da grande est1·ada, tanto 
maia qnanto que, si della nos descuidarmos, 
tel'omos de vn'r não só que a exportação da 
Bolívia, que já hoje nã? á de poq•1ena monta, 
de \xará d•l dar renda as alfandegas do Pará o 
do Amazonas, como q uo os argentinos auferirão 
~~oquolla ronda, t1•azendo a estrada do ferro que 
projectam ntó da fronteiras do Mato Grosso! 
E' minha franca opint.o que a cstrada.que ora 
estudamos é do tiío alta vanta.Q"em commm•cial 
.r estl'ategica, que todo o sacritlcio IJUO porven
tura hoje fizo t•mos será em futuro proxuno am· 
plawonte compen,ado. " . 

Lendo estas cartas do Sr • .Morsing, nílo podia 
eu deix·tr de encher"me do grande contenta
mento e até de-justificado orgulho. 

Para quem nlio tivesse, como tenho, conhe· 
cimento perfeito daquelles logare~, seriám .P?r· 
v-entura grande sorpreza as ult1mas not1c1as 
'l uo aca?nm de chegar a esta córto, c.OJ?O para 
mim fo1, note o senado, não a cr1t1ca po· 
sição da commissão,mas a retirada do seu chefe. 

Por isso digo que, si tivesse do f•llar hontem, 
só dispona~ria expressões de louvor ao.Sr. Mor· 
aing; 1nas, fallando hoje, me c~bo tambom diri· 
g-ir-lhe palavras do censm•a. 
· O Sn.. VrnuTo DE MEoEmos :-Mas elle veiu 
doente, 

O Sn. B.\n.Ão OE MAMORlb:- Todos estavam 
doentes em Santo Antonio; tinham o recu1•so de 
v.ir para Manaus, optimo clima, onde nrio ha 
moles tias ; alli se restabelece1•iam. Mas abando
nar a com111issão e pó r-se a caminho da córto, 
1i o que docididamente o Sr. Morsing não devi>\ 
fazf3r. 

O Sn. VmrATO DE MEDE!I\os : - Ni!o seria 
melhor que V. Ex. esperasse para fater-lbe 
a. critica 1 

O Sn. B.i.n.Ão DE MAMul1.E: - Nilo posso os· 
parar, por<1uo, quO:esquer q.uo fossem os pari· 
gos, a• circumstancias imagmweis, o Sr. Mor· 
sing não podia, não devia abandonar a com· 
missão. 

E quaes eram as circumstancias1 Do um Ia·lo 
~& molostia, de outro a falto. do recursos 1 Nenhu· 
ma. dollns, sonhoroa, justifica o abandono da' 
commissüo. 

O Sn. V muTO Dl'l MEoEmos : - Nom ollo 
abandonou. 

o Sn. BAnXo Dl!l M-l~l on!l: -Quanto a pri~ 
moit•a circumstancia, a molestia, tinha o re
curso de Mam•u•, on,le se l'ostnboloceri••· E 
pelo que toc11o à fall.a de recursos, nilo era. 
preciso que o S1•·. M?r•in!l' vies.ae aqui, parp., 
que o governo prov1denc•uso, quando sem
pre deu p1•ovas irrecusaveis de que estava. 
componotrado da necessidade dAquolla obr!L, 
ó. realizaçilo da qual prestou todos os mcJios 
logaes, o nem ou o aconselharia a excedet' u1n 
coitil do orçamênto. 

O nobre ministro da agricultura, como o 
Jornal publicou hoje, mandou pór á disposiçito 
da com missão o saldo da verba deste oxercicio, 
e mandou outrosim abrir credito por conta da 
verba do oxercicio futuro, na província do 
Amazonas. 

O Sn. VmrATO DE llbomraos:- V. Ex •. não· 
sabe ainda o que se tem dado: nlto póde ~~ossim· 
accusal-o. 

O Sn.. BAaXo DE MAMOI\E :- Niio estou accu
sando, estou apenas dizendo que hontom ou lhe 
pNstnria só pala,•ras de louvor, mas bojo nll'o 
podia deixar de dirigir-lhe palavras do cen
sura. 

O Sn. VmuTo DE MEDEIRos:- V. Ex. diri
ge-se por um Lelegramma, qu~ nada explica. 

O Sn.. IJAn.Ão DE MA~!OI\E:- O telegramm!L 
diz que elle está na Fortáleza. Si o Sr. Mo,•sing
temJustitlcaçào, entlto mande o gove1·no retirar 
a com missão do ponto em que estu,porq ue brada 
aos céos o é contra os p1·incipios de humani
dade q•1e um general abandone o se11 exe1·cito, 
deixando-o ser victima de pe1•igos, que aliás 
não esteve elle disposto a affronta1• ! 

· Sr. presidente, em 25 de Abril escreveu-mo
ainda oS. Morsing a ~a1•ta que peço licença 
para ler, e é a ult,ima (lê) : 

" Santo Antonio, 25 do Abril de f883. 

Exm. Sr. Barilo,- Escrevi a V; Ex. longp.. 
monte hontem. Hoje mando esta para adduzir 
o seguinte. As me.~mas instrucções dão um me
dico á commissão de estudos. Este esta bom 
por ora, e tem ja prestado excellentcs serviços. 
Si olle adoecer, porém, estaremos aqui sem 
medico algum ; o quo tambem acontocor.í, 'si o 
que ora temos S•Jguir com a tu1•ma de enge-
nheiros. · · 

Não officio hoje sobre isto por o já ter feito, 
pedindo recursos pocuniarios qun nos são im
prescindíveis por todo o moz de Junho. Poço, por
tanto, a V. Ex. que obtenha do Sr. ministro 
mandar-nos mais um medico, no que S. Ex .. 
som duvida annuira, drsejoso como ostó. do bom 
exilo da. commissüo. Pelos muito~ doentes que 
já nqui ha, pód -se bem avaliar da urgencia 
que tomo~ de um sogundo· mo .ico. O Sr. Ama· 
rilio do Vasconcellos, quo está na ·socrr-taria, 
conhece o Dr. Gouvêa, exco!lonte moço, que 
qui~ nos acompanhar,. mus que não foi esco
lhido: si ello ainda quizer vir, será excellento 
acquisição. 

Do V. Ex. nmigo o attento venerador.- Ca1·· 
los Alberto llf Ol'sing. " 

Sobro osta carta, colhe aqui fazor uma obso!" 
vaçiío. 

I 

-----



SESSÃ'O EM 12 DE JUNHO 127 

O governo, como já disse, p1•esidido pelo 
honrado S1·. Visconde de Paranaguú, qu~rondo 
.alit\s cercar a commissão de todos os l'ecursos, 
. mas com economia e não o ocnsunrei pai' i•so, 
ma1•cou o o1·denado daquellos moços maili ou m"
uos iguaes ao• da estr11Ja de ferro D. Pedro II. 
'Qual, entretanto, o engenheiro, que vai pari>. 
o Mudeira e Mamoré, atfronta.r todos aquelles 
.perigo<, por um ordena lo igual ao que perce
·bem os da estrada D. Pel1•o 11 1 

Tambcom devendo o governo reconhe'O·er a 
necessidade da commissito levar clous modicas, 
porque era obvio que, adoecendo ·um, fical'ia 
sem medico, mandou todavia que f.Jsse um me
dico, e este apt•csentou a relaçio dos medica
mentos, mus 11 secretaria glozou-a, de mD<lo que 
reduziu-a oonsideravelmollt". 

O Sr. Moraing tom nesto jJOnto · razio ; 
e hontam, conversando ·eu com o meu 
honrado amigo ministro da fazenda, :s, :Ex. 
asseverou que tinha exped'do um telegramma:ao 
presilente do Para, para contratar um medico 
ou mandal' que um medico milita1• marchasse 
para o Madeira, porque a necessidade ora 
urgente e cumpria attender ao tempo preciso 
pal'a esse medico ir a Santo Antonio do Made'ira.. 

O recurso nllo podia ser outl·o senllo o de 
que lançou mito o nobre presidente do conselho, 
e·pena é que entre Pará e Manaus não haja 
uma •linha telegrapbica. 

Si o Sr. ministro ·da ag-ricultul'a Retivesse 
presente, eu lho pediria gae mandasse estabe
lecer uma linha telegraph1ea do Para ao Ama
zonas, para que um telegramma chegandt;~ ao 
Par:\ nas circumstancias do de hontem nllo 
tenba de ir em um va.opor•para Manaus. 

Quanto ao medico que .fot na. commiss!11, nlto 
:ha. palavras de louvor que possam qualificar o 
seu ·procedimento. . 

E sabe o senado por quanto foi olle l'ara 
aquella commiss4o 1 Por 500$por mez, quantia 
que quasi sempre no ilobro ganham medicos 
contr ... tados pBra tratarem de varioloso& nas 
ilhas da bahia do Rio de Janei1•o 1 

Nio h a medico nenhum, convidado pelo go
verno para uma commissl!o destas, que' não peça 
logo um ou dous contos de réis por mcz. 

Entretanto o medico da aommis•ão foi para. 
aquellas parag-ens apenas com 500$ mensaes, e 
lá está sosinho, lutando braço a braço com a 
molestia d.) sous companheiros, e de todos os. 
trabalhadores da aommisa•lo I· 

Não ha., portanto, repito, palavras de louvor 
que qualifiquem o seu proce~i~ento, tanto mais 
qua póde ser elle uma das·nct1mas. 

O senado comprehenda que neste assnmpto, . 
repito, eu esteja muito sob,·esalbdo, e declaro 
aos meus honrnd:,s collcgas qu) dou graças a 
Divina Providencia . por ter-me dado coragem e 
animo bast·•nle, ~o domingo até hoje, e es.p~ro 
t~l-o daqui pm• d1ante, para encarar na nottcta.s 
que d'alli noij vem. com o sangu~ ft·io,, com que 
convém que o seJam; porquo, e deveras para 
impressionar o ver frustrados todos. o:< pl~
nos, com relação áquello ,grande commottt
mento .•••• 

O Sn. VmtA'i'O Dili MlllDEIROB : - Nilo receio 
isto, 

O Sn. B,ui:i.o DE MAMomi:- •.. e no mesmo 
tom po vor tantos moços distinc tos mettidos na· 
qnelle grande pr•rig-o . 

Sr. presidenta, nilo desejo exco:ler a hora ·do 
l'egimento. Terei outra occasilto de voltar a 
este assumpto, limitando-me por ugora a fazer 
a seguinte declaraçllo : · 

Tenho presl:ido ao commettimento da estrada 
de 'ferro de Mamoré- tudo 9ue me ora poa
si vel prest11r ; esforço~ ininterrom pi !os por 
12 annos, quer corno legislador, que1• no intor· 
Vt>llo das sossões, perante ·o gov·erno, ?uo, jua· 
tiça lhe ·soja feita, de ambos os part1dos, ·me 
·ouviu sempre· com benevoloncio, e, por ultimo, 
entregando a su úde o, talve~, n vida de um filho 
áquella commiasão I 

Devo declarar que mando este requerimento, 
porque sou obrigado pelo regimento. 

O Sn. PRESIDENTE:- Sem duvida. 
Foi lido, upoiado' e posto em discussão, a qual 

ficou adiada pela hora e por haverem pedido a 
palavra os Srs. Lafayette e Viriato de MeJeiros, 
o seguinte 

Reguerimmto 

« R9queiro que se peça ao governo a ae· 
guinte informação : 

Qual o estado ·da verba decretada na lei do 
orçamento vigente para os estudos -da estrada 
de ferro do Madeira e Mamoré. 

Paço . do senado iBill H de Junho ·de 1883.
Barllo ·de M amord.-. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MA TERIAS EIICERRADAS 

Votou-se e foi approvado o nrt. fo ·da propo•· 
ta do poder executivo, convertida em proJecto 
de lei pela camara dos ·deputo dos, n. 19 do 
corrente anno, n brindo ao mini ate rio da mari
nha um credito aupplementa.r de 324:736.$749, 
para a~ rubrica• dos §§ 25, 28 e 29 do orQa• 
menta da. marinha, no ex&rcicio de 1881-
1882. 

Votou-se e foi rejeitado o art. 2° da mesma 
proposta e foi a proposta, assim emendada, ado· 
ptada para passar á 3• discussão, 

Votou-se e foi approvado o a.rt,i 0 4a proposta 
do poder executivo, convertida om projecto de 
lei pela camnra dos deputados n. 23 do cor
re nt ' anno, u brindo ao mesmo ministerio o 
credito oxtraordinario dn 538:820$287, para III 
rubricas - .Arsenaes. o Obras- do exerci cio de 
1881-t882. 

Foi rejeitado o nrt. 2° da mesma prcpost1. 
Foi a proposta, assim emendada, adoptada 

par a passar i1 3• diacuasão. 
• O Sn. LAFAYETTIII (presidente do conselho) 
requereu verualmento ·disp()naa do iatoraticio 
para 3• discussão de11t1111 prop011tas. 

Consultado, o ''lllDndo consentiu na dispensa 
. pedida. 

--,----~,-.-.. ~~;:· /' ~ .. 
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Votou-se e foi npprovada, t11l qual pr.ssou em 
2• di.~cus<1lo o ''"sim emendada, adoptada pnl'l\ 
ser dovolvidn d outr11 Cllllllll'a, i ado antes á com
missão do r·•dacção, a pt•oposta do poder exo
cuti vo, convertid' om projecto do lei ••ola ca
runra dos deputados, n. 1 do cort•ento nnno, 
abrindo ao 1uinistorio da marinha um credito 
o:straor!linat•io, pctra pag11mento do di vid!IB de 
exercicios finJas, rolati vas aos eie1•cicios do 
1870" 1881. 

Votou-se o foi rejeitado o proj acto lottra H, 
de 1874, ''utof'izan.Jo o governo p •ra fazet•as 
despe-.as que fórorn necossal'ia.s com a. con
struc~ão de uma via-ferrea, par~~e ligar os por-· 
tos na v Jgavois do baixo o 11lto S. Ft•ancisco. 

Votou-•o '' foi r~joita~o o projecto do sen·tdo 
lettra A, de 1880, llU!Ot'lZan lo o P'OVerno pn1•a 
nomear utn chefe de policia especial do rio 
S. Fl'llncis.co, 

CREDITO SUPPLE)IENTAR AO MINISTERIO D.\ AGRt-
CU!,TURA . 

Achando-• o na. sal11 immodinta o Sr, minis
ti'O da ugricultura, fo1•am sorteados po.t•,t 11 dopu
to.çiio quo '' devia receber os Srs. Qarão de 
Mamoró, Viei<•a d11 Silva o Rnrr"s B11rreto ; e 
sen.Jo o mos<no senhor introduzido no s~lão 
com as f <rmalidades do estylo, tomou assento 
na mesa a direita. do Sr. pre•icloute. 

Entr<lu em 2• discussão, com o parecei' da 
commisqiio de orçamento, o 11rt. 1• da proposta 
tio poder e:s •cutivo, convertidll om projecto de 
lei pela camara dos deputados, n. 13 do' corren
te ann '• abrinr!o ao minist•1rio da aq-l'icultura 
um credito supplom ·ntar para occorrer á detl
cio ncia d •s vet•blls-Gnrantia de j>t ros ás es
tradas de ferro-o outrns do exercicio de 1881-
1882. 

A' i hora. e 20 minutos da tarde, o S1•. presi
dente deixou 11 cadoi••a da presidencia que 
passou a sur occupada pelo Sr. vice-prosidente. 

O Sr. I-Ien1•ique·'d' A vila:- Sr. 
pre•ide·•te, creio que não me ap rto dos estylos 
parbmentares, aproveitando a discussão deste 
crcdiLo, que o'forece la.rguez..a ao debato, para. 
dar re~pneta ao nobre senador pelo Rio Gr11nde, 
o Sr. coneelteiro Silveira Ma,·tinH. 

O senado ouviu, na sessiio de snbba.rlo, o longo 
discurso pr<lferido pelo nobt·o senador, o S1•, 
Silveirt Martinq, no qual, ú oxcepçiio do Ji~·ei
ras o accir!enta •s variantes, occurou-se com 11 

· minh11 humilde individualidade po itica. 
Si o no~)re senador tr,ttasso dos 'meus actos 

praticados como presidente da provinch do 
l~io Gr mde do Sul o mini<tro da agricultura, 
eu nito teria llcanhomonto·om vir explicai-os o 
defender-mo do ~unlguer r.onsur~ ou accu•açlio 
que S. Ex. me dtrigisso ; porém, senhores, o 
nobre SAnlldOr foz principal obj •cto de set1 dia .. 
curso o osboç~ em largos traços do miuha bio
graphio. polit,;ca, dosde o o.nno rle t873, nm que 
nos on··ontrámos n11 nssornblóa provinr.illl do 
nos·<n província, ató á ópoca om que fui h 'D
rndo com n pasta da agricultura no minis
terio prnsidirlo poJo muito digno Sr. Viscond1 
do Pnrnnngui\.; o, tondo cu indoclino.volmonto 

----~~~~------
~···-··--..... ·.-· ·-

de rospondo•·-lhe no•so tOI'reno sobro quastões 
quo mo s1lo lnteit•amHUI·• possones, o s·mndo 
comp>•ohonJo que mo oncontt•o !ICanho.lis~imo, 
pot•q 110 ning~tem que 11u conheça, a na o Hor o 
nob 1'9 senador, pó'l" fallar do si por11nto sous 
concidadrtos s •nno com o ospirito pe11do, proso 
1\ prnoccupnçõea que lhe tit•nm a liberdade, i'Or 
isso ó que peçll no senado desculpa do tomar
lhe o prec1oso tempo, com que ·IÕes pessoaes, 
peço de culp;t ao govern '• sobr·•tu.lo por emba
raçar de ai ~umas hora< a pa•sage1n do cre.,ito 
nm rli~cuss:io, com ~uestões desta natur,,zll que 
dir.,ctamente n:Xo 1nteress~m nem ao senado 

,nern a.o p11iz, e nas quo.es entro com uma re
pugnan<·ia. oxtraot•dinarin e un ca.menta for
çado flelas provocações insolitlls do nobre se• 
na.clor o .sr. consulbei1•o Gaspar Silveira Mar· 
tins. 

Devo, S1•. presidente, um11 daclnraçlio prévia 
ao pa.rtidoliboi·~J l'i ~-grandense,e vem a. ser que, 
s •jam c\uae • forem minhas ralações publicas ou 
pnrticu ares com o nobr • sena<lor, o Sr. coo se• 
lhniro Silvei!• • Martins, os nossos corroligiona• 
rios, os nossos amigos cout.muns para. mim têm 
sempre direito d mesma ast•ma, á mesma coope• 
raçrto, ó. mes<na considerllÇ>io que I h •s devo por 
muitos n valiosissimos titulas que me são par· 
ticularmonte inteross~tntes, o pela uoirlo e 
!'orça do partido lib·,ral d,.quell~ provincia, 
de que tanto espera o pat·tidohbe>•ul do Imporia. 

O nobre seua.d,•r teve dt~us princi aes in
tuitos ne,se seu longo discut•,o: o J<rime>ro foi 
demonstrar 1ue ou, assim co uo todos os l'epre
snnt.tntes da provincia de S. Pedro do !:tio 
Grande do Sul, somos seus pupillos, todos su
jeitos ao sat1 poder omnipotnnt~ por tnl fórma, 
que, quando algum de nós tem tido a v lle id11 !e 
de levantllr Ulll pouco mais a ~aboça, elJe, S '• 
guindo a. politica de Tnrquinio, o tem abatido 
tão completamente, que imm·•diatament.e tem 
voltado ~ubrnisso, coutricto, a receb"r de Stlll 
poderosa m~n o gene;•oso perdão, pois que elle 
só ten lo por missão a s11prema justiça politica 
o a pureza e verd!Lde dos seus pr·n. ipius, nlto 
póde vin ~ar llggravos pllrticulares; o q>n, por 
tsso, acCI'escontou o nob ·e senador, é que elle, 
som ser govot•no: sem tot• o thosouro, sem ter 
a.s graç •s u su:< dis,Josiçlio, sem ter exercito 
e sem dispor de O>upreg-o•, >em nnm se~ner 
dirigir-se a nenhum dos seu; conci<ladlos, · lle 
os governa, no entretanto, com ns admoesta· 
çõ •s, com presct•i <ções filhas som pro dessa 
suprema ,justiça., d ·.ssa pureza de principias, 
que o ·tiio pe,•sonnhsadas nolle : nfillnçnndo 
t •mhom que fui chamado ao ministm•io 3 de 
Julho, com o fim de quebrantar, de a.nniquil11r a 
SUl\ inflt1oncia politica na provincia do lHo 
Grande d Sul, ompreza qun se llp>•es ou om qua-· 
li ficar de ins ·n•ata, do tomerarin, ,Porqun olle, 
a pnrsonlllisaçiío da supt·emn .iusttçn politica., 
da purnz' o vol'dlldo dos principias libei•aos, 
ora. invencivol n11qnolla · rovincia. 

O sngunclo intuito do nobre sonndnr no sou 
discurso foi provar ~ uo ou, no• quatro mnzes 
em que occupoi o alto cat•g~ do minist;ro ,dll 
agricnlturll, só mnlos fiz li mm hn proV1nma, 
dos·.utoran lo o gr~ndo ongonhniro hyd,·aulico · 
Dr. Honorio Bicnlho, qu' tom om suns mãos os 
doatinos d~>quolla torra, nosso fiat quo do<pron- · 
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deu-se do s0u genial cet•obt•o, o elo qual, dentro 
d.e pouco tempo, uq•lDlln provinciu veria conver
ttcla. 11 •utL má barl'!l. em uma oxcellente barl'a. 

Sr. prrsi lonte, todos conhecem n pr··disposiçilo 
de esp t•ito d11 nobre senador, o St•. cousel.iuiro 
Silvou·a .dtl.rtins; 11 -ua feição. cara<'teristica ó 
tão ac~ent•adu, t:lo saliente e pt•onunciada, que 
a niug rem, de corto, ca•tsa SOl'preza o decla
rar-se elle invencivel, Eu, porém, entonJo que 
o nobt•o sen tdor foi modesto, porque, personn. 
lisando a suprema. justiça e a pureza dos 
princípios de lil:mrJade e d 1 orJem, nito ó in
ven~tvel só no Rio Grande do Sul, o é nestt 
côrte. neste lmpm•io o o sorti om todo mundo, 
por.! ue, a ju•tiça, a liberd.tde e a ot·dem triutn· 
phatu p .. r toda a parto com a mesma. infa.ll bili· 
dsde, em mais ou meuod tempo, co<n mais ou 
menos trabalho. 

Não pretenJo arranc~r esta preoccupaçito 1!0 
esph•ito Jo nob:·e S"nador; e•sa, s m, é que 
seria eu1~reza vet·dadeiratuente temAral'in, por· 
que, s ria pror·iso mudar a natureza de S. Ex. 

Não, tUeus senhora•, o meu intento é outro. 
T1•atando de sua primeira thr•se, o meti in

tento é demonstrar, por minha ver., que nilo fui, 
não sou "• espero, nunca serei pupillo polit.co 
do nollt'e senador, o St•. consolhe.ro Gaspar Si!· 
v e ir"' 1\lnrtins •. 

Par" e;.a demonstrtção ou peÇo licença ao 
senado para rmtrar em particulal'idad••s. de mi· 
nha vida, que. sem duvid '• não interes;am em 
nad~ á cnus .. publica ; mas na q uaes sou for· 
çado a recorr 1r, pot·q.ue sem ellaa niio posso· 
fazer a demonstração que mo itnpuz. 
. Em fins de 185R, t•egrossei eu para a minha 
província, d pois de completar os meus estudo~s 
e ter t'•·ito o necnssario tÍI'ocinio na arlvocacia 
nesta côrte, e estabel.eci-me nn cidade ·Je Ja
guarão, em cujo município tenho a minha fa
mília, on l~ conservo os meus melhores ami'J'OB. 
. :Abi ·bri banca d1 alvogado, e desd' logo to· 
mei parte ll<l. pol tica Iocr;!, Creei um jornal, 
A L·•i, de minha redacçlio exclusiva, e, encon
trand 1 elementos liberaes impor antes naqu"ll'' 

.localidade, mas desorg•nizados, sem c1ntro, 
sem d r1·cção proflcua e permanente, tratei de 
organizar r•ss"" el1mentos o constitui o partido 
libernl d rq nella localidade, em condições de po
der lrt ta r ••om o partido adverso, partido que 
naquella époc~t, ai não me falha a memoria, se 
dsnominav•-partido governista-e depoi< ac• 
centuou " seu nom~ no de-partido conser
vador-partido 'lue estava aqnhor de tod~a as 
posições e qne tinha o governo do município 
Já havia '"ui toa annos. 

Poi• b"m: nn segunda. eleição politica e 
municipal, a qne se procedeu depois de minha 
ehegad1.1. áquella localidtde, obteve o partido 
liberal triumpho comP,leto, e dead~. então a~IÍ 
hojn conset•va-sq no podet• naqu•1lla ctrcumacrl• 
pÇ~o. Fui eleito deputado pt·ovincial om se· 
guida, ainda no regimon dos círculos de um 
deputa lo, n com Oaorio, Canabat•t•o, Fnlix da 
Cunha e Timotheo, nmpnnhavamo-nos em orga
nizm• o pnrlido libaral rio-gr·mdenso em bases 
solidas, pam podermos arcar com o poderoso 
inimigo que tínhamos diante do nós, 

Ne•tns circumstanciua rogrossou o nobre so
'nador, o Sr. cons~lhoiro Silvoira Martins ú 
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província, do pois do ter f,lito os seus estudos a 
o seu tirocínio na magiatratut•a. Encontrou-ma 
jtl com um pequ·•nu commando politico om 
Jaguarilo, jli deputado pa•ovincial eleito, por 
ll.quella província •. Portanto, s •nhorea, é visto, 
é bem evidente que no principio d,, tniuho. vida 
politica mio fui feitua·a de S. Ex., o Sa·. conse
lhoil•o Silvei~il Martins, Isto· posto, prosi
gamos. . , .. 
. ·Com a nomeada que acomp•nhou ao nobre sa
nador, quando desta côrte resres•ou á provín
cia, com o •ou iunnanso tal !nto, a armado com 
a mascu!a eloquenci"' qn<l o .istingue, .nessa 
época e em annus posteriores, ai uda maior do 
que é hoje, o nobrA senndor, com tão preciosos 
A podot·osos elementos de força, entrou para as 
fileiras do p rtido liber;<l rio·grandenqe, já no 
commando do corpo de exercito de vanguarda, 
fie • ndo Ozorio0. Canabat·ro e depots o Conde de 
Porto-Alegre, commandando o grosso do oxer-
cito no centro. , . 

Senhores, nio h•stto om declnrar : foram 
immensoa, sem duvida, acima de todo o elogio, 
os serviços pt•eatadoa pelo nobre sAn.ador, nessa 
época, ao partido libet·nll·io-grand•nse: Foram 
brilhantes as victori.s que conquistou o nobre 
senador ness" época, e por isso o seu'pt•esti;io, 
a sua influencia sobre o partido, aec~>ntuou-se 
tanto, que elle se constituiu o ídolo, a band•·•ira 
liberal do Rio Grande do Sul. Os seus compa
nheiros de chefi<, Ozorio e Canabat·ro, nit• lhe 
dis 1rutaram, nem pm• pensamento, essa posiçio 
elevada ; nunca, pelo contrario, ambos, do11 
sol •mno testemunho pet·ante a nação inteira, 
esforçaram-se S1m.>l'e, pr ,ticando act S de ver
dadeira nbne!tação cívica, para collocar bem 
alto o pedestal de gloria do grande tribuno rio
grandonso. 

O partido coaservador, enfrac,uecido por der- · 
rotas sog11idas e quasi que ann<quilado de todo 
pela morl,e do 'eu ulti111o verdadei1·o chefe, o 
St•. dezemba.rg•dor Oliveira B"llo, já não oTe• 
recia resistencia; de maneira que achavn-'e o 
portido Jib,·ral em campo, qua~i sem compe• 
tidor: posição porigosissitna para um parttdo 
forte. 

Ao principio os grandes ch~fe!i, Osorio O' 
Canabarro conseguiram manter a ordem o har
monia no partido assim victot•ioso e senhor do 
camp·1 ;· m•s a inrtule do nobr" senador Silv,·ira 
1\l,trtins não lhe permittd a qu ieta,ão e o gozo 
dos laz,.res da paz. 

Talhado pat·a a lutt., a sua alma só na luta 
toma os estimulas para os grandes oomm.tti
mentos. 

Arrastado por esta tendoncia, o abusando do 
immenao poder e ascendenóia que adquiriu 
sobt•e seus cort·elhionnrios, o nobre s.1nador 
deixou correr e!U tod" a largunza, sem o menor 
contraste, a sua po erosa paix>io pela liberdade 
o indepAndencia. E por tal lo r ma fortahceu-sa 
nello o eR11irito de independencia, que a nin·· 
guem maia lhn foi possível prost11.r obodiencia, 
nem aos homens o nom ao parti lo por elles 
constituído. E n1i0 querendo obedocor,. achou 
que o melhor meio de ORcapar ao go· orno dos 
seus corrdigionarios, et•a assumir ollo proprio o 
govorno supramo o abJoluto do partido. .. 
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Osorio, nquell11 grande alma, impregnada de httado doaesperudamonto; o quo via o pat•tido 
tanto ptüt•iotismo, de tanto amor átjuella terra liberal1 A coutinuação da luta; já não contra 
do Rio Grande, e a seu partido, em defesa do os adversarias que tinham abandunndo o campo, 
qual niio mHdiu nunc11 a oxLençilo dos sact•ificio;, mas contra os proprio8 amigos l 
Osorio o que nilo fez, quanto não se esforçou Viu o proprio chefe ~upremo em luta com 
para se nlto quebrar a harmonia o a unidade do aquelle g11binete p~ra cuja org,mis:tção entrara 
partido ! com maior q uinbao ! Via-o ainda. em luta com 

Mas as queixas, o8 desgostos fornm a.ppa- o 3• gabinete ·da situaçito con'luistada. com tilo 
recendo, o enthusia8mo foi a.t•refecendo, o des- heroicos sacrificios, o presidido pelo St·. Mo.Tti~ 
animo começou a intibiur aos combatentes, e nho Campos, nome legendario nesse glorioso 
já ha muito a desunião completa do partido se pas,ado do lutas em favor da bandeira li
teria realizado, si Osorio, semprJ ceden lo, sem- bera! ! 
pra praticando e aconselhando a paz e a hl\r-· Via-o em luta sempre violenta. e atroz contra. 
mo ma, não foss3 o obstaculo invêncivel ~ essa. 'o 4• gabinete orgamzado na situação libora.l, e 
desunião, posso dizet• ja que e vê em luta. contra o 5• g~· 

Os11rio, sempre inspirado pel•J amor do partido binete da actual situação politica, porque outra. 
liberal, fez-lhe o ultimo socrificio resignando-se significação não podem ter certas expressões de 
ao mando supremo do r.obre senador o Sr. Sil- seu discurso de sabbado que iam ferir directa.
veira Martins, esperando do tempo a. remoçãJ mente o nobre presidente do conselho ! 
dessa grande mal, que de si poderia dar a. des- O partido liberal do Rio Gr,mde do Sul desa.
morali.a.çilo do partido o o seu aniquilamento. nimou de todo. Eu conheço todos os seus chefes 
E assim, seguindo o partido o S9U exemplo, foi depois dessa luta tito porfiada e valente que 
passivei, mcsrno a despeito dos males produzi- sustentaram contra os seus naturaes a.dvcrsa.
dos pela. omnipotencia. da chefia. do nobre sena- rios, em que aniquilaram e estragaram fortu
dor, conservar-se a união do partido liberal rio- nas, não lhes resta coragem, nem animo para. 
gra.nclense.. · abrirem campanha mais terrível ainda, aquella. 

O senado s:tbe, o que mais tarde aconteceu, e rlirigida contra os proprios correligiona.rios, 
eu.nilo quero abrir a trist~ pagin~ final que se contra os proprios companheiros das lutas 
passou nesta cÓ!'te. Posso poróm declarar que passadas;· 
o general Osorio jd tambern enfraquecido pelo Por toda a parte o desanimo assoberbou 
dHsanimo, preferia conservar-se na sua Estan- tudo. · 

· cia., a. vir tomar pal'te activa. na politica do Assim pois, não digo que esteja rlividido o 
paiz, não com receio dos sacrificios, porém ta- partido, porque me parece impossivel e não 
m<indo não lhe ser possível, tão de perto, en- posso acreditar que se divida. o par·tido liberal 
tandnr-se com o nobre senador o Sr. Silveira do Rio Grande, mas tão enfraquecido se acha 
Martins, ambos fazendo parte do mini8terio 5 alie que a todos repugna a luta; e a prova, se
de Janeiro, para o qual tinham sido convidados. nhores, é que naquella. provinci~ em que ha. 
Era. um grande patriota o general Osorio tanto~ annoe, aquelle partido fazia as8embléas 
(apoiados) mas dou testemunho de que entre unanimes, não pouda agora eloger deputados em 
todas as provas de abnega.çil:o civica. gue eleva- numero nem sequer para. constituir casa. 
ram a benemerencia desse grande cidadão, ne- Mas, senhores, parando neste ponto e dei
nhuma importou para elle em maior sacriftcio xando assim feita em largos traços a descripçlto 
do que a a.cr·eitação do c•rgo de ministro da da. v~rda. .eira e real situação do herJico partido 
guerra no ministerio de 5 de Janeiro. E este liberal rio-grandense, eu volto a dnmonstraçlto 
sacrificío sonhares, elle o fez principalmente de n1inha thesa, isto é, que nunca fui, nem sou 
at.·rastado pelos instantes pedidos, pelos consa- e espero não sar feitura politica do nobre se
lhos lo nobre sena-Jor, o Sr. Silveira. Martins. na.dor, o Sr. Silveira. Martins, no pequeno 

O senado, assim como o p tiz sabem o que sa posto que occupo na politica da minha provincia. 
p,assou depois. O nobre senadJr constituiu-se e de meu paiz. 
no maior e mais tarrivol advar8ado da.quelle Achando-ao o nobre senador o Sr. Silveir& 
m~smo ministorio de que tinha feito parta, Martins, nnsta côrte, o tendo-se de organizar· a. 
abanrlonando o valhe cliefe, o occasionando- chapa da deputados geraes, em epoca de pu
lhll, no ultimo quartel da. su~ vida. gloriosa 08 jança, do partido liberal, o nobre general Mar
malar 'S desgostos e os maiores obstaculos_po- quaz do flet·va.l, om Polotas, depois de confe
liiicos quo suportara. em sua heroica vida, Mas renciar com alguns companheiros, organizou . 
Ozol'io, mesmo nesse momento o mais a.ngus- essa chapa e constituiu-a por esh fórma : Sil
tioso da sua vid 1, cedeu, por amor do partido, veira. Martins, Mauá e conselheiro Bruaque. 
o procurou o conqorassamento com o nobre se- Depois de assim organizada a chapa, o ge· 
nailor o Sr Silveira Martins. neral Ozorio a. espalhou. pela província, remet-

Qunndo o nobre sanador regressou para a prn- tendo-me lambem uma parn Ja.guarão. Eu a 
vincia nfim de dirigir a. eloiçilo senatorial que publi~uei, a acoitei, a. apresentei aos meus co-

. ao dou por morto do Duque do Caxias, Ozorio roligionarioa, o creio que já comaçrwn a def
pnrtioipou pnra a provincin quo estava da nc- fendol-o. contra os ataques dos adversarias 
c6rdo com o nobre senador na politica liberal quando regressou a província o Sr. conselheiro 
rio·grandense. Mas, senhores, o desgosto e odes- Silveira Martins, que passando pela cidade do 
animo ,id tinham nttingido os limito a extremos. Rio Gro.ndn, alli recebe a noticia da organi
Dopois de 10 annos do luta oni:nrniçnda, depois/ z11ção da chapa <ladn polo Dr. Pio, chofo liboral 
do ter vencido os ndvors!lrios n cust~ dos maio- naquolla localidade, em cuja companhia seguiu 
roa sacrificios, depois do ter por tanto tempo po.rn Polot~s nfim do conferenciar com o ge-

,, ' -. , .. '.• 
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nora! Owrio. E depois de ter-ao informado da 
razão p,ola q11al nilo tinha entrado na chapa o 
Dr. 1imotheo Pereira d:> Ro•a, perguntou 
S. Ex. ao genGI'al Ot.orio :-E porque não está 
contemplado na ch,.pa o A vila 1 
· Por<J<~e podia esperar, disse-lhe o genoral 
Ozorio, e porque ha mais conveniencia agora 
em atton<!er á outras candidaturas, que por 
motivos de a.ctualidad~ devem de ter prefe
rencia; o o Sr. conselheiro Silveira Martins 
replicou ao gener"l Ozorio, mais ou menos, 
uestos termos :-« Não concordo-Silo taes e 
tão importantes os se1•viços do A vila, que se 
·ello n•io entrai' na chapa, eu não· entrarei, e 
póde riscar o meu.nomo. ~ 
· O general Osorio, sempre prudent~, ·sempre, 
disposto a condescender, ape1.ar de Já ter espa
lhado a chapa por toda a provincw, e tomado 
ilolemne compromisso para com os candidatos 
nolla compi'•·Jhenlidos, cedeu á eX:igencia do 
Sr. Silveira M~rtins, · riscou o nom•• do con
selheiro Brusque, e o substituiu polo meu. 

Remetteu-me .o general a cha pn modificada 
·escrevendo-mo por essa occasiiio, nem uma pa
lavra disse sobre esse constrangimento em que 
·se achou. E veja o senado até que ponto ora 
magnanima aquella alma, quão forte era a. sua 
'resignação nos sacrificios que fazia em àem da 
·harmonia do seu partido ! 

Nem uma queixa articulou, nem urna censura 
'nem uma palavra de amargura, limitou•ee a 
dizer-me-ahi vae a chapa modificada ; foi ne
·cessnria a sua entrada: 

Não demorei tompo algum em responde·r, im
meilintamente o fiz expedindo um proprio para 
Pelotas com a minha carta na qual disse a.o ge
neral,« recuso a honra que me faz o meu par
·tido; não faltará tempo, pm•a que e!Je recom
penqe com muita generosidade, os pequenos 
serviços que lhe presto. » 
· O sena lo comprehende o quanto esga. minha. 
recusa assim declarada. o feita, sem a mais leve 
insinuação por parte do general, lho devia ser 
agradavel, porque abrindo a vaga. na chapa., o 
·collocava na ·posição de cumprir os compromis
sos quo tomara fazendo a primeira organização 
que segundo olle era a que melhor con•ultava. 
os intere<ses do partido nac1uella situação! 

E o homem que assim cedia sempre, que 
nada. recusava á harmonia e uniito do pnrti<lo, 
posso asseverar, se~ receio de. errar.. foi 
·aquello que fez a ma1or somma. de sacrJtlctos 
em bem d11 causa liberal. 

Faz ao sena lo esta asseveraçiio um homem 
que estragou sua fortuna h ei'Jada, que e~tra
gotl fortuna não pequena ganha com seu tra
balho. em bom da causa liberal em sua provin
cia; o faz esta. af!lrmnçiio nesta casa que conta 
em seu seio o conselheiro Silveira Martins, 
que tambem tn·lo sacrificou pela mesma. caus~<c; 
pois bem ; as •im mesmo eu assevero ao senado 
nem um de nós r1gistra os immensos sncrificios 
que fez o general Osorio em bem da causa da 
politica liberal. · 

Prosig,,mos : depois disto fui contemplado no. 
lista do deput·•dos provinci••es organizada polos 
chefes li 'ornes, sem consulta previa ndnha; fui 
eleito, tomei a•sonto, mas nunca ou solicitei 
osso lagar do deputado provincial, o só acoitei 

paL'C(UO não podia recusar um mandato de meu 
partido, manda lo por olle confe1•ido, com a mais 
completa expontnnoidndo, · . 

Passado algum' tempo, deu-se outra orga
nização de chapa de deputados geraes, e o · 
nobre Visconde de Pelotas ,Jirigiu-me um tele
gramma. no qu'll me declarou 911o, eu e o 
Dr. Cam11orgo t inho.mos sido escolh1do• para fa
zermos partQ da chapa ; respondi-lhe :-nilo 
aceito o honL'Oso convite do V. Ex., outros ha. 
mais dignos no nosso partido para occupar esse 
Jogai', e indiquei o nome do Dr. José r1·ancis~!l 
Diana, que certamente melhores serv1ços pod1a. 
prestar do que eu nesse elevado cargo. 
· Lembrei que o Dr. Diana jil. tinha alguns 

serviç JS em favor do pnNido, que era novo, 
homem de talento, e que ora necessario esti
mulai-o. 

Quanto Â mim, velho soldado da causa li
beral ainda podia. eeporar sem inconveniente, 
convindo multo animar aos moços de .talento, 
para engrossar as fileiras do partido, preen
cher-lhe os claros e rejuvenecel-o com sangue 
aovo, e homens vigorosos e cheios de enthu-
sio.smo para as lutas. . 

Quanto ao candidato que me davam por com• 
panheiro de chapa, aquelle que commigo indi· 
cavam para es•e honroso Jogar, eu pedi licença 
para d 'Clara r aos chefes de meu partido, que 
não o achava digno de representar a província 
do Rio Grande do Sul. 

Já antes, a primeira vez que o Sr. canse~ 
lheiro Silveira Martins apresentou aquelle 
nome, eu, em Jaguarão, a frente do eleito
rado daquelle collegio, fiz a mesma manifes
tação de desagrado e reprovação, que depois fiz 
directamente ao nobre Visconde do Pelotas. 
Ja vê .o ao nado que sempre procurei manter 
i!lesa minha autonomia politica. . 

Depois organizou-se uma lista triplica para 
escolha de um senador. O Sr. conselheiro Si!· 
veira. Martins honrou-me ainda com um tele
gramma, dizendo·me : c Risquei o meu nome 
e inclui o teu na lista triplica, é o. occasilio do 
partido rec1nhece1• os se1·viços que tens feito.:. 

Agradeci-lhe novamente, declarando que nin
guem na província tinha melhor direito a. fazer 
parte de uma chapo. senatoria.! do que alie, e 
que portanto conservasse o seu nome, porque 
eu .me contentava com o cargo de edil jagun· 
rense. : 

Quer com relação a chapa de deputados, quer 
n de senador, foi acceita a. ·minha· renuncia; 
naquolla. entrou o Dr. Diana em mou Jogar; e 
nesta ficou o Sr. conselheiro Silveira Martins. 

Deu-se em seguida uma. nova·orgauização de 
chapa paro. eleição senatorial, então pedin· 
do-me o Sr. conselheiro Silveira Martins au• 
torizaçllo · para. incluir o meu nome, e como 
tratava-se de uma lista sextupla., que offerecia 
Jogar para todos os nomes de companheiros 
que podiam ter bem direito á.quelle Jogar, eu 
não recusei, e respondi-lho: -• dispõe· do meu 

· nome como qui:reres •-Collocou então o nobre 
senador o meu nome nessa lista sextuplo.. . 

Sem ir para diante, ou pára aqui o pergunto: 
·ao quem procede nssim como ou procedi, se 
quem recusou duas vozes a. inclusão do seu 
nomo na chap~ do deputados, o uma ve1. na de 
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senador, tinha neces<idade da tutela politica 
do s,.. CO>Isolboii'O Silvo ira M .• J•tins, ou de 
quorn quol' que soja l 

Qual snriu o ostymulo, qual sei•ia o int~l·esse 
quo tn•• levusse Ii collocal' dolJaixu do sua tutllln, 
se "u nii • umuicionava po dçilo alguma, ao me 
contentava co " aquella, que eu tinh" conquis
tado, sem esfol'ÇO nem auxilio de ninguom, do 
fóra do meu municipio, a d' V~I·eadol' di\ ca
mara 111unicipal 1e JaguaJ•ão 1 ! 

E ó prec1so que o senados liba que para con
quhtiu e conservar os•a posiçllo naq'lella cir
cumspeçilo; desde o principio do meu trabalho 
até hoje, eu nunca necossitoi do mais insi~nifi-: 
canLe serviço do Sr. con~dheiro Silveira 
Mart:ns. 

Já vê o senado que ninguem póde acJ•editar 
qu~ o homem politico quo rncusa as posições 
maia dovarlas que lhe podia otfereoer o e •u 
pa ti lo, neeessitassa collocnr- se debaixo da 
tutela do ningu •m. · 

Uma vez o general Osorio, encontran
do-se commigo, disse-mo: « que teima é essa, 
porque não acei La o logm• que lhe ó offerecido 
na chap •, porque não vai o, CUJ:lar a posição que 
outl•os occupam, o a qne você tom todo direito 1 » 
Res ou li-lhe porque não lenho elementos meus 
na provincia para mo :azo•· eleger; t~t·ia 1nuita 
honra em sei' I'OPI'Bsentante da minha J•rovin
cia, mas, entrando em chapa por esta fórma, 
não é a pl'ovincia qno me vai eleger; de sorte 
que se f aso nleito iria rept•esentar na camnra 
o general Osorio o o conselheiro Silveil•a. Mar
tina; o é isso o que eu não quero, porque, dl 
certo, não vale essa reprns··nt çiio os saCl•ifi
oios que eu irei fazer nc ,itando esse man:,ato 
dos ehef, s. 

Foi a razão que d~i, e era na realidade essa 
a principal causa pela. qual sempre. recusei os 
loga.·es que mo foram offerocidos em listas olei
tor~~ocs. 

Proseguind1, S1·s., devo expVcai' o meu pro
ced:monto na ópoca em que me encontrei na 
aas ·mbló~ da minha provincia, em 1873, com o 
Sr. Cunsolheiro S!lveii'a Martins. 

Administrava a provincia o Dr. Carvalho de 
Moraes, delegado de um governo que o pa1•tido 
liberul rio-grandense hostilisuva. 

Eese presi lente, executando uma lei es
pecial da assomblóa pl'ovincial, que autorizava 
a administração a contrat,lr a desobsti•uç•lo do 
Sangradour·o da lagoa. M r·im, contratou essa 
obra com os Sra. N ·gnl & B IMtos. 

Quando eh •gu~i li nssl3mblóa . pl'ovincinl, en
contl"i o Sr. conselheiro Silveira Martins a 
frente dos libernes, qJJe estavam na nssombléa, 
(creio que oru unnnimidl\de),om OJitlOsiçiio abe1•1a 

-ao Dr. Cai·valho do MoraeB, o om tal ,oseapero 
que nrqn mesmo netos ndministt•ativos~ os mais 
insignifiel\ntos, oram exceptuados. 

Encontr;mdo eu em discussão uma obra que 
já nos •a opaca, eu considor.1 v a como considero 
hojo, um~ obra n~c'onn.l, o drJ interes•o muito 
dir'cto pn1·a aquolla front,niJ•a em que eu habito, 
cstndarla sob qualquer ponto de vista, niio 
ho•i Lei om tomur part~ no. discussilo om f.tVor 
dit obrn o rlo sou contrnto, poPq uo no estado "m 
so a c hrtVa o canal do Sangrndnut•o, niio ora 
possivolr~ navegação da lngàn Mil•im, o portanto 

nl!o se polia ir li fronteira do Jagual'ilopor essa 
rica VIl\ Huvii•l, OHII'Il.B'Uda o obsti'Uida pelo 
ab.m.ono doa homens. b] desJe 'llle .~. 1 uella 
fJ•ontoii·a s' cons rvaas l privada d"~uell' im
pOI'Iante meio de c .. mmunica ão, nem podia 
pl'usporar, o nem Bel' defen.lid., de qual1uer 
golpo .e mão doa nolsos rriquietos Vl~inhos. 

Nos tas condições eu tomei a Jnt'ez 1 do acto 
do presidente da prnvincia, e declurei, na vri
m··Ira vez que fullei sob .. e o ·•ssurupto, que 
il.JJOiava a adminish·aç4o em J'eferBncia áquulle 
acto administrativo, e eru todos os outros, em 
que ent1·ndesso, que ella ti'nha consultado o· 
b~>m da provincia ; poróm que nus relações 
politic~a eu lhe faz a opposiçio, pvrque era o 
presidente ~ele gado. de um govei·no, a que Iam• 
bem eu 1a~1a oppoolç!lo. 

S 'nhores, eu não estive só nnsta crllzada, 
commigo estiveram o Dr. Thimotheo Pel'eira 
da Rosa, um dos talentos ma i; nol.avois ele 
minha provinc a, um dJ& homen~ J:lolitico• do 
maia!' valor o merecimento que tem tido o Rio 
Grande do Sul ; e tiveram .ta111bou• ao meu 
ludo o Dr. Diana, o Dr. Menandro e o major 
Silvestre Nunes Gonçalve< Vi~ira. 

Ma•, como o Sr. conselh·•iro Silveira Martins 
dispunh~ de 'lua~i todos os votos d 1 assembléa 
provincial, fomos vonciJos, mas dos vencidos 
só eu fiquei oxcommugaJo, pois que o Sr. Sil
veirJ Martins JoclaJ•ou-me fl\ra do partido, e 
ass,Jverou ac1ui em Sllu discurso ,e sa.bbado que 
par 1 castigai' a minha ousadia e a minha 
rebeldia tinha me exclui-lo da· chapa do depu
ta las· proviuciaes. 

Sonhm•es, ou nunca pedi a ninguem quo me 
incluisse na chapa do deputados provinciaes; 
nunca me apresentei candidato áquella as
semblóa, porque foi sempre o meu intento 
conservar-me nn posição do vereador da camara 
municipal de Jagua1·ào, persuadido, cou•o ainda 
hoje estou, de que da g1·and·JY.a do municipa
lismo é que se form:~rá a vordadeir., base da 
grandezn da patria. Si eu l'egeit li log .. res Bl!l 
cha HIS d l deputados geraos e de ~enador, .como 
pod01•ia fuzcr questão com o lagar dd tlcputado 
provincial1 · 

Como não fui incluido na chapa, e nem me 
a{lresenLei candiiaLo,, não obtive neohu.u voto, 
mnguPm voLou em mun, nem mesmo no meu 
co)logio. O que é bom natural o ·x licavel; 
porém n<sim não enLend,,u o Sr. Silveil·a Mar
tios que d·•sse fucto tirou aJ•gumento par;> dizer 
que t 1 ora o meu doapr st gio que, não en
trando em li>tn, nem no collegio em qu•J resido, 
fui votado. 

E nem o podia sor; pois qua ou não era 
candidnto. E niio o sondo, e norn me ap1·esen
tando candidato, corno hnviam d" v.otar em mim 
os eloitol·es, que sabinm que ou não só não 
podia como não acoitava o mandato do depu-
tado provincinl 'I · 

Mas niln Ae lembrou o nobre senador do que 
vai tunda ou da assoml>lóa pi'O vincinl nessa oc· 
ensino, tendo soll'rido elo S. l•:x. mttis duro trato 
do qu·1 o empregado polo nobre senador no seu 
discurso do s, bbudo passado, aqui, os ·ndo re
cebido pol~ populttç1io da cidnde do Jugunrllo 
sem dia ti ncçfio do nacionalidades, do part do• o 
do condiçõos saciaM, cm triumpho, <Jm n.gra" 

~ 
' 
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de.cimonto no.rolovantissimo snrviço que pres· · Tenho feito o sac1•itlcio de minha• paixões, 
te1 naguella opocu d.luellll; cidudo o f;onteh·a, da< minilas opiniões o inclinoções iudividua's,o 
defundoo~do u obra do mtoresso Vltnl para mo•mo do mr·u amor J11'oprio pnl'a crrusol·var-mo 
aquello1 pnrte da provincia; o quando achava• em hnrmonia com o Sr. Silveira Martins; e tudo 
me rod atlp por aquolle povo que me agratlecia tonho f,.ito o tnnho so!fri .o por nu ror da união 
o t r .• o!fndo, o t"r trubalb:1do ouo favor delle, o for\•a do partido libel'11l do minha provincin, 
da sua segurança e prosperidade; não sendo a cuja go•and 'Zllo votei sompr' desde o primeiro 
lembrado em bons termos " sentido benevolo o dia da minha vida politica, todo o meu esforço 
nome do Sr. Silveira M ·rtins, fui eu quem até os maiores saerificios. 
saudou o chefe do partido libeo•al, que ai não· Pela uniuo do pa1·tido continuo 11 fazer tudo 
tinha podido Ratisfazer os interesses de Ja· o que est1ver em minhas forças. 
guarllo e da pro.v.ncia nar1uella emer;:encia! o ú Sn. DANTAB:- Isso lho ó muito honroso. 
sobre aquella 1m portante obra, a nda mu1to . · , · • 
tinha o pat·tolo, a pruvincia e 0 paiz 11 esperar 9 Sn •.. HENIIIQUE D .\yrLA:- Do amanhil, de 
do seu podei•oso esforço. hrJe em d1aute, ?orno ate bOJ", como se!'lpre, 

E' nccessar 0 quo 0 senado e 0 paiz saibam meu. trabalho se1á o mesmo, aorá pela umllo do 
que tudo tenho s'!pportado, ao ponto ,de aban· partido. . .. 
danar mesmo a 111mba d feza em mlllta, occa· O Stt. DANTAs:- Honra lhe BOJll fettD. 
siões, para evitar que m~u ro111pimento indivi- O Sn. HENRIQUE o' A viLA:- Cronqui'OU•me o 
dual com o nobre conselh<iiro pude·se •lar ori· nolro senndor, porque respondi a telegrammas, 
gom "u produzir a desunião do partido liberal porque fiz m~nifesto; mas ello não leu ue
do Rio Grande do Sul. 11hum desse< telegrammas que foram todos pu• 

Como 01.orio, sempre nutri a esperança do blicados, não leu a carta pol:t ca quo publi· 
que os annos mortificariam o cat•acterdo Sr. Si!· quei sobre a Ol'ganização do meu .hstricto elei· 
veira Martins, só deixando imperar nello as tol'nl, pouco antros ola P!eiçilo de t.loputados pro• 
grandes qualidadAs que o distmguem. vinciues-: apenas limitou-se :• diz,,., no intuito 

Algum tempo depois dessn época em que o de l'cdicularisar-me, que convoquei pRra mi· 
Sr, Silvo ira Martins riscou· me das fileiras li· nha casa meia duzia de coo11panheiros em Ja
beraos, travou-se luta eleitoro.l em ,Jnguarão. guurüo a· qu01n subnoetti o julgamento do pro•. 
Eu não me achava llll'juolh loc ·lid <de, o como cerlimento delle e meu, cm l'Of ·rencia aos mi
as condições do partido liberal o!forecinm ali nisterios Martinho C'rmpos e P:~rnnnguá o seus 
margem pn1•a um triumpho brilhante o facil, delegados na provincia, e d<!Aafian :o-me para 
niio mo apers ·ntsi logo, porém fui hnmo lia ta- KttbmotLermoa caoe julgamento ao eleitorado do. 
mente chamado a toda pres<a, peh Dr. Diana, p•ovincia. toua; 
que exagerou os obstacl!los, atten.li ao ch11mado, - Senhores, não foi uma pequena fr.lcçllo do 
lutei como soldado bem ngueo·rido, bem acos· partiJo liberal de Jagunrão que solemnemen te 
tumado a ltltttr nnquellas localidades, até obter· approvou o meu PI' oodimenfo politico em re· 
mo~< victoria completa, o para que 7 Pa1•a sem- ferencia aos ministerios Mnrtinho Campos e 
pre conservai' a mesma posição no partido Paran:tg-uá: foram os princi,·aoR membros do 
r11o 'nhecendo como chefe o So·. conselheiro partido liberal Jaguarense que praticaram esse 
Silveira Martins.,, acto politico, que foi approvado. por todo o 

O anno paseudo o senado ouviu que a p1•i • partido libera I do At•t•oio Grande o pela maiol•ia 
moira vez que me coube a honra do fali ar .lo pai• tido liberal do H'rv ,J; m rs o julga
nesle recinto, tive muito cuidado rlo fazer vêr mento n•io foi institui:lo enh•e o meu procedi· 
que o cons~lheiro Silveira Mar·tins ora meu monto e o do nobre sen •dor, o Sr. Silveira 
chefe, e1•a o homem a quem eu reconhecia. na Ma1•tin•. 
proVlncia como o chefe natural, legitimo do Como s:tbc o senado não acompanhei o nobre 
purtido libei'al. . B"nauOl' Sr. Silveira Martins na opposição que 
. Ess:L declnra~iio, sonho.•es, ainda faço b~j o. ello entendeu devm• faz o r 111 gabinete Mar ti• 
O pa••tido !iiJcral rio·granden"'' tem decalulo nho Cam<•OB, o não acompanhei-" lambem cm 
muito, a pO'<to dJ consider>l-o Jia época d.:> seu sua· opposiçJo ao minist"rio do 3 de Julho; 
declinio, da su:l decndoncia. ma• eh outra camara faz parti> o Sr. Dr. José 

Mas assim mesmo decahido, com sua in- Francisco Dionn, que ora m u companheiro 
!lueneia diminuida, talvez om mais de 50 •/o politico em ,iagulo·ão o co, pat•licipnnt9 na che
nu.. provincin, conservn·so o Sr;- conselhoir.J fia do partido ll'lquella circuma:a·i ç!io, o quo 
Silveira Ma••tin•' nu. posiçiio ele pl·in>oiru. in- ncompnnh :u ao nobre scnndni' ll!t opposiçilo 
tluencin libernl ela provincia, o nlto hei de .s<·r que fizer~> ao ministorio lllnrtinho Campos, · 
ou, afianço no senado, quem l'li hoje, ou cru a.pat•tnndo-so dollo na oppoeiçfio ao ministerio 
qualquer ópocn,pt•ocurnr rliminuil•·lhe na ~onoo• 3 cln Julho. 
pareoUa es•·a inlluencin de que go>n ainda e de llegrcs•an~o o; Jaguarão, Cl'Oia o senado 
qu~ neeossila pnl'a poder occupar o honroso o quo procllrot_cvltao• qualquer manife•t:~ção dos 
trnbnlhoso po·LO do chofo do p~>rt'do lib:•i'BI rio· meus co-religionnrio;; mas olles npel.al' de 
grandonso, pot':Jite, Senhoras, si nn paz ó o n~nnifeslnl' ou o~to do•o,io, procural'am-mo, 
cons !beiro Silvoir" Martins cnpn> do de·orgn~ Vieram tCI: comungo to.los, hom•nram-mo com 
niznr o pao•ti !o lib.el'alrio-grand nso, na época suas mnmfostnções do npr~2o, fo~~nnclo-me u. 
dna h•tae elo oppoaoçiio, nos trmpos elos gr:tm!os ~onvocnl-os pnt·aunm l'~rmwo J•ol!l!ca, nfimdo 
combat·•s contm os nossos nal.uracs ndvel'BHtoa JUlgarem elo men procednnonto pohttco om re· 
nilo p1ssuo o pltrtido m,üs vnlento o podOI'oso fol'encin nos minist~1·ios libei'D.cs a que tinh~ 
companheiro c chofo. prostnclo o meu 11)1010 • 

...... ,.. -~ 
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Eu nilo podi~> ncoitál' na felicitações, na mn
nifostaçõos q uo me fnzinm os meus co-roli
gionario< jngunronsos, não podta continuar n 
dirigil-os como chefo do partido, sem quo o 
partido declarasse qual a attiturle politica 
dos sons dous chefes, o Dr. Dinna e eu, 
merecia o .seu apoio. Sem assa doclat•ação 
prévia, eu niio podia continuar fL dirigir o par
tido liboral· jnguat•ense, pois o senado bem com
prehende que si o pnrtido liberal de Jaguarão 
não apoiavn. a attitnde politica que eu tinha as
sumido na c!Lmarn, o chofs que o devia dirigir 
seria o Dr. Diulia e não e\1. que c<intinu,n
do como co-religionario sempre firme, só. põlia 
dar o mou esforço como ~oldado e não como 
chefe. 

Jti và o sanado que a questão estabelecida 
perante o jlartido liber~l j!Lguare_ns1 não foi 
entre a attttude p·or m1m assumtda e a c1ue 
tomou o St·. conaelhoiro Silveira Martins ; e 
nem o partido de uma cit•cumscripçtlo da pro
víncia podia aquilatar dos acto> do chefe de 
pn.rtido em toda a jlrovincia. 

Essa questão f01 estabelecida entre o meu 
e o prece li meu to politico do Dr. Diana, 

Assim npoi :do pelo partido liberal de Jagua
riío, continuei a occupar o honroso cat·go da 
chefe desse partido, e, como se aproximava a 
eleição de deputados pt•ovinciaos, tratei de or
ganizar o districto oleitor.•l, a que pet•tence Ja
guarão, para que vencessemos a eleição, o que 
nos seria facil, pois que, nossa districto.elei
torala maioria liberal e extraordinaria. 

Mas, como a senado sabe, com· o systema elei
toral actual e com o voto uninominal, é neces
saria uma organização prévi:l, para serem con
venientemente aproveitados os votos de um 
partido. 
' Dirigi cit•cula t•os aos chefes doa vario a colle
gios do districtn eleitoral, e me dispunhn a per
. correi-o, qu!mdo fui chamaclo para esta côrte e 
porém, deixei publicado o meu systema de or
ganizaç>io, em c~trta dirigida ao collegio da 
cidade do Rio Grande, na qual manifestei todo 
o meu pensamento, 

Nessa carta politica esfot•cai-mo em demon
strar que os districtoa deviam combinar as suas 
listas de candidatos, com audioncia dos chefes 
dos varias colle~rioa que os constituem, atten
dendo, principalmente, as suas convenienciaa, 
e com o fim do ligar oa·candidatos ao eloitoralo, 
de modo q_ue só a olle devessem sua eleição ; 
que só asstm podiam os ter representantes inde
pendentes e que bem completamont·, represen· 
tas sem seus eleitores, sondo que. do outro modo, 
continuando o systema de ser a eacolh<1 feita 

· por um centro, alheio aos districtos, a reproaen
•ação se amesquinharia e ficaria dependente 
desse centro, som caso· algum fazet• dos elei
tores que os elegessem, não sendo mesmo no
eessarto o trabalho eleitwal, desde que a esco
lha fosse do centro; que o chefe do partido deve· 
ria ser consultado sobre a chnpa,depois do orgn· 
nizada, para d •r sua opinão, sob o ponto do 
vista gora! do pa1·tido, em roferoncin aos candi· 
datas, ficando, poróm, bem nccontuado qno os 
oandirlntos, fosse qu·1l fosse o juizo do chefe, só 
aos sous eleitores deveriam a sua eleição; que 
nssim oloitos, som intervenção estranha, os r l• 

presentantes dos districtos se apresontáriam 11() 

chefe do parti Lo com elementos de indepon
dencia que os habilitariam a libertar-sedu uma 
tutela, quo só males polia occasionat•, o tom 
occnsionado, · 

Chamei a attençlto dos meus correligionarios 
para o facto deploravel que acubavamoa de pre· 
senciar contl'istndoa na camara tomporaria, 
para onde tontlo a província do Rio Grande man
dado cinco doput•Jdos talentosos, est0s não pu• 
deram occupar posição condigna com o talento 
o illustraçã:~ de que dispõem, pela dopondencia 
em que so achavam do chefe que os linha desi
gnado. Posiçilo esAa q uo não deve ser a de ver
dadeiros ropraa1ntantea de umu província, pois 
que o chefe por mais prestigioso que seja não 
póde ser a unic:t cabeça pensante. . 

E então disse aos meus correligionarios que 
devendo os represel)tantes sua eleição exclu
sivame!l'le aos eleitores, teriam m•is indepen
dencia o autonomia. 

Jã vê o senado que eu não procurei desau
torar o chefe do partido lib 'ral do Rio Grande 
do Sul, apenas pt•ocurei firmar no ·distrio•o em 
que resido o modo pratico do executar o novo 
rngimen, fazendo prevalecer a sua gt•ande van· 
tagom no meu modo de ver, essa ligaç~o di
recta cm que firma as relações doa represen
tantes com o sou eleitoratlo. 

Disse o nob1•e senador, o Sr. Silveira Mar· 
tina que, tendo ou occupndo a presidoncia da 
~rovincia por ind cação dolle, não me tinha 
portado mal , quanto tis relações puliticas; 
porem que nos ultimas tempos me tmha des· 
mandado, excedendo o orçamento da despeza 
em tresontos e tan toe contos de réis. · 

Devo confes'lar no senado que uma daa 
maiores ambições da minha vida publica, ara 
a administração de minha província ; nunca 
ambicionei administrar província alguma; mas a 
administração ela minha foi sempre por mim de
sejada. Paceda-ma qu •,com o conhecimento que 
eu tenho de minha província, com o amot• que 
lhe \'Oto, ou faria das minhas pequenas forças 
elementos poderosos para elevai-a ao engrande
cimento e progresso a que tom direito, Do facto, 
entendendo-me com o nobre conselheiro, o Sr. 
Silveira Martins, elle já tinha proposto o meu 
nome no Sr. Viscon~e de Pelotas, que então 
era ministro da guerra, para aquolle Jogar. 
Foi aceit:t a minha intlicaçüo e eu .fui nomeado. 

Occupei aquelle cargo dez mozes; adminis
trei a provinda com inteira liberdade e inteira
monte fóra da influencia do Sr. conselheiro 
Silveira Martins. Elle ao conservou nesta côrte 
a maior p~rte do tempo da minha administra
ção, e quando no fim dolla regressou para a pro· 
vincia, um dia procurou-me jlara fallar a res· 
peito do um fRCto, que se tmha passado em 
referencia a comarca do Passo Fundo, 

Tive necessidade do organizar o pessoal 
administrativo daquelb comarca. 

Dirigi-me a um dos chefes elo termo da eomar
oa do Pas~o Fundo, o major Prestes, a quem 
podi qno mo dós•e informaç'õos ou uma lista do 
pessoal que ello julgn.va mais apto pat•a os car
gos que tinha~ de ser p~ooncnidos O major 
Prestes orgamzou essa hsta, remettou-m'a; 
poróm, obsor\'ando ou quo nlio tinha sido con-
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sultado o coronel commnndante superior da 
guarda nacional claquollu commnrca, o Sr. Ni
colau Falkenbach, o pt•incipal chefe do partido 
da comarca do Passo Fundn, homem mu1to dis
tincto, libot•al mtdto pre,timoso, devolvi a lista, 
e disse ao Sr. major Prestes q.ue me parlicia 
conveniente quo aquelle chefe liberal tambem 
fosse ouvido e depois de obter as inform~çõcs 
delle, me dovolvesse a lista, · 

O major .Prest,es recebeu a r ata, e algum 
tempo d•po1s ma dovolveu acompanhada de 
uma carta do Sr. Falkenbach na qual declarava 
concordai' com ella, e achar boa. Immcdiata
mente fiz as nomeações na fó1•ma indicada na 
lista, 

Algum tempo depois de feitas easas nomea
ções, e depois de serem ollas conhecidas na co
marca do Passo Fundo, recebi eu uma· carta do 
general Portinha, na qual me apresentava o 
coronel Nicolau Falkenbach, e dizia·me que eu 
tinha desorganizado o partido n" circumscrip· 
çl!o do Passo Fundo, como melhor me explica
ria o coronel Falkenbach, que era o chefe dn
quella comarca, cuja auliencia próvia eu tinha 
dispensado para fazer aquellas nomeações pra-. 
judiciaes ao partido, 

Agora o sena lo vai ver explicado o trama, 
O tal Sr. major Prestes tinha obtido carta de 
approvação da sua lista de um irmão do coronel 
Falkenbách, chamado Francisco Falkenbach, 
tenente coronel da guarda nacional do Passo 
Fundo, e me em·iou ; e eu inadvertidamente, 
não conhecendo nenhum dos dous, me persuadi 
de quo a informaçl!o era do commandante supe
rior, e baseei nella o meu procedimento. 

Ja vê o senado que não procedeu com leal
dade com migo esse Sr. major Prestes, Com a 
carta do Sr. general Portin'bo, com as informa
çlSeR que me ministrou pessoalmente o coronel 
Falkenbach, desprezei HS indicações do major 
Pro :tes, e reformei o meu acto, fazendo as no
meações em vista das indicações do coronel 
Falkenbach, que, segundo o seu juizo e o do ge
neral Po1·tinho, eram as mais convenientes para 
o partido liberal daquella circnmscripção do 
Passo Fundo. · · 

O major Prestes,. porém, ficou muito descon
tente de ver abortado o seu tão bem combinado 
plano, procurou o conselheiro Silveil·a Martins,o 
qual com elle foi ter commigo n pa.lacio. Eu ex
pliquei-lho o facto; mas oSr.conselheiro Silveira 
Martins, que, jn nessa época procurava um 
pretexto para abrir hostilidades contra mim, 
niio attenden a razão alguma ; nponas nie disse: 
«Pois bom : como você não póde voltar atrá~, 
eú retiro-lhe o meu apoio, » e bruscamente re· 
tirou-se. 

Já autos ello mo tinha. pedido a nomeação do 
alguom :>ara o lagar de chofo dM capatnzias da 
alfandega, e eu lhe tinha dito que niio podia 
satisf:.~er o sou podido, porque aquollo lagar 
já estava promottido a um com panhoiro nosso 
muito distincto, compromisso tomado por mim 
o pelos corrcligionarios da capital, o do S, Ga
briel. Elle, não so mostrou go•toso ; nito in
sistiu, pot•óm depois voltou sóbro a guestüo do 
Pnsso Fundo o, dosdo logo, ~om nttendor a ne
nhuma rnzüo, retirou-mo o sou apoio. 

Comprohendi então, aonhoroa', ·~de olle que
ria ~m pretexto e procur~i em uú:!u, e~p~rito in~ 
vost1gnr n causa que podta ter do!ormmado o 
chefe de pa1·tido a retirar o apoio a um presi
dente indicado por elle, e def,;ndido por ollo 
nq ui neatn casa do modo o mais honroso polo 
qual so ró Je dr fonder um presidente de pro
vincia, presidente que tinha administrado à. 
provincia a contento de todos os corrcligici
narios. 

Tenho commigo as provas as mais completas 
de que a minha adniinistraçiio agradou a to~o 
o partido liberal do Rio Grande do Sul, menos 
ao conselheiro Silveira Martins. 

Vindo ella romper commigo nos ultimas dias 
de minha administruçllo, compra bendi f(UB al~ 
guma cousa havia de haver e verifiquei ~ue o 
nobre conselheiro naquelle acto que prat1cava 
parn com migo obedeCia á uma tendoncia irre
sistivel de seu espirita. . ' 

As ma nifeitações de aprero que de todas aÍI 
partes da prov1ncia eu recebia de meus corre• 
ligionarios louvando o exaltan ·lo os meus •er'
viços p1•aticados na admin stração da provincia 
me collocavam em uma posi~iio saliente de mais 
e me elevavam um pouco alem daquelle limite 
que o Sr. Si! ve 'r a Martins marca a todos os 
seus correligionarios e além do qual não con· 
sente quo ninguem passe ; cntlto comprehendi 
que 11 orposiçlio do nobre senaJor significava a 
nPcessidade de abater-me, para fuzer-me entrar 
para o n i vel geral. · ' 

Sr. pt•osidente, parecerá, a quem não co~ 
nheça de perto o Sr. conselheiro Silveira. Mar• 
tins, mas que seja admirador do seu grandé 
talento, do seu pode1• oratorio, parece1·á estra:· 
nho que um homem de tl!o potentes facullade~ 
tenha i"raq uezas desta ordem, póde-se dizer 
mesmo, tenha uma mania como esta. Mas lem
bro-me de que Aristoteles já dizia que os genios 
superiores, as grandes in telligencias, sempre 
tem. alguma cousa de loucura. 

Lembrando osta sentença de Aristotelcs, não 
se entenda que eu confundo o talento com a. 
loucura; nito, as duas fórmas intellectuaes po
dem ter algumas analogias, mas nlio silo, nem 
podem ser identicas. O que, porém, é certo é 
que a historia dos grandes homens confirma a 

·sentença de Aristoteles-mnstrando os grandes 
talentos, os genios sup9riorea· quasi sempre 
acompanhados por mantas, por fraquezas e ex
travagancias. Nilo silo loucuras, ainda que pos" 
sam ser consideradas como preludio:. drJI!a. · · 

Deixando ou a administração da provincia, 
o Sr. conselheiro Silveira Martins, com a sua 
guarda pretoriana da capitnl, que nãa·é grande., 
que ó mesmo muito pequena, abandonou-ma·, 
Poróm o nobre senador o Sr, Visconde de Pe~ 
lotas o os principaes liberaes da capital, o com~ 
mareio em poso, ·e alguns conservadores Iam
bom, tod6s procuraram-me jn dr>pois do apoiado 
da presidencia, acompanharam-me ao embarque 
o fizeram-me tão honrosas e tão elevadas dos" 
pedidas, dando-mo t!to grandoeprovns de nproÇ(j 
e consideràçllo, quo ou nilo posso attriliuir aq 
mou'morecimento, quo ó pequono, poróm, om 
g~ando parLo, nttribuo osso proc.odimonto dos 
habitantes da capital da minha provincia, tlló 
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.altamonto hom·o~o pat•a mim, como sig·nal do 
.rept•ov11ç1io ao procedimento inqualificavol que 
aoab tva de tot• commigo o Sr. conselheiro Sil• 
voira M •rtins. 

Tudo isto. eomo o senado eompro1tende, irri
tou ainrlu m tia o Sr. Silveit•a Martins contl'll 
.ruim, o d~aes erad,, por VÔI' quo o povo nit 1 mo 
abandon~v 1 o antes me aeolhia e me applaudh 
no me•mo l!lOmento em que elle m~ aban !onava 
o hostilisava, llPI'OVeitoll a l'OIInifio da as em· 
bléa e n • prea•ubulo do projecto da lei do orça• 
mento, declat·ou que eu. tinha usado e abusado 
úo11 cr<Jditos conce lidos pela asaembló.t. Lim • 
tou-se a isto, ntlo dissa·mois narla, aqni é que 
veiu dizer que eu tiltha excedi o o orçamento 
.da despeza om mais de 300 e tantos contos do 
orçado, 

E' isto fal<o, senhores, comnletamente falso! 
. A lei Jo orçamento que existia fora vot~da por 
umanasembl<Í•I unanimemente Lb lral,de accõr· 
do co1nmigo, o o sonado bem vê q•te em leia VO• 
.tadas por esta fórma o podet• legislativo deixa 
semflr • mais amplitude, ma:s liilordade á ncçlto 
da administraç.lo. 

A 1·1i do orçam 1nto dera á administração 1\U• 

torizaçiio p:lra comprar terras apropriadas para 
a colon :saçiio. 

O se11ado sabe quo houve tempo em quo se 
entendeu mai • convenionta quo o Estado ven
desse t)rras a pnrticularos para estes as colo
nisaretU, e esta pr,.tica p·•rniciosa foi lambem 
seguida. em larga escala no Rio Grande do Sul; 
e o que acont·>celt foi que as tet•ras melhorns 
foram transferidas nos particulares po1• preços 
muito baixos o estos , s conservaram incultas, 
sem as poderem colonisar, e mais tarde quando 
se tinhata acabado as boas torras para a colo
Disação come\>aram alies a pedir· preços exor
bitantes por suas terras, 
· .Os colonos chegavam, so amontoavam e não 
havia lote• culoniaes para •lar-lhes em boas 
localidad·•s - 'Onda-lhes necessario interna
rom-sa-lutanlo com immensas d tllculdades. 

Usando da sabia autorização da assembléo. 
provincial comprei terras as mais be1n situadas 
para a colonisaçil.o, de accôrdo com o pensa
ment 1 do I >gislador provincial, que tinha 
assim leli :arado no intuito do augmentar a 
corrente da immigração attrahin lo-a pela ox
colhncio. d '" ttlrras situalas j 1nto a estrada' 
de ferro, nas margens de rios · navogaveis, si
tuação om ~ne estavam as q<Io comprei, e 
mandei ,Ji vidu em· lotes coloniaos para serem 
entregues aos colonos, mandando descripção 
dell~~;s para o~ po~tos ~a Allemanho. donde nos 
convmha ma1s a 'mmtgração. 

O nobre senador o Sr. Silveira Martins 
accusou-me por essa compra do terro.q, mas o 
senadrJ saiba qne S. Rx. q•te mo accuson por 
esse procodimonto, foi o proprio que mo es
creveu uma cnrt11 empenh11ndo-ae commigo para 
quo ou compras<e terrenos do um amigo. 

N "Rsa época, cm q uo, depois de deixar a pre
liidenci~ da província o Sr. Silveira Martins, 
me h'lstilisou flOl' ossn fórma, t•mtan<lo abater
mo, dosproati;io.r-mo perante os moua compro· 
vincianoa, ou tivo o intento do ros·tondor-lho, 
porém desisti dollo, porqu<3 npproximava-sn a 
lll'imoim oloiçi\o do clopu lados goraos naquolln 

provi,ncin polo novo l'•'!l'ÍinoJt oloito••al, o ou 
nUo quiz co:u. ossa minha resposta provocar 
um rom >imento, que d • al!l'um modo enfra
quece so ao p.rtido pouco tumpo antes ua luta 
r1ue Í11mos tt•avar. 

Abertos os comissos populares,· o Sr. conse
lheiro Silvei1•a M:u•tins, na capital, distribuiu 
os diatrictos pelos Sr<. Dr. Camnrgo, Dr. An
tonio Correia do Olivnira, Dt•. Ribas, Dr, Fe
lisberto, Dr. Diantt e o Dr. Muciel. Estes 
foram os seis cttndidatos de•ign.1do pelo conae-:.· 
lheiro Silveira. Martins, 

N•lo só não fui lombrado, como nem pt•eLendi 
ser candida\o, rqti1•ando-me · pa••a o meu dia:
tricto, no qual p••epa1•ava os elomentos p·1ra o 
combate, em favor do D1•. Diana, c n lid><to por 
aquello diotricto, quando recebi um telegramma 
do gene•·al Vasco Alva•, B •rllo dB Sunt'.-lnno. do 
Liv•·amento, e outros chef<•s do 3' di~tricto, e 
do Alto Ut•ugully, em que, em nomo do partilo 
li IJera!.daguelle ~istricto, me~ offereciam a can· 
didatut•a á deputação gora!. 

Acoitei o hom•oso offerecim 1nto quo era 
feito com tanta esp•mtaneidad•1 por aqu· lias 
distinctos chefes Iibe•·aea, porque só assim 
anbiciono.va eu a cnnàilntura a esse el•vndo 
cargo, porque só assim "11 ••onsi torava honroso 

. o matdato de 1' p1'eB1ntant' da minha provín
cia. Segui logo para o dist1•icto. recu•ando o 
couvite que mo o!irigira o o,•, 1\laciel par:~ se
guir com elle o o conselhr,iro :';ilve ro. lllat·till9. 
Nessa oocasião recebi de S. Ga .ri•· I, collegio 
do 3o districto, l!lm telng-ramma .{e um amigo 
meu, e grande : nftuencia liberal alli, dizendo· 
mo que nttquelle collegio minha candidatura 
era aceit11 com enthn•issmo P'lo partido, mas 
que a aceitação definitiva estava ainda depen
dente do centro. Nãlil r"spondi ao telegramma, 
o delibwei não Íl• á S. Gabriel em minh' ex
cursão pelo distric-to. Porém, e1tando eu f zendo 
és ta es:cur.>ão pelo di -tricto, no qual. recebi 
ns mn.is completas e es •ontaneM provas de 
adhe3ão e apreço por toda a parte, rocn hi um 
telegrammo. de S. G • briol no qual os eorreli· 
í!'Íúnarios me poliam que fosse tamb•1m áqu lle 
collegio. AccHdi ao convite, ll lá che·~•mdo, 
na occasi>lo em que o el ·itorado honrava-me 
com duas felicitaçõ1s e coml'rimcintoa, procnrei 
ensejo para d1clarar 'lua tinha toma~o a deli
beração d1 nitn entend ·r-me com o ·•leitorado 
d•tquelle coll,Jgio, •·or me ter si lo noticia•Jo que 
elle só aceitara definitivamente a minhn. candi· 
do.tura .lo pois Jo consentimento do cent.ro, o que 
sendo assim eu nada tinh~t quo ped· r nem 
agradecer dqutllo eleitomdo, só devendo 
agradecimento nos votos que me dessem ao 
chnfe do partido que lh~s foz a~o tar minha 
candidatura:-que assim nunca quiz ser.depu
tado, honm quo só almej•wa sondo confertda 
pelo voto espontanoo dos mous concid tdlíos •. 
Os mous corro~ligion trio• de S. Gab1•illl ros
pondern.m-m •. qno ou tinha ontondi lo mal o 
sou proced!mento: que aqn lla consulta ao 
centro fcirn. feito. parn obterem decisão defini
tnvn da candidatura Jo Dr. Camtu•go, qno antes 
do. lllinho. tinha sido lançada. no districto, e não 
por ho,itarom rocobor a minha, quo acoitavam 
com onthusinsmo. 
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E do facto o consolll~ü·o Silveira Martins 

1 

porquo roferilm-so t\ tal nnnunciada idu. \lo 
tencionou aproaontttr o Dt•. Camargo pelo tot•· nobre senador Sih-oira Martins no 3o diAtricto, e 
coiro districto, ou do Alto Urugu1~ypor ter osso ú minha victoria. 
candidato nascido naquollo distl'icto, o o go- De facto, os jornnos o os telogrammas an
neral Ba.r«o de Sant'Anna do Livt•ainento os- nunciaram que o nobre senador preto11tlia ir 
to v e encnrregndo de lançar lá assa c!lndidaLura, ao me11 uistricto trabalhar por mim. Declaro 
assim como outros chefes, o.> quaes ·nbrit•11m que nunca, por fórma algumn, solicitei-lho essa 
miio da empt•eza por lhos ~~recor impossivol l'rotecçito, e nom nunca a julguei necessaria, 
fazer vingar alli assa candidntur11 ; poróm. om porém o senado vai ver que olla podia ser-ma 
S. Gabriel não se sabia ainda do naufragio da até fatal. 
candidatura do Dr. Cnmargo. Eis a integra de um telegramma que recebi 

Já vê o senado, que não podi apoio algum, do S. Borja nessa occasião: 
nem ~equet• p~rtic_ipoi no c~nselheiro Silveira " Do Dr. Wcncosláo Escobar. 
Marttns a ncettaçao.da cand1.datura que osp~n- Ao Dr. HenriquG d'Avila. 
t:'-noamenta m? fo.1 ~fferec1da pelo p~rtld~ Da estação de s. BOJja. 
hbet•al do terce1ro dtstrtcto, a pelo contrarto fm • . . 
encontrat• ulli a candiJatura. do Dt·. Camat•go Consta para ca vu'... Gaspt~r ; dtssuada-o, 
apresentada pelo conselheiro Silveira Martins pode!ldo, dessa. pretençao no 1ntaresse de sua 
e essa já naufragada. candtdatura. 

Correu a eleição; aabo 0 senado, c1ue na pri- O trabalho quo estamos <losonvo!veJ.ldO. n~o 
moira eleição feib pelo actual rogimon alei- au!l'mentar~ com a sua presença, .. cr01o dmn
toral, a qualificaçil:o se foz muito perto da alei- numi · Detxe-nos ao menos a glorta dos nossos 
ção,e ontão sondo o eleitor obrigado a comparecer esforços • :> 
pessoalmente para tirar seu titulo, num colle· O Dr. Escoba.t• e filho do coronel Pedro Es
gio como o de S. Borja., onde ha districtos cobar, chefe liberal que maiores trium,Phos tom 
sit11ados à distancia de 30, 40 o mais leguas dado 110 partido naquel!e elistricto e!eitot•al, 
do centro do collegio, os eleitores destes distri- pois que ó o collegio de S. Borja o maior e 
ctos ou pnrochias não tiveram tempo de ir o quo contêm maior numero de eleitot•es, tanto 
busco.r seus titulas, e por isso não pt1dera.m votar que só naquollo collegio obtive eu, sobro o meu 
no dia marcado para a eleição; do maneit~a q11e adversaria, uma maiot•ia do 90 votos no 2o as
na apuração do 1° oscrutinio não figuraram as crutinio, o que o constituiu na posição do cal-
votações dessas parochias ou districtos. legio que tornou certa. o decisiva a vicLot•ia. 

E por isso o meu antagonista, som obter maio- Ao reco bar oste telogramma, nilo communi-
ria absoluta., comtudo obteve uns poucos votos cando-mo com o conselheiro Silveira Martins, 
mais do c1ue eu no i• escrutínio. mostrei-o no Dr. Diana, o elle disse-me que to· 

Quando os companheiros conheceram aquello lographara ao Sr. conselheiro Silveira Ma1•tins, 
resultado, ellos que. acreditavam o meu trium- dizendo-lhe que não fosso no 3° districto tratar 
pho corto e facil por toda parte, redobraram de da minha candidatura. 
esforços no 2° escrutínio, no qual obtive com- Não sei ai esse telegramma foi feito, o que 
ploto triumpho. · sei é quo o Sr. Silveira Martins não foi ao 3• 

Mas disse o Sr. Silveira Martins qtto, em districto. 
vista dq rosult.ado cjo 1° oscrutinio voara ao 3° Depois do meu triumpho, depois de couhocido 
districto para amparar a minha candidatura, e!le por toda. a parto, recebi felicitações de 
dando a entender que a elle devi ou o triumpho todos os chefes liberaes da província. Tenho 
no 2o osorutlnio, esses telegrammns, e nil:o ha nm só homo1n de 

Não é isso verdade. Nem o nobre senador foi importancia no partido liberal do minha pro
ao 3• districto amparar a minha candidatura, O vinoia C(Ue não mo tenha feJicitauO p1J•t l.rium• 
nem em nada concorreu para o·mou triumpho pho alcançado. O que quer rlizor isso 1 Que ou 
no 2• oact•utinio! O nobre senador dil'igiu-so niío era candidato sómente do 3• districto, mas 
par11 Sant'Anna do Livramento afim de amparar quo minha. canrlidatura ora apreciada, era 
a eleição do Dr. Francisco Macio!, no 2• os- acoita pela. província inteira, que 1\lmejava o 
ct-utiuio, o de passagem tocou em S. Gabriel, meu triumpho com a mesma an01edade. 
unico ponto do 3o districto em que tocou som O eleitorado de S. Borja, repito, nquelle que 
p3rnr sonão para comer o dormit•. accoutuou o triumpho, quo tornou-o grande o 

E dessa passagem rnpida do nobrQ senador brilhante ; o o!oitor,tdo desse collegio mo foli
consolhoiro Silveira Mat•tins pot• S. Gnbriol, cito•l por sua voz, o o senado vai vot• em que 
CJ,Uer saber o senndo qual foi .o _resultado~ ~u termos (18) : 
ttvo monos yotos no 2o escrutmw no collog1o «Ao Sr. Dr. Honriquo d'Avila, da ostnç~o de 
do S. Gabrtol, do quo no L o D1sse o nobre s Bor'n 
solllldor quo tinha. tolographndo aos chefes, que ' J • 
so tinha communicado com ollos,poróm grtranto O contentamento ó gorl\1 pelo triumpho do 
ao sonndo que em nada influiu o nobt•J sanador nosso partido; o·eloitorado de S. Borj11, p01•ém, 
para o mou triumpho no 20 escrutínio, porque que, poJo impulso exclusivo do sou proprio pa· 
a minha cnndidaturL\ nunca correu risco. tt•iotismo, sem intervenção ostranhn n:nis con-
. Quer sabor o sanado o quo so passou ! Eu correu pnrn n oloiçüo do V. Ex.,. o saüdn jubi

smto não tor oncontt•ndo na buscn,quo tambom loso, vourlo IIIi posson do V. Ex. n oncarnnçiio 
doi nos motB pnpois, tolos os tdogrnmmtts que <ln justn o mero01dn victorin.-Pedro A1~1onio 
recebi, por occasi1io cln oloiç1io; mns, folizmonto Poreh·a de Escobw·, -Serafim Francisco 
tonho aqui commigo clous dos mnís importantes, Dornollcs,-Vasco José Guimaracs .- \V en-

V. II. 18 
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costeio Escobar.-Julio G111'cia T1·vcs .-Jacto 
Pcrei1·a de Escobai·.-Emilio GW'cia Ti·vos. 
-JosJ Aquino elos Santos.-Antunio Marques 
Guimw•ilus.-Fclisburto Bap1ista da Costa.
z,•jim'no Auguslo Fe>·rcira c Scmtos. » 

Todos os principaos chefes elo partido !ibe1•al 
do colos~o oluitOI•al d'' S. Bot~u, todos nssigna
ram o telegrauuno. tleclat•ando CjUA,[JOI' iniciativa 
dell.es, sei!! interven_çtio de ninguem, tinha sido 
r.cmta a mutha candllli:üuJ•n pelo partido, dan
do-m • nqu• llo co!legio a victoria tão brilh1mto 
o completn quanto o poditi. ser. 

Bem vê o senado que ftli eleito doputo.do 
pelo 3• districto p~1· i'? pulso p~oprio o expon
taneo daquolle d1str1cto, som wtervenção ai· 
guma estranha, o com applauso de todo o pat·
tido liberal da provincia. 

A•1ui estão os telegt•a.mmo.s e cartas dos che
fes e distinctos correligionnrios do todos os 
collegio<, nlío do um districto só, mas ele toda a 
provindo. .•• 

Fui eleito, e os chefes liboraes do collegio 
que me dou a victoria declararam que só ellcs 
e o pat•tido intervieram na minha eleição, que 
esta foi a~ to espo.ntaneo do patriotismo do!les, 
e do.h,rm.co parlldo liboral de S. Bo~jn. 

Vo,, po1~, '? sanado. que não devo no con
selhen•o SIIVOJra Mal'lms o menor serviço por 
occasião desta eleiçiio ; e si alguma cousa 
tenho de notat• é quQ aquellos homens n que 
elle disse que t•llegt•aphara, como o Sr. ge
neral João Francisco Mcnna Barro to, ou foram 
indifl'o.ro.ntes,, ou mo gtiOI't'O:tram no sog~ndo 
oscr~tlDIO, Esse S1•. gene ri\! Joiio Franc1sco, 
depo1s de mo ter doclarndo, 'I unndo estive 
na Uruguayanu,quo acceitavn com onthusiasmo 
minhn. c"ndidatura, depois, o notavolmonto no 
segundo escrutinio, tornou-se mou contrario, 
naturnlmente porque niío me foi passivo! nm
pnrar n pr.ltenção tle um soLt genro, que desejava 
obter o Jogar de juiz do direito da comarca de 
Uruguayana. Nern e!le teve conhecimento do 
que eu disse em S. Ga!Jriol, e nem caso faria 
disso <juando o soube>se. 
~as, Sr. presirlen.te, si fo,s~ ve;dade que a 

attltnde que assumi em S. bnbr10l, mo dis
trah' ra votos, como assov•'rou o Sr. Silveira 
Martins, enti!o, no sogLmdo escrutinio eu teria 
tido m•.1nor votação; param o contrario ó o que 
se deu. Eu obtive maior numero do votos no 
segundo oscrutinio "m todos os colle,.ios 
men •B no c!" S. GabJ•:ol, unico por ando p~sso~ 
o 81•. eonsolhoiro Silveira Mat•tins. 

O S1•, general Monna Bart·eto foi o unico 
desg-ostoso, o nquolle cort•oligionnrio que auxi
liou o mou ndver<ario, tendo no principio acei
tado n minha candidatura. Eu tomei o compt·o· 
~isso que !11'1 indicou o pm·tido, por um dis
tmcto rnng1stt•ado qu·1 n1ío ora o genro do 
Sr. genot·nl Monna Bm•t•oto, e dnhi nntut•nl
monto pr·oveiu s1u desgosto. 

V o, pot•tanto. o sonno:io que fui eleito, si niío 
contm a vontado do Sr. conselheiro Silvoirn 
Martin.,, pelo monos som dovor-lho o mnis po
quonn SOI'VÍço para minha victorin. 

Tl'ittnndo da minlm cnndidntura a um dos 
lo:~·"''!'B da lista lt·iplico da ull.imn olciçiio so
natot•mla que "o Jll'OC<'rlon om minlm provincin, 
disso o nobre Bonudor SilvoiJ•a 1\hll'tins 'luo ou 

o p1·~curoi pedindo-lho auxilio, e como S. Ex. 
m? tivesse e!eclnJ•ndo que nilo poclin unnuil· 1l 
mmha ~anehdrüura, po!·que eu tinha dito que 
os ~andHlato~ nllo dovwm BOI' indicados pelo 
cholo do. pm·t!Clo, o que Ol'~ nocoesario quo ou, 
p~r osci'Ipto; declarasse o contrario, eu o tinha 
fe1to, oscrnvgnd~ fn continente uma curta, que 
o!lo possuo. Nilo o 1sto exacto. ProcuJ•ei o Sr. con
s"lhoiro Silveira Martins nu qualidade do chefe 
do ~nrti.l? li~oJ•al rio-grnndonse, n q uom devia 
OUVI~ pr1me1ro. ,que nos outros sobre a minha 
cand1dutum, e d1zendo-mo S. Ex. que desejava 
que ou lhe llzosae a consult!i. por oscl•ipto im
mediatnmento oscr·evi~lhe a carta a q~o ao 
roforru, e na qun.l nonhumc1 l'otrnctaçiio fiz, e 
sómente consultet-o sobre a minh11o candida
tuJ·a . 
. o senado fo~ testemunha de que eu, por vu

rtas vezes, perh ao nobre HOnndor que lesse essa 
carta, e el!e mottendo a mão nn algibeira res
pondeu que não a tinha com11igo naquell~ mo
monto. 

Parece di filei! do acredibr-se que o Sr. 
conselheiro Silveira Martins, que so pt•epllrwn 
dosd~ q u 1 aqui chegou, para esmagar-me, tant~ 
que JU de antemão os jornaes da província e os 
desta CÓI't•J annunciavam que elle vinha. pro
ceder do modo por quo o fez, na sessão de 
~abbudo, se tivesso esque'cido dessa carta que 
Já no anno pas~ado dizia e!le qu~ er~ um 
termo de bom VIVer, que eu lhe tmlu aa~i-
gnado. • 

Mas, senhores, sem conservar de memoria 
os tet·mos dessa carta, creio poder recordar o 
seu objecto, e o seu contexto. 

Nella eu dizia : « Sou candidato á senatoria 
julgo-mo com titulas legitimas para a,piJoa~ 
esse Jogar honroso ; você é o chefe dos chefes 
do partido liberal rio-grandense, é quem tem o 
B?ll; ~estino nas mãos, e ou, que tcnl10 do 
dt~1g1~-me aos, out,ros chefe.s, devo dirigit·-me 
p1'1me1ro a voco. ~ uma e!otçiio de provincia, 
e eu c1uero saber SI o parttdo entendo set• a mi
nha. candidatut•a convonionte, ou si ella póde 
preJu~ic~r os seusin~orossos, porque nos to caso 
dealstll'el della.» E1s a consulta que eu fiz ao 
consolhoiro .Silveira Martins numa carta. 

En trogum-lhe a carta, S.. Ex, não a leu, 
mottou-a no bolso e disse-mo que estavatuoa 
entendidos. 

Mas. não oscrovou a ninguem, eu é quem 
oscrev:. e~palhnndo minhas cit•culare.~ po1• toda 
a provmcm, o de todos os pontos clella recebi 
rospostas dos chefes e principacs homens do 
partido, acolhendo a minha candidntura com 
enthusiasmo. 
~m que, pois, clovo ou ao nobro conselheiro 

Silveirn Martins n. minha inclusão m' lista 
senn tot·ial ~ 

E' verclar!o que o St•. consolheiJ•o Silveira 
Martins, po11cos dias antes da noss!l. conferen
cia, decl:trat•n em Polotas que ou n•io havia 
clú fazer pnrto drc cho.pa ; mas ou não mo im
portei com osso. doclm·nçiio, o fui tor com S. l,x, 
muito !'Osolvitlo a 'JllO, si nlle por cnpl·icho mo 
'juizosw' oxcluit•, nito mo auj •itnr 1Í ma con
e omnnçtio, nppcllnnclo dolln pnrn o partido. 

Snlvo si os chofos como o goncrnl ru·tinho, 
o Vi~COJtclu do Pnloia> o outros tloclarn"w m quo 

,, 
' 
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1\ minha cnndidatm•n nilo convinha naquolla 
occasiilo, caso em q un ou a ratit'IWia immedia
tamonto. 

Ma~, si o S1•, conselheiro Silvo ira Martins, 
em vez de aceitm• a minha candidatura, sem 
comtudo lO!' dalo um ptHso a sou favor, a rojei
lnHse, declai'IIndo-lhe guerra, eu creio, em vista 
da; manirestl~<;1ies que recebi que nem assim se· 
ria derrot·•do, só podondo set' lovudo no ultimo 
Ioga!' da lista, sem pode•· S. Ex. oxcluit·-me 
della, pois que pari\ 1sso seria UGCPBBI\l'io til•ar
me ma1s do dous.mil votos, tantos quantos obtive 
de maioria sobre o candidato mais votado da 
chapa contraria. 

Pa1•ece-mo que ello não te1•ia força~ para me 
tira1• asso numero do votos. 

N1lo e1•a a nmbição que naquella occasiiio mo 
a1•rnatava a canclidatu1'a a senat01·ia. · 

Jn, po1· vazes, tinha rlado eu l'roviLs bom so
lomnes do quo não ILmbichnava os c•argos ele
vudos e honrosos <l<' d ·puta. lo e sanador. 

Os limit~s de minhas ambições de l10mom pu
blico eram muito mais modestos. 

Nunca fiz qunst~o de posição o honras, e pelo 
conl!·ario, votando-me ató o SMI•ificio no meu 
partido, só de~ejei sempre ver elevado" os moços 
d · talento e verdadeiro lllerilo do partido, nos 
qtw•s nunca t•ncusoi o meu pequeno concurso. 

Mna, senhores, eu tinha recebido, como pl•rsi
dontn de minha provinci", uma opposição nciu
t,sn do Sr. conselheiro Silveira Ma1·tins, o 
queria accontuar bem, com a 1n inh·t eleição do· 
dop11tndo, e onll·adt> na lista triplica; que :1 

provincb, npezar dessa·opposição do Sr. Sil
veii'tt Martins, não mo tinha retirado a sua con
fiança. 

E croio que, naa conniçõrs em que fui ~leito 
depurado, e cm que ftti incluido na lista tri
plico, a provinda dou-me o mais soJ,,mno teste
munho dn rp10 me apoiava, de ·qun tinha con
fiança om mim, do que reconhecia, recompen
sava os mn11s serviços. 

Est • era o m'•u intento ; salvei-o, e fiquei 
porf ·itnn1ente tranquillo. · 

Nüo mo impo1•tnva não ser escolhido senlldor; 
si ,1un1 1uoi' dos o~ti'O;' mnt~B compnnhoi~os d1 
lista fosso o·• colhido, cu nao me m 'gonnn; o 
meu l!•iumpho rstnvn gnnho, dr•srlo qur• obtive 
umn mnnffestnçiío aolemno do a; r çn dn pro
vincia, collocanclo-mo 0111 primeiro lognr na 
lista tl'i plico. 

E, ,onhoras, si o senado soubesse como cor
reu n oleiçiio .. veria qun ai o Sr .. eonsolhoiro 
Si! ''eira MnJ•tms niio trab:tlhou dtroctnmonte, 
~lguom ln rnovou-so cm vario< ponto." d11 pl'?· 
vincin, pedindo votos p •ra o Dr. Camnrgo, dl
zcnrlo :-«O A vila tem mnito~ votos, o C:tmargo 
ó oliminndo om alg11ns lognres; ó bom tirar al
guns daquollo para dar a oste. » 

Nom assim poclorn.m-mo arrodM do 1° Jogar 
da lista. . 

E' vordrulo, sonhol'OS, quo o S1·. consolhOLro 
Silvnirn M~t1·tins rlisso q11o ol'a invonci~ol na 
provincil\ do Rio Orando rlo Snl, n tnl fo1 a on
tonaçi\o "" HUU voz o o aspocto rlo confinnç11 p~o
fnndtt, quo rovolot~, faz~.~ndo o~ru u.l~t·tuaçu.o, 
qno n ingnom porlnl'tn duv.vln.t• r!uo nRstlll _for::~so. 

Porém acnhoros ó oato o nattll'nl rlfotto dos 
I ' '""' doslumbl·amonlos dns olovad:tH pos1çucs, o 111'· 

• 

l'astamoutoa da graudtl pnix~o do poder omni
potente, · 

Napoloito I tambem, no augo do se11 poder, 
desvairou-se u1n dia ao pouto do mandar riscar 
do> diccionnrios a p:~lavrn - imposaivel ; m!ls 
nom assim pódo nvit II' quo os revozoa viess•Jm 
de vez om quando do•montit· asa~ so11 tome1o;n•io 
o insonsato orgulho. 

Mas, o qu3 nunca conseguiram os revezes, 
nem mesmo o m>lis tremendo delles, o de S>lnta 
Helena, foi levar-lhe a convicção ela exiatencia 
do impossivel; elle sempre explicava esses re
vezes que lhe· sobreví11ham, attribnindo-os nos 
seus auxiliare~, o morr ·u sempre na convicção 
de que pa1•a alio nuo existia o impossivel. 

Assim lambem hu de explicar o Sr. con
selheiro Silveira Ma1·t;ns na darrot••s que tem 
sotrrido aqui e no Rio Orando do Sul; elle 
h a de diz 'I' • dormi I <V:t ne;ses momentos », ou 
então « tinhn deixado os ~tcontecimentos enti·e
gues a si mesmos», ou, finalmente «estavam 
as cousas entregues a ••asa cohorte do ratos que 
mo f11zcm a gue~ra lu e aqui. » 

E a<sim chega1'1Í uo seu ultimo dia sempre 
proclamando-se inv ·noival. 

Mas, sera mesmo invoncivol o Sr. Silveira 
M11rtins ~ 

O senado presenciou o nu no P.assado o proce
dimento do Sr. conselheit•o Sllveira Martins, 
q11ando foi nomeado presidente da província do 
Rio G1•ande do Sul o Sr. conselheiro Souza 
Lima, hoje Barão de Souza Lima, o muito mere
cidamente galardoado •. 

O Sn. VrscoNDE Dm P.mANAGu,i. :-Apoiado, 
O Sn. HENRIQUE D'AvtLA :-.•. po!•que, se

nhores, ninguem toma o encni·go do ii• adminis
trar uma provincb nas condições em que tomou 
o Sr. Sour.a Lima, sem prestar um immen'o 
serviço. A não ir um homem indicado ]Plo 
Sr. conselheil'O SilveiJ•a Mn1•tins, qualquer outro 
ia ficar exposto no q ua ficou o Sr. Bar:1o de 
Souza Lima. 

Mas o senado so ha do recor;lar de que, ba
tendo nesta t1•ibuna, o Sr. conselheiro Silvo ira 
Martins disse : «A provincia do Rio Grande 
mio h11 do roccb~l-o, olle não ha .io desembar· 
car, os rio-g1•an lense• hiio do O[) por um vóto :i 

· sua nomeação. » 
Pois bem, 'o St•. Bnriio do Sonza Lima foi 

recebido na cidade do Rio Grande polos chofes 
libcraes todos, pala camlll':t municiJ?.,I, libnrnl 
toda, em fim. tovo tal I'ocopçtTo como atnda o par
tido liborl\1 niío hwi11 feito a nenhum out1•o pl'C· 
sident.c antas dollo. O que significa isto? Niío 
si~nifica. uma csti'onrlosa derrota infligida ao 
Sr~ conselhoiJ·o. Silveira Mttrtins ! ? 

Ainda mais: s'b' o son~do tambom quo nos 
ultimoa dinB da sessão passada, t1•os dos rlopu
tndos do Rio Orando do Sul os Sra .• loHÓ l~ran
dsco Diana, Fe!isbei'to Poi•oira tln Silva o An
tonio Antunos Ribns, jll nllo po lendo supp01·tar 
os constrnngimontos quo lhos impunha o S1•, 
consolhoiro Silvoirn 1\!ai'Iins não podando sup
pO!'lltl' pOI' mais tampo na vorA'onhns o humi
lhnçõcs q uo ollo o' faz h som·,, r, loviullni'am 
acnrnpnmonto dizondo-lho: « N>io! basta! » 

Bm nma sósossüo oLI'iA'ou·os o S1•. Silvoirn 
Martins a roprosont11r Lros papais r\i!Tol'OlltOs ! 

. :-;:-----~------·----------~----...-.:--~--, ... , .. ~.,.., .. - _, __ ,. .... ~_:~::··:,:-~~- ... --
., ..... . 
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Em rqferoncill no ministorio presiclicio polo 
nobre Visconde do P!ll'anuguti, o Sr. conselheiro 
Silvoit•a Martins clisso·lhos no principio da 
sossito-( vot!li contra; >> no n1eio da se~sí'ío dis
so-lhos-« abstendo-vos, não voteis,» quando jli 
tinlmm manifestado a deliueraçüo de votar 
contra; e no fim dl\. sessão disso-lhes-« votai a 
faVO!', » 

Não puderam, era de mais, tres papeis clifl'e
rentos rept•osontados á fn.ce do paiz. ,. Era real
mente impossivol ; esses tL·es deputados reti· 
raram-se do Sr. consol~eiro SilveiraM.;nrtins, 
e ollo protestou que haVIa de ver troa ràpazes, 
para fllzel-os substituir, declarando que ne
nhum dollos havia do ser eleito mais, nem depu
tado provincia~, nem deputado gciral. Regressa 
S. Ex. ao R10 Grande o lt\ tenta derrotar o 
Dr. Dian[l,; tr[lbalha nessa sentido com as influ
enci[ls libcraos da cidade do Rio Grande e, 
nada consogLLindo, declarou que não so impor
hvn co_m n. • de~u~o.ção provincial.. porém que 
lhe hav1a de mfitg1r derrota na. eletç!io geral. 

E nessa esperança. retirou-se para Porto Ale
gre~· 

N<' realhlo.de, deste modo nunca seri• derro
tado o Sr. Silveira Martins. Mas o que ó certo 
é que mio porlia S. Ex. soff'rer derrotas mais 
claras, m~is terminantes do que ossas. 

Jurou a seus manes que o Dr. Diana não· 
seria eleito deputado provmcial; chego. hí e não 
pó ele ovito.r o. eleição do Dr, Dinno. ! ... 

O D1•. Ribas, lambem canelem nado pelo nobre 
sono.dor :i dct•rota, triumphou em seu districto a 
despeito dn guorm movida pelo Sr, Gaspar 
Silveim Martins. Mais outt•as derrotas ainda! 
Entendeu S. Ex., que devia apresoutar candi
dato a vaga que eu linho. deixado n~ camara 
temperaria, o Dr. Antero d'Avila, e à depu
tação provincial pelo 5• districto o Dr. Cadaval 
e Correia . do Oliveira, guort•eando o candidato 
do collegto de Jag-unríio, o coronel Themnz 
Alfonso. Foi derrotado o Dr, Correia de Oli
veira, e venceu o candidato ,jagunrense, o cot·o
nel Thomaz Alfonso. 

B' muito vulneruvel a invencibilidade do 
Sr. Silveira Martins no Rio Grande do Sul! •. , 

Sabendo quo o conselheiro Gaspar Martins 
tinha deliberado apresentar canclidate á dopu
to.çã•,• r;cral pelo 3• districto o Dr. Antero ll'Avi
la, procut·ei-o e lho fiz vor c1ue o coronel Pedro 
Escob:•r tinha dit•eito n fazor aceitar a candi
datura do seu filho, o Dr. Wonceslau Escouar, 
moço intolligento e de futuro, muito preferivel 
ao D1•, Antm·o d'Aviln, que ainda ha tüo pouco 
tinlm osl11do om lutn aberta o encn~niçada contra 
o mesmo conselheiro Martins e todo o partido o 
governo liuornl, cnndidntu1'a essa que sorin 
mal recobicln riaquello 3• clistt;icto, como em 
qualquer outro diatricto dn província, polo par
tido libornl. 

Esso candiclato C(UO nílo possttin. em parto al
guma elomonto.< pn.ra so fnzor olegor, omquanto 
que o _Dr. gsc~bnr tinha por si n. granel o in
i'lnoncta do pnt, um dos chefes hbornoa quo 
melhoras serviços tom prestado no partido, 
Respondeu-mo o Sr. Silveira l\lartins quo j1\ 
oslnl'n nproaonlaclo o Dr. Anloro o quo nflo 
podia dosf:\ZOl' o fJUO 0ijtav11 feito, o qno orn 
ollo o candi lrüo do pnrtido. Eu nua fiz guorrn 

a osso candidato ; si o íhesse iria tomar a res
ponsnbilidudo da derroto. t!o pat•tido naquolle 
districto, o ontrro combinai com o conselheiro 
Silvo iro. Martins fazet• elle um telegrammn no 
coronel Pedro Escobar oxplicando o facto, Eu 
eset·evi o te!egrnmma, o nobre senador o ns
signou o eu o expodi. 

Foi do1•rotado o candidato apresentado pelo 
conselheiro Silveira M1Lrtins, e na ca.mnra jú 
está com assento o seu competidor conservador, 
o Dr. Severino Ribeiro. 

Disse o conselheiro Silveira Mat•tins ao se
nado que o clistricto do Alto U1•uguay ó um 
districto em que a maioria li hera! é muito 
grande: mas si assitn ó, mais pronunciada 
to1•na-se a derroto. do seu candidato na. ultima 
oleiçiío. 

Porém, senhores, nilo é ver,;lade isso ; si ha 
districto em quo o partido conservador está or
ganizado na provineia, é o do Alto Urugna;r ; 
nesse districto o partido conservador ó real
menta forte, o os ta ó a ro.r.i!o por q_ue n candida
tura. do Sr. Camargo não pôde vmgar por lá, 
apeznr do favorecida pelo nobre. conselheiro o 
Sr. Silve iro. Martins. 

Tom maioria o partido liberal, porém essa 
maioria é tuuito menor do que o. que ello tem 
'em outros districtos, o ó tal. que póde ser sup
plantada com qualquer scisão que se dê no par
tido. 

Foi, pois, completamente derrotado o ca.ndi· 
dato apresentado pelo conselheiro Silveira 
Martins, o com el!e foi lambem vencido o par
tido. 

Jó. vê o senMlo que quem foi verdadeira· 
monto derrotado, não foi o candidato Antero 
d'Avila, que fóra imposto ao districto, o nilo 
por elle aceito espont11nea.mente, derrotado 
foi o chefe do partido, que o apresentou sem 
dever apresentai-o. · . 

E este facto vem demonstmr a proposição 
que estabeleci, isto ó, que o partido liberal 
rio-grandense està em decadencia. 

No 3° districto a maioria do eleitorado é li
b~ral, o quo bem ficou demonstrado com a mi
nhn. eleição, jlara a qunl concorreram, exclusi,. 
vamente, olOLtores liberaos, e nem todos os do 
districto ; e no em tanto, assim constituido. j:!. 
não pôde set• deito um candidato o.preson
ta.do em nome elo partido liberal, vencendo o 
candidato conset•vo.rlol', quando a maioria do 
eleitornclo ó liberal ! Está clecndento o partido, 
ó o que este facto revela. Os dissidentes li
beraos, quo na provincia fazem opposiçí'ío no Sr. 
conselheiro Silveira Mnrtins,não ano ratos como 
asseverou S. Ex. no senado, 

Os dissidentes liberaes do Rio Grande do Sul 
são poucos, ó verdade, mas estiro nollos com
prohondidos nomes muito valiosos : o St•. Dr. 
Femando Ozorio foi cn.nclidnto em compotencia 
com o S1·. Dr. Mnciol ; teve mais do 500 votos 
om sou clistricto,o quo votos 1 Dos homons mais 
notava is elo rart.ido. · 

O sonn•lo snbo C(UO o collcgio de Sant'Anna 
do Livramento f01 collo~io liberal quo nunca 
pordou umn. oloição; sompre foi collogio quo 
dou !tO p~rtíc!o liberal osplondiclas victorias, 
om tocbs na situações. Pois bom, os colroli· 
gionnrios mais prestigioiJos dos que constitninm 
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o baluarte liberal do Sant'Annil do Livramento, 
os grn11dos commandantos dnquollos gloriosos 
cowbates, os chefes liboi•aoe do collegio do 
Sant'Anna do Livramento, estilo na dissidencin 
quasi todos, fieis.aindaao nome logendario de 
Ozorio, quo entendem guet•reado pelo conse
lheiro Silveil•a Martins, nn pessoa do sou filbo. 

Ja vê o senaElo que não Rilo 1;atos que fa
zem a guerra ao consolhoiro Silveira Mártins 
no Rio Grande do Sul, como ello os classifi~ou 
om seu excesso de fuJ•or contra todos aquel
les que nlto lho obedecem cógamento ou nllo 
ao humilham perante sua omnipotoncia. 

Disse e affirmou o nobre conselheit•o Silveira 
Martins, que ou tinha •ido chamado para o 
ministerio 3 de Julho, para quebrantar, enfra
quecer a sua intluoncill no R1o Grttnde do Sul. 
O nobre conselheil•o Silveira Martins não foi 
leal ; ello mo conhoce, e sabe c1ue, si eu 
q uizosse acoitar posição contra olle na provin
cia, si ou quizosse fazer dissidoncia no partido, 
eu a tinha feito lá, não pro cisa v a entrar para 
o governo para fazei-a. · 

Elle nilo foi leal, porquo bem sabe qual tom 
sido o meu procedimento politico om todoa os 
tempos, e aquelle que ainda ultimamente tive 
em referencia no Sr. Barl!odQ Souza Lima. De• 
pois da sessão do anno passado, quando voltei 
para Jaguarão, la recebi uma carta do Sr. Ba
rão de Souza Lima, em que el!e mo podia per
miasllo· para apresentar o meu nome no gover
no para o legar de i• vice-presidente, pe
din1o t~mbom para ir a Porto Alegre, afim de 
ter commigo e o Dr. Diana, a quc1u lambem 
convidara, uma conferencia sobro a.uumptos 
politicas de grande importancia. 

Rospondi·lhe, dando-lho o consentimon.to que 
podia, no intuito do CjUe ello assim pudosso 
demonstrar à pro':inc1a que não prete!ld ia 
.fazer reacção, po1s que o meu nome hnha 
essa significaçiio, porque nl!o era dissidente, 
nem nunca o tinh~ sido. · 

E quanto ao convite com que mo honrou, 
nito podendo ir a Porto .Alegro naquella oc• 
cnsillo, lho· disso que devendo administrar a 
provincia co~ o partido liberal como era s.ou 
intento e deseJO do governo, não chamasse dis
sidente algum para os cargos de· confiança, 
o que não sigmficava quo ollo ficwa pendo 
perante a opposiçiío de qualquer chefe l1boral 
que, no ómtanto, occupnsao cargos da con
fiança, porque, como governo, ora so11 dever 
remover o obs taculo quo pot• ventura lhe o.p
puzosso qu~>lquor liberal nesse,~ ~a~gos,. <lomtt
ti.ndo-o fosso. qual fosse o seu prestigiO o mfl uon-
cia no part1do. . 

Doi ao nobre Barão de Souza Lima ostos con
selhos, conjuntamente com o consentimento 
que mo pediu para aprosentat·. meu ~orno no 
governo para o cargo do i• VlCe-p1:es!dent~, .o 
indiquei-lho mais deus nomes do dtstmctos lt-
bcraos modnrndos e justos. . . 

O SI'. Barão do Souza L1ma, nem tnndo. o 
meu nome, nprosontou-o no governo ; porem 
não acoitou as otttrns indicn\•1los quo lho fiz, 
Propoz o Sr. Bnr~o do lbympuitan, d.istincto 
libornl <lissidonto, pnrn o lognr do 2• ~Jco-pro
sidonto. Escrevi-lho outra VO'- o lho <hsso qno 
oss J sou neto niio mo pnrocin bom ! Do novo 

... 

rOJleti-lha que não era aquella a boa politica, 
mas que elle é que estava na n,Jministraçtto e 
podia cem avali11or a juster.a o acerto dos seus 
procedimentos ; mas que o meu moela de ver 
ora ditferente, como ja lho tinha com lealdade 
e fr .. nquoza expandido. 

Sou obrigado a fazer ao 1enado esta doclara
çilo do actos que pratiquei em reset•vn, porque, 
nllo sendo el!es desconhecidos inteir&monto 
do conselheiro Silveira Martins, fica evi·lonte 
que niXo foi leal, accusando-me do tor aceitado a 
pasta da agricultura para armar-mo contra 
S. Ex., e de tm• sido esse o intento do nobre 
Visconde de Paranaguá, quando me honrou 
com o convite para occupar aquelle cargo. · 

Nunca mais escrevi aobre politica ao Sr, 
Barilo ele Souza Lima. 

E' preciso confessar : vindo ao govet•no; tive 
apprebensões sobre o proce~imento do presi
dente do Rio Grande do Sul, em referencia á 
politica provincial, por temer que alio se dei• 
xasso levar pelos impulsos dos dissidentes li
beraes que o rodeiavam. Porém, cumpre-mo de
clarar que, além da nomeaçio do Sr. Barlto do 
lbyrapuitan, nenhum outro acto pt•aticou o Sr. 
Barão de Souza Lima que me merecesse reparo. 
E si, porventura, ol!o se apartasse da politica 
quo devia seguir, em referencia ao partido li
oral rio-grandense, ou eu sahiria do· governo, 
ou ello se retiraria da presidoncia. Nestas vis
tas estavam todos os meus collegas de ministe
rio, em rofet·encia a politica do Rio Grande do 
Sul. · 

Entendo, senhores, que devo dizer o que se 
passou de mais intimo· ainda no gabinete, a 
respeito da província do Rio Grande do Sul. 
Pedi ao nobre ministro da justiça que não fi· 
zesse nomeaçi!o nenhuma para a guarda na
cional do Rio Grande, porque ou nlto sabia como 
aquellas propostas estavam elaboradas •. e si al
guma otfond0ria os interesses do partido libe
ral, Jlara favorecer a dissidencia ou desunião do 
pat•tido. · 

As informnçlles do St•. Barão de Souza Lima, 
nlle eatanrlo ollo bem entranhado na politica 
liberal do Rio Gra11do, podio.m nilo ser completas. 

Assim bem accentuado o meu procedimento 
como ministro, em referencia ó. politica do Rio 
GranJa do Sul, tive a fot•tun~~o do vor quo todos 
os meus collegas de governo, unidos ao nobre 
Visconde de Paranaguá, estavam commigo no 
modo do proceder om relação á politica na mi
nha provmcia,garantindo todos q uo o Sr. Barão 
de So11Zii Lima administrarin. a provincia com 
o partido liberal o nllo contra ollo. 

0 Sn. VISCONDE DE PARANAGU,l:-Apoiado; 
declarei-o lambem daqui da tribuna. 

O Sn. HENRIQUE o' A viLA:- Nestas condi
ções conservou-se o Sr. Souza Lima no go
verno da provincia, mas não fó1. nomoaçi'ío al
guma que pudosso compromottor o partido 
liberal, poJo contr.1rio, os dissidentes quoixa
vnm-se. Tonho carta do S1•. F. Osorio, om que 
mo di1. qno o Sr. Souza Lima o o governo 
davam fot•ças ao consolhoil•o Ga~par, proco
dondo como procodiam, cm t•oforonclll t\ politicll 
na provincin. 

.-
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Jli pessoalmente tinba dito ao Dt•, Fernando 
Osorio que nao era nosso empenho sustentar o 
consoll;ou•o Silvo ira Mat•tins, mas conaoi'Vnr, 
sustentut• o mGnter a unidulo do partido ••• 

0 Sn. VISCONDE Dlll PAMNAGU,Í.:- Apoiado, 
O Sn. HENRIQUE n'AvtLA :-••. pouco mo 

importando com a guerra do conselheiro Sil
vem~ Mat•tins, porque acima dolle, acima de sua 
guet·ra, acima do seus insultos, eslli a band~ire. 
liberal, a unitlo do meu pt1t·tido que nl!o sact•tfico 
a cousa alguma. 

Devido á fórma desordenada do me·u qiscurso, 
ã·natuJ•ezn variada o melindrosa do seri objecto, 
têm-me. escapado muitas cousas que eu tinha 
a neces.iidade <!e trazer ti discussão, pare. molhar 
esclarecer os pontos do discurso a que respondo •. 

Agora lembrei-me que o nobre senador, con
selheiro Silveira Martins, disso que eu valie. tão 
pouco na minha provincia, quo até no meu col
logio, no meu municipio, a minha familia se 
tinha dividido contra mim. Não é isto verdade 
tambem. 

Quan:lo tratei de organizar o mou J istricto 
eleitoral, para a 1• eleição provincial, pelo 
novo systema eleitoral, reuni os principnes co
religionlirios da cidade de .laguat•iio, o assen
támos que os nossos candidatos seriam aquollos 
que fossem indica los p~l!l. maioria ~os .elei!oros 
do dtstricto, não os acoitando por md1caçao do 
centro, deven .lo para essa organização d•J 
chapa, entender-se o c Jlegio do Jaguar•To com 
os outros collogios do districto, para depois 
fazor-so a distribuição dos votos. 

Publicadas o.s deliber~~Ções dos eleitores libe
raes do collegio de Jaguarão, foi alia entendida 
no H:Jrval de modo erroneo, persuadindo-se 
alguns dos nossos bons amigos e correligio" 
ll'trios dnquelle municipio, que ns deliberações 
tomadas pelo eleitora lo de Jagu:u•ão importnvttm 
na destituição ou não re·!onhecimento do con
selhoil•o Sih•oil•a. Martins c JlllO chefo do par
tido e contra. isto se manife.<tnt·am alguns 
daq~elles nossos amigos, o entre olles um 
cunha lo meu, o Sr. Zeferino Amaro da Silv?ira 
Freitas. Poróm, a maioria dos com~anhe1ros 
e corr.lligionarios daquello municip1o deu a 
verdadeira. intolligoncia ás delibora~ões d.o elei· 
torado de Je~guariio e as adoptou, oxphcaudo 
meu irmão, o bacharel Joaó Mn1•ia d'Avi'a, um 
dos chefes do partido liiJe;al narluollo dis~ricto, 
om um escripto q no pubhcou no Ol'!l'i'io hber:tl 
do Jng-uarão, A 01·dc1n, qual o aont1do o.m quo 
tinha~n aceitado as dolibera.\rÜAR do elmtorado 
do ,)aguarão. Não tive tempo de.deixnt• bem li
r1uidada esta questiio, por tet• vmdo p~rn. esta 
côrte, porém, nlli. não ~o p_romoveu pl01to entre 
mim e o consolholl'o S1lvell'a Marlms, o nem 
se tratou do abater a inOuencia do S. Ex. 
como chcl'e do partido libornl. Portanto, o mo lo 
Jlelo g.ual pt•ocod~u. ~lBO mou cnnhado o ll.~igo 
não 1mportou dtVlHaO do mBmiJro< do mmlta 
familia conLJ•a mim. 

Na minha provincia, o.-. me~hor?s amig?s o 
companheiros do consolhotro S!lvotrn Mn.t•tmH, 
são Lambem os meus melhores amigos o com
pnnhr•iros. 11 om todor. o~ membros da. minha 
familia conta bons :tmig-os o comp1tnho:ros do 
todos os tempos. Esln ó que ó a vordnclo. 

~--------- ----------· 
;,,. 

Esse IU9U cunh~do ~ quom so t•oJ'oriu o Sr. 
conselheiro Silveira Mat•tuls é pot• mim esti· 
mado como ai fosso meu il•mão legitimo, Quando 
estudei, na tempo da t•evolução, minha miii 
que possuia muitos bens, os viu todos orubar. 
gados pela revoluç[o, ficando ameaçada de núo 
tet• moia~ para ouucat' seus 11lhos, olll q u ~ era 
bem t•ica, Este meu cunhado· foi quem tomou 
conta do que et·a nosso, foi quasi noaso tutor o 
ou o estimo q uasi como pai. 

Jll vê o senado que esse companheiro que me 
estima como e. um filho, não podie. desautorar~ 
me em cousa alguma ; elle tem por minha pos · 
soa, por meus triumphos, por minha glot•ie., 
tanto inteross ··,como si delle propt•io so tratasse. 

Elle, como eu, como todos os liboraes do Rio 
Gr.tnde do Sul o que queremos ó fot•talocet• o 
chefe do pal'tido pe.ra evitar a sua do.> união o 
fraqueza. 

Tem sido (!) meu gt•ande esfot•ço etn todos os 
tempos e o doa meus cot·roli'gionarios. · 

Eis o facto om que se baseou o St•. conse
lheiro Silveira Martms, pe.ra pr·ovar a minha 
insignificancia ne. minh:t provinciu. 

Senhores, etl não tenho. iHtorusse n~nhum 
em mostrar uo paiz que valho alguma cousa na 
minha provincia. Não .o tivo nunca. quan.do 
podia ambicionar carg·os, quanto ma1s hq]G, 
que estou no s0nado e nilo pos>o mai~ subir ! 
Mus o que me dóe, o q·te compung-e e vet• o 
chefo do partido liberal arra,tar uquelle )mrtidtJ 
glol'ioso, como fez na iessiio rle saiJbado, pe
t•ante esta c:tmm•a e pe-rante o pai?., rcdu
zhtdo-o n uma po,içilo verg-onhosa, pois q~e 
pot• mais glorioso que seja u~1 homem, 110r malB 
bdlhante e poderoso que ae.Jo o sou t&len~n. o 
seu JWestigio, não póde substituil·-se ao partido, 
fazendo a sun. vontade imperar com omnipo
tencia incontrastnvel sobre a opiniiio dos seus 
correligionarios. E pintar o p~rtido nessa po-. 
sição de oubs0rvioncia, importa . nf~mal-o ! 

Essa uffirmação de subserviencia do par• tido 
libet•al á sua pessoa, feita pelo Sr. conselheiro 
Silveira Martins não ó a condemnação do mesmo 
partido 'I 

Sem duvit!a <JUe sim. E ó isto o que eu não 
qnero deixar passar sen1 protestar com todas as 
minhas fot•ças ; porqtlo si o partido liberal do 
Rio Gt·ande do Sul ó o que asseverou o noiJre 
St·. conselheiro Silveira. Martins, é um partido 
r1uo não tem autonomia alguma. · 

1\las css~ não ó a vordndoira, a renl si tunçiio 
do pnt•tido liberal rio-grandense. Affianço-o oo 
s •nado. Esse pat•tido consot·vn intacta sua auto
nomia. Elle obcd·ece aos soua chefes, não ha 
duvidn ; dá.Jhos toda u for~n, desculpa-lhes 
[1\lt.us por amor dos ~ous serviços c do 'ou me
recimento real, mas, no mnmonto om que se 
COilVOIIC'l do quo O SOU uov·n•, a SUl\ holll';l, im
püo-lho a dos tutor·nç:lo do chefe, ello obrará. 
cnm a nltivr>z o indopendoncin quo fazem'' •ua 
foi\'iio C'.ll'<tctot·istica. 

E' n necossi~ndo dosto p!•otesto o que mo faz 
falia r nosto momnnto; pouco importa que o. 
minha individunlidlldO fi 1ue esmagada pola 
poln.vro. pndoros11 do nolJro scn:tdot•, que fiquo 
nu !li Ocad t a importnncitt q 11 o, por vontut•a,l.onha 
no Rio Or11ndo do Sul. 

· ... ' 
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Si dasl;!t tt•ibuna declarai quo reconhecia ó 
Sr. conaolhoit•,J Silvei t•a Martws como chefo do 
pat•tido libat•ul rio-gt•andenso ; no Sr, Souza 
Limti eu ucon•elhai que administrasse a pt·o
vincia com os chefos liboruas, som ao im· 
pot•tnr si arnm ou não amigos do St•. Sil· 
veira Martins, como podia, em boa fó, acraclitar 
o St•. conselheiro Silvoit•n Martins, que eu de 
combinação com o govet•no, conspit·avumos para 
diminuir-lhe o poder? Si ou sempre aconselhei 
a todos os m·)us amigos a correligionnrios na 
provincin, quo aturassemos os desatinos do con· 
selheiro Silveira Martins, na paz, pam o termos 
como melhor elemento da guet•t•a na época dos 
combates ; si, sempre considet•ando o canse· 
lheiro Silvoiru Martins como elemento de dis
cordia do pat•tido em tempo de paz, o considat•ei 
imprescindil•el em tompo de gaert•a ; si sempre 
considerei uma insensatez do partido o apear da 
chefia o St•. conselheiro Silveira Martins, o quo 
importaria a sua perda, pot• is<o que nito dispõe 
o partido ainda do melhor elemento de guet•ra 
contra seus adversat•ios do que S. Ex. i si é 
regra ~>tlutal' o. que ensino. quo na paz devemos 
organizar e consorvat• os elementos para a 
guerra i si tudo iA to eu dizia, como póde acre
ditar o Sr. conselheiro Silveira Martins, que 
eu tinha formado o plano de annullnr o con· 
cut•so valioso que alie pód~ prestar no meu por• 
tido nm dias da lu ta ? 

Eu que som pro tenho trabalhado para o en· 
grandecimento o forçn do partido liberal, como 
tentaria, agora que já tudo lhe tenho s:lcrificado, 
cnfrnquecol-o, privando-o do concurso de um 
dos seus maiores elementos de força e poder 1 

· O que tenho aconselhado, ó que formemos re-
sistencias efficazes nos desmandos e desatinos 
do Sr. conselheiro Silveira Martins, afim de 
melhor o podermos supportat•, diminuindo os 
males que póde occasionar. · 

E pon~o em pratica oato conselho, é que drs:le 
o começo da minha vida publica, eu sempre 
me impuz o dever de dizer o. verdade inteiro. 
ao conselheil•o Silveira Martins, o quG sempre 
nos trazia desencontt•ados, porém sempre pras· 
tando-lhe todo o man serviço om bem do pat·
tido. 

Vindo pat•a a p~stEL da ngricultura, os meus 
collagas podom attostar, as nomeações para a 
guarda nacional ficaram adiadas, porque 011 não 
podia saber si o part~do libor~l lu.ct•ava on 
l~ot•din col!' taes nomoaçoo~. P.echdos mstantoa 
tive pa.m ISSO i mas eu qu1z ey1tar que um acto 
do governo pudossa concol'rot• para a. do.snnião 
do meu partido. 

~r. pt•osidanta, tinlla do occupnr·mo com a 
segunda thoso ou o segundo grn.n:lo ~ntu_ito 
do discur•o elo nobre St•, consalho1ro Stlvon•a 
Martins, Mas, não só o tampo quo rllsto. não 
sorlc bo.atrmtc pnrn desenvolver osto. thoso, como 
tambom porque o mou ospit•ito se recusaria d 
c<lnfrontnçiío do tantos documentos qu~ t mho 
noces~iclnd~ do nnnlysa.t• parr\ o dosOl!VO!Vtmonto 
quo nocossiLo dnr tis considornções quo tenho 
do fazot• n osso rospnito. Vou adiar ossn dis
cusei:io pnrn qunlqttor outra occnsiuo; mas rles.lo 
jd aprovoito o oosojo pam lol'ltar snliont~ n P?· 
siçiío r[ \lO tem occupndo o SJ•, consolhou·o Stl· 

voil•a Martins em roforoncia ao ministorio de 
que fiz parte. 

Quando ao organi~ou o ministerio de 3 de 
Julho, o·sonndo' ó testemunha, o conselheiro 
Silvait•a Martins veiu a esta tribuna a declarou 
que o nobre . Visconde do Paranaguá era um 
estadista notavol do po.iz, capaz do presidir o 
gabinete e o oonstituit• olil condições da pt•ostat• 
grandos Herviço> ao paiz. 

Dous dias depois, ainda elle sustentou nesb. 
tribuna o acto do governo suspendendo a exe. 
cuç«o de leis de Pernambuco i logo depois co
meçou o Sr. conselheiro Silveira Martins a 
mostrar-se um pouco descontente com o minis· 
teria, a já antes da nomeação de Sr. Souza Lima 
alguma cousa pretendia o nobre senador do [!C)o 
vorno quo nl!o o pOde aatisfa~e,•, do que origi· 
nou-se sua má vontade sem comtudo manife~o 
tar-se esta em hostilidades abertas. 

Estas foram abertas com ·a nomearão do 
St•. Souza Lima para. presidente da ·provincia 
do Rio Grande do Sul, pare~endo que s~ •erviu 
assa non1eação de pretexto para. o romp1mento, 
·porque poucos dias antes ao Sr. Souza I,ima 
dissera o nobre senador que o acoitava para 
nquella presidencia. 

Aquella mudança de opiniiro tllo rapida, faz 
crer que aquelle não foi o motivo real do rom· 
pimento ; o nobre senador quiz alguma couso. . 
mais ; e verdade que S. Ex. diz que não pede 
nada ao governo nem a ninguom, nem aos seni 
concidadãos, mo.a o quo <i certo e 'l ue tem meios 
de pedir tudo, quer ao governo, quer aos seus 
concidadãos. 

Eu nl!o conheço neste paiz nin~uem, que 
tenha mais conseguido dos minister10s coneer
vadores do que con~eguiu o Sr. conselheiro Sil
veira Martins. (Apt)iados.) Em minha provincis. 
a influencia do conselheiro Silveira Martins, 
sobre os ruinistarios conservadores, era tal, 
acreditava-se tanto lá no poder dessa influencia 
que quando algum conservador daquella pro
vincia queria alguma cousa do ministerio con
servador, tinha do obter carta de empenho do 
Sr. conselheiro Silveira Martins. 

Paracc•ma cl uo os nobres senadores conser
vadores me dizem que não, porém ou digo que 
sim · eu soi de actos desses ministros consar
vndo~es promovidos pelo conselheiro Si!voi~a 
Martins, qua'não era elle capaz de conseg\}1r 
da ninguem, a não ser desses sous contrartos 
que estavam no ministerio. 

A razão por cluo tanto podia o Sr. conselheiro 
Silveira Martins sobre cortas ministros conser
vadores, não é necossario declarar. 

O Sn. JoNQUEIR·\ :- Sem pra assim 1!'9 pro7ode 
am reforencia no podido do um opposictomsta. 

O Sn. HENIIIQUE o'Avn . .1.:- Eu creio bom no 
quo diz o nobre sonndor pola Bnhin, eston bom 
persuadido que qu11ndo nm oppoeicio~listn da 
forçn do Sr. conselheiro Silveira Mart1na, quG 
pódo jogar n pn1nvrn na tribunn, como so joga o 
ca~hli:~ no campo d~ batnlh11, qn~ndo um oppo
sicwmsta clostes vn1 o. cortas mtntstros, n'1uol~os 
q11o nüo silo fortes, curvnm·so nocO<I"!'tn
mnnto, no pos~ cln improssiio ; mas quo ~sso 
sojrc rognlnr, o o fJUO não affinnço, porc[UO st. os 
mini,torios consorvaclores govorno.m por lll· 

------,~ ... ~. 
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:lluoncia do chefes liberaeE a ponto de ser doei~ a ilha das Flô1•es, foz-se o. internação dos immi~ 
sivti> o podido do chefe liberal para os minislros grantos no ve1'lío passado nessa ilbu, do accórdo 
conservadores, com semelhante systemn de go- com 1t junta de hygieno puLlica, e 111 foram in~ 
vernar, o partido conservador vai á s·arra. tornados para mais de dous mil immigrantea 
(Riso.) · sem que um só dellea adoecosae, poupando o 

O Sr. conselheiro Silveira Martins que não Estado pal'U mais de 100:000$000, 
pede nada a uinguem, niío pede nada 11 governo Tendo as ilhas custado 170:000$, e gastan
algum, sabo fazer chegar os seus pedidos ondo do-se nas obras necessarins perto <~e 31:000$, 
devem ·ir por todas as fórmaa. já mais de metade desse valor ficou compensado 

Alguma cousa lhe foi recusada pelo minis- este anuo com a economia realizada no ser
teria de 3 d~ Julho que lhe fez tanto mal que viço da internação e da hospedagem dos immi
se declarou em oppos1ção; mas como sompre o granles. E para o unno ficará a despeza com
nobre senador justifica· e explica si!u .. ,proce~ pletamento compensada o o Estado pl'OP.rie
dimento pela justiça, pela verdade dos priu- ta rio de tres magnificas ilhas. 
cipios que afiança serem sempre os seus moveis E' verdade que um nobre deputado di,so na 
e os seus estimulas, deu-nos direito de per- outra camara, que, fazendo-se a internação na 
gunta.r-lhes . que justiça e que princípios sa:o ilha das Flores, niío se remediava o mal, porque 
esses que na a3gunda, terça e quarta-feira lho os immigrantes voltavam dahi ha dias para a 
consentiam que S. Ex. considerasse o nobre côrte, e vinham para o centro da infecção au-
Visconde de Paranaguà e seu ministerio ca- gmenta.l-a ainda mais. · 
pazes de f~zerem muito bem ao paiz, tendo Isto, porém, nlLo é exacto ; os immigrantes 
bem proced1do na suspensão das leia de Per- que foram internados na ilha das Flores, nito 
nambuco, e nos outros. dias da somana o ar- voltavam para a côrto,dalli seguiam para as pro
rastou a classificar esse ministerio como aulico · vincias, ou pela estrada de ferro ou embar-
e incapaz 1 cados. 

Esse procedimmto faz com que o paiz intoirca Aquelle deputado t1•ntou o governo, com 
tenha em descredito as )?!'oposições atiradas expressões muito asperas, e mesmo grosseiras ... 
na tribuna pelo conselhe1ro Silveirn Mnrtins. .. o Sa. VISOONDIII 0111 PAaAN,wu.\.: -·Isto é 

Ninguem pôle saber si o que e!Ie hoj~ sua- proprio delle. 
tanta. na tribuna, sustentará. amanha:; si a miio 
que hoje estende como amigo, brandirá amanhu O Sa. HIINRIQUlll o'AviLA: - .•. mas não me 
o punhal com qno ferirá atrozment~ "o seu admirn, porque elle t~ve a rude coragem de 
amigo da vespora. Tal 0 n rapide1. com que dizer no parJo:mento braziloiro, 'lue este paiz 
passa o nobre senador de amizade intima a ini~ está. tilo desmoralisado, tão corl'Ompido, que é 
mizada profunda, das idéas as mais favoravei~ · necossario h·mos buscar sangue novo na Eu
para as mais contrarias e oppostas sobre os ropa para innocular-lhe civismo o morp;Jidade, 
homens e sobre as cousas, e assim restituir-lhe os t&mpos primitivos da 

O nobre senador tinha necessidade de abater, dignidade a da moralidade ! 
dQ annullar mesmo a minha individualidade, e Um deputado que diz isto em .pleno parla
com esse intuito analysou alguns actoij de meu manto,, tem licença pura dizer tudo quanto 
ministerio, como a compra da ilha das Flores, quizer do governo, seja el!e qual fór. 
que. classificou como illegal o ruinosa, princi- Os Sas. VISCONDII 011 PAaANAGU.I. 11 M~lllA 
palmonta por ser feita polo governo que de- Dll VASCONOIII,LOS :-Apoiado. 
clara a existencia de grande deficit no orça-
mento., deficit que 0 nobre senador exagerou O Sa. HIINRIQUE n'AviLA :-M:1s, senhores 
creio que a 60, a 70 ou 80.000:000$000. o Sr. conselheiro Silveira Martins ntto queria 

Senhores, 0 senado sabe que quando cheguei nccusnr o governo pelo simples facto da compra 
110 ministerio, estava essa compra já resolvida; da ilha das F!oreij, o sea intuito elle revelou, 

't · 1 • 11 d quando nergunlou: « Com quo dinheiro pagou 
0~ .a acel Ol e 0 II!B1 por e a to a a responsl\- o ex-minfstro da agricullura a ilha 1 Foi, disse 
blhd~de ; mande! pagar a compra,· e a achei S. Ex., desfalcando a verba deetinnda~ara as 
nlío só legal como muito conveniente. 

Aceitei 0 nclloi boa a compra pelas seguint~s estradas das colonias do Rio Grande do ui.» 
razões : Já vã o senado quo o objectivo do nobro se-

Fazia-se ~rn.nde despeza com alojamento e na.do1' não ó a compra da ilha das Flores, isso 
favores ao~ colonos expontnaeos, e osso serviço foi uma razão de ordem, o que ollo queria era 
era mal falto, agglome1•ando-so grande numero me apresentar á província como desfalcando 
de colonos nesta córto om casas alugadas que uma verba, destinada para um serviço tão im
quasi nunca oft'ereciam os commodos e o con- portante, como ó o da estrada parn as colonias. 
fo1•to nocossarios. Este foi o seu intento, sempre o duonda que·o 

Comprando o. ilha das Flóres o Estado fazia persegue; quer fazer convencer ao Rio Grando 
o serv1ço do alojamento o alimentação dos co- que, si as suas colonias não têm estradas a mim 
lonos expontanoos com muito menor deapoza, e o deve. 
de modo mais so.tisfo.ctorio o completo. Nito d isso verdade; mo.ndoi pagar a ilho. 

Alóm diHao, nfl ostação do verão todos os nn- com dinheiro tirado da vorba-Torras o colo
nos dá-ao a nccessidado do internar os immi- nisnçilo; o como alio troa as ilhas compradas, 
grantos, parn evitar fócoa do infocçíXo quo ali- o prociaamoa para a colonisnçllo do uma só
montam a fobro amarollo. o outras opidomias; monto, podia qunlquor outro ministel'io dar 
com osso serviço so tem gasto paru mais de serviço pur!L quo.lquor dol!ns, umo. sobretudo, 
100:000$ por o.nno; pois bom, comprando-ao quo ó n. monor, o quo tom cm torno do si um 
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f~ndo o:'l:tt•not•,Jint>rio, O póde set•vir pnt'<l dopO• 
si to do at•tigos bellicos, ou pl\t'a <Jualqu H' outro 
misLet·, porque póde nlli ntt•ncaa• com muita 
fac: li.lada ·navios <ia mais alto c aliado, . . 

Jtl vê o senado quà, ftt1.0ndo o governo 11 
acquisição dosta ilha, podia dat•-llle outro fim 

· conjünctamento com a da colonisaçito, utJisal
a . para outros serviços igualmente impor-
tantes. · · 

Mas, o nobre senador, quando mo accusava 
perguntwa: «onde estt\ a lei que nutoris.wa o 
miuiHtt'o a fazer a comp1·a 1 » 

Senho1•es, o nobre s·1nador fazia-me esta 
, pergunta, quando pouco antes, linha inc1•epado 
o nobre senador pelo Para na de que1·er aportar 
o govBI'no Bill circulo tal, que ninguem poderia 
sot·· governo com t:tes theo,•ias, po1•quo, dizia 
S, Ex. : c o govemo pódo fazer deApezas, 
apartando-se do OI'Çnm~nto, com tanto que 
attendt o b'm puulico, e nfio esbanjo os di· 
nllei••.os dilo naç>io. » 

Quando o nobre consol1teiro Silve'ra Ma1•tins 
dos1nvolvia. theorias desta naturezet, logo d •pois 
me perguntava: em que lei Sl tinha fundad' o 
governo par. L comp1·a1' a 'ii h a das tl•>I'Os 1 

E', realmente, uma cousa q uo não se compre
hendo, S, gx, c .mos m~smos pria.·ipio; defeade 
o p1·ó o o contra d ndo-lil"a semp1•o a nppli
c~,,ão conveniente ao~ fins que tem e1n mira no 
moma11to em que f~tlla, · 

Toquoi n"eta questão d·t compra da ilha das 
Floras apenas porqu·1, não pcdendo tratar d' 
outra< ma1s importantes, no pouco t··mpo que 
que.mo t•csta, eu quiz aprovoit11r os p~ucos 

. momentos que tinha, notes de dal' a hora, pa1•a 
dizer alguma couza sob1•e o aesumpto, 

Estou, porém, colhendo o• docu..,entos · pro
ciaps, pa1·a vil• discutir amplamente a 'l uostão, 
quando so tratar Jo orç~mento do ministerio da 
agricultura, e nessa occasiílo demonstrarei ao 
nullre senador pelo Rio llrande dJ Sul, que, a<sim 
como elle oilo príde ter o privilegio do pntrio
tism 1, da ju'ltiça e da ve·rdad,, lambem não pódJ 
to1• o da lton ·etidade. 

S. Ex. que, segundo nos affi,•mou, nunca 
respondo ao que do si dizem ns gazetns, devia 
tPr muito cuirlado t:lmbem em não aceitnr o quo 
dizem ellaa dos outros, sr>m. ex <mo prévio e 
caut •los~; porque infelizmente ó a facilidade 
de maldiz~r o ac1•editar na malodicencia o quo 
grllndomente prejudica o B ·azil, é isto o que 
nos desconc,itua [•Orante o e ·trangeiro, po1•ant> 
nó" mesmos; o o que nos d ·sconceitua perante 
nossos concida~iíoa,ó <JUB homens da e1ninoncia 
do nobrr; con•elheiro Silveira Martins·, .venham 

. ao pal'!nmento fazer accuoaçõcs de,ta ordem 
contr.t o governo, e contrl\ os seus homens de 
Estado a!t.am.,nto coll•cndos, só em sntisf,.çilo 
do um capricho, de uma mil vontade, elo dJ•ejo 
dJ opposiçito, , , 

Peço do novo rlosculpa ao sanado, o ao nobt•o 
minist1•o d11 agricultura, meu amigo, por ter
lhe domai'Lido t~nto temp"• sem poder rliscutit• 
os actos do sou ministe1•io, cargo quo occ11pa 
com t ID ta honra. 

Mas, sonho~es, n aggrossilo do nobro sena· 
dor pelo Rio Granrle do Sul contra mim foi do 
tal 01·dem, que ou doi parabeits ti miriha for
tuna, quando alio tomo<t todo o tempo da SflSB!lo 
porque, si ··Ile mo deixasse p ·lo menos dez mi· 
nutos, assim mesmo eu falltu·ia, e Deus sabe o 
que tlu leria tlito, o de que modo me teria ex
pressado. 

Realmente eu esperava do ·nobre· senador 
uma aggresslio, ninguem podia duvirlar que 
e! la viesse : eu. esporava mesmo que alia fosse 
vtolenta; maq que chegasso ao Jim~'e a qu~ che
gou, nunca me passou pela menta, porque ·ao 
meu espil'ito 1\cudia este pensamento: « Elle é 
rio-grandenso como eu, está em n.ossa patria, 
mas niio esta em nosst provinda aonde tinh~ a 
assombléa · .. provincial, onde tinh·• a imprensa 
para liq•tidl\r commigo o que diz respeito a 
nossa vida intimn do rio-gran lense~, e nlo 
tendo recorrido a esses meios p 11'1l liquidarmos 
·as noss"s contns intimas J:í, aqu ·lias qu~ só a 
nós intei'O<s •m e nos diz .respeito, se limitaria 
aos actos do ministro e à politica geraL 

Porém illudi-me nas previsões, li ~ousa · pas
sou·s~ do utn mo l • muito diverso. O nobre se
nador na la di -se M na provi ncia, e tudo guar· 
dou para aqui, afim de fazer elfoito poJo menos 
de 24 hor.ts, enquanto eu nil:o lhe respoudes~e. 
N<\ próvincia as palavras, o discurso do nobre . 
sen1d3r não podia f,tzer opinii!o contra mim 
·n1m por pouco tempo, porque os·na•sos maioreR 
e melhores amigos nos conhecem bem n ambos. 
M9smo que eu lá emmun JCOSB1, tenho cert •za de 
do que sua' palav••ns ni!o haviam do faz~r ocho 
em p~rto algumtL de nossa provincin. 

Não me pod •ndo accusnl' lá, porque em cada 
homem que o ouvisse ou lesse toria um des
mentido, voiu accusar-mo aqui, onde os factos 
não si o conhecidos para mn deix trem ·pos'çllo 
inexplicavel duL•.tnto algumas bm·ns ; e eati11fez 
o "ou tlesej o. · · 

Esgotei o calix, minhas rcluçõos com o nobre 
sena~ó1• estão detel'minadas definitivamente. 
No dia rlo combnte tor-me-lta a seu la.lo como 
combatente; fó1•a delle, ha do ter minha ad-· 
verLonci~< semp••e como t~m tido até hoje ; hei 
de dar-lhe mlllha oriniüo fr..nca, decisiva e 
leal, pouco impo!•tando-me com •uas injul'ias, 
com suas calumnms, com todo o.<so modo inso
lonto,. com que ello t1•ata o. torlos e o. tudo; por· 
quo tenho minhtL conscioncitL bom !ovnntada, 
tenho minha ahi1a bom pu·a pa1·n poder nl'car 
com oilo noese terreno. Minha vid t particular, 
minhn. vida publica, ell> a pódo devn's"r; si 
ach~r facto quo não possn SOl' oxplicado, pro
cedimento que nto posa 1 s1r definido, dal'·lllB• 
hoi por vencido; mas tenho ininh11 alma tran· 
quilla. 

Niío s nhorcs, <invernos sol' mul< rautelosos, 
P"rqu,;, qnmJo a h••nra rio gnvorno.do Brazil, 
quando n honra .!e nossos homens rmm.,ntos oq. 
tiver compromottidiL na opiniiío publica, n1io ha· 
vorli govemo possivr 1, porqu•• no uo;sa fó1•ma 
do govorn!\\'"1o so f11znm "Jltidõos do 1~111 dia para pou-lho carta branca, procoda com migo como 
antro ; o -:.itn com o p••ep<uo do multas nu nos; I qutzor, nn cortozn do qno, rmbOI'<t llCI'adito quo 
nno so onconLI'IIIll ostadbtas ci'Onclol d1 um mo· ou.v.•lha muito monos do .quo o nobró sonndaL', 
monto pnr1t outi'O, ho1 do mostral'•mo BUJIOI'IOI' n ollo, mais pn· 

v. I!. 1!) 
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triota, mais verdadeiro nas minhas proposi\'Õo s, · 
mais justo om maus actos. (Muito bem I 
Muito bJm! O orarlor é comprimeritado por 
1WU!tos Srs. senadores.) 

Ftcou a discussiio adiada pela hm•a. 
Re.tirou-s9 o Sr. mini•tt•o com as mesmas 

formaliJados oom qua fÓI'a recebido. 

0 SR. PRESIDENTII deu para ordem do dia i3: 

i• parte (ató 1 ho~a da tarde-o~:antes) 

3• discussão das propostas do pode~·~xeoutivo 
convertida em projecto de lei pola camara dos 
deputados n. 19, do cÓt•rente anno, abrindo ao 
min'aterio da marinha um .credito supplem~ntar 
de 324:73U$749, para as rubricas dos §§ 25, 
28 e 29 do or•çamonto da .. marihba, no exercicio 
de 1881-1882. 

N, 23 do corrente anno , abrindo ao 
meamo ministerio o credito extraordinario de 
538:820$287, para as rubricas- Arsenaes
e-Obras-do exerci cio de i881-i882. 

2• parte (i. hora ou antes ateM 3) 

2• discussão das propostas do poder executivo; 
convertidas pela camlra dos deputados, em pro
jacto de lei. 

N. 13 Jo cort•onte anno, abrinclo ao minis
terio da agricultura um credito supplomontar 
para occorrer á deficienda das verbas-Garan • 
ti:t de juros as estra las de fet•ro-e outras. 

N. 20 do dito anno, abrindo ao mesmo minis
~rio credit•Js BUj>plementa.res á verba-Exer
.oicios findos-do exercicio de 1881-1882. 

Levanta-se a sessão ó.a 3 horas da tarde. 

ACTA 

EM i3 DE JUNHO Dlli i883 

Presidencia do S1·. Oo1~de de Baependy 
(vice-pl'esidonte) 

A's H horas da manhã foz-so a chamada o 
acharam-a·) presento• 23 Sra. sena ~ores, a saber: 
·Con,Jo d,, Baepen·ly, Cruz Machado, Godoy, 
Fausto de Aguar, <Jilirdwrw, Josó Bonifacio, 
Henrique d'Avib, Viscon lo de Bom Retiro, 
Paula Pes•oa, Diniz, Visconde de Abaeté, Vis
conde de Muri Liba, Dantns, Barão do Mamoró, 
Castro Cat•reira, Barão da. Laguna, Saraivn, 
Teixeira Junior, João Alfredo, Cunha e Figuei
redo, Loão Velloso, Barão r!e Mat·oim, o Carrão. 
. Deixaram do compnrocor, cnm cansa partici
pada, os Srs.: Barão do Cotegipo, Alfonso Celso, 
Uchótt Cuvalcnnti, Nunos Gonçalves, Barão do 
Mnmanguapo, Cluistiano Ottoni, Diogo V olho, 
Jaguaribo, Franco do Só., Soara" Bt•andiio, 
OcLavinno, Silveira Lobo, Bttrros Barreto, Sil
vr.ira 1\hrt.inA, Pnos do Mendonça, Viriato do 
Mndoit·ne, Moira <lo Vasconcollo", .Junrruoira, 
Siniml,u, Antão, Ribeiro da Luz, Fornnnclos da 

Cunha, de Lamaro, Silveira ila Motta,Lnfnyotte, 
Vieira da Silvn, Luiz C!lrlos, Luiz Fe1ippe, 
Corroia, Martinho Campos, Visconde de Jn!.."uary, 
Visconde do Nicthnroy, Visconde de Paranaguú, 
e Visconde do Pelo tas. 

Deixou rio comparecer, som causa participada, 
o Sr. Barão de Souza Queiroz, 

O SR. i• SECRETARIO deu conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

T~eze officiios da c amara dos Srs, doputa~os, 
de 11 do corrente mez, remettondo as seguintes 

Proposiçlíes 

A nssembléa geral resolve: 
Artigo unico. Fica o governo autorizado a 

concedAr jubilação, com todos os seus venci
mentos· actuaes, ao conselheim Manoel Maria 
de Moraes e V alie, .lente da cadeira de chimica 
minar"'! e min,,ralogia. da faculdade de medi
cina do Rio do Janeiro; revogadas as disposições 
om contt•ario. 

Paço da camara dos deputados em H de 
Junho de· 1883.- J. R. a,, Lima D"arte.
Joao da ·Jlatta Machado.- Francisco lide-· 
{onso Ribe.iro de Menezes. 

A assemblóa geral legislativa resolve: 

A1•t. 1.• Na aposentadoria do ex-inspector 
da thesouraria do fazenda da provincia do Mi
nas Gera~s, Francisco de Paula Souza, ao le
vará em conta não só o tempo 'lue serviu inte
rinamente aq uelle logar, em vu•tudo do vaga, 
como o em quo exerceu, por nomeação do go
verno, as funcçõcs de inspector da thesouraria. 
de fazenda de Goyaz. 

Art .• 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contral'io. 

Paço da camara dos deputados em •H de Ju
nho d' i883.-J, R. de Lima Duarte.-Jol!o 
da M atta. Machado .-Francisco I tdefonso 
Ribeiro de Menezes 

A asaemblóa .geral resolve: 
Art. 1. 0 A pensão de 400 ra, dia rios conce

dida por decreto de 26 de Junho do 1872 ao s>l
dado do 2• batalhão de infantaria Antoni ' Be
zerra, e approvada pelo decreto legislativo 
u. 2285 do H do .Junho de 1873, fico. elevndn a 
500 rs. diarios, por sor ello anspoçada refor
mado dnquollo batalhão e n110 soldado, confor
me ao declara no decroto de 7 do Outubro de 
{882. 

Art. 2, o Esta elevação de pensão será paga 
doado n datli do decreto de 26 do Junho de 
1872. 

Art. 3.• Rovognm-so ns disposições em con
trario. 

Pn~.o do cnmara dos deputados om ii do .Ju
nho do 1883.-J. R. de Lima DIMrte.-Joao 
da M atta Al achado.-Fmncisco Ildefonso 
Ribeiro de ,li{ CIICZCS. 
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A n•snm blóa go ral resolvo : 
A1•tigo unico, Fica o governo autorizado a 

concodor jubilação, com todos os seus venci
mentos nctuuos, ao consolhoil·o Jonquim Ignacio 
Ramalho, lr•nt l tia 1& cadeira do 5• anno da fa
culrlndo de direito do S. Paulo; revog.tdas 
as disposições em contrario. . · 

Paço do camara dos deputados, em U de 
Junho dn 1883.- J. R. ele Lima Duarte.
Joao ria il'Iatta Machado .• - .Francisco Ilde
fonso R;beiro de ,1[ ene~e~, 

A ass••mbléa geral resolvo : 
Art. 1.• E' autorizado o governo a contar, 

para a jubilt~çf;o do professor vitalicio da cn
deirll do portuguez do imperial colleg-io · d.J 
Pe 1ro Il, Mano••l Olympio Rodt'igues da Costa, 
o tempo quo se liquidar do sou mag-isterio como 
professor publico na provincia da Bahia. 

Art. 2. o Revogtlm-se as disposições em· con
trario. 

Paço da camara dos deputados, em 1 t de 
-Junho de !883.- J. R. de Lima Duarte.
Jol1n da Matta ltlachado- F,·anciscp Ilde-
fonso Ribeiro" de M ene;;es, · 

A nssombléa geral resolve: 
Artigo· unico .. Fica o governo autorindo• a 

conc.•dAr ao s ·cretario de guorra, -marechal de 
campo roformado Bariio do Matias '• pa1•a tratar 
do Hua sande onle lhe couvier, um anno· do li
cen<;a, dw,.ndo . esta sei' rngula la de accórdo 
com as disposiçi:Sos do decreto n. 3179 de·3· ele 
Janeiro da 1866 : revogadas as dieposiçõas em 
contrario, 

Paço d"' camara. dos deputados, em i 1 de 
Junho de 1883.- J. R. de Lima Duarte.
] O<ia da !ri ali« Machada.- Francisca Ilde
fonso Rtbeira de Mene;es. 

Assomblóa. geral resolve : 
A1·t. 1.• E' autorizado o governo a conceder 

ao desnmbarga lor da relação da côrte, Eduardo 
Pindahyba de Mattos, um anno de licença, 
com o re•pecti v o ordenado, para t~atar de sua 
saudn onde lhe convier. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, em H de 
Junho do 1883.-l, R. de Lima Duarte.
la11a da M atiaM acltado.-Francisco Ilde
fonso Ribeiro do Mene•es. 

A assombléa geral resolve : 
Art. 1.• E' autori~ndo o governo a conlar, 

para a jubilação do professor de latim do im.
po ·ial'colledo de Pedro II, Dr. Lucindo Poror
ra dos Pa~sos, o tnmpo que se vm·itlcar do son 
exorcicio como professor publico de latim na 
provincia do Minas Geraes. 

A rt, 2, o Rovogam-so as disposiçõo.< om con
trario. 

Paço da cnmnrn dos doputndos em H do 
Junho do !883.-l. R. de Lima Dua>·t,,
J aaa ria Malta llf achada. -Francisco Ilde
fonso Ribeiro de M eno:res. 

A assemulóa geral resolve : 

Artigo unico. E' o governo autorizado n con· 
ceder ao bacharel Joilo lgnacio Teixeira,.juiz 
do dirnito da comarca do Snnta Ma1•ia da Bocc11. 
do Monte, da r•rovincia do Rio Grande do Sul,, 
um anno do lic••nç.t com o orrlenndo p "'" tratar 
do sua saudo onde lhe convier ; rev •. gadt>a as 
disposições em con tJ·ario. · 

Paço da camara dos deputados,. om 11 de. 
Junho de 1883.-J, R. de Lima Duarte.
Joaa da M atta llf acltada.-Francisco lide· 
fonso R;bai1·o de M ene;;es. 

A nssomblóa geral resolve: 

Art, L o E'· autorizado o governo n conceder 
jubihção ao lente de f1·anc •z do seminaJ•io e~ia
copal da Conceiçilo, da diocese de Cuyabá, Jna-. 
quim Jo8é Rodrigues Calháo, com o ordenado 
que ora peJ•cebe. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con·· 
trario. 

Paço da cam·•ra. dos deputados, em 11 de 
Junho do 1883.-J. R. de Lima .Duarte.-! >llo 
da M atta M acltado.-Francisco ItdefOttiO. 
Ribeira de Menezes, 

A nssembléa geral resolve: 

Art. L• E' o governo autorizado a con
ceder ao conego Franniàco Rochael Pereira de· 
Brito Medeiros, bibliothecario d' faculdade de 
direito do Recife, um anno de licença, com o or
denado, .para tratar de sua saudo onde lhe COD•· 
vier. 

Art. 2, o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Paço da camara doq dnputados, em 11 de 
Junho de 1833.-J. R. de Lima Duarte.-lallo 
da ,1{ atta Machado. ":'""Francisco Ildefonso 
RibeiJ·o de M ene:es. 

A aesembléa geral resolve : 

Art, i. o_ E' autorizado o governo a conceder 
ao des1mbargador da relação do Pernambuco, 
J)ervasio Campello Pires. FeJ•reira, um .anno da 
licença, com o l'espectivo ordenado, para tratar 
do sua saude onde lhe convier. 
· Art. 2.° Ficam revogadas as disposiçi:Sps em 

contrario. 
Paço da camara dos deputado<, om H da 

Junho d~ id8.1.-J. R •. de Lima Duarte.-JotJo 
da M atta M achado.-Francisco Ildefonlo 
Ribeiro de ,1[ cne;;es. 

A 11ssomblóa geral1•esolve: 

Art, f.o Fica approvnda a p"n•ilo de 400 rdis 
dinrios, concodidH. por dec1·eto de 9 dn Sntemb110 
t!o 1882, 110 soldado J•eformado do 9• batalhão de 
infanta1•ia Tortulitno das Chng-as Pinhoit•o, que 
ficou impossibilitado dn p~OCUI'Ill' moios do sub. 
siat.oncia om consequoncia do forim~atos roco
biuos em combn.to, segundo foi verificado em 
inspecção do saudo, · 

Art. 2.• Esta ponsilo sará paga da dah do 
docJ•oto quo n concodou. 

-.. -------·-··-·-·---
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Art. 3." Rovogam-so na di.<posiç.õcs em con
li'aJ'io. 

Paço elo. cn.r .. m•u elos deputados om i i de Junho 
do 1883 - J, .R. de Lima Duarte.- Jacto da 
11l alta M "citado,- FJ•ancisco IlJc(onso Ri
boil'O de Jll ene.::cs, 

A' commissão de pensõos e ordenados. 

A 's 11 i/2 ho1•as da manhil o Sr. pres'irlent~ 
declarou qtio niio podi:l haver sessão, o dou 
para ordem do dia :14, não excedendo das 3 ho
rag da tarde : 

2• discussão das propostas elo poder oxocutivo, 
convertiJas, p3lo. camarr> doa deputlldos, cim PL'O· 
jecto de lei: 
' N. 13, do corront' unno, abr'ndo no mini<
tr.rio di\ ngi•icultura um cre~ito snpplementar 
para occot'I'er a deficiencia das verb;t•-Garan
t.ia de juros tis esh•adas de forro-o out1•as. 

N, 2Ó, elo dito anno, abrindo no mesmo minis
terio CI·oditos supplementanes á vet•ba-Exerci
cios fin los- do exercicio de :1881-1882. 

3• discussão d~s propostas do poder executivo 
conve~tidas em projecto de lei, pelo. co.m~ra dos 
deputados : · 

N. 19, do COI'l'ente anno, abrindo o.o minis
terio da marinha um creJito Buppl·mental' dl 
324: 736$7 4G, para as I'U bricas dos §§ 25, 
28 e 29 do m•çamento da marinllfl, no exercicio 
de 1881-:1882. 

N, 23, do corronte r.nno , abrindo ao 
mesmo ministerio o credit.o oxtraoi'dinario de 
538:82il$287, para as rubl'icas- Ar~enaos
o-Obras-do exe1•cicio de 1881-188!. 

30• SESSÃO 

EM 14 DE JUNHO DE :1883 

Presidencia do S1·, Bartto de Cotegipa 

SU~lMAI110.-Rotlacç;io.-OllscrvafÜCS do Sr. proKitloiJto. 
o Sa·.Gul'roi.l I'OILUOI' a puhlicução 110 clliarlo orndul»,llo 
novas iuroa·maçuoll !11'0:-!latla.~ sohro a·owolvm·:~. O sanado 
concodo.- 'l'ommoll tliamnutiuott, Discurso a rorp1ori· 
moulo do SI' •. h111tp1Cira. Appi'O\'aç;io do roquul'imout.'l. 
-ouur..\1 uu DrA.-Crodilo snpplumontar :10 luiuhtJdo 
tla :tgl'icullum. Di.,cnrsos du~1 St•:;, barão da ·J\I.unorú, 
AJTuu:;o Pll.un:t (ministro da ngricultNt'a) o COI'l'(Jia. gn. 
corramoutn.-Ct•Btlitos supplomont.aros ao mesmo minis
tol'io. Discurso:~ do S1·, COI'I'uia, 1\ITonso l)ouua (mlui8lro 
lia awicni~nra1 o Silvoira da Mo~~a. 

A's 11 hci'UB da màllhí'i nchnram so pt•csonte> 
3:1 Si'B, sen!\ :ores, a sabei' : Bal'liO de Cotegi
pe, CI•uz 1'11-lchado, Barão de Mamangu 1 pe, 
Godny, Luiz Felippo, B11riio de Mnmorti, Vi<
condo do Bom ltetiro, J.:sri Bonifncio, Chi
chol't'o, Cnst,•o Carreira, Diogo 'Velho, Jun
quoil'n, Conch do Baepondy, Visconde do Mul'i
tiba, Diniz, Silvoirn da Mutt!t, Paula Pessoa, 
Franco dn S:\, do Lomaro, .Jagnal'ib,,, Ihrros 
B:•ri•oto, Crwroin, M .. il.,l do Vn.Bcon ·cllo•, Pao• 
elo Mendonça, Lotio Volloso, ViBcondo do Abao
tó, Nnnos Gonç:tlvos, D!tnlus, Bar1to ria Lagn
na, Bn1'11o do Mni'oim o Honri<JilO d'Avila, 

Deixat•am rio comparecer, com causa parti
cipndt\, o~ Sr>. U"hóa Cav~lcanti, Christiuno 
Oltoui, Octaviano, Silvoi•·a Lobo, Ribeit·o dl\ 
Luz, ~'ernL\Ildos da Cunha, Vieim da Silvro, 
Luiz Cai•loa, Martinho C!lmpos, Alfonso Gelso, 
Visconde de Pni'»IIagnu, Visconde de Jaq-uary, 
Visconde de Nicthei'Oy, e Visconde de Polotns. 

Deixou ue compt•recei', s·•m causa partici-
pada, o Sr. Bar .lo do Souza Queil·oz, · 

0. Sn, PRESIDENTE abriu a sessão, 

Leu-se a neta d·• sessão antecedente, e, niio 
havendo qurm1 sob1•e ella fizesse obeervações, 
deu-;e por ~~oppl'OV ,da. 

ComparCJcel' •m, depois de· aberta a sessão, os 
Srs.Cunha e Figueirelo, Faust~ de Aguiar, La
f..yette, Saruivu, Viriato d1 Medeiros, Soai'es 
B1·andão, .João Alfred '• Teixeira Junio1·, Antão, . 
Silveira Martins, Sinimbú, e Carrilo. 

0 St\. :!• SECRETARIO decla!'OU que não havia 
expediente. 

Foi lida, posta em discussão e sem deblte 
approvada o. seguinte 

.Redacçao 

Emendas do senado substituti vas ó. proposta 
do poder executivo, emendada p"la r·amam dos 
deputados, que abre ao ministerio da m:trinha 
um credito extraordinarin, para pagam~nto de 
dividas do exerdcioR findos relativos aos exer
cicioe de 1880-!881. 

Ao art. :!." Substitua-se pelo seguinte: 
O ministro e secrotnrio de esta.lo dos nego

cios da marinha, fica autorizado pal'a m •ndar 
pa,;:~r as .lividas de exet•cicios findo<, na i:u.por
tnncia de 9: 63i.$1K2 mencionadus nas rebçõas 
annoxas ó. presento lei. 

Ao art. 2. 0 Supprima-se. 
Ao nrt. 3," Passa aset•2.·· 

· Sala rlas commissões, em 12 do Junho de 
:1833 -Bom Rcliro.- Fausto de Ag11iar.~ 
Leao Veltoso. 

PEDIDO DE INFQ!\~IAQÕES 

0 SR. ConnKIA : - PoJço a pala.Vl'a p.,la 
ordem. 

0 SR, PRESIDENTE : - Não tendo sido ni nda. 
lido o papel que o nobr> senador quor mandar 
ó. m'•sa, não po;so dar jt\ n pt~lavra, . · 

O Sa. CoRnEIA : - PoL' mn mi nu to. 
O SR. PREs!DICNTE : -Nem maio. Niío posso 

Iam bom dar ,iii a palavra ao nobre Renador, 
por,lue ficou adindo o I'O'iUO!'imento do S1•. Bai'iio 
do Mnmoró. afim cl•3 que o Sr. ministro da fa
zunclu. dÓôBO "s explicaçõos. 

Como S. llx. riiio os~i prosonto, conBidoro o 
l'oquorim·,nto adintlo, por to1• tambo1n pudido a 
palaVI'a o nubi'O sonndor, o Sr, Vi!•iato tio Mo· 
doit•os. 

AgOt•a dou a pabvm no nobre senador. 

-·~----

-.\ 
? 
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O Sr. Oo~·reia :- Tondo aido pu
blicadas toda• as inf01•mações, q ur.• tem che
gado no meu conhecimento i\corca da compra rio 
rowolvors pa1•n o exercito, o havendo recebido 
novas int'or111ações u oste ro<peito, preHtndas 
pelo nob1•e ministro da guerra, peço que lam
bem sejam os tas impressas no jOI'nal da casa, 

·consultnd.,, o senado consentiu n 1 publica
ção, 

TERRENOS DIA~lANTINOB 

O Sr. Junqueira c- S1•, presiden
te, no anno proximo passado descobriu-•e na 
Bahia uma l'ica mina de pedr1\S preciosas, prin
cipalmente diamantes, no muni 'lplo de Canna
vieiras, à margem dos rios ·Pardo o Jequiti
nhonhu. 

Pela legislaçao vigente, tonas as vezes que 
ha uma descobe1·tu desta urdem o govei'DO pro
cura obter informações e decla~•a os terrenos 
diamantinns. Assim proc<adeu o ministerio da 
fazenda pelo decreto de 3 de Fevereiro de11te 
anno. 

Consequentemente devia Hem perda de tempo 
tratar, ou de tran.>fel'ir para aquello Jogar a 
séde d1 inspnctoria das terras diamuntinas, ou 
crear uma delegacia, fazen.lo acom panhnr os 
respectivo> empregados por fortel destacamen
tos, afim da manter-se alli a ordem. 

Tenho recebido, Sr. presidente, mui tal cartas 
daquella localidade e do amigos CjUB moram em 
pontos proximos, dizendo que reina naquello 
log LI', denominado Salobro, uma verJadeira 
a!l><rchia; que nllo ha segurança de vida nem de 
propriedade, existindo uma agglomeração de 
gente vinda do todos os Jogares, da provinciada 
Bahia e da de Minas, 5 ou 6.000 pessoas. 

E' nocessario, portanto que o governo leve 
a sua attenção para este ponto. Vejo no rela
torio, que o presidente da Bahia dirigiu á 
assembléa provindal, que alguma cou~a so 
determinou ; mas me parece que a inspectoria 
geral dos terrenos dinrnantinos não está ainda 
transferida para aquelle Jogar, e que o desta
camento militar ó insufficionte. . 

O ministerio da fazenda disse o seguinte (!8) : 
« Terrenos diamantinos. -Por decreto 

n. 8864 de 3 de Fovoroiro do corrente anno, à 
vista das informações prestadas pelas auto1·i· 
dadas cornpetontes, for.\m, do conformidade 
com o decreto n. 5755 de 23 de Julho de 
1875 , declarados dinmantinos os terrenos 
situaJos nas maltas existentes nas maJ>gons dos 
l'ios Pardo e Joquitinhonh~, na Serra da Onça, 
municípios do Cannavieirns, Belmonte o llhéos, 
na província da Bahi'a ; naquella mo•ma data 
so officiou á pi•csidoncia dessa pi•ovincia pal'll 
remover para. o município de Cannnvieiras a 
inspectoria geral dossos terrenos, si não j 11-
gnsso sufficiento a croaçiio alli de uma delega
cia, nos termos do doc!'<lto citado de 1875. arts. 
5° o 6•, attonta a J•irJnoza o importancia das 
jazidas doscoboJ•tas o a <!istnncia da sódo actual
mrnt•J ostnbolociJu om Lonçóos, ondo om tal 
caso dovoria sor ostabolocida n dologacia. Por 
osaa occasião so chamou n nttonçfío da p1•osi-

doncia para o destacamento d~ força policial, 
que tem de accomp~nhar o inspectO!' geral na 
sua nuva séde, dada a remoção, pura ga1•antir 
a segurança individual da grande massa de 
cidadão<, agglornerada naquellas paragens. Em 
officio do 7 do corrente mez, communicou a 
presidencia haver resolvido qt1e l'oss·J transfe
rida para o município de Cannavieira< a repar
tição diamantina, que se achava estabelecida 
na cidade de Lençóes, .,; 

Mas até ao presento a transferencill não se i 
o.tfectuou e o uestacamonto continúa insuffici- · 
ente. 

As minas são muito ricas; cada voz attrahem 
maior numero de exploradores. E', pois, preciso· 
que o governo, cm bem da ordem o da. ~egu
rança _dos habitantes daquella localidade, dê. as 
providencias necessarias, ou creando já uma 
delegacia ou transf~indo a inspectoria, e mau- . 
dando um destacamento f.•rte, Eelo meno1 de 50 . 
praças, como determinou o decreto, que ante
riormente a. 1875, regia esta ma teria. 

Neste sentido vou enviar à mesa um re
querimento. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approvado o seguinte 

Requerimento 

ttRequoiro que, pelo ministorio da fazenda, se 
poça ao governo informações a respeito da trans
t'erencia da inspectoria dos terrenofl diaman
tinos, existentes na Bahia, para o município de 
Cannwietras, na fórma do deoreto n •. 5955 de 23 
de Junho de 1875, e bem as<im qual o destaca
mento existente naquello Jogar. 

..S. R.-Junqueira. l> 

ORDEM DO DIA 

CREDITO SUPPLII~IIINTAR AO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro 
da agricultura, foram sorteados para a depu
tação que o devia receber os S1•s. Diogo Velho, 
I!ari!o de Marnoré o Silveil·a da Motta, e sendb 
o moamo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do ostylo, tomou a2sento na mesa 
á direita do Sr. presidente. 

Continuou a 3• discussão, com o parecer da 
com missão de orçamento, do a1•t, Í" da proposta 
do poder executivo n. 13, do cor1•en te anno, 
abl'indo ao ministerio da agricultura um credito 
supplomentar para occorror á deflciencia das 
verbas-GaJ•nntia de juros ás estradas de ferro, 
o ott!t•as. 

O Sr. Ba.ruo do Mamoré :-Oe
cu parei por muito pouco tempo a attonçi!o do 
senado; m~s nccessüo aproveitar a pi'Osnnça do 
honrado Sr. ministro rla· agricultura, a quem 
d"sojo ouvir sobro uma pergunta quo lho pro
tendo fazer. 

O senado provõ quo alludo u quostiío da oa
trndll do forro do Ma,Jeit•a o Mnmoró, acerca da 
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qual oa meus lwnrudos collogil.s, sem duvida, 
lemm no Jm·nal do Oonlme,·oio do hoje bom 
con.tri•Lndoras noticias •. 

Hontom, Sr •. presidente, havia ou recebido 
cartas de alg-uns dos membros daquella com• 
mis;uo e ficara· dsede então. bom inteirado dos 
sncc•·ssos, que ulli iam occorrendo, o, repo
tilo-hei, com a. coragem e sangue frio COII\ que 
tonho encarado Laes.succossos, dispu~-mo a vir 
inteirar o senado de particularidade<, que na
tur<Llmente não podia obter pela. loitura do 
1 ornai. · . 

V. Ex. o o senado se recordam do que, 
quando ba. dias tive de dirigir ao governo 
um r~que1•imen~o sobre este assumpto, ~ ·d.~. 
adduzu· as· considerações com que o mobve1,· 
não articulei accusnção formal ao distincto en· 
genheiro Sr. Morsing, não havendo, p·Jrtan
to, motivo, nem para. que alguns dos meus 
honrados collegas reclamassem; como recla
maram, nem tão pouco para uma def,sa que: li 
boje no JorMI do OommPrclo, e a qual' ulludo 
por vel-a. assigna.tla, nota· o senado, por· um 
muito rlistincto advogado desta corte, capitu-
1 ando de injustas o precipitadas as obs~rvações 
que fiz a respeito daquelle engenheiro. 

Eu disse, Sr. presiLl~nto, que. entendia, e 
conLinúo a entender que o engenheiro chefe 
daq uolla commissiio niio a podia abandonar .• , 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS :- Não a aban· 
donou. 

O· SR. BARÃO DB MA.MORÉ :..;.., . em nenhuma 
das· hypothesell' que se figuraram : mole~tia e 
falta de recursos. 

Quanto á primeira hypothese, havia o recurso 
da mudança poro Manuus, clima reconhecida
monto salubre, e quanto à segunda, m·>sti•ei·que 
o dever do chefe do· commissão. e1•a aguardar 
no seu posto, ou delle o mais proximamente 
possivgl, as providencias do governo~ 

Que não foi molestia a. causa que determinou· 
principalmente a retirada do Sr. Morsing é o 
que se vê do topico, que vou ler;-de uma carta 
quo me escreveu o proprio Sr. Morsing, na 
data das ultimas noticias da. commissão, mesmo 
porque contém informações de interesse. Em 17 
de Ma.io dizia.. elle (lê) : 

c Chegou um vapor, porém, parteja e só te
mos tempo a dizer. Seu filho vai bem-Tomos 
tido 70 •fo de doentes-Indio Brazil follecou em 
caminho para·Mnnáus,ent~rrado em Monicoré
lancha liJVOU mais tres doentes-falleceu mais 
um trabalhador -·O 1• engenheiro Pinkas, de 
cama-Braga Torres pediu demissão por doente 
-Auxiliar Ferreira muito mal-Vê, pois, V.Ex. 
que, apezor de sabermos que isto· nlto era aau
davel, temos tido mais do que espera vamos Vou 
consultar pelo proximo vapor com o presidente 
em 1\!anuus e depois vermnos. Estou fraco, po• 
rém resisto," 

Combinemos as datas :: em: 17. do M11.io· o 
Sr,. Morsing dizia-me isto do Madoil•a, ponto• 
om q.ue• se achava a commi•siio; n Manaus, 
faz-Re o ti'njecto omiO dias, 17 comiO são.27. 

Ora, no cÚa; 28 o· presidente do Amazonas, por 
intormodio do seu colloga do Pernambuco, to
lographnvn· ao governo• communicttndo· que 
aquollo engenheiro para. aqui vinha. 

Vô, portanto o sonndo quo,havendo o 81•. Mor
sing s••guido para Manáus no dia 18 de MtLio, 
devendo ulli tor chegado a 28, nesse d a se·· 
gu1u para a côrte como consta de um tole
gramma que foi publicado no J ornat da Com
morcio, remettido uo governo polo presidente 
de Pernambuco. 

.O•·a, nilo será licito perguntar qual a verrla
. doira caus" que determinou o Sr. Morsing a 
pôr-se a caminho para a côrte 1 Em to lo o caso 
essa deliberaç•lo fora tomada em 1\!anáus. 

!<'alta de recurBos 1 pedir providencias ao go
verno 1 Pa1•ece que si111, pelo que acabamos 
do ouvir ao honrado se nadai' pelo Crlara o pelo 
quo o illu•ti·e Sr. Dr. Tàylor disse hoj•l no 
Jornal do Oommer·cio; Mas que providencias 
serão elsas 1 Será a de maia um facultativo, 
porque o que lá està não basta 1 Serão recursos 
pecuniario; ou de pessoal1' 

Que providencias opportunas havia da to· 
mar daqui o p-overno 1 Nilo conviria antes, 
tudo' não aconselhava mesmo que fos•em ellas 
tomadas pelo seu delegado em 1\!anáus 1 

O Sn. VmiATo DE MEDEIROS :-Onde não ha 
pessoal, 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ :-Quanto á fal
ta de recursos pecunlal'ios, o governo que 
mais providencias havia do . tomm•, quando o 
sonado eabe com que solicitude já tinha pro• 
videncia lo para que a commissão tivesse os 
necessarios dentro das forças do orç~· 

:menta. 
Mas, senhores, disse-se aqui: si os recursos 

'pecuniarios OI'am sutilcientes, faltava princi
p·•lmente o pesso·r l para a estrad~ de fe1•ro do 
Madeira e Mamoré. Devia o do trabalhadores 
ir daqui 1 E' o que nilo póde absolutamente pas
sar pela cabeça de ninguem ! 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS dá OUtl'O 
aparte. 

0 SR. BARÃO DE MAMORÉ :-Dei:te-me o 
nobre senador prosogu ir. 

Portanto, .qual o motivo real que teve o Sr .• 
Mor;ing para· seguir. para a córte do Im· 
perio t Já no out•·o dia. mostrei e repetirei 
agora, que, a meu ver, são improceJentes os 
doua mo ti vos allegados, · 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS' : - Não 
,apoiado. 

0 Sn. BARÃO DE MAMORÉ :-No entretanto, 
Sr. presidente, direi. que nem o honrado sena
dor que toma extemporaneamente. a defesa do 
Sr .• Mording ... 

O SR. VIRIATO Dili MmDmmos :·-Muito a 
tempo. 

0 SR. BARÃO. Dlll MAMORÉ :-... nem os sons 
amigos: fazem do Sr •. Morai ng conceito mais 
elevado do qne o qu.' eu fa~o; mas, por fazer 
olev ... do conceito •lolle, não dovia eu oxpól' com 
franqueza a verdad~ o procurar provo1~ dB re
media aa circumstnncias critic:~s em que ao 
acham os est11dos da estrada do f01•ro do Ma· 
doira o M=oró '1. 

0 Sn. VIRIATO Dll MIIDIIIROS : - E!le veio 
. podir providencias pn.ro organisar o soJ•viço. 

--~--~~--:'"--.. __,_.-:-,....._..,:--'_-./'7-/ ---:-----·~ 
'....._ ... '~ .. '. . , .... 
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O Sn. BARÃO oll MAMaRE :-Este aparte do 
honrado senador, vem liquidar um ponto da 
quest1ío. Nã:o se trata m"is da molestia, ·e eu 
chamo a attança:o do honrado ministro da agri-
cultu'J'a para isto. ' 

Elidida eatà a razi'ío de molaetia grava com 
quo ao queria a principio justitlcar a retirada 
do Sr. Morsing para esta côrte. 

Mas, Sr. presidente, repito, ou não. podia, 
embora fo1·mando um elevado · conceito do 
Sr. Morsing, deixar de fazer sobre seu proce
dimento as considerações que tenho adduzido. 

E isto provém da que po,·mdola, que nilo po>so 
alterar, mórmente ne<ta idade, tenho habito 
de dizer a verdade à quem devo dizol-a, mani
festando todo o meu pens>manto, tul como julgo 
ser conveniente aoe negocias publicas ; '6 em 
um negocio desta monta. eu não podel'ill guiar
me por considor:tções pessoaes, nem mesmo com 
os meus mais intimas amigos. Port,.nto, em
bora eu faça do Sr. Morsing um conceito muito 
elevado como engenheiro, não podia. deixar 
de manifestar ao senado a desapprovaçlto, gue, 
na minha opinião, merece o passo qu•J elle deu. 

Mas, Sr. p!•esidente, deixando de parto o 
Sr. Morsíng, e o motivo que o traz a. est~ 
côrte, p~1·guntarei llO Sr. ministro do. agricul
tura. que está presente : Entende o governo, e 
foi principalmente este o motivo ·que me 
trouxe i!. tribuna, que o. construcçlto da. es
trado. d'' ferro do Madeira a Mo.moré é um 
grande com1nettimento, e que, depois do que se 
tem dado, achando-se ompenho.do até os brios 
do governo do Brazil, deve olle armar-se de 
meios extraordinarios para fazer face ás exi
gencias daquelle serviço 1 

Ou entende que eim, ou que não : si entende 
que ·sim, é clllro qu'' com os f1·acos meios que 
lhe pro ,o,·ciono. o orçamento actual não, poderà 
fa~e r face a ·semelha o te serviço; portanto, ó 
preciso, d urgente, que peçll quanto llntes ao 
corpo legislativo um credito extra.ordinai·io, 
que o habilite a fllZer face às exigencias impre-
11cindi veis de tão importante obro.. Si, porém, 
o govemo entende que não merece ella esso 
sacritlcio dos· cofres publicas no estado em que 
se acham, então, com a mesmll promptidão, 
devo mandllr retirar o.guella commíssi!o, niio 
valendo a pnna sacdtlcar tantaR vidas preciosos 
e tanto dinheiro, para chegar a um resultado 
negativo. 

Posso asseverar ao honrado ministro dll agri
cultul'o. quo a commisslto da estrada. de ferro 
do Madeíralll'vfamoró, ató f7 do passado, q_ue 
silo as ultimas datas, trabalhava com o mP.IOr 
a:tlnco possível, e a turma, do engenheiros acha
va-se acarnpnda, trabalhando a tres leguas 
acima de s~nto Antonio. Importa isto nssegur~~or 
quo no espírito dnquollos moços não tinhP. en
tr.,do o receio nem do f"brea nem do índios, 
·ost~ndo todos dispostos a. ar~osto.r quaesquer 
pongos para. sorv1r ao so.u pn1z. 

Estes mnçns, hqje som o chofe com gunm 
d~>~ui snguiram, dovom merecer do governo, 
'l!li n1io por 1Lttenç1ío a ·considernçõos pesson,os, 
por nttnnçr.o aos principias do humanidade, quo 
os mando retirar rl'alli, si falham no govnrno 
os moias nocossarios pnr1l dar umn organização 

mais conveniente o mais ampl11 áquolla: com
missão. 

V. Ex. vê nos jornses o preço por que·ae 
compram os gonoros de primeira necessidllde 
nllquollas ragiõ$s, e ho. alguem .que supponhll 
quo atJUelle'l pobres ·engenheiros possam .pro
vei•-ae do nocossario com ·os ·mingulldol Ol'dena
dos com que para nli forllm 1 Dir-se-ha: angmen• 
tem-se os ordenados doa engenheiros .• 

Nilo aconselhllr&i·seme!ha;nte providencia, mas 
é imprescindível do, por eonta do. fazenda publi
ca, sr1rem fornecidos recursos, nlio só quanto ll 
mllntímentos do bocca, como á defesa·do pooaoal, 
porque consta-me ·quo ha exiguidllde de força, 
Btlndo que o ·p1·esídente ·d::~ Amazonas pôde llpe• 
nu dar á commissa:o 30 praças do exercito. 

Entretlllllo- .•que os solciados que foram 
'lllllndados para defender ·11 commissllo, con
trll os ato.q,tes dos indios, devem, no inter
vallo do ~erviço milit••r, .applicar-ae nos traba· 
lhos da estrada, tendo, por isso, pelo ministerio 
da agricullura, uma grMiticação, ti isso que 
dh:em as instrucções ; providencia bem pen
so.dt, porque sabem todos que, nil:o tendo os 
soldados om que empregal·-se no intervnllo do 
serviço militar, convínhaoccupal-os em alguma 
cousa, e nenhum serviço mais nobre e mais de· 
accórdo oom a suP. posição, do que o de auxi
liar o pessoal technico no seu arduo serviço : 
estando, principalmente verificada a hypotbese 
do ser impassivo! á commissilo obter allí outra. 
clll!IS' de operarias: sendo por isso insuflláon
tea ns 30 praças que foram prestadas pelo pre• 
sidento do Amazonas. 

A providencia do mandar reforçar o desta
camento comprehenderá, pois, n:!o só a defoso. 
da commis<àa contra ós ataques dos índios sel
vagon<, comn auxilio. aos trabalh:\dares no 
intervallo daq uelle. servJ ço. 

Sr. 'pre•idente, esta questlto da estrada de 
ferro do Madeira ll Mo more, com as noticias 
llterradoras que se vito publicando, poderá 
amedrontar o. animas fracos, mas nunca deve 
atterrar nem ao governo do paiz, nem a nós re
presentantes do. nnçiío, porque ·quaes as difll
culdades a vencer nos trab!llbos dessa estr 'da, 
compa•adn~ com as que so tem vencido em 
outros paizes 1 

o honrado ministro dll agricultura sabe per
feitamento que os inglezes, quando quizer11m 
fa~er as est1•adns na India, lutaram com ditll
culdados de outra mont!l: perderam turmns e 
turmas de engenheiros e trabalhadores, e ti
veram a pnciencia de até mandar plantar nas 
margens dos terrenos, por onde do via seguir a 
estrada, milhares de pós do ?U~aliptus paro. 
afastar a febro palustrn que V!Ctlmava o pes
soal ·e com es•a e outras providencias, con
seguir 1m d9rois os inq-lnzes que as turma• do 
engenheiros e trabalhadores pudessem prose
guir na suo. arduo. tarofa. 

·Trouxe o~te facto, pnrn mostrar que os go
vernos rolloctidos e decididos procedem paci,m
tomunto, com rellex•lo, o nlto recuam díanto do 
primeiro obHtnculo quo so lhos anta ponha. 

o governo sabo tambnm dns difficuldndo• que 
os Estados Unidos venceram parn.Iovar u oll'uíto 
a os~mdn do forro do S. Pro.ncisco. 
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Pois que! As fobt•os pnlustreH na estrada do 
Mn.leirll a M:unoré, o os inJio<, alias r•1coiosos 
do pt·imoiro ti1·o de nt•ma de fJgo, são motivos 
para amodr•ont1u'-nos 1 

Set•üo ruutivos talvez para amedrontnt' a pais 
o müis do fa1uilin, mus a homens do Estado, 
não; pot• mim declaro que nuncll tive tanta 
·.dispostÇ"Iio do espiri to para animai· o prosegui
mento daquello grande commettimento. 
. A cud, not cia atet't'lldora q 110 volll, eu re

dobro Je disposição e de animo pnr•a aconselhar 
o nnimlll' a que seja levado avante aquelle 
commettim,uto. · 

E' p.·eciso, poróm, que o governo • n«o 
saia aa or,lem legal e nlio .se realize no 
MadeirJ. e Mamoró, o quo se deu, nas 'estra
das do ferro do Ceará: não dosej~que se repro
duza a illegnlidade que se deu para construi
rem-ao as estradas do Ceará, Baturitó e outras. 

O Sn. CANB.\NBÃO DE SINIMnu' :-0 que ao fez 
foi aquillo •le que havia Mcessidade. 

0 SR, BARÃO DE MAMORÉ!- E' OUtM ques
tão: sendo preciso em todo o caso pl'OVflr-se que 
a necessidade, por maior que fosse, d' tudo 
quanto 'se l'ez' foi tal, que devesse levar o go
gerno a saltar pot• cima da lei, do dit•eito CClD • 

, stitucionaJ: Ó, JlOI' isSO justamente que desejo 
que não so- reproduza na estr.da de forro do 
MadoiJ•aa Mnmot·ri, o quo se deu nq Cerrá, JlOI'· 
que acima das considerações de pessoas e das 
grandr's vnntagons que se .hõo de tirar daqu ·lle 
commettimonto, para mim est:i o resp8ito á lei, 
principalmente quando se trata dos .linheiros 
publicas, quando se trata dn ve:•dade do orça
mento tão preconisada, tJlo decantada e tão pos
tergada por uquelles mesmos que nos atordoa
vam os ouvidos com es•a. suppJsta ·verdade. 
(Apoiados.) 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNniaú:- E' tarde. 
O Sn. BARÃO DE MAMORÉ:- Nunca ó tarde 

para recordar a verdade, 
Portanto, repitirei,ost:i o governo resolvido n 

pedir credito para faz •t• faco as g-randos des
pe7.as, que exige aquello cometLimento 1 Esta 
é a questão. · 

Si está, peça-o, e o parlamento em sua sa-
bedoria resolverá. · 

Si, porém, o govei•no não está resolvid-o " tor 
este pt' ,cod monto, então, alá ~or um principio 
de humanidade, deve dar por finda a comrnis
são da ostt•.,da de fet·ro do Madeira ao Mamoró. 

Foi principalmente pat•rt esta pondornção que 
pedi 11 palavra, estando presente o nobre minis· 
tro da agt•icultura. · · 

Pelo que tenho ouvi lo a S. Ex. di1.er em 
particulo r, Rupponho que o mini•teJ•io actual 
elt:i nas melhores disposições a osso respeito, 
esta compenetrado da· necessidado •aqunJJo 

. commottimonto, porque, torno a dizei-o, hoje 
acha-ao nollo envolvido ató os brios do gJ..vot•no 
brl\?.iloiro, por conside.•nções obvias. 

N1io rossn, poróm, como ropres•ntnnto dn. 
naçlío, fnzor obrn por pnlavrns pl'Oforldns cm 
paJ·ticnlnl' pelos Sra. mín'str s, qrJot'O ou vil-a• 
do mano ira nuthonticn, quo não pódo ser outl'[l 
soniio poJ•nnLo o parl:Imonto, 

Si o governo osti'• resolvido, como ou ontnndo 
fJUO devo oslnJ', a pedir um credito ao pl\t'ia· 

monto, com a Mniot• urgoncia poça-o, quo tm·a 
o mou apoio, poJo menos, o act•cdito quo torá 
tambem o do nós todos. , 

No caso contrario, t•opito, tome as pt•oviden
cias que no cnso couberem .para diasolvor 
nquella commissilo. 

Ma•, S1·. presid,mte, si por ventura as cir
cumsta.ncias levarem o govemo do meu p 1i~ 
u este e,; tremo, sem que tenho. lançado mão do 
indicudo recurso leg.tl, durá ( ó duro, poróm, 
pre •iso dizei-o) uma prova de inepciuinquali-
ftcavel. · · 

Outra cousa que eu pedirei ao governo (já o 
fiz quando não estuva presente o honrado mi· 
nistro, e nproveito ngoru a sua prosença pura 
repetir), ó quo mande assentar quanto nnt •s 
uma linhll tele'l'rnphica pelo menos entre as 
capitaes do Pará e do Amazonas, 

Com relnção a o ata despeza, sonliOJ'Oa, . não 
colhe o argumento das mas circumstancias do 
thosouro,pois devo mo-nos 1 mbrar de qqe a. pro
vincia. d_o Pará fornece á renda geral do osta~o 
um contmgente do 11.01lO:OOO$·luO annuaoa.· 

Pelas ultimas nol.icins,o son•do sabo, 91ie só a 
alfandega do Pará esta rendendo mais do que a 
de Pernambuco o Bahia.: é já huje asegund~ 
do imperio.. · 

Ora, uma pl'Ovincia desta ordr•m nilo pod'r)i•á 
ver com bons olho,, que o governo re·~a.teia. a 
satisfação d:l umt das primeiras necessidades 
que ,.Jla sente, não só com relação nos int~
resse' provinciaes duquellas du rs secçoe.• do 
lmperio, como com relação ao interesse gúral 
do paiz. 

O homado minietro d' agricultuJ•a, talen
toso, illustrado o bem intencionado como ó, 
homem d11 govet•no ha de mesmo t•econ 1ec 1r 
que, si proseguir neste co nmotrimBntn da es• 
tr.tdn de ferro do Mnd lira a Mamnré haverá M· 

cossi.Jade de que snja esta belcci.lo um ramal 
para Santo Antonio do Madoira, porque ontiio o 
govet•no poderá daqui communicar-s•l directa~ 
mente com a commissão q:.e lá estivet• rstu
d.tnrlo ou construin.lo a "strada. 

Pois, senhores, toda• estas des~ezr.s ~ri e: ·por~ 
vontut•a. se façam, não sorilo pro•luctivas, atten
dnndo-'o ao grande fim que visam 1 Entendo 
que sim. · 

'Poupe o govemo dinheiro nos immensos .dis
perdicios, que vfio p1r este paiz. 

Entre o Sr. ministJ'O da guel'l'lt resoluta-· 
monto no ar<rnal de g-uerra, entre o d' mnri~ 
nha no arsenal de m rinha, entre o nobrn mi~ 
nistro da agricultura n:t a na ropnrtiçlto e vot•ào 
quanttt economia 'e pórle ahi fn~er. 

F:tça o :roverno Yei'da•loiras econominR, mns 
não regateie meios nos /l'l'nndes commotl.irnentos 
do p1'i7., como con •idorn que ó o da e•tt•ud,, de 
ferro de Macieira a Mnmoró . 

O S11.. DANTAs:-A poiado, ó um do• tnl\iores. · 
O S11., BAnÃo DF. M,uronfu:-0 futarn domon

~lr:mí, nib a mim, 'JilO nõo pl·oci<o dn domou~ 
•tr:rç:1o, o talvo1. n ·m •o.ía vivo no se tempo, quo 
est1 commottimonto ó o ml\ior do Imporia. 

E nito sou QU oó quem pensa :rssi m ,Sr. pl'O~ 
sidento. 

O senado sabe o verdadeiro empenho qno o 
honrado senador poJa provincin du B~hia foz, 
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~uando ministl'O da agricultura, peltt ost!•ada de 
te1·ro do ll!i\deil·•~ 11 Mamare. Sendo seguido pelo 
ministerio de 16 do Julho de.1868. 

E' interessante de lôr-se o relataria dos irmãos 
Kolly 11 esta respeito. 

Depois disto o sanado sabe quantos rlesnstl•es 
acontecel'am áquella empreza, mas lambem 
ha de reconhecer quo nunca o gover11o do paiz 
entrou directamente na execuçilo <la obra senão 
ag01•a, porque até então limitamo-nos a dar 
auxilias, quo aliás se inutilizaram 8. empreza· 
que naufragou naquolla" regiões, não por causa 
de febres palustres, nem por causa dos in·lios, 
e sim em consoq uencia da mà go1·enaia, peln 
falta de recursos o do fundos, porque o go1•erno 
boliviano depois de ter mostrndo o maior em
penho nesta questão, .foi tão des~sisado que 
mandou retirar do banco de Londres 600.00G ~. 
que alli se achavam em deposito para aqunlla 
ob1•a, e entregai-os nos portadores de bnnds, 
de maneira 'lue a mnpror.a ficou s~m dinheiro, 
o sem osto recurso nada póde fazer. 
. Eis aqui, em resumo, a histOfia da estrada de 
ferro do Madeira u Mamo ré, 

Hoje os estudos desta estrada estão sendo 
feitos em virtude do uma verba, iniciada aqui 
por mim, na minguada importllncia de 150:000$. 
Mas, porque, dir-me-hão, pediste uma quan
tia tão minguada 1 Assim o fiz, e o dedecla
rei então, para ao principiarem os estudos, 
para termos uma it!éa de quanto ora pl'ecisn 
gastar-se na empreza, ficando livra depois ao 
governo pedir, e no parlamento augm~Jitar, os 
meios, ti proporção que as necessidades fossem 
appnrecendo, 

Peço licença ao senado, e principalmonta aos 
maus collegas profissionnes, para submetter á 
illustrad~ aprecmção do hon!•.tdo ministro uma 
idéa que me foi suggerida hontem, por um dos 
mais destinctos engenheiros com relação 
ãq u~l!e serviço. ~ . . . . 
· D1z1a-me elle : - c Sao quaBl mconcebiVOÜI 
as difficuldades com qua·a commiasãá de estudos 
lutará desde que, a partir de Santo Antonio do 
Madeira, clln ao ach11r, por assim di?.er, isolada, 
no meio daquellaa m"Ltas virgens, etc. », e 
lembrou que conviria que o govllrno mo<lifi· 
casse o.q instrucções expedidas ao Sr. Morsing, 
da modo que à proporção que forem estudados 
corto numero de kilometros, aupponhamos 50 
ou 60, vli ao principiando a construcção, de 
maneira que quando a commissão se achar, 
supponhamos a 50 kilometros dishnte de 
Santo Auton;o, que é mn ponto de recursos, 
possa tor atrás de ai a loc~motiva e t~~o o pe"
soal techn;co da construcçao parn aux1harem-se 
reciprocamente. · 

Eis nhi a idóa que mo suggeriu, daclinarei 
atá o nome do cngenh·,iro, o Sr. Dr. I<'ran· 
cisco Po1roir11 Passos, cuja protlcioncia, cu,jas 
habilitações os meus nobres collegas conhecem 
perfeitamente. (Apoiado•.) 

Ess:1 consirlernçiio, que mo. foz tão distinc~o 
engenhniro, calou da tal mnne1ra om mou asp1· 
rito qno ontrndi convenionto submottel-~ ao 
honrado ministro. Chame S. Ex. 1\ si na in· 
strucçÕ•'S, JlOI'quo ollns dispõe c_ousa ';!!Uito di· 
voran, modillquo-as Ms•o aont1do s1 lho pn
rocor acoitnvol a irlón proposta. 

V. II, 20 

--...,._.,...... ___ ,_, ___ , ..... --------·--·-· ·----------------
I 

O Sn. Onuz MACIU.no :-Por ora trata-se de 
estudos e não de conatrucçito ; foi o que o corpo 
legislativo autorizou. 

O Sn. BARÃO Dlll MAMORE :-Sei disso, mas 
estou submetton<lo á apreciaçlío do governo uma 
i léa quo mo foi suggorida por uma autoridade 
lnuita competente nesse nsaumpto, como é o 
Dr. Passos : ó alvitl'O quo se coa·luna de tal 
manei!• a com a minha logica, que me dncid i a 
aubmettel-o á aprocinç!io do governo, para 
quando houver autorização para a construcçiio. 

A tu1•ma de engenheiros achn-so actualmente 
a tres leguaa.de Santo Antonio do Madeira; 
mas, o senado comprehende, isso é uma pe
quena distancia; a turma n!lo {!!Irará. al!Í, hn de 
pl'Oseguir com os estudos ; a distancia da Santo 
Antonio do Madeira a Gunjarli-mirim é de 350 
a 400 kilometros, justamente 50 leguns de ca
choeiras ; por conaequencin, quando a com
missão se acbar a 150, n 200 kilometros do ponto 
do Santo Antonio, com qué difficuUadea nilo 
latarà para obter os recursos que lhe aiio im· 
prescindi veia e que lhe devem ser ·prestados 
quotidianamente 1 E quanta dospoza não será. 
~reciao que o governo faça par~ mandar levai' 
a commissilo esses recursos ? 

O Sn. Onuz MACHADO :-Por o.bi passam aa 
canelas quo vlio a Mato Grosso, por nhi pas
saram os irmãos Kolly. · 

O Sn. BARÃO n:ro MAMO'RÉ :-V. Ex. com
prehei1de, Sr. presidente, que eu nl'io posso 
estabelecm• uma discussilo technica. com o meu 
honrado coilol:"n• 

O Sn. PnlllSID!INTE :"""Acho quo com atreito 
não se deve est<\belocer uma discussão sómente 
sobre a estrada do Madeirn a Mnmol'Ó, que 
aliás não está em diAcusaiio. 

Tenho deixado alguma. largueza ao nobi'O se
narlor e nos outroB, que f:11larnm em politica. 
geral ; mas estabelecer-se como ponto princi· 
pal, não já poli ti c!' geral, mas uma ob1·~ ... 

O Sn. BARÃo DE l\LIMORÉ : -Vou son
tar-me. 

0 Sa. PRESIDENT!l :-N1io exijo isso. 
O Sn. BARÃO DE M.UIQRE :-Vou sentnr-me 

obedecendo no preceito de V. Ex. ; mas fal-o
hei com a seguinte relloxão: creio que o paiz lu
crará muilo mais com uma discuss1io, no art. i o 
de . um credito do ministerio da agricultura, 
sobre a estrada do ferro do Madeira e l\famorá, 
do que com uma discu·sailo politicn o muitas vo-
zes pessoal. • 

0 Sn. PRIISIDlllNTE :-Ahi está o do que niio 
niio duvido. 

O Sr. A11'on&o Ponna ( minist1·o 
da agricultura): - Podiu o nobre sona•lor a. 
opinião do govm•no a rosp~ito da estrada de 
ferro do Mndeira o Mamoro. Sr. presidonto, nllo 
rlarei occasilto a V. Ex. da chnmar·m~ á dis· 
cussão do credito proprin.mento dito ; mas, 
como o senado o V. Ex. comprohendom, nlio 
posso furtar-mo ao dover do dar um' ligeira 
oxpiicaçilo ~o honrado snnador. 

lnfali1.monto, as noticias que tàm chagado ao 
conhocimonto do governo, rolativamento n com-
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mis,.lo quo trntn de fazer os estudos da ost.rada 
do fort•o do Mudoira o !.hmo••ó, s!lo dosng-rad!l
veis , o o governo, na esphem de suas attri
buiçõos, tomou tudas as prov:dencias que o 
caso exige: poz á dispoai·;íio da presi.lencia do 
Amazonas, para occorrer 1\~ despezas rla com
miss•io, e. quantia votad11 pelo parlamento. para 
cato exorcicio, e já deu às provi lencias noces
sari·ls para estarem t 1m bem 11 disposição da 
mesma prosidencia,no futuro exercicio;iOO:OOO$ 
po•· conta do r'•spectivo crodito. 

E' corto que o chefe da. commi•são, o illus
trado Sr. Morsing, pe ii11 que se contratasse 
mais um medico, e o governo jll deu ordens 
relativas a essa provid,mcia, porque, tendo a. 
commissão dedividir-se,como fez ver •l seu illus
trado chefe, claro está guo um medico só não 
póde P.ttendor ás necessidades das duas tur
mas, em que a commissão tem de ficar fraccio
nada. 

O honrado senador fez censura bastante 
ncBrba ao Sr. Morsing, por te•·-se retirado, 
aban.lonando a commissl!o. 

O governo tem, a respeito desse illustrado 
engenheiro, infot•maçõ~s as mais lisongeiras; o 
proprio hont•ado senador tece a os maiore; enco
mics, quer à s11a pt•oficionch, quet• á sua capa
cidade, quer m·,smo ás suas habilitações espe
ciaeH para a espinhosa commissão que lhe foi 
com me ttid11 pelo !,"ov:erno. 

Tendo o Sr. Morsing, depois de retirar-se, 
tele~ra.phado da fortaleza ao governo, decla
rando qtle o fi?.e1•a não só p 'r se achar muito 
doente, como pa1·a pedir providencias relaLivn• 
ao bom desemponho da commissllo de que se 
acha encarregado, está claro que ao governo 
cumpr·e e•pe•·ar sua chngada para apt•eciar 
tal procedimento com pleno conhecimento de 
causa. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDE!l\OS:- Muito bem. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Qualquer 
juizo, do louvor 011 d·3 censura, C(UO o govnr!lo 
'formas>o a respeito do Sr. Morstng, antes de 
tor cabal conhecimento do~ factos, soria pre
maturo, podia não basear-se nos dados pre
cisos para uma boo. solução. 

O SR. BARÃo DE MAMORE:- Nito pedi pro
videncia~; emitti o meu juizo ; estava em meu 
direito. 

O SR. MtNISTRn DA AGRICU~TURA:- Re•peito 
a opinião do nobre senador, que ó um dos 
mais competentes para tratar desse assumpto ; 
sabomos que tem ligado sua attonção a ess~ 
empro1.a .esdo longos annos, e prestado rele
vantes sorviçoB no pai?., chamanlo para ns
sumpto do taman 1m monta a attençiio do pa•·
lamonto. Estou dizenJo que o governo aguar
da a ch··gada do Sr. Morsing pura tomar uma 
deliberação. 

O SR. VmrATO OE ME:DErnos:- E' o unico 
procodimonto proprio do um governo. 

O Sn. MrNIBTRO DA AGniCULTURA :-Um dos 
pontos do discurso vorsott sobre o ssguinto: si 
o governo ostn resolvido a solicitar um credito 
o:ttrn01·dini\t'io pnra occorror as dospozns nocos
sarias nfim de !ovar nv[lnto os ostudos .do. os-

trad>\ de ferro do Madoit·a a Momoré. Tenho a 
resp1nder o aegouinto: o parlamento votou um 
c•·odito de 150:000$ p•u•a o exercício corrente a 
outro igual para o oxorcicio que tom do cotnoçar 
no 1° do Julho; !ILÓ agora ocre lito pnroco suffi. 
ciente para as despezas exigidas pelo chefe da 
commis;ão ; e, sem sabet•mos si a quantia ó 
sut!lciento para c01npbtar os estudos, C0111p1'e• 
hendl o nobre senador, comprehende o senado 
que o governo não pódo atllrmar si ha de pedir 
ou na:o um credito extraordinario. 

Posso, porém, afiançar ao nobre senad~r que 
de 1 •ngos annos acompanho com maximo inte· 
res•e turlo quanto diz res (Jeito a essa •!utproza 
que ao me afigura uma das mais importantell qu~ 
podem occupa.r a attenção do governo e do parla
mento; ó uma em preza de alto ulcance politico, 
financeii'O e e:,onomico, tres condições essen
ciaes que muito a recomme1tda.m á attenção do 
parlamento e do governo. Ora, ponsand 1 como 
acabo de atllt•mar, comp!•ohende o nobre se
nador que o governo nito pódo deixar de ter ma. 
ximo empenho em que tenham feliz exito os 
estudos relativos a um dos melhoramentos mais 
reclamados p~los interesses do paiz. 

Accresce ainda, Sr. presidente, que, ha
vendo ja fllito o governo braziloil·o avultadas 
despezas com os estudos relativos a esta es• 
trada., ó mais utn~ t•aúl:o para não abandonai-os 
em meio, esterilisnndo-se os sacrifidos até 
aqui feitos. Portanto, posso dizer ao honrado 
senador que, si o credito concedido p•·lo par
lamento fót• insut!lciente para concluirem-se os 
estudos, o governo eru tempo ha do pedii·-lhe 
os precisos meios para levar avante o commet
timento iniciado. Antes, porém, ele ter os dados 
precisos p~ra .organizar o pedido de credito, 
para sabor si estão nas forç 19 dos nossos re
cursos financeiros, comprehonde o nobre 
senador que a minha resposta não podia ser 
si não a que acabo de dar ao 93 nado. 

O honra lo senador ainda sugge.riu a idéa de 
ir-se construindo a estt•ada â proporção IJUO os 
estudos forem feitos, e que neste sentido deve
ria o governo modificar as instrucções expudi· 
das â com missão. . . 

O senado comprehende que o governo só tem 
ct•edito para estudos... · 

O SR. CRuz MACHADo:-Apoiado. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICU~TURA , , . nlio O 
tom ainda par11 trabalhos de construcção, o, 
portanto, não poderia fazer nas instr•ucçõas as 
alt~rnçõos lembradas pelo honrado senador, som 
sahir fórn do rogimon da legalidade, que S. Ex. 
rocommon !ou no gov.,rno e que eu entendo que 
devo ser arguido por to.!os nquellcs que p1·e
znm a regular;dadJ e bom andamento do sys· 
toma roprosontltivo. 

O Sn. Cnuz MACIIADo:-Muito bem. Nom so 
pódo construir som estudos completos. 

O Sr. Oorreiu.:- A proposta om 
discussão concedo 110 ministorio dn o.gricultnrn, 
comrnorcio o obras publicas, p.1ra a liq uidnçiio 

l· 
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do exerctcJO de :1880-1881, o 
i. 031:755$590, assim distribuido : 

Garantia de juros ds estr.ldas 
de ferro ...•...... ,: ..... 

Garantia e fi"n~a d • juros ás 
co.upnnhiM organizadas nn 

· fórm • da lei n. 2450 de 24 
do Setembro de 187J ...•.. 

Telegmphos .......•....... 

credito do 1 Portanto, o govorno excedeu cr> litos que não 
poJia uugment 1r,nilo HÓ 11:1 vo1•ba-Teleg1·aphos, 
corno no creJito especial a que a p1·opoata se 

30: 998.~465 refere. 
Trago esta obaervaçno a bom dn fixidez das 

doutrinas que DOS aevem regular em rnatel'ia 
dJ credites. 

4 04,,.,79 O governo, pore1n, não fica. alliviado d \ con-
79 : ··ilrl • d d t b 
2 6 7 4$MB aura., porque •OZ es.1ezai exce en e• em ver na 0 : 0 ' . para as quaes ó plrmiltido abrir crelltos sup• 

Nu. exposição justificativa. da. proposta diz-se plomentt•ros, de;;de que nilo pr•encbe as forma• 
que llBSas primeiras vo1•ba.s poder am Ler sido lida les exigidas pela lei antes de roalizar a 
su pl'iclns' por cre lito supplomentar, na fó1•ma tlespcza. . 
da t 1 bella D, annexa á lo i n. 29i0 dô 31 de Esta proposta, que pode novos creditas n1 
Outubt•o de 1879. avultada somma •'e i.OJ!:i45$520, maia uma 

D •sejo liquidar este ponl?, 'vez mostra a facilida le com que o govemo re· 
Cabe credito HUpplemeotar para aq duaq sol v e de~pez•1s excedente' do c1•edito, e as manda 

ordens de despoza 1\ que se refore a exposição pagar, sAm t•r a menor attenção p"ra com o 
justificativa da proposta 1 · . poder I gislativo. 

O 111iniiterio da agricultura nl!o póde abr1r A proposta começa po1• declarar que tratn-~e 
credito supplementar senão por tres verbas : de de<poza elf•ctua ln, o a despeza é d<J. mais de 
correio ge1·al, illuminação publica, e g~ro.ntia 1.000:000$; o thesouro abri11-se, e as ordens 
de juros ás estradas de ferro. confJrmo os con• ijlegaos :le pagamento cumpriram. se!. 
tratos, polo que exceder o.o decretado. , Qu1 gal'antin mais pó.le haver pa1•a os contri· 

A l·•i do orçamento, na fixação •lo. despezo. do buin tas, desde que factos como este são t1·an· 
minislerio da agricultura, cont mpla a verba- quillamente expostos no seio da repres3ntaç.ão 
Garantia de juros ás estrndas de fert"o-, para a nacional1 . 
qual foram votados 1.173:331$391. Evident9· . Ao parlamento cumpre decretar que es~as 
mente ó para esta verba que o pod·JI•le;isla- de•pezasforam muilo bomfeitll~·oquese real!ze 
tivo conee !e a facullade de abrir cre lito s~p- .a escriptur 'çiio dellaa como Bl houvessem s1jo 
plementnr; tanto assim 11ue ·a tabolla D so ins- incluidns na !e: do OI'Çam~nto. 
creve: ~Verbas do orçamento pa:•a as quaes o E' o<te o papel inglorio e s 1bnltorno a que, 
governo póde abrir c1·edito supplem. •ntar. ~ h a muito tempo, estamo• eonrlemnados. O legis-

Como esteuder a autor zaçiio, p1·ec1samente lador havia marca lo o maximo Jn despeza que o 
cone ·di da para e~ta verba do orçamento, ao governo polia fazer ; i~so valeu tanto como ne 
cr,.dito es(PCial da tabrlla C-Gnrantia .de outt"as di~posiçõ: a quo t'1lhe1n a acção do go
juros Dtlo exceJent" de 7 °/o ás comp•nh1 s . verno em mat••r1a de despeza. 
gue cOIJstruil·em vias- ·err as Dos ter1nr>s da I Não póde o gov,.rno exc~ le1• a sOrl)ma votada 
lei n. 2440 ae 2~ de S 'lembro de 1873 1 para o serviço dos tel.egrapbos 1 Poi '• não 

A a11toritação o .sóment9 dada ao governo obstante, o excesso ah1 está, o na s~mma de 
para ref1rçar a verb~ do orçam nto. Entr•ltanto. 206:704$DOO. . . . . 
a oxpo•ição justific 1t1vn. da proposta pretenda Ma•, como succede com todo o arbür1o, h(\JO 
que é tambem dada ao gove1'DO para· reforçar o o governo nito se embaraça com a le1 pat"a au
credit I especial. torizar despezas C O III , telegraphOB ,; hontem 

o nobre minist1•o sabe que, pela nossa le- apparentava todo o respmto á determmação le
g:slação fiscal, a I]Unntla, fixada para ~e~p)zas gislativa. 
de Cl'''dilo1 especiaes d mtro do exerclCJo, re- Tratava-se do prolmgamento rlMlinbns tele
presenta o maximo de que o governo póde gr>phicas até á ext1·ema da provincia do Pa· 
disp)r, . raná • necessario foi que previamente o po~er 

Tenho, portanto, funda los motivos para não comp~t,nte c •ncedesso o credito p1•ooiao para 
acoitar n, dou~1·in.n qu.e o governo estabelece realizar essa despoza. Perfeitamente proced"u 
na expos1ção JIIBtJfic.ntlva da pro •osta. . 0 g-overno. Aqora não s1 embaraçou, nem 

· O governo nilo t1nha fac11!dado para abrlr com a lei, nem com o proprio precedente qao 
os do'!s creditas supplerl'!entareed~ qu:' trata a havia estabelecido. 
expos1ção! não só :\ VIsta dns IJsposlçilos ta flo quo servo redigir ·cuidadosamente uma 
nossa leg1sla~ão fisc>~l n que acabo_ de ro e- tabe!la ind' cativa das verbas para ·nq qnnea o 
rir-mo, senão porque os precelentes nuo abonam govnrno póde abrir cro.lito supplementar e 
a pretonçlio.. . lo unicamente para. fins nspecit!cados. si verbas 

. O n.obre m1mstro, co~~ultando 0 decreto e· não nom •rohendicus nol!a são assim oxce11ide.s 
g•sln~ll'odG 9 d1 Jun01ro do iBS.t, veró.q~ 1 • a a1·bitrio do Q'ovorno, sem quo elle encontre 
trntanrlo-so do r'forçar um crodlto esp"CIB • reo alguma 1 O nob1·e ministro sabo qu·• si 11 
uesim s • ~etermino'! : « E' aberto a~ gnverno iJl~galidnde é sempre para n naç1lo um mal 
um credJto especml do 74:210$6~6 á con- funesto n illegalid"do no accrescimo 'de dos
signação rios Li nada no prolongam··n~o d\ e;;;_ pez~" t~m certo caracter a que o governo deve 
trndl\ 1lo ferro D. Podro 11 ao hLtora espe'ial nttençiio. Foi o proprio Sr. presi~ento 
Gamhón.• . 'd , . 1 d't 

08 
do conselho quom disso que a. matJrili de im-

Rsl.e serviço bo.vm SI ~ •O!IO P" 0 ore 1 0 d. p 1stos 0 arriscada. 
pocinl concodHo pela !01 D, 2792 de 20 o 
Outubro do :1877. Quo demonstração olforocom os dados forno-
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cidos no poder logislntivo pnl'n npl'ocinl' tito 
avultado podido do cl'edito 1 Nenhuma. 

A oxposiçiio do goveJ•no tal!lO servo para 
justiJlcut• o Cl'adito do mil contos como o de dez 
mil. Si a proposta fosso doatn ultima quantia, 
o poder l''gislativo tinha tantos elementos para 
Jll'onunciar-se sobro elb, como os do quo dis
põe para deliberar sobro o algflrismo indicado 
HnquiJ!la com que se occupa·: vottu•ia ás cagas, 
como vai I'Otar. Os documentos que acompa
nham n proposta na:o instruem ácerca da des
paza que, no exe1•cicio do 1881} R 1881, se f"z 
com vencimentos dos engenheir•os flscaQs d\\s 
estradas do ferro o seus ~judantes, ajudas·· de 
custo, tranaportes·e expod1ente, etc. 

Em uma dns sess.õos passadas, o distinc'to 
senador por Pernambuco, o Sr. João Alfredo, 
expoz aqui com espanto a despeza que se fazia 
com es~e se1•viço na provi11C1a de quQ é digno 
rep1'osontnnte, 

,, Procurou-ao attenu11r a censura antilo for
mulada pelo nobre senador, 

Correu o tempo, e o governo q116, por haver 
ts•ansposto os limites dos creditas o daSI'espeita
do as leis flscnes, teve de vir ás camaras solici
tar a pt•ovidoncia de que ja nostes apuros não 
podia prescindir, ahi vem declarai' que com osso· 
serviço a nação gastou, no exercício de 1880 a 
1881' 530:818$275. 
, Sn.. JuNQillllllU :-Muito maia. 

O Sa. Con.n.EIA :-Pe,•gu1lto ao nobre minis· 
tro : acha S. Ex. que esta despeza está no caso 
do ser toda approvada 1 Esta o nobre ministro 
disposto a ]Wosoguir neato caminho 7 Nilo acha
rá S. Ex. digno de sua solicitude o exame deste 
a.saumpto ~ 

0 S!l MINIST!1.0 DA AG!1.ICUI,TURA :-Não se 
gastou n somma que V. Ex. refere abi. 

. O Sn. Con.IlEIA :-Como nilo 7 Faça o favor 
do ver. 
. 0 Sn. MINIS'l'RO DA AGRIOULTU!1.A:- Estou 

ouvindo a V. Ex. • 
O Sa. · Con.n.EIA:- O que aqui vejo é: dos" 

pendido no Impnrio com vencimentos doa 
engenheiros flscnes o seus D:iudantes, aju
das de custo, transportes, expo<!ientes, etc., 
530:818$275. 

O Sn.. mNIS'rno DA Alll\ICUI,TU!1.A : - Mas são 
diversos serviços. 

O S!l. Con11.1111A:- Niio é uma. quantia ex-
orbitante 1 · 

O nobre ministrn ostabelecol'll aoguramonte a 
proporção entre n daspeza com as obras o ~ quo 
se faz com o pos~oal incumbido da fiscalis~çtio, 
e vorli quo a somma que se gasta com osso pos· 
aoalé e;cossiva. 

0 Sn, MINISTRO DA AG!1.!CUI,TU!1.A : -Eu OX
pJicaroi a V. Ex, 

O Sn, .To :i. o Au•n.Roo:- Po•so afill·mnr rp1o 
na estrada do fo1•ro, quo so constt·uo om Per
nambuco por conta do governo, a dospoza com 
o possoal ó mnis do :30 oj0 do capital elfectivn
monto omprog.tdo nns obrns. Soi quo o moamo 
acontoco om outrnH construcçõos 

. O Sn. C.onrnnrA : -Regulo-mo polos esclaro
Clmontos quo o govomo fornece ao son~do pnl'a 
npreciação do seus actos ; níío posso ir t~lóm. 

Estimarei que o nobJ•n minist1•o suppl'l1 qual
quer doficiencia quo n,,stes papeis se en,,ontra, 
mas n me,ma necessidade da sua o:~pl:caçilo 
most1•nrá com quanta imperfoi·;~o se trazem ao 
parlamento podidos de credites de avultadas 
quantias. 

O governo achou-se em difilouldadAB para 
a.p1•esentnr esta pl·oposttl, poJ•que deveria ter 
indicado que especie de credito pedia; mas 
como nito podia chamar Cl'edilO supp!amentar 
senilo aquolle quo fosse concedido as verbas
Garantias de juros as estradns de f·Jrro e tele
g,•aphos, não d•,clai'Ou cousa nenhuma, disse: 
peço um credito, o poder logi 'llativo que o 
qualifique cotl)O entender. · 

Não é passivei, á vista. da lei o dos proce
dentes, chamo r .credito supplementar no que ao 
pede para reforçar um credito especial ; remo
va-se a difficuldade, pedindo ao poder legisla
tivo simplasmr.nta um credito. 

Si n!!o tivessemos de attimder, em mataria de 
contabilidade pnblica, ás distincçõas estabele
cidas p!Wa a regularidade do serviço, de certo 
que, como tudo sai do contribuinte e do the
souro, bastaria pedir um credito. 

Mas, 'l.uando o governo faz estas propostas, 
necessar10 é que proceda de accórdo com a lei 
e com os precedentes legislativos. 

A propoaito desta questão de fiscnlizaçilo do 
.serviço de estradas de f,Jrre, devo solicitar· uma 
informação precisa do nobre ministro. 

Sabe S. Ex. q!le o seu illustre antecessor 
entendeu deve1• expedir o decreto n. 8847, do 
19 do mez passado, approva·nd, o regulamento 
para fiscalisação dM emprezas de viação ferroa, 
no qual crcou uma repartição chamada - Ins
pectoria geral, um oacriptorio central, o cn
genli.eil•os flscnes de 1•, 2•,3• e 4• classes, mar
cando-lhes os vencimentos, 

Est!i o nobre ministro disposto a dar exe
cução a este decreto, expedido sem autorização 
em lei o excedente das faculdades do poder 
executivo 1 Espero ouvir da boca de S. Ex. 
resposta negativa. , 

Perguntarei tambem no nobr.; ministrá, que 
relevará o mau empenho noate assumpto, si 
esta disposto, como tem declarado ao senado os 
selle illustros antecessores, a prolongar a es
trada ri e ferro da província do Paraná. 

Tenho sempre ouvido que tal é o pensamento 
do governo para ao colhorom todos os bene
ficios que da construcção da estrada devam 
provir. Si S. Ex. for do moamo pn~•ecor, que 
considero .i ustificado, conto q uo promovorâ os 
meios ~uo julgar acert-ldos para que o serviço 
se renhr.o como ns circumatancins financeiras 
do paiz pormittirom. 

Não supponho exagerar dizendo que a estrada 
da!'a pnrn o pagamento dos jm•os do capital 
que se dosponder com o prolongamento, e 
que, portanto, osso prolongamento niio trat•il 
onus roa! no Estado; mas ao nobre ministro 
fica o oxnmo desta questão. S. Ex. Iom os pre
cisos olomontos p:tra formar sou juizo, o só 
dosojo quo niio so osquoça do um se1•viço pu
blico r1uo tom a sou favor na maiores o mo-

.. ·· ... ·.· 
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lhoros considoL'nçõos. O podido do S. Ex. na 
camnraa pn~•a quG He posa" lovaL' a offoito o 
prolongamonto, me pa1•oco que encontrará favo
ravol acolhimento. 
· Estimarei que o nobre ministro possa por ai 

moamo verificar a procedencil\ das minhas 
palavras. Si S. Ex .. se d~mor.1r no ministorio, 
naturalmente ira assistir á ina11guraçiio da 
estrada. 

. O SR. JUNQUEIRA :-D'nqui a 10 annos. 

0 SR. Cal\Rlii!A :-Que I 
· O SR. JuNQUEinil. :-Por'Jue desejo que S. Ex. 

dure 10 annos no ministel'IO. 

O SR. CaRREIA. :-Nilo sei si S. Ex. esta dia
posto a dar ardam para se abrir ao serviço a 
parto da estrada Já concluida. Quem lê o rela
taria do minister1o da agricultura, apresentado 
este anno, .vê quantas ditllculdades se vonco1'am 
na construcÇito. daquella estrada; e miste1· é quo 
desse esforço, verdadeiramente hom•oso para a 
engenharia nacional, ee colham todos os bene
ficos res11ltados posai veis. 

Para concluir as minhas obsel'Vações espe
cialmente sobre o credito, quero refo1'çar o q11e 
já tive occasiito de dizer ácerca da utilidade que 
colheriamos do um tl'ibunal de contns, que .faça 
em tempo as objecções que tardiamente fa
zemos aqui, sem nenhum resultado proficuo. 
. Ora, o q11e dispõe n loi orgaaica do 'tribu

nal de contas na Belgica 7 O seguinte : 
« Art. 5.• O trib11nal é encarregado do exnmo 

e liquidaç~o das contas da administração gorai 
e-de tono' os reaponsaveis pa1•a com o thesouro. 
Vela em que nenhuma rubrica das despezas do 
orçamento seja exe~dida ci cm que neni!Um 
transporto se effectue. l> 

Para este fim o t1•ibunal tom o direito de exa_. 
minar todas as contns correspon·lendo-se dire
ctamente com as diversas ropartiçõss e exigin
do explicações e .osclnL'ecimantos. 

« Art, 14. Nenhuma ordem de pagamento 
será satisf.Jita ·poJo thesouro, sem estar munida 
do visto de trlbUlllil ds contas. Qua11do esta 
j11lga dever recnsar o visto, os motivos da re
cusa são examinados em conselho de ministros. 
Si os minisll•os jnlgam que deve tornar-se effe
ctivo o pagamento sob sua responsabilidade, o 
trib11nallança o-uisto-coJil reserva. Dà conta 
do sou procedimento nas observações annuaos 
ás cnmaras.,. . 

O que impede q11o ess11s disposições s~jam 
transplantadas pa1•a nossa legislação 1 Não é 
o simples desejo do imitação que ma leva a fazer 
esta pergunta ; é n· vantag-em que a Balgica e 
a11troa Estados têm colhido de trib unnes dessa 
ordem. 

O thasouro nacional pó:lo considerar-se suff!· 
ciente para tomada ·le contas dos responsave1s 
á fazenda; mas nilo ó a este papo! que o tri· 
bunal ae devo limitar ; cumpro dM-lhe 1t acção 
que a lei da Bolgica confere ao tribunal de 
eontas. 

o SR. JuNQUEIR.\ :- Torna-se o t1·ibunal da 
con tns o govomo. 

O Sn. CollllE!A :- Mas n!ío ó ollo o governo 
nos outros Esta los ; o simplosmonto o fiscal 
q11o falia no momento om qno o governo f'JUOr 

··~ ' 

violtu· a loi, ó a sontinolla que brada- façv· 
alto. O noto do tribunal tem alcance; ello é 
obrigado li dar noticia da opposiçao que oppor
tunamonto foz ó. deipeza, e deste modo as oa
mal'as podem julgar si o govm•no foi levado por 
motivos imperiosos justificativos do sou noto. · · 

O Sn. JuNQUEIR.\.:-Já. temos isso no thesouro· 
o nas thesollrarias. ., 

· O SR CoRREI.\. :- Não temos tal. O nobre, 
senador' nfto ó favoravel a croaçito do trib!lnal, 
julga-o inadmisaivol. no Brazil;. não ó assi~; 
esse tribunal tem s1da a garanttar,dos contn-. 
buintes nos paizes em que ha. sido areado. .. 

O arbítrio do nosso governo em ma teria de 1 

finanças nito póde ser oxeedido ; o tribunal de · 
contas tL'aL·i~ limitação a este arbítrio, e tanto 
basta para que eu o desejo. · 

O nobre ministro talvez se recorde com sau
dados do tempo em q11o aqui.tratavamos dos 
negocies da repartição da glleJ•ra, quando tive 
occasião de dil'ig-ir palavras, creio que agrada
veis a S. Ex., e, a me11 ver, merecidas. 
· O SR, 'MINISTRO DA ÀGRIOULTllRA : - Agra-" 
deço. 

O Sa. CoaREI.\.: -Paço agora. a ena attenção 
para a noticia que encontrai hoje no Jornal 
do Oommercio, de haver o commandante das 
armas da província do Rio Grande do Sul pas
sado o cargo ao coronel Sebastião Franeiseo de 
Oliveira Chagas. Desejo saber si é real o mo· 
tivo que dli a imprensa do Rio Grande para que 
o general Deodoro da Fonseca deixasse o exer
ci cio daquolle eargo. 

Eis o que diz uma folha da. cidade do Rio 
Grande (lê) : 

" Desharmonia.-Por communionçi!o tele
grnphica noticiamos ter-se dado desintelligen
eia entro o actual vice-pt•esidente da província, 
logo em seguida a occupar este a cadeira pre
sidencial, e o distincto commandante das ar
mas, general Manool Deodoro da Fonseca, qno 
deixou o commando, dando parte de doente. · 

" Estamos informados das causas que moti
varam o proceder da digna primeira autoridade 
militar da província. 

« Existindo em Pelotas, 'l. ue pertence á cir
Oilmscripção do commnndo e fronteira do Rio 
Grande, um destacamento do 3' batalhão de in
fantaria, do serviço da guarniçito do Jagunrão, 
commandado este destacamento pelo capitão 
Cámpallo, otlloial tito distincto 'lunnto partida
rio extremado, a quem intoL•essa.vn permanecer 
naquolla cidade, fazendo parto do corpo docente 
de um collogio, entendeu o gene1•al que o mes· 
mo destacamento e commandanta devia sol' 
substituído por outro do 17• bntalltão do infan
taria, que pertence d guarnição de quo faz 
parto a cidade do Pelo tas. 

" Era manifostamento irregulal' quo o des
tacamento do Polotas, tirado de um batulhão 
dn guarnição do Jaguarão, estivesse simulta· 
noamonto debaixo das ordens e fiscnlisnçito do 
commnndo da mesma guarnição o da do Rio 
Grande, om ~uja circumsoripç1la ao achava fa-
zendo o serVIÇO. . 

« A promptid1io das ordons o o maVlmonto 
das praças, outro ostn o n vizinha cido.de, tor-
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nava-sa mais facil, tnenos dispendioso o ra
pido. 

c A au bstituiçito do dostac~ment:> foi resol
vidn e levada a atreito. 

c Poz-se então em noção o empenho, que nl!o 
prduziu o resultado poranto o S ·• conselheiro 
Souza Lima, nilo ao dando o mosmo om r. laçiio 
com o 1° vice-prosidento Menandi·o Fontes. 

11. Esto, ao occupar a cadnira presidencial, 
prestendou obter do commandante das III'ma< 
'lua revogasse ~UilB ordens anterior ·a, e man
tido em Pelota• o destacamento do 3°. de infan
taria, e o cHpitão que o commandava, mandado 
rct;rat• o do 17" da mesma arma, que o Iiubsti
tuira, expondo que ia nisso conveniencias dJ 
ordem politica ou p11rtidaria. 

. "Fez Sdntir o br:.oso general ao vice-prosi
dente, que, no c11rgo que occupava, não ao 
prestav11 a in•truniento de interesses partiJa
rios, o que -nada tinha qu~ ver a politica com 
a. discipltna e dotalile do serviço milihr. 

c Insistindo o vice-preaidento, entondeu o 
digno commandanto das armas que devia dei
xar o commando, dando jlarto de doente, habi
litando a quem o substitutsse a satisfazer a exi· 
gonci~ da primeira autoriJnde administrativa 
d~ provincia. 

c Acreditamos que em acto continuo á occur
rencia, o general Manoel Deodoro da Fonseca, 
cujo caracter ha muito conhecemos e respeita
mos, deu-se pressa cm exigir do ministro d.L 
g11erra a s11a demissão, " 

O nobre ministro diril. si houve este pedido 
de demissão. 

O general Manoel Deodoro da Fonseca es
tava prestando reaea serviços na província do 
Rio Grande, não só no que t•,Jspeita á disciplina 
da tr• pa, como na repressão 'os abusos e na 
fiscalisaçiío dos dinheiro~ publicas. 

Isto collijo da. ordem do dia do comman lo das 
armas de 30 elo mez findo, que hoj9 recebi. 

Chegando ao seu conhecimento factos como 
os mencionados na ordem do dia, sujqitou o 
oilicial a conselho de guorra, dando-lhe assim os 
meios de salvar a sua reputação, e de defender-
se corno o direito exige. • 

Eis o. m•dem do dia (lê): 
c Determino que seja submettido a conselho 

de guerr11 o Sr, major do 4° batalhão de infan
taria, Honorato Candido Ferreira Caldas, para 
se juatific 1r das seguintes accusações : . 

« i,a Haver comprado para o batalhão um~ 
bosta por 64$ e só tm· pago 40$, não prestando 
contas do resto da quantia ; 

o: 2,a Ficar com a quantia de 50$, quando 
eft'ectuou-s9 a compra de uma carroça para o 
batalhão, sendo certo que a dita carroça só 
custou 150$ e a pagadoria pa(J'OU 200$000; 

c 3.a Dotorminar nos agentes para gas
tarem sómonto f$ díarios com temperos e 
verduras para o rancho do bntalhito, quantia 
essa nunca correspondente n.o numero de pr11· 
\JIIB arrnnchadaa, o anmpro inferior, resultando 
dosso. illog!Íildado um saldo regular, do qual 
nunca pruHtou contas, sendo certo quo o di
nheiro lho ora ontreguo. 

tt 4. • Fazer o ordenar desp~zns, indo e man· 
dando pagai-as com dinheiros provoníentes do 

tocntas d~ musica, ntlo tendo os musicas I'Ocn· 
L>ido a parto gue lh11s c·.bin por lei, nunca 
dando dd tu.lo isso conhecimento a pcssou. 11l· 
gumn; 

c 5.• Tirar das I'IIÇÕ"S das praç1s, em seu pro
veito, 10 kilogr.Linmas Je cai· no de porco ; 

" 13.• M~tndni' por praças do batalhão cortar 
cP.pim para a mula Jo b.üalhU:o, e ficai' com a 
illlportancin da foi•ragem q UCJ o Estado fornece 
para o Sltst•,nto do animal ; 

« 7 .• Não pagar ao farMcedor 11 impo:•tan• 
c ia dus f1•essuras q u,, IU~nd wa com pr..r para o 
almoço das prn1'a~ ús sextus-foii•as, abusnnlo da 
boa fó do dito fornecedor, de quem ficou com os 
recibos de>SlS import11nci11s, sem as •atia· 
fazer; . 

« 8 .• Locupletar-se com n importancia das 
3/4 partes da etapa que o Estudo mnn la forne
cer aos sentenciaJos, pagando apenas a im• 
portancia do pão e f,,zendo os ditos presos se 
sustentarem com as sohrns do rancho; 

« 9.• Não prest1r contas do divei·sas quad• 
tias que recebia dos ag~<ntea 11 titiilo de eco· 
nomia9 que dev:am far.e1• tolos os mezos; 

11. 10. Obrigar o quartel-mestre e agente a 
passarem docum •ntos ao fornecedor para res
gatar um outro, feito e assignndo por seu pro
prio punho, e cuja log;llid11do não pôde jus
tifi<'llt' ; 

« 11. Pedir ao commandante do .b:l.talhão 
para dispensal:o de qualqtter justitlcnçil:o 
quando accusa lo por um commandante de com• 
panhia em pleno conselho ; 

11. 12. llludir a bo• fó do sou commandante 
pedindo quatro musicas para tocar?~ em sna 
casa e leYal-os para outra onde •'Xtsttam pe~
soas sBm reputaçlio, e ahi tlansat• com sua 
amaúa, e de vis-9.-vis com o mu•ico do to re
gimento de artilharia a cavallo, de norne Mára, 
achando-se este farJado; 

c 13: llludir a boa f<i de officiaes para 
constrHngel-os a pa•snrem documentos a seu 
talante com o fim d • j•Ístificar-se dos actos de&• 
honestos que tem praLicado; 

« i4. Ter em B'U poder desdA .Tunho de i882 
a quantia de 18$725, im ortancia. de 25 dins de 
etapa do s~l indo da 3• companhia, Vida! Pereira 
do Souza, que teve baixa dn serviç1 orn Abril do 
mesmo anno, não tendo sidó pa~o des.•a quantia 
por jd ter sido excluido, quando proceden:so 110 
pagamento; e só entr ·gar a dtta quantia om 
12 de' Outubro do citod<l anno, depois de h '!Ver 
o command1nte da companhia reclamado contra 
sou procedimento; 

c 15. Finalmente ter por costume aju•tar 
contas no fim do mez com o fornec •dor, I"eC3• 
bendo as importancias dos abates, que fa7itt e 
mandava fazer nas livrauç:.s durante o mez, e 
nunca prestar contas de sem .. Jhante illegali
dado.-~lanoet Dcodo,·o da Fonseca, briga. 
doirá. » 

O general._ que assim ~Rtnva. proc~dendo, :não 
devia ser dispensodo das OXIgonctas partida. 
rins a que allude o artigo quo li, e que o impos. 
sibilitnram do continuar no dosompenho de sua 
impoi·t11nte commi<são 1 

Tenho ainda do solicitar a bonovol11 attençilo 
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do nobre ministro dn agricultur~ pa1•a uma re
presentação que vou,lôr (lê) : 

« O Sr, Jo1é Maria da Fontoura. Palmeiro 
tem prestado li nossa patria. 47 annos de bon.q 
ser\'iços, a maior parte dellos como milHal' e 
om campanh~s. E' major honorario do llX Jrcito 
ror serviços relevantes pro 1t 1dos na guerra do 
Parag-uny, capitão reformado de artilhnrin de 
linha, com o CUI'SO co:upleto da arma o appro- · 
vações pl 'nas em todos os annos, e engenheiro 
geog1•apho, 

« Des~mp,nhou cargos impo1•tantes, como !l 
de commnndante e lente·do i• 1\nno da e1cola 
militar rlo Rio G1•anJe do Sul, commanoante da 
guarnição e frontei•·a •le Jaguarilo, adminis
trador da mesa de rendas provincia •s, enc trre
gado das obraq militares de Porto Alegre, e, 
fln,.hnente, o de d legt\.lo do director ge1•al Jas 
terras publicas e colonisaç>io na provincin, por 
espaço de quasi 20 annos. Extincta eRta repnr
tição, fornm todos os empregndoe della postos 
em disponibilidade, con~orVt\ndo-se-lh •a os or
denndus, por contarem m11is d' iO annos de 
serviço na mAsma· repartição .. Dos quatro em
prega.lol,Os dous liboraes furam Jogo oem acom• 
mo Judos. Os dous conservadores, o major Pal
meiro e o port~iro archivistn, continuaram 
inactivo•, mns com 01 respectivos ordunndos, 
que o porteiro percebe ainda, • 

c O major Palmeiro foi nomendo agente offi
cial de colonisaçiio na cidade dJ Rio Grande, 
vencen lo simplesmente n ordena lo. Este cargo 
ó de categorta muito inferior ao que elle ex
ercia, e, nlém disso, o major Palrnoir • não po
dia desernpenh li-o Aatisfrlctoriamente por igno
rar os irliomas alle.milo e italiano. Pediu, por 
isso, dispensa, o foi attendido; mas no avi•o 
entio otperl'do pelo St•. ·nx-ministro, conse
lheiro Henrique d'Avila, o~denolt•S' a suspen
são do ,ordenado ·do major Palmeiro até '(Ue 
elle aceite outro emprego part quo soja destg· 
nado pelo ministerio da agricultura I 'Ha qunsi 
sois mozes que nilo se abona ao major Pai· 
mciro, s'xng rnal'io, vnletudinario e surdo, o 
ordenad r d ' q •1e nlío devin sQr privado por nlío 
haver aceitado um Jogar que não podin dosem
penhar. 

c Queira V. F.:x. chamar n attençilo do mi
nistro da agrhultura pa.ra a inju'ltiça que está 
solfr·enJo uquella nos9o cn-religion,rio. 

« O Sr. s~nndor ,João Ernesto Viriltlo de Me
deiros, collog-a do V. E:r., poderá fornocer mi
nu.:iosas i nformaçõcs. a re;poito do major Pal• 
meit·o. » 

O Sn. VrntATO om Mmo~mos: - As minhas 
informações silo as mnis favoraveis ao Sr. Pai
moiro. 

O Sn. ConnmtA :-Esp1ro que o nobre mi
nistro exnmina1•á esta reprosentnçit~ e proce
d_orli com njust1ça quo dooejo sempre caracte· 
t•tse os sous actos. 

Ter.ninnroi pedindo a att.onQ'ío do nobre pr~~ 
aidonte do consnlho, rninist.ro da fazon ln, pn1·a 
uma noticia quo encontro nos jornuos do Rio 
Grando do Sul, haja rocubidos. 

Tt•nln-~o d.1 um contmbun<lo na alfandoga do 
Porto Alogro. 

O Mercantit delta cid11.:le, do 1• do corrente 
mez, refere o seguinte (lê) : 

« Negocios !la al(andega.-0 nosso Mllega 
do Con•e,·vador fez hontem, sob o titulo con• 
trabando, algum4B con<iderl\çõos acerc1 do que 
se deu nn alfundqga delt~ cida•b, com rafe• 
rencin a um c\rrogamento do pelvorn despa.• 
c h ado pot• metade, e lança a culpa ao gunrda. 
mór. 

« Tratamos de avariguar o facto, e passa• 
mos a nar·ro.l-o, 

c A casa Holtzweissig & Comp. deu a dQS• 
pacho um carregamento de polvorn, vindo no 
navio dinamar:jltez Ner(ert, dnndo no des
pacho 135 caixas de polvora. 

« Feito o dJspnilho, o guarda-mór, talvez sa
bendo que aquella casa vondia a polvorn por 
rnetodo •. to rJUe outras podinm vender, entendeu 
que devia oxercer zelos 1 flscalisaçito e vet•iticou 
em presença dos guardas que hnvia o dobro das 
caixas despachadas, dispostns-os fundos de 
umas sobro os tampos das outras, presas assim 
por fortes juncos. 

« Entllo deu conhecimento do facto ao Sr. 
inspector, mas este não quiz aceitar a parte, 
nllo slbemos por que razão, 

« ô empregado q>1e havia conferido o despa• 
cho, logo qne soube do occorrido, multou Hol· 
tzweis•ig &Cornp. no !obro do peso, e rlitferenQa 
de qualida lo', salvando assim aquelles nego
ciantes. 

« Houve. pois, uma irregularid~de que deplSe 
contra o empregado que conferiu o despacho ; si 
eram 270 caixas e não 135, havia manifesto 
contraband >e devia ser apprehendido, respon
sabilisando·S3 o conf,rento e os negociantes e 
não o guarda-mór q te foi solicito no cumpri
mento do s lU dever. 

c Accres~~ que o excesso de caixas não es
tavn manifestado, o qne prova que havia pro
posito de illudir-se o fisco. 

c Entendemos que conhecido o contrabando, 
o Sr. in<pector devia cin'l'ir-so a lei e não des
prezar, como fez, a parte do guardn-mór, que 
pela hora adiantada em que· se dou o facto n«o 
pó~e protestar, pois quando isso quiz fazer, já 
se tinham retirado os empregados e tnmbem o 
Sr .. inspector. 

c Esta é a verdade. 
« A quem, pois, cabe a responsabilida~e W 
« Como se d •spreza 11. parte do guarda-rndr 

e dá-se sahida a. um contraban.lo, unicamonto 
impondo-.;a umn multn 1 

« Rospond11 o Sr, inspector da alfandega. 
c Amanhã publicaremos 11. representação que 

ao Sr. inspector dirigiu o gunrda-mór e que 
n:io foi acoita, o qu~ n:io fazemos hoje por 
nbundancitL •I e materin. " 

E com otroito no dia seguinte dizia (lê): 
« N agocios da al(andega.-Como promotto

mos, public:tmos ab:\ixo 11. reprosentação quo ao 
Sr. inspector d~ nlfnndogn dil'igiu o respectivo 
gnnrd,,-mór com roforoncin no contrnbtindo do 
polvorn, quo, por ordom do mosmo inspector, 
tovo sahida. 

-·-------•·,.---.,-·"l"'-"".'.-'''''••--.--- ... -·----."~r- -w ""--~·......-...·-·-·-- •• 
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Eil·n: 
"' 111m. 81•. inspector.-Tondo apresentado a 

V, S. parto da apprehonaílo de duzentas e 
setenta caixa' com polvora, que foram submet
tidas u despacho como conto e trintu o cinco, 
cujn parte retirei po1• haver V. S. declarado 
achur-se o: fazenda nMioMl indemnizada do 
:oxcosso, bem como em deposito uma multa em 
favor do procosaante do despacho, venho expor 
a V, S, o 'J.UO na occasião nito mo occorr~u a 
mente em v1sta da precipitaç~o com que muito 

_de proposito se procurou dar sabida aos referidos 
,vc!l11mes, porém que maia tarJe " reflês.ito mo
derada me fez conhecer. A parte da appro
hensão á primeira vista parece11 ociosa, entl·o
tanto n!lo o era. · 
: "'i.• Porque, tendo o negociante submettido 
,a.despacho i35 caixas, nito podiam ser-lhe entt·o
gues 270. 

« 2.• Porque, ao S1•. con!'erente Abrantes 
cumpria em taos circumstancin.s fazer a appre
·hensão ou mandar submottet' a despacho o ex
cesso de qu!\ntidado, na fórma da lei, o n"o 
podia ir além das suas atribuições, verificando 

.o conteud~ de volume~ de que nito existia des
pacho e fuzcndo V. S. impor irregularmente 
uma multa. 

« Os volumes que não são manifestados e que 
um~ doclaraçllo eepont1nea do interessado faz 
chegar ao conhecimento do fisco, esa~~o falta tem 
de passar por um processo especi~l ; pois bem, 
o cxcess) do 135 caixas não ostã manifest!ldo, 
e 11em precedeu espontanoo aviso elo interessa
do; nlío podia, po1•tanto, ter sahida â vista da 
extemporauea verificação do Sr. conferente 
Abrantes ; mas sim seguir o p1·ocesso que 
mando: a lei. 

"' O modo po1· que o Sr. conferente fez reco
lher 11 multa, ~ue se acha em deposito, dá ao 

· intet•essado o hvre direito de recorret· da pena 
e ser ~ttendido, visto que o regulamento não 
applica tal pena a e:tcesso do vol11rnes. 

4. Fazendo, pois, estas con~ide1•ações, rogo a 
V. S. se sirva fazer informar no quo se f11nda o 
Sr. conferente para proceder da fórma. exposta, 
e afim de que eu tenha conhecimento de algu
ma ordem ou decisão q uo por acaso ignore, 

« Porto-Alegre, 30 de Maio de 1883. -Ores
centino Baptista de Oarva!ho. 't 

Espero que o nobro minist1•o d11. far.onda to
. mara em consideração o fncto revelado pnla im
prensa do Rio Grande do Sul, afim de adoptar as 
providencias que a bem da arrecadação Elos im
postos se fir.erem precisas. 

A' i hora da tarde o S1•, prosidento deixou a 
cadeira, que passou a BAr occu.padll. pob Sr. 
vico-pro:liC!onto. 

O Sr . .A.:fronso Pennu. (minist1·o 
da agdcuZtura):- Sr. presidonto, vou tomar 
em consideração as obsorvaçõo.> q uo acabam de 
sor foitas polo nobre sanador pol11 província do 
Paran!l. 

S. Ex, começou suscitando uma questão do 
doutrina, om vislu das considornçõos quo pro
cmlom o CI'Oclito aolicitt~do M p~rl11monto. 

----~----

Pareceu a S. Ex. quo a legisl~<ç~o vigente 
ni!o autoriza abertura do creditas stlpplcmon· 
tnl'es pt~ra a verba-Garantias de juros a ostra· 
das do ferro-contomplnduB na tab~lla D, quo 
acompanha a lei do Ol'çamento. Como o sanado 
vô, é est~ uma quost11o de doutrina, dosle q11e 
o credito de que a·) trata u1io foi aborto pelo 
governo, mns solicitado ao corpo legislativo. 
Entratanto nito me dispensarei da dar a minha 
opinião relil.tivamonte a este importante as• 
sumpto. · 

Acredito, Sr. presidente, quo a tabella B, que 
acompanha o orçamento, n~o impondo limitação 
alguma r1uando autorizn. o governo a ab1ir cre
dito supplementar para pagamento drl garantia 
do juros a estradas do ferro, implicitamente 
comprehende autorização pat•a suppt•ir a verba 
respectiva, que se acha n11 tabella D, annexn a 
mesma lei do orçameato. Dos de que so trata de 
despezas autoriza:ln.s por lei, que se acham fh·
madas om contratos solemnos,em quo o governo 
tem empenhada sua palav1•a, para as qun.os o 
parlamento vota regulat•mente os creditas, 
ma~ nlío póde fixar quantia, cnjo quan(tl>n 
exacto só depois daliqutdaçiío se póde verificar, 
me pat·ece q11e ess~~o autorização deve abr,lngor 
o caso de que se trata. 

. Tenho assim dado minha opiniiio á questão 
suscitada pelo. honrado senador pelo Paraná. 
S. Ex., para interp1;etar o orçamanto do modo 
por que o fez, soccorreu-~e doa decretos legisla
tivos que tinham elevado o ct•e.lito consignado 
á tabelll\ B, e, entre outros, citou o decreto de 
\J tle Janeiro de 1881, que augmentou o credito 
destinado para o ramal da Gambàa da estrad1 
de ferro D. Pedro II, autorir.ado pelo decreto 
de 20 tle Outubro de i877. Isso apenas tem, 
Sr. presidente, a seguinte explicação: em pri. 
111eiro lagar, a verba, de que se trata, nl!o ó 
daquellas para as quaes a tnbella D autoriza a 
abert11ra de c1•eJitos supplementares ; portanto, 
o governo não tinha autorização para abri r cre
dito, mesmo na ansoncia do parlamento. Em 
segundo lagar, desde que achava·s~ func,io
nando o parlamento, ainda moamo q uo se tra
tasse do uma verba em que o govet•no:tem au· 
torir.ação legi.~lativa pnra abrir crodito aupple• 
montar, n[o o devia fazer, devia solicitai-o do 
pLlder competente ; ·a as~im.me pareco que osso. 
argumentação não póde trazer as conclusões a. 
que chegou o nobre senador, 

No c tso vertente verifica-ao nmn hypothose 
. previ;ta om loi-estan.lo abet·tas as camaras, o 
govorno não póde abrir crodi tos supplomentares 
po.1•a vorba alguma· rio or~nmonto ; cumpre-lhe 
solicitai-o do llarlamento, e ó es~e o motivo da 
proposta que ora se discute. 

Isto, p !róm, não importa reconhecimento de 
que o governo não tivesso uutori~aç~o· para 
abrir o credito, na ausencia das cama r as. 
S. Ex. f<n considerações muito sonsatas e 
muito criteriosas relativamonto '' exocuçl(o, 
~uo, entendo, so deve rlo.r LI loi de 1850; 
o c·,rto r1uo o qu'' ó mais curial o prefe
rivol, o o quo a lei tovo em vista quando auto· 
1•izou o credito supplomonta1', ó quo a dospoza 
n1ío Haja foitnl\ntos do aborto o rospoctivo era
dito. 

~'.;., 
I'· 
~l 
I ' 

I 
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Mas comprehende o senado que, conforme a 
nattu·eza da dospoza do quo ao tr11tu, só do pois 
da liquidaçdo ó quo so póde verificar qual 
a responsabilidado do tliesouro o a detet·
minuçito do 9uantum do credito. Trat11·se do 
estradas de fot•ro, o é pr11ciso liquidnr-so qual 
a t•eceita dn ostradn no peric:ido dndo, para então 
vot•ilicar-se qual a responsal>ilidado do the
souro. 

Sem duvida quo muitas vozes torna-se im
possivol a ab rtura de credito préviamento, 
para compromissos a que o governo tem de 
acudir, o tratando-ao, como no !l'eral, do casos 
em quo a.companhias têm suasode em Londres, 
o dHvendo o governo manter illeso o credito do 
paiz no estrangeiro, aponas "e faz a liquidação 
o determina-ao a re•ponsabilidado do Estado, 
trata-ao do pagamento. 

Senhores, do relataria dos meu• antocesaot•es 
consta- q unes os capitnos da estl••da de ferro, 
qual o capibl 'lue as companhias incumbidas 
desse seJ•viço tem rccolhiJo ao thesouro o qual 
o capital de que têm feito upplicaçil.o; o tl vista 
dessns dados se póde determinar precisamente 
qual a responsabilidade do thesouro p1las ga
rantias litmadas em contratos celebrados em 
virtude do autorização legislativa. . . 

E' certo que é mais conveniente neste sen
tido, e tomo a obs•·rvação do nobre senador 
como uma. indic:~\·ão digna de ser. ro11peitada, 
que na demonstração des~es creditas sobre es
trddas do ferro cuja garantia .e jut•oa se trata 
de fa.zor effectiva, juntar á proposta uma de
monstraçuo precisa, fazendo ver qua.l o capital 
garanti lo e effecti v amonte empregado, o qual 
a receita. no período para que BJ pede o cre
dito, afim do que o corpo legislativo, sem maiot• 
trab~lho, e som incommodo do 1 r folhear rola
torios posa ldos, possa cabalmonte formar sua 
convicção. 

A verba da proposta, que maia attr~ho a 
ai tenção do nobre senador pelo PaJ•aná, o a q uo 
diz respeito ao pagamento de engenheiros, aju· 
das de custo, transportes, etc. 

S: Ex., ·sommnndo as duas verbas que se 
acham nas tabollas que acompanham a proposta, 
capacitou-se do que trata-se de uma despeza de 
530:0ll0$, neste serviço. 

Como tive occasiào de contestar em aparto, 
ha equivoco na argumentação do nobre s~nador. 
Toda essa verba não foi d~spendida em um só 
o:~:ercicio no serviço referido pelo nobre sena
dor. Tenho aqui umarelaçilo, em qno •o vô que 
a verba. maia avult da foi de 477:460$, na 
maxima . parte emprogada, .nã~ om pagarnon· 
to de n)udas do custo ou venctm .. ntos do on
gonheirÔs f!seaes, m<A em garantias de juros; 
e, pois, pelo documento que passo n ler, vel'li 
o nobre senador que tenho t•nzlto (lv): 

Denwnstração da quantia de 277:460.$933, des
pen.lida na rórto J;IOr conta da verba -Om•an· 
tia o fiança do JUros paM a construc;ão rlo 
ferro-vins provinci l"S- no exercício de 1880 
-!881 (Lei n. 2940 dJ 31 de OuLubro de 
187!), tnbolln C) n que so roforo o projecto 
n. 120 d:1 cnmnra elos Sra. deputados. 

Garantia do juJ'OS à cornp~· 
nhin S. 'Paulo o Ri() elo 

V. II, 21 

--·-------··-----··----~~-·---~- .. ---~··-· ·--- ··--- . 

Janeiro dut•nnte o exerci. 
cio (11diantamonto sujeito 
u exame .............. ·· 

Idem a fe1·ro-vit1 do Curan
golu, durante o 1• se-
mestre ................ •· 

Vencimentos dos engonhoiros
f!scaea e seus ajudantes, 
e expediente do escripto
rio dua feri'O•vias d~ Natal, 
Nova Cruz, Conde d'Eu, 
Recife a Limoeiro, Contrai 
da Bahia, Carangoln o 
S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Ajudas de custo n engçnhoi-. 
ros nomeados f!scaes e 
aJudantes .............. . 

Grattlicnçi!o e ojuda do custo 
ao empJ•ega~o de thesouro 
oncnrrog tdo do exame de 
contas da ferro-via do Ca-
rangola. ............... . 

Passagens a ongenheiros·fls
ca ·s, ajuJantes e a c·mpre
gauOl em oxaruo de contas 

Publicações . em proveito do 
serviço ............... .. 

420:000$000 

7:455$401 

38:271$152 . 

3:500$000 

960$000 

881$830 

392$540 

477:460$923 
V à o nohro senador que a maior parte da 

verba niio foi empregada em pagamento de 
engenhoiros-liscnes, etc. . .• 

O nobre senado1• tinha razão de ser mduZlnO 
em erro, porque a demonstração do. credito uao 
é completa, eu o reoonheço, e por ISSO mesmo, 
contestando a S. Ex., apresso-me em tt•azer a 
demonstração da verba, para mostrar . que não 
houve avultado despend10 com o aorv1ÇO que, 
sem duvida nenhuma, si tive~ae importado em 
tam:mha quantia, teria sido exngor~.damente 
pago. 

Fez S. Ex. reparo por nllo se ter dado dono· 
minaçil:o ao credito de que so trata, nil:o se de
clarar BUJ..>plementar, po1• ao tJ•atar de nugmento 
de verba consignada em credito oapezinl, 
· Parece-me que nilo é motivo do consnt•a o 

facto do· não t~r o governo incluido na proposta 
a denomina;il:o elo credito, porque o poder }ogis
lativo.é o competente para conceder crod1to ao 
governo. 

D1'sdo que na proi'osta se declara positiva
menta qual o 1lostino do credito, qual o s~r
viço a que alie 1om do acudir, claJ'O esta que a 
sua classillcaç~o se far;í natuJ•nlmonto no the
BOUI'O, S01•á um credito supplementar, desde 
que ao li'ata do verba já prevista no orça· 
monto. 

Julgo , pois, que a falta do denomina
çao em nada prejudica a ossencia da cousa. 

O Sn. ConnErA :-Mas todls a~ outras pro
poslaB trazem esta declaJ•ação. 
. O Sn. MrNISTRODA AomcuLTURA :-Po1•gun· 
tau ainda o nob:·e sonadoJ• ai ou estou rosolvido 
a ~xecutnr o docroLo do f9 do Maio pl·oxirno 
p1ssa lo, que trata do organizar o SOl'I'ÍÇO da 
fiscnlizaçJio dus estradas do ferJ•o. 

SonhorM, esta soJ•viço ó inoontostavelmon· 
to um dos que precisam ser regularizados. 
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Actll!llmonto osttl o governo na possG do um 
arbítrio amplo, do q no citro noticia todos os bn
tnn1•os do thosouro, o todos os netos da adnü
nistrtWilo; pois quo, tratando-se do commissõGs, 
ticn-lho mnrgom p1u•n marcar ordenados, dar 
gratificnçõos o fazer outras dosp·Jzas avul
tadas. 

O honrado sonndOl' pela província de Per
nambuco, jli por mais de umn vez tgm levnn· 
tado nos ta casa a sua voz autorizada, relativa· 
mente u ossJ serviço, o, ó certo, nao posso 
nogal-o, têm-se feito avultadas da.spezas com 
a. fiscalização das estrad1s de ferro. · 

Entendo, pois, que o.governo prodsa esto.bo
locor l'ogras, determinando a com potencia para 
essas commissõ~s, fixando os ordenados e esta
belecendo as cla~ses de empregados, coaformo 
a im portancia do serviço, . 

Entretanto, não devo occultat• a minha opi
nião a este resp9ito. 

Tratando-se da organização de uma reparti
ção muito import11nto, por isso IJUO por ella 
têm de corro!' os mais vitaos int9rosses deste 
paiz, quaes os que entendem com a viação for
roa; tratando-se do tomar providencia p11ra a 
fiscaliza~ão de um serviço, com o.qunl se dos
pende avulh-lissima parta do nosso orçamento, 
o govorno precisa proceder com a maxima cau
tela, e com o devido acatamento as·normas 
que devem prevalecer no systema represen
tativo. 

Entro om duvida si terei n. competencia pre-
cisa para croar. ·. , · 

O Sn. ConnEIA.:- Não tem. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- .. ,ser

viços, estabelecendo certa Ol'dem do deveres, 
que parecem de caracter legishtivo. 

Examinando a questão com o cuidado quo ella 
merece , virei ao poder legislativo solicitar 
a.quellas medidas, para 11s q uaes não me julgo 
habilitado pela legislação VIgente. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Mas V. Ex. executa ou 
não o decreto ?. , , 

0 Sn. Mil!!STRO DA AGRICULTUI\A:- Acabo 
de dizer que tenho necessidade de proceder a 
um estudo acurado, para depois dar uma solu
ção definitiva sobN o assumpto. 

Perguntou-me o nobre senador si estou dis
posto a pugnar pelo pl•olnngamento ela estrada 
de ferro d11 provinci11 do P;~ranli. 

O nobro senador f1lla sobro este nssumpto 
com a m:1xima competenci:J, pois trata de sua 
província natal, o S. Ex. ó um investigador 
acerrimo e consciencioso, 11 quom não esc11pa o 
exame dJ todos os negocias publicas do paiz, 
e muito menos os que dizem respeito li provin
cia que muito dignamente representa nesta 
casa. 

A estrada do forro do Paranti ó inquestio'!a
volmonLo uma das quo merecem n ma1or 
attonçféo do governo, . , 

0 Sn. VmiATO DE MEDEIROS:- Apoiado. 
0 Sn. MINISTRO DA AGDICU!.TURA :-.,, O 

pnrn. provar ~uo ollll nüo t~m sido abandonada 
ahi ostüo vario., nclos logisl11tivos o do podor 
OX0CU ti V0 1 1'0l11li VOS 1\ 81.1!1 conStl'LtCÇiiO C g11ro.n tia 
do juros. 

Como o nobro senador sabe, ainda em dias do 
anno passado foi promulgado um docroto, tl'll• 
tnndo dos estudos para o prolongamento dessa 
estrada, m11s doado que para a realizaçfio destas 
estudo' ora miste1• a concessão de favores, e a 
tlecrolaçito de despezas, paro. as gu11os o go
verno n1io estava devidamente hnb1litado, esse 
decreto foi submettido ao conhecimento d'J par
lamento, q uo tem do proferir solução defini
tiva. · 

Emqu11nto esta .não for daJa, comprehende o 
nobre senador que eu n11d11 posso fazer sobre 
o caso. 

Fez.mo, nflnal, o nobre senador uma per
gunta sobre assumpto militar, proprhmente 
dito. 

Hmpede nest11 casa, não sei si o re;l'imento 
me pormitte tr.lto.r de semelhante assumpto; 
mas,corto de que o nobl'e senador,que ó um dos 
mais distinctos parlamentares que frequentam 
11 tribuna, deve conhecer pe1•foitamente o regi
mento d::t casa, darei a S. Ex. uma resposta 
ligeira, quo ó o que posso fazer neste momento. 
Para isto limital'-me-hei a ler o teleg1•amma 
que o vice-presidente da provinr.ia do Rio 
Gr11nde dJ Sul passou ao Sr. ministro do im
p3riq, por ~ocasião da intel'pellaçllo que sobre 
osto nssumpto lhe foi feita n~ outra cv.mam, 

O tolegramma ó o seguinte (UJ) : 

c O Marquez do Herval, quando ministro da 
guerra, determinou, por aviso de 5 de Novembro 
de 1878, que o destacamento de Pelotas fos3o 
elevado 11 80 praç11s commandadas por um ca
pitão com dous subalternos. 

Si naquella época e1•a necessaria. tal força, 
com mell1or razão hoje em que 11ugmontaram as 
necessid11des daq uella cidade com a construcçito 
da estmda de ferro, parll cujos trabalhos se diri
gem indivíduos do todas as nacionalidades e 
onde ordinariam9nte se dão contlictos. O com
mandante das arm1s entendeu que uc1uelle des
tacamento dovia se1' retirado, e nesse sentido 
pediu autorização ao seu antecessor em officio 
de 9 de Abril ultimo. 

Esse pe:lido não teve resposta. Estando o 
destacamento com o numero de praç11s ordenado 
pelo ministerio da guerr~, e SQm proceder au
torização,· o r lenou o commandante das a1•mas 
quo fosso reduzido a 20 praças, insutllcientes, 
como compl•ehonderá V. Ex., para altendor ás 
necessidade3 publicas na localidade. 

Nestas condições ent~ndi conveni~nte man
dar sustar a ordom do commandnnto das armas, 
determinando a perm11noncia do destacamento 
do 3° batalhão na. cidade do Polotas. 

Alóm disto, conviria a mudança de forças 
em pontos nos qu11os ostil aborta um11 elei
ção. » 

Neste tologrnmma, ·o vice-presidonto em ex
orcicio r!ll provincill do Rio Gr,\ndo dil os moti
yos quo twe para. mandar sustar n ordem que · 
d<Íra o Sr. command1int1 dns armns, para 11 ro· 
tirada. do destacamento de Polotas. Compro
hondo o sonndo que, trabnclo-so no diatricto, n 
quo porlenco Polotns, do uma oloiçiio, o sondo 
pl'tihíbido poh lo i oloitoralquo.lqnor movimento 
ele fo1·ça nost11s occnsiõos, o presidenta dovio., 
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como foz, manda!' sustai' a oxecuçiío duq uolla 
ordem ao commandunte das ni·mus. O SI·. gene
ral Deodoro da l<onsecu ó, som contestação, mn 
dos otnciaes mais distinctos do nosso exercito ; 
m~<s S. Ex, pódo desconhocnr a legislação oloi· 
toi·nl, som que por is9o mereça censura alguma. 

Creio, Sr. president~, lei' attendido ás ques
tões qtlo mo foram propostas e ás observações 
feitas pelo honr.1do senador pelo Paraná. 

O Sn. Conn:i:IA dtl um apnrte. 

O Sn. MINISTRO D.l AaniCULTUR,l :-E' ver
dade, o nobre senador chnmou a minh:> atton
çilo para uma repi'Olentaçllo que teve do Rio 
Grande do Sul, relativamente a um empregado, 
o St•, Fontoura Palmeira.. 

niio fossa osso aJ•tigo, um ministi'O podia vir a 
osta casa, o não aoi si jli voiu algllm, atllrma.r 
que o sell ministorio respoitoll os croditos no 
tempo om que a goatiío financeira estava a seu 
cargo. Como havia o roprosantanto da· nação 
do contestar essa asserção 1 Chegou o dia ; a 
voJ•bo. foi excedida, a divida cahiu em exercício 
findo, é neceaaario ci•odito para o pagamento, e 
vorifica-se que aquella asserção não passava 
de vãs palavras. 

Agoi'a. vemos que houve excesso da dcs
peza em vei•baa restrictas, e q lle o gJvei•no 
podia evitar, tratando-se de dispenclios adia
veis. Vou citar alguns exemplos de doapezas 
que não estão explicadas o qlle, como outras, me 
p~reco que podiam ser adiadas. 

O Sn. VmiATO Dili· MmDEIUos :-Muito dia- Na vcrba-Terra11 publicas e colonisaçi'ío-
tincto. houve excesso de ~redito para :\ divida de 

0 SI\, MINISTRO DA AGRICULTURA :-Compro• 14:61)7$156 a ~oa.qUlm P •. ~· Vasconcelios e 
hende 0 senado que eu não posso dar uma res- outros, na provtncta de, Eaptrtto Santo pordes
posta definitiva, mas hei de examinar a questão peza~ com colon~s. E tudo quan~o o.govei'UO . 
co.rn tolo 0 cuidado e farei j atiça conforme I se dignou de dizer ao poder legtsla.hvo. Mas 
podo 0 honrado se~ador. u ' que. despeza~ f?ram 1 Et•arn urgentes 1 Nlo 

podiam ser adtada• 1 Todas essas questões 
O .sn. Vmi~To DE MEDEII\os :-E far:í. um j surgem quando se considera qualquer das des· 

serviço ao patz. pezas ; e não se encontram esclaracimentos noa 
· Não havendo mais quem pedisse a palavra, 

1

.papeis que acompanham a propo~ta. . 
nem numero para votar·se, ficou encerrada a · .Q~an:l?• analys~ndo um cre?Ito pedtdo pelo 
discussão e adiada a votação. m1ntster10 da marmha, .obsol'l'et q~e, por oal!sa 

Seguiu-se em 2' ctiscussiio o a.rt. 2•, e foi I de telegrammas, se linha ~codtdo o cred1to 
sem debate encerrada, por falta de numero para Ilegal, .. o n~bro t•elator da com missão con-
votar-se, ficando adiada a vot~ç~o. testou·m~ dtzondo: 

Não' foi esta a despoza de .que resultou o ex
cesso sobro o credito legislativo. Retorqui: Não 

CI\IIIDITOS SUPPLEMIIINTARES AO MINISTIIII\10 DA posso afllrmar que assim não seja; sei sómonte 
AGniCULTUI\A que foi uma das que trouxeram o deploravel 

Seguiu-se em 2• discuaslto, com o parecer 
da commissiio de orçamento, o art. 1• da pro
posta. do podar exacutivo,convertido em projecto 
de lei pela. camara dos deputo.dos, n. 20, do dito 
a.nno, abrindo ao mesmo ministerio credito• 
supplomentare3 á verba -Exercícios findos
do exercício do 1881-1882. 

O Sr. Correia:- Abro esta. proposta 
o crodilo suplementar de 350:431$874, afim de 
ser applicado ao pagamento das clitida.s man
e ionadns na. relação que a acompanha. 

A primeira obsorvaçiioquo esta proposta sug
gere ó q uo, não tendo o governo faculdade 
para abrir no ministorio da agricuHura credito 
supplomcntar senão em trcs verbas- C01·roio 
gemi - llluminação ptiblicn -o Garantia do 
juros ua estradas de ferro no que ao refe;o, á 
execução do contrato, vemos que nos oxercictos 
indicados na reluçilo foram oxccdidns outras 
vorbns: as de - Torras publicas o colonisnçiío 
-Obras publicas-Estrada de fori•oD. Pedi•o II
Fabrica de forro de S. .João de lpnnoma-:-Sub
vcnçõos us compnuhins do no.vognçilo por VIl por 
- Telcgrnphos-Esgoto da c i dado o-Evon tunas 
-havendo tamiJ,•m oxcosso da dospeza fixada em 
um cro.lito espocinl. 

.Td se võ tio quo imporlancia ó o art. 18 dn 
lei do orçamento do 1880, por maio do qunl 
vom-se n conhrcor, ombo1·n tnrdinmonle, quo 
houvo excesso do dospozn om vorbns quo o go
vomo nüo podia lognlmonte ulLrnpnssar. S 

,...-. ~- --

facto; mas niio tenho meio de verificar em que 
dia começou 11 ser violada a. lei, nem qual a 
despeza que motivou a illegalidade. O governo 
não mo habilita com esclarecimentos para. poder 
afiançar quando e porque a verba foi excedida; 
entretlnto, podia tor·sido pela expedição de te
legrammas. 

Si eu não estava então habilitado par:> afllr
mar quo a despeza com telegrammas fóra feita 
depois de esgotado o credito, MhO•mB agora 
autoriza1o para. dizer que, em consoqucncia de 
dospeza dessa ardam, tem sido excedida a 
verba. 

Aqui estamos tratando de orJenar o paga
monto de di vid:> de oxorcicios findos, provo
nionto da oxpodição de telogrammas; isto por
q uo a verba respectiva náo deixou margem no 
oxercicio em que a despeza ao rcalisou. 

Si tivesse deixado, os credores receberiam 
,logo a importancia do seu credito. 

Veio, pois, o facto confirmar quo deu-se llll 
realidade n hypothese com que eu mo havia 
occupndo. 

Uma das dividas do oxorcicios findos, com 
quo agora nos occupnmos, o par:> a qual chamo 
ospecialmonto a att·•nção do senado, ó a do 
Mp,ximilinno Nothmann por fornecimentos fei
tos i\ estrada do ferro do Paulo AffonHil, di
vida liquidada pot• arbitramento, nn importancia 
do 125:028$1375. 

Tra~'-' o de üma divida do oxorcicio do 1879 
a 1880, regido pela lo i n. 2040 de 31 do Ou
ittlbro de 1879. Ora, nesta lei nilo ha a vorba 
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-Feno-via do Paulo A!lons~-quo só nppMeco O SR. CoRRlli.l :-A dospnza estava simples· 
na pl'Oposto. do Ol'ç:uuento apl'Oseutnda este mente autori~ada ; devia set• feita dentro do 
anno. O sonndo jli teve occnsião de occupnr-so 

1 

ct·odito. 
com esta divida, qua11do no 11nno passado veio A' que vel'bn pretendo o nobt•e ministro que 
a e>t>\ casa o ~~obro e~·:ninistl•o .da "f:ric~ltura, ao leve osso. despeza 'I 
oS.r. conselhetro Alvo> doAra~Jo, dlsCtlhr uma I o SR. MINISTRO D.l AllfliCULTUR,l :-A' verba 
pl'OJlo~ta. Apresentou·s~ entu:l .umll Olnonda, -Exel•cicios findos-como so declara. 
autol'tzando pagam•mto desta dmrla. O senado 
regeitou-a pelos fundados motivos expostos ua O Stt. Co_RRlli.~ :-M1s nm l'efel'euc!a. a que 
discus-ão. Ago1•a figu1•a a ,Jivida ne~tl\ relação. .vm·b~ q11o nao deJJtou .sal.lo no oxorctcto roa-

Um do• inconvonieates que se tem apontado, pecttVo 1 A n~la const~~raçito ao tem ~e. atten
da legoislnçilo antoriot• a Novembro de 1880, era der cm materm de dlVlda do exerctCJO fin-
a possibBidado de se fazwem encommendas ex- do. . . 
ceclontos doa crr!ditos, p;lrt set•em depois pa~as A proposta mn:nd~ ~br.r um Cl'ed1to supple· 
pel·1 ve1•ba -Exercicios findos. Eis um exemplo mentar; o o nobre m1n1stro, respondendo-me ba 
frisante pouco, diss3 r1ue era de pouc~ monta que as 

A de,poza n•io é pequem\, ó dJ 125:028$695. propo ;t!ta !ndicassem a ~s~ecio do credito, que 
Provém de encommendaa, que vila afinal ser b 1st~va dtzer : fica. conce hdo ao governo um 
pagaq por aquell:\ .verba, crod1to. 

Quando, em 1879, foram approvadas as de.g- O SR, MINISTl\O n.~ AGRICULTURA:-E se de-
. pezas feitas com esh o outra• ostrad~s de fer1•o terminaa>o o fim. 
po\ o.rbditrio do governofi declarou "j no .~ri. 23 O SR. CoRRIIliA:-Mas, eis aqui uma proposta 
da e1 o orçamento: " ca approvac a a "oRpoz:l d:~ mesm~ rep;wtição, que contém a declal".ICiiO 
realizada com o resgato e pt•olongamento da • 
estrada do fot•rn de B·ttut•ité, e com a construo- da cspecie elo credito· 
çllo elas de P~~oulo Affonso e Sobl•al, e annullado O SR. MIN!SrRo D.l AGRICULTURA dit um 
o oxcedcnts do credito nutot•izado poJo decreto ~parto. 
de .Julho de 1878. A dospeza com a construcção 
des~as estradas de fert•o será foitn com re- O SR. CORRlliA:-0 nobre ministrJ ha ole re· 
cut•sos votados na lei,- que não poderão aet• ex- conhecei', qnaesquer gue sejam os seas esforços 
cerlidos, » para explicar essa 'divida, que ella aparta-se 

das que commummenle ao incluem n'estas re
laçõe.< dd di vi !as de exe1•cicioa findos. 0 SR. ~ll:<i'ISTRO D.l AGRICULTURA:- .Mas n 

despeza tinha sido feita ante1•iormente. 
O Sit. Conamu :- A que estava paga ficava 

nppràvada •. Qua.nto ás ontrns, deviam ser feitas 
dentro da somma concedida na lei, 

0 SR, MINI<TRO D.l AGRICU!.TURA:- !i:t•a uma 
despeza jn realizada ; faltava· sómente liquidar
se; suseitaram-se duvidas o pedi li-sO autor i
zaçiio para o pagamento. 

O SR. CoRREtA:- Era despezajá autori~ada, 
cujo p:1gamento estava subordinado d. clausula 
de não exceder-se o GrJdito concedi.Io. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Mns já 
astav:1 feita na occasião em que se approvou esse 
artigo que V. Ex. leu. 

O SR. CoRREU :- 8stava autorizada, mas o 
arbitramento que se invoca para o pagamento 
foi do anno p1asado. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTORA :-Mas re· 
ferin Io-so a uma despe~a Õff,Jc:tuada em época 
ante1•ior ; é pam h<o que chamo a attonção 
do nobt•c ao nado!'. 

O SR. Coanmr.t :-Poi·~·1bo o alcnnco da 
obsorvaçtio d~ nobro ministro. S. Elt, liz 
quo quando ao approvou aquollo nt•t. 23 ades· 
poza est11va feita. 

0 Sn. MINISl'UO DA AGRIOUL'l'URA :-E ainda 
niio liquidndn. 

O Sn. CoRR~IA :- :~ deHpnzn. nito estava 
feita, estava simplcsmonto Mt<ll'izada; ti•utwa
s~ d' obj'"tos <tua, HO'J'lln to minha lembrança, 
fo~am oncommen tarllls na Eul'Opa. 

0 811, ~liNISTfiO D.\ AGillCUI,TUrtA :-Jsso não 
obrigrwn o governo 1 

Si mo estou demorando no exame degsa divi
da, ó JUstamente porqu 1 é aqui que eRtava o 
perigo c.la legislaçã:o sobre dividas de oxercicios 
findo<, anterior a 1880 ; e para poder levar :i 
con<cioncia do senado a convicção de que a 
legislaçllo nova melhorou as cousas. 

Dirão que o ministro, querendo abusar, con
tinuará a fazer essas cncommendas, e virá em 
tempo pedir ao poJor logislntivo o credito para 
o pagamento como divida liquidada de exer· 
cicio findo; mas a d'tforença está em que no 
outro tempo a dcspeza podia ser autori~ada o 
realizada, sem o podo!' legish>Livo ter absoluta• 
monte noticia dessa violnção do lei; o que hoje 
nllo é possiovel: E bom se vê que isto é um me
lhoramento em mataria de ftscalisação de dea• 
pe1.u. 

Profe1•indo estas palavras, ostou louvando 
uma das m~didas da actual Hituação ; votei pot• 
eU,,, aceitei-a como um melhoramento o dofen· 
do-a ainda bojo. 

Com a mesma sinceridade com que combato 
os allusos da situação, lollvo-lhn qualquer a:clo 
moritorio. 

Não tenho empenho om ccnsul'at• o gover
no. 

Assim pudesso cu sompl'O louvai-o ! Isto si
gnificnl'ia que, no meu modo de vm•, o Brnzil 
marchav11 par11 sous g1'nndcs d:,stinos polo c~
minho nnico qnc tom for,,n pn.ra mn11t"r con
tento o Imporia, o d!llog.,Jidado; 'fUO roprosonta 
um rogimen conhecido om toda a n·t~~fio, 
c quo, sondo rigool'Osnmonto mnntitlo, dospm·t~ 
cm todos o dosnjo do o tornai' onda vo• molhar. 

O rtuo a todos atordon ó o l'ogimon do nrbi
tl'io, fi facilidade do saltnt• impunemente pm• 
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eima da lei. Este regim~n ó pouco segui•o e 
póde trazor calamidades que desejo evitar. 

Para conseguil-o, combato as otfensas a lei, e 
esforço-me por gr•var no coração de todos os 
brazileiros o grande principio que escora as 
instituições livros : sub lege libertas. . 

O nobro ministro, que acaba de procurar eit· 
plicar do melhor modo a divida do Maximiliano 
Nothmann, terá a bonda1e de explicar.tambem 
a da estrada de ferro de Campos a Caran· 
gola. 

Ainda ba pouco, quando tratava eu do outro 
credito do ministario d'agricultura, S. Ex •. ra• 
ferindo-se á d;spez'a com garantias do juros à 
estradas de ferro, invocava os contr..tos, pará 
attenua,r a gravi !ade do acto do governo, ex· 
cedendo os creditas o mandando logo roaliz!lr a 
despeza, 

Temos aqui uma divida da mesma natureza, 
proveniente do serviço para o qu,.l, na opiniiio 
de S. Ex., póde o goveJ'nJ abrir credito supple· 
montar. Então porqu~ e. desigualdade em re· 
laçilo li esta ~ 

0 SR, MINISTRO DA AGRICULTURA:- Para 1W1 
outras lambem se pediu credito supple1nentar. 

O SR. CoRREIA:- Com esta dilferença: quo 
no outro credito S9 trata de despeza elfectuada. 
e nesta proposta trata-se de 'credito para se 
fazer o pag:1mento. · 

Com estas observações, creio haver demon· 
strado, qae nllo ó &3m ·interesse para a causa 
publica o examo das dividas de exercicios 
findos, para cujo pagamento se pede credito. 

OSr . .A.fl'onso Penna (ministro 
da agricu!lw·a) :-Sr. presidente, pedi a pa· 
lavra para dar lig>iras oxpl'cações ao nobre 
senador, que acaba de sentar-se. 

S. Ex. discutiu principalmente o ct•editoque 
se pede n 1 ver Ja-Exercicios findos, pal'B pa· 
gamento de Maximiano Notbmaun. 

Disse o nobre senador que não encontra na 
lei do orçamento verba alguma sob e. epigra· 
phe,;_Ferro-via de Paulo Alfonso-cuja insuf· 
flciene.ia ao possa supprir poJo credito, que se 
discute. . . 

Em aparte ,iii expliquei o me.u pensamento. 
A construc~ão da estrada de ferro de Paulo 
Alfonso foi resolvida em circumstancias ex
traorrlinarins, pelo d0creto do poder executivo 
n 6918 do 1 de Junho do 1879. 

'o governo, querendo legalisar. ·o seu acto, 
submetteu oRse doere to ao conhecimento do par
lam••nto, que o approvou,, e isso deu logBl' li 
disposição rlo art. 2:l da !01 de 31 de Outubro <le 
1879. 

O nobre senador, devo portanto, attender a 
que, sendo uma obra d~crotnda pel~ po~rJr exe
cutivo om circumstancms oxtrnor.lmaJ'Ja~, que 
m1o havia sido previ~ta ~o . orçamento, claro 
esttl qu' neste niio po ha eust1r ve1•ba nonh~ma 
ando so pudesse encabeçar SOIRolhanto se;·nço; 
mas doado que foi app1·ovado o neto, 'JUC auto
rizo~ a construcçiTo da estrada,_il's~ fac!o, ficou 
appl'OI'Ildo o crocrto oxtraor llllai'IO quo, pnrtl 
ossJ fim, foi aborto polo podo!' oxocutivo. 

O Sn. ConnllrA:- Mus só nu pa1•to já dos· 
pondidn. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRIOULTUnA : - E' 
exacto, mus o nob1•e sena rot• deve lambem 
attende1• a que o exerdcio de 1879-1880, no 
seu primeiro l!•imeslre, foi regido por uma re· 
solução pl'OI'OS'ativa, e durante este tempo 
autorizavam-se de•pe~as por conta do decreto, 
anteriormente publicado pelo poder executivo. 

A lei nua pod'a, portanto, limitar as quantias 
que eram despendirlns, em virtude desta 01·dem 
e de encommendas anteriormente feita~. 

Eis como se explica e. vet·ba e. que se refere 
o nobre senador. 

Liquidou-se o exercício, mas estas despozas 
ain<l1 nilo tinham sido comprovadas com os doeu· 
mentos necessarios, suscitaraui-se duvidas, e eis 
o motivo por que só mais tarde f~i liq_uidado, o 
que aconteceu o anno passado, em v1rtude de 
uma decisão do arbitras. . 

Portanto, mo [)&roce que não se póde dizer 
que foi excedida a autorização, concedida no 
art. 23 da lei citada. 

, Niio tendo sido a obra autorizada, nem de· 
terminada posteriormente á publicação deste 
decreto ou da lei, ó corto que a despoza niio po• 
dia ser paga eotiio, mesmo pórque suscitat•um
se duvidas ; mas desde que estas foJ•am, como 
disse, resolvid 1s por meio de arbitras, creio que 
não se póde censurar e. despeza feita. 

Agora, quanto á verba, em que se ha de esc1·i· 
pturar, está clat•o que é na de -Exercícios fin· 
dos-para e. qual se pede credito supplementa r, 
e a natul·eza da despeza está perfeitamente 
discriminada, referindo-se a uma ferro-via, 
que foi autorizada por decreto do. poder execu
tivo, e CJ ue mais tarde teve a sancçil:o do poder 
leg-islativo. 

Creio ter tornado clat•o o meu pensamento 
a respeito deste assumpto. 

Não achei, nem podia existir vet·ba. no orça· 
monto de 1878-1879, porque foi uma despeza 
de caracter extraordinario e decretada pelo go· 
verno em circumstancias anormaes. 

O Sn. CoaRlliiA :-A lei de OJ'çamento de 
1879 salvou a dospeza já renlizad;l; as não 
ronlizad~" deviam ficar destacad•s do m·edito e 
não ficar~m. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA.:-V. Ex. 
não me prestou attenção. 

Havia despezas que estavam autorizadas pelo 
poder executivo, oncommondas feita• a inlivi· 
duas com dü•eito de ser pagos, desde que ti
nham contrato com o poder executivo. 

E' a estas que eu me I' e firo. Não quero dizer 
que de"pezas posteriormente nutorizad 1s esti· 
ve <sem dentro do< limites da lei; isso não podia 
ser, porque o decreto legislativo ó b ·m claro. 
Mas esta a que se refere o no ore sonador nilo 
está no caso daquolla 11 que eu mo l'ofiro; ó umà 
despnza em tempo opp01-tuno autorizada o do
terminada pelo poder executivo, quo incumbiu 
o indiviJuo, de que ao trata, d 1 certos s1rviços, 
o d~t ncquisição do matoriaes para nquolla ferro· 
via. 

Creio tor dado 11 oxplicnção podida pelo nobre 
sonn.dor. 

RoHta-mo uma obsorvn.çiío. 
Como o senado comprohnndo, a solução dosto 

Cl'odito por pagamento do dividas do oxorcicios 
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fin. elos j•i ostü nw.ito domoJ•nd:l~ jll.tçm havido ltuJ'UB. do ,cl'oditos l'l'ovom.do não ao to!' !"loptudo 
rrc!urnnçil•·~ j<Ola llll[.J'onsa elo Jmhvteluos, cu- entro nus alguns oxpodwntos finuncou•os, <JUO 
jus dividns fol't\m t•ocouhocidus pola loi, o quo, os governos illllstt•udos da Bm·o1m têm intt·o· 
no OIUtanto, nchum-so no desembolso da <Jnnntia duzido p~l':t l'Opl•imir ossos abusos do gow1•no ; 
n quo lôm direito. . tJOl' oxomplo,, ~sso~ e:tQodientos da ~ol?islnção 

Pol'tuuto, nilo tomaJ'Ol mais tom po .no senado bolga quo . su;e1t~ " VOI'lficnç.1io prol.w;ll1n~ do 
!lfitn do apressar n votu~üo ,lesto ci'OJJto. uma autol'ldndo Jl1dopondonte do mJLusterlO os 

• • J OXCOSSOS das verbas, 
O Sn. CoruuurA: - Os crod1los tom passac o E t ·' t 1 1• · 't -· 1 . 1 · l los em unl'1 'n t•o nus pro cnc omos azor uma 1m1 açao 

mu1lo •_opros~a no somu 0 • quasJ 0 ' ' do oxpodionto belga, oatt•ogando ao ministro dn 
só sessao ; hoJO mesmo passaram dous. fuzonda a vorificnção dos c~sos cm q uo os ou

tros ministt·os excedem os croditos e, como eu 
disso em um nro.rto, ó a resposta que toc1ho 
pura essa quest:io ; si nos tivossomos tido mi· 
nistros ela fazon<lu, os Lo inconvoniontG estava 
sanado; porque, quando um ministro abro um 
ct·odito pm•a uma verba cm quo pela lei é pro
hibido abrir credito, ha duns ospecies ; em al
guns casos oxcoueu-so o crodito, admittindo o. 
vor•ba ct•edito supplomentnJ', mas outras vezes 
o governo !ova sou abuso no ponto do abrir 
ct•cdito om YO!'b!t> que niio admittem abôrtura 
elo credito; o, om qualquer dos casos, o minis
tro du fazenda ó o l'0spon~nvol, porque, feita a 
operação pilra se vcrificnl' no thesouro quo a 
vec•ba ou n:!o ndmitte a abertura do credito ou o 
oxco:!o, o ministro d" fazenda não <lovia man
dar fuzor o pagamento. Eis nhi o expediente 
com que se tem q uol'ido substituir o Gxpedicnte 
a quo so rcfot•o o nobre senador. 

OS~·- SHyeirn <la. lllottn:-Sl'. 
pt•osidento, assignoi com rostricçõcs este p•t
r•ocol' da commiss<1o do orç~tmonto o indiquei a 
nntut·cza dolla<, declarando que não acluwa jus
tificad r s nlg-L1mas das verbas do dividas, que co.
hillde om oxorcicios findos, pOl' isso não fot•am 
paga::~. 

J:i so vê que não contestei o projecto da ca
mara cm tod!la as suas partes, mas sóllwnto a 
r·cspoito do nlgcrmas dividas, cujo p~>gamonto por 
exorcicios fmdos é reclamado agora. 

N" hora acibntada em quo mo foi concedida a 
pnbvt•a, niio ]<Osso fazer o exame quo mo com
pote fazer para justificar minhas r•cstJ•icçõcs; 
pot· .isgo, nllo quct:ondo entrar ont uma indng.a
ção que fique incompleta, !imito.r-mo-hm a 
doclar:ir que algumas dessas dividas, cuja jus
tificação n:io está !'oila pelo governo, pel'toJ!
com a voc·bns do orç:unentos p:<ssndos, e que 
pnroco incrivcl qu' so venha pedir ugom auto
rização pn.ra pn.gm• dividas taos, que jti deviam 
estar pagas cm virtude de outros podidos elo 
creditas anteriores. 

l-Ia, a. mou ver, uma grande confusão ncosos 
po:lidos dos divot·sos ministel'ios para pagn.
mcntos do dividas do oxorcir·ios f1ndos, o 
osm gL·andc conl'usão nasce <'ln inexecuçüo 
da lei. 

Todas as dividas do oxorcicios findos não de
vem SOl' pagas pdos rospoclivos ministorios 
quo pe•lom o' supprimontos ngor,1 parn as di
vidas não pagas , 

Dcsdo 'JIIO a divid:c n:io J'oi paga pelo minis
t;rio a quo pertencem as verbas o pns30LJ o 
cxercicio, cessou a compotoncin. o n.j<trisclicção 
clcsso ministcrio p:l.l'a tal png:.momo. 

O Sn. ANTÃo :-Do corto. 
O Srr. Sn.v~mA DA MoTTA : -Esse paga

mouto portcnco no minislol'io dn fnzonda por 
lo i expressa; ns dividas to.las que cahom om 
oxct·cicios findos devem ser pagas pelo minis
t ot·io do. fazenda, 

0 Sn. ANTÃO :-Apoiado. 
O Sn. Sn.n~Il\A D.\ l\!oTTA :-Ora, nós qno 

tomos na lei do orçamonto uma vorbn o avultada 
íninda ó cn:<is do 500:000s cm sor, disponivois 
no ministorio da. fn~onda) pnrn. pn:;uc• divi<las 
do cxorcicios findo", como ó r1uo ost!tmos !t 
logislat· dbpnrntudnm"nto, concodon<lo ct·odiLos 
pnt•a pag-amentos do dividas do (;0$ dos ~tnnos 
do 1876, 1877 o 1878, ~unndo n lognlisaç:1o dos
sns dividas jü mio pódo sor foitn no respectivo 
minislorio, mas sómonlo no minislorio da f~t
zenda 'I 

Ainda hoje indicoLl ar]Lli o nohro scnn
dot• pela provincin. do Puran!l 'J"O estas nbor-

Mas nós não tomos tido ministro d:~. fazenda. 
Esses mesmos podiam ter cohibido muito as 
abusos dos rospGctivos minisLerios ... 

Mas ou dovoria talvez corrigir a minha 
phraso, por• que os ministros são soliclarios. Os 
ministraR. não abrem credito senão dcpoi< d~ 
conf•!rOnCln, o, portanto, quando o av1so va1 
para o thosouro, exigindo o pagamento que ex
cede. o credito, ou porquo a verba não adz:ritte 
cr.1dtto supplomentar ou excedo o não o no
cessaria, o pc·osidonLo do conselho, rninistt•o da 
fnzonda, como agora costuma SOl', j<l ó cum
plico do abu'O. . 

Por isso não croin o nobre sonalor quo, s1 
acuso nós ndoptnssomos u pt·ecodnnto belga, 
melhorari:nuos, porque, assim como a solida
riedade ministerial inutilisa o c:tpodicnto da 
corrocçfto dos abusos dos outros ministt·os, a 
mesma solidat·iedndc havia do fazer com que 
no Lho.~ouro os ministros n:1o tivessem cor• 
rocção; uiio tivossom suporiuteudoncia ares
peito da lognlicl:ldo eh• dcspr·zn. Para os to fim 
seria preciso orgnuiznr o thesouro em outraP 
bnsos, r!ut•o•Jtms gnrnntins nos empregudos vo
rificndoros dn cleapezn, o então podor•iamos ter 
nlgumn ospm•ança do ovilar• este roaultndo. 

Por• isso, Senhoras, um:< cbs grandes irt•ngu
la!'id:tdos quo tenho not.ado noRtes croditos ó quo, 
croditos p:trn. pngnrnonto do oxol•cicies findos o 
uobr<> mmistro não devia vil• pedir. O nobre 
ministro dovia fazer com quo o sou colloga 
mi11istro dn l'nzondn vol'ificn.sso ostns dospczns 
lodns, foitns j1l com oxcosso dns "orbas ; clovia 
lognlisnt• no Ll1osouro ns elospozas o vir podir 
n. imporln.ncin. dns doapozns lognliznclns, oxco.~
Rivns <los croclilos. Isto onton,lo ou que ora 
reg-ular; do ontl'o. mfl.noira, nilo. 

N':io posso entrar, portanto, nn. elucidação 
dns rostricçuos a 'JllO mn rofol'i , porque a 

, . 
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hot•a osLt\ dada, o n1io ftt1.ia tonçi!o do fallat•, 
nom moamo para di~cutit· ns minhas J'Ostric
ÇÜês, pot'<JUO n matr,rin estava jt\ muito oluci-

[Nl'OlU!AQÃO A QUll SE lUWEl\E O PEDIDO DO 

sn. COlll\E!A 

da·la. l\1' · . 1 . d R' d Eu tinha podido 11 palnvm, pot•quo ftlltavn jti tptstot•to <os nogoctos, n guerm.- •10 e 
pouco tempo pm•a o. hot·a, 0 tenho nocoss'i-~ Janeu•o, 7 de Junho do 18~3. 
dPdo do occttpar-mo om nlgttm dessas ct•oditos, Jllm. Exm. St·. - Sntisfazondo a requisiçilo 
do um outro nssumpto, <pto pertence t\ mntoria <lo senado, do que V. Ex. se sot•viu dat· conho
do crodit•Js or~.amont·.•rios. cimento ao mau antecoasor, em officio n. 2 de 

Pot•tnnto, faço npon:1s ostns t•oflo,:ões pnrn pt·o- 16 do Maio ultimo, pnsso ás mãos do V. Ex., 
encher n hora o poço a palavra para nmnnhü. afim do ser pt•esente à mesma cnmara, ni in-

O Sn. PnEsJmJNTil :-Para esta pt•onosta 1 clusus informnç~owsobt•o ri.compra ~oa!izadn na 
. · Europa poJo caplillo Alltonto Frnnctsco Du:uto, 

O Sn. Sn<VErnA n.~ MoTTA :- S11n, sonhot·. de nt•marnonto ó equipamento para o nosso 
FicJu a discussão adiada poJa hora. exercito, por conta do credito oxli'nordinario 
Rotit•ou-se 0 Sr. ministro com 11 , masrnlls conce.lido pelo art. 2> da lei n. 3031 do 9 de 

hneiro de 1881. formalidacle3 com que fórn t•ee9bido. Dous guardo a V. Ex.- Antonio Joaqttim 
O Sn. VrcE·PI\ESJDENTE dou para orJom do Rarlrigues Junior.-A. S.Ex., o Sr. i• secre-

dia15 : tario cio Senado. 

1• Parte ( ate 1 h o ;o a da ta1·úe ott antes.) 

Votaçito das matarias cuja discussão ficou 
encot·rada. 

3• Discuss:!o <l1s propostas do podar '':s:ecu
tivo convertida cm projecto do lei pela cnmar.l 
dos deputados. 

N. 19, elo corrente nnno, nbt•indo ao minis
terio ela marinha um credito Rupplomontnt· de 
324:736$7,19. par:l as rtlhricas dos§§ 25, 23 c 
29 do orçamento da marinha, no exorcicio do 
1881-1882. 

N. 23, do corrent·J anuo, abt•inJo ao mes
mo ministerio o credito extt•aordinat•io do 
538:820$287, para as rubricas -ArseMes- o 
-Obras,-do oxercicio de 1881-1882. ' 

2• Pat•ta (ri 1 h?l'a ela tm·da att antas até 
tis 4.) 

Continuação da 2• discussão da proposta do 
podm• executivo n. 20 do cort·onte anuo, ab!'in
do ao ministerio da agricultura ct·eclitos sup
plementat•os :i verba ..:. Exet·cicios findos do 
oxorcicio de 1881-1882. 

2° discuss~o das pt·opostas do poder execu
tivo coni'Ortic!as om pro,iecto ele lei pela camar:>. 
dos Srs. deputados. 

N. 2, do corronto anno, augm3ntnnclo o ct•o
dito conc~dido polo dect•oto n. 302~ ,Je 12 do 
Novombro elo 1880, para a' obt•as uccossarias t't 
omancipaçiío das colonias do Bstatlo. 

N. 17, do dito anno, abrindo ao ministorio dn. 
ngricultnra nm CJ•odito do 400:000$ para fnzot• 
rept•esontat• o Brazil nn projectada exposição 
do Berlim. 

N. 21, do mesmo anno, abrindo ao mos mo mi
nistorio um credito supplomontm li rub!'icll. 
-Torr:1s Publicas o Coloni~[lçito, do oxorcicb 
do 1881-1882. 

Lovnnton-sJ a soss1ío às 3 horns da tnt•do. 

Roput•tiçiío do quat•tol-mostre gonoral annexa 
:i. secretaria do Estado dos nogocios da guerra.. 
-Rio do Janeiro, 18 do Maio do 1883. 

Cumprindo a ordem de S. E:s:. o St•. ministt·o, 
em satisfnr,ão :i requisição !'Jila pelo vcnerantlo 
senauo, no officio ,iunto do Sr. i• soct•otario, 
tenho n honra d' apresontat• a rolnçiio annoxa 
do n.rmamonto compndu na Europa pelo capitito 
Antonio Francisco Duarte, pot· proposta da com
missão de melhor;>montos do mntertal de guorra, 
o qno,ili tem chegado a est~ Côrte. 
Nad~ posso dizer a respeito das ordens que 

teve aquelle official paro. tal compra, porque 
não passaram taes ordens poJa. repartição a. meu 
cargo, sabendo sóm·lnto o que consta da notl 
annesa -D- ao rola to rio do Exm. Sr. conse
lheiro Fr.111klin D01•ia sobre o material de 
guerr;l encommonda·lo; entretanto, como mam· 
bt·o da comm\ss!(o do mclllor>\montns, ó do meu 
dever informat• que não foram cempr.>dos os 
rowolvors Mausor, propostos pela mencionada 
comrnissiio em sessão do 21 do SetQmbro de 1881, 
depois d J to r foi to na Escoh de tiro do Campo 
Grande oxporiencin.s compat·ativas com o rewol
vot• Girard, indi~ado pau uso do ourcito em 
1874 poJa antiga commissilo do melhoramentos 
do matGrial do o:s:ercito, da 'l u:Ll fazia p·n•te o 
capitão Dunrto; sendo qno a 3• s~cção do entiio, 
quo delles d~u parccot• em 28 do Outubro de 
187,1 exaltotl mu!lo ns suas bons qnvlidndes; o 
quo !ovou a o.ctunl commis,ão cm 213 do Novem
bro do 1880, na falta de outro molhot• t·owolvot• 
quo então nilo ot•a conhecido, n nprosontal-o no 
governo, pot· ost.at• como j<t di<so indtcado poh 
nntign commisslo para nso no oxot·cito. 

Felizmonte foi a tempo conlamnado o ro
wolvor Girnrd pela ncl.unl commis~iio, npenns 
com o voto contt•ario do major Toixoit•n Junior, 
antas de so fazer o. oncornmonda do nrmnmont0 
pnra a Bnt·opn om Setembro do 1881, :i. vista 
das oxp01•ioncins feitas nn. l•:scoln do Tiro com 
o do systoma Mn.usot•, cujos mnppns respectivos 
foram prosontos no g-ovomo. 

E Jnltnt·iam, a commissüo do melhommonto' 
o o q<tat•tol-mostro gonot·al, nos rlovot•os do lonl
dado para com o governo, AÍ tonllo oxperimon
t.ndo umn nrmn t·~conhocidnmonto >npct•iot', niio 
aconsolhasso, eó cjm o intuito do insisti!· om 
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opinião contraria aos intercs.ses do exercito, 
sustentando o p u·ecor bnsnudo om oxporiencias 
feitas por outros em npocha mr.ito anto1•ior com 
quatro rewolv1rs quo ontito for~m o.prosentados 
1\ ex. inctll commiBsilo do molhornmentos. 

Foram lev,•dos para a Europa pelo capitito 
Dua.rtn OH model•s dos re\'Olvol'S Mauser pro
postos pela commis<ito, os quaes nunca mais 
devolveu com outros rowolvnrs mais nporfei
ço ·dos, como foi pedido pela mesma commissi!o 
por mais do uma vez, para serem experimen-
tados. · · 

Tendo o capitão Dua1•te em offici~ que diri
giu a S. Ex., o Sr. conselheiro Franklin Daria, 
declarado quo havia aju•tado a compra. de 
1.500 rowoh•e,·s Girard p1\1'!\ os officiaes, se
gunde as ordens reservadas de S, Ex , fui de 
pa.rocor que es<e offioial não tinha cumprido 
fiel monte as ordens que recebeu do governo,. e 
quo deveria sor responsabilisado si o arma.men" 
to que compl'OU comprometesse o o:xercito; por
qu:>nto não devia acreditar em que S. Ex., o 
Sr. mmistro, circumsp ·cto como ó, tivesse ar
denudo positivamente ao capitão Duarto que 
comprasse o rewolvor Girard condemnado pob 
actutLl commiss:1o de melhoramentos, e que cer
tamente nn ordem que lhe deu reservl\damente 
a qual olle a divulgou em um officio, lhe auto~ 
l'iza.sso a escolhor o melhor dos rewolvers, en
tre os mai' conceituados, na. Europa; o que, 
aliar., cumpriu em parte, escolh<m<lo para os 
soldados o rewolver Na.gant, que é sem r.om
paraçiio muito melhor do que o Girard. 

Não entro em outras consider~ções a J•espeito 
da compr~ do rewolver Girard, porque tem 
S. E~. o Sr. ministro orn sun sncrdari:t todas 
a.s inforMações da. commis ;íio de melhoramentos 
do m~ttorial de guerra. 

Quanto as espadas para cava.l!aria, lambem 
ho•IV•l um esq•tecimento do <J,Ue foi recommen
dado na sessão de 7 de Janeiro e approva.do por 
a. viso do 19 do dito mo~, tuJo de 1881 ; isto ó: 
que o punho fosse maior, porque o do mololo 
era c11rto, o que hnuves<e fenda para o fiador. 
Isto rstli lançado na acta respectiva. . 

O mat·~rial de artilhada ainda não foi en
minado, porque estli sendo desencaixotado, e 
por isso nada. posso por ora informar; e assim 
tambem so'Jre os rewolvers Girnrd e Nagoa.nt 
que vieram o que 0stão sendo exprimentados 
pola secção competente, quo ninda n:io deu 
p"rnc •r. -0 brigadeiro C on :•ado Jlf aria da 
Silva Bitancourt, quartel-mostre gonersl. 

REPARTIÇÃO DE QUARTEL-MESTRE GENERAL 

Nota do material de gum•ra recebido no ar
sennl do (]Jiorra da c lrte, vindo da Europa 
atri 18 rlo'll[ aio do 1883. 

Artilharia : 

Canhões raiados do 7c,5 do systoma 
Krnpp com os compotontos reparos, 
nrmàos forrmnontns o accossOI'io;,,,, 108 

Carro• do munição com o" compotonlos 
armõos o forramontnso •. , : . ... , , , , , 108 

Reparos de sobrusalontes para os mes-
mos canhõns .. , ... , ... o o .......... 

Granadas ,[o sy~toma Krupp de 7c,5 ••• 
Sohara.pnell ditos.,, ..... , ........... .. 
La.ntel•net~s dii!LS ... , , , ........ , • , , •• 
Espoletas do tempo ................. .. 
Suecos para ca1•tuchos ................. . 
Metralhadora. de 10 cano>, systoma. Nor-

donf,llt .................. , , ...... , .. , , 
A1•mamo nto port>ltil : 

Rewolvers do systema Nagant.,,.,,,. 
Rewolvel'.; do systemn Girard •• , •. , .. . 
Espadas para cavnllaria ............. . 

9 
15,120 
4,320 
2,592' 
4,320 
2,006 

i 

3,000 
. 1.500 
4,000 
1,000 E•padas para art'lharia a. cnvallo •• , .•• 

Ya.lagans para armas .lo systomn Com-
blain .................... , .•• , ..• ; ., • .. 5,000 

Cites porcuasores para carabinas do sys-
tema Com'Jlain .......... , .. , • .... . • 2,000 
Rio de Janeiro, 18 de Maio de 1883.-0 bri

gadeiro, Conrado Maria da Silva Bitancou!'t, 
quartel-mestre genei·nl, 
Demonstraçllo da d<~speza realizada na Eu

ropa pelo capitao AntonioF,·ancisco Duarte, 
com a oomp1·a de armnmento e equi"Pa 
menta por nonla do credito oxtraordina
?'ÍO de 4.000:000$, concedido em virtude do 
a1ot, 2° da lei n. 3.030 de 9 de Janeiro de 
1881, conforme os balancetes da delegacia 
do thesouro nacional em Lond1·es existentes 
nesta repartiçtio 
1881 

Ou tubro.-Pago ao capitão Anto
nio Francisco 

Duarte : 
Gratificnçiio de 20 a 30 

do Setembro findo 
(aviso de 6 do mesmo 
moz),, ... , ........ 

» Idem no e•pin ·;ardeiro 
Aug11sto Teixeira : 

Idem idem idem (idem) 
» Idem no ma.chinista. 

Joaquim Ferro i r a. 
Dius: 

Idem iJem idem (i lem) 
Novembro. -llem a.o c·•pitão An

tonio F. Dua1•te: 
Por sal lo d1\ gr,ttifica

çiio especial :le 20 de 
Sotembro n 31 de Ou
tu ·ii' o findo •...•.•• 

» Idem no capitão Lou-
riano Alva> do Nas
cimento: 

Gratiticaç>1o especial de 
Outubro finJo •..•.• 

» Idem ao man•lndor da 
officina de espingar
deiros Augusto Tei
xeira : 

Pot• saldo das dinrias 
do 20 do Sotombro a 
31 do Outubro lindo 

» !dom no op<n ario rla. 
officiua do machinis
t•s .Joaquim Forroira. 
Dias : 

ldom idõm idom idom 

385$370 

115$481 

99$000 

893,~889 

400$000 

133$038 

139$000 

----------------....:.-·-·--·-·-·----.-
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Dezembro .-Idem no capit~o An
tonio F, Duarto: 

Gratiíleaçiio do Novem-
bro findo.,,,,.,,,, 930$0.00 

» Idem no capiti!o Lau-
riano Alves do Nlls
cimento : 

Idem idem, , . , , . , , . , , 400$000 
'li Idem ao mandador Au-

gusto Tei"s:eil•a : 
Idem idem., .. ,,,,... i77$5513 

" Idem no opet•ario Jo11-
c1uim Ferreira. Dias: 

Idem idem .......... , i 70$000 
, Idem a F r e d e r i c o 

i882 

Krupp : 
Pt•imeira e segunda 

pt•estaçüos da encom
mondll fGita pelo ca-
pitão Duarte ...... , 527:758$889 

Jnneiro.- Idem no capitão Anto
nio F. Duarte : 

» 

Gratificação especial 
de Dezembro findo 

Idem np, capitão Lau
riano Alves do Nas
cimento: 

ldBm idem idem, .... ,. 
Idem ao mandador Au· 

gusto Teixeira : 
Dinrias ospcciaes idem 

idem ............ .. 
!dom ao operario Joa

quim Ferreira. Dias: 
Idem idem idem., ... , 
Idem a.o ca.piti!o Anto

nio F. Duare : 
Cu'to e remessa. de 

amostras de armas e 
despezas miudas do 
s11a commissiio ..•. , 

936$000 

400$000 

i88$000 

i78$U133 

88$889 
· Fevereiro, -Idem idem idem : 

Gratificaçí!o especial 
de Janeiro findo. , .. 936$000 

" Idem ao capitão Lnu-
riuno Alvos do Nas
cimento: 

!dom idem idem ••.• ,. 400$000 
» Idem ao mandador Au-

gusto Teixeira : 
Diat•ias ospociaes idem 

idem ........ , .... , i88$000 
» Idem ao oporario Joa-

quim Ferro ira Dias: 
Idem idom idem ..... , i79$000 

" Pago a Greenwood & 
Bathoy : 

i/3 dn importanci!L do 
um!L aól'io do ma~ 
chinas para o ftt-
brico do cartuchos I 
(Aviso do 13 do So- ' 
lembro do i88i),.,, 8:0132.~222 

v. 1!. 22 

• 

)) 

!dom a Joseph Whit
worth & Comp.: 

i/3 da importtmcia do 
machinns ( i d o m 
idem) ... , , .. , , ..•. 

!dom a Alexandet•Cop-
pel : . 

Custo e remessa de es
padas de cavallaria. 
(idem idem) •• ,. , •. , 

Idem a Kynoch&Comp.: 
Idem de cartuchos 

pttra armas Gatting 
(idem idem) ..... , .. 

Idem a Friederich & 
Krupp: 

Frete o seguro de mo
delos de armamon to 
(idem idem). 00 .... 

Idem ao capitão An
tonio F, Duarte : 

Despeza.s miuda.s de 
sua commissil:o;. , • , 

Mat•ço, - Idem ao mesmo ca
pitão : 

Gratificação especial 
de Fevereiro findo .. 

• Idem no capitito Lau-
riano AI ves do Nas
cimento: 

Idem idem idem .. ,, .. 
» !dom na mandador Au-

gusto Teixeira: 
Diarias especiaes idem 

idem .......... 00 •• 

• Idem ao operaria Joa-
qllim F, Diaa: 

Idem idem idem .••.. , 
• Idem a Aloxandor Cop

pel: 
Custo e remessa· de es-

pttdas. oo ........ ,. 

, Idem n. Fl'iederich 
Krupp: 

Idem de polvora, , , ..• 
Abril , -·Pago no ca.pitiío An

tonio F, Duarte. 
Gratificação do Março 

fiado (Avisos de 6 
SotBmbro e 29 do 
Dezembro proximo 
passado) .. 00 .. , .... 

>> Idem ao capitão Lau-
riano Alves do Nas
cimento: 

Jd.Jm idem,., ..... ,., 
:. Idem no mandador Au· 

gu~to Teixeira: 
Diarias de Março idem. 

» !dom ao opornrio Joa-
quim Ferreira Dias: 

!dom id,,m i dom .. , , .. 
., !dom n Aloxandot• Cop-

pol : 
Custo o romoasn do es-

padas. , ... , , , , ... oo 

169 

1:816$297 

576$000 

20$000 

i513$370 

17'7$778 

935$000 

400$000 

156$48! 

15!$963 

8:977$778 

109$074 

936$000 

400$000 

i88$000 

i78$9G3 

7:602.~222 
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» !dom a ft•nncotto Pir· 
lot & Comp. : 

luom de matet•iu primo. 
jlO.t•u. cn.rtuchos .••.. 

» Idem ao cnpitão An-
tonio 1~. Du:~rtc: 

Inapccçi!O do UI' ma
monto, custo do cal'· 
tuchos o divot•sas 
dospez.ts Lia commis· 
sa:o, • .••••••••• • .••• 

Mo.io. -Idem no mesmo : 
Gratifico.ção de Abt•il 

findo ............. . 
:o Idem o.o capitão Lau-

riano Alvos do Nas· 
cimento: 

Idem idem ......... .. 
:o !dom M man·lndor AH· 

gusto Teixeira: 
Eliarins de Abril findo. 

:o l.lcm ao operaria Joa-
quim F. Dias: 

ld"m idem .......... . 
:o Idem a Frilncotto Pir· 

lot & Comp.: 
Custo o remes3a de 

material par~ Cai'• 
tuchos (Aviso de 29 
de Dezembro proximo 
passado), ........ .. 

:o Idem a Alexander Cop· 
pel: 

Hem idem de sabres 
idem ............. . 

Junho.- Pago ao capitão Anto
nio F. DLtnrta : 

Gratificação de Maio 
findo ............ .. 

:o Idem ao capitão Lau-
riano Alvos do Nas
cimento: 

!dom, idem ••.•.••••. 
:o !dom ao mandador An· 

gusto Teixeira : 
Diat•ins do Maio findo. 

:o Idem ao operaria Joa
. quim F. Dias: · 

Idem, idem ......... . 
:o Idem a Curtias & Har-

·vey: 
Cnsto o remessa de pol· 

vora (Aviso do 29 de 
Dezom bro de iSSi). 

,. !.Iom t\ Ahxnnder Cop· 
pol: 

!dom d) terçados, idem 
» !domá vi uva Lnchnns· 

soo : 
!dom do pronsns mo

chnnicns o forl"n
lllcntus (idem) .....• 

.,. !dom n E. & r.,. Nn-
irnnt: 

ANNAgS no SENADO 

15:802$149 

373$333 

936$000 

400$000 

177$482 

1119$962 

15:553$742 

5:333$333 

936$000 

400$000 

11om do molas pnra 
eapiug-Mdus Com-
blnin ........... .. 

» !dom a Barthclomy Bi· 
nnchi : 

ldoll! d ~ um danai-
metro ..•• l ••••...• 

» !dom no capittio Anto-
nio F. Dunt•le : 

Idem de uma espin
garda Kropatschek e 
carLuchos ptu•a a 
mesma, inspecção do 
armamento o di vor
B:1s despezas miudaa 

Jnlho,;... .IJem 1\0 mesmo cnpitcro: 
Gratificação d:~ Junho 

findo ... , .......... 
» Idem no capit~o Lau-

l'iano A. do Nasci
mento: 

)) 

» 

Idem, idem •••.•••••. 
Idem ao mand1dor Au· 

guato Teixo. ira : 
Diariaq do Junho findo 
Idem ao operario Joa
. quim F. Dias: 
Idem, idem ......... , 
Idem á viuva L~chaus· 

sêe: 
Custo e remessa :!e ma· 

chi nas. .. • .. , ••• 
Idem a W. G. Arma· 

trong & Comp. : 
1/3 da importancia de 

um canhão, 9tc ..•.. 
Idem a Joseph Whi

twortll & Comp : 
Saldo da imporh.ncia· 

de diversas maohi· 
nas ... , ..........• 

Agosto.- Idem ao capitão Anto
nio F. Duarte : 

188$000 Gratificação de Julho 

178$963 

115$000 

5:333$333 

" 

5:420$518 
" 

findo ............. . 
Idem ao capitão Lau

riano .Alves do Nas
cimento: 

Idem, idem ... , ...... 
Idem no"mondador Au· 

gusto Teixeira: 

Dinrias do .Julho findo 
Idem no oporario Joa

quim Forreh•a Dias: 
!dom. idem .......... 
Idem a E. & L. Nn

gant : 

Custo o romossas do 
rowolvors ..•.... , • 

ldom á Richnt•d Bird: 
Idom, idem do canoa 

do nço ............ , 

933$037 

1 : 11 O$Cill7 

364$445 

936$000 

400$000 

177$482 

170$000 

1:859$741 

7:128$370 

3:659$259 

936$000 

400$000 

188$000 

179$000 

4:785$704 

311$11. 

\~ 
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Setombi•o,- Idem11 E.E. o M.P. 
ua Bolg-ica Conde de 
Villonouve : 

le:lom, idem de um ma
tinoto para n officinn 
do espingardeiros. 
(A visas do 14 do Fe-
vereiro o 27 de Abril 
findos) . • , , •..•.. , . 

" Idem ao capitão Anto-
nio F. Duarte : 

Grntifbação de Agosto 
fin:lo .• , .. , ..... •.. 

» . Idem ao cnpit~o LI\U• 
riano Alves do Nas-
cimento: 

Idem, idem •• , •.•..•. 
1> Idem ao mandador Au-

gusto Teixeira : 
Diarias do Agosto findo 

" Idem uo operaria Joa-
quiln FOl'l'OÍra Dias: 
Ide1n, idem ...•.••.• 

" Pago a E. & L. Na-
gant: 

854$889 

936$000 

400$000 

188$000 

179$000 

Custo e remessa do re
vólvers............ 18:896$667 

" Idem a· Manufacture 
Liegoise d'armes à 
feu : 

Idem idem idem. . . • • . 3: 320$630 
, Id81n a. Dietrich & C : 

1J2 dn importancia do 
troa tanques esmal-
tados.. .. .. .. .. . .. 264$333 

, Idem a Thorstin Nor-
denfelt: 

Custo de metralhadora, 
carreta e accesso-
rios............... 4:257$778 

, Idem a Greenwood & 
Batley: 

Custo o remessa de·cat·· 
tuehos metallicos... 17:013$333 

, l<lem a di versos : 
Idem idem do amostt•as 

do armas o cartuchos 
para as mos!nns, fr.)· 
to, seguro, etc,.... 315$000 

, Idem ii socioto ano-
nymo dos usines ti 
cuivro ot à zinc de 
Licgo: 

Custo o remessa do 
estanho em vorgui
nhns.............. 5:099$927 

Outubro .-!dom ao capitão An-
bn:o F. Dum•to: 

Gi·at.ificn.çiio do So• 
tilm lH'O findo ...... . 

11om no capitão Lnu
rianno A. do Nasci
monto: 

lc!Oill iclom, .... , . , ... 

03ü$000. 

400:~000 

I :em no mandadot• Au
gusto Teixeira : 

Dinrias do Setembro 
findo.............. 177$482 

Idem ao opot•ario Jor.-
q uim Fort·oit•a Dia• : 

Irlom idem .. ,........ i69$062 
'b Idem a E. & L, Na-

gant : 
Custo o remessa de re- · 

vólvers ••• , ..... ,. 7:949$630 
Idem a Manufacture 

Liogoise d'armes à 
feu: 

Idem idom idem..... 3:264$148 
Pago a J. Bovier & A. 
He2~ot : 

Compra e remessa de 
discos do cauout-
chouc, • , ..•••• , • , • 506$704 

Idem à societé ano
nymo pout• la fabri
cation dos cartou
ches et projectile> : 

Custo e remessa de car-
tuchos .. , , , , • • • . • . • 562$880 

Novombro.-Idem ao capitão An-
tonio F. Duarte : 

Gratificação de Outu-
bro findo ........ .. 

» Idem ao capitão Latt· 
rianno A. do Nasci-
mento: 

Idem idem ....... ,.,, 
" Idem ao mandador Au· 

gueto Teixeira : 
Diaria.s de Outubro 

findo ......... , ... 
,. Idem ao operaria Joa-

quim Ferreira Dias : 
Idem idem ......... . 

,. Idem a E. & L. Na-
gant: 

Custo o remessa de ro· 
wolvot•s ... ,, .... , 

» !dom a Manufacture 
Liàgeoise d'armos à 
feu: 

Id! idem idem., •.. 
>> Id a Diotrich & C. : 

Sa do da importancia 
·de trcs tanques es-
maltndaa ... ,, ...... 

Dezembro.-Idcm no capitão An
tonio F. Duarte : 

Gratificr~çilo de Novem-
bro findo ••••..•••• 

>> ldom ao capitão Lau-
riunno Alves do Nas
cimento : 

ldom idem .......... . 
..., Idem ao mand!ldor Au-

gusto Teixeira : 
· Dinrins do Novembro 

findu •..• , .•••.•.•. 

936$000 

400$000 

188$000 

178$926 

14:935$593 

4:442.$667 

252$889 

936$000 

400$000 

iü5$000 
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» 

Idem no oporario Joa
quim !?ol'l'OÍI'n Dias : 

!dom idem. , .•..••. , 182$481 
Idem o. E. & L. Na-

gan t : 
CuP.to o remessa do ro

wolvors (aviso t!e 9 
do Janeiro Pl'Oximo 
paasadu) ....•...•. , 5:071$704 

Pago a Manufacturo 
.Liegeoise d'a1•m2s ii 

fel!: 
Custo e reme.ssn de rc

wolvers. (Aviso de 
9 de Janeiro proximo 
passado)........... 7:400$926 

Idem a Sir G. W. Ar-
mstrong & Mitcholl: 

2• prestação da impor-
tancia de um canhão 
o nccossorios. (Idem) 7 :!28$370 

I dom a ~'r i e d e r i c h 
Krupp: 

Modificação nos ouvi
dos das bombas, cue
to de caixas de me
tralhas, saccos para 
cartuchos do artilha
l'Ía e de um alv\ão e 
picareta. (Idem)... 3:520$839 

Idem á Vi uva Lachaus-
séc: 

Custo o r.'messa de umo. 
prenso. e accessorios. 
(Idem)............. 1:204$074 

Idem a Eastern Telo-
graph Company : 

Transmissão de um te
legramma da delega-
cia. (Idem)........ 96.'$145 

Idem a diversos: 
Custo do modelos do 

armas, cartuchos o 
d i v o r s as dospozas 
miudas............ 602$741 

Rosto a pagar dos cre
ditas de !i: 3.712-10, 
~ 5.397 o ~ 562-10, 
requisitados em 22 e 
27 de Maio o 2 do 
Junho, o concodidcs 
pelos despachos ns. 
61 o 63, de 7 o 23 dt 
Junho de 1882, para• 
a com pra o romes•a 
de armo.men to. ( Des
pacho n. 20, de 14 
de Maio tlo 1872)... 72:606$668 

Pago aos agrmtes íl-
nancoil·os N. l\1. Ro-
thschild & Filhos : 

Commi~süo pelas des · 
püzns desta loi..... 2:081$407 

830:307$707 

Segunda socçüo da ropnrti~.iío Jlscnl do minis. 
torio da guerra, 25 .lo Maio do 1883.-, O chefe, 
Josd Albano F1•agoso. 

31• SESSÃO 

Ell 15 DE JUNHO DE 1883 

Prosidoncia do Sr. Bart1o de Ootegipe 

SlJM \TA 1\10:-HXI'IIDm:-;n.-Pa I'O~Ol' om I'OrJutwimonto.
E~u·;~tlas .Jo I'UI'I'O D. Po(II'O H o tio S. Paulo, Diseur:io o 
rot(ULII'illlOilto do S1', Yiscoudo do Jugnary. A(l(li'OVação 
do I'Ol(IIOfÍIIlOUtO,-PlllliiUIIA. 1',\U'l't: D.l OIIUUM DO DIA.
)'otacão d:~s malodns oucoJ'J'ntlnti. Grutlilo:~ ao miuis· 
ttH'io da mal'inhu. Votução orn 3a tllseussão.-s!IGUNil.l. 
JIAII1'B liA OUillm DO DJA.,-CI'OdÍtOS liUJ1J1lOIUOIItlli'US ao 
mlr.istofio_ da agricultura. Disctu·soj dos Srs. Silveira 
do. Motta o Sllvoim M:aJ•tins. Enco•·ramonto da dit~eus
são.-Augmouto tio ei'Odilo ao minlstol'io d.a agricultura. 
Discurso do SI'. Jt1nquotru. 

A 'a ii horas da manhíl achMam-se pre
sentes 31 Sra. senadores, a sabor : Barão da 
Cotegipe, Cruz Machado, Barão do Maman
guape, Luiz Folíppe, Chicharro, Visconlo do 
Bom Retiro, Vieira da Silva, Diniz, de Lamaro, 
José Bonifacio, Junqueira, Silveira da Motta, 
Viriato de Medeiros, Correia, Visconde de 
Abueté, Visconde de Jaguary, Pauh Pessoa, 
Teixeira Junior, Barros Barreto, Leão Vc!loso, 
Barão da Laguna, Visconde de Muritiba, Barão 
do Mamoré, Christiano Ottoni, Cunha e Figuei
redo Meira de Vasconcel!os, Barão de Maroim, 
Antào, Diogo Valho, Silveira Mtuotins e Dantas. 

Deixaram de comparecer, eom causa partici
pada, os Sra. Ucbóa Cavalcanti, Alfonso Celso, 
Jaguaribe, Fausto do Aguiar, Octaviano, Sil
veil•a Lobo, Henrique d'Avil:t, Ribeiro da Luz, 
Castro Carreira, Luiz Carlos, Martinho Campos, 
Visconde de Nicthel'OY e Visconde_ de Pelo tas. 

DeiXOLI de comparecei', som causa partici
pada, o Sr. Barito de Souza Queiroz. 

0 SR, PRESIDENTE abriu a sessão. 
Lot1-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre e lia fizesse observações, 
deu-se por approvnda. 

Co~parecei•am, depois do abe1·ta a sessão, os 
Sra. Paes de Mon:lonça, João Alfredo, Nunes 
GonQa.lves, Carrão, Conde de Baopendy, Si
nimbli, Saraiva, Fernandes da Cunha, La
fayette, Godoy, Visconde de Paranaguá, Soaras 
Brandão e Franco de Sá. . 

O SR. fo SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDISNTE 

Officios : 
Do Sr. senado!' Affonso Celso, de hontem, 

communicando q uo por motivo imperioso nüo 
lho ó passivo! compnrocor ús sessões do senado, 
nestes pl'Oximos dias. -Inteirado. 

Quatro do 1o sec1•etario da cnnnra dos de
putados, do i4 do corrente, l'emottendo as se
guintes 

Proposições 

A IIH<ombldn goralt·osolve : 
Art. 1.0 E' concedido úH monot•oa Carlota, 

Maria, Josó o Noomia, ropurtidamonto, o monte· 

J 

., 
.... 

. .. 
~T 

I 
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pio do seu fnliecido avó, o chefe de esquadm 
refot•mado Antonio Foli~ Cot•J•Ôa de Mollo, a 
contat• dlt data de seu fallecirn .. nto. 

Art. 2,o Revogam-se as disposições om con
trario. . 

Paço da camn~•a dos deputados om i4 do 
Junho do 1883.- J. R. de Li,Ha Duarte.
Francisco Ild~(onso Ribeii'O de Jlene;;es.
Leopoldo Augusto D. de Mello Cunha. 

A assemblóa geral resol VJ : 

Art. i,o Fica app1·ovada a pensão de 600 
róis diarios, concedtda por decreto do i O de Fe
vereiro de 1883 ao 2° sargento reforma,Jo do 
exercito, Marcos Josó de Souzll, que ficou im
pos;ibilitaclo de procurar os meios de subsis
tencia, em consequeneia de ferimento recebido 
em combate, segundo foi vedficado em in
specção do saude. 

Art. 2,o Esta pensão será paga da data do 
do dect•eto que n concedeu. 

Art. 3. o Revogam-se a~ disposições om con
trario. 

Paço da camara dos deputados em i4 de 
Junho de 1883.-J. R. de Lima Duarte.
Francisco Ildefonso Ribei1·o de M ene.:es.
Leopoldo Augusto D. de Mello Cunha. 

A assemblóa gora! resolve: 
Art. i. o Fica àpprovada a pensão de 500 reis 

diarios, concedid~ por decreto de 28 de· Abril d' 
i883 ao cabo de esquadra do 3° batalhão de 
artilharia Raymundo José da Paz, que fieou 
impossibilitado de procurar meios de subsis
W!ncia, em conse'l.uencia de ferimento recebido 
em acto de serviço, segundo se verificou em 
inspecção de sande. 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data do 
decreto que a concedeu. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em coo· 
trario. 

Paço da camara dos deputados em i4 de 
Junho de 1883-J. R. de Lima Dual·te.
Francisco Ildefonso Ribei1·o de 111 ene::es. 
-Leopoldo .iugusto Deocleciano de M et!o 
Ounlla, 

A assembleia geral resolve: 
Art. i. o Fica approvada a pensão de 400 reis 

diarios, concedida por docreto de 9 de Dezemb1•o 
de 1882 ao soldado reformado de exercito Jose 
Custodio da Silva, que ficou imJ?ossibilitado de 
procurar meios de subsistenc1a, em conse
quencia de ferimento po1• arma de fogo, rnce
bido em acto de serviço, segundo foi verificado. 
cm in<peeção de saude. 

Art. 2.• Esta pensiío seriÍ paga da datll do 
decreto que n concedeu. 

Art. 3, o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Pnço da camara dos deputa los em i4 do 
Junh" de i8R3.-J. R. de Lima Duarte.
Francisco Ildefonso Ribeiro de M ene::cs.
Leopoldo Auflusto D. da Mallo Cunlw. 

A' commiss1lo do ponsõos e ordenados. 
Do ministorio da agricultura, de i3 do cor

rente mez, transmittindo, para ser prosonte ao 

·---·-----.. -- ·----·-

snnndo, o otncio em que acamara municip11l da 
cidade da Parahybuna, elo S. Paulo, pede 11 

concessão de privilegio, com gar:.ntia de ju
ros, ao engenhoit•o Lui~ Tei:S:'Jim do Bitten
court Sobrinho, pat·a a construcção do uma 
est1·ada do ferr:l entre Alfena~, na provincia 
<lo Minas Gernes, e um do" portos da provincia 
de S. Paulo.- A' comrnissão de emprezas 
privilegiadas o obras publicas. 

Do mesmo ministerio, de igual data, decla
rando em resposta ú requisição do sanado de 
25 do Maio ultimo, que nã•l ha inconveniente 
na licença pretendida pelo conductor de 2• elas• 
se da eHtrada de fer1·o D. Pedro li, Jose Militão 
de Sant'Anna.-A quem fez a requisição, devol
vendo depois a mesa. 

Foi lido, posto em discussão e sem debate 
approvado, o requerimento constante do se
guinte 

Pa·reoer 

A eommissão de fazenda examinou a propo· 
sição enviada pela outra eamara ao senado, cm 
9 de Setembro de 1879, pet•mitt.indo li irman
dade do Santissimo Sacramento da freguezia de 
S. Christovão, nesta côrte, reconstruir a ca
pella que alli sorve de matriz, e facultando-lhe 
que applique, para a realização das respectivas 
obras, o producto elas loterias e:s:trahidaa e por 
extrahir qne aqueila irmandade foram conce• 
didas pela lei n. 2329 de 30 de Junho de 1873 ; 
e, tendo a commissão verifieado que a citada lei 
concedeu iO loterias para au:s:illo da edificação 
de uma nova matriz naquella 'freguezia, julga 
de seu dever, antes de emittir parecer tlotlnitivo 
sobre a proposição, saber si a projectada ma
triz noya já foi começada, e qual o estado em 
que ficaram as obras, be.u como quantas das 
lotel'ias coneedidas já foram e:s:trahidas e qual 
a llpplicação que teve o seu producto. 

Assim pois requer a commissito que sejam 
solicitadas .lo governo as informações. 

Snla das sessões do senado em 15 de Junho de 
1883.-D. J. Nogueira Jaguaribe, -J. J. 
Teixeira Junior. 

ESTR.lDAS Dlll FIIRRO D, PEDRO II lll Dlll B, PAULO 

O Sr. Visconde de Jaguaryc 
-Sr. presidente, tondo de mandar n mesa um 
requerimento, seja-me permittido otferecer ao 
esclarecido juizo do senado as considerrtções 
que me parecem sufficiontes, para que elle se 
digne approval-o. 

Na Folha Nova de hontem, jornal que se 
publica to:las as manhãs nesta côrte, com gran· 
de aceitação ... 

Ulr Sn. SIIINADOI\ :-Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE Dlll JAGUARY • , , lÓ•SB O 

soguinta (IG) : 
« O trom expresso de S. Paulo chegou nnto

hontem 1t hol'll da tabolla. Foi um caso tiio raro, 
quo niio podemos cleixai' de registrai-o. Cá. 
fiea. ~ 
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O menl'equeriln~nto ó o Hoguinte (/8) : 
,, RorJuoit•o quo, p3lo miuistorio dll t\gt•icul

tnt·a, commot•cio o obl'aS publicas, se poçl uo 
gpvorno. 'lu~ infol'm.o si nocossito. do providon
ctaa leg-ts attvns, o.üm de que c~asom as con
tinuas il•t•egulal'idados do trom expl'osso do 
S. Paulo, com gl'ando pro,juizo dos mm•il.dm·es 
do.s lll'OVincias do Rio de hnoiro e .Minas 
Get'il.cs, <JUO sct•vcm-se da o.~t1·adil. 1!0 ·f.õt't•o 
D. Pcdt•o II. » 

Fazi11 monl)ilO 11 li olha Nova do hontcm do 
ct~so ru.ro da haver cheg~do o t!'Jm expres'o de 
S. Paulo li hora d~ tt~belln. Pois bem; Slliba-ae 
agora que hontem mesmo o trem oxprcs'o ele 
S, Paulo chegou ú. estação terminal mlis d3 
uma hora tlopois da r1ue ma1•ca a tabolla. E sai
ba-se to.mbem que ó isto o que quasi diaria
mente succelo como bem disso a lf'olha Nova, 

O Sn. CARRÃo:- Ap~iado. 

O SR. VrscoNnm om.JAGUARY:- Não preciso 
do certo ch~~omtn• a attonção do ~enudo sobt•o o 
grande inconveniente que da h i r.Jsulla. 
(Apoiados.) 

Mas, por que tem isto acontecido ~ Sem du
vida por falta de energia nas reclamaçõ~s. 

A imprensa por vezes consigna este facto, o 
louvor merece a Folha .Nova, que assim mos
tra intereslar-se pelo bem publico. Mas os pre
judicados, os que mais imme:liatamente sotft·em, 
esses calam-se. 
Hont~m, por m•gente necessidade, tive de fa

zer uma pequena viagem na estrada de fe!'l'o 
D. Pedro Il,e posso do.r testemunho da indigna
ção que se manifestou ontt•e todos os passa
geiros, que oram muitos, das provincias do Mi
nas e Rio de .Tt~neiro, indignação do que fui 
participante. No mesmo dia em que ao notou a 
l'al'idade da chegada a tempo do tl'om, nessa 
mesmo contimia o abuso. ' 

_M:>s, como dizia, ó porque os prejudicados 
nao pugnam polca seus mtoresaes. E soja· me 
permittido dizei-o, porque não sou suspeito, o 
senado sabe que sou lavrador, a causa pl'ovóm 
da falta de energia dos m~ua collegas da la
VO\U'a, os quaos aceitat•nm a doutrina, que lhes 
foi imposta, elo q~te o seu unico dil'oito ó pagar 
o tributo, c a sua obrigação corrospondonto 
ó calar-so, 

E' preciso reclamar, e os f~ctos mostram r1ue 
as !'aclamações, mais cedo ou mais tardo, silo 
attondidas. 

Por esemplo: estabeleceu-se o imposto cha
mado do vintom sobro transito nos bonds da ni
darlo. Não foi RÓ no ll'arrnito rios bonds, foi n:1 
esti-ada do fol'l'O Ln.mbom, o ~thi niio foi do vin
tom, foi do l.ostõos. E' do mil róis om cl\d:L pas
Hagom do i• class:•, qualquo1' quo sojo. a dis
t'tncia, o <lo 600 róis nns dn 2• classe.' 

Pois bom : o senado sabe o que aconteeou 
pelo que toca no imposto do vintom. Antes 
moamo que nloi suppl'imi"so osso imposto, fcli 
ello extincl.o, o os cmnmodiatns doa bonds, nl\ 
capital do impo1•io, nntos do sot·om soccorridos 
por umal11i, ilcat•am livro do tribnto, 

Os.lavrndol'os o commorcio.ntos, JlOl'Úm, quo 
ao utilisam d11 ost1•nda rlo J'ot'I'O foram pn.g:tndo 
o eontimmm a pn.gar ntó lt"jo., .(ii]JOiados.) 

O S11, Droao Vm.no:-Pot'cjue ntto fizet•nm 
desordem. 

o St\. VtBCO);DIIl Dlll hGUA!W:-Si CUlUJll'OIU 
o tlovet· do p •gat• o tl'ibuto legal, ó pl'2Ci~o pót• 
<la pal'to o ayHtema pt•eju.licilll d•J se cnlurora. 

O ministel'io da íil.zenda annunciou j li um 
dcfic:it do 6,000:000$, que o nobro senudot• poln 
pt•ovincia do S. Podt•o do Rio Gt•:mde do Sul 
elnva 1\ 50.000:~00$, com o. proficioncio. qu0 
lhe ó conhecido., 

Ello ho. de, sem duvida, demonstrai' que são 
50.000:000$000. E na falia do throno jli se 
anuunciat•am impostos pat•a os lavradorJs.Si não 
ao tivesse mud,ldo o ministol'io, ó fóra de 

'duvida que havinm do solfl•el-os. 
Não sei si o actual gabinete, t•oconsid•m~ndo 

estfl questão, atteudera ás justas 9.ueixaa, <JUe, 
com a maior reserva, o maior cu1dado de nií) 
escandalisar, tôm feito os laV!'adot•ea em cou
serJueneia da. baixa dos productos da lavoura, 
das grandes dil!lculdadei com quo luta! 

Não sei si eas~s vozes baixas chagarão aos 
ouvidos do ministet•io, o si olle com elfoito ao 
convencerá de q uo a la vout•a não póde com 
tantos tribl!tos, de que, polca gt•avosos que já 
paga, colha, ao menos em compena:.çiio, ser-
viç,os correspondentes, ' 

Si não recbmou contra o novo imposto de 
passagem nas estradas de ferro, ao menos con
ceda-se a lavoura, jli tiío onerada, alguma justa 
com pensaçlío no modo de servil-a. 

Em taes circumatancias, parecera a alguetn 
que o meu requerimento deveria sór concebi
do om termos ditferentes, isto ó, que deveria ou 
antes pedir se governo que dê contas das in
formações, <lo que esteja do posse, 'sobre as con
tinuas irregularidades apontadas.· 

O g·overno tem um fiscal nessa estrada de 
fot•ro o deve receber communicações minuciosas, 
ex;tct~s do todas as ocourt•encias que pet'tl!rbam 
oserv1ço.,. 

O Sn. Droao VELHo :-Isso hoje 6 uma re
pal'tiçilo publica. 

O Sn. VtscoNDll: DE JAauAnY , • , tetn um 
fiscal na oatmda do ferro de S. Paulo, o ess 1 

fiscnl devia dat· contas do todos os inci,lentos 
que occol'rom, Eu, pois, podia podit• antes que 
o govcl'no dósse conhecimento ao senado das 
iufo1:maçõ?s que tenha, e dissesse quaes a~ 
provtdencms que tem tomado. 
. Mil~, intencionahnonto redigi o mou t·o~uc

rtmonto em outros termos, porquanto pondo do 
parto 11 sympathb que om mim é natural pnt•n 
com todos os meus comprovinchnoa, pelo que 
toca ao :<ctual S•·· ministro do.agt•icultura se cltl. n 
circl!lllstnucia de uma rOJllltação, om todos os 
sonltdos, f:.vot'IIVOl do <JUO goza na pt·ovincia, 
mesmo antro os sous t~dvorst1rios politicas. 

Por consoquoncia tenho iuteil•a confianço. em 
<]tte o Sr. miniat1•o da agricultura hado tomar 
provi.loncit~s officnzes 11 osto respeito. 

Niío ó simplesmente um abuzo, ó um vorda· 
doiro OSClllHhllo, quo n!ío pódo continu:tt' ! 

Allogn-so quo lm nm contt•ato do .trnfogo 
mutuo Ol\tt•o n. oslt•nda <lo fon·o D. Potlt·o II o 
"d•J S. P,m[o, o <J'!O, om virtude dosso con
Lt':tlo, 11 ~<Rtr~dll doS, Paulo rlovo poJo telogra
pho auntmcltu•, <JUltlHio huuvor num tlonwm do 

,, -

··~ -
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mais de umB hor''• pBm segou ir un1 OX[ll'O.'"O• 
outro trem pol' sua conta, afim do tl·anspol•tnr 
os pa~sagoiros quJ tiverem vindo pelo li•om de 
S. Paulo. 

Seja assim; niio vi os termos do contrato, mas 
não podem se1• absurdos. Bm toda a parto ha 
ossos inconvenientes nas ostr.1dua de fe1•ro, mns 
de corto que o cont1•lto não podia ostabelocJr 
como regra o arbitrio dJ demOl'al' o tl'Om fórll 
doa casos de força maioJ•, que devem ser justi
ficados : niio é passivei que o contrato consi
gnasse semelhan to clisposiç~o. Mas o que estu 
om praxe é que to .los os dias ó ra1'iss1mo que 
o t1•om chegue u hora da tabella. A Folha Nova 
ci disse, o eu sou testemunha, que deponho pe· 
rante o senado. 

Tenho uma fazenda proximo á estrada do 
forro D. Pedro II, o varias vezes no anno lil 
vou, o venho sempr~ até á Bnrra do Pirahy, 
onde chega. o trem do S. Paulo, e mui tas vezes 
ahi o espero. E o que é notava!, é que nem se 
da a razito dessa demora. . 

Hontem c h o gando o trem á Bal'l'B do Pi
rBhy, soube~so que have1•ia demora do 1 hora, 
que estava ntrazado o tram de S. Paulo. l<'oi 
qu11.ndo se manif"stou essa indignação de laVl'a· 
dores e negociantes, e nestas occ~silles, quem 
mais sofl'l·o ci o governo. E' então que se cos
tuma lembrar que o povo tem direito a ser bem 
governado, que paga tribntos para receber os 
serviços, OK beneficias correspondentes. 

Mas, felizmente, vinha da estação do Cru
zeiro o digno dirJctor da estrada de ferro 
D. Pedro II, e Bté no firn da viagem elle igno
rava o motivo dessa demora, do atrazo, Mas, 
como vinha de passagem esse digno dit•ector, 
hontem, por essa casualidade feliz, fomos fnvo-. 
r~cidos, abrevia~do-se 22 minutos, porque es
tando· o supenor presente, ot•Jenou, tanto 
quanto podia set•, ou nos pontos em que podia 
ser, que se augmentasse, que se désse maior 
veloctdade, com que se ganharam 22 minutos, 
chegando-se aqut crJm 30 e tantos minutos só· 
mente do demora. 

Intencionalmente redigi d~sto modo o mou 
requerimento, porque niio é de c:nsura, ó 
de confianç~t no Mtual ministro da agricul
tura. Estou convencido do que este abuso, que 
mais propt•iamente so pódo chamar um escan· 
dalo, não continuará.· 

No D:ario OffitiaZ de hoje, so publica um 
discurso proferido pelo Sr. ministro da agri
cultura, na camat•a dos deputa~os. Alli olle 
disse: (Lê.) · 

c 0 SR. AFIIONSO PmNNA (ministr·o da agri
cuZtura) :.;..E' preciso que fiquo bem assentado 
que as concessões de privilegias ús companhias, 
niio as livram de obrigações, o obrigações muito 
sérias, para attender aos justos reclamos da
quellos que são ·seus froguezes, que dospn;cham 
suas mercadorias parB sarem tramportadas po· 
las linhas, e que por ellas viajam quando tôm do 
procurar os cm troa commerci 1es. (Apoiados ; 
muito bem.) 

Si o privilegio fosse absoluto, isto ó, ~i dos
obrigasse as companhias do tm•om 11ttonçõos 
para com aquellos quo tom do set•vir-so do suas 
linhas, chogariamos t\ conclusão do quo soda 
nm neto inconvonionto fl\?.orom-so concessões do 

oatradns do ful'I'O, pOl'CJUO, ostr,belocondo o mo
nopolio, iam-se crenr sérios embnl'aços, in-so 
posar enormemente sob1•o ns zonas que n11 es-
tradas tôm de servil·. (1ipoiados.) l> · 

E' o que o nob1•o mintstro disse a rospoito 
dns estradas .de ferro om get'lll, o esta se acha 
em cit•cumstancias especillefl, vive d custa do 
thosouJ•o publico. 

O nobre ministl·o da ngriculttll'B ha de tomar 
creio, !LS providencias nocoss11rias, em vista 
dis.to ; qunudo não existisse o conceito faro
ravol em que ó tido, ou me lombt•aria de que, 
ainda joven, não está acostr1mado a usa1• da 
palwra P'll'll illudir. · 

Filho das montBnhas da provincia de Minas, 
aind11 consri1•va os costumes ·rusticos do dizer a 
verdade sómente e us11r da palavra. só parr~ esta 
fim ; e não duvido tomar pOl'llnte o senado o 
compromisso solomito do que o nobro ministro 
da. ag1•icultura não ha de consentir na conti
n uaçrio deste e&candalo. 

O governo tem urn fiocal na estrada de ferro~ 
e estou certo que o actual ministro da agri
cultura, com a perspicacia que lhe é conhecida, 
não Se limitará RS informações do S3U fiscal, 
porque essas nito as quero qualificar; S. Ex. 
dispõ3 do outros meios. E por que o govor•no 
niio tem mandado um engenherro de sua con· 
fiança viajar nesta estrada e vér? 

Mas, senhores, a respeito dos fiscaes das es
tradas de ferro, not.e-so quo niio sai quem é o -
actunl, não t1nho a hom·a do conhecei-o e por
tanto não me dirijo a pessoas,- a l'espeitO'dos 
fiscaes da estrada do ferro, bem ou mal, diz-se, 
cu inclino-me a pensar quo, mal, que é o Jogar 
onde os moços que sabem da escola polytoch
nicn e que acabaram seus tres annos de en
genharia civil, vão descansar·das fadigas esco
lares para esperar melhor arranjo ; ó nma 
qua1•entona rendosa. • 

O SR. NUNES Gol!Q.\Lvms:-Não ha. sinecura 
,igual. 

0 SR• VISCONDE DE J.\GU,\RY:-0 nobre mi
nistro da agricultura não ha de dirigir-se só
ment~ no fiscal, ha de r,~ correr a outros meios 
q uo tem n seu alcance. 

Meu requeJ•imento, pois, bem deixa ver que 
confio na noção do governo, o desejo sabe1• si, 
não podendo ella ser officaz, ha necessidade da 
intervenção do poder legislativo. · 

E' reconhecido o mau estado da ndministraçLTO 
daq estl•adas de ferro pelo ministerio que aca
bou de retirar-se do poder. O nosso i Ilustrado 
collega ex-ministro Gxpediu um regulamento 
que ou não tive ainda tempo de comprehon·ler, 
porquo, não sendo competente, careço do mais 
esp1iço para estudo mnis aturado; mas oul'i o 
nobt•o senador pelo Pnraná, que esse regula
mento nugmenta grnvemente a •lospczu. pu
blica. 

Na ignornncia dessns cousas, fico do nlguma 
mnnoira pt•evotli~o contra osso rogulamonto, 
por.]UO sou contribuinte, o porquo mo parece 
que isso niio sor;\ elo muitn vantngom. 

O regulamento do 18ü7 d1i no guvorno n 
complotn intorvonç1io orn surl ndministrnçíto. 

O Su. ANTÃo:-Apoindo. 

--·-···-·-···•· .. --.. ·•···~---------·--·•·-·-,--~-----....,...-~Ir'-:", -:----
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o Sll. VrscoNntc DE JAGUAllY : - Os quo não 
podam acompunhM a BnblimidndB dos conhoci
montos dos que dil•igem osso serviço, compt•e
heudom que, para ílacalisal-o, ó preci•o co
nhecer ct~balmente o mesmo serviço e que o 
fiscal deve ser um engenheil•o provocto (apoia
dos) o independenLe ; e, portanto, si se vai só 
augmantar o pesso:tl, creio, na minha igno
rancia, que vamos peioraJ•. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES dó. um aparta. 
0 Sn. VISCONDE DE JAGUARY:-Nito Ó possivel 

que contiJlue o serviço da linha tão impm•tante 
da estrada de ferro D. Pedro· II na depen-.. 
dencia da linha de S. Paulo, e ft·equentementa 
o serviço seja perturb1do ; isso nita· póde con· 
tinuar e tenho só ria confiança. de que o Sr. mi
nistro da. agricultura ha de tomar·providencias 
a tal respeito, e por isso não mod1t1co meu ra· 
querimento : vai como o havia redigido a peço 
ao senado, de cuja. attenção não costumo abusar, 
se digne approval-o. 

Foi apoia lo " roqu0rimento, posto om dis
cussão e sem debate approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MATER!AS ENCERRADAS 

Voton-se e foi approvada a proposta do poder 
executivo, convertida. cm projecto de lei pela 
caníir.rà dgs deputados n. 13, abrindo um cre
dito supplernontar para occorrer â deficioncia 
das verbas -GaJ•antin de juros ás estradas de 
ferro e outras. 

Foi a proposta adoptada para passar a 3• dis

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORED!'rOS SUPPLE~IENTARlllS AO mNISTERIO DA 
AGRICULTURA 

Achando-se na salt~ immediata o Sr. miniBtro 
da agricultura, foram sOl'toados para a depu· 
tação que o devia receber os Srs. Correia, 
Viorra da Silva e Barros Barreto e sen·to o 
mesmo senhor introdu~i lo no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa, 
à direita do Sr. presidente. 

Contio.uou em 2• discussão, com o parecer da 
commissão do orçamento, o art. 1• da proposta 
do poder executivo convertida em pt•ojecto de 
lei pela camara dos deputados, n. 20,do corrente 
unno, abrindo ao . ministorio da agricultura 
creditas supplementares á verba- Exet•cicios 
fintlos, do exercício de 1881-1882. 

O Sr. Silveira da Hotta:- Sr. 
presidente, tomando hontam parto neste debata, 
já exl?uz ao sen!'dC: aa razões com ~uo ~unda· 
mente1 as restrtcçoes com que asstgnet o pa• 
rocer da commissão de orçamento ; portanto, 
não tenho necessidade de alongar-me mais. a 
este respeito, tanto mais quando, na exposição 
dos funlamoa tos destas restricções, me pareceu 
que não achei contestação da parte do nobre 
ministro da agricultura. Nito devia, pois, es• 
perar que S. E:s:. tivesse necessidade de acudir 
no dobat,.,, contestando. 

Mas,·como annuucioi, tomai a palavra para 
respondet• ao nobre senador. pala provincia. do 
Rio Grande do Sul, relativamente a um ponto 
em que elle tocou, na discusailo de um requeri· 
monto do nobre e:s:-ministro da agricultura. 

cussão. Tt•atava o nobre senador de fazer com aquelle 
• nobre eK-ministro a liquidação de contas domes• 

O SR. MEIRA. DE VA~CONCELLos. (pela. ~rdem) ticas, a respeito do negocias, principalmente 
requer verbalmente dtsprnsa de mtorsttcto para da sua. provincia, e nessa. occasião enumerou 
a 3• discussão desta proposta. , ' .. os gL•andes oscan-!alos, os factos criminosos 

Consultado o senado, consentiu nn dtspensa que tinha, disse S. Ex., praticado aquelle nobre 
pedida. ex-ministro, durante a sua administração. 

OREDITOB. AO MINISTllllliO DA MAlliNHA 

Entrou em 3• discussito e foi som debate ap
provada, tal qual passou em 2• discussão e as
sim omendaJa o adoptada, pa.ra ser devolvida á 
outra. camnra, indp antes á com missão do re
dacçlío, a. proposta do poder executivo converti
da em proJecto de lei pela camara dos depu
tados, n. 19, do corrente anuo, abrindo ao mi
nisterio da mariJ:!_ha um cre:lito supplomentar 
de 324:735$749, para as rubricas dos §§ 25, 28 
e 29 do orçamento da marinha, no oxeroicio de 
i8B1-iB82. 

Seguiu-se om 3• discussuo o foi igualmente 
approvadn, tal qual passou om 2• discussão, e 
assim emendada e adoptada para ser devolvida á 
outra cnrnarn, indo antes rt eommissiio do r·e
dacção, a proposta do mesmo podar, ig-rralmonte 
convertidn orn projecto de lei, n. 23, do cor
rento t~nno, ttbrin lo no mesmo ministorio o 
orodito oxl.t·!lordinario do 538:820$287, pura as 
rubricas- Arsonaos-o-Obras-do oxorciciGJ 
do 188i-1882. 

Senhores, si o nobre senador, na liquidação 
de suas contas com o seu collega, senador pela. 
mesma provincia. ••. 

O Sn. SILVEIRA M.lRTINS :- Nilo estou li
quidando contas. 

O Sn. SrLVEI!\A DA MorrA •.• se tivesse 
limitado a censurar os actos dessa administra• 
ção, principalmente os que dizom respeito á 
sua provincia (e por isao ó que eu chamo li
quidação de contas), eu não teria necessidade, 
nem mo caberia mesmo intrometter-me neste 
debate, porque a defesa pertenci!\ ao nobl'e ex
ministro, e não costumo incumbir-me da dofosa 
da ministros ; antas, pelo contrario, rl minha po· 
siçilo politica, ha. mais da 20 annos, tam~me 
collocado no Jogar de ser sempre um vigia do 
seue actos. 

Portanto, si o nobre senador se tivesse limi· 
mitndo a consul'nr os actos da administração do 
nobre ox-ministl'o da ngricu!tut•n, a quem ncr·e· 
dilo que sób!'am meios pnrl' t•os,,ontlot· pelos 
seus actos, eu nada tol'ia a dizor ; m!ls o se
nado me fará a justiçn do reconhecer quo, to· 

'--------.,M...-.-.~,-------r;.__.......,-. -··-. -·---------
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mando parto nesto debate, nito o faço sem uma 
rnzuo, que está ao alcance dJ senado. 

Disse o nob1·e senadO!', a quem respondo, em 
sou discurso o seguinte (lê): 

«Longa e a list" dos actos do honrado ex-mi
nistro, merecedores de severa censura, mas 
entre ellos se tlestaca a- compra. da Ilha das 
Fló1•es, verdadeiro attontndo nas actuaes cir
cumstancias do pair. .l> 
• Ató :qui não tinha eu competencia para. en

trar no debate ;" portencio. ao nobre ex-minis
tro defender o seu acto, 

(Continúa a ler) : 
c D'onde tirou o nobre ex-ministro os • , ••• 

i70:U00$ para etfectuar o pagamento 1 Em que 
lei achou autorização p •ra as•im dispot• de 
seara. alheia, para tilo mal gastar os dinheiros pu· 
blicos 'I» · 

Aind!L até aqui nllo m~·pel•tence intromotter
m~ no doba te ; ao nobt•e ex-ministro cabia de
fond~r o seu acto. 

«QU>mJo, continuou o nobre sena lor, o ora· 
doi' foi ministro da fazenda, já existia a. ques-
tão da ilha das Flores.» · 

Aqui disse S. Ex.: « Sinto que não esteja 
proa mto o nobre sena<lor por Goyaz, que censu
ra. constantomen to os govern s que abusam 

. gastando illega.lmente o producto da contri-
1 buição dos cidadãos cm despeza• não autoriza

das, porque o nobr • sanador, conhecrdor do 
estado do thesouro e n~o ignorando que a go
vet•no não po.lia legalmente effi~ctua.r o pn~a
mento, tambem não tinha o direito da vender
lhe n sua ilha ! Nestes' tempos de ruínas das 
provincias, de sácrificios, Je deficits de ..•. 
50.000:000$, a compra da. ilha ,das Flores foi 
11m crime que devia. ser punido na casa de 
correcção.~ • 
• Até aqui eu ainda deixaria a defesa ao nobre 
a:s:-ministro. 

0 SR, SILVEIRA MARTINS:- A parte crimi
. nal não foi em referencia ao nobre senador, 
nem mesmo ao ministro; foi ao ministerio. 

0 SR. Sn.VEIRA DA MOTTA :-Bem, 811 en
tendo assim a.tó uq ui. Esto 11 indicando os pon
tos até on.le não teria. lof;l'ar intrometter-me eu 
nessa discussiio. 

Até es·a condemnação que V. EJC. lavrou 
contra o ministerio li casa de correcção, não 
tenho neceqsidade de intervir. Substituo upa
Iavra-mioistro da. ngricultura-por-ministe
rio,-pot•que V. Ex. quor estender a casa d\\ 
correcç:io a mais .alguem. 

O SR. SILYE!RA MARTINS :-A 'todos os que 
silo responsaveis por actos criminosos. Assim 
succedeu no 1•einado de Lui?. ~'elippe com o mi
nisterio Polignac ; foram todos. 

0 SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Mas O senado 
vai ouvir as palavras do nob1:e ~ena.dor, quo ~a
tendem a imputação de crm11Dai1Jade ato a 
mim (Iii) : 

« Si .houvesse sys'emn constitncionnl em 
nosso pni·t, o minnistro seria accusa.io po1• •:aso 
c r mo o o juiz r rin o son:~do, Mas o voto do ao
nadar cumplice do crime? Som dtt vida, quo nilo 
poder n votar, pois tlio criminoso ó o governo 
'1 uo malb~t·at:t OH dinheiro• publicos, como o 

V. II. 23 

memb1•o do corpo legislativo, fiscal do governo, 
que aceita esses dinheiros, efi'ectuandJ uma. 
tl·ansllocçilo que sabia nilo poder ser feita.. O di
nheiro sahiu da verba-Colonillação e estrudaa 
- o fez-se mais nma. traneferencia. da vet·ba
Obraa public~s-; o subterfugio esteve em se 
buscar a vo rba-Colonisação-, pois a. ilha foi 
afinal dostinada para. estabelecimento de im• 
migrantes ; mas a realidade à que se desfalcou 
a verba-ObNa publicas- , e isso não se podia. 
fazer. ,. 

Bem, basta-me isto par.1 fazer minhas obser
vagões, 

St·. presidente, si o nobre .senador se tivesse 
limitado a fazer a accusa.ção pelo acto, por 
certo eu nllo me teria. intromettido na. discus· 
silo ; mao o sena o ouviu, o sena lo l~>u, o paiz 
todo leu que o n bre senatlor, tendo considerado 
o acto tlto ct•iminoso que devia lavar os minis
tros pat•a a casa de correcção, depois chamou· 
me cumplica, de sorte que o maior favor que 
mo aconteceria et•a ter menos dias de casa tle 
correcção tlo quo os ministros. 

Portanto considero-me lambem condemnado á 
cnsa de cort•ecção e, sendo ussim, já se vê que 
por dignidade minha. e, princips:lmente, por 
digni~ade do senado, dovo mostrar que nilo es
tive no caso de sotfret• casa. de correcção • 

Senhores, eu até agradeço ao nobre senador 
pelo Rio GranJa do Sul o ter levantado essa 
lebre, pe<·mitta.-se-me a expressão. 

0 Su. SILVEIRA MARTINS:- Fiz meu dever, 
nilo mereço por isso agradecimento. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA : - En nilo agra
deço para que V. Ex. me agradeça ; agradeço 
por intet•esqe meu, po1'4UD V. Ex. me propor
cionou (não creio que fosse pela intenção de 
beneficiar-me), • , · 

O Sn. SILVEIRA MARTINS:- Não. 
0 Sn, SILVEIRA DA MOTTA:- Estou certo, 

não foi . 
0 Sn. SILVEIRA MARTINS:- Foi sómente na 

intenção de di•cutir a verdade. 
O Sn. PuEsii>ENtE:-Attenção t 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA. :-Eu é que me 

aproveito da occasião, que V. Ex. ·me pi•opor
Cionou, para esclarecer o f~cto,; e, si acaso 
o nobre senador, guerendo fazer esse serviço 
publico, serviço de parlamentar, denunciando 
netos do governo que silo prevaricações, se hou-· 
vesse limtta.do, embora roferindo-se a mim, a 
indicar em outros termos a parte qu" eu i'oderill 
ter ti.lo, e indicai-a. com a benevoloncia que eu 
devia r•perar de um collega, de corto ficava 
reduzido a entregar a defesa do acto sómente 
ao ministerio; m •s o nobro senador dirigiu-se 
a mim do uma maneira aggresHivn, chamando
mo cumplice de um acto,,, 

O Su. · Sn.VEIRA MARTINs:- Peço a palavra. 
O .~R .. SrLvEI!lA ,DA MoTTA :-.,, pelo qual 

o rnustorw devtn Ir narn o. casa do correcçito; 
closle que dou ossn cór ngg1•essiva 1i denuncio. 
que fez do facto, i nvolvondo-mo na. mosrua cri
minnlidado, tenho nocossidndo d; oxplical-o. Foi 
por isso qno eu disso que ntó agrndocin que 
o nobro s~nudor tivesse levll.ntndo ostn quoslüo. 



178 .A.NN.A.ES DO SENADO 

Ha muitos anno.l, senhores, doldo 1874, pódo
se dizor, quo Ull'lceu ossa quostil:1 ; doado 1874 
QUO h" opiniões mal osclarocidas a reslleito 
della o que podariam talvez prejudicar-nl"o, 
auppondo-me um solicitador do favoreg do go
verno por interesse meu. 

Portanto, tod~ a clareztt neste negocio con
sult.a o meu interesse, e ó por isso que agrude
ceria ao nobre s1nador, o com maia sincerid~de 
do que ora o.faço, si S. Ex. s1 tivesse limitado 
aos (levidos te1•mos com referencia n mim. 
Pensava moamo, senhores, que esta matel"ia não 
podia ser desconhecida do nobre senador, porque 
foi ministro desde 1878 até Fevereiro de 1879. 

Quando o nobre ex-ministl•o já tinha idóa da· 
questão, S. Ex. nilo podia, tendo de tocar nella 
lioje, conservar as idóas erradll.s em quo por
ventuJ·n algum dia esteve a respeito da minha 
posiçil~ em relação a este negocio, e no parla
mento ; não podia. 

Outr'ora S. Ex. mostrara desconfiança de que 
alguns actos da opposiçilo que eu fiz quando 
S. Ex. foi min'stro, tinham essll. or1gom ; 
S. Ex. tovo a fll.ci!idude uo 'luoror explicar 
esses acto;; do minha opposiçüo pai' uma ro
pugnancia sua em annlllr a osfoJ•ços meus, 
par,, nprovoitar-mo do recursos do thesouro já 
naq uel!t occasiiio. 

Porém essos factos pass1ram ; o nobre se
nador deixou de ser ministro e te\'O occasião 
mesmo. durante o seu miuisterio, de reconhe
cer que as mi11ha~ vozes no parlamento não 
podiam sar inspiradas pot• nenhum despeito, 
por falta do favor do governo, que ou nunco. 
solicitei do nonltum. 

Hoje appello mesmo para a sua honro. ; ost:t 
presento o nobre seuador: que diga si, du
rante mesmo o tempo em quo esteve S. Ex. no 
minislerio, eu solicitei alguma cousa a res-
peito deste negocio... · 

O Sn. :lrLVEI!\A MAnT!NB :-A mim, não. 
O Sn. SILVEm,l D·l MorTA :-Si alguma re

serva ha no -a mim, não-, poço aS. Ex. que 
não a tenha ••• 

O Sn. SrLVEIRA MARTINS da um aparto. 
O Sa. SILVlllll\A DA MonA: -Nada solicitei, 

nem por mim, nem por interposta pess~a. Pois 
bem; si todas essas suspeitas podiam ter dosap
parocido, e eu suppunha que o nobre senador 
me fazia justiça ••. 

O Sn. SILVEI!\A MARTINS:-Creio quo faço-a. 
O Sn. SrL YEl!tA DA MoTTA : - Mas niio ó 

mandando-mo p~ra a casa de correcção ..• (Riso. 
O Sa. SrLVllll!l.·l M,mnNs:- Não mania i. Ou

virú. depois. 
O Sa. SILYEI!\A DA MoTrA:- Suppondo mos· 

mo CJUO o nobre senador mo faz justiça, tovo 
occn•i11o do vorifical-o atá quando foi ministro. 
Como podia sor conluzido a ostfl. tdlusilo, quo o 
foz considerar-mo cumplica em um acto om que 
ou não podia ter criminalidade algum" 1 

Sonhoros, nilo q uoro tomar mui to tempo no 
senado com ostn qaostiio, porquo ontondo rruo 
o sonndo, por mm to quo lho mm•oça attonçito a 
dofosn da digniclnde do um membro da casa, nilo 
devo ~noro1• quo s3 gnslo muito tompo com 
os tos nogocios. 

Mas, por is11o mesmo quo que1•o abreviar a 
discuss~o, vou roduzit• as minhas observaç•ões : 
em primeiro lagar, a exposição do facto; em 
segundo, li theso ou doutrina om virtude da 
qual o nobre sonadot• quer compJ•oltendor-me 
na rosponsabllidado. 

O Sn. SrLvEm.~ :M,\u·rrNs:-Não revi o meu 
dlscurso; foi um resumo imperfeito ; esta na 
typographia. . 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:.- Sou obrigado 
a recorrer a eU o ... 

0 Sn. SILVEI!\.\ MA!\1'1NS : -Fiz uma ana• 
logia. 

o Sn. SrLVllllRA DA Mo-rrA:-Procedi a lei
tura antes de referir-mo aos factos ; como é 
extracto, poderia hnvor alguma altoraçi!o, o 
ontão ou nil:o devia repousar esta argumentação 
em uma inexactidão do discurso. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS : -Foi uma ana
logia, 

O Sn. PRES!DENT!li: - O nobre seno.'lor já 
pediu a palavra : acho que não dove dar apo.r
tos. E peço ao nobre orador quo se dirija ao 
senado ou ao presidente. 

O Sa. SILVEIRA D;l Mo-rrA:- Estou me diri
gindo sompN a V. Ex. o no sen1do ; não mo 
inquietam, nom me perturbam os apartes. 

O Sit. PnES!DillNTE:- Cortamento, mas ê o 
meu dovor, 

O Sn. SILVEIRA DA Motu:- V. Ex. mesmo 
é testemunho. de que eu já tenho solfrido granrles 
trovoadas aqui e do que não tenho procurado 
conductor olectrico, tanto mais que o nobre se• 
nador nito te~ dado apartes que perturbem. 

O Sa. SILV!lltnA MARTINS:- Apenas me 
elfpliquei: disse quo nilo havia cumplicidade, 
que fiz uma analogia. 

O Sn. StLVEIM DA MoTTA (pm·a o tachy· 
grapho):- Tome esto aparte. 

Para abreviar a discussão das explicações a 
que sou forçado, reduzirei estas observações à 
exposição do facto o mais laconicamente que 
fôr possivol, e então annlysarei a doutrina que 
o nobro senador invocou para cllamar a mínba 
cumplicidade a os te facto, 

Senhores, permitiam-me cinco minutos para 
fazer oata exposição. 

Em 1874 npparoceu no Jornal do Gommcr. 
cio desta córte um nnnuncio do almirantado 
inglez chamando propostas do quem quizosso 
a1•rendar ou vcndor uma propriedade beira
mar ou ilha, quo servisse parn deposito dosar· 
mado da osquad1•a ingloza nos mare> do sul. 

Appa.t•ocendo este annuncio o ou tendo troa 
ilhas, julguei quo alguma de!lns poloria sor
vi r e mandei PI'Opor 110 ~tlmiranto si queria 
vor o si nlguma serviria p~tra os sous arma· 
zens, O almirante, chefo da esquadra, dirigiu
se 1ts minhas ililas, examinou-as o disso-mo: 
« Nilo rocobo mnis pl'oposto.s do ninguom; cato 
ponto ó o melhor que ó passivo!; tom.todas ns 
condiçõoa quo nós podemos dosojar. E' um pouco 
distanto do ancoradouro, mas os to inconvonionto 
pa1•n nós ó poquono. 

41:111 nlguns bons odificios, agua em abundnn
cin, muiLo fundo om torno das ilhas, do modo 
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quo gi·andes ombaroiLçõos mesmo podem atra• 
ca1•, Eu não I'ecebo m"is propost:.ado ninguom; 
fiz o nnnuncio o não recobo mais propostas, » 
Quiz cntüo 'JUO ou foi•mulasso uma proposta 
par.L o almil·antado. Fiz n proposta o o almi
rantado inglez, para da1• sua annuoncia ó fazer 
acquisiçilo das ilhas, fez-me oxigoncias; quiz 
quo ou m!lndasse proceder a sondagens em tor· 
no dellas, com a respectiva mediçilo mathema
tice .. Chamei dous ongonhoiros, mediram-ao as 
ilhas, fizeram-se sondngons e eu mandei fazer 
um mappa colorido, segundo todas as regras 
technicaa o remetti para o almirantado, · 

Recebendo. a proposta con1 essos esclareci
mentos, o almirantado inglez exigiu que eu 
apresentasse o consentimento o:sprosso do go
verno, para lavrar-·6e a cscriptura. Solicitei-o, 
fiz um requerimento, pois creio que por ser se
nador não sou algum pllrili, que nllo possa ter 
CJUalquor propriedade, que não tonha direitos 
civis iguaes aos de todos os cidadãos e que, ten
do uma propriedade rodeada de terrenos de ma• 
l'inhas, q uo não podia alienar sem q uo o senhor 

·directo, que é o Esta:lo, concordasse, na fórma 
de no;sa lei civil, parll receber o promio da 
tranaferencia, g_uo ó o laudcmium, fiz um re· 
quel'imunto ped1ndo este consentimento. 

Este requerimento senhores, dormiu multo 
tempo em poder do governo, sem decisão. 

01•a, a minha primeira queixa é esta: pois o 
gowrno recebo o rcquel'imento, pedindo licen
ça para uma transferencia do propriedade, e 

. não diz logo-sim ou não 1 O que custllva.dizor 
-sim ou não 1 Si dissese sim, eu pagava o lau
àcmium das ~ 50,000 que ou podia obter peb 
minha propriedade ; dizendo não, si o govc rno 
não me pormittisse, ou tinha o recurso de ir tiOS 
tl'ibunaos civis, o mostrar então em que o go
verno estava responsavel por me ter negll.do 
licen~m. 

Passaram, po1•óm, f5 mezes, e no fim desses 
15 mezes, depois de muitlls solicitações de Lon· 
dres, para obter o consentimento, não tendo eu 
podidoobtel·o, roce ui uma cal'ttl do almirantado, 
de que já fallei nesta casa. Apresentei-o. ao 
Sr. ministro da fazenda, que então era o nosso 
digno presidente, meu amigo, o disse-lhe : aqui 
está esta carta do almirantado, declarando que, 
tendo-se demor~do o consentimento por tanto 

. tempo, ello não podia esperar mais, e tinha 
resolvido fazor a sua estação nas Antilhas, e, 
portanto, não tinha mais necessidade das ilhas. 

Com eRta carta do almirant~do, entendi que 
podia reclamar do g-overno uma indemnização, 
por me ter impedido quo o negocio se fizesse, 
negocio que ou podia fazer, porque ora negocio 
licito. 

Roguori indemnização, e o governo mandou 
ouvir duns secções do conselho de ostado. O no
bre senador, que foi tamhom ministro da fa
zenda, tal voz visse as consultas, 

O Sn.. S!LVEIIU.liiAn.TINB: -Sim, sonhar. 

O SR. SILVEIRA nA MoTT,, : -As consultas 
foram dadas pelas socçõos do fazonrla o justiça. 
Foi rolntor da commiBSI10 do fazenda o Sr. V is
cando do Rio Brnnco, o foi rolalor da commissilo 
do justiça o Sr. somL<Ior NniJuco ; faziam parto 
dessas secções outros sonndoros, como o nobre 

Sr. Visconde do Jaguary, da secção de justiça, 
o da de li:lzonda o fallOcidO Sr. Josó Podro Dias 
de Carvalho e tiLmbem o Sr. Marquez de S. Vi
cento o Visconde de Nictheroy. 

Estes parecere.•, senhores, foram os que me 
firmaram no dil·eito que eu tinha, porque atá 
então podia desconfiar do meu juizo como in
tere'sado. Tanto o parecer da. seoçil:o do fazenda 
como o da do justiça, om conclusão disseram 
~ ue o governo tinha feito mal em negar a 
bcença pedHa, porque não havia inconve
niente alg-um em ter o almirantado alli um 
deposito desarmado, sujeito ás leis fiscaoa, 
como ao queria, om umlogar que não era ponto 
estrategico nem de defesa, nem de aggressão; 
que, portanto, ó innocente o armllzem que elle 
pretendia ter alli, e que, visto o governo não 
ter dado licença, oram de parecer que eu tinha 
direito a reclamar uma indomnisaç!io. 

Firmado nesses pareceres continuei a insistir 
para que ao decidissem as consultas. Não so de· 
cidiram, até que no miniaterio do nobre senador 
pela Buhia, o Sr. Saraiva, tendo-se Já passado 
sete annos, som se decidir o negocio, eu lhe 
disse : «por que não decide isto 'I De qual<Juer 
fórma me serve a decisão, porque si o governo 
decidir contra' mim, e não se conformar com os 
pareceres das duas secções elo conselho de es
tado, que me foram favoraveis, tenho recurso 
de i'l• para os tribunaes civis; o contencioso 
1dministrati v o converte-ao cm contencioso ju
diciaria.~ 

Devo este fiLVOI' ao nobre senlldor ex-presi
dente do conselho t!aquello gabinete : decidiu a 
questão, e a decidiu contra mim, fundando-se 
em que ou não tinha necessidade de consenti
meu to, que· a pena da Ordenação, de ser obri
gado o senhor directo a dar licença, como não 
tinha sido dada, eu podia prescindir do con
sentimento. 

Posteriormente, depois que S. Ex. subiu do 
ministerio, ou logo que proferiu este despacho, 
interpuz recurso para o conselho de Estado, 
e o governo mandou ouvir novamente a secção 
do fazenda. 

Felizmente nesta questão podemos fallar com 
testemunhas, \lorque o senado o qunsi todo de 
aonselheiros' de estado. Foi ouvida a secção de 
fazenda do novo e ella foi de parecer que eu 
podia vendai' as minhas ilhas, que niio havia 
embaraço nenhum, que eu tinha o direito o não 
precisava para isto de consentimento. 
. Mas, senhoras, ~ntão houve mà fó no proce
dimento do governo, por<[UO não mo deu o con
sentimento, doado 1874, o depois vem-so dizer: 
podia vender, não precisava do consontimeuto, 
O cmo austava o governo dizer que ou não pro
aisivn da consentimento 1 

Mas, sonhorl•s, somos chegados qunsi no porto. 
Houve esse pa1•ecor da socçiio do fazenda do 
consolho do ostado ; mas o que ó :•egulo.1' e se 
pro.ti.ca ó qu', 9.un;ndo soba um negocio .dostes 
,[epOls do consti.tUldo o recurso da do•llsilo, a 
aonsultn do conselho do ostudo devo sol' rosal
vida, n1ío pOl' um despacho do ministro, mas 
por aontonçn pró ou contra : llsna ó a •ontonça 
do contencioso. 

O nobre sonn•lor, ox-minbtro, do qual havia 
ou recorrido, l!lmbom n1ío pl'occdeu assim: 
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dou um despacho, nito · resolve11 a consulta; o 
ello tinha debaixo dos olhos duas consultas, :los 
Srs, Vi, conde do Rio Branco o Nabuco,. que do 
certo deviam fazo1• ali)'U!!l!l autoridade na q uos
tiio; nlio foram resolvidas: ultimamente man
dou o nobre ministro ouvir a soeçito -de fazenda 
do conselho do estado, e nlío sei que haja de-· 
cisi!o. 

Ora bom ; estava o negocio nestes termos, o 
eu pedi co1·tidão da consulta uhima que se ti
nha tido o das primeiras, para· endereçar mau 
l'ecurso ao contencioso e judicial. Nll:o tive 
inte!lignncia alguma com o Sr. Visconde de P.a
mnagull, nem com oull•o qualquer dos St•s. mi"' 
nistros, a respeito desse negocio. O nobre Vis
conde de Paranaguá, depois que se fechou o 
parlamento, nunca mais fallou commigo, nem 
eu com elle ; nllo fiz proposição alguma, fiquem 
sabendo o senado e o paiz.,, 

0 Sn. VISCONDE DE PARANA<!'UA': -Apoiado. 
0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA:- , , , nem por 

mim, nem por procurador on preposto mou. 
Estavam as cousas no ponto em que tentei re• 

cur•o, s1m haver decisão da consulta., quando o 
nobre ex-presidente do conselho so apresentou 
na minha re<id ·ncia, que era na' ilha das Flores, 
com seu collega o Sr. ministro da agricultura, 
com o Sr. Biclllho, com o Sr. José Julio de 
Barros, director da secretaria da agricultura, 
com o Sr. Marcelino Moura, e ainda mais um 
outro empregado, creio que da repartição das 
terras e colonisaçito, -

Apresentaram-se, viram a ilha, examinaram 
as obras e eu ncompanhei-os civilmente, como 
é ineu dever e costum~, . 

Não ontabolei pergunta alguma· a respeito do 
intuito da visita, até que o nobt•e Oli:·presidonte 
do conselho, depois de feito o seu · exam1 e de 
haver convet•sado com os cavalheiros que o 
acompanhavam, cha.mou-m~ de parte e disse·me 
palavras gue vou repetir sem alteração, assim 
como a. mmha r e <posta. 

Disso-me S; Ex.: c Sr. Fuão, o Estado pre
cisa da~ m1s ilha~ ; não é só, desta, é de todas, 
e o senhor não nos porá na neces•id1de de om
progar meios de desapi'Opriaçllo, por utilidade 
publica ; quero compral-as para o Est~~odo, o 
dou-lhe i 70:000$000, 1> 

Eu rospondi a S. Ex.: c Sr. Visconde, é a 
segunda violencia quo o governo me faz: a 
primeira foi qu,.ndo tive um comprador que 
me otferocou ~ 50.000, e o govorno impediu o 
negocio, nito me dando consentimento para. a 
vencla. E agora, quando o governo vê quo 
perdi meu c·1mprad?l', pois annnnciei a vonda. 
de minha ilha om folhetos, expondo toduB na 
condições; agora que niio tenho comprador, 
vom o governo o diz : prociso desta ilha, e dou 
tanto ! E', pni•. a segunda violencin., qu01•er 
comprar por 170, aquillo quo me niio dniXR
t•am voo der por 500; mas, uma vez quo me fal
Ia om nomn do ERtndo, ou n11o faço qucstilo 
do quantia. Uma vez que V. Ex. rliz quo o 
Estarlo precisa das minhas ilh~s, ollas silo do 
Est><rlo, intlopendonto do p1•ocesso de dosapro
priaçiio por util dado publica. » 

Or '• sonho••os, uma voz fJIIO os factos p1s
aaram·se assim, vamos a vor como o nol.lro so-

·, .... .'',..:. .. -.:'..:-

nador pelo Rio Grande do Sul, d vista. da um 
ca~o tlestes, póda ancabeçat• sua theol'ia de 
cumplicidade minha em acto criminoso do go
verno. 

Diz S. Ex. que sou um ralhador no 1tan~do, 
contra abusos e escandalos do govet•no, e que, 
portl\nto, devia saber que o governo não tem 
credito que cbeguA p11ora isso. 

Re•ponJo formalmente ao nobre senador-que 
eu nilo podia saber que o governo nito tinha 
credito ; na lei do orçarnento vigente o governo 
tinh t 700:000.$ para despezas de colonisação e 
mais d,>us mil e tantos para obras publicas ; ora, 
estav>t-sa no fim dos primeiros seis mezes do 
e:s:ercicio, e n1lo era de suppor que nesses pri
meiros seis mezes houvesse o governo esgotado 
toda a verba; portanto, eu devia pre•umir 9ue 
o governo tinha meios, sem exceder sua rubrica, 
para fazer o contrato. Na supposiçilo fundada de 
que tinha essas meios, porque a verba estava 
no principio do exercicio, não ~odia recei·1r, 
como pretende o nobre senador pelo R!o Grande 
do Sul, que o gwerno não tivesse verba; verba 
tinha, e varba sufficiente, porque. uma vez que 
o nobre senador disse no seu discurso que o 
governo comprou até som sabor pat•a o que •• ,. 

0 SR, SILVEIR,l MARTINS :-·No otllcio. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Eu tenho aqtti 
o officio e vou ler. 

.•• uma vez que o nobre sanador disse que o 
governo comprou sem saber para o que, como 
havia eu saber 1 Quanto mais que eu estou per
sua lido que o governo sabia bom pa1•a que fiin 
comprava a ilha ; e estou porsuadtdo hoJe, por· 
que nilo tivo conversa. nenhuma com o governo 
a respeito do destino que a ilha havia de ter; 
ouvi dizer que o governo a queria, talvoz, para 
um estabolecimento de escola agricola, ou 
para. serviço de colonisaçilo, para o que a ilha é 
o ponto mais convo'niento que ha na bahia do 
Rio de Janeiro, pois tem todas as condições que 
se póde desejar para um deposito de colonos, 
dispondo j:l de muitos e,Jificios, grande abun
danci» d'aq-ua, e estando, além di•so, a cinco 
minutos de uma e atação de estrada d 1 ferro, a 
de Cantagallo. 

0 SR, VISCONDE DE PARANAGUÁ :-Apoiado. 

0 Sn. SILVEIRA. DA MoTTA :-Quandu o go
verno estava mandando colonos pa1•a mo1'rerem 
de febre amarella na Gambóa, o Jogar menos 
salubre que ha no Rio de Jnneiro; quando estava 
creando, com dospezns anormal, um deposito 
no. P011ta do Cajú, creio que ja tondo ató con
trat.os l~rgos no.ra o fornecimento dos colonos ; 
entendo quo 1nesmo nesta parto o governo podia 
Ler até ju•t ficaçilo. 

O qtl o ou acabo r! e dizer está no officio do 
govoruo, que farei tl'an<ct•over no meu dis
curso, porquo ó :1 co•1firmaçito dns minh~t• pa
lavr:>B. E i~ o officio do ministorio da agricnl
tum no da fazondct, communicando a acquisiç>io 
da ilha (18): 

« Ministorio dos negocias da ag1•icultura, 
commercio o oll••na publicas.-Gnbinot,J.-Rio 
do .Jauoiro, 10 <lo .lnn·lit•o do 1883.- lllm. o 
Exm. ·sr.-Tonclo o governo imporia! tomndo a 
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deliberação do adquirir para o Estado a ilha d·ts 
Flores e duas outra' proximas áquella, ailuadas 
todas na bahia do Rio da JRneirCI e pertencentes 
ao senador José lgnacio Silveira da Motta, que 
manif Jstou a resoluç~o de vendei-as e de P,re
ferir, por motivo do bem publico, transfer1l-as 
ao domínio nacional, embora por preço inferior 
ao que lhe otfereoessem governos estrangeiros 
ou os particulares .. , , 

O goveJ·no reconheceu que eu tinhl. até pre
ferido vendei· as ao Estado a ven.lel-as 11 estran
geiros ou particulares,· por maior preço. (Oon-, 
tinúa a ler): 

« E considerando esta ministerio que pela 
quantia de 170:000$, que o mesmo senador de
clara aceitar,.,,, 

Declara aceitar. Nuo diz que eu propuz, 
porque realmente não propuz e nunca fallei 
em vender. (O ontinua a ler) : 

« ..• é .conveniente a acquisição das tres ilhas 
para o recebimento e agazalh•l dos immiqran
tes; serviço que ora se faz nesta cõi•te em 
Jogar imp1•oprio e de mCido provisorio, e ainda 
muito imperfeito, e que alli se poderá eqtabe
lecer em condições mais vantajosas, si não fór 
julgtdo de maior utilidade o dar outro destino 
áquelles predica, depois de adquiridos e de 
examinadas·todas as aerventias 11 que elles se 
prestam e que interessam lambem aos minis
terios da mit.rinha e da ga•Jrra; rogo a V. Ex. 
se digne mandar etfectunl' a compra, etc. » 

O governo ja destinava principalmente as 
ilhas para agazalho d' immigrantes, mas, não 
obstante, p~clia lembra~•-se de utilisal-as, verbi 
gratia, para estab1lecer alli a e11cola de ma
rinha, ou para 'lualquel' outro serviço. 

Seja, porém, como fõi•, o que é verdade é que 
o que está no aviso é a confirmação do que e.u 
acabo de dizer. 

Eu não fiz proposta algama, o governe foi 
quem a fez, e até eu poderia hoje mostrar não 
só que perdi a occasião de vender a ilha ao 
estrangeiro por preço maior, como lambem 
que pouco antes do governo me propor a com
pra; uma socieda•le d~ indu1triaes da praça do 
Rio da Janeiro, pretondendo orsamzar uma 
empreza de piscicultura, para o que tinha a 
vantagem da encontrar nas mesmas ilhas seis 
docas perfeitas (que só ellas custaram trezentos 
ó tantos contos), propuz-me calor-lhe as ilhas 
atá o valor de trez•mtos contos, qaerendo ea 
associar-me á empreza, sendo eu conqiderado 
como senhor do capital de trezentos contos, 
pelas ilhas. 

Aqui ostá o contrato, que vou ler, moamo 
parn não parecer f.:obuln. 

Diz o art. '6° deste contrato (liJ): 
«A ilha das.Floro•, situada na bnhia do Rio 

de Jan1iro, em f•·imte ao porto das Nevoa, e 
propriedade do senador José l!l'nacio Silveira 
da Mott,., com as suas seis docas, armaznns; 
casas e mais obras, ser1i incorporada á com
panhia quo so o:•ganizar, o fara part~ do 
sott capital, acco••dando-Be com o propriota
rio sobre o sou valo••, nilo oxccdondo r•sto de 
300:000$000. b 

Port·mto, nlóm do pn!•,Jor a occasil!o qno tivo 
do vou lor as ilh~s, pouco antas do rocobor a 

proposta dó governo, eu tinha ainda a alterna
tiva de vond~l-as po1• 300 contos para a compa-
nhia que acabo de referir. ' 

Esta ó, senhores, a exposição do facto. Agora 
quero considerar a doutrina do nobre senador, 
em virtude da qual ella me julga,. por ser ao
nado!' do lmpBrio, inhabilitado para fazer qual
quer contrato com o governo. 

O SR. StLVIIIII\A MARTINs : - Não disse 
isso • 

O SR. StLVIIIII\A DA MoTTA :-E' o qae se coi
liga do que está escripto. 

O Sn. SJLVIIIII\A MARTINS :-T1•atei .do facto, 
não estabeleci como regra, como principio ; é 
uma hypothese. · 

O Sn. StLVIIIIM DA MoTTA:- Na h:ypotbese 
ha de regular alguma doutrina; qual e a doa
trina que ha de regular a hypothesa l Não te
nho direitos civis por ser senador do Imperio t . 
Pela regra· do nobre senador o senador do Im
perio te'm mais esta limitação, que nilo t~m ne
nhum cidadão brazileiro- é 11ão faz~r-negocios 
com o governo-; aliás si o negocio é conaile
rado desvantajo~o ou criminoso, o B' nado r do 
lmperio é lambem cumplice, e, como elle é 
juiz do • ministros; S. Ex. julga que está inha. 
bili tarlo para aer parte intereasada em qual
quer negocio com o· governo. 

E serei eu o unico senador· que tem feito 
transacções com o governo 1 Senhores, ainda 
ha pouco tempo o governo fez uma acq ui si ção 
muito mais valiosa., a acquisiçilo de uma pro
priednde para a faculta lede medicina na Praia 
da Saudade, sendo ministro do imperio o nobre 
a~nalor pe~a Bahin,. e essa transacção de ... 
600:0:10$, que foi feita sem autorização alguma. 
do corpCI legislativo .•• 

O Sn. _DANTAS:- 400:000$000. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-••• reaFzou-se 
entre o nobre ex-ministro e um honrado sena
dor do lm perio, provedor da santa casa da mi· 
sericordia. Esse nobro senador, como preposto 
interessado p~la santa casa de misericordia, en
trou em um negocio de 600:000$ com o minis
tro do imperio, o negocio depois de feito veiu 
ao corpo legislat'vo o o corpo legislativo deu 
fun~os em J:lrestações para . .comprimento desse 
a~córdo. S1 a incompatibilidade consiste em 
ser o negocio feito apparec•ndo como partes in
teressadas um senad,,r ou um repres~ntante da 
nação e o Estado, nesse caso dava-se o moamo 
impedimento; ent•·oLanto o nolll•e sena:lor pelo 
Rio Gran la do Sul nilo se lembrou de accusar 
nem ao ministro nem ao sonador que ti varam 
parte no negocio. 

O Sn. StLVIIIIRA MARTINS:- Não ha p~ri
dado no cnso. 

O Sn. Su,vEJRA DA Mo1'TA : - São nogocioa 
foi tos pelo govomo com senadores do Impor i o" 

O Sn. StLVETRA M,I.RTINS : - O provador 
da santo. caso. do. misericordia não trato. do inLO· 
ressoa sons. 

0 Sn. SILVEIRA DA Mo1'TA :-Trntll do into• 
rosscs do que ollo ó procm•o,Jor. 
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O Sn. S1LVllili1.A 
blíoos. 

M.mTINB: -Interossea pu-· O Sn. S.ILVllllllA DA MoTTA:-Mna follzmonto 

O Sn. SILVEIRA DA MotTA :-Si houvesse 
responsabilidade no negocio, esse nobre sena
dor devia, pelo princiJ;~io de V. Ex., participar 
ta.mbem da rea~onsabilLda:le. 

Senhores, temos tido tantos negociOi dessa 
liaturoza ! Os terrenos da Armação furam ar
·rendados ao governo, creio que por 90 annos, 
por um senador do lmpeJ•ioi não sai si j~ acabou 
o prazo do arrendamento, O governo tem tido 
iemjll'e transaCÇÕSS muito importantes COm 
m~mbros do corpo legislativo. · · .• 

O SR, S!LVI!liRA MAn.ms :-Não contesto 
nem nego o direito, 

O SR.. SILVEIRA. nA MoTTA:- Mas, si não 
nega o direito, por que .nega-me então o da 
venJer aquillo que é mou W ! 

O Sn. S!LVI!liRA MARTINs: -V. Ex. não me 
ouviu, 

O Sn • .SILV.BII\A DA. MoTt'A: -o que aqui 
está. é que não tenho o direiLo de vender 110 
governo. Si não tonho o direito de vender 110 
governo o que é meu, nenhum representante 
da nação põJe to r nagocio algum com o Es-

. tado. 
, Senhores, o que acho do mais constran
gedor nessa discussão é que o nobre senador, 
com essa doutrina e sua a.pp1icaç1io, estendesse a 
criminalidade suppost~ do acto do governo n.té a 
mim, por ser sen11.dori pn.reco que o que teve om 
vista foi mostrar que eu ora um falso propu~ 
gnador da doutrina de tlscalizaçiio, que sustento 
todos os dias no amado, e q uo tenho propugnado 
coherontementa ha mais de 20 annos nesta 
casa ; doutrina que j~ sustentei como membro 
da camara dos Srs. deputados, quando era re• 
prescutante da provincia de S. Paulo, e que 
semp1·e defendi por mui1os annos durante os 
quaes fui deputado provincial daquclla pro
vincia, onde aprendi isto que hoje chamam ra
dicalismo, a9 tdéas liberaes que tenho profes~ 
sado sem interrupçlio na. minha vidct publica. 

Senhores, minha escola, meu berço politico 
. na provincia de S , Pn.ulo, ·deu-me por mostres 

dn. dout!'ina. politica os homens mais eminentes 
e mais puros, 'como não os ha talvez hoje cm 
nosso paiz. 

Ain,la me desvaneço de pertencer a essa 
escola dos Paula Souzas, dos Costa CnrvalhoY, 
dos Verguoiros, dos Foijds, que me deram 
o primeiro leite para a educação constitucional 
que t9nho, o ó por isso que a tenho sustentado 
nesta. casa, apezar do minh11 velhice, que ó 
uma ma recomrnondação para o nobro senador, 
porque póde·me julgar segundo a opinião do tal 
physiologista do ospirito-que os velhos todos 
silo crianças. 

NesLa casa, apozar dn. dobilidado do minhas 
forças, o nobro senador, quo hoje esta mais do 
porto, l111 do ter verificado a injustiça com quo 
trntava !\ nossn segundn camnra, como com
posta do ... 

0 SR. SILVEIRA MAitTINS:-Nunca. maltratei 
esta cnmnra i o~ homons, infolizmentc ó quo 
para lá vi'ío; nom ha otfcnsn em consignar um 
facto natural. 

vejo que mesmo o nobro senador,. por ter enve
lhecido ja alguns a.nnos neatn. casa, tem-sa tor
nado melhor e ••• 

o Sn. SILVBtnA MARTINS :- Naturalm~tukl 
com os bons Oltemplos de V. Ex, 

O Sn. SILVI!lnu DA MoTTA:-... e já os seus 
sonhos têm-se aporfeiço~do, o por isso nllo 
levo 11 mal que S, Ex. se tenha modificado até 
nas suns opini~es politica.a. 

O Sn. S!Lv.mmA MAariNs:-As minhas dou· 
trinas 1 

O Sa. SILVEII\A nA MorTA:-Politicas. 
O Sa. S1LVI!lmA IllARTINs:-Estas nilo; mas 

si as melhorei, nilo pódo SOL' senão em honra 
minha. 

O Sn. S!LVBIRA DA MorTA:-Por isso ó que 
digo que tem melh. orado, e porque tom-nas mo
dificado ; o melhoramento está na modifica
ção. 

V, Ex., que foi tilo cruel com o ministerio 
passndo, a quem uliás em seu principio bafejou 
tão favoraveimentei V. Ex., que foi tão cnel a 
ponto de estar sempre dizendo ao nobre ex-pre
sidente do conselho que elle sabia dos quartos 
baixos do S. Christovao, V. Ex. já,não acha que 
seja para desprezar aspirar aos quartos altos .•• 

0 SR. SILVEIRA MARTINS :-Eu não aapiro1 
pódo ficar tranquillo i não o tiro do Iogar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - A mim, não, 
V. Ex. não tira, porque eu nilo os desejo, 

O SR. SILVEIRA MARTINS: - Tenho-o de· 
clarado muitas vezes : fui lá uma vez e estou 
satisfeito. Não póde haver maior franque
za. 

O Sn. SILVI!l!RA DA MorTA : -E dove csta.r, 
poL'quo não se sahiu muito bem. ' 

O SR. SILVBIRA MART!L'lS : -No juizo de 
V. Ex. 

O SR. S!LVI!llnA DA MoTTA :-V, Ex. nA:o 
sahiu muito bem, pc.rque não sahiu muito agrll
davelmente., • 

O Sn. SILVBIRA MARTINS:- Nâ:o, senhor, 
muito agradavel e triumphantamente. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA:- Eu tinhn. indi
cado ja, para contestai' 11 falsa doutrina do hon
rado senador, varias transacções feitas entre 
representantes da nação o o Estado; ha muitos. 

Ora, ainda ultimamente, Sr. presidente, le
vantou-se uma questão importante, que hontem 
teve um despacho quo mo sorp1•ondou: o go
verno creio que fez concessão de datas do ter
renos auriferos ao Sr, Conde d'Eu. 

O Sn. PAES DE MENDONÇA:-· Não, no mor
domo. 

O Sn. SrLYEmA DA MorrA:- Ao mordomo do 
Sr. Condo.d'Eu. Hoje apparocem os tabel!iltcs 
todos da côrte intimados por preceito judicial, 
(não sei fundado em que), pnra não lnvt·a~Qm 
oacriptura alguma do vonda quo faça Sutt·Altozo. 
o Sr. Condo d'Eu a quaosquor protondontes, 
com n comminaçii:o do pona do estollionnto i 
como si um juiz pudosao inhibir um tabollilto 
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de notas, quo servo sómento para dar prwas 
dos contratos que se- fazem entre partes, de 
exercer o sou officio, prohibindo-se-lhes de· 
tomar a declaração de oonvenção entre Sua 
Alteza & os prelend&ntes á compra! 
··Ora., senhores, si acaso prevalecesse a doa· 

trinado nobre senador, neste caso, por·ma.ioria 
de raziio, o Esta lo nib póde fazer concesstlo, e 
concessão gratuita, de bens da. nação, á mor
domia da casa imperial ou da casa de Sua 
Alteza. Entretanto o facto ahi esta se dando, 
!un1ado em que a transferencia se fez do mor
dOIIIO para o principe; e a justiça hoje quer 
obstai' a tra.nsferencia para novos compra-

, dores. 
SenhoJ•es, a doutrina do nobre senador, a ser 

lavada â sua ultima extremidade, 1•eduz o Es· 
tado a não poder tratar com alguem, desde q_ue 
essn pessoa tenha qualquer posição na socle
dade, porque entilo se poderã dizer que é por 
influencia desse cilad!lo, · 

nado1', a julgar-me suspeita de ter-feito arl'llnjos 
·com. qualcJ·Der gorerno. 

E entretanto o nobre• senador larg& assim 
estas palo.VI'aa: ó cumplice, merecia a casa de 
correcção 1 •• , 

' O Sa. Sn:.vma.li. M.utTINs:-Fallei emvoz. 
bem retumbanto. 

O Sa, SILVli!IIlA 1),\ MoTTA:-Eu· sei qu& 
plllmões· tem o nobre senador, e pl'tiUVel'll a 
Deus que os tivesse iguaea. Mas estou repe
tindo o que V, Ex. disse. 

O Sa. Su.vmm<~. MARTINS~-Não póde julgar 
por ahi.. . · 

O Sa. SILVli!IRA DA :MOTn: -·Mas então,. 
, por que o nobre senador, querendo accusar o 
ministerio pelo acto da compra da ilha. das 
Flores, estendeu a accusa.çlto a.o vendedor1 
Por que é que, fazendo o exame do aclo do 
governo; estendeu este exame ao acto do pro-
prietario que vendeu o que era seu7 . 

E que, si acaso. lhe exclue a. cumplicidade· 
no caso doutrinal, como ó que o comprehende O Sa. S!LVBll\A MARTINs:-Explicllrai. 
na hypothese 'l Por que razão na hyP.othese 0 Sa. SIL'VEIRA D.l. Moru:-0 vendedor 
eu posso Eer comprehendido como inhibido de tinha ou nilo 0 direito de fazer a sua trans
tilzeJ' transacções 'I Já. mostrei que o governo 
ti. h b ã t b • "' d acção, desde que essa transacção era licita, e 

n a v.er a, e eu n ° es a.va na o ngaç .. o e essa foi mais, não foi só honrosa, foi mais do 
saber si ella estava exhausta. ou não; e porque, d' · h 
desde que, eu não tinha. obrigação de BJ.beP, que honrosa, porque vcn 1 a mm a proprieda.
si a verba estava exhausta, como não estava, 0 de ao Estado por mel)os da terça parte do que 

clla valia7 
nobre senador não podia concluir que eu eata- Si 0 nobre senador me apanhasae em um 
va inhibido de fazer n transacção. 

· negocio· que não estivesse nestas condições, 
Senhores, si não é para. que se me f11ça algu- então .•• oh! S. EJC. iria longe; então S. Ex. 

ma justiça. reputando-me ao menos um ho- poderia vir dizer que tinha havido conchavo. 
mem independente, não sei para. que serve a. Mas da maneir·n por que a venda foi feita, com 
c~rreira publica. que eu tenho tido no me11 estas circumstancias, o nobre senador ha de 
paiz. Tenho tido, ~.enhores, os melhores, os reconhecer que fez uma grave injustiça. ao meu 
mais eminentes ho!Il9ns de estado por meus caracter e que dea~onheeeu inteit•a.meBte meus 
amigos ; nunca me apraveitei delles. Procuro precedentes ;.oliticos. Quando urr. homem tem 
sempre ser muito I ove aos meus amigos poli ti- foi to um jus a esta posição, nilo deve soft'rer as• 
eos o particuhres: Por que razão, senhores, saltos destes, nlto póde merecer a pécha de 
all!im aecusar um homem de tão longa vida parocer suspeito de haver· entt•ado em· um ne
publica 1 Porque tenho vida publica desle es· gociosinho, ou, como se chama, uma patola.,, 
tudanto, pois fui reda.ctot• de uma folha, O Fe- Eu sei que o zelo do nobre senalor, e dttmui
deralista, auando Cijraa.va O segundo anDo em tos, póde apurar-89 no exame desses negocias, 
S. Paulo; d ahi veiu a minha quéda para a au- procu1oando achar abusos. Mas OS' abusos que 
tonomia das provincias • podem e:xistir nestes negocias nA:o silo venaas 

Jt\ vê o nobre sanador, faça-mo justiça; vem quo se fazem :1 luz do meio-dia.~ as transac
de longe a II)inha carreira politica; desde longa ções em que ta.es abusos apparecem sA:o ás OC· 
data tenho militado na imprensa e no parla.- cultas,são as que se fazem, não directnmente,mas 
monto, sem nunca sor pesado aos meus amigos, por intermediarias. Nós sabemos om que can
sem nunca perturbai-os em suas jurisdicções, sistom esses abusos; nós estamos to:los os dias 
porque costumo não polir favores. E, assim, vendo o qu~ acontece em transacções feitas in· 
coino boi do ficar exposto li condomnação que directamente, quan lo ató o governo tem dos-

- me 9uor lavrar o nobro senador agora, de ser fallecido diante do principio da concurrencia. 
um homem que anda por a.hi fazendo patota- para trabalhos publicas, para trabalhos de el• 
zinhas com os ministorios para vender a ilha tradas do ferro, o por quo 1 Porque os que ap
das l<lores por uns :!70:000$, menos da. torça. parecem perante o govorno não são os verda· 
parte do valor cm que ella me estli Y doires empreiteiros, ha. empreiteiros occultos, 

Podia ficar cnbdo, vondo desconhecidos todos quo não apparocem. 
os mous sacrificios do independencia durante Esta ó n chaga. Mas a res·poito de transa c-
tantos nnnos i ções quo se fazom ti luz do meio-dia, nas cir-

0 nobre senador oata nhi porto do uma teste- cumstancias em que foi feitl esta, não ao póde 
manha, o nobro soMdor por S. Paulo, quo s~bo dizer o que disso o nobre senador. 
o quo fui doado ostudnnto. Sanhoros, ou soi quo om àpoea como osta, 

Nesta cnsn, nn cnmnr.> dos doputnclos, nt~ pro· do tantos estragos do roput,çllo, incommoda 
vincin, ni(o f,onho dado lognr n que algt:om j mt,tito quo haja. nlguem quo ostoja um pouco 
pudes~o c.halnnçnr-se, e.omc o foz o nobro se· nmma, macceB~lVol n taos estragos .. , 
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. O Sn. SILVllllll•\ MARTINS :-Não mo cabe a 
allu•ilo; si é 11 mim que a d:rigo, repillo. Não 
tenho que invoj~r 110 nobre senador. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Não faço al!u
sõos a ninguem; refiro o lacto e o f~cto é que 
estamos em uma ilpoca de estragos do reputa
ção, c até das boaq; hoje hl\ como que uma 
porfia em ao estragar as reputações; e quando 
os niaus encontram-ao no meio dos bons, in
commodam-se com isto e procuram fazeT dos 
bons seus companheiros. · .. 

E' por isso, senhores, repito, que quando. es
tamos em uma época. de tanto~ estragos de 
reputações, eu queria que o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul na:o me fizesse essas suas 
allusões ••• 

O Sa. SILVElllA MARTINS : ;... Ni!e fiz allu
sões; fali e i bem directamente. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- ••• nlío me 
arrastasse a tratar de questões como esta. 

Scnhorea, eu tànho talvez abusado da pa
ciencia do senado o da sua. indulgencia. (na o 
apoitulos) ; mas precisava muito della, para. 
restabelecer a verdade. 

O facto, tal como foi exposto polo nobre se
nador, podia. tomar proporções d'onde resultasse 
detrimento da minha. reputação e detrimento 
to.mbem da reputaç~o do seu •do; e era. preciso 
que eu mostrasse que soa digno d& camara á 
que pertenço. 

Em todos os tempos, sempre . que tenho a.p
pelbdo para o senado, elle não deb:ou do mos
trar que sou digno delle. 

Foi o que pretendi fazer. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Silveira Mar-tins, da
pois de ter agradecido ao orador precedente o 
haver-lhe pi'Oporcbnalo occasJão para imme
diata r••sposta, recorda as circumstancio.s, em 
quo d .. •ixou o ministerio. 

Long-e da o ter feito desagradavelmente, 
como disse o honrado senador por Goya.z, o 
orador abandonou o poder em coaaoquencia de 
não haver conseguid '• no gnbinete a que per
tencia, a adopção da i .én de elegib:lidn ie dos 
acalholicos c dos naturali<ados, que longamen
te propugnnra quaudo Am opposição. 

Sahiu do go.bineto, mas to v o a satisfação do 
ver dep~is o triumpho completo Jossa idéa 
imposto. pelo. opinião publico. na segan.la tenta
tiva de reform~ eleitoral, o que demonstra 
que o paiz estava com o orador. Lembra o 
upplauso com que foi recebido no Rio Grande, 
logo depois do ter doixa to o poder,. Sahiu, pois, 
muito honrosa n ató gloriosamontn. 

Nii' ó tão pouco oxncto qun o orador te
nha modificado suas ido as politicas, como ao 
affiguro. ao nobrn souadOJ' por Goyaz. O qun tal
voz haja feito ó dar monos vivacidndo :\s 
suas c•xpressõos. Isso, porém, 6 conaO<]UOncia 
do lognr em qun falia. 

O oJ•a lor p:clitico, ~"m como o nctOJ', dovo 
componolrar-so da indolo do auditoria pornnto 
quom falia. Exprimindo-se dinnto do HOnado, 
o.ssombleo. do nuciaos, ó natural que nllo om-

p1•egue o oi·ador os meios de que lançara mito si 
se dt•igiaae a uma camura tlo moços, ou si fal
lasse ao povo na. praç·~ publica. 

Nilo ba, porém, negar que o oradot• ás vezes 
~ansa ter vindo cedo cln mais paJ•a. o senalo. 
Sente .au~ados df' outra camara, e, quando llt 
vai, inveja aos que a.lli se batem com todo o 
nrdot•. Re•pil·a melhor naquella atmosphera do 
que no ambiento aepulchral e tetrico do se
nado. 

Si outra cousa niio fosse aufficiente parCL 
demonstrar o terreno falso em que piso. o 
nobre senador por Goyaz, bastaria o seu sys
tema de d ·fes1 para fazel-o condemnat•. O 
honrado senador, em queattlo 'JUe denominou de 
honra pat·a si, foi buscar estranhos recursoij 
em palavras que attribuiu ao orador, dando a 
entender que elle jà injuriava a velhice do 
senado. O que o orador fez, foi apenas enunciar 
um facto natural, que a ninguem injuria.; mas 
dado que lles palavras houvesse o orador pro
nunciado, em que aproveita isso á causl\ do 
honrado senador 1 

Disse tambem o honrado senador qun os maus 
não gostam de ver os outros puros e tentam 
conspurcai-os. Si houve o.llusllo, não vem ao 
orndor. Vaso d · imperfeições, ni!o aspira á ca
nonização-mas desafia tl quem quer que soja 
o. articular um só facto em que o orador se 
houves e esquecido dos seus deveres de homem 
de Estado. Em tudo e por tudo tem sempre sa
crificado aos do paiz os seus interesses e os de 
suafamilia. 
Ma~ fez isso o honrado senador 1 Não. 
Não recusou o orador a S. Ex., nem a nin

·guem contestaria, .o direito de alienar a. sua 
propriedade Mas ó q_ue na hypothese o go
verno não tinha dinho1ro, ni!o havia no orça
mento verba para a compra da ilha das Flóres ; 
a transacção só illegalmente podia etfectuar-ae·; 
e o honrado . senador por Goyaz, que com~ 
memliro do parlamento, e, ·o quo é ·maia, da 
commissão de orçamento, n~ podia ignorar 
tae< circumstancias (conte.•tações do Sr. Sil
'IIOi..a da M otta);a.ulou mal fazendo uma venda, 
quando o pagamento só copt infracção da lei 
podia ser ordenado. 

Este fui o .raciocínio do orador -o acres
centou uma analogia. Assim como, pelo codigo 
criminal, quem compra objecto roubado, sa
bendo que o é, deve ser considerado criminoso, 
as.,im tambem deve inoorrer em crime quem 
vnnde a sua propriedade ao que só póde pa
gai-o. cc mmettcndo crimn. 

A verdade ó que o dinheiro nito sahiu da 
verbn Terras Publicas e Oolonisaçao. Sahiu 
apenas nppnrentem~nte; foz-se o pag•mento, 
e, depois, na estr.tdas q un deviam ser feitas 
nns colonins, para que est•s fossem emanci
padas o por is•o figuravam na. citada verba, 
foram custeadas pRlo. verba Obras Publicas, 
dn so:·to quo em roalidude o compra da ilha 
do honrado senador, desfalcou illegalmente 
esta ultima vorbu. 

O honra lo sonndor, membro do. commissilo do 
orçamento, sabia que o senado rejo'tnra 
200:000$ para so fnzor umn hospodo.J·ia de im
migJ•antos. O ao cndo condomnou a idóa, e o 
nobJ•o sonndot• collocou-an no. posição do go-
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vll'l'no, quo dos!•ospoitou a docisilo do corpo 
logislativo, cama se pro.ticou por occasião da 
observação no. passagem de V e nus. 

Na opinião do honrado senauor, o governo do· 
via· lho indemni1.açl!o. Mas, por que 1 O nobre 
senador podiu licença paro. vender sua ilha ao 
almirantado ingloz ; o gove1•no não lho deu 
despacho ; mas si o nobre senador im potrou 
licença, importa isso reconhecer que o governo 
podia d11r-lh'a o~ recusar-Ih·a, e, portanto, 
ainda neste ultimo caso, não havia direito, por 
pa1•te de S. Ex., a minima indemnização do 
Estado. · · 

Si o honrado sena10l' teve oJI'erecimento de 
~ 50,000, fez mal em não aceitai-o. Queixe-se 
de si. Na opinião do Ol·adOl', nenhum mal faria 
que, assim como tantos inglozes vivem pacifi
camente estabelecidos no Brazil, .tambem o 
governo desse paiz tivesse em nossa bahia um 
deposito de carvão ou um hospital. Nuo seria 
isso que levaria a civilisada Inglaterra a bom
bardear a capital de uma :ução amiga, . 

Coín o seu acto, o honrado senador. enfra· 
queceu a opposiçilo que move aos governos. 
(,!uando censurar abnsos semelhantes, todoslhe 
poderão dizer: «E' verdade, mas vós vos calais 
e ató applaudis ns illegalidades que vos apro
voitn.m ... » ( Contestações do SI·. Sil!)eira da 
Motta.)A influencia do homem politico sobra os 
que o ouvem, deriva em gran to parte do exem
plo. E' por isso que o honrado senador enfra· 
queceu a sua opposição no ftlturo. · · 

Comparou S. Ex. o seu procedimento com o 
do honrado senador por Minas Goraes, provo
dor da santa. casa de misoricordia. da côrte. 
Não ha. paridade. O nobre senador por Minas, 
vendendo os terrenos da santa cnsa, nilo otfo
ctuou transacção que pessoalmente pudesse 
aproveitar-lhe. Ainda quando do thesouro sa
h!sse algum dinheiro de mais, elle iria Rer em
pregado em provPito dos pobres, que é tambem 

. proveito da sociedade.Onde, pois, a semelhança 
entre um e outro caso 1 

O honrai o senador encarou a q ueetilo pelo 
aspecto da criminalidade; mas ó que muitos 
actos podem ser legaes e nilo legitimas, para 
quem os considera do ponto de vista moral. Ha 
cargos qu~ impoem certos deveres. O de mem
bro do corpo legislativo ó um delles. Foi nesta 
sentido que o orador failou em cumplicidade. 

Tratou S. Ex. do recurso para o conselho de 
estado. O orador n~Io tem bem p1•esente si no 
seu tempo de ministt•o da fazon·la ,iá havia tal 
recurso, mas lembra-se do que levou a quostilo 
do honrado senado!' no coneolho de ministros-e 
decidiu-se quo convinha adiai-a; foi o que 
houve, e nenhum direito se lesou, pois, como 
o Ol'auor jà foz ve1•, nenhum direito assistia ao 
honrado senador. 

Pelo modo por que o honr!ldo senador expoz 
o occo!•t•ido pam a compra das suas ilhas, vê-se 
g uo S. Ex. foi vi c lima do uma g1•and~ vio
loncia. S. E:s:. dovol'ia moamo ter roq_um·ido 
ltabeas co1pus pOl' coacção, constr.mg1mento 
mot't>l, e ltabeas corpus contra o nobre o:s:-pro
sidonto do coaHolho. 

O m•ado1• snbo como so fo1. a vonda: om um 
passeio, por occasiiío do jantar, qunndo so bobin 
champa[J!le sobro as ostras, o nob1·o OX•pl'.Csi
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dento do conselho annuncion que se ostavam 
comendo as ost1•as do Estado. 

Persuada-se o honradu sonaelor de que, tra
tando disto, o oradO!' o faz s•Jm intenção de be
neficio ou maletlcio. Cumpriu sen dever, nada 
mais ; e como para isso folse preciso censurar 
o governo, entendeu. que Lambem devia ser 
notado o procodime11. :o do honrado senador, 
mesmo porque o orado1• tambom faz parta do 
senado. 
· Censuras assim feitas são compromissos para 

o futuro, pois ó incontostavel qne, si quizer 
proceder com a boa raziio, ningnem deve pl'a• 
ticar os actos _que censura. · 

Nito havondo mais quem pedis.se S: -palavra 
I)Om numero para votat•-so encol'rou~!O a dis
cussão. 

AUG~IENTO Dili CREDITO AO ~IIN!STEIUO DA AGRI• 
CULTURA 

Seguiu-se em 2• discussão, com o parecer da 
commissiio de orçamento, o art. 1° da proposta 
do poder executivo, convertida em pt•ojecto do 
lei pela carnara dos deputados, .n. 2, do corrente 
anno, augmentando o cre'lito concedido pelo 
decreto n. 3022 ·do 12 do Novsmbro de 1880, 
para as obras nocessarias á emancipaçilo das 
colonias do Estado. 

O Sr:· Junqueira.;- Peço desculpa 
ao nobro ministro por constrangei-o a p1•e,tar 
attenção aos assumptos relativos a este credito, 
em uma hora em que parece que devamos estar 
fatigados. .. . . 

O SR. MINISTRO DA .AGntCULTURA : - Ouço 
sempre 11 V. Ex. com muito prazer. 

O SR. JuNQUEIRA:-••• Mas emtlm não ha 
remedio senão entl'ar ne>~as discussõ:•s analy
ticas, positivas, aridas ató corto ponto, princi
palmente depois de uma discussão animada e 
pessoal, como a que tev(3 Jogar hoje nesta casa. 

E tanto mais, peço desculpa ao nobre mi· 
nistro, quando veJo que S. Ex., como os seus 
collegas, qlle têm vindo ultimamente a esta 
casa, defender esLes credito>, fazom um papJI 
quo nilo lhes compete muito. 

Na verdade, os creditas quo temos discutido 
roferom-.le ao3 exercícios d~ 1880 - 1881 e 
188!-1882. Os autores desses credito< foram 
os ministros ·daquolla época, e, no ontrJtanto, 
estão ello3 presentemente occupados em outras 
cousas, philosophando, talvez fazendo combi· 
nações politicas, e abandonando o nobre mi
ni~tro e sous collegas que têm do support~r 
toclo o peso o to !os os desgostos destas discus
sões. 

Soi bem que S. Ex., assim como seus coi
Iogas, nilo autorizaram um coitil dessas quan
.tias. SS. EEx. não vio!Mam a loi ; a lei foi 
violada nos dous oxorcicios de 1880-1881 o 1881 
.a 1882; ontrotnnto, stio prosontemonto convi
dados para so apresentarem ·nos ta casa o dofon
dllrcm o governo C[UO nbrin o' creditas, d9fen
dorom, nno direi (om lingttagom de c~nonisn
ção) como ndvogndos do diabo, porque ostn 
palavrajtl ho.io soou mais do umn voz aqui; mas 
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como udvogo.:loa de uma entidade que procu1•a 
retirar-se da bai'I'O. do tl'ibunal, onde clevorio. 
estar pttl'O. justificai' seus actos. 

Conheço que o defenso!' official, o procurador 
publico neste caso ó o ministro que occupa o. 
pasto. ; mas o qua ora regular ó ~uo aquelle~, 
que decretaram as despezas, ost!Vossem aqm, 
po.ra auxiliai-o, e tomo.ssem a pnlaVl'a, como, 
por excepção unica, tem feito um illustrado 
sena.lor . pela província de Minna Gernes , 
quo aJndo talvez pouco participe nessas vio- · 
lações do nosso orçamento, por vezcs·t~.~ se 
esforçado por defender aquolles netos ; entro· 
tanto, que outros considemm a causo. como não 
lhos partoncondo, o occupam-so com outras 
questões, sem cogitar nas tor.uras por que pas
sam o nobN ministro e seus collegas da guerra. 
o da mat•inb, pnra d Jfendorem causas que não 
têm defesa. 

Eu não dit•:a cousa nenhuma, Sr. presidente, 
a r11speito destes creditas, p~r.tne muito já se 
tem dito contra abusos praticados pelo govorno.l 
si o exame não constitutsse a bnso do nosso s;ys-
tema representativo e pa!'lamontar. · 

O c!·edito que temos preoente, é de 
314:184$630 paro. augmenta.r a somma. des
tina.·!a para a. emancipação das colonias ; mas 
o que so ÍilZ a respeito 1 No correr do. sessão 
de 1880, o ministro da agricultura da.quella 
época, o fall8cide Sr. Buarque de Macedo, 
veiu ao pm•lamento e pediu o credito d·~ 
1.352:843$470 par,, se realizar osso. emanci'
p:içilo. 

Na vm·dade o regimen em que têm estado as 
coloains, vivendo li custado Estado, ó um l'e
gimen deploravol ; antes n•1o tal' oolonia ne
nhuma, do que tol-as de· tal ordem, pesando 
pot• ta:llo tempo sobre a bolsa elo contribuinte 
braúleiro. 

O St•. B·mt•que do Macedo nos prometteu 
solemne.mente que con1 essa 'luantia o govol'llo 
ficaria hnbilitarlo 11 emancipat• na colonias do 
Estado; n:lo so regate u1, !'oi co11cedida; mas 
no COI'ror do anno passadr1, a:•ndo ministro da 
agricultura o nobro reprosnntant•l da p1•ovincia. 
do Paraná, o Sr. Alves de Araujo, foi apreserr
tada uma expo~içllo de motivos, por ondoJ se vê 
que a somma de 1.352:184$630 foi insulllcionto 
p:~ra se emanciparem todas as colonias do Es
tado. 

Eu noto, Sr. prüRidento, nesta exposição de 
motivos uma o 'r ta capciosirlade que não é 
digno. da sericdnde do governo. Quo!•endo se 
justificar esse p·)dido, o fazer com que o oro
dito fosso dividilo enli•e os dous oxoc·cicios, o 
quo findara o o r1uo estava correndo, so di11se 
que tinha sido applicado á emnncipaçilo de al
gumaq colonias o que apresentavam um s.1ld<J. 

Quer o senado snborqu11l ó o saldo que apt•e
sontllva aquollo credito 'I E' o seguinte (tê) : 
«Saldo su,ioito d liquidaçao 3:225$000., 

Eis a'! ui o grande saldo que ficou do ct•odito 
especial pnm omnncip~tçfio do celonius ! E o 
governo não tovo recolo do uizor no parlamento, 
quo o cro.lito podido o votado ap!'asontava um 
s"Uo, ']uando o ollo minimo, o sujeito nin.ln 
!I liqui< açt1o ! 

g•, port11nto, uma ninharia, o com ollo não ao 
podia contar. A oxposiçilo do motivos nilo po-

dia referir-se a ollo, no momento em que se 
podia o nugmonto de 314:18,1$630. 

Observa ainda que o pedido sujeito hoje 6. 
discussilo, ó, po1• as.>im dizer, um p. di.lo posthu
mo ; o nobre ministro mo infot•martl si, pol'
venturn, os· ta ou não foi ta a dospezn, do que 
trata o mesmo augmento do credito, que foi 
apresentado á c amara dos deputados em 22 do 
Abril de 1882. Natut•almente a despe~a toda es
tar<\ foi ta; essa som ma ostnrú esgotada. E', 
pois, um credito posthume ; não sei mesmo 
como hoje o podemos conceder·. 

As coionias qtto se queria!\1 emancipar oram, 
na provincin do Espirita Snn to, os nucloos •lo 
Cc1stello, e a colonia de Santa Leopoldina ; na 
província do Paraná, os nucleos do 1° distrioto 
o a colonia do Assunguy; n~ província do Snntn 
Catharina, ns coloni"s Angelina, Azambujn, 
Blumenau, Itnjnhy o D. Pedro ; no Rio Gt•ande 
do Sul as colonias de Caxias, Silveira Martins, 
Conde d'Eu e D. lznbel. 

Pol11 exposição do motivos do. anno pro:s:imo 
pa.s•ado s3 vê que, com o credito vota lo no tempo 
do Sr. Buarque do Maoe.lo, fornm emancipadas 
em Santa Catharina ns cinco a que me referi, e 
mais a colonia do Assung-uy, n~> província do 
P<trant\, 

·Dizia-se mais que, no anno financeiro de 1881 
-i8A2,ficariam emanei pndns o ontrarinm no re
gímen commum as duas colonins do Espirita 
Snnto, e noutra colonia da província do P:wnnó. 
e as colonins Caxias" Silveira Martins do Rio 
Gran lo do Sul, e quo, depoi r do Junho do 1882 
seriam lambem emancipadas as restant~s. 

Depois disto, nós üiio tivemos outras i.nf"r
mar·ões, soniío' ns pm•cas e laconicas quo con
st:un do rdatorio apresentado este anno pelo 
nobre ministro d:·• :rgricultura. 

Pol' elle s·' vê quo ninda niio estão inteira
mente cmnncipndus duas das coloniaa do Rio 
Gt•anrle do Sul, Con lo d'Eu e D. Jzabcl. 

Pergunto no nobre minist1•o si a Oittancipn
ção r!"" colou ias, quo restavam nas proviucius 
do Espi!'ito Snnto e Pnran:i e das outras do Rio 
Gt•nnde do Sul, so realizou com a som ma, que 
so podit1 neste credito 1 Pergunto tambem si, 
não osbnrlo ollo concedido, como se póde reali
zai' a dospoza 1 

Estr1 questiio do colonisaçilo, Sr. presidente, 
tom sido Ullli\ dns no.9sas gr,~ndos chagas 
administrativas. 

l<olizmente eu vejo C{UO vamos entrando em 
outro caminho; hoje a 1mmigração que existo ó 
oxpontnnoa ; solm) 25.000 imrnigrnntes entra
dos no ultimo anno,no porto do Rio do Janeiro, 
apenns mil o t:tntos nt1o foram expont:meos. 
Jtl ó uma grande conquista. 

Mns nó,s commettomos muitos erros, q uc pn- · 
gnmos do urna mano ira dolor•osissima e agora 
estamns liquirlnndo o final dossos erros ; nesta 
liquilaçiio ó que ou desejava quo o govm•no 
fosso muito severo, muito .oconomico, porr1ue 

. ronlmonto estamos n emancipar colonins, fa-
zendo ns dospoztiS constantes 'lue vomos, o rtno 
ó uma gravo injnsliç.n, relativa aos habitantes 
dos outros pontos do Impo!'io, 

Pai' oxrnnplo: tratnndo-se rln. omancipnçiío 
das colonin.s C~ndo d'Eu o D. Isabel, no Rio 
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Gran .lo do Sul, com na quaoa temos gasto muito 
d~nh~it·~, ainda se vom pedit• 21(1:83·1$ pu~a 
VlaÇilO mtel'lln o oxtot•na, quando nós, .const· 
doran lo o caiado do .muitas provinciaH, pt•inci
palmonto do norte o do contl·o quo contt·ibqom 
muito pura o Esta:lo, não só com o imposto do 
dinheiro, mas lambem com o imposto do' san
gue, ~cúmos.ndmirados por v arque só tlll.l'a uma 
c?lonta no R10 Gt•undo, e como liquidação final, 
á~nd~ se gasta a. quantia de ;d6: 834$ com 
Vl!IÇIIO, 

Qual a pt•ovincin do nOJ•ta otl do centro, que 
tom tido estradas vicinaes foitns pelo govet•no 
geral om valai' t~o subido 1 Onde ju gastou 
tanto dinheit·o para llm ou dous municípios 1 

Com essa.- colouias ou pensionistas tem-se 
ga>to constantemente som ruas enormissimas ; 
no entretanto, q.ue o agricultor brazileit·o deve 
estnt• pngLLndo 1mpostos para .se fazerem eatas 
obras, algumas de mero luxo; e a razilo por que 
S'' vem pedir este credito, é por•1ue se tem 
gasto com a emancipação de colonias sommas 
fabulosas, na constt'tlcção de estr·adas e outras 
obras, que podiam ser mais modestas. 

A colonia de Assunguy, na pt•ovincia do Pn
t•aná, 'lue ja estava consirlerada emancipada, 
aindtt attui figura com 60:0UL$ pnra constrncção 
da e.~tr"da, qne devo ligar a séde da colonb ao 
pot•to de Antonina. . 

Mas quanto já não se gastou no Paraná com 
oss:1s coloniua 1 Entretanto, ainJa como remate, 
que, não sei si o será, figura a quota do 
60:000$000' 

Para a C<llonia Caxias pedA-se :linda :i5:676$ 
o para a Conde d'Eu e D. Izabol 2HI:834$0Qll, 

Agaril. a despeza que tinha sido autorizada 
por conta do eredito do Sr. Buarque de Macedo 
de que esta feita : · 

ESPIRITa SANTO 

Nuclea do Castello, 
Snnta Leopoldina, 

PARANÁ 

Nucloos do 2• districto, 
Asstmguy , 

SANTA CATHARINA 

Angelina 
Azambuja 
Blumenau . • • • • . 
Itajahy e Principe D. Pedro. 

niO GRANDE DO SU!i 

Caxias . . • 
Silveira Mnrtins , , 
Condo d'Eu o D. lzabel. 

16:052$000 
152:874$425 

i4i :000$000 
112:402.~932 

66:355$930 
1.20:817$950 
327:762$:388 
1.33:241$900 

1.06:524$000 
81:260$575 
81:065$600 

Note o senado, temos no Assunguy 112 con· 
tos por conta do credito antot•ior, e mais 60 
contos pOl' conta de dospozas a o!Tncttwr-so. 
Pot• consoguinto, dospendor:tm-so 172:000$ na 
despedida do rogimen da Lutola. E' muito di
nheiro. 

Qual outra pt·ovincin quo ,itl morocosso do go
verno gerttl umo. ollrtt somollmnLe, no valot• do 

300 ou 400 contos? Nenhum11. J11 se vô que é 
um sysLoma abusivo n c•mancipnçil'o de colouias 
foi ta por osta manoit•n; ó um attontado, n1ío ao 
devi\ ter feito afl~im. As colonbs ju existiam 
ha muitos anuas, e jli o govorno lhes tinha tlndo 
muito alonto; vivam, pois, como viv~m as 
demais povoações do Imporia; vivam na sua mo
tliocridade, ai nilo s:ió t•i.cas. Por isso digo ou, o 
govorno podia. lct• considerado emancipadas 
est·ts colonins, dando-l!tes upenns um subsidio 
pot• dous Oll tres mezos, e não fazer cou1 ellas 
doapozaa immonsas, e ainda em cima vir pedir 
augmonto de credito. 

Aqui tenho entr·e os papeis um oftlcio do i n
spoctor da' tert•as publicas e coloniztLçilo, polo 
qual se procura justificar o augmonto do cre
dito pedido naquell"' oc~asião, Mas, senhora.>, 
aq uella occnsitio era o dia 22 de Abt•il do i8B2, 
o nós estamos em Junho ·le 1883. 

Portanto, o credito pe lido naquella época já 
não tem razão nenhuma de ser, está c:tduco, 
porque a despeza ~stti feita, e assim o governo 
o que devia hojo fazet•, et•a declarar quanto 
exnclall,ente gastou, e pedir um biH de in
demnidade, 

Não deve insistir na estimativa de 314:000$, 
que ••stti muito fora da vet•dade dos factos. Ot1 
gastou menos ou gastou mais, do modo gue 
estamos representando aqui a rate raspetto, 
destioJ o começo da discussão, uma especie, não 
direi de comedia, mas um papel que não pa
rece muito sério ; porque o governo está in· 
sistindo que se votem estas qttotns calcu
lad:rs p:~ra Ít.quelb époc '• quando já S·l tom 
passado muito tempo, o hoje não sabemos ao 
certo o. quanto .se tem eleva.!o essas quotas. 

Eu ttposto quo por conta d·JSte C1•ed1to gastou
se aomma ditlbrentn. Ou nwior ou menor do 
que a pedid!l. Hoje devo-se saber ao certo. Es
tamos legislando na areia, 

E' o caso de dizer-se :· 

Nisi utile est rzuod facimus, stulta est glor:a. 

Estamos aqui querendo apparentar a glorio. 
tle discutir e analysar certos creditas, quando 
a objecção primordial ó, que as cifras aber
ram completamente da verdade, nada têm 
de commum com o que se passou, apenas mos
tl'am a intenção em que estava o governo de 
o:s:coder os ct•editos votnaos. 

O pt'dido de AbJ•il do anuo passado não póde 
ter razüo do ser agora, quo trata-se de uma 
despeza etfoctunda. 

Pelo relataria desta anno se vô qne das f3 
colonias só duas .. inda não ostiio emanci~adas. 

O nobt•o ministro sustenta estB crodtto, só 
poJo principio do governo: Nob/esse obligo. 

O nobre minisll·o, talvez, antes do occupar 
osso co.rgo, s~ ti vosso opposLo a est~ credito ; 
no entro tanto hoje và-so ollrigado, pot• força de 
mesmo cargo, a vtr como um:t ospec10 de defon
sot• olllcial - nchar !Jom quo se voto, 

Eu ,iulgavn molhot• que ao rounisso tudo isso 
om um f,Jixo, ao doclnt•nago, om summn, quantos 
milhat·rs do contos so tôm gnsLo por todos os 
ministorios oxtrn-Jognlmonto, o viosso o governo 
,pcdit• um bill do indomnido.do. 

----------~---------
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Tudo isso o.~tú desloc11do, o tempo ost:l pas~ado 
- 22 do "Ab1•il de 1882 não é Junho do 1883 ; 
isso não póde servir mais par11 cousa nonhumn. 

Entre tanto, co~1o oH tas pedidos sel·vem pcn•a 
bnse do critica, o nobre rninist1•o nos podia in
fot•m1r como ao gn>tou cs.so dinhoit•o 'I quaes 
foram as obras Coitas nessas colonias do Esta
do, que absol·vossem a somm11 onot•mo do pri
meiro Cl'edito, nllurnlmente a ,;esto; ai ost~~o 
sommn foi toda aba :t•vidn ou si aindo. exce
deu-se 1 

Note o a •nado que n to est~ aqui tudo.... · 
Em consequencia das enohentas CfU"l 'houve 

om Santa Cntharina, o governo a]lriu um cr.Jdito 
e:s:traordinario para as colonias de · ltaj11hy-assu 
o Itajahy-mirim, credito. 11vultado, que não 
appar9·:e, dá-se noticia delle dizendo que:« Não 
se consideram cssllS d · spozas extraordinarias, 
porq!le t&m d'J ser indemnizadas pelo outro 
Cl'edltO, !> 

Já và o sanado que ultimamente nas colo
nias não ae gastaram aómente os 1.352:483$470 
pedidos pelo Sr, Buarque de Macedo ; não se 
gastaram sómente os 314:184$630 podidos 
pelo Sr. Alves de. Araujo, mas gastou-se 
ainda uma somma, talvo~ 200:000$, como ct·e
dito extraordinario para soccor1'0l' ás colonias 
ltajaby-assú e Itajahy-mirim. 

Quasi que neste · Imperio da Santa Cruz vale 
mai.l a pena fazer parte das colonias ! Qnando 
nina cheia do mtigeetoso S. Fr•ncisco inunda 
uma villa ribeirinha, produzindo g1·andes desas
tres, nem um vintom se decreta para soc.lorror 
os habitantes d1quellaa paragens ; esta tem 
sido a nossa politica. 

Quando o negocio não é muito g1•ande, enor
me, se diz: 

c Arranjai-vos como· puderdes »; mas quando 
ha uma micbente em uma colonia, abre-se logo 
um cr~dito extraorJinario de 200:000$, 
300:000$000. . 

Assim era melhor neste paiz viver como uma 
cspocie de estrangeiro, po1•que nesta caso 
vivia-se como pensionista do Estado. 

Esse systema é daplorabilissimo; V. E:s:., 
Sr. ministro, acabe com isso de uma voz ; as 
ultimas colonias que estão po1• emancip~>r,sejam 
emancipadas desdo .jd; ha muitos annos '(UO 
lhos damos muitos favores, e por conseguinte 
pa1•a que estarmos contil1uan:!o ness~ syslema 'I 

Confio na immigraçiio, ncro li lo que ella irá 
d'o1•a om diante cm movimento c1•esconte ; pal'a 
isto bastam os elementos indirectos; tenhamos 
pnz, respeito us leis, cuidemos da hyg:ono pu
blica, o estabeleçamos vias de communicaçilo ; 
mas com o pons~>mento gorai do servir a 
todos os braziloiros, que a immigraçiío hn do 
vil·. 

Es1o ostndo em qu~ nos achamos, um pouco 
morbido, difficil da sociedade, ceasat•á ; a socie· 
dado não póde poroem·. 

Nos E;,tados-Uni<los da Amorictl do Norte têm 
h a v ido essas crises. 

J:Ia pouco tempo li um livro oscripto por um 
diplomM~ franco~, que rosidiu naquolln ropu
bhc~t, o ~uo conta o que úbsorvou om f838 o 
1830, om Washington, a rospoito dn polilicn 
dnrJuOllo paiz :- diffiçul•Jndos Jlnnncoiras, grnn-

doa intt·igaa politicas, a adminiat1•nç1io om mau 
estado- ó um quadt•o dosolalor, mas quando 
acabai do lN' o livro o pGnsoi no estado Mtual 
do prosperidade daCJ.uollo gt•ando pai~ com sons 
50 milhões d~ habltantos, cobot•to do estradas 
do fot'l'O, com um .commorcio immonso, uma 
riqnóza oxtra01•diuaria, do modo tal qno o mi
nistro da fazouda doclcu·ou ao pat•lamonto quo 
não aabo o que ha do fazor do dinhoil·o, JlOl'quo 
j:i. niío tom cilsns for tos para guardnt• OUI'O e 
prata, disso do mim pnt•a mim: «A immigrnçilo 
salvou aquollo paiz. » 

Naquollo tampo nquolla:paiz estava om gran
des ditliculdados, mns a immigração o salvou, 
po1•quo lbo trouxa uma grande somma de ca
pitnes, de iutolligoncia, do braços, do tudo que 
o tot•nou nimiamente prospero. 

Tnmbom nutramos ess:J. esperança; 11 coloni
sação espontclnea ha da vir em grande cópin, 
p1•incipalmento para o sul do Imporio, onda 
encontra climn adaptado nos europeus, o torras 
uberrimas ; ma~ para isto é preciso que o go
verno tenha corta energia, nit.o alilnente esse 
systema acanh~do, elia3 systema tacmho, restri
cto de colonias do Estado; risqu0m-so de nossas 
lois as palavras- Colonia do Estado; O Brnzil 
é um e unico, sujeito ao mesmo regim0n; quom 
quer vir para elle nos faz grande favor, e de
vemos recebei-o com os braços abortos; mas 
para ter um regimen .especial, um .est,lluto 
pessoal e economico, não·:nos serve, fique onde 
quizer. Conce:la o. governo a protecção que 
deve conceuer aos hospedes ; mas não despenda 
com olles um real, soniio no acto do desembar
que, com uma especie de hospedagem transi
taria a 9uem vai .passando. 

Em v1sta destas consideraç6es, comprohe11de 
o senado que ni!o posso encarar senão com 
repulsão um projecto desta orJem. Quando nós 
ycmos que para emancipar colanias se estão 
fazendo grandes estradas e grande obras, de 
que os colono1 não precisam para ir vivendo, 
considero: nhi ha alguma causa -latct ang1tis 
in llerba, ó preciso .examinat• a questão; estas 
estradas do 200 e 300:000$, para unir peque
nos nucleos com a boit·a-mar, ou entro si. 

E para chegarmos ao estaJo a~tual do trans
formação, foi preciso clamar por muito ·tempo, 
porque a toada om quo iamos ora colonias do 

-Est;1<lo o não obtinhamos por n.nno sGnão .2 ou 
.3.000 colonos apanhados na Eut·opa, não uiroi 
ontro os egressos das galós, mas antro gonto do 
maus eostumes, o quo vi11 Jo para cu, om voz do 
dedicarJm-se á agricultura, ficavam na cidade, 
commettendo crimes. 

Nada de colo1~isaçl!o of!icial, nacla de co
lonias do Estado ; regimen commm?J-. 

Si V. Ex. puder dar essa golpe, si 110 relato
rio futuro nos disser.: 

« Colonias do Estado. Estão acabadas estas 
excrescencias ; não figurarão mais no Ol'ça
mento » te1•1i prostndo um grande serviço. 

Fnllo assim, não só oomo roprosontanto dt\ 
nnçüo, sonfío lambem como roprosontnnto da 
grande pi•ovincia da Bnhin, porquo r1uoro que 
as p1·ovincias con tl'ibuam todna pnt•n ns deapozas 
publicns; mna tudo tom nm limito : a twovincin 
da Bahin u:.huui'O·HO om pagnt• imposLoH o, onll'O· 

,., 
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tanto, D1io tom colonins; honvo uma tonLativn, 
mas infeliz ;· uilo tlcldo o,;LI\1' por um poriodo 
tilo longo contt·ilmindo corn sen dinhoil•o pura 
sustentai' colonias aqui o alli, com g'l'<utdo esta
do-maior de ompt•egacloa, e fazendo est1•adM, 
monumonto~, gr•andos ig-rojns, g'I'andos oscolus, 
quando na nossas po!J1•os vil! as do intor ior (I'C· 
firo-:ne ao meti illust1•ado amigo e colloga), •.• 

0 Sn. FERNANDES D.~ CUNHA:- Apoiado, 
O Sn. JuNQUEtn.~: - ... estão na maiot• po

nuria, e como quo em abandono, não podem 
obter 2:000$ para concerto da matriz nem de 
uma ponte, Isto é uma g1·anrle desigualdade, e 
o pr_imeiro dovet• do legislador ci ser igual pára 
com os habitantes do pniz 'JUO elle representa. 
Nilo se devem, portnn tq, conservar coloniaa do 
Estado, qunndo ellns nilo precisam disto. 

Conseguintemente, Sr. presi<bnto, o meu 
voto ó con trn a proposta, não porque eu consi
det•e que este voto sajn .efficaz- o dinheiro est:l. 
gasto, 

E' contra n proposta por uma rtucstito do 
fórma, que para mim tem um grando vn!ot•- ó 
suppor o dinheh•o gasto, ó suppor a cif1•a inex
acta. Níio posso estar aqui mprosentanJo _o 
papel de votar uma cifra que não so nllie d 
vor.lade, que está muito áquem ou muito nlóm. 
No entretanto, procedendo assim, votando con· 
tra por coherencia, coriio tenho votado, não con· 
siderarei o acto do senado, àpprovando este ct·e· 
dito, como uma ono1·midade, não; considoro':.o 
como n chave com quo elle procura fechar um!\ 
porta que estlva cscnncar11da. Assim tem uma 
certa explicação. Vamos liquil!ar isto; será o 
ultimo dinheiro que gastarémos com as co· 
lonias. 

E' a liquidação final, é um maio de se acabar 
éom tudo iqto. A questão todn. está, pois, no 
governo: é pôr um c~ avo. Niio hD. mais colonias 
officiaes ; estão emancipadas. Naturalmente ha 
do havet• algumas J•eclamações, po1•que niio hn 
rogimen melhor para o homem do que a pen
são. Aquollo que vi v e por conta do Estado 
recebe como uma cspecie de maná, que lho 
vai cnhindo todos os dias, o isto ó muito confOi·
tavol. Os oatimulos do t1•nbalho dosnppnrocoru. 
Dov.omos applicat• a granJa rogra oconomica 
do laisse1· {'airo, laissor passei': cada tlm q_uo 
r uido do si. Os colonos tratem do aun substs
toncia, o vivnm como vivoni o,q domais bt•azi
loiros. 
· Eu desejava quo S. Ex .. m~ informM.qO atrl 
quo horns vai esta cliscusqão ... 

O Sn. PnRsiDRNTE : - Até !Is 'lllnt I'O horas. 
O Sn. JuNQUEmA:-, .• do modo quo, si ou 

to1•minnr aqui as minhas obse1•vnçõ·:s por bojo, 
a soli>ilo continua 1 

O Sn. PnmsiDICN1'E :- Con tim\a. 
O Sn. JuNQUEIDA:- Bom; ont/lo t·.'nho outras 

observações a fazer, o o nobro ministro 'não so 
quoixar1\ do mim, si eu o detiver i''lui por mais 
tampo. 

O Sn. MINIB'I'Ito D.l Aamcui,1'UnA:- Nüo, 
sonho1•; não f::l')\1 cnp:w; dju.':lo ; OHtOu onvindo a 
V. I.~;x, Culll lULlo O 1-)'UHLo. 

O Sn .. ,TUNQUllliUA:- Eatn disouBsiio ó mnpla ; 
mas niio tt•a1•ei p:ll'll.aqui questões qtw não por
lanÇam· no ministorio cb agt•icultura ; os.sns 
divagações 11elos púrarnos da g1•ando politica, da 
nlta philosophia, pouco nos into1•essam !lg'Ol'!l, o 
as bl'igils, aindn <JllO so,i~m entro os m:Jg'IHlLOs, 
tambom UliO nos pod•lm wtorcssnl'. O f[UO nos 
inLorossn agora ó 11 fisculisaçilo dos dinhoii'OB 
publicas. · 

Tem-sa tratado <ln questão das est1•ndas elo 
fm•ro. Penso c1uo estamos gastando muito cli
nheil•o com a chamnda fiscalisaçno das ost1•adas 
de ferro. 

0 Sn, AN'l'ÃO :- Apoiado. 

o Sn. JUNQUEIRA :- As estradai contt•atadas 
pelo Estado primitivamente, as da Bnhin' a 
:>. l•'rancisco, do [{ocife a S. ·Ft•nncisco, do 
Santos a Jttndiahy, ostas tôm gmu·daclo um 
certo limito razoa vai. A sua fiscalisação cu~
tou no anuo n que so t•ofer iu o credito já aqui 
discutido, 52 "ou 53:000$, o que não ci quantia 
do nssust•lr. Mas· as e.stradas oriundas da lei 
do Setembro de 1873, nquel!as n que o Esta:lo 
clá garantias do juro>, ou consente na garantia 
das provincias, estão gastando muito em sua 
fisca!isação. Gnstm·am no nnno de 1R80-f881 
477:468$ em s,ua fiscalisnção. 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- E=-pli
quei hontem osso algarismo, fazendo a demon
stração' das vot·bas 

O Sn. JuNQUEIRA:- MM o Cl'údito ó ele 
1.600:000$ para os juros relativos a essas os
tt•ndas, Subdi videm-so assim : ferro-via do 
Pnt•aná, centt•al da Bahin, Recife no Limoeiro, 
Natul n Nova Cruz, Conda.d'Eu, M.inas anel Rio, 
D. Thereza Christina, Rio Grande a Bngó, 
Bagá ·a Cacer1ui, o !la um d1J(icit, C[UO com os 
477:000$ do fls•:alisaçao solla a 794:042$000, 

O Sn. MtNISTno n.~ AGntCULTURA :- Desta 
verba só a quantia de 38:271$ foi gnsta com 11 
fiscalização. Tenho aqui 11 àemonstt•nçiio, que 
oifareço a V. Ex. 

O Sn. JUlifQUEIRA:- Póc!e envlnt•·mG, que a 
vet•ei. Ot·a, já so v& qno po,ra a fillCalisnçiio das 
troa estradas do governo, que foram foitns pot• 
contrato com companhias inglozns, us da 
Bahin no S, l•'rnn<,:isco, do Rocifo ao S. Frnn
ci.qco o do Santos n Jundiahy, gastnl'am-so 
53: 340$000. 'I'1·os estradas com .tl·os fiscnos o 
troa ajudantes, por comoquencirL com sois on
gonhoiros, no entretanto, que com estas outras, 
quo são doz, gastaram-se 477:468$923. 

O Sn. MtliriSTI\O DA AGR!OULTUR.l:- Algumas 
dORtas niio ostnvamn.in la no CMO rio sorom fiB
calisndas. Mas ar1ui ostú a clomonstrnçiio dossa 
voyb:L do 4!7:000,$000. 

O S!l. JuNQUEUlA :- O!Jsorvo no nouro mi· 
nisLro quo nuturalmonto hn nlgnm oquivoco, 
poi''JUO ó impassivo! qno n vorbn do,qtinndn a 
ong-onhoi!·os fiscaos soja somente ostll do 
37:000$000. . 

O r1uo "" soguo ó 'JilO nn osc1•iptnrnçil'l do 
ministm•in dn ngl'icnlttn•rt. Of'Jhl F::IO clnndo um:1. 
g·rundu CUllfuni~U 1 dil)'lliL tlo maÍOl' 1'lll1~1\'ll, 
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0 <JUO iiÔil VOIIIOH JIOHLII Cl'··dito Ó '!ll0 SO mon- 1 l'tll' <[UO motivn lliiO SO r] i~ no CI'Odito- Es-
'Jional'lllll as o,;tm •llA do l'cl'J'o '!'lO B·> COll:!Lt•tli- tJ•adll do i'Ol'l'O doS 1-'uulo Jl<ll' li<tnidm• 'I Podin
r:uu ou tHL:1o Fi 1 i'OIISll'ttiudo, 0111 vi1·tud ·~da. lei lsu hito onl ~wluL'; mas 0 goVOl'JlD ndo Hu impor Ln 
do 1873, r<sl<io todas lllonciolladas ; o pot• <JlW co1n assas decJ,u·açüos. 
l'il?.:io foi onlittitla 11 o.qtmdtt <h fol'l'O du norte l-Ia pouco 'luttndo LJ•tttoi Jn p:u·to do ct•odito 
drt :-;,Paulo, tL tpml o govot·no im."ll'ial canoa- rolati,·o it~ colonias, o fi~ VOI' no senado o modo 
dou c:ut~iio dua ju1•os quo ''província Linlw pomposo por quo o govot'Uil d 1 ontuo anuunciou 
pronwl.tido!... ll<u saldo <lO il:OUO$, uotoi quo t;uniJom nhi h n-

O SH. MI:<~!<TnO DA Ar.mcUIJfUilA : _ p01.1 ue via i!"'i"'mnlos a li<Jllidnr: l'o~: <JUO l'll~ão .ll!~o 
1.. a v~< su'o it~t 1t lit ui ln .,fto COlHO v. l~x. so ~~""? tamb ·m quo os 4.'~6:000:;; ost:.v:•m por h

e~;]~ ~:;.i!ical' !11, nuta ,1ft" ti~e ,~,;.01._ 1 a honra 'J2udar? Po1·. consequuncw,~ <tuo_so fo~ om t·~lu· 
P 11. - 0 

· ''uo :Lo credito JlfLl'a onmnetpa~uo· ele colonms de lho o ot•ocor. ' · 1 - · 1 dov11L prevalocor t·unbew em ro açao u ostmc n 
O Sn. JUNQUimu : -Não vej') ra~ir, , pol'

Ln.uto, pura qu! uito fi:;m·~sqo esta. vorba. do 
·12G:OOU.~ no Jogar JH'Oprio, o~Li vosso sujeil.n ou 
nilo ú liqui<l:tção; o clov:·r era oxarar essa cil'l'u 
no !oga1' cornpBtentl. 

Nós. St•. pr1 1fÜdento, não chegaromoa n. Ler 
uma fiacalisaçiio compluta o n1tncn o nosso or
çn.menLo se1·ú uma veJ•dude, omq uunto ho11vor 
essa fncilidndu p <l'lL desvil'tU:>l'· o direi, q uasi 
f:~laificat• as eacripturações. Qu,'m pegasse 
neste m·odito, e viss:J que está "'lui decb!'atla a 
despezn com ongeJJheiroa o com ajud!Ls lo 
custo, u souiJOflgc dci>Oi,q q uo ahi eslava in luL!a 
a qutmtia do 4·:6:0UO.~, relativa a juJ•oa da es
trada do ferro do S. Pnu!o, cabida das nuvens ! 

Isto ó atlulte!'ar uma e -criptu;.oa~'ilo, o os l'O
Jll'osentant,,s da nnçt1u niio podum assim oxoJ•
cer o sou tiireito ,[c critica ou tie cousurn, pul'· 
qua ficam tom:~ dos do duvida, vendo em primo iro 
log:u· que a estrada do l'm'I'O do S. PnuloHi'io ostà 
consig-n->da eotre aqncll:l' que tom g·a,·antius 
de juros, e depois pensa com todo fundamento 
que a fiscaiisaçi\O dns ast!·arlas do forro <) <JUO 
importa n••sta cifra de 477:000$, n ó preciso sul' 
um adivinho para sabot•-so quo esta ultima 
somrnn ó um cavallo de 1\·oia, em cujo bojo im
mouso osh a quuntin t·o!ntiva nos juros da es
trado. do f··rro do S. Paulo. 

Si nós precisns~emos de um exemplo para 
chamar n attençtiO sobro a oscJ•ipluração do mi
niste1•io da .agricultura, oste sol'in muito fl'i
zante. Não faço pt•opositul carga aos illustJ•cs 
cidndiio.< fJUO têm di1•igido osta pasta, nem " 
illustrmlos e honJ•ados tLuxiliaros que possuo; 
mas ó insustentavcl ess:1- pratica. 

Não se muncionn no Cl'odiLo a osLJ•ada do 
S. Paulo, mas intJ•orluz-sc ob o subi·opti•:iamonto 
om uma yeJ•b;t de dinh.'ii'O gasto COIIl :dT.scali:-;a .. 
ç1io do osuwlas do fc1·ro. com ongonhoi1·os " om
pt·egndos, uma nnot'Ul'1 cifra destinada aos juros 
parn a<iLJC!la ostJ·nda. 

Nna obso•·vnçõos quo ou f,Izia ha pouco, n 
rospoito d:L VCl'<htdo das cif1·ns, podori' di~Ol' 
tnmbom r1uc cm 12 do Abril de 1882 pmlia-se 
daclnrm· <[110 :L gai'nntia cl!L esl.l'ada do fo1·:·o do 
S. P<nÜo aindn o'l.nvn. snjaillL ;\ liqnicluçilo; na 
ópocn om fJllO so podin o cJ·odiLo, podia-se di"a'' 
isto, mas haja nfto, hojo n[(o hn 11 mesma l'nzllo, 
o V. gx,, S1•, p:·osi<lonto, 'JIIC ó um homem 
do ,j11izo <·laJ•o, vo.in si ó possJvol, qno o sona lo 
voto CBIC cJ•orlito, qu•ndo nollo v-·m 11 <JU:ml.in 
do 477:000.~, o nnlln. osl.1i cngloli,Hlo o jmga
mnnto clojlll'O" llcsl.l'!ldadn foJ'l'O do S. Pa11lo, 
jlOlit l'aÚÍO do ljllO ()HjlOl'ILI'!l•S<I pob Jiqnit!llÇilD, 
Ma!:!, Hl :1 liqltidnc,!fiO ost;í, agnl'IL j:t foitn, usla 
ra~fio nilo Lorn valllr nenhum. 

do fui' I'" do S. Paulo. A J'nz,io ó " mesma, o 
nito JH'oce lo a ol~jec~ão do nobl'll miuistt:o. 

Apl•.,voilo, tl'tltando de est1·adas de lot'L'O, :t 

OCC:!Siflo, Jl!l.1'11 diZOl' O tjUO p:lllHO 11 l'O.<poiLO d:tS 
estradas (ou (a•·ro-'1! ás, ó 11 p11lavrn olüciul), 
que s, esttTo construindo poJo systoma mhto; 
n continuação 011 prolongamento dtt-DSt1·adn do 
fOrl'O do Alagoinhas, mt Bahia, o " da Ag·un 
Protn om p, ·rnambuco. 

Eslo syst:'m!l mix·o ó o mais inconvonionLe 
possivol. On o goV''l'no faç' ns ostl•ada~ do 
for1'0 po1· si, :1dministJ•ativamonte, JIOI' sena 
n..,!.:'Onto.~, pot' engonhcit•os habois, o OXOI'Çu. uma 

. fiscnlistt\'ão immodintn, ouso façn a constt•ucç:1o 
como so estão fa""ndo as das estradas an tot•i
zndas pela lei do 1873, gar;1ntindo L1111tos por 
cento de ju1·os ; ou mando ~ô1· em hasta pu
blica, o depois os ornpi·et-·iros que ganhem ou 
que por-'a'u pOl' Bll:t conta, sendo as obras bom 
Jisc11lisadus. 

Mas, o sysl.cmn nduptndo no prulongame'nto 
das estmda.; do fet·ro da 13ahia e de l'e,·nam
lmco nn parece inconveniente; o Estado não 
ó constructOJ', nem é cmproitoiro; mio Lorn li
beJ•dado, o emproiteü•o e o Estado tê111 tlllm 
coho1•te immensn de ongenhoii·os e do empre
gados, e:n '[110, no ontt•etttnLo, ns obms .. sejam 
l'eit 1S I'apido.mente. 

Eu comprohendo, que o Estado mande 11ôr 
em hasta publicn trechos do uma estrada do 
fol'ro, o possam os empreiteil•os ganha,• ou 
perder ; comprehon lo que o Estnlo faça a con
strucçiio da eat1·nla pot• si; compt•ohendo tjUO u 
fiscalise ; lllns o sy,torno. mixto n:io o compro
hon•io. O omproitoiro OtL conRtructOl' ó ao tne·smo 
tompo o Estado, o não é ; o Esta lo lornece corto 
mal.orial, tom uma ing,JI'Oncio. completa nas 
dill'erontas ob1·ns; é um systorna quo não so 
COlleilia com uonhum dos out!'os, o o resulta lo 
siLo os conlli ·to' constnnl.••s entro os onge
nhoiJ'OB c os cwprciloiroa. Eu o a.nno passado 
mosLroi nqni quo no pl'é•longamonl.o dn es
trada do fei'l'O d-J Alagoinhas no Rio S. I•'mncisco, 
hnv:a n. <lcsp•'"~t n.nnual dll 222:000$, com on
g·onhoil'Os e poHsonl do oscriptorio. 

01·n, om urn:1 obrn. om que so gnstn nnuual
monto pouco mai" do LOOO:OOO), paga-so n um 
pr:ssonl . buJ·crmcmtico tochni"o do governo 
222:0008000, 

B note-Ro !tU•} o lt:.':1tn.d11 nffo ó o vot•t"ladoito 
cnnstruciOJ·, r1 umn osprci' do Jisc:Ll e gnsta 
o.:o~sn. nnol'lll) Hommn, o ns obJ'flB viio murosn.
monLo. 

Qllc sy,-;LcHl.'L ó Of:Min, om qao o govorno lomn 
[\ l'uspons:tlúlid~~odo do La! oum, ontrotunto IJUO 
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chama concurrenci1t o dli empreitada~ E' um 
systema mixto quo n!ío dli bom rrsultado. 

Eu chamo a utton\'iio do V, Ex. pal'll. um:t 
espocio de tendencin <JUO vni gro.ssn.ndo na ou
ganharia. 

Ninguom é mais amigo da ongonhal'ia bl•a
ziloil•!t elo que ou, Elb tcm-so elevado nessr>s 
questões do ost1•ada do forro, do um modo .que 
nilo tem qtto Íll\'njat• o. do outros paizJs civili
zados : mas V. Ex. com sou critorio devo 
dirigit• ns cousas, de modo que a ongonhal'ia 
fique circumscripta a seus trabalhos tochnicos 
o não viL alem. 

Entt•otanto, vejo uma tendoncia a uma espo
cio de complotn autonomio., quo se nota nesses 
contratos de prolong-amento das estradas de 
forro d:t Bahia o do PornnmiJuco. Ahi BB võ 
essa tendoncia muito nccentuada; o presidente 
do. provincia ó posto de la .o completamente; 
entrotrtnto, que pelo. no.~so. constituiç•io, o pre
sidente é a pt•imeit•u. autoridádo da previne :n ; 
o p1·imoiro clelega.lo do governo imperial e não 
pódo s?r ),lOS to. a m~rgem sobre o que se p:J.ssa 
na pt'OVlllCLIJ., 

O Sa. B.mÃo DE MAMO)'I.É:- Esses regula
mentos devem ser revogados. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Eu 'sei que quando se 
fez o contrato do prolongamento da estrada do 
ferro da Bahia, se quiz dm• ú. engenharia a 
ultima palnvt·a, a ultima decisão ; nom t•ocm·~o 
paro. o prosid"n te, nem para o t•t·oprio ministro ! 
Os ompt·eiteiros reclamaram, pot·quo viram o 
perigo, e reclamaram que ao monos houvesse 
recurso p:~ro. o governo imperial; o bem so vê. 
que pódo havor um conllicto grande até de cen
tenas dn contos, o isso se decidit•ia no escripLo
!'io e nos limites da estrada do ferro, e não che
garia nem no ministro. Os pt·opl'ios ompreitcit·os, 
porém, reclamaram, e o t•ecurso esto.bolc-
ceu-se para o ministro . 

Essa tendencia est:i se accentuando muito, e 
ó preciso manter a autoridade do governo o do 
seus dolegarloa. · 

Quando eu vejo que neste reconte regula
monto do 19 do Maio, expedido depois da dert•ota 
do 14, nu. camnra dos deput>1dos, procurou-se 
estabel8cor esse pt•incipio, fico tomad11 de uma 
cor h inquietaçiío, porquo digo a V, Ex.- sou 
eminentemente conservador, nos bons termos, 
zelo a autoridade do governo, qualquer que olla 
seja, de amigos ou de adversarias, o quando so 
tr~~otat• d t intog•·iclado do sóu podet•, sempre mo 
torüo a seu lado ; mas, qunndo vojó netos desta 
ordem, fico tromendo pala o.utoridado nilminis
tra)ivn, tlco tremendo pelo ólo que tudo hn do 
ligo.t•, Seria um Estndo no Estado. 

Essa rogulnmonto de Hl do Maio do 1883, níio 
pódo ser sustflntndo pelo nobt•o ministro, o ou 
int.m•pollo solemnomonto aS. Ex. para quo nos 
rloclm•o si vai ou u1ío RLtspen•lOI' osso regula
monto. 

Pois quo I Vlli-so crom• nesta capital nmn 
g·rnndo l'opnrt.içito compostn do um gt'lln lo 
l'os~onl, dividindo o Im:.orio om zonn.s; viío
R'l crOUl' ong·onhoil'09 do 1n, 2n, 3n o 41

\ 

clnsso, d:lllrlo-so-lh"s g'L'O.IHlos voncimonl.ns o 
ping11ra njudaH do em-Ito nns RtlnB ving·oJIH, d:i. .. 
ao-lhos tnrHbom al.tribuiçõos do cot•ta ot·dom, o 

tu• lo isso fnz-so pot• um simplo,g rlect•oto, som a 
intot•ven\'lio do podot• log-islntivo o tudo vai fi
cttndo, pot'<JIIe V. Ex. BllbO quo tu lo ostti em 
mottet• n ponta da cunha no Ol'\'amento. 

Si n110 so co••tat• a cab·e•,•t d!t hydm, ,j1l tudo 
ficar!l; mas V. Ex. devo declat•ar que esse t•o
g-ulamonto e irrito o nullo do pluno direito. 

Poi.•, pat•a se m•e1r umo. qualq_net• r••pat•tiçilo, 
precisa-se <!O voto do cot•po legtslativo o parot 
se crear uma ropm•tiçuo destas,com um pessoal 
immenso, o dando-se-lho altos vencimentos, 
ó ludo isso feito por um simples docroto ~ ! 

O Sn. ll.ímNANDES DA CUNIIA :- Estamos act>
bnndo com o t•ogimon con;:titucionalropreson
tutivo. E' preciso um protesto constante contra 
isto, 

O Su. JuNQUEinA :-E' prociso chamar a at
tonçiio do nobr' ministro, afim de ver que é 
.uma cousa insttlJsistente, 

0 Sa, FERNANDlllS DA CU NUA : - Depois 
pelo m•çamento se legalisa, po•·que j!l está 
orando .. 

O Sn. JuNQUEIRA :- São o> inspectores os 
triumviros, pelos quaes se divide o Impet•io, 
como out•·'ora dividiu-se o mundo t•omano ent1·e 
Lapido, Antonio e Augusto, ficanuo todos na 
Homa Contt·nl, ganhando toilos, alóm dos venci
mentos de 12:000$, m11.is uma gratificação diarin 
de 25$ nas viagens. 

Tomo ao acaso nlgnna artigos desse rogula
"'ento, pois não te,nho tempo pam ma.is agora. 
Veja-se como ó injuridica e perigosa a disposi
ção do art. 10 : 

« Art. 10.' A' inspectoria ge1•al cabe decidir 
todas as questões qne polo pt'<'sonte regula
mento forem do sua competencia, e informar ao 
governo sobre tudo o que, relativo a fi;calist\
çilo, d1Jpendot' de docis:to deste ou fór por este 
consul tndo. 

Paragrapho unic:J, Das decisões dos onge
nheit•os fiscaos haverá sempre recut•so pa1·a os 
inRpectot•es o destes, assim como das deci•ões 
destes, t•ara o ministro. Esses recursos serão 
voluntarios e unic.1monte reccb1dos' para os of• 
foítos devolutivos. ,. 

Orn, V. Ex. que ó jurisconsulto, sabe quo 
o otf•iLo . !evolutivo ó quasi cousa nenhuma; por 
consoquoncia a <locisiio ó do inspoctot•. 

01•a, podom-so agitar questões do centenas 
do conto.< do róis o outras qu•• interessam com 
o dir>ito das parles, o tudo isso fica suje·ito nos 
inRpoctot•os, só com t•ecurso P"''a o ministt•o do 
eífoito devolutivo ; isso om muitos casos de 
nada valo, pm•quo, n.inda qno o ministro quoim 
fazer justiça, ó tardo ; a oxecnçiio ronlizou-so. 

0 SR. FERNANDES DA CU:>~l!A : - 0 recurso 
do offoito clovnlutivo ó melhm• não concodor. 

O Sa. JuNQUF:IRA:- E' melhor. 

Eis aqui o§ 4° do at·t. 31, r1uo trata dos om
rr·cg"llClos (líJJ : 

" IV, P:ll'a nm~tnu•mso do oscriptol'io contt·al 
ou cscl'iptut·al'io rio ongonhoi1·o fiscal, appt·o
va(:trn om concnrlin ou, polu tnono~, u1n u.nno do 
oxot•cicio, com bolt nota, como oscripturario 
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das repnt•ti\'ões ilscnos, que,pelo Jll'osonto ragu-· Do manoirn. r1uo, plll'n. qnc o JlOdor Jogis· 
lnnJOnto, siio I'Oi'ormudus. » 1 lativo possa to1• a facult!ado do conco<i'or liceu

. E i.< ahi um paragrnpho do regulamento I' O• ças, ó preciso quo venha nos to l'e.cr.ulnmonto. 
formando a legisln.çiío fiscn.l : ó uma enormi· :Ora, porgunt? : .o~ lo osttl a ontttlude - pro-
dado, ó umu exorbitunciu. Sl<lonto de pt•ovtncta ! . 

9 
• , As ostrndns de !im•o estão coul'lllrlo a gran-

O art · 3. dtz (I J) : do ostensão das nossls províncias ; o, en t1·e· 
« Art. 32. Na pl'imoit•a organização do pes- tanto, a entLiado- pt•esidotlto do pt•ovincia 

soa! do cot•po de engenheiros fiscnes ou do os- dove ter iugeroncin immcdiatnnealas est1•adaa, 
criptorio contMI, se apt•oveitat•d, tanto quanto e dosappnt•ece conJp!etamente. 
passivei, o actual pessoal fiscal, levando-se em Senhot•es, nós não podamos eliminar por 
conta .prtt'a a classificação os serviços·. p:•estndos um sim['los t•egulamento a cot1stituiçilo que 
e as habilitações, tino e euorgia demon'stl'ados, dividiu o Imperlo em provincins, dnndo a cada 

Essil organização só sorti feita do pois elo no- uma um chefe; nfio podemos eliminar a lei 
meados os inspectores, afim do 'sot• realizada, ot•g-anica de 3 do Outubro de i834, todo o nosso 
t:1nto quanto passivei, de nccór.lo com o!les. » systema politico administrativo, c1ne rapouaa 

Isto quer dizer: o minist:·o abdica, o ministro na divisão dus províncias, com presidente" 
não vale nada, ó p1•eciso .que se nome~m ~os CJ.Ue representam alli um' p1pel rtu<~SL magestn
inspectores, os triumviros, e depois c•ada. um ttco perante ns assemblóas previnciaes. 
delies indique pessoal para o ministro poder Como, pois, havemos do eliminar tujo isto 
nomear. por um c.•pL•icllo· do ragulamonto 1 De mn• 

Ora, é de bom aviso que o ministi'O consulto neit•tt c1ue os engenheiros fiscaos, · collocados 
os iuspectot•es; m·.:s cllo propl'io esct•ever isto nn província, cm uma distancio. imrnonsa da 
no sou l'•'gLLbm'·nto, ó abd:enr. Por exemplo: cót•te, como no Pard, Amazonas, Mat0 Gros
o miuistt•o pólo queret• no:nell'"um engenheiro, so, etc,, passam pot• cimn dos pt•esidr.ntes, e só· 
por conhecer que ó muito bom, c que t·Jm as mente ha recurso no ministro na cÕI't', e com 
precisas aptidões. Mas uiio pó:lo t11zel-o, porque e !leito devolutivo ! Ora, isso ó um regulamento 
o regulamento o prohibe; torna quasi obriga- exorbitante e não deve figurar nas nossas col-
toria a audioncia ao insp-ector. locçõali. 

Ha aqui tambom n vitaliciedade, concedida a E' por isso que eu dizi~ no nobt•o ministro 
estas empregados. que resistisse, que come;·asse declnranclo sem 

e!feito este regubment~, porque cu tomo que 
Diz o art. 37 (líJ): deisando-se semelhante pnr,1syta viva, elln 

depois possa cr·onr novas fo::ças e faze t' mnl ao 
tronco; mesmo ·porque o ·'nobre ministro póde 
te1• muito boas intenções, mas um aconteci· 
monto qualquer pód' arreda l-o do ministerio, o 
estando de pó semclhnnt>l regnlamento pódo 
outro minist01•io fazer obra pot• elle; e outilo set•ü 
uma campanha tal que ou o declaro quo não mo 
sinto com forças pn1•a desa.r•t•aigar a parasyta, 
quando ella tiver entrado na l\l'vore do ot•ça
mento. 

« Art. 37. Os inspectot•cs; engilnhoiros fis
c.nes, soct•ct!lrio, engenheiros ajul~ntes que 
ttvorem mms tle 10 nnnos do eitbctLvo serviço 
na inspoctol'in geral, só pode1•ão R'r rloinittidos 
no. caso do ~on:\emnação por qunlquor dos 
cr1mes espectficados nos nt•ts. 167, 169, !70, 
173, 174, 175, 176, 179, -1\lZ, 193, 222, 226, 
257, 25d, 2M, 205 o 260 do codig-o ct•iminal 
ou nos casos do t•evelaçií o de segt:edo, traição' 
abuso de confiança, insubot•dinaçiio e const~<nt; 
irregularidade de pt•,Jcedimento. »· 

No fim dQ 10 annos, qu·1lqucl' que tcnlm 
aervido do engenheiro fiscal, só poderli s~r exo
nerado, si tiver commettido 01•ime, na fórma do 
codigo; isto IÍ, depois d•J so!ft·er processo o ser 
condemnado. 

Eis aqui a vitaliciedade, cujn utilidaclo nüo 
discuto no:Jto momento, doct•etnda em um regu
lamento. 

Ora, senhora.<, si nós pnt'n decretarmos t1 vi
t~licicdndc do Ull1tL classe d·:~ empregado.;, pre
Cisamos estudare cliscutit• a mntot•in com cu'
dado, como, cm um t•ogulnmonto feito cltrrcnte 
calamo, so docr,,t:> a vitaliciedade~! 

Senhores, isto não ó rognlamonto, ó nl~uma 
cousa mais. Veja ainda o aennclo o modo po~ 'ln o 
está isHO redigido, 

Trnlo.-so de licenças. 
Veja o.~te tom do superiori :ade om que o I'O· 

guiamento se collocn pat•a com o poder log·isla
tivo. Diz o m·t. 41 (liJ): 

« Art. 41. As liccn,•ns só podem SGI' concodi· 
das pelo corpo legislativo ott polo ministt•o; 
!lesto segundo caso procorlon lo inl'ol'lltnç1ío <h 
,]Ullln.,» 

Tacd hilo de ser os intcress 1s c~eados, 
q uo ninguem m~is Lord forç:t do dei·rocal-os. 

Portanto, ogorn é occasiiío do dar o golpa, 
declarando que este regulam nto não póde ser 
executado, porr1ue para olle nrio ha credito norn 
autorização logtslativa. 

Veja o senado o que tem su~cedido com o 
decreto de 19 d~ Abril, sobro n instrncçiio pu· 
blica, decreto o:torbitnnt~, para cuja expodiçiio
não havia . autoriz~ção ne?lnunn, a que faz 
descer mmto· o n1vel ela mstt•ucção e causou 
uma confn.,ão oxtrnordinnria. Hoj<l ning-uem 
snbo om q no lei vh>c. . 

V ója-se n rtuest>io do ponto pat•n ns ault•s 
pratlcas elo ostnclo medico. Ningucm sabe <[ual 
ó a logislaçilo quo rogo. 

W tudo duvida o desot•dem. Os proprios pt'O· 
fessoros divergem. 

Ass!m, si os to t'O.'\'ttlamonto ficar om pó, BOI'U 
outro Lgu:J.! no do 1D do Abril, e daqui a um ot\ 
elous nnnoa toromo.3 uma myriado elo on~o-
n hoi roa fiscnos. " 

E depois, sonhoros, a quo fic11 re lu?.i .. :r:í a ao· 
CL'OLal'in dn agricultura 'I 

Creio 9110 os to I'Ogula monto l'ovogn o dnquolla 
secrotnt•tn nostn parto, 
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A socr·etru·ia da agric ultut•a, que á di vidi.la 
em directot•ias, t!Jm uma d"s obras publicas, 
~ue tem [I sou cargo as queatile& de estradas de 
ferro, sur~ fiscalisaçilo, etc. 

EntretrLnto, esta regulamento tira-lhe todas 
estas fLttribuições, e a directol'ia por força terá 
de sor eliminada em parte, como uma excres
oencia. 

A secretaria da agricultura tem s1u regllla
mento, organizalo em virtude de uma dispo
sição logisl• ti v a; si não está approvado expres
samente, pelo menos e.<tá sanccionado pala 
votaçi!o :lo• fandos necesaarios. 

Está approvado explicita 011 implicitamente 
pelo podet• legislativo. No entretanto, este re
gulamento agor·a revoga o daquella secre
taria; 

Adoptat'-Se-á para regular o preço do gaz 
o systema usado na Inglaterra sob o nome do 
escala movei (slid 'n!l".~calc). 

O preço indicado na propo3 ta será o preço 
inicial, ou normal db escala movei. 

Cada red11cçlio de 2 róis que a empreza 
fizer no preço inicial determinara o augmento 
de i •/o no dividendo a distribuir, e vice-versa; 
&empre que o divhl ·nJo baixar, terá a empreza 
o •llreito de elevar na mesma propor~·4o a maia 
2 t•áis o respectivo preço. 

A primeira alteração do preço do gaz só 
poderá se etfectuar·, devais de uin anno de sel'- · 
viço etfecti vo da. illuúuna.ção do re•poctivo dis
tricto; e dahi em diante só se forão por semes· 
tres, nao podando ·1umca exceder de dous réia 
em cada semestre. 

O Sn. FERNANDES DA CUNHA :- Annulla o A empr1za poder& fazer ajustes 'espociaes; 
ministro, q11anto mais a secret~ri~. que serão dev damente escripturados,' com esta-

O Sn. JUNQUEIRA :-Vou ainda occupar-me beleci•nontos publicas ou particultl.res de grande 
com. um ponto, para o q11al chamo a· attenção consumo de gnz. • 
do nobre ministro: é o contrato de illuminaçito O que a lei quer á q11e se estabeleça um preço 
agaz nesta côrte. O S)nado conhece ohistorico menot•, porque estamos pag-ando pelo gaz 11m 
desta q ll"sl.ão. pt•eço extraordinurio. O gaz no Rio do. Janeiro 

No anno de 1879 fez-so um contrato, mas 0 custa 341 réis, por m·.tro cubico, entretanto, que 
poder legislativo o annullou em 0 anno pus- em Pariz custa 106 réis, e a mnnicipaliJado de 
aado e mandou abrir concurrencb. Pariz é sacia nos lucros, Ainda no ultimQ anno 

E' rrma questão gravo a que o nobre ministro recebe11 6.000:000$000. 
deve prestar toda a att"nção, porque me parece A lei quer que em Jogar do 3Ji réis, os con- · 
ser este um dos escolhos dos mtnistarios da agri- curt•entos possam dizer: • Eu faço a 300 róis, a 
cultura dos ultimas tempos. 280, a 250 l> e isto fique estabelecido em favor 

do cons11midor. Quanto ao cambio, esLà deter
Em vit·tude de disposição legislativa, man- minado na. lei que elle sómente exerça sua ne-

doll-se abrir concurrencia, e atllxou-se edital. 1 
Mas devo di~er· 110 nobre ministro que pare- fasts influencia em re açlio aos poucos objectos 

que vêm do estrangtJiro. 
ce-me que este edital á inteiramente contrario 
Alei; está religido de fórma ·qull demonstra, Mas V. Ex. comprehende que a escala movei 
que o intuito principal não foi, com atreito, se- ó um cambio distarçado, porque ella exet·ce 
ruir as normas do legislador. Quaes são os sua intluencia sobre o computo dos lucros ; si 
pontos principaes nesta questão 7 E' o preço este computo não chega para dar o dividendo 
do gaz, é a liberdade de concurrencia, para que desejado, então altera-se a escala par·a que 
os intuitos do legislador não fiquem b11rlados, dê maior dividendo. Ora, as despe~as da com
isto é, que possa apparecer gran:le quantidade panhia é que podem intlllh'. para isso, porque, 
de concurrentes, 11fim de que as condições si ella fór muito economica, pólo fazer com 
sejam menos onerosas, e haja uma certa pro- que avultem os lucros; mas, si as despezas 
tecção ú ind11stria nacional. Tonho aqui 0 foram grandes, si os objectos que ella manda 
edital do governo, não só em portuguez como buscar _ficarem mais caros por s~r des!avoravel 
em francez mandado p11blicar nesta côrte e o cambto, ella na escala movei tira a dliferença. 
nas cidades'do Londres Pariz Vienna Berlim · Peço a V. E:rr:. que comparo " lei com essa 
New-York e Washington. EsLe edit::l tem ~ 1 clausula; siio couaus inteiramente diversas; o 
data r! e 24 de Fevereiro deste anno, e de,ois I e. li tal atirou·so por 11m mar de hypothoses que 
ha um complomsnto com a data de 22 de o legislador nunca cogitou, O legislador 
Abril. d!sse aimplesmento: c Para base da concurr~n· 

A primeira condição a que me referi, porque cu• Re estabole_cerà _reducção no metro cub1co. 
nllo tenho tempo do tratar de condições dom·:· do gaz »; n,o edital nuo se trata de reducçil:o no 
no r imporLancia, é o preço do gaz. A lo i diz, metro CllbiCO de gaz, trJ ts·SB do estabelecer 
tratando dns condições: c Reducção no. preço um systerna. do que nós nlio.cogita.mos D!JD~a. 
do metro cubico do gaz, tanto para a J!lumi- Eu,.o meu nobre collega o dtgno Sr. Touetra 
nação publica como para a particular. , Este Jumor, temos Lratado .desta questão desde 1877 
é o preceito da lei. e noahrtm de nós cogiLOQ nessa osca!a moua!, 

D. d' 1 1 1 18• (l d ) • !J,Ue é uma cousa intoiramento diversa, aberra• 
tz o e 1ta • c ausu " en ° · ttva da lei, á uma creação do edital, não tem, 

~ XV~ II - O prcç~ do gaz S?t'á o mesmo para nadi\ com o disposto na lo i • .A lei quiz redu o-. 
a tllummnçrro pubhca o parttcular, fazendo-se çllo do preço do gaz 1•m relaçr1o ao preço actual, 
uma rodncção do 20 o to par•a os estabolociment s o no edital se ostaboleco outra cousa. · • 
do caridodo o bonoficoncia, para os de instrucção Agor[l a porspicacia de V. Ex. h a de dos
publica o para os de instrucção particnlnr, do cobrir outro ponto, o ó quo essa disposição 
qualquor gonoro, que foram indicaios polo go- aborrativa inteiramente d[l lei tom um grande 
vorno. fim: o grande fim. lÍ quo ninguom pólo eoncor-

v. II. 25 
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rol', só a oornp tnhia actual, porque, pn1•n detol'
minur o p•·oçu inicial aob1•e o •JUU! to111 do gil•a1' 
a uscnh• movei, ó prec1so estat• intlliranwnte 
senhor de tud~t a receita e do toda a d.lspeza, em
fim, c nh ·cet• a matori" plenan•ent•J, porque 
um realli•z g••ande diJI'er .• nçii.OI'a, só quem t••m 
ex roido a 1ui e<SIL indust1•ia, 'luom a tem mon
tad<L o que esta no caso do dizer po1• exemplo : 
11. O preço inicial póda HOI' .o ::!00 I'"• ou 
250 I'S. porque, segundo os o:Llculo• qu • só ou 
tenho J'<llto, póde havo1• um lucro· do, 10 •J,,;,. 
mas q uelll vem de fó1•a · nilo cool!oce · a~s s ele
mentos, niio o· pódo Ler; co'mo ·la do faze1'-so 
uma p1•oposta po1· pt'<•ço inicial 1 

Pudel'li d ZCI' o indust1•i>•l em Pariz : "' Bom ; 
no l~io de Jansit•o paga-se a 34i rs. o mett•o 
cu bico de gaz ; em Pat•iz paga-,o a iOB ; 11ind' 
dando alg.úua cousa par'' dilferença do freto, 
na cond<Jcç;io .lo carv•io ou do outro genoro, 
aind11 assim, fica ·•ma ma1•g-em muito grande » 

« Pos;o eu dar, di1•á. trunbem o indu•trial de 
Lond1·es, por 20.1 ra. o mnt.ro. cu bico, vi n<to a 
ganhllr dinheiro. :r> Mas chega a•1ui, o edital nil:o 
a"mitLe o m n mo de preço, co<uo lllllh a lei 
adrnitto. O q 1 • o edital almitto ó a e;cala mo
vei; o industri <1 fica per,•lexo.não sabo que pro
po•ta ha de fazer. Si fizer um proposta .e 201). 
a 220 rs ., e~tá perdi.!o, porque na pratica este 
pr ·ço n•io lhe dá 3 °/o sequ •r de lucro; mas 
si o indus. ·ia! quizet·, p .. ·ventUI'a, dar margem 
a este preço, e vencido p lo outro, que está 
senhor tle todos os dados e que apresenta pro
posta meno1·. Por cons •quencia , o stiding 
scote, quo o eJital copiou dos inglez 1s para 
outros casos, é o meio de ILfnstar todos os con
currentes. 

E-<se aystellia de o'cala movei o senado com· 
preh·•nde que quer dizer que o consumidor ha 
do pagar sempr<l o que tor preciso para faz~r 
b01n ce1•to d .viden lo. Calculr~ a companhia um 
di vi 10n !o <I 10 ott12 •J,, o ostabel •ce um cnrt" 
e detol'lrlinado pJ•nço inici 1, por exemplo, 300 
ré is 110r motru cn bico I e g>~z e então diz : "'Si 
por1•entul'll. no fim lo anno não houvet• o divi
dendo deseja .o, ter à movilllon to a escala, nu. 
gm •ntaremos ou dim nuiremo• 2.réis.» E' um 
~ystoma que pód s rvil• no er~so em lJUe os con
sum<d •ros são s<)cios da e.upreza; onl.!io é uma 
eapecio do cont:l rocir•roca, na qual ai so pardo 
po1• um lado, gnnha-s' por outt•o; mas a<! ui a 
perda é infdlivol pal'll os consumidora". 

Si o govol'll' quiw~~e OSCl'OVel' no fronto~
picio dJ~to edital uma pht• se 'luo nf 1genta~"e 
todos o~ con urrontes, não o podm faze:• molho r. 
Escala mDU•Jl, sliding-scale, ech•Jlle mobile, 
importam um ~egredo o um espantalho. 

Ora, voj11 V. E;x. o q uo se diz no edital sobre 
a mnte1•m productora .to gnz e sobro a sull~ti
tuição d, illumin,.,no (lê) : 

c IX.- O gaz da illuminaçiio rlliv 'l'IÍ s H' ol:
trahid do crll'VÜO do JHrdra. A emp,•oza não po
dara empl'o {ar ,!J'lLZ oxtt•ahido do outra .subst tn
cia, sem rrél'i11 autot'lZILçlío do govo•·no.~ 
I I t 1 t I o o o o o o o o o t o o o o , o o o o I I o O o o o I o o o o I o o o 

"XII.- Loq·' qu~ estivei' rcconh,cido. a con
venioncin riu substituiç1io .IIL actual illuminn\•fio, 
pela luz ol ctricn ou . o r· ou t1·o novo syst.,mn 
que vonlut 11 su•· doHcollorto, o g-ovorno poderá 

autot•izar a substituição do actual systoma de 
illuminaçilo, avisando 11 empreza da sua t•oso,. 
luçilo, 

Na concurrencia q uo so abrir para a sul.>sti
tuiç~o. a LJUal sómonto se tornal'll eífoctiva ll•os 
turnos depois .to aviso, a ompreza qu~ estiver 
fazen .o o <orviço to••tl a pr"forenei~ e<n igual· 
,ado ,Je condiçõe<, Si não fót• colobJ•ado com 
esta o contrai '• aquella que n substitui!• devut•á 
indemnizai-a do valot• tle seu material, da se
guintu fót•.ua, eto. » 

Na l·i que aqui tenho, não lia uma palavra 
mandando e:s:t1•ahil' o gaz do carvão de po .ral 
E, no ent•·et~>nto, está isto no edital ! 

De!Uaia, u loi de 30 do Outub1·o do anno pas
sado tlá pt•efereJlciu. pelo seu espirita, e tot•mi· 
nantemeute na auu lettra,para a substituição áa 
substancias de prod;~oção nacional, e o edital 
nada diz. Eis a lei: . 

11. 4 .• Obrig11ção para u. companhia ou em· 
preza de substitui!' o actual.systoma d1 illu· 
min çiio, 1 elo do gaz extra.ludo do outra sub· 
atu.ucia, p1•oforindu om igu aldado tle circum
stan< ias a do p••oducção nacional ; ou pela luz 
ele~tl·ica ou pot• q ualq uor uutro systemu, pro• 
yado quo so jul!!UO p:efH•ivoJ. A subs~ituição 
só se f .rà elfoct!Va, st o governo o o:s:1g1r, pre· 
cod••ndo aviso do t1·e~ annos, pelo menos, de 
accôrdo com a companhia. >) 

ÜJ'a, ní'ío ha uma palavra no. lei quq diga que 
sej~ do cat•vilo <lA pod,·a, pelo cont1·ari~, ha dia: 
po n_ção, ~ zondo qu~ par~ a substltUJç.ão se de 
pretorenc1a á. matertns Ol'lundas do pa1z. To
mos muitHsjazidas de schisto betuminoso, temos 
as mate rias ole •ginoaas que abunJam ontre 
nó>. D·womos animal' a mdustria nacional e 
apro,.eitar ns nosaHB riquezas naturaes. Isso foi 
o que se diss" nas discussões dos annos ante• 
l'inro•. 

M <S o odiial diz o que não oatá na lei. 
Ma" a violação é tiio flagrante a este J'OS

pei to, quo o nobre ex-mini -tro da a •ricultura 
rmmdo11 fazei' o.u 22 de A11ril um additnmonto; 

Ora, o senado veja como fJi este edital o••ga
n izado, Tratan lo-se do uma mate ria desta or• 
de.u, foi publicado o edital em Fevereiro, e, 
pouco tempo depois, fez-se um additamento, 
que diz o seguinte. (lê): 

(( FinalmelltO, Olll t•olação a clausuh 9• do 
mesmo •ditai, manda tnmbem S. Ex. Jeclarar 
que se1•:To igualmente ncoitas ns p:•opostns que 
so l'eferimm ao fabrico d ' gnz 'Xtrahido de 
qun••s un1• das substancins existentes no paiz, 
duvondo as que nestas circumstancias s1 npre
snnta,·om PStabolocer n rolnçlio do• 1·espectivos 
preços com o do gnz, ext•·ahirlo do carvão de 
pedra. si o LiVOI'Olll do omproc;ar. » · 

I•'oi eRtJL licença dad' um urn comnlomonto 
ou nddit:<monto. sen lo um ponto do.~ principaos, 
avalio o Sena ,o, gue pouco c•1idado p1·esidiu li 
organiz:~çiío dco odilJLI. . 

Essa • omplomontn foi publicJLdo a 22 do 
Abl'il, qmmdo o oditf\1 n foi a 24 do l'•WOI'OÍI'O, 
D:i UIIIIL li<rcnç.a de podorum os concu,·rontes 
upl'csontal' propostas l'ura f,LZOI'om a illumi
nnçliO com subst·<ncias oJ•iundns rlo pair., <Junndo 
n lo', dovidamonto ontondidn, lhos dr\ profo
l'oncin. 

~\ 
i 
l 
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SESSÃO EU 15 DE JUNHO 195 

Ot•n, vê V. Ex. quantn incohet•oncin! 
Jtl se vô <JUO ludo isto não ostâ 1'0· 

guiar. 
, l!:t•a um o.ssumpto intm•e•snnte p1ra o. capital 
do Imi>orio.; e, tendo ja sido annullndo o con
trato de t879, principalmente pel>s dof'eitos do 
edital da CODCUI'I'<lllCia, ll!J'Ora <!OVO haVOl' llliLIB 

cuidado nussos actos prepnralor.oa. 
O q uo d •seja ó que o publico >oja bem ser· 

vida o o thosouro ·nacional po<tpndo. Obtonha 
es<e set•viç~ quem melhot•es condições olfet•ecer, 
est' ou nque!le, é quAst•lo indiffi:rente ; essas 
con•iições, porém, silo tudo. 

Es8o edital tom sido muiio censuralo na im· 
prensa ; a. aber1•açilo da lei ó flagrante. 
A I •i diz norte e o edital diz sul; e o que 
fazer 1 

Eu. quando li na minha pt•ovincia este edital 
de 24 de Fevereiro, fiquei tomaJo do es-
panto. . · 

Então escrevi urna carta, a unica que es• 
crevi, carta publica, no nobre ex-mini~tro da 
agr1cultl'lrn, carta qne póde vir a lu•ne, dizen· 
do-lho que o uditnl me p •recia fó:•a d11 lei, mas, 
que &i S. Ex. enten,Jesse quo ou não tinha 
razão, podia não dar importancia á minha cat•ta, 
que era inspirada só no desejo de que se acer· 
tasse. · 

Niio tive re<posta; mas depois da carta foi que 
appnreceu o complewento, mas n1io affirmo 
que fo•so em virtude !alia; tambem ea a escrevi 
por desencargo d•' consciencia. 

.rú vê v. Ex. que niio hn uma condição es
!JOneinl no ·elit••l que combine com a l~i. 

Aproveito a occ sião para dizer que a im· 
prensa, que ou muito respeito, ao etuivooa, 
qun.ndo suppõo imprevidencia na lei do orça
mento de 80 de Outubro do n.nno pas'!ndo,. pois 
julga impossivPl a coneu••rencia, tendo qual
quet· nova em preza de indemnizilr a companhia 
actual o valor do material, antf>s da a:>provação 
definitiva do contrato pelo po !Ar legislativo. 
. Essll lei foi muito previdente, porque auto
rizou n governo a fazet• operações de credito 
para indemnizar a cotupanhia actual do seu ca· 
pit:.d, si se contratnssA com outra, e quando o 
novo contrato fosse approvndo pelo poder legis· 
lativo, se devia fazet• a indemnização ao the
aouro. A nova. co upanhi, então pagari11 ao. 
Estarlo o c11pital despendido. As garanti11s parn. 
isso seriam em tempo tomada•. 

Eu poderia, Sr. pt•esidente, desnnvolvnr este 
ponto ; mas estou f•llnndo ,iá ha tempo, o me 
reservarei, si fór preciso, ara outra oc~asião. 
. Ch!lmn, pois, a attenção do nobre ministr • 
para estes pontos ; ain<la é tempo d0 fazer 
algumn correcção, pondo~so o edital de accórdo 

. com n lo i. · 
0 SR. FERNANDES DA CUNIIA:- Quando find~ 

o prazo da. C'~ncurrenc a 1 · · 
O SI\. MINISTRo DA AGRIOULTURA :-Em 24 

de AgoBto. 
O SR •• TuNQUEmA:- Ainda hn maia do dous 

me?.ns, o pódo-se espaçar talv ?. por mais um 
ou doua. Essa questilo interessa aos nossos 
creditas, porque o edital corro tambom fórn do 
pai?.. 
·· Tenho terminado, (J)[uito bem; muito bam.) 

A's 2 horas n 20 minutos da tarJe, o Sr. pro
sidotlte d"ixou a cadeit·a da pre<i 1enc'a, •fUC 
paBsou a set• occupa la pelo Sr. v ice-presidente. 

A's 3 horas da tarde o Sr. vice-pre•i lente 
doixou a cadeira dn prcsid<>noia, que passou a 
ser occupnda. P"lo Sr. 1• s~creturio. 

Ficou a dis•·ussilo adiada pela hora. 

Retirou-se o Sr. ministro. com as mesmas 
formalidades com que fora recebido. 

O SR.·1• SEORIIITARIO, servindo de presidente,· 
deu para ordem do dia 16 : 

Votação da mataria cuja discussão ficou en. 
cerrada. 

Discussilo dos requer;mentos adiados pela 
ordem.de sua aprrsentaçilo; a saber: 

Do Sr Henrique d'Avila, pedindo infor
m~çõel sobro o saldo existente na verba- O •rils 
publica5 - attendid11s ris designações feitas 
pelo podot· legi•lativo dentro . do col'rento ex ·r· 
cicio, sobre o saldo que se nota na mesma 
verba no orçamento d.l 1883-1884, depoi• de 
attnnd1das toda< os designaç!ie" do poder legis· 
lativo na vet·ba do actual exercic:o, que tenham 
de passar pura aquol!e ·exercicio; si, co•u a or
gantzação dada ao serviço da illuminaçiio pu· 
bli"" ultirn:lDu~nte, foi excedida a. verba. t•••spe• 
ctiva; e, finalmente, si por qualquot• fórrna 
consta, na s 'cretaria da agricultura, to r ~ido 
foi to, por aquelle ruinisterio ou pot• pua ini
ciativa, uin emprastimo no banco da província 
de S. Pe.Jro do Rio Grande do Sul, oú pelo 
menos que fosse prqject11do esse emprestimo. 

Do Sr. Junq ouiir '• prodindo cópia ao governo 
das representações do presidente dns Ala~óas, 
sobre a romoçilo uo juiz de direito Julio Cezar 
d • Mendonça Ucbóa para a comarca de Ca
maragibe • 

Do St•. Lelío Vellnso, pedindo, que, pelos mi• 
nist.,rios do im pet•io e da fazenda, sejam remet• 
Lidas cópias authenticns das orden, pelo mes
mo ministerio do imperio expedidas, de 3 de 
J nlho do anno passado a 25 de Junho ultimo, 
mand ndo pazat• gratificações não consi·~nadas 
em loi a officiar.s de 'gabinete, ou quaosquer 
outro• empregados da secretaria. 

Do Sr. Correia, pedinilo a seguinte informa
ção : ai o minister10 da. r.~zenda i:!eu ordem para 
que se torna•sem etfer·tivos os vencimentos de 
que trata a tabella quo acompanha o regula
mento npprovado pelo decreto n. 8947 de 19 
do mez findo • 

Do mesmo sonhar pedindo a seguinte infor· 
mação : Ri jâ comoçou o processo do respon• 
sabilidado m ndn·IO instaurar. contra os vorea.:. 
C:oros da cnpito.l da provincin do Piauhy, sus
P"DBOS por acto do vico-presidento da. mesma 
província, do 1° do mo1. !Indo. 

Do St•. Pnos de Mo11donça., pedindo infor
mações sobro si existe o proliesso de reHponsa
bilidarJ .. instaurado contra o j11iz municip11l de 
PnASO do Camaragibo, João Marinho Carneiro 
do Albuquorquo. 

-------------------------:-__,----~~-~-~-r~·>·"-
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Do Sr. Bat•ilo do Mamorá podindo informações 
eobro o estado d" verb 1 decrntada na lei <lo or
çamento vigente para os estudos da ust1·nda de 
feri'O Madeira o Mamoré. 

Levantou-se a sessilo ás 4 bons da tarde. 

32• SESSÃO 

Jlllll 16 Dili JUNHO Dili 1883 

Presidencia do Sr. Bar/lo de (Jotegipo 

SUU!IARIO.- ExeBDIENT&.- Porocoros- Porocor om 
roquorimoulo.- Rodacpõos. Approvaçiio. Obsorvagilos 
do Sr pro,idonto Hobr·o um do11 pu.l'ceor·oa.- Oao&.ll DO 
DIA. • ....: Votaçilo do mataria onetJrtaLta.- lllumiuaciio 
puhllc., o outras dospo•a• do mluislorio da agricullura. 
Approvação do rootuorimonlo - Romoção do um i.uiz 
do 1lil'oilo. Discursos dos Sr11. Loão Volloao, Junquo1ra, 

·Moira do Vaoconcoiloi, Paos do Mondonça ,o ~afayoUo 
(pro•idonlo .iu eousolbo),- At>pro~ação.- Gral11ica_çõos 
a omprogados da socrolarla do tmporlo. O Sr. Lona 
Vollu:so pudo a rotirad:L do ao1J roqaorirnento. O senado 

eonr.odo a pormissilo pedida.- Croaçilo da inspoeloria 
gorai par;, B:~ealiaaçno dr..s omprozas do viaçiln forroa. 
Discur~os dos Srs. Honrl~uo li A vila o Corroia.- Nog.,. 
cios do Pb.uhy, Discursos dos Sr11. \'iscondo de Parann· 
guá1 Vi~coudo do Jaguary o Corroia. 

A's ii bot•as da manha: acharam-se presentes 
34 Sra. senadores, a salier: Barão de Cotegipe, 
Cr11z Machado, Barlto de Mamangoape, Godoy, 
Luiz Felippe, Barão da Laguna, Chichot•ro, 
Viscondo de Bom Retiro, Visconde de Mo ri tiba, 
ChriBtiano Ottoni , Henrique d'Avila, Paula 
Pessoa, VisconM de Paranagutl, Uchôa Caval
canti, Junqueira, José Bonifacio, Diniz, Correia, 
Con la de Baependy, Meira de Vasconcollos, 
Barros Barreto, Visconde de Abastá, Viriato de 
Medeit•os, Barão de Mamoré, João Alfre·lo, 
Dan tas, Paes de Mendonça, Barão de Maroim, 
Cunha o Figueiredo, Visconde do Jaguary,
Nunes Gonçalve~, Carrão, Fausto de Aguiar e 
Antão. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Sra. Alfonso Celso, Diogo Velho, Ja
guaribe, Octaviano, Silveira Lobo, Ribeiro da 
Lu~~:, de Lamare, Castro Carreira, Vieira da 
Silva, Lniz Carlos, Martinho Campos, Visconde 
de Nictheroy e Visconde t!e Pelotas. 
· Deixo11 de comparecer, sem causa partici
pada, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. PnES!DIIINTIII abriu a sessão. 
Leu-se a acla da sessão antecedente, e, nilo 

havendo q nem sobre ella fizesse obiiBrvações, 
deu-se por a pprovada. 
Comp~receram, depois de aberta a sessão, os 

Sra. Sinimbú, Teixeira Junior, Leão Valioso, 
Fern11ndes d 1 Cunha, Franco de Sa, Saraiva, 
Silveira da MoUa, Silveira Martins, Lafayetle 
e Soares Brandão. 

O S!l. i• SIICRII!TARro deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. senador Castro Carreira, de h(\je, com

municando 'JUO por incommodo do i!aUdo doixou 

bontom de comparecer ti sessuo, o aimja hoje 
p ·lo mesmo motivo deixa de o fr.zer.- Intei
rado. 

Do 1• secretario da camara dos deputados, de 
15 do carren te mez, remnttondo a seguinte 

Proposiçt!o 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1.• Fira approvada a pensão de 600 róis 

diarios, concedida por decreto de 4 de Novem
bro de t882 ao 2• s,1rgento reformado do exer
cito Espacio Alves de Oliveira, que ficou im
possibilitado de procurar meios de subsistencis, 
em consequenct~ de ferimentos recebidos em 
combale, segundo foi verificado em inspecçl!o 
de saude. 

Art. 2. • Esta ponsito· set•á ·paga da data do 
decreto que a concedeu. · 

Art. 3.• &evogam•se as disposições em ct,on
tai·io. 

Paço da c amara dos deputados em 15 de 
Junho de 1883.-J. R. de Lima Duarte.
Franoisoo Ildefonso Ribeiro de Mene::es.
Leopoldo Augusto D. do M ello Cunha. 

A' commiss!lo de pensões e ordenados. 
Do ministerio da justiça, de 5 do dito mez, re

mettendo, em &Rti~fação á reqdsiçiio do se
nado de H do mez finJo, cópia do officio dirigido 
ti presidencia da proviocia do Paraná, acompa
nhado do inquerito a que se procedeu por 
oceasião das occurrencias que ao deram na ca· 
pital daquella província.- A quem fez a requi
sição, devolvendo depois ti mesa. 

Do ministerio da guerra, de 14 do cot·rente 
m~z. remettendo, c·m satisfação ti requisiç:io do 
senado de 31 d~ l!Jaio proximo passado, a infor• 
maçilo prestada pela repartição de ajudante ge• 

· neral, relativamente á proposição da camara dos 
deputados aue manda contar na antigui
dade do posto de tennnte do estado-maior de 
2a classe, José Joaquim de Andrade Neves, o 
tempo em que esteve agciregado á arma de 
cavallaria antes do ser transferido para aquelle 
corpo.- O mesmo destino. 

0 Sn, 2<> SECRETARIO leu OS seguintes 

Pareceres 

A commias ilo de marinha e guerra, tendo 
examinado attc,ntamente a proposta do poder 
executivo, fixando as forças de mar para o anno 
financeiro de 1884-1885, e approvada pela 
camara dos deputndos, menos quánto ao art. · 
5G, que contóm varias parng-rapbos, ponsa que 
n dita propost1, assim modificada., deve entrar 
em discussll~> e ser approvada. 

Estando muit 1 proximo o exerci cio de 1884-
1885, em que devo vigorar a nova lei de forças 
na.vaes. ó claro que o referido art. 5•. conten
do autorizações e reformas de controversa con· 
vonienei •, nJto pó.le se1• agot•a considerado. 

E assim, sondo as f0rça" do mar podidas as 
mesmas dos annos anteriores, o niXo tendo ha-

! ; 
t·' 
1'.1• 
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vido alteração nas nossas circumstancias, ó da 
parecttr a commissilo que a proposta entre em 
discuMsiío o soja approvada com 11 eliminação do 
:refe1•ido art. 5. • 

Saiu. das commi~s~es em 15 de Junho de 1883. 
-Ba,.ao da Laguna -V iscando de Muritiba, 
-J. J. O. Junquoira. 

A imprimir para eatrar na ordem dos tra-
balhos. . 

A camal'll dos deputados, tondo arl?rovado as 
emendas do senado ao projecto de le1 n. 86 de 
1882, sobro furto da gado e de outros animnes, 
solicito, como em officio n. 74 de H do corrente 
mez communica o seu 1• secretario, o consen
timento do senado p11.ra alterar a redacçito do 
art. 3• daquelle projecto, substituindo as pa· 
lavras que s1 acham no dito artigo c para da1··se 
o crime de furto,. pelas seguintes c para dar-se 
a denuncia no crime do furto.-. 

A comm1ssão de redacçilo, á qual foi remei
tida o referido officio, é de parecer que, sendo 
de me1•a redacção a alteraçllo proposta, e, tendo 
esta por fim tornar mais claro o penslmento do 
mencionado . projecto, ni!o .ha razão para ser 
denegado o solicitado consentimento, e, por
tanto, se responda á cama1·a dos deputados que 
o sene.do annue á alteração proposta. 

Por este modo tem o senado procedido em 
casos semelhantes, sendo o ultimo precedente 
o consentimento por elle Jndo para uma alte
l'açáo da mesma naturez'l. da de que se trata no 
art, 1•, projecto n. 66 de 1879, relativo a li
mites entro as provincias do Ceara e Piauhy. 

Sala das commiss~es em !5 de Junho de 
1883.-Bom Reti1·o,-Fausto de Aguiar.
·Ledo V elloso. 

O .Sn. PusiDENTII :- Peço a atteuçllo do se
ne.do. 

Acamara dos SrR. deputados requisitou que 
se fizesse uma alteraçA'o na redacçilo do projecto 
a respeito do furto da gado. Indo o assumpto li 
oommissllo de redaoçio, para examinar, concor
dou ~>lia na alteraçito, que é apenas de re
dacçllo. . 

Embora seja parecer de commissl1o, entendo 
que nilo está no caso de outros parecerAs, !J.UG 
precisam ser impressos para terem duas dts
cussões, afim de obter o consentimento do se-
uado. · 

A mesa, entretanto, não quiz tomar a ai 
esta resoluçllo. Os senhores, pois, que appro
vam que se re•ponda 6. camara dos Sra. depu
tados no sentido do parecer, queiram levan. 
tar-ae. 

O senado resolve affirmativamente. 
0 Sa. PRESIDENTE :-Vai responder-se á ca

mara. dos Sra. deputados. 
Foi lido, posto em discussão, o som debate 

npprovado o requerimento constante do se
guinte 

Parecer 

A commissilo do pensões e ordenados oxn
minou a proposta da outra cnmara, que autoriza 
o governo a coutar párA n j ubilnçiio do professor 
do latim do' imporia! collogio do Pedro II, 

·.~~·'"' .. _""7'~, ... ,,;~;:~~71"~7:;· .... ;,~-:-1~······"-:.--
... ~... ;: 

Dr. Lucinda Pereira do> Passos, o tempo que 
so verificar do seu exercicio como professor pu· 
blico de latim na provincia Je Minas Gurnes, e 
tendo verificado q uo a refericla proposiç110 veio 
desacompanhada d.1 documentos, por onde se 
posaa conhecer qual o tempo de exercicio que 
teve o peticionaria no Jogar mencionado, o de · 
que na tu reza foram os serviços nelle presta.W., 
vê-se inhibida de emittir I)Ualquer parecer ao
.bre tal pretençilo, e por 1sto requer que ssJIIDI 
solicitados do governo, pelo ministeno do un
perio, os indispensaveis esclarecimentos sobre 
os pontos indicadoa, . 

Sala das commisaõea em 16 de Junho de 
1883.-A. llf. NunesGonçal'lies.- J, R. de 
Lamare.- Lui:: Felipp6. 

Foram lidaR, postas em discussão e sem de
bato approvadas as seguintes 

Redacções 

· Emendas do senado ã proposição da camu1'á 
dos deputados, que abre ao ministerio dos nego
cios da marinha . um credito supplementar de 
324:736$749, para as rubricas dos§§ 25, 28 e 
29 <lo orçamento da marinha, no exercicio de 
1881-1M82. 

Ao art. 2.• Supprima·se, 
Ao art. 3. 0 Suppl'ima-se. 
Sala da• conferencias em 15 de Junho de 

1883.-Bom Reliro.-Lcao Velloso.-Fausto 
de Aguiar. · . 

Emendas do senado á proposta do poder exe
cutivo emendada pela camara dos deputados, que 
abre no ministerio dos negocias da marinha o 
credito extraordinario de 538:820$287 para as 
rubricas - Arsenaea e Obras - do exercicio de 
1881-1882. 

Ao art. 1• em vez de t; crédito e:J:traordina.rio • 
diga-se c supplementar, -. 

Ao art. 2.• Supprima-1e. 
Ao lll't, 3.• Passa a ser 2.• 
Sala das confe1•encias em 15 de Junho de 

1883.-Bom Retiro.- Leão Velloso,- Fausto 
de Aguiar. 

ORDEM DO DIA 

VOTAQAO DJl MATJIRlA JlNCJlRRADA 

Votoú-se, foi approvada o adoptada para 
passar á 3• discuss4o, a proposta. do poder exe
cutivo n. 20, do corrente anno, abrindo ao mi
ni terio da agricultura creditas supplemenhres 
á verba - Exercicios findos, do exercicio de 
1881-1882. 

0 Sn, MEIRA DE VASCONCELLOS (pela orden1) 
roquerou verbalmente dispensa de intersticio 
para a 3& discussi!o dos ta. proposta. 

Consulte.do o senado, consentiu na· dispensa 
pedida. 

ILLUMlNAQÃO PUBLICA E OUTRAS DESPEZAS DO 
llllNlSTERIO DA AGRICULTURA 

Continuou a 2• discus.sA'o o foi seni ·debate 
approvndo o roquorimonto do Sr •. Honriquo 
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d'Avila, pedindo iufoJ•mações sobJ•e o s·•ldo O Sn. Pns DE MRNDONÇA:- Enganaram-se, 
existo li tO nn vorb~- Ob,•as publicas- attondi· tlinto que r~mediaram o engano. 
das as dosignnçõea feitas pelo podeJ' legi<lati v o ~ 
dent••o do corJ•ento oxo1•oicio, sobre 0 saldo que O Sn. LJMO Vxttoso:- Enganaram-se em 
so nota n • mes11_111 verba ~o orçamento do I quo ponto ? 
1~83-1~84, depo1s de nt~•·nd~das to l11s as de· O Sn. PAES DE MENDONÇA:- Mandando-o 
&lgnaçõe< •'·~· .Podor loglslatlvo na verba do par.t Camaragibe. · · 
actuo.! exerclclo, que tenham de passar para 
aquello oxercicio i si, com a organização .fada 
ao aorviço d., illuminação publica ulti na10ente, 
foi exce .i ln a verba respectiva i e, .. finalmonte, 
si por qu~J'luer fórma COn<ta, na SOC\'t!tl\l'ia da 
agricultuJ•a, to•· sido feito, por aquello millis
terio ou por sua iniciativa, Ulll "mprestimo a 
banco do pro1•incia de S, Ped1•o do Rio Grande 
do ~ui, ou p•1lo menos que fosse projectnJo 
esse emprost,mo. 

RE~!OÇÃO DE UM JUIZ DE DlllEITO 

Seguiu-se om discussão o requerimento do 
Sr. .J unrtueiJ•a, pedindo cópia ao q-overno dns 
l'eprosontações do pre•idente das Ala•!óas, sobre 
a remoção !lo juiz de direito Julio C:Jsar de 
Mendonça Uc:•óa p.1ra a comarca de Camara-
g-ibe. · 

O Sn. LEÃO VELLaso:- Nilo houve onq-ano, 
foi removi <lo, como .isie, o Dr. juiz da direito 
Julio de Men .onça, de uma com·•roll Jo 1• 
ontrauci:l, nu pl'ovincia das .t\lagõas, para outra 
de 2• na mnama provincia, o muito boa, 
Si houve.ise propOiito politico, naqu,llla m~sma 
occasiilo o juiz ue dira.to Mendonça·, em vez 
de ser removido para a comarca de Camaragibe·, 
na p1•ovinei~ das Alagõas, tAl-o-hia sido para a 
de Obi los, pois na m ama data e'ta comarcn foi 
dos gna la ao juiz ue direito Luiz C .etano Mo~ 
niz Bu•·reto, que e•tava avulso. 

Mas, senhores, a queitllo é outra, como diz o 
nobre sona o r i a questão é que o miniqtro não 
podia c·Jssar o decreto·: este é o ponto culmi• 
nante da Mnsura, . 

Vou demonstrar que a cassaçi!o do dect•eto 
funlou-s' e1n dcspo,içilo d • lei, que não podia 
se~ p•·eterida pelo ministJ•o da justiça. 

o Sr. Leão Vellosor- Sr. pJ•eqi- P 1blicadoque fosse o decreto de remoção, e 
dente, ped: a .palavra no proposito do conven· conhecido ellR na provincia das Ala<.tóas, de lá 
eer ao itlusu·e senador pelo. província da iahia, veiu uma cor1'e•pondoncia, que foi publicadn 
autor do r 1querimanto, que não procedem as no O•·tt:eiro, corresponJencia de data de 17 de 
censura< por S. E:s:. fulmina.las contra 0 meu Auril, em que ao diz o seguinte (líf) : 
college. e amigo, ex· ministro da . .iustiça, pelo «Ao mini-tro da justiç11, o honrado canse,. 
decreto que mandou ficar sem etf•1to a remoção lheiro Moura, incontestavelmente um dos ca
do IJJ•, Julio de l'vi ·ndonça, de juiz d~ dir•eito da l'acteres m~h distinctos deste puiz, pedimos que 
comarca de Traipú para a de Camaragibe, am· tomo em consideração as que fazemos na pro
bas na prov ncia das Alagóas. sente missiva, que jul~ámos conveniente dirigir 
· O D1•, Julio do Mendonça nu juiz de direito a illustradt ••edacçilo do C'ru:airo, não obstante 
da. comarca de Traipú, de ia ontrancia ; J!Or termos m•ndado uu1a em data de 8 do corr •nte. 
consoquencia, tinha direito de ser remov1do Os factos se multiplicam, e para niio termos 
pnra outra de 2a entrancia, o o governo com· nocessid11de de ser prolixo•, melhor será encur
petencia para fazel·o.,. tar mais a época rle su"s remessas;· o pois 

O Sn. Pt.Es DE MEND~NQA : _ Ninq-uem 0 aproveitemos um pl'Op,io para Ma·:eió, onde 
censurou por isso; a censura foi por ter-se-lhe deverá tocar do passagem para o sul no dia i5, 
cassado o decreto. Estamos convencidos de que si o respeitava! 

ministro dl justiça soub aso que o Dr. Julio de 
O Sn. LEÃo VELLoso :-0 nobre senador diz Mendonça atá e•treitamente relacionaria com 

agorn que ningue1n censurou-o po1• isso, rrias tres gran~es familias nesta comarca, nilo 0 te
peço permissão para recordar ao sonado que ria nomeado para aqui, 
s. !!:~ .• em um aparte que d9u quando o nobra 0 1 d · 1 
senador pela Bahia formulou este roquorilacnto, l opu ta o do c1rcu o é eou tio, o Dr. juiz 
levautou censur" ao ex-miuistro la justiça, pela mun'cipal é primo-irrnilo de sua mulher, o 1• 
remoção do Trai pu para Camara,.ibe. supplente !0 refOJ•ido Jttiz é seu tio legitimo, o 

0 2° supplonte é primo-1rmll:o do sua mulher, o 
O SR. PAEs DE MmNPJNÇA:-Disse tambem Dr. p••omotor publico curaJor rle orph>los ó seu 

que tinha havido plano politico. prim''• o 1• juu de paz do 2• listricto ó sou tio0 
O SR. LmXo VEt.Loso :-,Já vfi 0 nobre sena- o 2• <lo 3• ó "eu pr1mÓ, o presi.lente la cnmara 

dor que nessa arguição de haver plano politico municipal, substituto legal do juiz municipal, 
envolvo censura, quando tal não houve, abso- no impedimento dos supplent s, o casado com 
lutnmonte, nilo houve motivo politico. Era juiz prima-irmã de suamulli•lr, o a lvogado DJ•, Af
do di1'1it0 de 1• ontrancia e tinha tampo para fonso U~hrla é sou irmão, os advogsdos Drs. An· 
sor remo~ido para 2•, e otfectivamento 0 foi, por tonb Diniz o L11iz Mor •ira seus tio• legiti~ 
docroto do 17 de Março do corrente anno. Si mos,. o 11dvo~a lo Dr. B~rnardo do Me.n~onça 
houvesse plano politico, soguram~nte nilo aoriu. seu t1o i o tanta cousa ma1a quo longe !riamos 
romovL!o para uma comarca na propria pro- onumlrando-aa. . . . 
vincia dus Alagóas, o, ainda mais, para Como· so_r~ p~B,lVel que. LIJ?l .J.m~· o!ll somo• 
uma comarca comprohendida no cir ulo das llhanto conJeCtura possu dJstl•lbUlr JU•tiÇa 7 · 
m11,is diroctus rol~çõos, pódo·~~ dizor, do nobre Ligado ús fumilias- Men 'onça, Carneil'O de 
sonndor o de sua Illustro fam11ta. 1 Albuquerque o Uchóa, esta ollo tilo relacionado 

;_"' 

• 
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n~sta comarca, que ,é ~o~ do maia inconveniente 
VIl' nqu1 exercut• "Judicatl!ra. · 

Verdade é que as incompatibili~a.les pot• nós 
indicad 1s, nem to.las s~o reconhecida; po1• lei, 
m·•s a maiot• ~arb doB casos a·qui lombm os 
estiLo prevnnidos p •la Ord. Li v. i, Tit. 79 § 45, 
a.viso .e i7 .te Allril lo i874 e decreto n. 6841 
de iU de l~overeiru de i878. » 
· Publicada que fosso , ata. correspondeJJCia, o 
meu hout•a lo collag.t, o Sr. ex-ministro Ja 
justiça, <tirigiu-s • ao presidente da provinc a 
das Alagôas por telllgramrna, pergunta nlo-lho 
o gue havia, e o P.residente respondeu nos se
gutntei termos (le) : 

« Consta-me publicações do Liberal e i o for· 
maçõei de ,pessoas tido .ignas, ser juiz Julio, 
casnd > com prima-irmll do juiz municipal e do 
2• supplente e sobrinho !eg'timo do i• sup
plr•nte, primo do promotor e do. representan
te do distrieto, tudo em Camaragib). E' na 
comarca senhor de engenho e nolt .. tem nu
merosa fam:lia, a cujoq intere<aes políticos 
tem-se ~edicauo. SILo as informações que posso 
prestar a V. Ex.- Jodqttim Ta1lares. 'I> . 

O Sa. PAES nm MmNDONQA: - Ahi é que 
esta a incompatibilidade ; é ser ello consar· 
vadot•. 

O Sa. LEÃO VE~Loso :- E•pero convencer o 
nobre sana.or de que a incompatibilidade está 
determinada pot• 1.01. 

Apezat• des•e telegramma, o Sr. ex-ministro 
da ,]ust:ça julgou devor "sperar por officio do 
presidente da p~ovincia das Alagô11s, e esse 
officio lb~ foi' d1rigi lo em data de 15 de Abt•il 
IJ.OS seguintes toJ•mos (18): 

« Confirmo o meu telagrammo. do 16 do COI'• 
r.ente, ern resposta ao que V. Ex. se dignou 
di ri g r-me. 

Cunsta-me, por• p·1blicações do Lib •ral e in
forma\•Õaq de pessoas fid1.l:gnas, quA o j Jiz Je 
dirr•ito Julio CHsar de Mandonçfl Uchóa, ramo
viria da · cc.marca do Tt•aipli para a de CamaJ•a
gipe. o casado com uma prima-irmil do juiz 
municipal, bacharel Jol!o Marinho Carneiro de 
Albuquerquo ••. 

0 Sa. ME IRA Dlll .V ASCONOELLOS : - Essa 
incompatibilidade é legal, incontastavalmento. 

·O Sn. LEÃO VE~Loso (omtinttando a la>'):
•, .. e <lo 2o SIIPt>lente , m~~;JOI' Josó PodJ'O 
Carneiro da Cunha, o tio legitimo do 1• sup
plentB, bacharel Jacintho Paos Moreirn do 1\lert· 
donça. . · 

Consta-me tambom que ó primo do promotor 
publico e CUJ'ado.• do orphilos bachar.'I Josó Pau
linu de Albu<[UOI'que Sa1•mento, e do Barilo de 
Anadia, deputado gorai pelo distl'icto, 

Consta-me, finalment·', que ó sonho!' do en
genho om Camara.~·ibe, onde tom numor safa· 
milia, a cujos int~rolsles politieos se tem dedi-
cado. · 

O Liberal de hoj '• que incluso romo.tto, ainda 
tra~ uma publicação ~ob1•o este acsu.u\1to. 

Deus gllfll'lo a V. Ex. - lllrn. o l1xm. Sr .. 
consolhoiro .João Fr•rroim do Mou1·n, ministro o 
sncr tnl'io do o•l;,do dos nog-ocioa dajustiçii.
Joaqttim Tavw·cs d.c Jl1 c tio Bar.-cto. » 

A' pa1·te todos os outl•os motivos que tinha o 
miniHtJ•o, " quero fazer mesllJo justiça ao pro• 
prio partido do nobr•a senador, acreditando <JUB, 
qual 1uar que fos a o mini•tro0 lho par •ceria 
inconveniente n norno tçilo de um juiz do direito 
tão relacionado na comarca ; 11ccrasce que a 
incompatillilidade legal ratá d •Clarada na orde:. 
nuç!LJ citad;~ pelo nobre s•nador peJ,, provincia 
da. Bahia, ordenação do li v. 1•, tit, 7\l, § 45, 
que estabelece a incomp rtibilidade paJ•adiver
aos empregad s do fóro, comprehendidos entre 
clles os .que fossem primus-ir!llil'os. Esta orde• 
nação foi mandada considarttr extensiva a todos 
e q uaesqu~r funccion&rios li! e justiça, e por 
canse JIISucia aos rcs;•ectivos juizas, isto em 
virtude da resolução do consulta de 3 de Dezem_. 
bro de i853. 

Po1•tanto, verificado que o juiz municip1l de 
Camarag be é primo-irmão, ou estava em taes 
rel;~ções "'' paJ•ent,sco com o juiz de direito, 
que os tornavam incompntiveis, segundo a o1•de;. 
n. çito citad' pelo n br · sanadot• pela Bahia, e. 
claro que não procede a censura, porque a 
incomp•tibilidade é legal, o a~ governo na:o 
cab i à senão ap)Jlicar a lo i. · . . 

O nobre senador que ha pouco honrou-mo com 
um apar·to não negará que ha parentesco entre 
o juiz municipal ne CamaragiLe e o juiz do 
direito Julio de Mendonça. · 

0 Sn. P AlllS DE MENDOSQA : - Ha, mas por 
afftnidada. · 

0 Sa. MEIRA DE VASCONCELLOS : - E' 
quanto. basta. 

O Sa. LEÃO VELLO'O : - Era ao que eú 
queria chegar, e nl!o preciso dizer rnnis nada; 
desde quo a quest~o esta re•olvida pn!o decreto 
de 18i8. refeJ·endado pelo actual Sr presidente 
do conselho, que no art. 1• determinou o se-
guint" (Ui) : · 

« A ordenação do livro i• .tit. 711 § 45 in~ 
clue om sutt prohibiç!Lo os parentas por atllni
d"de, dentro Jos graus cort•espondentes aoe de 
consanguinidade, a reape~to uos quaes é ex
prcs<a. » 

E' patente que os juizos do que sq trata, 
pl'imos CO· rmiios p•·r afftni.ladn, uno poJem, ã 
visttt desta d:spos'ção, servir juntos,, visto que o 
d·•cr·•to constderou s~u parent. HCO 1nclu do na· 
prohibiçito logo~!, que ox ·.ressanronto trutou de 
parentesco por conaHnguineidade. . . 

O Sa. JuNQUEIRA :.- Do que data é esse 
aviso 1 · 

O Sa. LlllÃO VmJ.~oso: - Niio ó ·aviso, 6 o 
dect•flto do iCI de Fevoreil•o do i878. 

Mas, confessado pelo nobre senador o paron:
tosco por nffini larle, np~licnndo-s' 11 di" posição. 
do 'ecroto citado no caso, ó logico reconhecer 
que a incomputib lidude foi d ·claradn por lei, 
o por consoquencia niio foi do terminada por 
nenhuma conveniencia pn~•tidnria. 

Agora, nindn urna questtio, qno foi aqui aven.:. 
tnda por alguns no~t·es sonndm·os, qurondo se 
discutiu isto. Disseram:. o juiz unmidpnl esta
VIl pur11 acnbat• s '11 qu,trtonnio, o portanto, n~o. 
sond" roconduzirlo, dosappurocin 1> incompati
bdidtdc. 
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Senhores, ac~ito asso argumento, chegar-se-ti 
d. logitimaç!lo tle uma injusti~a. om relação 
ao juiz municipal, que, pela lei, tem o rlireito de 
reconducçllo, desde que serve bom, e hn uma 
disposição nxpressa, quo manda, havendo in
compatibilidade, que ceda o logar ó.quollo que 
foi por ulf mo nomeado. 

Veudo que o ultimo removido para alli fõra 
o juiz de direito Mendonça, quando já .Já es
tava o j<tiz mu!licipal, verificada a existencia 
de parnntesoo, que tornava itnpàssivel o exer
cicto do BUM funcções com o JUiz munidpal, 
nllo ha procedencia nn accua<~ç!o levantada, 
porque o Sr. ex-ministro da justiça não fez 
mais do qun applicar a lei, reconhecendo a 
incomp~tibilidade e cassando o decreto pelo 
qual tinha-s 1 dado aq uella remoção, quando 
ni!o eram conhecidas as relações de paren
tesco. 

Silo estas as considerações que tinha "fazer, 
ás quaea me limito, (larecendo-me que alto 
conclt~deutos pat•a o fim de defendet• o acto do 
meu digno collega, o ex-ministro da justiça, 
acto que de modo nenhum podia ser determi
nado por motivo partidario. 

O Sn. ViSCONDE DE PARANAGUÁ :-Apoiado. 
O Sn. LEÃo VELL03o :-Não 1e póde · im

putar no ex-ministro sem motivo, quando rele
va notar que se podia removei-o para: Obidos, 
comarca qu9 estava vaga, e que foi designado 
na mes,tta dat~ o Juiz Moniz B~rt•oto. 

São esta• as conindorações que tinha a fazer, 
e persuado-me que defendi sati<factoriamente o 
nobre ex-ministro da justiça, tão injuRtamente 
accus~do pelos nobros senadores. (Apoiados, 
muito bem.) 

O Sr. Junqueira:- Sr. presidente, 
os motivos pelos quaes ou tinha censurado o acto 
do gover!lo cassando o decreto da nova remoção 
do juiz d~ direitn, o Dr. Julio de Mendonça, da 
comarca de Camaragibe, na província das Ala
gõas, estão de J.lÕ e o nobre senador que acaba 
de fnllar, no louvuvel empenho de defender o 
seu collega da ministel'io, não fez mais do que 
aecerituar a injustiça deste acto. 

O Sa. LEÃO VEtLoso : - Oh I Appel!o para 
o senado. 
· O Rn, JuNQUEIRA: - O nobre senador p3la 
minha província começou soa defesa procu1•ando 
fazer crer ao seno do que o juiz de direito, o Sr. 
Dr. Jt!lio do Mendonça, não podia continuar na 
comarca de Camaragibe, pela e ;troità lig.tção de 
parentesc~ com pessoas e fuaccionarios daquella 
localidalo. 

Mas, Sr. presi1ente, o unico ponto ,Je incom
patibili.lade que podia ser !avantaJo, era aquollo 
que rofet'Íu S. Ex:. no final do seu discurso, o 
sua razfio de ordem foi o grau de parentesco 
em que o juiz do direito ost:i,.para com pessoas 
daquolla localidade ; mas nlio póde prevalecer 
na quostiio eqsa razão do ordem. 

Desde quando o licito levantar incompatibi
lidade.- entro juizos e deputado•, inc~mpatibi· 
hdade adrede lovantlitla para cevar pm:tões po
liticas? l~nt•io, eu poderia trnzer para aqui 
uma larga lista destas incompatibilidades para 
mostrnr immonsas •1uo o::dstom entro juizos, 

deputados e senadores, mas ncro ó isso digno do 
ser trazido a esta casa, porque então não ha 
niuguem quo pudesse atirar a pedra. (Apoia
dos.) 

Por que tendo o ~rovern·o removido o Dt·. Julio 
de Monilonça, da comarca de Trai pú para a de 
Camaragibe, depois declat·ou sem atreito o seu 
acto, que devia ser muito meditado, muito pon
sa•lo, e atit•a o juiz de direito para uma co
marca no Pará, como si fosse um individuo 
que não devesse ser tratado com a maxima 
consideração, como deve ser um juiz de di
reito 7 

Nos>a questão versa sobre a pretendida in
compatibilida<le legal entra o juiz de direito e 
o juiz muni<'ipal ; tudo mais são pequenas 
cousas . trazida• como floreio para dar certo vis
lumbre e corta sombra de legitimidade ao acto 
do governo, quando todos sabem que esse acto 
foi determin:~do pela prnssilo vinda de Alagõas, 
onde ,n«o se do seja va o Dr. J ul!o de Mendo~ça; 
não o que os correspondentes tlVessem em v1sta 

.a col!ocaç!lo da JUsttça em nenhuma atmosphera 
fóra· de pab:ões politicas, .não; ó que elles eram 
eivados daqu ,!la paixão, é que nlto queriam juiz 
qae não fosso Inteiramente adheso ás suas 
idóas, a o ministro, !ovado por esses telegram
mas e pedidos , .• 

O Sa. LEÃo VELLOso :-Levado pela lei, 

O Sn. JuNQUEIRA:-... fez a remoção. O ~ue 
resta de tudo isto é que, mesmo a pretendida 
incompatibilid1de legal, desapparecia entre 
o juiz de direito Dr Julio •!e Mendonça e o juiz 
municipal Dr. João Marinho, porque estava 
este a caMluit· o seu quatriennto, Ao contra
rio, removeu-se o juiz de direito o recondu-
ziu-se o juiz municipal. · . 

O assento desta questão é com atreito a Ord. 
livro 1•, titulo 7\J § 45. Nessa Ord., que de
pois se tornou extensiva a todo funccionM•io, 
se determina que não podem servir no mesmo 
logar, no mesmo conselho, na mesma comar
ca, os funccionarios que forem entre si pri
mos co-it•mãos, Essa é a r • gra que rege a ma
teria ; mas o nobre senador quiz dar uma in
terP.retação lata, injurídica, que não póde se!'". 
ace1ta. 

Quando SB tr11.ta de incompatibilidades a in
terpretação é st ricti juri~. Nilo se póde am
pliai-a como o nobre senador quiz, levando-a 
ató á relaçi!o de afllnidade; é restricta. A or
denação ci taxativa quandD trata dos poucos 
casos de aftini !ade 

Para que o senado comprohenda o valor des
sa intorpretaçllo, eu vou ler a opinião de um 
homem que não ~stwa certamente eivado do 
pnixllo politica ; o o aviso de 3 de Janeiro ole 
1865, firmado pelo Sr, conselheiro Furtado, no 
qual se contem o seguinte em rehçilo a um 
funccionario primo co-irmão das mulheres de 
dons outros empregados da justiça. 

« •••. porquo a aftinidade existente ()ntre 
elles não esbí. comprohendida nos graus esta
belo c idos pela. Ord. Liv. 1• Tit. 79, § 45, e 
niio convem augm"nlar incompatibilidados por 
deducçiio, quo niio tom fundamento sutllciento. » 

O nobre senador trouxe-no• o decreto do 
O do Fevereiro do 1878, mas devo dizer ao sona-
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do, o que tnlve~ sojn in util, quo ó um a c to do 
S"OI'Ol'llO eomo qu:llquor outro, mas que niio t.un 
a significa\•Üo •tU O o nob,•o •enador llw prestou. 

Vou ngor11 ler no senado out1·o acto flrmaJo 
pelo nobr·• senador, dit-:"no p1·esidonto do conse
lho do ministel'io actual. 

E' o aviso de 4 de Dozembro do i878, conce
bide nestes tem1os ( l8) : 

~Declaro, em :e'lposh no ofllcio n. 58, de 28 
de Outu?ro ultuno, que bem proc .. deu V. Ex. 
que, li VISta do dect•eto n. 6836 de 9 dn Fove• 
reiro d··st•l . anuo, podituu servir conjunta
mente o 3a supplente do jui~ municip 1l do t'lr
mo de Pil·a~uruca e o promotor publico da res
pectiVa comarca, sondo rato casado com uma 
pl'i11,1a co-irm~o d.a mulher daquelle. ,. . 

E o propr10 !llustJ•ado Sr. conselheiJ•o La
fayetto, CJU<3 decide, e muito bem, neste aviso 
que a affinid tde I'osultante do c:tsamonto de dou~ 
indivi luos com primas co-il•u,ãs, nllo e~tá no 
caso previsto d11 ot•denação. E' o caso do Dr João 
Marinho e do Dr. Julio de Mentlonçn. ' 

Não p ·nse o nob1·~ seno.dor, que é um argll
m~nt? .someno~, aquelle. que ,foi prefixado no 
princtplO da dtsoussll:o, tsto e, que a regra é 
prefertr o emprego permanente no emprego 
temporario : o Dr. João Marinho estava a. con
cluir s;u quntl'iennio cm Junho, e tendo o go
verno marcado no Dr. Julio de Mendonça 
prazo mnior, podia b&m exercer o seu loga.r. 

O Sn. LEÃO VELLoso :-Era um arranjo. 
O Sa. JuNQUEIRA.:- Tu lo quanto se diz do 

D1•, Julio de Me::donça., relativamente ás auas 
relações immensas naquella comarca, pódu·se 
igualmente dizer d·l Dr. João Marinho, que 
está igualmente o.pparentado. 

Si o D~. Julio de Men.!onçn oito podia exer
cer pm•feltnmente as fllncções de juiz de direito 
naquella comarca, porque tinha alli parentes e 
amtgo3, o Dr. João Marinho igualmente não 
podia. exercei-as, e todo.via foi agora recondu
zido. 

O nobre senador escolha - .hn de feril~se em 
uma destas pontas, e então ha de ser obl'igado 
n concluir conimigo, com o senado e com todos 
que o acto do governo não foi inspirado no; 
sentimentos de justiça, foi unica.monte mais um 
destes actos, que nos ultimas tempos tomos 
visto pratico.r-se contra a magistJ·o.tul'a, pot·
que, como eu j:i o.qui disse, o. ma.gistl'atura., 
tendo em ~uas mãos a qunlificaçito dos eleito
res, é hoje um gro.nde.factor que o governo tem 
muito om visto. • 

A província da Bnhio. tem sido yictima, como 
muitas outras: ~fnstam-sD p1m1 longe todos os 
juizos do direito, com os qua.os o governo não 
pódo contar; é um exodo constante, uma re
moção ÍJ'equonte. 

01·a, o quo o gove1•no quiz faze1· foi cstabe. 
lo cor alli o socc,qo, a paz <!e Vo.rsovia; qu01•ia 
um juiz do direito cb Rua parcialido.do, o os to 
foi o movei da romoçi'io do D1•. Julío 'do Mon
donço.. 

Sonhoros,polo monos tonham n COI'nfl'Om do 
diz3r á faco do pai~. qno hflo do mnndn.r pnt•n 
os c:mfinsdo Imporia todos os juizos do c!il·oito, 
quo lovantorom a cabeça. E<laboloç.nm assim" 
pa: o o socc,IJD, quo almejam na~ COJnnrcns; 

v. 11. 2G 

mas nuo procu1•om cohonostar sous acto; elo uma 
m:tneiJ•a, n1i·< di1•ei inijitliosa, mns 'lua niio ó 
muito rogulaJ•, lli'O~'UI'ando na' lois antiga~ .o 
mod~rn~1s um p1·etexto para JU'l'Odai'em os juizes 
tlo rhrollo co1n que não contam. 

Fica, poJ•tanto, de pó a minha censura o o 
zr.ou J'equeJ•imento deve ser Ulll•rovatlo, po1·que 
nolle se pede que o govei'DO nos mtmdo cópia 
·!n repro<entaçJlo que lhe foi didgi.Ja :tCel'C·' da 
remoção do Dr. Julio de Mendonçn da comarca 
de Camarngibe parn n de Obidos no Para. 

Precisamos snber si outros fu11dameutos 
existem, nlém doa que conqtam da corJ·espon
dencin, qu~ . de.via ter ~ido esc~ipta por Ulnll 
pessoa muitJ~sJmo apadonada. · 

O acto do nobro ministro da justiça nllo tem 
justificuçiio, mas nito me ad111irou, porque foi a 
cont.inunção dd muitos outros semelho.ntes. 

A rnagistratuJ•n, ou hn de curvar-ee, ou ha 
da andat• nestas viagens constantes para. os. 
confio; do lmperio. · 

O Dr. Julio dQ Mendonça. tem o crime de 
levantar a. cabeça, não fazm· tudo quanto lhe 
mandam; por isso foi desterro.do. 

Esta mesma pena têm solfrido muitos outros 
magistro.d:ts, o hiio de sotrrer todos aquelles que 
se nllo p1•estam a ser instrumentos. 

O Sr. Meira. de Va.sconcel
los:- Sr. presidente, não suppunhn ter ne
C'Bsic!nde, do tomar parte na discussito, porque 
J'econhe01a, como reconheço ng-orn, que t1•ata.-se 
pl'incipa.lmente de uma questão de direito, clara 
e positiva, a 'espeito dn qual ncraditava não 
podiam Sllrgil• novo.s duvidas. 

Eu abstt•aio de toda questão politica e parti
dai•ia, n que principalmente se referiu o nobre 
senndor. 

O governo não quir. crear, como pareceu a. S. 
Ex., uma nova incompatibilidade de parentes
co entre um juiz e um repra •entanto do distri

.cto, ein que elle exerce jurisdicçllo. 
Eu sei q ua, como disse o nobre senador; que 

ha. muitos districtos em que funccionam magis
trado> parentes l!os respectivos J'C_Presentnntes. 
Apenas o iii listre senador, que miciou a. dis
Cllssíío hojo1, trouxe este p~rentesco, assim como 
out1•os qno não constituem incompatibilil'lo.de, 
sómonte como rnzlto ou mntivo de con,-eniell· 
cio., porq,tle realmente existe uma se ri e de rela· 
ções e p!\rentosco, já. por consnnzninidade, já 
por affinidude entre o juiz do dil•eito removido, 
e o juiz municipnl, quo n>io pnrccin muito con
veniente que um juiz de direito nestns condi
ções fosso exercer jurisdicçllo naquella co· 
mi).I'Cà. 

Mas, não foi isso principalmente quo actuou 
no animo do governo p 1 ra cassar o decreto ; o 
sim a incompatibilidade lognl, como demons
trarei. 

Quanto 11 questão politica, do q11o nílo ma oc
cupnroi, dovo simplesmente nffit•mnr que o go
verno tevo, a respeito dos to. remoção, como de 
outras, todo o oscJ•upulo o o dosojo de conciliar 
os interossos do mngist1·ado com os da justiça, 
o.ssim como os do sorviço publico. 

Esso magistrado, do quom f01·mo bom conceito, 
tinhn adquirido direito ú. 2" entl'ltncia. O go .. 
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verno o removeu para uma comarca, onde ollo · guinte o doct•eto tom npplicl\ç~o inteira a cata 
ficava bom collocndo e muito satisfeito, o por hypothose. 
certo que acoitou a remoção de boa vontade. O A ot•deMção nito mencionou pn~·entesco pot• 
governo jã sabin que olle tinha intet•ossea poli- nffinicladó ontt'O os juizM, somonto fe1. monção 
ticos na provincia o qnotom umptLronte ropt·o- do parentesco pot• consanguinidade. 
sentante duquolle districto; nito sabia do outt·os O decreto foz extensivo o moamo impedimento 
laços do parentesco, e ignorava justamente ao parentesco por affinidado nos mesmos gr~u~, 
aquollo·que constitue a incompatibilidade legal. expressos na m·donaçiio quanto a consangumt· 

Dado. a remoção, foi publicada a correspon- ·dado, como o de BOI' primo-irmão. 
dencia lida ha pou.co 1,1elo nobre ex-ministro do O decreto ó oxplicitó, não admitto duvida ; 
imperio; por essa noite ia e por out1•as foi o go- vou ler. 
verno informado de que h!IVia parentesco por Diz o decreto (!B): 
a.tllnidade, om grau que incompatibilisava o d i T' 79 45 · 1 
juiz de direito com o ,juiz municipal. O mi- < Art. i,o A O r · L· 0 ti. § mc ue 
nistro foi prudente e c~utoloso, nada reaolvo11 na sua prohibiç•1o os pat•entos po1• atllnidade 
sómente pela noticia. anonyma de jornal, outras dentro dos graus correspondentes aos do· coo
informações recebeu, que pareciam ter 0 cunho sanguinid~de, 11 respeito doa ~fmos ó expressa." 
da verdade ; 0 governo ató então não tinha Portanto em todos os casos o parentesco por 
outro desejo, senão manter a remoção para Ca· consanguinid:1de cxpi'essos na orlenação, a 
mat•agibe. . quo corresponder no mesmo grau parentesco 

por affinidado, o impedimento legal ó o mesmo, 
O Sn. L mÃo VELLoso:- Apoiado. essa 6 a disposição clat•o. do decreto, que nito 
O Sn,' MEtnA. DE VA.BOONCE!.LOs:-Atllrmo que admitte duas interpretações, nom a.pplicaç1ío 

o intento do governo ora quo esse mngistt•ado diiTercnto. 
ficasse bem collocado. E, pois, o caso não pódo ser outro, nem o nobre 

Os Sns. LEÃO VE!.Loso E VISCONDE DE PAnA
NAGuA:- Apoiado. 

0 SR. MEIRA DE VABCONCELLOS : - Mas 
os negocias fornm se accentuando de ma
neir.< ~ue o ministro da justiça entonde11 do 
necesstdade, em beneficio da loi, cujo preceito 
devia respeitar, dirigir-se ao pt•esidento da pro· 
vincia, quG era o canal competente para oscln
reccl-o, e pedir-lhe informações. 

Então o presi lento, por meio rlo 'um tolo
gramma, qu'' já foi lido, dirigido ao ministro 
da justiça, confirmou a incompatibilidade legal; 
como, porém, o telegr~mma não era poútil•o, 
e o presidente referia-ao ao que lhe constava, 
segundo lhe affirmava.m, o ministt•o ainln, le
vatlo de escrupulo, nlío quiz fazer o1Jl'a por 
este tolegramma e mandou que o prosiden te 
dósse informações officiaes e auth~nticas, O 
pt•osidente dirigiu-lho então um officio connt·
mando o que lhe disset•a no tolegrammJt - a 
oxistencia dessa incompatibilidade,- isto é, que 
o juiz do diJ•oiLo é primo-irmão, por aifinidado, 
do juiz municipal. 

UM SR. SENADOR: - Primo co-irmiio. 
O Sa. MEmA. DE VAsCONCELr-os:- Acoito a 

correcção - primo co-it•mão ; a ord~IUtçlío ci
tada elo Li v. 1° Tit. 49, § 45, falla com olli1ito do 
parenteseo por consanguinidade, mas o docroto 
citado pelo illustre sonadot•, que fallou nm pt•i
meil•o lognr, d~ 16 do Fevor,,iro do 1878, de
clara po.~iLivamente que todos os gJ•aus rlo 
pnr8ntosco por consanguinidlllle, que consti· 
tuom incompnti bilidurlo ontr•o os uJagistJ•ndos, 
tôm npplicação ao caso do parentesco por nlfini
dade no moamo grau. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Mas ó para outrn hypo-
ilieoo. . 
· O Sa. Ml!mtA DFJ VASCONCET-r.os :- Qual ó 11 

hypotheso '/ E' ju"l.amont., osta. 
I<:ntro o juiz do dil•oito o juiz municipal oxis· 

tin incompntibili lado por 'alllnidndo om grau 
prohibido poiJI ordonação citada; por conso-

souadm· ullegoJt.hypothese diiferente a que ti-
vosso 11pplicaçilo o decreto. . 

Ainda quo nilo fosse primo co-irmi!o, lll!'da 
que fosso primo-irmão, o impedimento ser1a o 
moamo, visto c1mo o parentesco ora no mesmo 
grau, a que se rofot•o 11 ordenação citac!n ; a 
es'e respeito nlío ha. duvila. O proprio no.bre 
sonadot• pelas Alagoas recoahoco que ex1ste 
o parentesco no grau indicado. 

O nobre senador pela Bahia invocou a seu 
favor o decreto de 9 de Fevereiro do 1878 
assignado pelo illustro presidente d~ conselho 
Sr. conselheiro Lafayotto, que tambem assignou 
o de 16 de Fevereiro ; mas este decreto não 
dostróe n doutt•ina do dect•eto do 16 de Feve· 
reiro. O decrtlto do 16 do Fevereiro refere-se á 
ordenaçiío do li v. 1• til. 79 § 45, cuja dispo
siç•1o já citei, este outro, porém, no § i 0 refe· 
re-so á doutrina dessa orrlenação, mas não re
solvo a questão a. favor da opini~o do nobre 
senador poJa Blthta, não tem apphcnção a hy
pothese em dis~ussiio ; e no § 2° refere-se ã 
m•denllçlío do H v. i o tit. 48 § 29 rel~tiva a in
compatibilidcJdo entre promotor sobrinho do 
escrivão de orphitos; e resolve a incompati
bilidade entre osRos dous funcciona.rios, em 
sentido neg-ativo, porque ainda quando o pro
motm· TJUclP.sse ser con.siderndo procurador, · 
a 01·d. citada do li v. 1• tit. 48 restringe, nessa 
hypothese, a incompatibilidade a pai, filho, ir
ma o ou cunhado. O § 1• t•efet•ento li Ord. do 
li v. i" tit. 79 § 45, quo t•ogula a matet•ia, ex
primo-ao nestes tet·mos (lê) : 

« Não hn incompatibilidade rntre o osct•iviio 
do orphiios o o promotor publico, sobrinho do 
rnosrno osr•rivão, nfio só porque a Ord. Liv. 1•, 
Tit. 70 § 45 ·nüo alludo a empregado, a quo o 
promoto1' pogsn ser oquip11rado, co1uo lambem 
!'Oi''!Ue um o or1tro silo omprogndos do juizos 
diverso,, >> 

E' muito dilforonl.o a hypothoso ; aqui tt•atn-se 
do funccionMins quo [,Odom SOl' oquipnt•ndos ,nO 
rwornotor publico, ou quo sot•vo m om juizos 
divorsoR ; f1ssim não pódo haver incompatiuili-
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dado OiltJ•e um' esc1•ivíro que SOI'VO no juizo dos 
or.philos, .o o promotoi' <JUO servo no juizo CI'i
nunul. 

O illusti•udo sanador pala Bahin. hn do pci'• 
mittil'-lne uma obscJ'VIIçilo, que tom por fim 
domonstrm• que S. llx. ostav!l mui informado 

·na occasitto em quo apresentou sou I•equei•i
monto, o por isso udduziu razões inteiramente 
improcedentes. · 

Nes.,a occHsião nffi1•mou o illustrado senndm· 
que não o:dstin tal Jl•Wonto~co r•ntro o juiz mu
nicipul o o .i uiz de direito, o pa1·a demonstrat• 
apresentou como documentos certidões do vi
gario e do coa·ljutor da freguozia do Camara
!Sibo, para p1·ovar que o parenteeco entre o 
Juiz de direito o o juiz municipal ora no 4° 
grau. 

O Sn. JUNQUEIRA : - Não sabia qual era a 
defesa, nao tenho o dom de adivinhar. 

O Sn. MEIIRA om VAsCONCliLLOS : - V. Ex. 
est11belecou a di•cussão no terreno em que esta 
instituid1t agora; então, como agora, trata-ao da 
incomputibilidade por parentesco, que S. Ex. 
entll:o negou que fosse no io grau. 

Não duvido que essas certidões provem que 
o parente <co, pelo direi to ecclosiastico, seja no 
4° grau, mas o senado sabe, o S, Ex. não 
ignora que ha muita Jiíl'oronça em graduar o 
parentesco pelo direito ecclosiastico ou pelo 
direito civil. Pelo dh•eito ecclosia:stico se ~ra
dua o pat•entesco na razão inversa, de maneira. 
que aquelle 'luo pelo uiroito civil estú no to 
gt•au, polo direito ecclesiastico póde estai' no 
3o ou 4.• 

Porbnto, si o nob1•e senador estivesse mo
lhar info.rm::tdo, talvez nem tivesse apresentado 
o requertmonto. 

O Sn. JuNQUllmA:- A disposição é h:s:ativa; 
querem tapru• o sol com a mão. 

O Sn. Mm ta.~ oll VAscoNcliLLOS :- Compro
hondo ella ou nüo parentesco por affinidnde 'I 
Não qum·o senão ieto, V. Ex. reconhece, como 
declarou em apa~•te, que a disposição do de· 
creto de i6 de Fevereiro é conforme ú. m•dena· 
çfio. Ora a Ord. fulmina a incompatibilidade 
entre os primos-il•mll:os, e o doCI·eto far. exten
siva essa incompatibilidade no cnso do paren
tesco por nffinidado ; portanto o juiz do direito 
Dr. Julio o o juiz municipal siío incompativ··is, 
p,orquo o parentesco por afl!nidade, que existe 
entre ellos, ó no mesmo grau, om que a ordena
ção exprime quanto ao parentesco por consan
guinidade ; ou o nobt•e senador repudia e con. 
tosta a doutl'ina do decreto, ou, acoitando-a, 
ha do l'OConhocer que ten~o razão. 

O Sr. Paes de Mendonça : -
Sr. prosidonto, os nobi•os ex-ministros, do im
poria o ela marinha, no empenho dó do!'ondo!' o 
acto illo[rnl do sou collega, o ex-ministro da 
ju,tiçn, basoa·los no docroto do 2(l do FovoJ•oii•o 
ele '1878, protonclom introdnr.il• novu doutrina 
D11loi quo.r9>[tlla as. incompatibili'lad_os, fazon
do-as oxtons1vas a casos não pt•evistos nesta 
~i. . 

E' contra essa má interpretação quo eu ·vou 
proteatar, demonatrand61 11 ovldt!l\Oia; qll.e o go· 
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VOI'IIO n11o por!' a dar a o.•sa Ioi ou h·o •o1lli<lo 
sont1o nqno!lr> que ost!l nolla consagra lo. 

A loi '1'10 regula ns incompatibilidades ó a 
0l'd. do L. 1•, til. 70, 'lliO no§ 45 dispõe o 
soguinto (l8) : 

« § 45. Pat·cntcsco. -E po1· so evitarem 
os inconvenientes quo pot• causa do parentesco 
dos tabolliaes do judicial se poderiam so~uir, 
si pai o filho, OU OUti'03 pll'Ontes muito chO'l'll
dos, o cunhados ,fossem em um Jogar hbelliães, 
mandamos que em nenhuma cidade, villa, ou 
conselho, sejam juntamente, em um tempo, pai 
o filho taiJe!liiie• do judicial, nem dous irmãos, 
nem primos com irmãos, nom tio e sobrinho 
filho de iJ•mtio ou irmã, nem cunhados casados 
um com irmlí, do outro, ou casados. com duas 
irmiís ou u"' casado com a tia do outt•o irmão 
do pai, ou mili, ou avó,» 

Essa ordenação estabelece as incompatibili
dades dep~ssoas ligadas oniJ•e si por certos graus 
de parentesco pot• consanguinidàde, a, moncio· 
nando os que resultam do parentesco por aftlni
dade, sómonte prohibe que sirvam, conjunta
mente, cunhadoa casacloffi, um com irmã do outro 
ou casados com duas iJ'mãs, ou casados com tio. 
da outra irmll do pai, ou mlti, ou avó. 

Vê~se, pois, que os .primos co-irmilos 
P"l' affinila !a não estão comprebendidos na 
prohibiçilo da ordenação ; e tanto isso ó ver
dade, que o aviso de 3 do Janeiro de !.865, 
referendado pelo finado conselheiro Furtado, 
explicando a cituda ordellaçiio nQ pal'te n quo 
so refere a funccionario, primo co-irmlio das 
mulheres de outros funccional'io> empregaJos 
da just~n,conclue deste modo: « .•. por.!UC a ar
finidade existente entro ollos não estti compro
hendicla nos graus de pnrontosco estabelecidos 
pela Ot•d. do Li v. i", titulo 79, § 45, o não 
convem augmentnr incompatibilidades por dG· 
ducção que n~o tom fundamentos sutllcientes. ,. 

A'vista do tão terminantes disposições, urro 
resta duvida quil os nobres ox-mllli.qtros estilo 
dando interpretação forçada aos avisos que ci
taram. 

As incompatibilidades, ~or isso mesmo que 
importam incap,oidade JUrídica, silo strictis 
juris, não podem ser extensivas, e, portanto, o 
governo, pai' aviso ou doCI'Jto, n1io tem a facul
dade de nlt"rar on o.mplini' os casos menciona· 
dos na Ord. ; si o fez, exorbitott de sua compe
toncia,.referen.lou decretos que· nll:o devem sú 
OXOCLLtados, 

Sr. presidente, quando mesmo houvesse 
1\ incompatibilidade allegadn, si não houves
se proposito do dosterro.r para a comaJ•ca de 
Obido~ o Dr •• Julio do Mendonça, estando pros
tos o. findnr-so o quatriennio do juiz municipal 
de Cnmaragibo, e ostendondo-se alóm o prnzo 
marcado para o Dr. Julio entrar em exorcic i o 
a incom~atibilidn~o tinha do dosapparocor: 
como mm to bom d1sso o nobre senador pela 
Bahin, nula!' do J'oquoJ•imonto, doutro mesmo 
r lo prnzo ~~~rendo no jttir. removido prLra entrm• 
em OXOI'CICIO, . 

Além dieso os ompi'egoii · v'itnlicios lH'eÍeJ•oni 
sempre no~ t.enipornrios, ·o. no cnsó 'em g_lté~\lto 
oudóvüi~iie' :igtinrrllir"qu'ê' ó juiz iiiu'nicilpn1'coiii~' 
plotn~R9 o quattlennlo, Mrtlo llO!nplfll~ 1\ 20 rio 
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cot•t•onte mo~, Jlcnnclo ns~im sanado o phnntas~ 
ma das incompalibiliclndos pot· pat•ontoaco, que 
r!Ót'.llll lol)'~t· n·J act.o nr!Jitt•nt•io o illognl do ox
ministt•o dnjustiçn; ou ou tão proporcionat·-so ao 
juiz municip:d a remoção, como, em cnso idon
'tico, sncedou, com o juiz municipal do Mul'icL 

O Sn. LEÃO VELLOSO :- Foi t•omoviclo a pe
dido. 

O Sn. PAES DE MENDONÇA :- NitJ senhor, 
não podiu t•Jmo;,ão. Ntio Lendo <i govorno toma
do providencia nlguma, ello foi for('ado n deixar 
o lognt•. 

Franqueza, Sr3. ex-ministros: confessam 
que dn parte do ex-ministt•o da justiçtt h(\nve 
1lrme. proposito do impedir <Jue o Dr. J ttlio do 
M~ndonçll. ficas>e na comarc11. do Camar11.gibo 
(apoiados, nt1o apoiados); quo ontre acjuelle 
juiz do direito o o juiz mnnicipal não ha a in
compntibilidn.do nllegnda. 

Confessem que foram arrastados :1 os'sa vio
la,•iio do. lei. •. 

() Sn. LEÃo VET.Loso :-Nth npoiarlo. 
0 Sn. p .ll!lS DE MENDONÇA:-... pela imposiçiio 

feita om telegt•ammas, pot• algun> deputados da 
pr.;vincin, que nm,nçaram o mini;torio com. a 
rotir,dn dos seus votos, si niio fos'o cn~sndo o 
doc<•eto elo t•emoçito do Dt·. Julio elo Mendonça, 
para a comat•ca da Camaragibe ; o o ministerio, 
que se achava na mais critica situaçiio, que pe· 
dia votos como o mendigo solicita o óbulo da 
caridarle. ; • 

O Sn. LEÃO VET.LOSO : - Ntio o.poindo ; e>tlÍ 
enganado. 

O Sn. PAES DE MENDOliÇ.\:- Os factos pro
varam-no· oxuberantomente. 

Repito, Sr. presil~nte; o minigte1•io qtto pedia 
votos, co.no o 1nendigo solicita o óbulo da ca
ridade, ni'to t.ovo fot•ça basta ato par.1 resistir :l. 
imposição ; c •dou, o, violando a lei, o o x-mi. 
nistro da justiça cassou o docroto d·• remoç:'io; 
llliLR, fuli~m1nte, nada lhe valeu : foi afinal 
ostt·ondostmonte cleJ'i'Otndo. (Hct cli~a•·sos 
apartes.) . 

São estls n> consi·let•açõos qne tinhn a Íll7.et•, 
e creio to r provado, t\ cvidoncin, u illegnlid tde 
do neto do ex-ministro da j u ;ti\'!1. (Mui to bam, 
muitn bem.) 

O St•. Lafl1.yette (]ll':.•siclun 1c rlo 
cnnselho) mio so occupa do Gtelo, do que so 
trata, porque o ignot'il, o elh so passoa no 
dominio do mini<tot•io p~ssndo, limita-se pot• 
isso a sustentat• a rloutrin.1 dos docrotos, quo 
expediu, qmmrlo minislt•o d:t jus liça, a quo ao 
tom foito t•efot•oncia na prosonto discnssilo. 

Ntio ho.vonrlo m:ds quem po,liss1 n pnlaV!'a, 
oncórrou-so n discussão. 

Posto a votus, foi npprovndo o t'Oquorimnn to. 

GRATJFIC.\ÇIÜE8 A 11:!\lllnJDG.\OOfJ DA SlCCnlfl'AUIA 
DO ll!Pla!ITO 

Sogouiu-Ao om rliscntisão o r·o~uo dmontn 
\lo . ~r. Loüo Velloso, pudindo quo, paios 
·mini'stbl'ioil do"imp'orió o da' fnzan<l·a; sojnm rc
m~!tirlns cdphs nuthant.icns dM orrlonR, pnlo 

mesmo ministo!'io do impet•io expedichls, do 3 
eh .1 ulho do anno pnss tdo n 25 do J.unho ul
timo, m[lndnndo pngnt• grutincnçõo ·' nilo con· 
si:,·n.;das om Ioi a oíliciaes de gabinete, ,ou 
quaosquot• outros ompt•ogndos da s·;crotnrta. 

O IS~·- Leii,o Vello,;;o:- N1io ao acha 
nn cnsn o Sr. sen{ldOL' Riboit•o da l:.uz .•. 

O Sn. PnESIDENTE:- Sim, senhot• ; não está 
na casa, 

O Sa. LEÃO VELr.oso:-Tondo conseguido o 
meu fim, de~d·J que o nobre pre~idente do con
s;lho declarou que não havia no thesouro 
ordem nem requisição para pagamento de gra
tificações, peço no. senado permissão para reti-
t•nr o mau l'Oquet•imento. . 

Consult:~do, o senado roaolvo nffirmo.t!Va• 
monto. 

CREA.ÇÃO DA INaPJI:CTOR!,~ GERA.Io p,~RA IIISCALISA• 
ÇÃO DAS E~ll'Rlil?.A.S DE VIAÇÃO \IERRE,~ 

Segue-se 'em di~cuasilo o t•,Jquerimonto .do 
St•. Correia, l'edindo a seguinto mformação: Si 
o ministorio da fazenda deu ordem pat•a que se 
tomassem eífectivos os vencimentos de quo 
trata a tabella,. que acompanba o regulamento 
approvado pelo decreto n. 8947 d(l i9 elo mez 
findo. 

O Sr. :Henrique d'Avila:
Sr. prasi !onte, fundamentando este requeri
mento que estt\ em diacnsaão, o nobre senador 
pelo Puranà não foi tão severo com o ex• 
ministro da agricultura, não lhe fez uma accu
B:\çfio formal como de outras vozes. 

Limitou-se a classificar o regulament,, qu 1 
promulguei como um. att~ntado t\s prerogati vas 
do pal'iamento, por ter ct•eado omprogoa o mar
ca:lo ordenados sem lei que o detet•minaase. 

Par,lceu-me mssmo que o no1Jre senac!ot•, 
considot'IIIH.lo-se ti•lumphante poJa infolrmnçiío 
quo o nobt•a ministt•o dn f,zenda se dignou 
envint•-nos, relativamente aos a~•iaos que ex
pedi como ministt•o da agt•icultnra para a con
stJ•ucçüo d~ açude ele Quixad:\,. no Ceartl, re
organizando o sot•viço oxtraorclinario quo posa 
no actnal exercício sobt•u a inspectoria de 
illnminnção publica; p1wocnu-m.n, digo, que o 
nobro sena.lm• qniz ~or genCi'030 commigo ... 

O Sn. DANTAs ::... Elle ó .s-encl'oao f)empre. 

O Sn. Hm11mQUE D'AvrLA :-.,. niio e.>ma
gando-mo com t1tl'icas accuso.çüo-., Iimit·>n
d0-se, t•epito, n. c!Maificar como um attentado 
1\s prOt•ogntivll·t do Jl:lrlamento osso acto que 
con,tituiLt o·objocto do Aou requerimento. 

Dovo, son.1oros, agradecimentos ao nobre so
narlnt• poln díminniçiio dos s ma t•igoros, o niio 
sor.•i ou 'ruom vonhn no.>lr~ LI•ibnna deslustrar 
o" olog-ios <Jlln di<•ig·iu no nohro ministro da fa
zenda; sómonto po('D no nobt•o sonndor Iicenç::~ 
pnrn dizOt' qu'' mo pn.r ·Co qn~ nilo r.hcgon a iii· 
dn n. occnHiito d•.l g-ozo.r dns clolicíM rio sou 
h•inmpho. 

Domo:. t.~lllpo no tompo. 
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O nobre mini>Lt•o da fnzondo. informou que 
nito podia oxoculo.t' o aviso que cxp<~di autori· 
:• anelo n constt•ucção do açude elo Quixada, no 
Ceo.rd., porque tanto nesta oxorcicio como no 
exerci:io seguinte, !L vo,rba do atinada aos açu· 
des do Cenrá ó de 30:000$, o n!ío con1porta o. 
dospezo. proveniente do. constt•ucçiio autorizado. 
pelo meu av'so. 

Parece, pois, claro que o nobro minisú•o da 
fc\zonJa estt\ fit•mom·1tlto resolvido o. executar 
em todo o rigor a thoorio. tlnancoira que pro· 
~m·eve- C[UO o governo não póde apat•t~~o~·-se das 
OS)Iecificações orçamentarias sobre obr1s pu
blicas, niio póde construir obra alguma que 
nii1 esteja especificada na r2spectiva verba ou 
tenha um credito esp~cial, decretado cm lei. 

Si assim é o acto do nobt•a ministro da fa
zenda não está completo ; .ello tem necessidade 
de fazet• aceitar pelo parlo.monto este seu rigor 
de execução dessa theoria financeira, fazendo 
com que na verba- Obras publicas- seja eape• 
ciflcado todo o crec\ito, não ficando ao governo 
saldo algum, declarando-se expt'•'Ssamonte que 
ao govet•no fica prohibido executat• obra al3'uma. 
alóm das especific1das na verba ou em lei. 

Sr, presidente, em these aceito a theoria ; 
porém, em vista do estudo do nosso system>i 
financeiro o do modo defeituoso pelo qual se 
organizam os orçamentos, principalmente na 
parte relativa ás obt'IIS publicas, porque nlío 
só o governo niio póde fornecer ao parlamento 
os ·dados necossarios para. que olle conheça o 
valor do custo dessas obras, como. tambem por 
nilo termos sobro a receita os dados necessarios 
para a avaliarmos convenientemente, não po
demos dar a essa theorh financeira o rigor de 
execução que lho quor dar o· nobre ministro da 
fazenda. 

E' esta n minha Ojlinião, quo concorda com a 
do p~rlamonto, pms que em uma das sossõeii 
da ultima le3'islatura, tondo n nobre commissão 
de orçamento desta casa inserido no projecto de 
orçamento a prescripção prohibindo ao govet•no 
do afastar-se das ospocificnçõel orçamentariila 
sobro obras publicas, esta disposição da nobre 
com missão dü ot•çamento cahiu, 

Portanto, já vô o nobre senadot• que essa 
thooria financoi<·a, tho01•ia que, como disse, 
aceito cm these, o considero mesmo o objectivo 
financ:oiro dos dons partidos· politicos, tanto o 

. liberal, como o conset•vador, não pódo ter essn. 
execução rigorosa entro nós. 

Póde ser que o nobre ministro da fazonda 
BGja mais feliz que n nobro commissüo <lo orça
mento, e que consiga do Jl!ll'lamr>nto 11 consa
gt•açilo de<so l'igor de oxocnr,:llo quo pretendo 
dar a os;Hl. thooria llnancoirn ; poc•óm, ainda ó 
caso duvidoso, o polo monos torll<\·SO neoessario 
quo ollo, para l\~:roali~a\•iio dosso dl!sidoratum, 
cc·ôo um systoma llnnnoo'ro que niio possuimos, 
systomntis:cndo os i<upostos, r.ogulnt•isando n 
t•ocoit:>, orguniznndo osLatisticas e ostuJos pcwa 
docrotat'·:<o, com sugttrO.ll\'"• n <1rspo1.a publica. 
.T1t vô o nobre a ·nndor poJo Paraná, que muito 
falta ainrln pnrn S. Ex. cantnr victorin. 

St•, proeidontc, om rol~çtio M n~•i8o q11o 

expedi, t•oorganizando o serviço oxtraordinat•io 
quo noato e~orcicio o no outro pesa sobre a 
inspoctoria da illumiUB\'ilo public11, ostou con
vencido do que o nobre ministt•o da fazenda, 
com um estudo mais completo da q uesti'ío, ha d.~ 
roconhecet• que aquellB meu aviso tem de sol' 
executado infallivelmente. 

O senado sabe que 11 verba. da illuminaçlo 
publica é uma. daquellns om que não é possivol 
decretar com segurança o com limites fixos o 
certos, a despeza a fazer-se no exercicio com 
os sorvi\:os nolla comprehendidos. Em um 
mesmo exercicio, o consumo do gaz varia ex· 
traordiuariamente. · 

E, por isso, é que o parlamento sempre au
toriza a abertura de creditas supplementares 
nesta verba. · · 

Esta autorização concedida pelo parlamento, 
o que significa Y 

Significa que não é possível npredar a dos:. 
peza que se faz com os serviço's especificarlos 
na verba, e que, portanto, fica ella completada 
com essa autot•ização do rocureo ao credito 
supplementar. Pois bem, esta ·rorba, que já 
em si contém serviços do despeza tão variavel 
e indeterminada, foi, no corrente exercicio, so· 
brecarregada pelo parlamento com o serviço 
oxtraordinario da concurrencia q, ue mandou 
abrir para a illuminaçiio publica, tndicando-ae 
na lei a atllxnção de eJitaes, as diversas pra
ças do mundo em que deviam ser publicados 
esses editaes, no intuito de obter-ae a dimi· 
nuição do preço do gaz, e 11 ragularisaç5o 
desse importante serviço, de modo a evitar as 
queixas a contlictos. E especificando o parla· 
mento nessa verba mais esses serviços extraor
dinarios não lho augmantou a consignaçlo, na
tul•almente contando com o recut•so do credito 
aupplementar para o governo supprimit• qual· 
que1• deficiencia que so déss.e na verba, 

Mas, disse o nobre ministc·o da fazenda que 
não podia cumpri!• o aviso quo expedi, t•eor· 
ganizando esse serviço oxtraordinarto que foi 
pelo parlamento especificado nessa verba, por
que a verba respectiva já não comportava es· 
sa despera, · 

b:u ba pouco disse que, quando o nobre mi
nistro da fazendct fizer um estudo níctis detido 
sobro essa questão, verificará que esse aviso 
não póde deixar do ter completa execução, 

A consignação fr.itn pelo parlamrnto plll'll a 
vet•ba- llluininaçilo publica- não chega pnr!l 
cobrh· as despezns necessarias com o serviç:> 
ordinario da verba, como passo a demonstrar ao 
senado (li!) : 

« Nota dns despozas f,Jitas ató no fim do mar. 
de Mnio com o' serviços da illuminação pu
blica, segundo as tabo!las da lei do orçamonto : 
llluminnçiio a ga~ nas runs, 

praç1s o jardins puhlicos, 
comprehondr•nolo a difforonçn 
do c' mbio, quo nas r.;J'oridas 
tnh··llaa roi cnlculadll li razão 
do 22 !/4; mltB que otfoct!v!l· 
monte no corrente OXOI'CICIO 

tom-so mnntido antro 2i o 
21 1/2 no mini mo, 1 , .. " 1 .. • G28: 697$621 
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Illuminnçtio dos suburbios .•... 
Pessoal da inspectoria ... , , , •• 
Despozas diversas., • , •.•. , . , . 

Despozas corresp. andantes ao 
me1o de Junho (approximnda-
mente) •• , , • , , , • , • , .. , ,', . , • 

Credito votado no orçamento 
para a verba ••• , • , . , • , , , , , , 

Deficit ... ,., •••... , .. 

167:140$801 
10:500$000 
H :846$250 

827:274$768 

88:000$000 
------
915:274$768 

854:217$136 

61:057$1332 

Temos, pois, que até o fim do corrente exer
c::icio, só com os serviços ordinarios especifica
dos na verba, será despendida a quantia de 
915:274!!;768 ; ora, o credito da verba é de 
854:217$136 ; portanto, dá-se um deficit só 
quanto aos serviços ordinilrios de 61:057$632. 

.A exe•mtar o nobr,• ministro da fazendti a 
sua resolução de modo inabalavel, elle não torá 
recursos para pagar o proprio serviço ot·
dim\rio especificado na verba. Sera forçado a 
aceitar o recurso do credito supplementar. 

O Sn. .ANTÃo :- Aiém da di1feronça de 
cambio. 

O Sn. HENRIQUE o'AviLA :-Diz muito bem 
o nobre senador, além da di1forença do cambio 
que tem sido sempre mantido a 21 o 21 i/2, 
quando na tabella orçamentaria foi calculado á 
razão de 22 1/4, dando-se, portanto, ditferonça 
grande. 

O nobre ministro não tem, pois, remedio se
não aceitar o credito supplementar para. essa 
verba, e desde que aceitar o cre lito supple
mentar pat•a o serviço ordinario OB[Jecificado nn. 
verba, ha de acoitar t1mbem para o serviço ex
tra.ordinario, e que organizei, o qual tarnbem 
foi especificado pelo parlamento. 

O nobre senador pelo Paraná classificou 
esse meu aviso, om que reorganizei o serviço 
extraordinario da illuminação publica decretado 
pelo parlamento, como altentaJo inqualificavel 
pala enorme despoza que n.ugmentava ao orça
monto, de maneira que póde alguom suppot• 
que osst dospeza necessada para osso serviço 
eitraot•dinario é tão grande que só por si seda 
bastante para esgotar a verba. Assim não é, 
peróm, senhot•es, porque com esses servi1·os 
extra.or.linarios que organizei, sómente seria 
feita no corrente exm·cicio a despaza do 
2:056$580. 

E' pois visto que, moamo nbstrnhindo tod~ o 
qualquer dospeza pot• meus antecossoros e p H' 

mim ordonndtts em refot•encia n ossos sorvi,os 
extmordinat•ios decretados pelo v:wlnmcnto', n 
verba sorá esgotada, som que para esse resul
t:tdo concot•rn noto algum meu, o só mente de
vido o facto ti insutllciencia do ct•edito da 
vorbn, 

Portanto, a vm•ba.comporta 11 uespeza nocos
aaria com ossos sm•viços mdt•uot•dinarios doet•o· 
tados polo ptHlnmento, o autorizando ou ossas 
dospezas om mou aviso, nilo póde o mou proce
dimento sot• classifioado como illogal, pot•que o 
serviço ostd ospocificndo e o credito supple
montat• ostllautot•ilado para complet~r o ct•edito 
da verba. 

Quem niio conhecer a nossa administração, e 
ler o discnrso do nobro. aenadot• pelo Paraná, 
rolntivamonte ao regubmento que pt•omulguei 
dll.ndo organização ao serviço da fiscalisação 
das estt•adas de forro, ficnrd. entendendo que 
realmente cr.'ei empt·egos e ordenados que nílo 
estavam a11terioPmento ct•eados por lei ; mas o 
senado sabe porfeitamente que a vei•da.do n!io 
ó essa : desde que o poder legislativo decretou 
estradas de fert•o, autorizou o governo a fiscn
li&ar o sot•viço dellas, desde os seus estudos o 
construcção até o seu tt•afego por meio de en
genheiros-fiscaea • 

Portanto, o serviço da fiscali sação ji estava 
decratado pelo poder legislativo, que para ello 

· consigna. sompre o cr~dito nacrslat·io ; cumprit· 
ao poder executivo organizar o serviço, quer 
quanto ao pessdal, quet• quanto ãs suas func
ções e modo ,Je preenchei-as, não exce:!endo a 
verba marcada por lei para o serviço, 

O governo, nas instrucções que expediu em 
1861, esboçou as bases para osso serviço, mas 
ni'ío o regulamentou, nem quànto ao pessoal, 
nem quanto d.s funcções dos fiscaes, Essa lacuna 
eu preenchi com o rogulamento que promul· 
gue1. 

O poder legislativo, tendo crendo o serviço da 
fiscalislção e os fiscaos, não podia ir alem, 
porque a distribuição desses fiscaes, a sua 
classific:tção, a organização do serviço, a. sua 
uniformização e direcção são actos que perten
cem ào poder executivo, e constituem c1uestões 
de execução, dependentes da situação das estra
das de ferro, sua importancia, dificuldades do 
oerviço, modo do decretação das estradas de 
ferro o muitas .outra• circumstnncias, todas 
só aprecia veis pelo governo, q uo torn ern si 
os escbrocimentos nocoasarios para seu os
·tndo. 

Portanto, o regulamento que expedi, não 
tendo excotlido o ct•edito consignado pelo poder 
legisla.tivo para es~e serviço, rept•esonta um 
acto Jlraticudo dentro da esphera da acção do 
podo r executivo. 

Si S. Ex. estudasse u, questão com mais 
cuidado, havia de vet• que eu ni'ío tinha ungmen
tade um roa! na dospeza desse set•viço ; pelo 
contrario, reorganizei-o pelo modo por que o fir., 
diminuindo a despeza qun o Estado tom do ftuot• 
com olle. 

Tenho aqui um m1ppa compnmtivo, e pOI' 
e!lo o senado vai verificar que o r1ue eu disso ó 
a verdl\do. (LB. ) 

------------------·--------~--, 
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OoJUparaçü.o entre alil delilpezas de flscallsaçü.o nos dous r e• 
g,"iJUenl'l, admittindo que todu.s as estradas concedidas es• 
teja1n eJU trabalho 

DESI"EZAS QU8 SE FARIA COM O RBGIMEN ACTUALMENTE EM VIGOR 

- -
"' {l "' ., ·;::: . ., 

.!; .. w 
~ "' " s: 

~ .. s: .g ~ l~ " E!IPREZAS 
N ., 

w ~ <; !,) ::s .s. ~., 

"' ... 
l :.( .. S.<l:!. = " !,) 

~·~ ~ " - - - ~ -
Natal a Nova·Cruz ................... ; •••. 6; 000$ 3:.600$ . , .. . 360$ 120$ 
Conde d'Eu ......... , ..................... 4:800$ 3:600$ • .. • .. 120$ 
Mamanguape ao Acari (') .•.•. , , •. , , .••. , . 4: 800.$ . • . . • . • , • • • • • , , .• , 
Rec!f~ aoS: Fra.ncisco .................... 6:6u0~ ~:600$ 1:800$ 360$ 240$ 
Rec1le ao L1moetro ........................ 4.800$ 3:600$ .. ... . 360$ 120$ 
Bahia.no S. Fr<t~ciicO ................ · • ( 6:600$3:600$ i·6BO$ 360$ t80$ 
Alag01nhas ao T1mbó ................... 5 • 
Central das Alagóas ...... ,, ...... , .... 6:000$ , .. .. .. .. .. 120$ 
Aracnjti a Simão Dias ..................... 6:00~ , .... , ...... , .. , .... , 
Central da Bahia ......................... 6:000,' .... , 1:200$ 360$ 12~ 
Victoria a Natividade ..................... 6:000 .. , ............ , 12 
Campos ao Carangola ..................... 6:000 ...... 1:200$ 1:080$ 120 
Porto Novo ao Paquequer ................. 3:60 , , ................... . 
Ramal Bananalense ............... , ...... 4:800$ • , ...... , ... , .. , ... .. 
Rio Novo a Sant'Anna ('), ......... , .... 3:600$ .... , ................ .. 
Santa Fé ao Mar de Hlliipanha (') .......... 3: 600~ . , , .. , , , .. • .. . .. , , 
Côrte a Serra de Petropolis ................ 4: 800~ .. .. .. • .. .. . • .. .. . , , .. 
Côrte n Angra dos Reis (') ........ , ....... 4:800, .... , . , • .. , .• , • • , .. , , 
Rio e Minas ............................. 4:800 3:600$ .... , , .. , 120$ 
Leopoldina • : .... : ............. • ........ t 4:800$ 3. 60f\lo 
Ramal do Ptrapetmga., •• , •••.•••• , , •.• 5 · vil' • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

S. Paulo e Rio da Janeiro ................. 6:000$ .... , .. .. .. 36aj; 120$ 
SantosnJundiahy ........................ 6:000$ ...... 1:800$ 31:10$ 120$ 
S. Carlos do Pinhal. ...................... ~:800$ , . , . , ........ , .. 120$ 
Prolongamento rla Mogyana............... .000$ .. .. .. .. .. •. • .... 
Paranaguáa Coritiba ..................... ~: 600~ 3: 600$ . .. • .. : : : : : , ' 12o$ 
Theresa Çhristina: ........ : ....... , ...... 

4
;800.::; 3:600$ ..... , .. .. .. 120$ 

S. Franc1sco ao R10 Negro() .............. 
6

.800$ .............. , ....... .. 
D. Pedro I(')............................ :000$ 3:6008 ................ .. 
Rio Gt•ande a Bngé ....................... 4:800~ 3:600$ ........... , 120! 
Bagó a Cacequi .... , .............. , ...... 6:000 ...... , ... , 60.' 
Cacequi a Uruguayana .................... 6:000, 3:600$ ...... , .... , 60 
Q h. lt ' 6·000' uara 1m a aqu1 •••••....•.•••.•.•••• , . • . · , .. , , , • , , . • • • •••• , , , . , , , 

Viaç<io {errea urbana e suburbana da 
côrte 

Corcovado ... · ............................ 3:600$ 
T" . 3·600~ 

IJUCa,,, ",., .. ". "'"'""" • • •"" • • ' ' 
Jardim Botanico ........... , .............. 3:600$ 

TOTAES 

10:080$000 
8:520$000 
4:800$000 

12:600$000 
8:880$000 

1.2:420$000 
6:120 tQOO 
6:000~~ 
7:680~0 
6:120~ 
8:4oo ~~~o 
3:600 "'00 
4:Boo ~~o 
3:600 ,uOO 
3:600 000 
4:800 000 
4:800$000 
8:520$000 

8:400$000 

6:480$000 . 
8:880$000 
4:920$U00 
6:000~000 
i0:32u~OOO 
8:520 000 
4:Boo ·ooo 
9:60!00 
8:520 000 
6:060 DOO 
9:660$000 
6:000$000 

S, Christovão ....... , ........... , ........ 3:600, 
Copacabana .......... • .. • .. • • ·. • · .. " • • · · 4 :BOO~ 
Villa Isabel.,, .. , ..... ,., ....... ,, ..... ,. 3:600 ' 

.. " .. • " " . " . • . • . • .. .. 34 : 200$000 

Cnrr!surbanos e Sant11 Thereza .............. ~:~gg•., 
Carr1s sub urbanos .. , ...•••....... , . . . . . . · 

8 
~ 

Elevador de Paula. Mattoa ..•••.•.. , •••.• ; 1: 00$ 

257:700$00(} 
Juntando 11 verba pat•a expedient~ das fiscn!isnções quo nada tem, a rnzllo· de 

iDO.~ em módia .. , , , ..... , .................•..•..•.•.... , , ... , . . • . . • . . . i: 300$000 ------
Totttl. ........ ,, ..•.. ,,., ..•• , •.. , .• 250:000$000 

Nota: (') As estradas marcadaY com este signal ainda nilo tôm engenheiro fiscal mas 
estes terão do sor nomondos doado que ollns ontrom cm serviço. Tanto do um como do' outro 
Indo contou-ao com osso pessoal. 
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'DESPEZAS QUE SE FARÃO SENDO ADOPTADO O PLANO ORA PH.OPOSTI) 

3 inspoctores o O o O I O O O O O I o I o O I I O I I O I I O I I o o o O I O o I O o I o I I o o• O I O O I I I o I I I I o I I I I 0 I I 

Pessoal uo eacript01•io central., •••. , , , • , . , • , , , , , , , . , , • , , , , . , , , , , , • , , , , , , , , . , , 
.Aluguel do escriptorio central..,., •• ,..... 2:500~ ~ 
Expedien to geral. , •.• , • , .•.••• , , , , , , . , , • , 6: 000$ • , ••..• , • , •• 
Ajudas de cu"to aos inspectores om viagens. 0:000$. 

.. 
"' "' ~ '" " .!: i; ~ 

::: 
"'~ s ... .!l 
""" ;! 

E~IPRlliZAS A FISMLISAR :: " "c:l "c:l 

"' 
~ 

"' "' "' "' ::< .e. 
"' ~~ :.( ~ 
" '-.. ~ " "'1 
() "' ><I - -- ----

i• districto 

Natal a Nova Cru~ .. , • , ...................... 2~ 5:040,~ . . .. .. . ..... 150.~ 

Conde d'Eu ................................ 2• 5:040:S .. .. .. . ..... 150$ 
Mamang·uapo ao Acari., , •• , • , .......... , .•• 3~ 4:::!20$ .. .... . ..... 100$ 
Recife ao S. Francisco .................... ( 1~ 6:000$ t:SOO$ 200~ 
Recife ao Limoeiro, ....................... 

. ..... 
Contrai das Alagóas ........................ , .20. 5:040.!:> 150.~ ••• o •• li lO O I 

Aracajti a Simão Dias ....................... 2• 5:040$ •• o ••• .. .. . . 150.~ 

Bahia ao S, Francisco ....... , ............. ( 1• 6:000$ 1:800$ 200.j 
Alagoinhas ao Timbó ...................... 

•• o ••• 

Cent1•al da Bahia ... , .••.•.•.. :. , .••••• , .••• 1• 6:000$ 3:240~ i :800.j; 200$. 

2• distl'icto 

Victoria a Natividade ....................... 1• 6:000.'; o ••••• . ..... 200:;;' 
Campos ao Carangola ................... .' .. , 2• 5:040$ ...... I :800$ 150.~ \ 
L~opo!d.' na ••••.••...•...•••..•••••..•••• 'I 

3• 100.~ 

I 
P1J•ap1t1nga .•• ; •.•. , •. , . , •.••.••..•••.•.• 4:320,S ...... ······ Porto Novo ~o Paqucquel' ...•••••.•..• , , . , , 
Rio e Minas ............................... 1• 6:000$ 3:240$ ...... 200.~ 

Rio Novo a Sant'Anna ................ . ···I 3• 4:320$ 100$ 
Santa Fé ao Mar de Hespanha ........ , ...•. \ 

O I li O O ...... 

313:000$000 
28:H00$000 

17:000$000 

52:420$000 

Côrte á ·Raiz da Sel'l'a de Petropolis .. , , , • , •• 'I 
Côrte a Angra dos Reis ......... , ........... 4• 3:240$ ...... .. .. .. iOO.) 
Carris suburbanos ... ,., ... ,., ...... , .... , , . 45: i60$000 
Ja1•dim Botanico ..... , ..................... ! 
Oopacabana ......... , ............... , , .... 4• 3:240.~ ••• '.o ••• o •• OOl,l La1'angeil•as ao Corcovado., .•.•• , .• , . , , , • , . 
Carris urbanos • • . • • .. • .. ................. ~ 
Plano inclinado de Santa Thereza., ..••.•.• 4• 3:240,~ . 50.~ 
Carris de Santa Thereza. , , ......... , . , .... , . . . . . . ...... 
Elevndor de Paula Mattos .............. , .... I 

Vi!la Isabel •.. , , .... , ..... , .... , .. , , ,., , , , ·; 
50'• ! S. Christovl!o ............................... 4• 3:240$ ... . . . ...... 

Tijuca ...................... · ............. 
., : 

3• dist1·icto 

Santos a J u'ndiahy .......................... i• 6:000.~ ...... l :800,) 200;i;' 
S. Paulo o Rio de Janeiro ................... ~ :1• 6:00~$ 1:800,) 200.;; 
R•omal Bananalense ...... , ........... , , • , . ,' I I I 0 0 I 

Mogyana., .... ,,, ................. , . , , •.. , 2• 5:040$ 150$ 
S. Carlos do Pinhal ...................... "') 

... . . . ...... 
Paranagua a Cor i tiba .............. , •••• , , . i• ô:O!lO.~ 3:240.~ ...... 200.$ 54:850$000 
D. Thor~za Christ_ina., ... , .......... , ... ,. ( 2• 5:040.$ ...... I I o O o I 150,, 
S. FranCisco ao R10 Negro .................. 
D. Palro I. ................................ i• G:C!OO$ 3:240.~ ••••• o 200$ 
H.io Grande a Uruguayana,,.,.,,.,., .. ,.,,,, i• 6:000$ 3:240~ ...... 200$ 
Quarahim a Haq ui. •.•.....••.••... • ..••.... 2" 5:040$ • o.' •• 150$ ---

Totnl •.•.•.....•.•.•........ . . .. .•.• o. • • o •• o . ..... .. . . , . 234:830$000 

Ditforonç11 ja 1111 nctunlidado: O "/o a f11vor do pl11n0 proposto, ou 24:170$ por nnno. 

-----·----·-- ---
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Nestos m<1ppas estão indicarias os fi•caes, 
SU!ls classificações e suai funcções ató a St<
prama llscaliz.<ção, danclo-se .no mappa orga
niz' .o, segundo o re.:-ul,.mento que •romul~uei, 
di mi nu ição de desp"1.a e d' p >sso •I. Fi •am 
suppriuüdos pelo regulamento 9uasi torlos os 
flscaes ajudantes, e a. wsp >za é duninuida com 
o novo ,. •guiam ·nto em ll •/o. cornpar,•d~ com 
a. que se tem feito cum e• te serviço até a 
actu •lidaJe. . 

Ora, sr o gerviço ser a feito, em vit•tude das 
dispos!ções do regulamento, com m •ii elllcacia, 
e d modo muito mais co1npleto, si pelo r grt
la•nento estas vantag~ns se obtem corn menc1s 
pessoal e m.,nor . !e>paza, entendo quo o regu
lamento ó um acto regular e conveniente do 
pod r e~ecutivo. 
· O pari unento creou o serviço da fiecdizaçil:o 
e O• fl•ca '"• po,•óm nllo indicou o seu nCJme.·o, 
e 'lem a sua classificaçi!o e. coll•>caçi!o, por 
depender is•o Je cir :um•tancias que só ao p •ler 
éxacutivo competia apreci'r e or ;anizar em 
se" t·egulacn ·nto. 

Tenho notado que o no'lre senador, as•im 
como outro i collegas, e com especialid~d l o 
ill<1stre senador pai~ p1•ovincia de Minas Gara,s, 
o s,•, Ribeiro da Luz, ma 1ifQstam .ronunciada 
ten tencia para elevar por tal fó •ma a supre
macia e omnip •Iene i~ do pod •r la dslativo, que 
o ·haiJil ta.u a absorver a •uppri111ir o poder e.te
cutivo, ipmbrando-so assim a h·u•monia e di
vis•lo dos poderes, 'l ue, segundo o preceito do 
art. 9 a Constituiçilo,ó o principio consàrvador 
dos dil•eito< do< cida tãos, e o m~is seguro meio 
de fazBr eft' ctivas as garantia~ q te a m sma 
constituição o lerece ! 
. O c10br' senador digno collega r 'PI'esijntantB 
da pr IVincia de Min s Geraes, di<se, eln rtma 
occasoão etn que s • discutiam questões desta 
ordetn : c Ah I o ;:o ver no a n.ta acha meio de 
ap rtar-se de nnssas restricções 1 Eu acaute
larei para o futuro. » 

. e maneira que pa.rece, que na desconfiança 
em 'I ue se acham os nobr •s ionalores d' que o 
governo póde abusar, querem restt·indl-o a 
uma posição tal, que nã• lhe fique liber.lad~ 
alg11ma p11ra poJar mover-se na sua esphera de 
acção. · 

E. por essa fórma, fazem com q•te o poder 
legislativo invada a es~hora de •cçi!o do po.ler 
executivo, fazenJo ba1xar da alta Jogiçil•J de 
supremo rogultd •r Jo interesse soei absoluto 
para in troduzil-o no campo das q uestõa< d l 
execuçãJ, o dos intwessas pessoJaes e mornen
taneos, quo sã• da competencia exclusiva do 
pod •r executivo. 
Usurpa~ão esta que pó·le acarretar grave pe

rig-o ds nossas instituiçõ •s, pois qu••,as<im con
stituído em poder e (Ocutivo, o p •r lamento Sijria 
um poder sem constnste, a no gozo do "rivile
gio da irreqponiabdidada que o levaria aos 
mnio•el abusos, nessa osp'tera da interesseq 
pe<soa •s o transitot•ios 

Muita< ltlis tôm sido dscrotndas polo parh· 
mento c •m os<a invaq1io maniqfesta das attri
buiçõo• do poder me ·co1tivo, nas qci!IOs, alóm 
dos principias o pr(Hcri çõos gomes, oram in
dicados os modos do oxocCJ~Ito dessas thesoa 
logislativas, o a rogulamontaçüo do; sorviços 

v. I!, 27 

----··-··- ---·---·- .. -------·····-·--·-------

inherentes, com a maior minuciosidade em todoa 
os seus .letalhos. 

Me .m 1 a .. Proposito dessa concurrenci~, que 
manduu almt• o parlam<mto para o serv1ço da 
illu.uinaçi!o publica, na respectiva I •i ind cou 
até a• praças da Europa ecn que deviam ser 
puulicados os editaes, deu-lhe a l'órma e o 
modo pel 1 qual o governo devia executar a dia· 
po•iç~o da lei. 

Por seu I r do o governo, as<im maniatado e 
d slooadlJ, tem S9 visto muitas vezes nane •es~i
dade de tomar a sua po•içiode poder executivo, 
a despeito ·las usu<·paçõ ·s do pod.1r legislativo. 

Parece-mo. pois, evident~, que ni!o pratiquei 
illegalidade alguma, que, promulgando o re• 
guiamento sobre tlscaliz~çã:o das estradas de 
ferro. attendi a umR :das mais urg ·ntes nec·ea-. 
sid,,d •s do serviço publico, pot•que, do modo 
como est ... vam as cousas, o gov~rno nll:o tir •VIl 
nen1uma utilidade dasse serviço. Os 1ntuitos 
do poder I e l!'islati vo, ord 'nando a fiscali <açi!o 
das estra d,<s de ferro, não podiam Ret• preen· 
c h idos pelo modo por que se f•zia. eat" fiaca• 
liz LÇitO, 

Isto creio que nlio foi contestado p r nenhum 
dos nobres senadores, e, portanto, nilo ba necas
sida lede desenvolver .estas .osições. 

No ponto de vi ta financ '• creio t•r de-
monstra 1·1 que, não lendo o novo re ·ul•mento 
augmentado 1\ de 'J;l~z' a faz~r-se com eaqe sJr
viço, pelo contrario, diruinuindo-·1, na propor• 
çilo de 9 •f . ., o governo muito legalment · pro
cedeu, dando esta <•rganizaçi!o ao serviço "m 
q u Psti!o, para acautelar grand~s interess ·s do 
thesouro, e<npenhadua nas estradas de ferro • 

Tenho conclui.lo. ,. 

O Sr. Oorreiaa:...o nobre senador, 
que acaba d• falhr, só tinha um meio para jus
tificai' o decreto qu• expediu a 19 de Mi\io: 
er., apontar a loi, que lhe permittia o acto que 
praticou . 

Entretanto, foi do que absolutamente S. Ex~· 
nllo tr r tou. 

O nobre senador veiu antes ·demonstrar que 
nil:o podia areal' uma i nspedoria para a fisoali
•aç>io das estrarla< .de ferro, um •scriptorio cen~ 
trai, quat1·o classes de engenheiros fisMos ; isto 
unir·amente no uso de attribuiçã:o do pod.lr exe
cutivo ! 

O Sa. HENRIQUE n'AvrLA. dá um aparte. 

O Sa. CoRRErA.:-Vê, r,ois, o s~na·lo que, si a 
minha contestaçüo á egalidi\de do doereto 
puJasse ser past>L em dnvtda, não pod•ria mais 
sel-o, depois qCJe fu.ll•IU o nobre senador. 

S. Ex ap1•osentou uma tabella, com a <JUal 
pretendeu demonstrar que, exe.cutando-so o 
de01·eto, se fará menor despeza com a fiscali-
saçilo das estradas do fert·o. · 

Si tal dec1•eto pudesse se1• executado, os factos 
haviam de mostrar, pelo contt•ario, a quanto 
subia o excesso da despeza. 

Mas S. Ex. mesmo, ao apresentar essa tabella 
das doa 1ezas ~ u" se faz iam com o serviço da 
fiscnlis <çüu das ostr .. da do forro antes do de
c roto, 1loclarou quo oxistia um aystema, quo 
S. Ex. altorou. 
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Ora, si oato systema ora o que estava areado 
ai. somu1·a da lei, como poàia. o nobre senador, 
fWldado na mesma lei, tazer cousa· diffel•ente W 

Isto ó obvio ; o nobre senador noio tinha ne
nhuma disposição de lei que pu<!esse invocar 
para a expedição do decreto. E com etfeito nilo 
fe~ refere~cia a lei alguma, decretou por pro
pria autor1daie •• , 

o Sa. HmNRIQUIII n' A VILA:- Nilo necessitava 
c\e lei. •· 

O Sa. ConRIIIIA ••• e ainda hoje vem dizer 
ao senado qu~ nilo carecia de lei para crear uma 
reparti~ll, · 

O Sa. HmNaiQUIII n'AVIL.\:- Q11e já estava 
creada,- u. ft;calizaçilo das estradas de t'eri'O, 

O Sa. Coaa1111A: - A fiscalisaçlo fazia·se por 
um systema estabelecido de accõrdo com a lei, 
por empregados especiaes a que se referem as 
1abellas que explicam o orçamento, e com o• 
ordena los fixados nesta lei. Mas o nobre sena• 
dor alterou t11do, 

O Sa; JuNQUEIRA :-T11do; creou direitos no-
vos; é uma co11sa imriumsa. · 

O Sa. Coaaiii:A:- Onde existia na lei oRla 
inspectoria ger.-,mposta de tres inspectoras, 
que permanece-- na côrte, e re~olverão as 
qurstõas· de fiscalisação de estrad •s de ferro 1 

O Sa. HmNRIQUIII n'AVILA :-A lei não deter
mina, nem podia determinar a collncação do• 
fiscaes; isto é da competencia do governo. 

O Sa. CJRRIIIIA :-0 •ystema anterior, que 
o nobre senador declarou l'evogado, eslava. sob 
o amparo da lei, era conhecido pelo· leg1slador, 
e nno podia ser alterado sem a acquiescencia 
deste. 

0 Sn. HENRIQUE n'AVILA :-A lei que craou 
o serviço não podia organizai-o, deixou isso ao 
governo. (Ha outros ap<U"tes.) 

• O Sa. CoRRIIIIA :- Tudo se póde reformar 
pelo p<-der executivo, acaba de dizer em ap~rte 
o nob1·e senador; entretanto o S. Ex. que vem 
espantar o paiz com a declaração que fez de 
que ae pretende estabelecAr a supremacia do 
Poder lrJgislativo sobre o executivo I A nação 
ha de ficar a •rprehendid~ com eu 1 declaraçi'io do 
nobre senador, quando elle mesmo acaba d' 
mostrar que é possivel ao governo alterar por 
si a fiscalisação creaJa pala lei para o serviço 
das estradas de ferro, fundando uma rep •rtiçào 
não.oitistente antes do sen acto, um rscriptorio 
central e nnvas tabellas de vencimentos ; tudo 
isto para mostrar a grande supremaci-a., a grande 
autoridade do poder legislativo sobre o execu• 
tivo! -

O Sa. HmNRIQUIII n'AvrLA:- Silo actos do po-
der executivo. · 

O Sn. CoRREIA:- Com tal exemplo eu che
garia a conclusão diversa. Foi po1· ver.a facili
da;te ~o arbitrio, que agora reconheço esta nos 
pnnc1p10s do nobre sonador, q11e combati o 
decr.•to •0 19 do Maio. 

Nilo invocou o nobre senador nenhuma lei 
quo justificllSSO o •ou acto ; tanto basta para o 
condomnar. Nem soquer S. Ex. o to1·nou depon-

dente do ~oder legislativo, unioo meio por que 
podia sah1r da dltllculdode em que se metteu. 

0 Sn. BARROS BARRl!ITO:-Vai mais longe; 
nega ao poder· legislativo fiscali•ação desse 
acto. 

O Sn. H111NRIQU111 n'AvlLA:-A organização 
do serviço, depois de creado, é do pod:,r exe-
cutivo. • -

O Sa. CoRRIIIIA.:-Ao ouvir o nobro senador, 
estavam fóra da lei os aaus antecessores que 
sustentaram ·o eystema que S. Ex., .com um 
ra~go de penna, dHstruiu. Si o aystema que o 
nobre senador 'creou nilo é o mesino que se 
achava em vigor, qual dos ministro& estava ()om 
a lei : S. Ex. refol'mando aem invocar preceito 
alg11m legislativo, ou os o11tros que mau.tiva
ram o q11e existia cnm o consentimento do po
der competente 'I Não é possivel que a verdade 
esteja ao mesmo ~ompo em pontos oppostos. 

O Sa.HIIINRIQUE n'AVILA:-0 governo póde 
dar nova organizaçilo ao serviço, 

O Sa. CORRIIIIA :-Estava áutOl·izado para 
is<o 1 Tinha-se-lhe concedido faculdade para o 
alterar, ore ando em pregoa retriuuido~, não 
existent<JS 1 

Deste assumpto temos. tratado em presença 
do nobre actual Sr. ministro da agricult11ra, e 
S. Ex. Já manifestou seu pensamento em sen. 
tido ma1s conforme com a minha opinião do que 
com a que sustenta o nobre senador. · 

Ainda hontem o honra lo senador pela pro
víncia da Babia, meu digno amigo, -chamou 
novamente a attençA:o do nobre ministro p •rà o 
decreto que estou analy •ando, Havemos ~e ver 
o que S. Ex. responde. Desejo que S. Ex. per
severe na doutrina q 11e estabeleceu, nlto para 
vir cantar tri11mpho, como s11ppõe o nobre se
nador pelo Rio Grande do_Sul, nilo para mostrar 
que S. Ex. não anlou bem, maa unicamente 
!?ara q11e vingue o principio da legalidade. Esta 
e a razão pela qual louvei um acto do nobre 
prasidente do coni .. lho, e louvarei o actual Sr. 
ministro da agricultura, si mantiver a autori
dade da lei. Si continuarem a a.partar-se dos 
actos illegaos do nobre senador, e11, que con. 
demno esses actos, ni'io poderei deixar de louvar 
a.SS. EEx. 

O acto do nobre presidente do conselho foi 
conforme à lei ; merece ser def>ndido ; e, es
tando de accõrdo c<Jm opinião anterior que eu 
havia manifestado, defendi o bom principio 
de que me parece neste cnso IÍ interprete o 
nobre presilente do conselho, e nilo o nobre ex
ministro dn agricultura. Si no fim ha de h a ver 
quem cante novo triumpho, que o canto ; eu 
liei de defender quem respeitar o preceito 
legal. · 

Folgo de haver fornecido ensejo ao nob;oe ae• 
nador pelo Rio Grande para liq1Údar suas con • 
tas com o Sr. pr •siJente do conselho: esta foi a 
principal parte do discurao de S. Ex. Si o nobre 
pNsidento do conselho o ministro da fazAnda 
não tivosHo justos motivos para rBtirar-se, 
naturalmente se empenharia nesta discus•ito, 
e talvez então fosse dispensavel a approvaçíio 
de meu requerimento. f 
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Desejo Aabor si mandou-ao cumnl'ir o do· 
croto, na parto que ent •nde com nttl'ibuiçõea 
do podrJr le;islativo; ai S. Ex. disaese: •N~o 
mandei cumprir,• eu !'atiraria o meu requeri
mento. Ago1·a. necessito que as "informações 
venham por oaoripto. 

Terminando, .Jirei que o nobre sen~dor abso
lutarMnte não justificou a legaliinde do decre
to de 19 de Ma1o; e·que não fai, apre•entando 
e1te roqaerimento, mais ,ou. menos· generoso 
para com o nobre senador; aprooiei este seu acto 
c~mo havia apreoiad?. os anteriores, sem "Bpi
nto nmhum de·hosllhdade pessoal, mas sim
plesmente no empenho de firmar a · verdadeira 
doutrina constitucional., Si o ministerill actual 
está. no proposito de manter essa doutrina eu 
o ~co~~;~anharei el!lqunnto fór o sustentado~ do 
prmc1p1o da legah.!ade, que me move conitan
tementA forçan;io-me a occupar a tribuna. · 
· Não havendo mais quem pedisse Ir. palavra, 
nem numero para votar-se, encerrou-se a dis
cussão. 

· :NmGOCIOS DO PIAUHY 

: Seguiu-se a discussão do requerim~nto do 
mesmo senhor, pedindo a seguinte informação: 
Si já começou o processo de responsabilidade 
mandada. instaurar ~ontra os vereadores da ca• 
pitnl da província. do Piauhy, suspensos por 
acto do vice-presidente.da mesma provincia, de 
i o do me~ findo. 

O Sr. Visconde de Para.na.• 
guft. 1 -Sr. presidente, pedi a palavra para 
justificar o honrado vice-prnaidente da provincia 
ao l'huhy de qualquer cen.ura que porven
tura po~sa encerrar o requerimento do nobre 
lsn~>dor pelo Paraná. 

Podia deixar ae fazei-o, porque no enun~ 
ciado da q uestio está a justificação daq nello 
honrado viee-presiJento. 

O nobre sen!ldor pelo Paraná, começando a 
funda.montar o seu requerimento, disse (18) : 

c Consta de documentos a suspensito da 
maioria doa vereadores da cama.ra. municipal 
de Therozina, por nl!o haverem reconhecido 11. 
competencia do vico•).lt'esidente da provincia 
para ma11rlar readmitt1r (em grau de recurso), 

. como porteiro da meamà. camara, o funcoio
nario que "lia. havia demittido. • 

Digo que o simples enunciado da questão 
jnatitlca o vice-prosident9, e nos documentos 
que o nobre senador leu em seguida .está o 
corpo de delic to da camara municipal de The
rezina, e não só corpo de delicto, senilo até a.· 
sua condomnaçlo. '-

0 nobre senador, que é sempre tão severo 
quando trata. de abusos, nesta occasião foi um 
tanto benigno, prova. de que S. j!:x .. é o pri
meiro a reconhecer que nenhum delicto foi 
praticado pelo vice-prosilonte da provinda do 
Pia.uhy. 

On 1e e>ta.rá o abuso praticado 1 Sora, por
ventura, om tor o vico-prosidonte a lmittido o 
recurso interposto p1lo empregado demittido 
poJa camara. municipal~ Não. 

Esta questlto está decidida por varias avisos e 
resoluç iles de oonsult!J, que formam a j urispru
dencia na mataria . 

Desde 1830 que se tem entendido IJUe tae1 
recurHOi sll. o admi•siveis, na conform1dade do 
art. 73 da lei do 1• de Outubro de 1828. 

O primeiro aviso, de que tenho noticia, reao
nhoaando o Jireito Joa funcoionarioa q 110 se sen" 
tem prejudicados em taes occaaiiles, para inter
porem recurso ao presidente da provincia 1 
acha -se assignado pelo,ministro Lino Coutinho, 
cu.i.~ 1 idóas adian tnd~s silo .conhecidas. 

Ha outras decisõrJs firma.das por estadi~tas de 
um e de outro partido: o Sr. viaconle de Uru
guay, o Sr. Aureliano e o Sr. Vtsconde do Rio 
Branco a.lmittiriio e deril:o provimento a 1·ec ur.
ao> lles ta especie como Presidentes da Pro· , 
vincia do Rio de Janeiro. 

Em uma consult"• m que ae acha firmado o 
Sr. conselheiro Souza Fr.,nco,r,Jconhoceu-ae gue 
taes recursos eram permittidos, e bà u1n aviso
circular exp~di lo pelo honrado senador pela 
província ue Pernambuco, Sr. Joiio Alfredo 
Corroia de Oliveira, que consagra a juriaprn
dencia seguida. a eate respeito. Este aviio é de 
22 de Fevereiro de !872, e declara que cabe re-
curso nos seguintes casos (lê): • · 

c i. • Si os factos pHlos quaes as eamnras ma
nicipaes ·demittem seus empregadr!S se coín
prehendem na disposiçito do art. 73 da le1l!e i 
de Outubro de 1828, que das deliberações das 
mesmas camaras, em mataria meramente eco-. 
nomica e administrativa, dá aos aggravados re
cursos para os presidentes das províncias e 
para o govorno imperial ; . · 

2. 0 Si as decisões proferidas pelos· prasi
dentes de provincie., quando conhecem de re
cursos interpostos dna deliberações das camar111 
municipaes, podem ser alteradas ou revogadas 
pelo governo imperial; . · · 

3.• Si o governo imperial, julgando infun-. 
dado e deqacertado o acto pelo qu ti o presidente 
de provincia houve r suspendido de suas funcçilea 
e mandado responsabilisar algum funccionario 
publico, póde revogar esse acto, nllo obata.nte 
achar-se já sujeito ao conhecimento do poder 
judiciaria, • 

A resolução de consulta tem a data de 21 de 
Dezembro de 1871 e diz assim (lê): . · 

c Senhor. -Quatro aio as questões sobre lia 
quaes Vossa Magestade .Imperial houve por 
bem ordenar, por aviso do reapeotivo ministe
rio, que a aec~.il:o doa negocios do imperio do 
conselho do estado consnlte com aea pareeer, á 
vista dos otllcios da pr ;sidencia dP. provincia 
do Espirita Santo e papeis annexos, rela ti vos 
ao acto pelo qual a me .. ma presidencia suspen
deu e mandoa responsabilizar alguns verr>adores 
da camara munioipal da capital ; e bom assim 
a representação que contra o nferido actD 
acompanhou outro otllcio do actual presidente. 

O relator, om obHervanci& da ordem de 
Vossa. Magestade lmpel'ial, tem a honra do cum
prir o seu dever do modo seguinte : 

1.• quBstao.- Si os actos pelos quaos as 
camiLras municipans demittem sous empre
gados HO comproliondem na disposiçiio do art. 73 
da. lei do 1• do Outubro do 1828, quo dus doli-
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beraç~es das mesmas camat•aa, em mato ria mo- l rtlcurao na con formidado do nrt, 7:1 da J,li de 1 
t•amonte economicr~ o ndminidtt·ativa, dt\ aos do O~ttubt•o 182~. 
aggravaJos l'ecurao para o.s pro<idantes das A' vista, pois, d>1 amplitude das oxprnaoões 
pro. inciaa e ptuo. o g·•verno unperial1 do.quelle at•tigo, não sen lo licito distin.:uit·-se, 

Qu .. nto a este quesito, tom o t•elo.tor a pon- nem fazer-se e•c'pção onde a lei não foz dia
det'" r 1uo, si se tratasse do jure cansei uM lo, tincçdo nern exceptuou, o t•elator não póde· 
nlto hesito.rta elle om resp,>ntler pela n •go.tiva. deixar da Ns,,onder atllrmutivam,nte a este 
Nada com elfeito parece m •nos conforme aos q11eaito. 
bons principies lo que o f c to d' nilo ter•tm as 'J tu•smo nobt•e senador não o poz om duvida;· 
camar.•s municipaea, cr •adas pela Con<tituiçllo. S. Rx. nlto neqou qtt• houv •ase diro to de re
com o fim •le p:•overem a ,pro o govern<! eco no• curso; '' ·nsando, •ot•ém, Rer a qu •sttlo Juvi osa; 
mie , e municiflal das cida.!ea o vtllaa do Iuip~rio, porque havia opiniõo• em contrario, entendo. 
reprosentant •a de uma insLituição destinada a que fÕI'a mais prudente nll:o t ,.. o p ·esi• 
fazer teaenvolver 11 libertlade Ja ncçií.o local e d nt • o proceJitn•lnto que t•we nesta qtwsltlo1 
cuja eleição se quiz confiar ans interessado' os p ru não !e~autot'lll' a camara municip~l. Ate 
mais itn111ed atos ua pros11erid tde .!ad localida-~ certo ponto, o nobre sllna .or pó !e ter razio. 
das, imitada das de outl'as n11~õe •,onde tantos -1er· Eu tam' m •eri~ muito rigoroso em .ar pro· 
vi~os htlo prestado, netn o d<r ito de livl'emente vimento a r tcurso e.!Jl taeJ circumatancias: só 
demittit•em Re ts empregad.>s quando pr.>c •dam estan lo muito comprovado o a.~>u•o a muni· 
mal ou não l·e~ inspirem· por seus actos, a ne- ci •alid .• de, pot'•lue enten io que se deve t•ea
cesaaria confiança, e, ainda peior, q 11e s jam, peita r quanto posiivel à autonomia de t~os, 
mu tas veza• obt•igados, cotn perda da sua força cot·porações. . 
moral, '' ser·vire u com empregado•, q·telhes Ma• a jrtrisprudencia até hojn seguida ó que 
silo subnrdinad a e aos qua1~s o presi lent ~ da taes r1cursoa são p ermitt:uos, de conformi Jade 
provincia ou o gove no mande reintegrar. com o art. 7::s da lei ln 1• d Outobt•o J 111:.!8; 

Temos, pnrém, jus con.•lhtttum e á vista 9ue, nos tet•tnoa·amplos • mque se acha conce
delle, por m'n"s boa que pareça a re•p~ata ar- bido, com 1rehenda aadem s•õei que a• camaras 
firm<Ltiva, nã • • ha por on.!e fugir de dai-a, municipaes dê m a S''US ••m •I' gados. Essas d l
emquanto n lei não fór rAVO •ada ou ao rnenoalmissõea são o resultado de 1eliberações e, c ·mo 
authenticamente int ·rpretada pelo poder com- a lei não diadngu •, nós nito podemos distin
petente. C •m eifeito, basta atl.ender-ae ao texto gnir. 
do u.rt. 73 da .lei do to rio Outubr 'de 1828 para SBria odioso, e desde que isso ~nvolve dBfeqa, 
ver-<e g11e e lia não foz a menor distiocçiio e não se pt>de deixar de ser favot•av •I aos ro
que, d1z ndo que de todas as deliberações das cursos, E' o caso do f'auorabitia amp/.iantla; 
camaras em mataria economica e administra- si a lei não exceptua, não podemos deixar do 
tiva ••a rocut·so, compr.hende ta·nbe.m o admittir o recurso d.1a dB!ibet·açõesdas camaras· 
caso de demis•ão de qualquer dos seuqempre- ruunicipaes Como qu"r que Reja, não se póde 
gudos, porqu1 a demissão é o r"sultado de uma tolhei' ao empregado d atit11ido o direito de 
deliberação da r.amara. que a der, e de todas us racut•so; o pr .vida o recurso, bem cnm··,re-. 
su:J.q deliberações, Rem exc 't>ção alguma ex- heude o nobre ser1ador qu ·deve ser· oxecutado. 
pressa no trtigo cita lo, h a r •c rrao, que 'lóde E' o q 1e de .lida essa ·on'lulta, d. qu ti ten~lo allu
tet• provimento, e tendo·o deve ser obedecido dido, consulta cu,ia doutrina foi confirma la em 
e cumprido. outra pqatel'iot·, qu•• mto ch''~ou a ser resolvida, 

A•sim sq t·Jm sompre entendido e esta ha Por anta não houve abuoo, nll:o pt•aticou 
sido ·a nns•a jurisprud~ncia atlministrativa. irregularHada alguma o vice-presi .ente, no 
Para comprovai-o e sufllciente itar o aviso rle3 acto d1 adm ttir o recurso. 
de Fevereiro de 1832, expo lido aliás por um ho· Ahi, portanto, não cabe o reparo, nem a cen
mem de idéaa lib·•raes muito conhecidas. N1-se aura do nobre senador. ~m quB a • encontrará 
1\V;•o, depois do communicar-se to r o governo abuso ou irreg1tlaritade commettida 1. Será por• 
tomado conhecim •nto do recurso· interposto ventura no uso, q11e fez o vice pt•esidenh, de•sa· 
por umcUadio, qu9 fórad1mittldo pela camnra facul.lade, que lhe ó conferida pela lei 1 Apre
mu nicip:•l da côrte do Jogar r! e fiscal. e do ha- ciaria mal as circumstancias, dando provi.uento, 
ver-lhe negado provimento, declarou-se à mesma qu •ndo o devia naq-·1r l 
camara que o governo não polia roput;tr exacta Ainda ahi o nobre senador nll:o apresentou 
a doutrin" por ella aust ntarla em uma inror· razllo ou fucto nl!l'Um que pudesse justificar esse 
mn ·ão, ·1orquo, apezar 'ele julgat·-se a cnmat•a asserto, para fundnment11r qualquer censura. 
autorizada pela lei te 1 d • Outubro de 1828 para O individtto de que se trata ora um antigo 
demitlir sAus empregado~ quando rstes mal e npregado dt camara municipal de Thet•ozina; 
dcsompe·tham suas obl'igaç.ões, comtudo a poróm pertencia ao parti.lo liberal; Ol'a oste·o 
m'•s ·•a lei d'! direito ao cidatl·io qu • s • julgat• •eu crim•l I · 
ofl'endido pela decisão ou acórdão as camaraa, No acto da catnnra municipal e em todos os, 
a rocor"er ao governo ou nos conselho• geraoq, documentos lidos pelo nobre wn·,dor não so 
segundo a n ttnreza da quosttio. Já o av so d1 aponta qualquer facto gravo que pulrsse mo-. 
5 de Novembro 10 183tl havia recnnh •cido a tivar a demiasito •to urn anti!l'O funccionat•io. 
meunn doutr•inn, quan.lo declarou q110 o ca<o Acct•oscn que ra chefe de fumilia oxcollente, 
ahi fi~rn•nrln do hnvor-se rocuHa.lo acamara a tendo a seu cargo cin .. o filhos, o naoccnBiit, om 
admitt.ir o sen osct·iviío para n cargo d • secro- que foi demitLido pela camnrn m tnicipal nchnvn
tnl'io BO•ll RO Jho provar inhabiJid.ldO OU 01'1'0 .10 80 gravornontO enre·mo. 0 acto da. camal'll,, 
officio, ora daquollos oro que tinha lagar o saiba o senado, o impressionou por tal fórmn, 

-~ .. --:·.,·:·~r··l~~··--.----------------------.--.. '.,~:.:---------··~-··-·-~.-r;:;:-~---·-
'</.· 



SESSÃO EM 16 DE JUNHO 213: 

que' poucos dias depoiP, ape~ar, da, rnparação 
que alcançou do vice-presidents da pl'ovincio., 
que deu provimento ao r 'C~•so e o manr!uu •·e
int gr •r, f•1llecau, deixando na orphando.dJ 
cincO filhos men111'eS 

Foi nu 1 mpronsa, folha donde o nob1•e se
nador tirou os docum •ntos que fez presente ao 
sen11do, que ss m' deparou a seguinte noticia. 
Ouça o nob1•e senado!' (lê) : · 

« Uma victima rta intfllel'ancia polilica.-
0 n• aso a•nigo Valentim José de MoJ'üOB acaba 
de f,lleC>JJ' no dia tB dest•, vi··tima, sem dü
vida, du acintosa demissüo que inju<tamente 
foi-lhe dada pela camara conae••vadora só~ 
mente p···r S•lr elle libeJ•al. ' 

E' certo que já. estava elle g1•avemente 
doent·•, mas esta clalllOI'OSa injustiça veiu 
a;~~r ·asar-lhe a morte, amarguran..to-lbe os ui
limos momentos. 

Confirma-se, portanto, o que dissemos no 
numero anterior-os cannibaes não t1•e •idaram 
em agg1•avar as aflhcçõ"s do agonisante. ,. 

E em outro lugar se diz (lê) : 

• O finado era el:c<'llente pai de familia n um 
bom fuo ·cionaJ•io ; mo r ·eu com 38 ao nos d•l 
idade, deixando immersos na do1• mulbeJ• e 
cinco filhinhos •. :t 

Portanto, ain .a o r'paro do nobre senador 
ou a c us •ra que p"rventura guizHsse fa.er ao 
vic•l·presi~e~te da provmcia do Piauhy, não 
pódq cons1sur no uso qull elle fe1. dea<a att i
buiçll~; uom isto loi negado pelo nobre •enador. 

r •f1•notnria ás dor•isões e ás ordon~ da autori
dade, o q116 h!lvia de fazer o vice-presidonte, 
a •nito su pend 1-a e mandai-a respun~ubilianr Y 
O senado o 1viu claramente o officiu d•• oamara. 
municipal,· declarando que nito cu.upria a do-· 
c i 4o do governo, was n!io será fór do pro, osito. 
que eu avive sua momoria lendo alguns trechos 
desse documento, que e· um verd doiro corpo 
de delioto da c11m11ra municipal, e ljUe importa· 
•ua condomn •çilo, no juizo calmo e impar .. ial'. 
do s 'nado o de quantos lerem e• ta peça official. 

O vice-presi .ent l m •ndou, em 24 de Feve. 
reiro,\que a c11ma1'a se reunisse para dar exe. 
cução à ·port•ria reintegrando o porteiro; a 
ca111ara reuniu-se e, em voz de dar c rrmprh•entO' 
ao acto do vice-presideate, o que fez 1 lJisse 
(16) : 

« E::~:m. Sr.- E~ta camar11, bom a seu pezar· 
e sem faltar a obediencia 11. primeira uutori-· 
da~ • da p:·ovincia, deliberou eu•. sua ses!lão de 
hoJe, expr •asamrmte convocllda para resolver· 
sobre o neto de V, Ex~, não da" ·cumpri· 
monto 11. portaria supracitnda dan~o provi
mento ao recurso do mencionado ex•portoiro e 
prógoeiro, porque entende que os s, presid •nci11 
c11rec•' de '' ttrib11ições para nomear, eJU g<·au de· 
recur•o, os empr~gados das camar·1s munici· 
paes, o que tanto impo'ta m •nd11r q11e os 
mesmos continu •m 11 sortir depois do !~gal
mente demittidos por falta ie oxac~ão no cum
primento de s •us deveres, o por outra qual· 
quer, que os faça perder a confiança da respe-
ctiva camara. " · 

E mais adiante : 
Cre1o que S. Ex. li•zia partedomiuisterio 

que HXpediu o aviso-cir ·ulnr fund•Ldo n·• r •so
lução ·le consulta d·• 21 dB Dezern:;ro de iBU, «Si e•sa preaidencia achou apoio n. seu acto 
que roge· a mataria e que teJU sido obse1·vado nos avisos de. 3 do Jo'ev~reiro de i832, 25 de .Ta· 
mais ou menos sem contestação. ne•ro de f868 '' 22 de Fevereiro de t872, que 

Onde esta, portanto, a censu1·a, ou qua f.•cto deram inte,.pretaçil<> errone:l ao art. 73 da lei 
podará ju>tiflcar o reparo1 o nobre senadur, de fo de Outubro, .• , 
como disse, foi ato benigno com J•laç!ío ''o pro- E' acamara municiral do Piauhy que aosim 
cedimento do vice-presidento; expondo a ques- tr .. t , não os actos do vice-presid ·nte, mas da 
til:o ao seuado, não o f,z com aqu ·lle ardor do administ••açi!o central. 
paliwra, cr>.u a vehem ·nda co111 que costuma Essa cnmara assim qualifica de erronea uma. 
aqui prollüar actos que reputa otfensivos da interpretação que vem .iesde a Axocuçilo d11 lei 
legalidade. O no re senador, com o seu rMo· do I• de Outubro, int.erpretaçiln dad~< por v1rões 
nhec rlo ospil'ito deju-tiçn, fali u em um tom illustrados como Lino Coutinho,· e seguida 
dubit•tivo. como que acons··lhando mais pru, por• ~ovza Franco e outros homeosrliatinctos ! 
dencia, e, pois, o eenado havia do ter_logo com- E' a cama.ra munir·ipal do Therezina yue diz 
preh ndi.lo •1uo o vi ce-presidente do Piauhy não que, sendo uma interp1·etação e.•ronea, nil:o 
tinha p ·aticlldO um neto cr mioo~o ou ill•gnl. póde ser obedecid1 por ella. 

Estará a cen•ura no acl.o rle susp"n 10r a ca- E o diz do modo o mais d~sattencioao e des-
mara municipal e mandar re•poosabilisnl·a 7 resp,•itoso, como o senado vai ver. 
Mas o no •r senador, collocada a questão nos, Elia faz uma exprobaç/to ao vice·prosidonte 
propr os termos que <."ntrnciou e em vista dos nos seguintes term •B (lê) : 
documentos que leu, seria o p1•imeiro a sus-
pen ter n mandar l'espousabilisar aquella ca- « c~usa notava! ó, s~m duvida, Exm. Sr. do
Ola"a. Os documentos que 0 nobre senador Jeu legado do Exm. Sr. senador Leito V ·lloso, estar 
perante n sena•lo s•to uma verdadeira li ,t1•ibo; a d •ridir questões administrativas (si ó que 
nem oU s dovia111 ficaJ• no archivo da pr siden o•ta o ó) cm sontido •Jiamotralmonte opposto ús 
cia. F:' po•sil•el fullar om to:n m is all.iv 1 e decisões daquelle ministro ! 
mais do•res~eitosn do qun o fez a cam~ra mu· Tomos, pois, essa presidoncia em diver
niCipal d • Thorezina ao pro idontn desaflan- gencia comsigo mesma, o com a r••lução do 
do-o, compellindo·o a praticnJ• o acto de ~us- di•tricto ricorca de Cll·o identico ao do quo se 
pendol-a e mandai-a rosponeabiliaal' 1 E' lia trat '• dado com a cnmnra do município dns 
declarou-se om f,rmnl opposição no clllnpri- 1 Barl'Bs, " com o Exm. Sr. minist1•o do im,nrio, 
monto dns nr lena do govol'Do. OJ•n, quan.lo 1 por occ11sião do recUI'SO dos omprog.~dos dn 
uma camn1•n municipal por tnl fórmn ao mostra I camn••n do Marungunpo. » 



!14 ANNABS DO SENADO 

· E conclue neatea tet•mos (lê) 
c Etn virtude dostis breves pon<leraçõea, 

esta cnmara resolveu nl!o dar cumprimento á 
portaria de V, Ex., por lhe de>conneoer com
potencia para Ol'denar a reintegr.t.çlto de seus 
empregados. » 
. Pensa o senado que o vice-presidente, depois 

dessa diatt•ibe,e!XI que, de envolta co•n o governo 
geral,· era menoso.bada a su~ autor.idad~. BU&• 
p.endeu a ca.utar~ municipal1 Ntlo i a brandtna . 
ilo vicn-preNidente contrasta com a virú'lencia 
e ousadia da camara municipal. 

O vice-pr ·s•dente reapondeu á camara mu
nicipal que ns Bttas ponderações nio eram pro
cedentes i reforçou seuaargumentos o ordenou
lhe que, sob ~ena de immediata responsabili
dadll, désse cumprimenta ao acta da reinte
gração. 

Cuida o senado que ainda depois des.sa adver
tencia, em t. r mos comedidos e decent~s, a.ca
mara municipal cumpriu a determinação do 
viM-presidente da provincia 1 Não i redobrou 
de furor e declarou que cada um de seua mem
bros estava disposto a aft'rontar as iras do pre
sidente ..• Disse-o nestes-mesmos termos (lB): 

« Esta camaru. assegura a V. Ex. que saberã 
conservar illesa. a .fli jurada a s~u cargo, nio 
duvidanda cada um dos respectivos membros, 
em obe!iencia ó.s sagradas funo~ões e deveres 
de reprns •ntantes do povo, arrostar as iras do 
poder, incorrendo na respansabilidade com que 
V. E::s:. os amaaça, pot•que, nos respectivos 
postos, prqfet•imos suceumbir ás mitos do go
verno de V. Ex., a vilipendiar o encar;o popu
lar, que e•sa. presi:lencia quer annullar, arra
ganclo a. si a mais privativa de suas attribuições, 
sem resp~ito á le1 que diserimiMtt as attribui
ções dos prtrler~s eon>tituidos da nação ••. ., 

Veja o senado a attitude insolente que assu
miu a c:tmara municipal para eom o vice
presidente, <JUS aliás mostrou a maior br~~ondura 
e longan imidade I 
Repres~ntantes do povo, disseram· ae os ve-

readores I . . 
Pensava. eu que o direito de represontaçllo 

pertencia á cama.ra. dos deputados e ao senado ; 
mas a ca.mara municipal do Pia.uhy se diz re
presentante do pavo. 

A catua.ra municipal estava possuida. de 
insania, como se deprohondo destes termos 
(lê) : 

« Os vereadoras, nA:o vencidos, abai::s:o liS· 
signados, o-tão conveneidos de que acima. da lei 
não ha polor humano digno de respeito, por
que, como diz um sabio : 

« - Q11em s~ colloea acima. da lei põe-se fóra 
della, · 

" Onde as lois niio silo senão a vontade dos 
mais fortes, tortas as vontades dos poderosos po
dem tornar-sd lois . ., 

« Si V. Ex., delegado do govorno imperial, 
govel'Da o~ povoa do Piauhy, as lois do Estado, 
que, segundo acreditamos, tamb~m vigoram na 
província, devem governar a V. Ex . ., 

Ei•, sonhol'Os, o que mativou o acto do vico
proHirlont.~, acto quo nilo podia ser mais 
,juRtificado, ll vista do procedimento dosros~. 

peitoso, que, para com aquella primeira. autori
dooe, teve a camara municipal, 

Portanto, analysando o faeto, e tendo em 
atteiiÇão todas as eircllmstancias que se J~ram 
vêm os nolor s senadnres que não ha motivo d~ 
censal'aao viee•pM•iriente da província, e nem 
o.nolll'e senador, força. é confSIIIat•, a fez•expli·. 
01tamento. 

S. Ex. , cotno diue, espirita j uatioeiro e 
energico, quando protliga illegalidades couh.e
ci•lus, foi o mais bt•ando possivel ·em relação ao 
procedimento do vice-presidente do Piauhy, 
enunciou-se de maneira dlibitativa. 

Por isso, fazendo alguma coilcessllo ao nobre 
se~ador, en fui o ~rimeiro a reconhocet• que 
ate certo ponto estar1a com S. Ex., porque en~ 
tendo que esses recursos nllo se devem pormit
tir sonlto em caso• raris<imoa. 

M>lB tambem mostN~i que tratava-se de um 
honra lo funcci o na rio, cliefe de familia e en
fermo ; que a. camara municipal nio deu at
tençlto a semelhante estado, apressando deste 
m1do eis dias. desse infeliz, que deixou na or
phanrlade cinco filhinhoa. 

V à-se, p1is, qtte não ha razão para infii
.gir-se qualquer censura ao vice-presidente ·do 
Pia.uhy, qne aliás é um magistra:lo muita dis
tin·•to. 

O nobre senador fez ain 'la um reparo (de
clarou mesmo que era simples reparo), rela.ti
vam·•nte ao facto de haver o vice-presidente de· 
terminado ao administrador do correio que pra
puzesse a demissKo tio ag"nte da villa di\ U mio; 
Qualificou este acto como uma irregularidade, 
porque era da attribuição do administrador, 
propor ou deixar de propor a demissão dos 
agen~es do correio. 

Não· contesto que assim seja, maà sendo o 
presidente a primeira autoridade da provincia 
e o fiscal do serviço publieo, em todas aa or
dens dtt gerarchia, desde q11e teve conheeimento 
de um facto irregular desse agente do correio, 
chamou p·tra elld a attenção do respectivo ad
ministrador, afim de q_11e propuzesse a exone
raçll:o desse funccionar1o. 

Não foi porque o agente seja conservador. 
Nem era, como disse o nobre senador, o unico 
conservador que havia na admiuistraçilo do cor
reio d> provint•ia. O nobre aenadar está enga~ 
nado, porque, além de~te, conheço eu a.lg•ma e 
entre ellos a velha agente da Gidade da Par• 
nahyba.. 

E diga mais ao nobre senador que o adminis·. 
trador do corr ·io do Piauhy, o .Sr. coronel 
Fr •nciaco Mondes de Souza, nilo só ó conser
vador, como aindl!. um doa mais diatinctoa chefea 
do seu partido e de longa data; no entanto 'tem 
sido eonsorvado no Jogar que exerce e nem is110 
é motivo para a sua demtssão, á qual eu seria 
o primeiro a oppor-me, si ae pretendesse de-
cretai-a. . 

Ainda mais, ha outros chefes de repartições 
importantes, que tambem . sffo conservadores, 
por exemplo: o Sr. coronel Odorico Rosa, nd· 
ministrador do thesouro provincial. ó conser
va Jor, o ató um dos chofos daquollo partido,. 
desrlo muito tempo. Assim muitos outros. 

O vico-prcsidonto da provincia, si tom domit-
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tido alguns conservadores, tambem tem no
meado oulros. 

Portanto, n«o vamos considerar a 'questlo do 
ponto de vista parti lario, e aim da conve
niencia do serviço publico, e esta é a regra que 
ae impo:a o nob~e vic:>·predidente do Piauliy, 
que é um cidadlo muito distincto pelas auu 
qual !dadea par\icularea, e pela de empregado 
publtco. · 

AnaJyqadoa usim 01 documentos, e expoeta 
a quostio pela maneira por que o 1111, o senado 
ha de e.>tar convencido de que o procedimento 
do vic~•-preaidente do Pia.ully não merece, ja 
n«o digo a ceooura, maa o aimplea reparo que 
entendeu devet• laaer o nobre senador, cujo 
zelo sou o primeiro a louvar, sempre que S. Ex. 
o,pntenleia, mesmo sem maior razio, porque as· 
Blm Jà lo·~ar a que os empr1·•gadoa censurados 
aejt~m de!endid :e d~ modo a continuar o bom 
conc~ito e a estima do paiZ'. 

E' o que tenho a dizer. (Muito bem.) 

O Sr. Visconde de Jaa-uary: 
-Sr. presidente, intervindo em questllo que 
póde paree!er local, tenho necesaidad ,, de lem
brar que á provineia do Piauhy devo a honra 
dé sentar-me, pela primeira vez, entre os re· 
presentantes da naçlld. Não se poderá, por
auto, estranhar o inter~ase que tomo por uma 
provincie a qlle me pt•endem tão gratas recor
dações. 

O acto do vice-presidente da provincia do 
Piauhy é um acto reprovado, porque eatava 
fóra de sua competencu~, e nllo fo1 pratieado 
de boa fé , Não procedeu de boa fé o vice-pre
tidente, porque no avi•o e consulta do.consd• 
lho de "WtaJo, em que se firmou. está. claramen• 
te indicada. a norma para procedimento dilfe
rente. 

A secçi!o do conselho de Estado, na consulta 
eitada pelo vice-presidente da província, !or
çada a cing·ir-ae á lettra do art, 73 da lei de 1 

·de Outubro de 1828, qus em aua amplitude lhe 
pareceu comprehender as deliberações das ca
ma.ras, sobro a demissão de seus empregados, 
aem todavia ·adoptar o principio estabelecido 
naquella lei, opinou pela competnncia do pre
sidente da provincia para tomar conhecimento 
do- recurso int•rpoato pelo empregado detnitti·· 
do, . com a declaraçllo, porém, de que éumpre 
aos presidented serem muito pruden tas no uao 
desta faculdade, não dev,ndo exercei-a. senão 
em casos muito raros, o guando Cllnvoncidos 
de que foram inexactos· ou1njustos os motivos 
allegados ia demiss!Lo. · 

O motivo desta consulta foi a domis,ão do 
porteiro da cnmara da cidade da Victoria, na 
província do Espírito Santo, administrada an
Ulo pelo vice-prosidente, e a s~cção sobro isto 
disse qu1, no caso da. demisslio do porteiro, 
não v.11ia n pena dar o vico-prosidente da pro
vincia a importancia que lhe deu. 

0 SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ:- A cate• 
gorin não altera o direito. , 

O Sa. VrscoNnlll DE .TAGUART i- A consulta 
diz o quo ncabo do oxpôr, 

O Sn. VISCONDIII Dili PARANAGUÁ:-V. Ex. tem 
do roforir-so no aviso circular. 

0 SI\, VIIOONDIII D'S J.i.GUAIIY :·- 0 aviao foi 
expedido em Ti·rtu.lo da consulta. Para nlo 
tomar tempo ao aenado deixo de lei-a. Si o 
vice-prAsideute leu-a, ha.via da encontrar ahi 
outras re•tricçll81, aendo a principal que & 
facu!JII<lo ooncedida. pelo art. 73 da lei .Je 1828 
aoe presidentea de provineies, sómente d~ve 181' 
exercida em eaaoa muito raros, e quanJo tenha 
havido injua*ic;,. 11oteria no aete d:l demissão, 

O Sa. VISCONDB DI: P.uu.NAGUA•:-0 juiz disaci 
eo preaidente. ' 

O SI\. VtscoNDII Dll JAou.~oaY:- Cingindo-se ' 
lei, ·entendida deste modo pela. consulta, · 

Levado o recurao do porteiro demittido ae 
vice-pt•esidente, mandou eate ouvir a camara.. 
Até aqui nn~oll bem. . 

A camara, no• termos os mais convenientee, 
deu razões iutBGient.issimaa para justificar e 
seu acto, 

O Sa. VtscoNDI!I Dll PAl\ANA&u.\::- Não dea 
uma eó, 

0 SI\, VISCONDE Dili JAGUARY:- 0 nobre llt• 
dador ou viu só por um ouvido. 

O Sa. VISCONDE Dili PAI\ANAGUÁ. : - Nlo, se
nhor ; fui á mesma fonte, 

0 SR, VISOONDII Di1 JA.GUAI\Y:-Si O nobre se. 
nador ou,•isse tambem a. parte contraria, ha.via 
de ter conhecimento da resposta da eamara. 

O Sa. VIBOONDII Dili P.uuNAou.I.:-Referi-me 
aos documentos oftlciaes, que leu o nobre se
nalor pelo Paranll. 

O Sa. ViSCONDE Dili JAGUAI\Y:""' Nllo foi só a 
isso, O nobre. senador até !ou um artigo da (o
lha qtte su,tenta o vice-presidente, quahft· 
cando os ve rea.dores pertencentes ao partido 
c.onservador ~e- Oanibaes ; qualiflcaçito de· 
que, estou certo, nl!o toma a responsabilidade, 
justo como é .• 

Além .a. folha que sustenta o vice-presi
dento, ha outra da opposiçlo. N~sta publicou-se 
a resposta da camara. Demitti11 o porteiro, 
JlOrque este, ha muito tempo, soft'rendo moles
tia incura.vel, não exerGia o seu emprego. 

O Sn. VIsooNDIII Dili PAI\ANAGUÁ :-Estava 
gravemente enfermo, 

O Sa. Vtsco Nnl nm JAGIJ.I.RY:- Para supprir 
as faltas do porteiro havia a camara mandado 
outro empregudo servir este Jogar; mas sem 
detrimento do serviço publico nllo podia isto 
continuar; e desde que nl!o cabia em suaH attri
buições aposentai-o, viu-se na necessidade de 
exonerai-o. Alli o porteiro da. calllara servo 
tampem perante os jutzes, e a camnra ajuntou, 
á reapost" que deu ao vice-presidento, não me• 
nos de q_uatro representações destes, 'lu e lhe fo
ram dir1g-idas om diversas datas, quen:ando-se 
doe e111baraços que encontravam, p •ra o serviço 
do fóro,nas faltas do l'orteiro,deixando por isso 
as vezes de dar aud1oncia, inquerir tosteii\U• 
nhas, etc. 

O vi•·e-presidente da provinci.,, aem dar a 
razlto por quo ; como si uaaaae de uma faculdade 
discriçionaria, quo, a vista. do consulta do con• 
.selho de b.stado, niio lhe compota, annullou o 
acto da cnmara e reintegrou o omprogndo 
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demittido, mandando que ao reunisse extraor· 
dina1•iarneute t\ caluat•a para cump1•ir a sua Ol'
dem, quu.ndo não ora caso ,,ara t mto. O senado 
dllqui a o 1co conhecerá o fim quo tinha e1n 
yistll a. rointe!l'raçll:o do porteiro. 
: A camnra, enten.lendo que o vi ce-presidente 
nito tinh•\ com~ •tencia pa.1a isso, officiou-lne 
neste senti.!" em termos energicos. mns d • ne
nhum m do inconvenientos. A opinião d • cn-
mara era de antemll:o conh •c ida. . 

O honl'll~O se 1ador pelo Pia11hy leu ·varioa 
trechos desse officio, acoimando-o• de doti'res
peitoso• ; ~11, qu 1 nlto sou mfenso ao principi' 
da autoridad •, ouvi attento a leitura., e não 
posso conc01•dar com S. Ex. Dizer que ó erron•1a. 
a opini ·o d'' governo qu •m ent ·nd' que pó le 
deixar de seguil-a, não ó de~respAita.r, é j iSti
fic q• stlu proc .. dimento, dar a r z~o delle. No
tara eh v rgenci 1de opinião do vice· presidmte 
com a do ministro nll:o ci injuriai-o, rnlls cnn
vencei-o d~~o inconveniencia de seu llCto, sen io 
certo quo ni!o podia o del~ll'ado do governo eatllr 
em tão fiagr>mt9 desaccôrdo com ll opinião do 
me<mu g••vcrno. 

0 SR, LEÃO VELLOBO: -Opinião do presidente 
do Ceará. 

O Sa. VIscoNDE DE JAGUAnv: - 01•a I Per
doe· me I Não posso admittir essa d stincçlto de 
pr sidente do Ceará e de ministro, em urna.. 
questão e•n '1 .te a. opinião nii:o póde variar, 

O ~R. LEio VELLoso:-E'·a mesma 
O Sn. Pus DE MENDONÇA : - E' cohe

rente. 
O SR. VrscoNDE DE JAGUARY:-0 vice-presi

dente f•mdo11 o seu acto no aviso de 3 de Fe
vereiro do 1 ~72, expedido para a exAcuçlto da 
res luQão la con•ulta do conselho de Estado, 
que lh~ é in1eira.me111e contrario. 

O nobr~ s~nador alludiu a uma consulta, que 
ain•la não est'l resolvida. , • · 
. 0 SR, VISCONDE DE PARANAGUÁ : -V, Ex. 

'foi relator. 
O Sa. VIscoNDE DE JAGUARY : ...:_ E' verlllade, 

o pareM-me que nll:o ha inconvenient'l em ma• 
nifest.al-o. 

O m ·u voto foi conforme com o par~cer ante
rior <1n. seeç11o doa nego cios do i mpel'io, Pttenta 
a R•nplitudfl da disposição do ·•rt. 7.! <h lei de 
:1828 cor,·oborada p·,la disposição do llrl, 78, 
quo subordinou a.s ca.marns no ~overno, mas fiz 
expressa• a• restri•:ções contidas n·•q•~ella con
su)t.,, roJ,,tivna á prudoncht com que devom os 
presirlentes proceder, usando desta. faculdade 
sómont • cm caso~ muito raros, e •Jua.ndo eat•,ja 
evidentemonto provada a inju•tiça do llcto da. 
camara., e ainda assim emqu•ntn uma nova lei 
oleit.ornl nà·• assegurasse uma melhot• escolha 
dos ver ndn1•es, o emqu~nto a niJVa lei nlto 
desenvolvo•se melhor a.s att1•ibuiçõ11s das cam·l· 
l'as, satisfazendo uma necessidade reconheciJa. 

0 SR, CHIUSTIANO 0TTONI:-ApoilldO, 
O Sn Vr•coNDE DE .TAGUARY:- Si o vicc

presidont 1 ti v esse ob.servndo a c• 1nsulta do con
selho de g,t •do, o guiado· so ~>elas suas normas, 
nlio d~r 11. ao sonndo o i ncommodo do ouvir a 
nllrrnçiio do sous mnus actos. 

Ago1•n. p l'mittn-mA o senado fazo1· ligei1•as 
con•idoraçiles sobre a situação politica do 
Piauhy. 

Quando administrei aquolla provinci '• uma 
só idóa politir.a p••edommav;l em todos o~ ani
mas, a "" p~atica da; in •lituiçõAa constitllcio
naee, d • que, por u•na. bmentavel ex~epç!lo, 
nun11a gozara. Demittido do car:::o de seu pre
si~ente, pela mu l~tnçll d • situação politica em 
1844, a dalli ausento para muito l>nlp, f11i es
colhirlo seu r·•preseutante na eleição a que 
procedeu-s1 pela. dissolução da cama1•a ~llS de· 
puta.dos naquelle a.nno. 

0 SR. Vr•CONDlll DIC PARANAGUÁ -E' verda.de: 
o foi um triuu1pho es lendido. 

O Sn. VzscoNDil DE JAGUARY: - Depoi1 di
vidiu·se a provincia. nos dous partidos, liberal 
e con sm·vador, e eu. quer como repruseDt~~onte 
dn nação, quer co1no 1nin1stro, nas diver•a.s 
vezes, que tive a. non1'a de occupar <Jste 1!1Vado 
cargo, nunca me i n g·~ ri na p1,l tica daq u • lles 
partido•, con•erv Ludo as melhores rela~ões 
particularJB com as pe,soas Je um e outro 
lado ... 

0 SR. VlBOONDID DE PARANAGUÁ: -Apoiado. 
0 SR, VISCONDE DE JAGU ARY : , , , porqu l 

to los er;lm meus amig 1s, e a todos eu deVIa 
inextinguiv 1 raconllecirnsnto. Com praze;•,faço 
mençi!o especial Jo honrado Barão de Parahim, 
digno irmllo do nobre srJ nado r, a quom voto a 
maior e maia sincer•a. ·stirna. 

Mas, nos ult mos tempos,silo muitas as q11eixas 
contra a politica. d" actu11l situação naquella 
provindll ; :::r1mde é o c !amor cont1'a. a ad mi• 
nistraçs\o do act•nl vice-p~esidente, a.o que Dll:o 
devo S·•r in liffer nte, desd' que o julg\) fun• 
dado. Pare,e-me qu 1 o actual vice-presidente 
não está. na altura de ·la elevada posição. 

O Sa. VIsCONDE Dili PARANAGUÁ.: -Não 
apoiado : o um ma .dstrado distincto • 

0 SR. VISOONDIII OE JAGUAR V :-0 nobre se• 
nado r nil• lé o jornal da. oppo 'ição da suij 11r0• 
vinc a, si o lls;e não d•iiXIlria de impressio
nar-se pelas ''cns u•as a que tem dado causa o 
vice-pr•1Bi .ente, cujo no1ne o jornal ,)a, oppo
siçiio syatemllLica,uente escrevo em lettra mi
nusculll por não ser 1igno de outra. Si o I sse 
teri~ cunnocimcnto de que, suspenso• os ve•·'l~ 
Jor ·s conservadores, reuniram-se em sessã:o 
Ires vere a .ores libe••nes e t1•es suppllntns do 
mesmo partido, e foi ·seu primeiro a.r•to " de
missiio d,, tod '" os empregados conservadores, 
não menos do cinco. 

0 SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: -Talvez 
que igual fa.cto tives <e sido p1·aticudo antes. 

0 Sn. VISCONDE DE .!AGUARY:-Sabia-so que 
essa. trama. fOra premeditada. 

O Sn V r se 'NDE Dm PARAN.lGUÁ:-Não jus
tifico; mas um abu<o trllz outro. 

0 Sn. VISCONDE Dlll JAGUARY:-Está pr~sente 
o Sr. ministro doq n''Jiocios ostrangeit·os: 
cham 1 sui.L att0nçli'l sobi'O estos facto< para ')UO ~ 
o g-overno torno t!ollns conltecimcnto, o faça 
justiça a q ucm a ti ver. 
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O S~. SoARES BnANDÃO (minisi!'O de as-~ politica, divet•gindo muitas vezes dos co-religio
tran,qe'I'Os):-0 g·ovorno hn do cumpri!• o sou nn.rios pela iulopenloncia do suns opiniões. 
devot•. Mudatla 11 situuçlío poJit,cn foram frequentes os 

O Sn. VtsOONDIII DE .TAGUARY: _o governo osf<Jl•ços dos adversarias ,pura su~ demissito, 
deve t•evogat• ou appl'OV!ll' 0 neto do vico-presi- m<~s, em VOI'.lade, ni!o achat•am upo10 no nobre 
dente. senador . q~o tom sustentadJ esta empregado. 

O ndmmlstJ•adOI' do cort•eio, apezar de sou 
0 S!t. VrsCONDE Dili PARANAGU.\ 

npnrte, 
<lá um curucteJ• altivo, executou promptamonto a or

dem do vicc-presidonto, talvez porque visse 
nelln. um meio Oll!Pl'egado pttra a sua suspensrro, 
o consoquento demissão. 

0 811 .• VISCONDJ!l DE JAGUARY:.:E' yer.lade, 
o porte1ro morreu, o que justific~ a demissilo 
quo lhe fura dada. por impossibilitado por mo. 
lostia il1curnvel; mas pct•dura a suspensão dos 
vereadores, e o governo póde, . , , 

O Sn. VrsooNDIII DE PARANAGuA:- Mas, es
tando a questão entregue ao podal' judiciaria, 
como ha de o governo revoga1· o ttcto do pt•osi
dente 1 

0. Sn, VISCONDlll DE JAGUARY: - 0 aviso e 
consulta, tt que BCl'tom feit~ referencia,,., 

0 Sa. VrsCONDIII DE PARANAGUA:-A con• 
sul ta resolve em sentido contJ'al'io. 

O Sn. VIscoNDl!l Dili hauAnY:"'-A consultare
solve ein sentido a.ffirmtttivo. 

·0 Sa, VISCONDE Dili PAMN.\GUÁ:-Ondo irá. 
a indepondencia dos poderes 1 

O Sn, V1scoND111 DE JAGUARY -Ora, a inde
pend~ncia dos pode!'JB ! E' expresso no aviso 
já tantas vezes cit11do, que, no caso de tor ~ 
pt•esidente da provincia suspendido e m!tndado 
responsabilisar algum empregado publico, nos 
termos da·loi, tem o governo impetO:al, si julg.1r 
infundado e desacertado· o acto do sou delegado, 
o ~i~eito de o reyog~~· 11;iio obstante. achar-a? ju 
suJeito ao podei' JUdtclal"IO, o que ahus niío Im
pede que ao pro>iga no proces>o, para sm• jul
gndo, como fór de direito. 

O Sn. CAitaÃo:-Podia dnhi resultar ades
locação do direi to de nomear; o presidenta o 
chamou a si, isto ó doutrina inteiramente nova, 
contt•aria á lei de 1 de Outubro de 1828. 

O Sn. VrscmmE DE JAauAnv :-A opinião 
que tenho sustentado ó a da consulttt e,conformo 
olla, o governo tem o dü•eito de revogar o acto 
do presidente. (lia di1lersos ar artes.) 

O Sa, Pnl!lSIDENTE :-Attençiio ! 
O Sn. VtsCONDIII DE J.\GUARY:-Talvoz se 

posa~ sustentar que, depois da.reforma do sys
toma do eloiçilo das camarus municipnes, coa
sou a ·attribuiçl(o conferida nos presidentes do 
provinci": polo art. 73 da lei do 1823. E' 9.uos
tão que, ,Julgo, devo ser reservada pal'!l·discu
tir-so em melhor occasiiio. 

O nobre senttclor polo Pinuhy tomou em con
sidomçiio o ro.;poncion aos !'aparos do nobrn 
aonadOI' pelo Parnnã, sobt•o a ordem expodidv. 
peloyico-prosidonto ao administrador do cOI'roio, 
p~rn Jli'Opoi' n demissão do um ngento. Conheço 
do parLo o administrrtdor do correio, rtuo sorviu 
o Ioga r do ofilcinl-mnior da socreLnt'in do governo 
quant!o rtdminisLroi aquolla provinch, rnoro
condo minha intoil•n confinnçn. Foi nomenclo 
pnm o cargo quo occnpn no ultimo ministorio 
consoi'VndOI'· E' conservador tliHLincto, mas não 
ó chofo do prtrLido, nom miliLn nclivamonte nn 

y, II. 28 

0 Sa, VISCONDIII Dili P ARANAGU Á : - Elle sabe 
que ~u·sou incapa~ de . entrar em qúalquor 
maneJO ; eou sup~r1or á 1sso. 

o Sa, VISCONDE Dili JAau.mv: - E' verdade. 
O mais provavel ó q uo, grato li generosa protec
ção c1ue lhe tem presta lo o nobre senador, que 
entJlo era. o chefe do gabinoto, nilo quiz ent1•ar 
cm contlicto com o seu delegado. 

O que ha a nota!' ó a irregularidade do acto 
do vico-pl·esidento que dá. a medida do seu 
c1•iterio, Compl'ohende-so que suspendesse e 
propuzesso 11 exoneração do administrador 
do correio, deode que est' não propunhl a· 
do agente, mau servidor ; mas ob1•igal-o a 
propór a domissiio elo emp1•egado subalterno 
é n:~ verdade incomprehensivel, 

Bem desejnrin. que perdurasse na provincia 
do Pinuhy a i111lueacia elo nobre senador, a. 
quem tolos nós prezamos, por suas eminentes 
qualidades; mns com rezar vejo que, infeliz
mente, docahit•:i 

CreRce formilavel Oi:lposição contra o vice
PI'esidonte; cujos netos attJ•ibuom li politica do 
nobre senador. 

Parece-me que o actual vice-presidonte nito 
ó o designado pnrn occupar o p~imeiro lagar, e 
que acima dello está um digno parente do no
bro senador, o Sr. desombargadOi' Lustosn, que 
já alminist,•ou a provincia, sem provocar re
clamações. 'E' quem devia ter entrado eru exer
cicio paro. auxiliar o nobre senador, a esse 
tempo chefe do gabinete. Com a direcção que 
as cousns levam, não será para admirar que, 
dentro de pJuco tempo, a voz autorizada do 
nobre senador ·não sejo. maia Octvila em sua. 
.provinch. · 

Talvez t~nho. dito de mais. (N<To apoiados.) 
O sono.do ouviu o nobre ministro de ostran

goi!'o J declarar, om aparte, que não deixará 
pns.~nr desapercebidos estes factos graves-e 
quo o governo saberá culilpl'ir o sou dever. 

Si o govel'llo q uizor prover a tnes abusos, 
outro ni!o pód~ ser o sou procedimento seni!o a 
revog-ação do acto do vico-preaidento da pro
vincia. (Mui to bem.) • 

O Sr. Correia:'- O nobre ministi'O 
dos negocias estrangeiros nc11ba de ouvir a 
t•oclnrnnçfio, quo patl'iolicnmcnto fo7. o nobre 
senador por Minas Goraes, niío só parn quo o 
go v orno tomo cm considomçi!o o neto do vice
presiclonto dn provincia do Pi11uhy, sonlío tum
bom pn1•n '!UO olho para o ostndo o:~:copcionnl 
cl~tquulln provincia. O governo promottou uo 
pniz modomção o tolol'!lnciu. 

Quando aprosontoi osto roquorimenlo, so
licitei a ntLonçiTo do nobre prosidonto do con 

• 
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selho para a nocessid:1de de d~monstrnt• praLi· 
camento q uo o gove1•no ostll animado destes 
aon ti mantos. 

O Sn. So.~nJDs BRANDÃO (ministro do estmn
goiros) : - O gove1•no ha de cumpri!• a sua 
promess1, 

O Sn. ConnEIA:- Depois do aparte que 
acaba do dar o nobre ministro de ost1•angcil•os, 
devo pó r termo a· esta parto das minhas obser
vações. 

0 Sn, VISCONDIII DE)AGUÁRY :- ApoiildQ, 
O Sn. ConnEI,~:- Nós out1•os, quo nesta 

casa rep1•esentan1os o partido que sente-ao 
opprimido naquella provincia, somos accusados 
de não olhar attent·1monte para a ~ua sorte; 
somos accusados de tibieza, de indifferença, de 
pouco cuidado, de não defender activa
mente os interess3s dos que alli soffrem. E, se
nhores, custa-me t1 mim ouvir estas q uei:sas, 
quando desejava ser sempre o acho de todus na 
reclamações fundadas, como fui ao upresen tar 
ao senado os documentos que s~ referem á in
justa suspensão dos verJadores conservadores 
da camara municipal de Therezina. 

0 SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ dá um 
aparte. 

O Sn:. CoRnEIA:- O Sr. Dr. Miguel de 
Cast1·o havia decidido em sentido oppoato no 
que decidiu o vice-preaidente, Dr. Firmino de 
Souz" Martins, a questão relativa ú interposição 
de recurso, para. a preaidencia da provincia, do 
acto da camara municipal demittindo seus 

. empregados. (Hct out1·os apartes.) 
O Sn. PRESIDENTE : - Attenção ! O nobro se

nador queira continuar o'aeu discurso, sem dar 
attenção nos apartes. 

O SR. CoRREIA : - Obedeço a V. Ex., tanto 
mais que não se tt•ata agora da administração 
do S1•. Miguel de Castro. 

0 Sn. PRESIDENTE. -Justamente. 
0 Sn. VISCONDE DE PARANAGU ,i. :-Eu fiz 

esta obs~rvação em resposta ao que disse o no
bre senado!', quanto ao e~tado·oKcepcional da 
província. · 

O SR. PREBIDENTIII : - Attenção I 
O SR. ConmHA : -O vice-presidente n>lo 

suspendeu os vereadores da camara municipal 
c! e The1•ezina, nem sequer nos tm·mos da legis
lação em vigor, como a explicam as ultimas 
decisões do gove1•no. . 

O nobre senador, que me precedeu, disse que 
a camara havia informado sobre o. recurso que 
interpoz o porteiro do acto que o o:sonorou. 

Não lau os documentos, o eu poço licença 
pnra suppril• est11. lacuna. (Lê.) 

c Sec1•etaria da camara municipal de Thore
.zina, 21 do Ab1•i! do 1883.-lllm. o Exm. Sr. 
-Cumprindo o respoitavel despacho de V. Ex. 
sobre a potiçi'ío junta do cidadão Valentim .Josó 
do Mornos, rocol•ronrlo para V. Ex. do neto dn 
camaro. municip1ll dostfl. capiLnl, quo o domiLtiu 
do logm• do son po1•toiro o progooiro, passo n 
inf01·ma1' no~tos tormos. O rocorronto, doado 
muito Lompo,quo nüo podia cxot•cot• as ftUlc,,õos 

do sou emp1•ogo om conaoquoncia de se achar 
solfl•endo de moleaLia incUl'avel, commettondo 
po1•tanto repetidas faltas em dotl'imonto do 
sei'Viço publico, como V. Ex. ao dignará do vm· 
das cópias inchtsaa do duas das ultimas t•epro
sontnçõea contro. o moamo, que se acham arohi. 
vnda~ nesta aocret:lt'ia. 

Apezat• disso, a camara, nttenúendo a seu os
tudo do aaudo, não só lho mandtwa paga1• inte· 
gt•a.lmente seu Ol'denado, como tum bem o suba ti· 
tuia po1• um dos gua1•daa muni.cipaes, 11 quem 
incumbiu de exercei' su11s funcçõea, 

Esta anomalia, porém, não ~adia continuar, 
nom devia se prolongar indefintdamonte, espe· 
ci;lmente porque, tendo o guurda municipul 
obdgaçõea diíferentes, e sendo seus sei·viços 
necosall'ios na esphera quo lhe pertence, cum· 
p1•iu d camara tomar o. providencia de, máo 
grado seu, demittir o recorrente, po1•que não 
podia pensionul-o, nomeando em seguida out1•o 
cidadão que, com vantagem, desempenhasse o 
lagar, o que etfec tivamente cumpriu. 

Releva pon lerar n Y.. Ex. que a communi
cação deste acto ain la nito havia officialmente 
chegado ao conhecimento de V, Ex. porque no. 
sessão em quo se tratou do aasumptl, depois da 
quul não houve otllra, um dos vereado1•ea, o 
Sr •. J oaó Carlos Cor>•oia Lima, que votou pela 
demissão de um e nomeação do Ot1tro, como se 
vê da acta por ai aaaignada, recusou-se a aa
aignar o officio dil•igido a V. Ex., cert"monte 
porque não se lemb1•ava de q11e incorria assim 
em res,,onaabilidade, por falta do cumprimento 
de deveres, conforme se vê do aviso de 6 do 
Junho de 183B. DJua guarde a V, Ex.-lllm • 
e Exm. Sr. Dr. Fit•mino do Souza Martins, 
vice-preaidente da provincia.-Raymundo An· 
~~io de Farias,. vice-presidonte. - Satyro 
.r.fsd Pinto de Otiveira, secretario. » . 
4. Satyro José Pinto de Oliveira, secretario da 

camara municipal de Thorezínu, etc .. 
Certifico que, no nrchivo du camara munici

pal destl capital, !I mau cargo, se eacon tram 
a! seguintes representações contt•a o porteiro 
da mesma :Juizo de direito di\ comarca do Tllo
rezina, 9 de Abril do 1878. - Illm. Sr. -
Tendo deixado de dar audiencia no dia 6 do 
cot•rente mez, por haver encontrado fechada a 
casa da camat•a municipal desta cidade, des
tinada para tal fim, t•ogo a V. S. sirva-se pro
videncial' de modo a não repetir-se semelhante 
falta, afim da quo não aolf!·a a marcha regular 
da administração da justiça, e possfl. ao r cum
prido o. pt•eceito da lei ncerca da etl'ectividadc 
daq audienciaa deste juizo, as quaes t&m lognr, 
segundo ó geralmente sabido e foi publicado 
por e.li Iaos, nos su bbados de todas ns amnanas 
p3laa 9 hOl'IIB da mnnhã. - -Deus guarde a 
V. S.- Illm. Sr. presidente da camara muni· 
cipul dostn capi t~!. - O juiz de direito, J o
suino de Souza Jlí qrtíns. » 

«Juizo mul;licipal de Tho!·ozinn, 15 de Maio 
de 1878. - Illm. St•. -Chamo a 1\ttonç;io de 
V. S. pura o facto abusivo o som qunlificnçüo, 
quo so dá conatnnLomonto, do nlío se abriL• a 
casa da camilrn mnnicipnl nos dias o horas 
m:trcndo.9 pnt•a as auto !'idades dnrem a uns nudi
oncias. !?ui hojo ria doz hot•na do dia dar n au-
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dioncin do juizo municipal, cm cujo oxm•ctcJO 
me acho, o lu, com divet•Ras partos o os osct•i
vlíes, ficamos por algum tempo nn rua i• espet•a 
que o p01•teiro da camurn appat•ocosso o nos 
abrisse a p01•tn, mas foi is>o do baldo. Esporo, 
pois, que V. S. tomat•tí onorgicus prol'idencias 
p!Ua qua niio continuo a reprodu~tr-se som,~
lhnnto falta. - Deus guat•de a V. S. - Illm. 
Sr. presidente da cnmnt•a. municipal. - Ma
noct Rn.ymundo da Ptt:, » 

" Juizo municipal do Thorezina, 6 de Agosto 
do i881.-lllm. Sr.-Levo ao conhecimento de 
V. S, quo, sendo marcado por este juizo tis i1 
horas do dia do hoje na sala da camara muni
cipal, um feito que corre pelo cartorio de or
phãos, acontece ·que a essa hora não so achava 
nbm•ta n porta da mesma casa ; pot•tanto, V. S. 
se digne ot•dennr no t•espectivo pot•teiro que, 
todos o' dias 'uteis das iO tis 4 horas da tr.rd~, 
conserve aberta a dita po~ta, para assim poder 
ter marcha regular o publico serviço.- Deus 
guardo a V. S.- Illm. Sr. major Rnymundo 
Antonio Lopes, digno pt•esidente dn caniaioa 
municipal desta capital.- Pacifica da Silva 
Oastello Branco.» 

duizo municipal de Therezina, i7 de Maio de 
1882,....;.Illm. Sr.-Devo trazer ao conàacimonto 
de V. S., para oa fins convenientes, que dei:tei 
de dar audioncia hoje, sendo dia marcado por 
oditaes para isso, por não tet• o porteiro d:~ ca
mnra municipal, da rtual ó V. ::; . digno presi
denta, aberto :i pot•ta da casa que serve de au
ditoria, pedindo-lho ne,te sontido uma provi
dencia om ordem a que não sfl reproduzam 
factos taos, com detrimento do serviço publico. 
-Deus guarde a V. S.;... lllm. Sr. major Ray
mundo Antonio Lopes, digno presidente da ca
mnra munici pai desh capit~l.- Pacifico da 
Silva Castello Bmnco, juiz municipal.» · 

" Juizo municipal de Therezina, 27 do De
zembro do i882. 

Illm, Sr.-Participo a V. S. quo, pot• mais de 
uma vez, bom como hoje, este juit.o tem dei
xttdo de dar nudioncia o inquer1r testemunhas 
em processos crimes do rena preso·<, por caus11 
de não encontrar aberta, como deve sor todos 
os dias uteis, a casa dtt cam 1ra municipal q uo 
set•vo de auclitorio ; por issJ peço a V. S. 
uma providencia em ordem n n:io se reproduzir 
semelhante falta tiio prejudicial ao serviço pu
blico e interessas dtts pnt•tos. 

Deus guarde n V. S.-!llm. St•. p1·csidento da 
camara municipal dostn cidade-o ,juiz muni
cipal primeiro supplente em o:~:orcicio plono.
Josd Antonio do SaM'Annt;t. 
·Era o que se continh~ nos orig-innes, nog 

qunos mo reporto o dott fó, om meu podar e 
guarda, indo n presento som emendas, rnsut•ns 
ott cousa que duvida fnça.-Secrotarin da cn
mara mumcipal do Therozina, 26 do Abril 
do 1883.-0 secretario, Satyi'O Josd Pinto d~ 
Olivcim.» 

A camnra hnvin justificado son pt•ocodimonto, 
nüo sondo pot·tnnto o caso, !I vista mnsmo das 
docisõos do governo, do sot• provido o r o· 
ctll'SO, 

' ----:-.··-~~·,..,~,~rrr•·•••: 

Quando np1•esontoi o l'Oquel'imonto, ou disso 
r1uo bastava qne fosso objocto dl duvida a com
petoncin do pt•e ;id.m to da provinci11 para re
solv·t' sobro o recurso, do qu1 se trata, para 
que o .vioe-preü tonto livrsso proco li monto cli
verso do que teve •. Eu s.tbir~ qu·tl a deciailo 
que so tinha toma.Jo, cm 22 do Fevereiro de 
f872, no miniltedo a quo tive a honrtt de per •. 
tencet•. Sempre se me afigurou, entretr~nto, 
q uo Ot'll obj'Jcto muito duvidoso que o logi•;
la lot• de 1828 quiznsse estabelecer nns cn
mnra.s municipaes um regímen incomprehen
sivel,· o de tornr~r os ve1•eadorca resJlOnsaveis 
pelo de.somponho de snas obriga~·ões legaes, e 
forçai-os a servir rom funccionnrios que não 
mereçam a sua confiança, sempre q uo os pro si
dentes do pNvincia entenderem devet• re
vognt• os actos de demissão por alies pt·n
ticaJos. 

Tive, portanto, necessidatle de examinar com 
todo o cuidado o que s 1 pretendeu ·faze~ em 
i828, para guiar-me no jutzo que devia fot•mar 
sobre esto. questão; e desejo expót• ao senado o 
resultado de minhas pesqu'1zns. 

O art. 73 da lei esta incluído no titulo que 
se refere n posturas policiacs. Bastava a cal· 
locação do at•tigo nosso titulo, para mostrat• que 
os recursos que ahi se dão dos actos das cama
ras, silo refet•entes tt posturas. Em outro ti
tulo da lei é que se trata da nomeação e 
demissão dos funccionados muuicip:~oes. 

O art. 73, assim dispõe (lendo): " Os cida
dãos que se sentirem aggrav11dos pelas deli
bet•açõos, ac.1rdãos e posturas das cnmnras, 
podet•iio recorrO!' pm•a. os conselhos ger11es, e 
na cót•te pat•a n assomblcia geral legislativa, e 
aos presidentes de provincin, e por estes ao go
verno, quando a mlteria fór mel·amente econo
mictt o administrativa. » 

A lei do 1• de Outubro de i828 teve origem 
nesta caaa: o projecto encontra-s~ na collecção, 
quo aqui está, dos trJbllhos do senado ; ach~
se nssignado pelos Srs. Francisco Carneiro de 
Campos, Visconde de Alcantara, Barão de 
Cayrú, Laeet•da o João Antonio Rodrigues de 
Carvalho. Discutiu-se o projecto na sessão de 
i827. 

O artigo correspondente ao actual at•t. 73 da 
lei· era concebido nestes termos (lendo) : 

• Os cidndltos que ao sentil·em aggrnvados 
pelas deliberaçõBs, acórdãos e posturas das 
cnmi\I'as poderão recorrer para as relações dos 
districtos, quando a mataria pertencer :i juris
prudencia contenciosa e aos presidentes de 
pt•ovincin, e po1• os tos no governo, quando fór 
met•amento economictt o ndministr.lttva. , 

Em toda n discussão não foi posto em duvida 
qu9 ao tratava de recursos do netos das cnmaras 
refot•ontes n posturas. 

Entrou esgo artigo em discussão no senado, 
na sessão de i!J do Julho do i827, e foi ont'io 
ofl'orocidn a seguinte omrnda (lendo) :. 

« Os cidadãos que se sentirem aggrnvttdos 
pclns doliboraçõos, acórdãos,. o posturas das 
camaras poderão rocorror aos presidentes do 
província ou no• conselhos goraes do provín
cia, conformo fOr n. natureza dos ncgocios.
Viscmulc d'1ltcantara· » 

Foi npoinda. 
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Eis m~is o quo occ01'l'OU. (lO) : 
«Os,·, Ma1·quo; ele lnlwmlmpa tomou tt p~

!avrn, nuts o tachigrapho ntío ouviu o discu1•so· 
o s,·, Jlilti'IJliO: ele Camvellas : - Na 

01•donuç,io do li v. I .• vom o 1'eou;·so d,•ssas 
mesmas posturàs, o eu julga1•iu co1tvenienle 
quo ac1ui se apontasse. 

Quanto ti supprossão do recurso nus mate1•ias 
contenciosas, penso que lal supprossilo uilo 
deve passar ; porque, ainda que soja :vedada as 
camaras tod.t a jurisdicção dessa no.tul'oza, 
dahi nüo se sogue que olla ni!o ultt•nplis'3o os 
seus limites, e ó para. esses casos quo tal re
curso tem lagar. Supponhamos que a camat•a 
mandou pôr marcos na minhn propriedade sem 
usar de contemplação commigo: que tomou a. 
deliberação de fhar esses mal'cos com mão ar
mada ; eis nctui hypothosos em que eu dovo 
recorret• ao poder judici!trio, A' visto. disto 
assento que aC(uelle recu!'so p!Ll'a. as rolllções, 
dado nas ma.ter1as contenciosas, deve subsistir 
e que, q uanào ellas forom mera.mon te admini~
trativas, recorra-se então ao pt•esidonto da pro
víncia. 

O Sr. Viscond8 d'illcantam : - Não 
pócle n camltra tomar resoluções sobre matel'ias 
contenciosas, nem vMificar-se 11 bypotheso que 
o illustre senador figura : niio póde, por couse
quencia, dax•-sa o recurso que o mesmo illust1•e 
senado1• quer. Si à camat•a., ultrapa.ss!Lndo as 
raias das suns fttculdades, m:tndar por força 
pôr marcos em um terreno quo seja meu, eu 
posso mandar arrancar ossos ma1•cos. Em uma 
palavra, tudo quanto ní'io fó1• puramente eco
nomico o ~dministriLLivo não pe1•tonce ás ca· 
muras. Si urna de lias vir, pot• exemplo, que o 
seu thesouroit•o fica !Llcançndo, hn de recorrer 
ao juiz competente para. o mandar executar, e 
assim em todos os mais casos que se possam 
figurar. 

Julgando-3e afinal a mate1•ia sufficiento
mente discutida, pôz o Sr, p1'eside11te a votos 
o nrtigo, salvas as emendas, e foi approvada. 

Pt•o,,ôr. si dr·.vorilL supprlmit·-se o ~·ecurso 
p ·, ra as rebçõos do d istt•i c t l, q unndo a mat<:rin 
pertencer á .i ut·isprud •ncia contenciosa ~ 

- Resolveu-se qne não. 
Si nlio só haveria recn1•so aos pl'OsidenLes, 

mas lambem aos conselhos g'OI'aos elo. provin· 
cia '?- Decidiu-se r1ue se limitasse aos· p1•esi
clentos. » 

Soguiu-so o titttlo 4° d 1 npplicnçiío das l'On· 
elas, otc, » 

Enviado o projecto para a cnmara do.q,Jn
p•ttnelos, o ponto <;m quosLão foi alli discutirlo 
nn scssüo ele 23 de .Julho ele 1828. 

Eis o quo encontra-se no·4 annaos da ca
mam (lê) : 

« O Sr Fe,'l'a·m da Mal/o:- Sr. pre
sidente, ou ,ir~lgo elo muiln nocossiclrlclo quo 
pn.as·1 n. om·md.t da. corumisHão, por~1uo Hi olla 
n:lo !lOSS:tl", nfio HO COI180S'Wl O fiiH H (jllO HO Jli'O
flO~ o a1•Ligo 11 ·l?kt p li'L(•, quo llttl'ocn .. rnn Ó llff1' 

l'OOHI'SO ao C "dlfrltio IJHO S<! Vc)ot if[/[11"11 VrtdO 
palas )JOSlfll'rtS Clfl.< CIIIIIUI"CIS, 1\IuitnB pi'O\'in• 

CÍ"8 nua tÔm ainJa l'Olft\Ü:ÍOS, pü1' OXOmplo, aR 
provincins do Goynr. o Mnto Ot•os·so. 

Supponlwmos quo nhi ó nggrnvado um cidn
dão poJas po~turas d1t cnm~<r.t, elio ha de 1'0C01'
t•or li relação elo Rio do Jnnoil'o pam se poclcr 
desaggravar clcts postuJ•as dlt cunwra ? Niío, 
Begu1•úmento. Isto ó o mesmo que elizo1•, que 
so!ft•a caladamente a injustiça: pot·que li preciso 
considora1• umn viagem de perto de 200 legu~s, 
chegar depois ao Rio do Janeiro, onde á cus
to lO ter letrados, procuradores, etc., o entrar 
depois no undo.monto de sua causa; portanto eu 
vojo que a deixar-se is lo assim, é o mesino que 
dizer qu3 este cUndão fica. sem recurso ne
nhum. 

Julgo, por consoquonoia, que deve ficar ore
curso no conselho geral, porque està dentro da. 
pt•ovinoia., e pó:le remediar o mal; o que de 
out1•a sorte ficará Bem desuggravo. 

· O S1•. Paula e Sott:::a :-(não se ouviu.) 

O 81·, Ct·u;:; Fert·Bira :-Com effeito a cnma.1•a 
tom alguma pa1•to no direito de intervir, e não 
hn. inconveniente nenhum qtiG viío li relação 
estes ag-gravas. Nas outras ma terias que siío da 
competencia, economia e administl'a:,ilo de 
policia, quo vão ao governo ou que vão ao con
selho provincial; mas ha certa parte, que é ju
rídica, e que não ó de economhl o policia. 

Si nós não tivessemos da lo :l. camnra esta ,iu
risdicçilo,. convii· ia que nada tivesse a relação ; 
m~s depois do so te1· dado á cama1•a o direito de 
julgar om certos casos, estas partes devem ir 
á relação, e não ha inconveniente nenhum. 

O s, .. Xaviet· de Carvalho : - Ha todo o 
inconveniente, em que estas relações 1wssam 
let• ingot·encia sobre as pntttras, Ou esta lei 
quer que ns cnmaras sejam restl'ict~tmente cor
pos administ1•ativos e deliberantes, ou quer que 
se continue, como outr'ora impunha a nossa. Or
d ,nação ; mas o Con ~titnição tirou isto, quer 
quo e!Jas sejam puramente administrativas, 
mas o que se và aqui., isto é, quo se levem estes 
aggt•:wos as relações, é judicial. 

O illustre prcopinante acostumado como eu 
ao leito antigo da Ordenação, v<;ndo a confusão 
que ella. fazia dn autoridade jurídicO: das ca
marus com a autol'idado adrninistl'ativa, muito 
bom disse qrto fosso o sou recurso à rolaç1ío ; 
porém, si attende1• ao espirita do proj<;cto, si 
attende1• n que por elle não so quer nas camuras 
senão purnrnonto autoridade admi nist.rativa, não 
rcpotirtí om outro log·ar esta doutrina. Por
tanto, eston pela supprossilo do nrtigo. 

O S ,., Cunha J1I attos:- Si pnssn bto, pó de
se dizer mnitn cousa : oshomous estarão pr.tm· 
ptos n pagar 30$ ort 50$, porque 'Junlrtuor ho
mem que venha do. província do Ooynr., com 
t'IJCtli'Sos no Rio do .ltmciiro, gasta mais cinco 
ver.r!s do quo a. eondomnaçíio. 

A minha Oj,ini:lo ó, IJUO o eons 'lho geral de
cida isto, no monos <;Ul Goyar. o J\hto-OJ•osso, 
pai' a quo não vonlmm no Rio do .Janeiro. 

O S 1', Jli'tn.t.Jo Drr.slos:- E' nocossn.rio no
moa•• uma nJtlOI'idarln J'nrliculir pnm o Rio do 
.l(lllOiro, rtnO n[ío tom conrwllto gurnl jllll'lt co
nhocot• c! is lo. 

·----:: .... ..--:-~--··--·-:-·:.>-;.'~'':r,..,,,:',,_,-------------------------------

'.- :.-·_/ 
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O 81·. Paula Sou:a:- Nacommissilovog-ou 
essa idon. do illustl'O deputado, foi então esquo
cimonto; si o Sr. Bastos não quer mauda1• a 
emenda, ou a faço. 

Post11 a materil\ á votação, ficou npprovado o 
artig-o com a emendo. da com missão, o com todas 
na oll'ei•ocidas, excepto u do Sr. Paula o Souz11, 
que foi rejeitada. » 

As emondas da cama1•a dos deputados foram 
app1·ovadas no senado ; o a lei subiu á sancç1io, 
O art. 73 acha-se, pois, como foi votado pela 
camara. A discusllilo mostra que não se tratou 
sinão de recul'So mo ti vndo por postura. Pa
rece-mo, portanto, ,que esta mataria precisa 
ainda de ser considerada, para se altera1• o modo 
por quo, seg-undo as mais recentes d.ecisões do 
governo, devo ser entendido o art. 73. E' tudo 
a ~ uo me proponho, trazendo ao senado estas 
informações. 

Para condomnar o acto do vice-presidonto do 
· Piauhy não ó, po1•ém, preciso roco:·ror ao ele
mento historico, afim de dar á lei o. genuina in· 
torpretação. Esse acto não o apadr inhn siquor 
a jurisprudoncia vigente; o tanto basto.· para 
que olle não seja bom recebido polo senado. 

O assumpto·prosta-se a muitas considerações; 
mas a hora está dada, o não devo fatigar a 
attenção dos illusLres senadores Jll'esentos, 
tlnto mais quanto a questão foi pel'Íeitamente 
elucidada pelo nobre senador, o Sr. Visconde do 
Jaguar'y. 

Espero que a provincia do Piauhy ao con
vença d~ que nos intet•essamos tanto por sua 
prosperi.lade, como pela do qualquer OULI'II pro• 
vinma do imporio. Fazendo votos para quo 
nolla não se estabeleça e mantenha qualquer 
rog-imen eJ.:copcional, esforçar-nos-hemos nesse 
sentido. 

A discussão ficou adiada. pela hora, 
O 'sn. PnEsiDENTE deu para a ordem do dia 
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1• pa1·tc (ate a i i/2 hol'as da ta1·de) 

Vota.çiiÕ das mato rias ence1·radas. 
3• discussão da proposta. do poder e:s:ocutivo 

n, 20, do cot'l'ent" nllDO, nbrindú ao ministerio 
da ag-l'icultura creditas supplemontares u·v01•b:t 
-Exe1•cicios findos-do oxercicio do i881-
i882. 

2.• discussiio das propostas elo podot• executivo 
convertidas em projecto ele lei pela camara elos 
eloputarlos : 

N. 2, elo cm·rento anuo, angmontnndo ocre
dito concodi·lo pelo do01·eto n. 3022 de !2 do 
Novembro do i880, para ns obras noc"essnrins 11 
omancipaçito das colonias do Eslndo. 

N. i 7, do diLo a uno, abrindo no ministol•io ela 
ag-t•icultut•a um creJito d'' 400:0008, Jl111'1\ fazer 
reprosentn1• o Br11zil na projoctadn oxposiçiíe do 
Bol'iim. 

N. 2!, do mesmo 1mno, ao mos mo minisl;orio 
um Ci'Oclito Bll[lplomentat• 1\ t•nlJI'ica-Tol'l'nfJ 
publicas o colonian~.iio,-do oxot•cicio do 1881-
1882 .. 

2• pa-i'/ e (<I i i/2 horac da t11rde ou antes atd 
tis 4 horas) 

2• discussão da proposta do poder e:s:ecutivo, 
convertida om projecto do lei pela camara dos 
deputados, n. 26 do corrente anuo, fixando as 
fo1•ças de tor1•a pal'll o anno financeiro do i884-
1885, 

Lov,mtou-se a sessão ás 3 horas e 1/4 da 
tarde. 

33• SESSÃO 

E!! iS Dm JUNHO Dili i883 

P1·eside11cia do Sr. Bar/to de· CJotegipe 

SUM~IARIO.- ExrenmNTB. -Paroccros.-PntMBin.\ PARTR 
D,\ ORDIBI UO DIA.- Votação das matoriail (IUCOI'('a.das,
Ct•OIIitOs supplomonLarol) ao miuistol'io da agricultura. 
Votação cm 3a discussão. - Augmonto do erudita ao 
mesmo miulslOI'ÍG, Discursos do11 Srs. Col'roia a.Arronso 
Pounn (ministt·o da ngt·icultura). Encot·ramonto do art. {0 , 

Discussão do art. 2n. DiliCursos tlos Srs. Corroia c Alfonso 
Pouna (ministro da ngricultura).· Discurso o omortda do 
Sr. JuucJttcira. Discurso tio St·. Silveira da Afutta. En· 
corramonto da discussiio.-Outro credito ao mesmo mi· 
l!istodo. Obsorvacõos doSa·. JHoddonto.-Encorramonto, 
-Credito su~plomcnt:u· ao mosmo ministo1·io, Discurso 
do S1·. Cort•ota.-Encot'l'U.Illouto tia discussão,- St:GU:illA 
PAI\TP. DA onnRu 110 nu,- Forças do torra. Discursos dos 
Srs. Corroia, Junqueira, Rodrigues Junior (ministro da -
guerra) .. EucorJ•amcnto. . 

A's H horas da. manhlt Ílcharam·se presentes 
30 Sra. senadores, a saber: Barão do Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamang-ua.pe, Go:loy, 
Luiz Felipp,, Chicharro, Saraiva, José Boni
fncio, Paula Pessoa, de Lamare, Castro Carreira, 
Barros Barreto, Junqueira, Visconde de Muri
tiba, Visconde do Bom Retiro, Barão de Mamoré 
Martinho Campos, Canaansilo de Sinimbú , 
Uchóa Cavalcanti, Pacs do Mendonça, Chris
tiano Otloni, Vieir.t da Silva, Diniz; Correia, 
Viriato de Medeiros, Visconde do .Taguary, Vis
conde d~ Parnnaguá, Antão, Barão de Maroim 
o Silveira da Motta. 

Deixaram do comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Alfonso Celso, Jaguaribe, F ,, 
Octaviano , Silveira. Lobo, Silveira Martins, 
Henrique d' A vila, Ribeiro da Luz, Fernandes 
da Cunha, Luiz Carlos, Visconde do Nitheroy e 
Vi8condo de Pelotas. 

Deixou do comparocor, som causa partici
cipada, o Sr. Bn.1'11o do Souza Queiroz. 

O Sn. PREBIDENTm abriu a sossilo, 
Leu-ao a neta dn s0ssiio antocodonto, e nüo 

hnvondo quem sobro o lia fiz osso observnçõos, 
dou-se pe1· approvada. 

Comp u·ocoi•am, tio pois do aborta a soss!ío, os 
St•s. Dan tas, .Toiio Alf1·edo, Cunhn o Fig-uoirodo, 
llauete do Aguiat•, Mnirn. do Yasconcallos, Vis
conde do Almolo, Sonros Brnn.!iío, Bal'ÍIO da 
L~tg una, N unos Gonçalves. Conde do Bn•,pondy, 
L:tt'nyouo, lll'llnco do Stt, Diog-o V olho, Loilo 
Valioso, 'l'uixoira Junior o Carrão. 

·-------------,------·~---------.. ..,-..,-,---------·----. 
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O Sn. i• SlllClll!lTAmo dou conLo. elo segtlinto 

EXPEDIENTE 

Officio do ministorio do. o.gricultul'n, do 13 elo 
col'l'ento mez, remottondo, em s~tisfnç.ITo à l'O· 
quis'çiio do seno.do, do 2 elo dito mcz, cópia d11 
infm•mação prest:ulo. pelo dil•r.ctor das oll!'as do 
novo a.bastnci111ento d'o.gua, sobro o l'e~ervatol'io 
D. Pe Iro II. -A' quem foz o. l'oquisição, de· 
volvendo depois li mesa. ·· · . 

Reprosontação do Francisco Eugenio :lo Azo· 
v o do o João Henrique Coshwd, sujeitando ó. a pro· 
ciação do senado um folho to o outros documentos 
concernentes no projecto do lei da rnm"ra dos 
deputcdos, pendente de deliberação do senado 
relativo a concessão do uma. estrada de ferc·o no 
vulle do Supuc:>hy, que, pac•tindo das immed'.>~· 
çõos da estação do Pouso Alto, .la estrado. de forro 
Rio and Minas, vó. termintlr, por emquanto, 
cm Douradinho,- A' commisaüo de em prezas 
pri vilegiclas, · 

Representacão do depositaria publico da corto, 
reclamando novamonto providencias sobre o 
pagamento da alimentação dos escravos do 
evento. -A' comrnissão do logi,Jação. 

O Sn. 2° SECfiETAnio lou os seguintes 

PAl\llCllRES 

A' commissiio de pensões o ordenados foi pre
aonl.e a proposição da camara dos deputados 
n. 39, do COI'ronte anno, autoriz11ndo o .governo 
para conceder ao desembrtrgador d~ relação de 
Pernambuco Gervasio Campollo Pirrs Fet•reira, 
um anuo do licença, com o respectivo ordonaJo, 
para tratar de sua saude onno lho convier. 

A commisaão, ó. vista do (l.ttostado junto ao 
requerimento daquolle desembargador, ó do 
parecer que a roíerida proposição entre na or
dem dos trab!\lhos e srja approvn.dr~. 

Sala das commissõos om 16 do Junho de 1883. 
-Lui:; Felippe.- Antonio M. .Nunes Goc~· 
çal,es .-J. R. d~ Lamare. 

A commissão do pensões o ordeno.doa, tendo 
examinado os docun1on tos que acompanho.ram 
n. proposição da camm·a dos do pula :los n. 30, 
elo corrente anuo, elevando a 500 róis diarios !\ 
pensão do 400 róis diarios concedida ao soldado 
do 2° batalhão do infantaria Antonio Bezerra, 
por sor elle nnspoçada reformado dnquollo bn· 
tal hão o não soldado, conforme so Jô no docl'oto 
do 7 do 0Lttubro do 1882, ó do pnrocor que a 
refcri.la pt•oposição antro na ordem dos tt•nbn· 
lhos o seja nprrovadn. 

Sala d:Ls commissõcs om 16 do Junho do 
1883.- J,ui~ Felippc -. 1lntonio 1li. .Nutl~s 
Gonçal'l)es.-1. R. de LaciJai'C, 

A commissão do ponslíca o 01·donados examinou 
nttontnmonlo os docnmontos quo acompanharam 
n proposição do. cnmarn dos deputados n. 40, do 
corNnto cmno, npprovnnclo n pensão do 100 rs. 
clinrios concedidos ]lO!' docroto do \)elo Sotombro 
do 1882, so soldado rofornmdo do \)o b'• talhiio do 
iuf",ntnl'Ín TcrLulinno dna Chngns Pinheiro, ftllO 
ficou impossi h ii i tn.do do JWOCUl'nl' meios do sub
siatoncil1, om consoqnoncin. do forimonloa roco· 

,_, ..... , ...... ,...,,, .. _,__ 

bidos om com bato, segundo foi verificado om 
inspocç.ão do saudo, o do pal'OCOI' que a [!l'Oposi· 
9ilo sojc\ dado. p~1·a ordorn dos trabalhos e nppl'O· 
Vlldn, 

Sab das commi~slíes, om 16 do .Junho elo 1883. 
-Liti~ Fclippc-Antonio Jll. Nt~nes Gonçat
'lles -J. R. dJ Lamal'e. 

A imprimi!' para on tral'Om na ordem dos tra· 
balhos. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM D:.> DIA 

VOTAÇÃO DJC MATEI\ IAS ENClli\1\AOAS 

Votou-se Cl foi approvado o requerimento do 
Sr. CoJ•roia P'dindo informaçãos sobro ai o 
rninisterio da fttz1nd11. d~u ordens para que sa 
tornassem offectivos O> vencimentos, c;Ie que 
trata n tabella que acompanha o regulamento 
approvado pelo decreto n. 8947 do i9 do mez 
findo. 

CREOITOS SUPPLll~lENTAR ES AO MIN!STEI\!0 DA 
AGRICU LTIJI\A 

Entrou em 3• discussão e foi sem do bate ap
provada a adoptada, para se1• dirigida ú so.ncção 
imperial, a proposta do poder executivo· n. 20, 
do corrente anno, abt•inclo ao ministel'io ela 
agt•iculturn. creclit~s supplementares :i verb~ 
-8xercicios findos- do oxercicio do 1881-
1882. 
AUGMENTO DE CI\ED!TO AO MllS~!O MlNISTEniO 

Achando-se na sala immodita o S1•. ministro 
da agricultura, commorcio o obras publicas, 
foram sorteados para n deputação ~U8 o devia 
receber os Srs. Christiano Ottoni, Viscond·e do 
Paranaguii, Cunha o Figueiredo; o sondo o 
me,mo senhor introduzido no salão com as for· 
malidades do estylo, tomou assento na mesa a 
direit~ do Sr. presidente, 

Continuou cm 2• discussão, com o parecer 
da commissão de orç1mento, o nrt. 1• da pro
posta do poder exllcutivo convertida em. pro
jecto do lei , pela camnra dos deputa:los, 
n, 2, do cm·rento anno. augmontando o cre• 
dito concedido pelo decreto n. 3022 do 12 do 
Novombc·o de 1880, pac·n as obras necessarias ó. 
emancipação das colonias do Estado. 

. ' 
O Sr. Correia:- Em sessão do 14 do 

corc•onto o nobro ministro do imporia pt•oforiu 
palavras quo muito me ngradaram,o pelas quaos 
entendo dovor começar. 

S. Ex. disse (lil) : 
« A maior necessidade hoj o ó nilo fazer dos

peza que niio soja docl'otnda 'polo corpo log·is
Iativo. » 

E nccc·oscontou : 
« Confos•o quo om mntol'ia orçamonbri:t o 

modo do vot• do govoJ•no actual ó ospocin.l : r:iio 
c•oconhoco aómonto no pa1·lnmonto o dil·eito .lo 
votm· tt l'Ocoil.a, mas lnmbom o i ndisponsnvel 
direito do votar C[l.da vorb11. do dospoz11.. )) 
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Estimarei que esta nova intot•pt•etaçiio da po· 
litica libat•al, anmmcindn pelo nobt•o presidente 
do conselho, seja sompro mantida pelo gn· 
bineto. 

Libet•tar-nos-hemos assim do avultado numero 
de credito• extra-orgamentaos, que vtio ao tot•· 
nando a rogt•a em rtOssa. ndministrnçuo finan
ceira. 

Ninguem podi11. esporar que o sanado ao teria 
do occupar com esto novo credito, pedido para 
emancipaçiio das colonias do Estado. 

Quem se recorda do que occot•rou no senado, 
quando discutiu-ao o primeiro credito 'pedido 
para este fim pelo ministet•io dn agricultura do 
gabiMto 28 de Março, não podia pet•suadil•-so 
de q uo as palavras então profet•idas eram iii u
sarias, de que, em vez de estarmos concedendo 
um crelito definitivo como se nos dizia, esta
vamo.> apenas abrindo caminho para novos dia
pendias. 

Recorri á discui!Sito que houve nos ta casa 
s:lbro a primeira proposl'l, solicitando o avul
tado credito de 1.352:843$ol76, para que pudes
s~m ser emancipadas todas as colonias do Estado. 
Gat•antin-so que o cretlito era sufficionte, e 'lue 
do sou emprego rcsultllria a cessação das doa
pezaq excessi vns, que até então se faziam com 
aquellns colonias. 

Quão di versa foi a t•ealidade ! 
A primc·ira irregularidade, o grande, a que 

deu lagar o credito concedido pela lei do i2 de 
Novembro de 1880, foi lançar o governo mão 
des~o credito, concedido para emancipação de 
colonias, afim do attender a inundações, que 
causaNm sensível prejuizo ás colonbs do 
ltajahy, Pt•incipo D. Pedro e Blumenau, na 
provincia de Santa Catharina. Descln então co
meçou a vacillar o plano do governo. Foi no
cessaria polir novo credito; o tivemos d~ con
cedel-o, não como havia sido proposto, ma.s nos 
termal do decreto de 22 de Junho de 1882. 

O poder legislativo concedeu então o credito 
extraordinario de 255:492$323 para com elle se 
cobrirem as despezas feitas com a inundaçJo a 
que me referi, ficando inteiro o cr.:dito dJ de
creto de 12 de Novembro de 1880. 

Não bastou. Quem o responsavel por estes 
calculos ine:s:actos, que ainda podem trazer-nos 
duvidas em relação ao ct•edito agora podido 1 

Os documentos annoxos ti proposta tratam rle 
iançar a culpa sobre os engenheiros directores 
das .colonins. 

A repartição das terras rmblicns esforça-se 
por tirar de si a responsabilidade do facto. 

Entretltnto, o ministro que apresontou a pri
meira proposta trntwa de mostrar que tudo 
estava nella acautelado, que niío havia. nada do 
o.rbitt•ario ! 

O que se quer agora 1 
Quo a dospeza de 1.352:843$470, então jul

gada sufficionte, s0jo. clava la n 1 .667:028${00: 
Estimaria. ouvit• do hont•ado ministro da agrt

r.ultura, si todas as dospozns incluidas neste 
Ct'odito os toco foitas •. , 

O Sn. MINJSTilo DA AanlCUJ.TUnA:- NILo, so
nhar.,. 

o Sn. ConmtrA:- ... o no caso da ro.qposta 
sot• nega ti vn, como era de provot•, si S. E~, 
julg-a nocoss~rio fazer novas dcspozns que não 
c~bom no progrnmma do gab!neto. 

DC"soj:~ria tambom quo o nobre ministro da 
· agt•iculturn infot•rnasso, ai já chngarnm n so 11 
termo os trabalhos para a emancipação das co
lonias, nn J1I'OViDcitt do Rio Grantlo elo Sul. A 
este t•espoito o nobro senador por aquolln. pro
vincia, ox-minist••o da agricultura, diz om seu 
relataria o s~guinte (18): 

" Chegam a sou tormo os tt•o.balhos que a o 
fizeram nocessarios para a omancipaçilo das 
colonias lz'lbel, Conde d'Eu o Caxias, na pt·o
vilicia do S. Pedro do Sul, unicas que ainda 
se cons,·rv .tm no rcgimen coloniat. » 

Devo crer que si ain la não foram dadas ar
dons para que essas colonias enll•em no regi
meu commum, não tardarão a sel-o ; correndo 
desd l ontilo po1• conta da provincia as despezas 
com as novas povoações, como acontece com as 
que já foram omancipalns, o soccando assim 
esta fonte de dospezas do cofi'G geral, qM tão 
copiosa tem 11ido. 

11. proposta primitiva não tolhia a fundação 
do novM colonins civi.q por conta do Estado; 
pot•ém o honrado senador pela Bahin, o Sr. Jun
queira, apresentou uma emenda prohibitiva, 
que foi a.pprovada, · 

O Su. JuNQUEm,~ :-Et•a praciso fechar esta 
porta. 

O Su. ConnEIA :-Si o nobre ministro decln.
rat• que aquellas colonias da província do 
Rio Gt•ande do Sul estão ou vilo ser logo 
emancipldas, confit•mando o nnuuncio que 
pomposamente fez o ex· ministt•o em sou rel:lto
rio, precisamos saber si ha necessidade do ap
pl'Ovar o credito no que respeita. a despezas 
novas. · 

0 Sn, MINISTRO DA AGRICULTURA :-E' para 
me habilitar a dar esta noticia que insisto pelo 
credito. 

O Su. ConnlliA :-Maq a propolto. inclue des
pezas com outt•as colonias, o não sómente com 
essas do Rio Grande do Sul ; e necessario é 
saber que destino vão lO!' as sommas a que 
alludo. 

. Os documentos que acompanham a proposta 
revelam nova illega.lidade paro. augmentar o 
numero das tanta• em que não tem sido parca 
a situação. 

Eis o quo nellos se ltl (lfJ) : 
« O nucleo do Custello, na provi neta do Espi

rita Santo, não havia sido contemplado na 
distribuição do credito podido para a emanci
pação da.~ colonias. Tratando-ao, porém, do um 
ostabelecimonto bom situado o dotado de outras 
condições do prosperidade, e reconhecida 
a convoniencin do ultimar o abrgn.mento da 
estrada que o liga á viaçito gornl da antiga co
lonia do Rio Novo, foi autorizada .pm·a osta 
obra a dospoza do Hl:052$, pm• conta dos saldos 
que devo doixrLr o credito diHtribnido !Is provín
cias tlo Param\. o Santa Cntharinn. » 

Couf,lssa-so ingonuamonto quo ao foz af[uillo 
parn quo o govorno n1io estava nutorir.nuo pola 

/ 



224 ANN'AES DO SENADO 

lei; e isto na supposiçilo do esporados saldos 
que se transli:JI'Inaram suuitr<mento om unm 
nova proposta do credito, em uma nova despoza 
do 314:380$1330. 

Não necessito additm• nenhuma considoraçilo 
mais para patentear a necessidade do informa
ções que agutll'do do nobt·e ministro. 

S. Ex. tom de disc1·iruinar n dospezn,jli illognl
mento roalizadn, dnquolln que tom nindn do ser 
foita o de dizor-nos qual o destino das sommas 
excedentes ; si vai applicnl-~~os todas tis colo
nias aind11 nlio emnncipndns da··)rovincia do 
Rio Grande do Sul, embora para oult•os fi'ns po
didas, o si, portanto, ns nocossidad<s dostas co
lonias cresceram por tnl fórma quo o cred·ito 
para ellas solicitado, om ~4 do Abril do anno 
passado, jã ó insufficionto, tornando indispcn
savel quo nollo.s ao consumam quantias recla
madas com nivet••o f11nilamont.o. 

Espero que o nobt•e ministro niio ha de escu
sar-se de t•csponder á 11artc do discu1•so do no
bre senndot• pela B11hia, relativo aÔ dec1•oto de 
19 do mez findo, que crr.ou a nova repartição
Inspectoria gorai da fiscnlisa~ão das ostrudtB 
do fet·ro. 

Para mim o pensamento de S. Ex. ficou claro 
quando me respondeu; mas o nobre senndot· 
ainda teve duvidas, o, neste nssu mpto, qualquer 
oxplicaçilo, quo trnpquillise o senado, não e de 
mais. 

O Sn. JuNQUEIM:-Apoiado. 
O S11. CoanEIA:-Ter:ninarei pedindo~ ntten

ção do S. Ex. para o artigo que vou ler do 
Joriwl do Commcrcio de 15 deste moz, sobre 
um grave assumpto do ministerio a seu cargo. 

Act•edito que S. Ex. adoptará facilmente as 
providencias nelle indicadas, pa1•a •tUo nüo con
tinuo a fazer-se como ata agora, tão irregular
mente, a eoMcssão do eng~nhos centraes. 

Eis o artigo (lê) : 
« Engenhos centraes.-Ace.bam do ser ap~ 

provados por decrr;to os plnnos e or\'amento 
apresentados pela N orth B,·a::ilian Sttgcw 
Factories C ompany, Limited, para consti'Ucção 
do engenhos contra~:s nos municipios do Moca~ 
jann, no Ceartí; S. José de Mipibú, no Rio 
Grnnde do No1•to; Sorinhaom, Pnu d'.Alho o Ipo
juca, em Porna.mbuco; Cnmarr>gibo, nas AJa
'gôas o 1\fa:·oirn, em Sot•gipe. Polo mesmo de
creto foram ma1·cados os prazos om que devo 
começ!Lr o sor concluída a construcg1io das 15 
fabricas de igual natureza, do quo é cossional'ia 
!L mesma companhia. 

« No primeiro o.nno, contado da rlata em que 
houverem começndo as ohrf\s (devendo estas ser 
iniciadas dentro do tros mozos npós n npprova
çito dos pl!Lnos e orçamento), serú obrigada n 
companhia n construir, alem das fabricas acima 
mencionadas, uma om S. Lourenço d~t M ntta, 
na provinci~t de Pornarnbuco, pnra o quo po
dort\omprogm• ntó n qullntindo 4.350:000>;, 
inclusivo a reserva do 10 "/o para set• ompros
tndn n ngricultot•oA, 

<< No soguntlo anno, quo dovort\ sOl' contndo 
do mesmo modo 'JllO o primeiro, construit·1í n 
companhia. sotn fo.bricns, n snbot• : no munici
pio do Conrti-Mirírn, no Rio Grande do Norto ; 

nos de ltambó, Naz~rotb. o Igu11rnsst.i, em Por
nnmuuco; no de Pt!o.t•, em Alagóo.a ; e om Jnprt
rntuua o S. Chl'istovtlo, om Surgipe. Para asto 
olfoito podol'l\ a companhia omprog·ar ató 
4.000:000:';, com rosorva de 10 °/0 para emproa
timo" o. 11gi·icultot•os. 

« Todo o aobrodito capital é garantido pelo 
Estado ao typo do 6 °/, no anuo, durante o 
pt•nzo do 20 annos. · 

« Nenuuma destas concessões foi feita dire
ctamente ú. Nol'th Stt(Ja'i' Facto1·ies. Obteve-os 
olla dos )ll'imitivos concessionru•ios, a todos os 
qunes, talvez sem excopçiio, foi mister, ha 
tampos, prot·ognr pt•azos vencidos, pat•a que 
afinal pudessom oil'ectual' a transferenci11 ou 
cessão, isto ó, fazerem o seu negocio. Nada 
cot•tamente mais licito, do que ceder alguem 
concossilo quo haj11o obtido. E' negocio como. 
otltro. -

« Desejammos, pot•óm, que, em ca.so identico, 
não fossem concA,lidos favores evid•mtemonte 

-dcstin'ados 11 facilito.rom quojt~nd!ls tt·ansacçõos. 
A l'Plicada a regra do não diapônsal' nos prazos 
senão em caso de força maior, nonhumn das 
mencionadas concessões houver>< vingado, o o 
govemo torit> recuperado a !iiJet·clade de reno
vo.!- a< a quem dósse fiança segura de realizai-as 
por meio de companhia que organizasse ·ou ti 
moamo. companhia, quando se .apresentasse a 
solici tal-:ts. 

« Na maioria dos casos sómonle, depois do 
obtid11 a concessão, se congregam os capitaos 
necessários po.rn a ex.ecuçiio : é este o trabalho 
do conce,sionario, que por olle naturalmente 
exig·e compensação mais ou menos pesada. Não 
sm•ú, pois, passivei evitar sempre intermedia
rias, rnrts a administração deve buscar limitat·
lhes o nume:·o, porque, quanto maior ÍOl' esse 
numero, mais gravo.do ficarú. o capital, o so
bretudo, nilo fazer c"ncessões senão a pessoas 
reconhecida e provadnmente idonens. 
· "N:1o censuramos os particuhres ; negociam 
em roncossões como fazem ou podem fazer em 
outro ramo do nctividado industrial. Pedem 
concessões que n:1o têm certeza de realizar, mas 
nada perdendo si niio conseguem passai-as 
adianto, só lucrar podem, Culpado ó quem 
lh'o.s dá, bom certo algumas vozes de que não 
faz senão adiar a execução do melhoramentos 
ou sobt•ocal·regal-os de o nus estareis. Este !IS· 
sumpto carece muito do attonçiio, Cumpre que 
o govot•no estude os moias de libertar-se dos 
mot•os negocia loros do concessões, os qttaes 
não fnzom afino! senão sobrocarrogal-ns com 
dospezas quo, dit•ecta ou indirectamente, toriio 
do pesat· sobre o Estado. 

« Em alguma- concessões exigo-so corta co.u
ção para garantia da exccuçilo do contrato, o tal 
cnuçiio pol'Clcm-n'a os conccssionarios <tunndo 
nüo podem dosomponhat•-so das obrignçõos 
ostipulnclas, Não sabemos polo •JUO se não ha 
foi lo npplicnwl ostn. rogra tis concessões para 
~ngonhos contraos, M ·qunos, gozando da · ga
rantia do jnt·os, so o.cham por os to lado om 
caso i:lontico its concessões pnr11 n vinçt1o fot·
roa. Nom l!io poquona quo so volva illusot·in, 
nom ltto avult:ndil q~o constm?,jn " iniciativa, 
somolhnnto caução o nocossnrm pnrn tolher o 
po.sso do frivolos podidos quo, l'ióm do occu-
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pm·om desnocossa!•inmonto n ndnn nistl'll~'uo, silo 
muitas vozos cau~a cb se•· adiada n l'On!iznçiio 
de molllOl'"montos, que c01•tas conce.1suos com
mo ttom a possons pouco idonoo.,, » 

O no!Jro ministro tOL'à natural monto J'olloctido 
solll•o estas sensatas obsorvnçõos, o, creio, po
der-nos-LI dur n osto respeito o sou Pl'OgJ•nnunn, 
que espero será no sentido do se nl1o facilita
rem o.ssos negocias pnrticulal'Os om detl'imonto 
do l!:sta•lo, 

O Sr. A:O."onso Penua. (,nillist•·o 
da ag•·icultu. a):-Sr. presidJnte, o nobre sr.
nado;· polo Paraná ncalm de insistir sob1'e nl
gun.; ponto.> que figuram no discUl'SO do nob1'0 
sanador pela Bahia, que fnllou na ultima 
sessão sobro este Cl'Odi to; eu, portanto, I'O'<pon
dendo ao nobre sonado1• poJa Bahitt, t Jroi im
plicita.nente respondido :is obsn'l'ttçues quo 
acaba de apresentai' ao ,;onado o hom•ado sa
nador pelo Paran!l. 

Senhores, de longa data encaro a questão de 
colonisação c •.mo um dos pontos era quo, no 
nosso pa1z, maJOr numel'O de m·ros so tom com
mettido; ó da. h i que te1n provinrlo oss~ soL'io de 
despezas, talvez superioJ•és ás que po:lomos o 
elevemos fazer pn:> promover a immigraçlo 
para o nosso paiz: entretanto não devemo·; des
conhecer, o ninguem podnrti contestar, que o 
fructo doa trabalhas nntoriormente foitoa vai 
sondo colhido actu,!monte, o os orros commet
tidos são a repetição do que se ten1 obsorvado 
em todos os paizes quo tõm cuida !o da immi
graçilo.O governo do paiz,lovado nliá< polo nob J'O 
empenho do attrahil• grnn<lo numero de braços 
para rotcar no1sua torras, pagou um posado tri
buto devido !I falta do e:s:pei'ionci:> o conheci
mentos em semelhn'nLo assumpto. 

As medidas relativas li colonisação tomaram 
tamanha amplitu,!o no espaço do 10 annos, que 
chogamoR a despender por essa ve1·ba avulta
dissimnn sommas, supO!'/O!'es ds forças de nosso 
orçamento. Chegou a época da reacção o pro
curamos dat• um paradeil•o ás despozas muito 
superiores ris c1ue se davam faze'r pa:·a attender a 
uma das p1•inCipn0s nocesAidades do nosso paiz, 
qual a de promovei' sua colonisação. 

Abundo inteiramonto nas idóns do nobre ~e
nndor pela Bnhia, fjllO artui oloquentomente, na 
sesijãO de se:s:ta-feira, tornou bem pu tontos ns 
desigu'lldndes f( ue ao fazem sentir om rolaçiío tl 
populnção braz1leirn, no quo diz respeito !I vin
çi(o; ao p'sso quo parn os contJ•os do popuhç1io 
nacional r.nas vozes podam os po,leres publicas 
concorrer para taos dcspezns, para os nucloos 
coloniae1 tõm-se destinado sommas avultudis
simns, 'JUO ascendam n milhares do coo tos. 

Sendo, porém, o intuito do governo, acab:1r 
com ossa fonte do dospeza, comp1•abendo o ao
nado f[llD ó dct mniol' nocessidado a concossilo 
do credito CJUO so discute. 

E', senhol'JB, p~1·a p!n• tormo a osso aystoma 
de colonisaç.iio grandomont~ dispendioso, r1 uo 
vonbo insistir pala concessão do credito. E' 
preciso hnbilitnr o governo n dosomponhar-so 
da pnlnVl'a dndn, 1\s colonins quo tôm do sOl' 
omancipndns, do proporciou.r-lhos f1cil moi o do 
transporto, o qua constituo uma nocossidad'' 

V. II. 29 
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vit·1l pnm o Jll'Ogl'Osso o pl'Osporidade das 
mosmaa. 

CompL·ohondo quo o !<;atado procuro acautolnJ• 
su:1s fin:•nçns, mas o governo dovo cumprir a 
palavl'!l da !11 no ost1'a ngai ro, •tu o veiu, confi•~do 
na sua pl'ornoss:l, ostaboloceJ'•SO om nosso p:dz, 
!<;'para isto quo o s·ovm•no insisto na concessão 
do Cl'o:dito. · 

Depois do uma longn tutola do Estado, aba.n
donnr as colonins a sJus pl'O[ll'ios recursos, so<n 
fnoilit:u·-lhos os moias do procul'al·em os mar
cados consumidores, Mnl'ret:w:a transta1•nos o 
[ll'e.i uizos importantes. 

!<;' p1'ociso dnr ús colonias vias de commuoi-
cnçúo l'Jgulares o scgurM. . 

Assim po.:cl"-Jo-iio ('stabelecel' as commuoi
caçõcs ind1sponeaveis outro esses nucloos co
lo nines, a.Ji,ll muito floro~centos da p1•ovinci~ 
do Rio Grande elo Sul pa~•a o morcado consumi
dm• o o~port~dm·, isto ó, JHU'a a cnpitt~l d,~ pro
vincia. 

As colonins do que so trato., principalmente 
as do Ca:s:ias, Conde d'i<;u c D. lz1bel,· os tão cm 
estado ['ll'OH[•Ol'o, como se võ do relataria ul
timamente u presenta lo polo actual inspector 
tle torras e colonizaçãn. 

gsto funcciont~rio fni visitnl-~s. foi p,s,oal
mento vel'ifical' quaes as sual condições e quaas 
as noccs.~i.lades quo so Jaziom S"Utir pa1•a podo
t•em set• ontt•og-ues u.o t•egimon commum; c, se
gundo o relataria que apl•csentou, se võ CJllO 
os tas colonia.s ainda precisam do estr•adas que 
as commtuÜ<tnem com a. C:lpital dl\ provincia, 
pol'intermedio do l'io Cahy, que é f'rnncamonto 
navogavol. 

Tonbo aqui 11 nota das ostl•nclas a constl•uir, 
e pm• ella so võ CjllC tJ•ata-so de verdadeiras ar
tm•ias indispcnsavois pam por oq nucleos colo
nillos em communica.çiio com o littornl, com as 
villas quo ficam a ma1•gom do rio C:thy, onde ó 
fa.cil a nnvogaçiTo e na. communicações con
stantes para a cidado do Porto-Alegre. 

Po1' conta das dosp·zas de coloniaação fizo
ram·se muitas estradns intoriol'os, algumas das 
rtllJes não mo parccor•l por feitamente justifica
das, e é ossa a causa do lerem avultado t:mto 
as dospezas. 

Niio houve um plano ncortad~. quo era dar 
dirocçiío a toda~ as vias de communlcaçlío, só
monte pe~rn os mercados principaos. 
· Construiram-so muitas estradas pondo om 
communicaçl'io os nucloos coloniaes entro si 
quando esses nucloos expm•tam productos si
milares " oxorcam n1 mesmas in:lustrias, do 
sorto quo niio hnvir\ r.1zi1o para communical-ns 
por meio de estradas custosas, como em al
gumas partes so foz. 

Isto, pol'Óm,. são orrJs i nfolizmonte muito 
comrnuns, sompl'O que iniciam-ao sorviços 
pnrn.os ~uaes nüo so tôm 0.1 dados forneci los 
pola oxporiencia. 

Actualmente o quo nos cumpro ó acabar com 
osto systomn, cuja consorv,tçiio nada lm qno 
jus tifiq uo. 

Disso o honrndo sonaclo1' pala pi·ovincia da 
B1thia, o insistiu bojo o nob:o sonadm• rtno 
aeabn d'l fali n·, q u•J os tas croclitos siío pos
l;h~Jmos, por isso fJII·J t1·Mn-so do <lospozus ,j1\ 
f01tas. 



226 ANNAES DO SENADO 

SS. EEx. nii:o o~tão bem informados: ~lgumns 
d~spo1.~s a fazot·-~e foram autorizndns contan• 
do-so com a verba do terr~fl publicas e coloni· 
saçl'io, que nito Sll acha no caso de attondor a 
alias, o por isso se tot•nou nocllSSilol'io o ct•edito. 

Estou mos mo convGncido de q 11e, no. li qui· 
dnção das dospozns, estas niió attingirão, feliz· 
meut''• a toda a som ma pedida \)ara este fim; ~t~as 
o governo, tendo nocossidade do dar grande 
impulso a estes tt•abulhos, pat•a torminn.l-os no 
prazo mais breve, insiste pela co~ccssão do 
credito, tal qual estt\, porr1ue nssi111 evitam-se 
delongas o demoras, c1ue só podem prejudicar, 
e nunca aprovoit11.r ã causllo publica. 

O nobt•e son11.dor pelo Paranà, lembran !o as 
pabvt·as aqui proforida.q poJo ministro da agri
cultura do gabinete de 28 de Março, o finado 
conselheiro Buarque de Macedo, de sauclosa 
memoria., cens11r~ ao govorno po1•que vem hoj o 
pedir supprimonto p11ra vorbaH <le dospozas que 
então se suppunha devol'Om ficar encet•radas 
com o c1•edito d~ 1. 352:000$000, concedidos em 
iSSO. 

Neste ponto ainda sll nota um dos defeitos do 
nosso mecanismo politico e parlamentar. 

Muitas vezes, os creditas votados para os ser· 
viços são insuffici,ntes para attendel-os, o esse 
motivo determina mai< tarde a neceRsidade de 
abertura de credites aupplementares. 

No rebtorio apresentado pelo illustrado ex
inspector das torras Jmblicas, o Sr. Dr. ,\lfl·cdo 
Rodrigues Chaves, em 1880, bom claro so torna 
o pen•n.mento guo o.cabo de nxtornnr. Então esse 
honrado funcctonario, expondo as nocossidades 
das colonias que so tinham do emancipar, do· 
clarava positivamente que o credita preciso não 
podia deixar de ser, pelo menos, de i .500:000$. 
Entrotrmto, o parlamento apenas conaodou 
1,352:000$. Porcurou-se restringir as despe• 
zas, mas os ~contocimentos vieram demonstrar 
qull ellas não podiam aupportar semelhante res· 
tricção, sem projuizo do serviço publico. 

As ospet•an<;ms extm•n11das pelo ministro do 
ontrio não se realizaram: factos originados do 
força maim· tornaram necossarias novas e avul
tadas dospozns, antro outras a do credito ex
traor.linal'io para acudir aos otfoitos das inun
d~çõea,quo S!l deram em algumas colonias da 
provincta do Santo. Cat.harina. 

Porgunto11 o nobro senado!', ao ,tm•miuar o 
seu discurso, qu11l o meu pensamonto, relativa
monto no decreto cle Hl tle Maio do corrente 
anno, que regulnri1.n o serviço da fiscnlizaçito 
das est1•adas de fnrro. • 

Acreditava ou jt\ ter satisfeito ao honrado 
sen:~dor no discurso qun aqui pl•afori, om uma 
das so;sões passadns ; suppunha que o meu 
pensamento tmhn sido bom clnramento mani· 
fostado. Ent1•etnnto, não deixarei de ncudir ao 
appollo dos nobres snnadOI'OB quo tomaram 
parto no debato do c1•edito, que se acha cm dis· 
cussiio. 

Entendo, sonhares, que o sorvi~o do flscali
mç,1e do ostt·adns do forro, quo se achn.va rngu
lado pot• in<lrucçõosdo Agoslodo 18(\1, !UOI'eco 
a mms sút•ia 1tttonç1iO dos poclol'OR publ\o;. 

Reina nosso serviço um corto arbit.rio Íll· 
comtmtivol com ~tR uormns do nosso govot•no 
parlamontnr, O honrado o'·minisll'O d'agt•ieul-

tura, meu digno amigo, senador pela pt•ovin
cia do Rio {lt•ande do Sul, encarando as diffi
culdadeB o abl!BOs mesmo, quo se davam noss11 
serviço, considerando o estado de incerteza, que 
reinava sobt•o a sua organizaçiío, entendeu do· 
vor expedir o <lecroto de i9 de Maio do cor
rento nnno. 

Assim revelou S. Ex. louva.vel zolo pelo ser. 
viço publico, e o into~esse com que encarava o 
estudava as questões que correm pelp. pasta da 
agricul t11ra. São do grande montt as questões 
referentes a estradas do ferro, Q inutil é enoa
recel-as quando,para. avaliar de su11o import!tncia, 
bnsh 1\ttllnder que o estado gasta annualmente 
muitos milhares de contos na construcção de 
estt•adas o garantia de juros ús companhias 
quo tomaram 11o si construil·as. 

Foi attendondo a estas considerações que 
meu digno a.mtecessor expediu o decreto de i 9 
de Maio. 

Em gt•ande numero de suàs exposições julgo 
<JUC esse decreto não só consultou o interesse 
pttblico, como catava. na alçada do poder execu
tivo; om outras, porém, entro em duvida, . 
por isso que se estabelecem obrigações, se 
cream serviços e despezas que me parece não 
se acharem na alçada do poder executivo. 
Sendo assim meu modo de vêr, em tempo 
opportuno hei de pedir ao parlamento a necas-o 
saria autorização para regular o serviço, tendo 
em vista os interesses publicas e as necessidades 
lega<.•s. , 

gntre outro~ citarei o art. 97 do regula~ 
monto r1ue da o caracter de vitolicildade aos 
empregos de inspectores, de fiscaes e outros 
do que cogita o regulamento. E' minha. opi
nião quo o poder executivo não estava auto~ 
ri?.ado para. tanto. 

Em relação as despe1.as, comqunnto me pa• 
reça que o governo tem uma certa liberd~de de 
acção na applicaçito das verhns constantes das 
tnbellas justificativas do orçamento, entendo 
todn.vin. que mio lho ó pot•mittido afastar-se 
dollas, estabelecendo despezaa novas, de que 
n:io cogitou o legislador. Ora, nas tabollaA que 
serviram de base ao orçamento vigente, não se 
encontr.t verba alguma para a ct•oação de nma 
repartição importante como é a de fiscalisaç!Io 
de cstr11.dus de ferro, nos termos om que se 
acha crooda no regulamllnto do i9 do Maio. 
Embora fosse concedido credito para o paga
mento de engenheiros tiscaes, devo-se entender 
a ;,utorizução nos to1•mos da legislação então 
om vigor. · 

Nestas circumst~~oncias, creio ter tornado bem 
patonto o modo por <jue considero o decreto de 
10 de Maio. Entendo, sonhares, que n,s medidas 
elo quo trntllo osso acto do poder executivo aito 
elo alta vantagem c convenioncia para regula
ri·t.ar um assumpto, onde nctunlmonto roinn1tté 
corto arbítrio, de CjUO so acha de posse o go
verno ; mas, par11 tornar completo o pensa
monto <JUO dovo presidir essa t•oforma, sou de ' 
opinião <JUO ó preciso autorização expressa do 
poder logislnLivo o om tempo opportuno, na 
disc11ssilo do orçamento da agricultura, hoi do 
solicital-a no parlamento. 

O Sn. BAnÃo mn !\Lmorm :-0 rogulamonto 
estt\ em oxocuç:'to 1 
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O Sa. MrNisTno n,\ Aamour,TUM :-N'1lo se
Ilhar. Como disse, desde que mo pareco nocos
sai•io solicitai' autoi·i~ação do poder legislativo, 
para pôr em e:s:eouçilo nlguns dos ni·tigos elo 
l'egulamento, não julguei devei' oxocutnl-o se
não depois do competentemente habilitndo. 

o I'espoi ta do uma alta con von ieucia do nosso 
pniz. ( Apoiai/ os.) 

Em J'elnçãoaos ongonhos contraes,disposiçõos 
salutares so onconti'P.m no ![eci•eto de 24 do 
Dozombro do !8~1 ; o ou. ncct•ndito que a fiel 
observancitt dessas disposições dará o resultado 
que Lovo om mh•n o leg·islntlor, i• to ó, do sntis
fuzci· n interesses legitimas da illVOUl'O. do paiz, 
e não simplesmont~ favorecer a iudividuos c1ue 
queiram ne:<-ociar com a gll.l'.tntia do Estado e 
com o pi•ejnizo dos cofres publicos. (Muitos 
apoíaáos.) 

O Sn. BARÃo Dll MA~ronÉ:- V. Ex. não se 
e~qu~ça da eliminação dos presidentes de pl'O• 
VlllCII~. 

O Sn. MINISTRO DA AamcoLTURA: -Ainda 
o nobre senador pela Bahia chamou a attençitD 
do governo par"' urn assumpto impoi•tantissimo, 
qual o que di~ respeito ao contrato para a illu
minaçilo a gaz d·,sta cidade. Estou fazendo 
estudos quo, o nobre sunador bom compre· 
honde, devem ser os mais a'curados, sobre 
as clausulas do 'edital chamando concu1•rencia, 
e naquellos pontos em quo enten,lor que as
sim o exigem o bem publico a a !lllceseidado 
de conformar-mo com o pensamento do legisla
dor, externado na lei do OI'çamento vigente, 
hei de modiflcal-aa em tempo opportuno, pa
recendo-me desole jã ser conveniente espa
çar a época marcada para o recebimento das 
propostas. Comprohendem, porém, os nobres 
senãdores quo o case um assumpto de alta im
portancia, de muita gravidade; no qual cumpre 
ao governo proceder com maximo cl'iterio,e ha
bilitado com todas as informações q uo o possam 
guiar para uma soluçllo regular,em que se con
sultem, não só os m tarasses do the;ouro, como 
tambem os da !Japi tal do Imperio, que merecem 
todo o cuidado aos poderes publicos. 

Creio assim ter dado resposta ás observações 
apresentadas pelos h~nrados senadores. Si por· 
ventura de algum ponto me houver esquecido, 
em tempo voltarei á tribuna, si para isto fór 
intimado. · 

Lembro-mo agora. que no final de seu. dis
curso o nobre senador pelo Paraná porgu.ntou. 
qual o pensamento do governo, relativamente 
á concessao do go.raatias para engenhos cen. 
traes. Estou de perfeito accôrdo com as con· 
siderações apresentadas no artigo do jornal 
que S. Ex. leu ao senado. Entendo que o go• 
verno não póde fazer concessão de privi· 
legio, quer para engenhos centraes, quer ptwa 
estradas de ferro, ou. para qualquer out1•o fim, 
senlio em casos de utilidade publica e 
verificada n idoneidade doa pretendentes. E' 
preciso c1ue o governo tenha motivos para 
acreditar que nilo se trntn de obter decretos 
para bater sobro elles moeda na praça: (Apoia-
dos I Muito bem!) · 

Entendo quo um doa males quo mais tôm pre
judicado os credito a da ndmint straçlío, ó a con· 
cessão facil desses privilegias, dessas garan
tias, dessos monopolios que v•1o ont•iquocei'1 da 
noite para o dh, os feliz os roq uerontes q no os 
obt&m. (,lfuitos apoiados.) 

O Sn. CnmsTIANO OtTONI:.-Claros e occu.ltos. 
O Sn. MINISTI\O DA Aal\ICULTUI\A.:- Suston

t~tndo ostn" idóas, hoi do prococlor com o maximo 
cuidado no<sns concoHsõcs ; hoi do verificar n 
idonoídalo de roquot·onto o sobretudo si n om. 

·' p~<lZa tom visas elo exequibilida,lo, JlOI'quo só 
n611to caso torei obsOI'vndo as disposições dn loi 

Tenho concluído. (jlfuito bom! jlfttito bem!) 
O Sn.. C~sTn.o CAnREI!L.A:-Os engenhos cen

tl•aos om ger11l só têm servido para espocula-
çb. . . 

Nilo havendo máis quem pedisse a palavra, 
encerrou-ose a discuasllo, ficando a votaçilo 
adiada. 

Segue-se em discussllo o art. 2° da mesma. 
Pl'OlJosta. 

O Sr. Correia :-As ultimas pala
vras profe1•idas Jlolo nobra ministro ainda 
echoam agradavelmente em meus ouvidoe. 
S. Ex. mereceu o assentimento unanime do 
senado (apoiados), e eu folgo de tornar isso 
bom patente, antes do dizer algumas palavras 
sobre o artigo em discusslto. 

Em 24 de Abril de :!882, data. da proposta, 
poderia haver necessidade dessa artigo, que 
manda appliclll· o pequeno saldo do crelito an
tei·ior de i .352:843$470 e o credito desta lo i 
tanto no exorcicio de :!88:!-:!882, como no de 
1882-1883. 

Estamos, porém, no fim do anuo financeiro 
do 1882-1883 ; e esta lei não será executada 
senão no exercício do 1883-1884. Pergunto, 
o que deseja. o nobre ministro quo se resolva 
acerca do tempo de dura~ão do c1•edito ~ue 
pede 1 Ha ainda o saldo a que se fal referencia 1 

Não disso o nobre ministro que aomma JlOr 
contn deste credito já está despendida. Esta 
devo ser escripturacla no oxercicio em ~uo a 
despoza foi feita; e o artigo, como estt\ redigido, 
póde não aca.utolar a hypothese. Para as 
novas dospoztLs, sim, póde aproveitai· o ar
tigo. Em tal caso, devemos approval-o como os ta 
I'odigido 1 

Hesito em reconhecer a conveliicncia do 
ai'tigo qual S9 acha no. proposta. As cil•cu nsLan· 
cias do tempo decorrtdo entre a apresentação 
da proposta o a da. tu do hoje alteram a disposi· 
ção, e ha MCessidade de so modificar a re
dacç~o. 

Si a lei for promulgada no proximo moz de 
Julho, ainda se autorizarão despo~ns no oxer
cicio do H!84-1885, q uo ser a nosto caso o 
oxoi'cicio ft1turo. Havorá nocossida,Je do legis
lai' dosto modo 1 

O Sa. MtNistao DA Aan.JcULTURA dá um 
aparto. 

O Sa. ConmcrA:-0 f11cto de ser I'Ot11rdada a 

lHIHBttgom da JH'Opost" basta pm•a· mo<tr.\r que 
1ojo mio se pód:, logi<lw dn mesma m:moirn. 
Si' o nobre minisLt•o nos houvosso informudo 
qual a p11r~e. dos to cr~dito .iii doHpomlida, o om 
quo exorclclo, podorta ou fllllar coin maia so-
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gut•nnçn: lliJ'cll'll, estou ftlllmJdO dubitntivn- I l'~ÇO u oscl'ipturnçilo dn dospozn. Si o ct•odito da 
monto, J\las, >·i na dospoz!\B oi[',Jetunclns pm• lo i ,[o ·!'a do Novomllt•o de 1880 dob:nvn salclo,que 
contn dosto ct•odito, o fornm no oxorcicio do devia l"'ev~locol' no oxorcicio de 1882-18tj3• 
1881- 1882, Ji oncot•ro.do, o nrt. 2ú om dia· esttl elmo c1u~ n1ío hn dos;•ez~ n escl·iptural' 
cuHsito tudo complica. · nosso oxorcJCio jtl findo, o pll'll o qur~l BOJn pl'0-

0 quo mo pnroco ovidonto ó que, sem oxpli- cioll autorização e'pocial do poder legi,ln
caçõos, nfio ao pódo hoj J ndoplal' n propostr~ ti v o. 
foitn om 2·1 do Abi•ildonnno passado. Ag-oi'J, do.1do que o art. 2°, nos termos om 

quo ó conce\Jiuo, refere-se ao actual e:sercicio 
o no seguinte, claro estt\ quo 11a roferoncin ao 
e:sercicio, t'mando-se da data em que a lei f'ó1• 
promulgada e sanccionada, pelo que me parece 
que não ha raziio p:ll'll modificar o artigo, e que 
a emenda só pod01•tl tt•azor demora, antes pro
judicial elo que proveitosa, ao serviç.o publico. 

OS~·. Aft"onso Penna (minist1·o 
da ctt}l''cultum): -Me parece que. os termos 
em <Jue ao ncha concebido o Ul'tigo resolvem a 
duvida apt•cscntada .pelo 'hont•atlo senador (IB): 

4 Assim, o credito agora decretado, como o 
snldo do nnter:or, poderão ser cmp1·ogadom no 
nctunl e no pl'Oximo futut•o cxet•cicio, » 

Entende-se que ó da data da lei a concessilo 
dos credito~ e, portanto, elo 1882-1883 e de 1883-
1884, 

Agorn, quanto á duvi 'a aprosentada pelo 
holll'ado senador, suppor CJUO no exercicio de 
1881- 1882 se houvesse excelido o credito, 
nilo se da a hypothoso p01• S. Ex. npresontada; 
pede-se o reforço do credito, pa1·a não so s '.IS· 
ponderem ns .tcspozos nocossar'as com a eman
cipação das coloni.:s, o Mó pedi u-so na proposta 
CJUO o snldo c li: is tento por cont 1 do Cl'edito c1uc 
terminnvn om 30 do Junho de 1882, continuasse 
a vigorai' no oxe1•cicio de 1882- 1883, Pot·
tanto, claro está CJUO nilo era o cro,'ito podido 
para satisfazerem-se as despezas no oxorcicio 
de 1881 - 1882, e sim no anno sogttinte. 

Ora, si a proposta fól' agorn votada, está IJ0m 
visto que, nos termos do art. 2°, ha ue preva
lecer de 1882-1883 o de 1883-1884, o assim 
desappurecJm ns duvidas o presentadas pelo no
bre senador. 

Não sei si mo fiz bem comprohendcl' por 
S, Eli:. O que se pedia então, ó que o saldo do 
credito concedido pela lei n. 3022 de 12 do No
vembro do 1880 vigornuee no exercicio de 1882 
-1883. 

TantJ nssim ó, que se contava com o saldo de 
tres contos o tantos, como const~ das t!lbol!ns 
que nc?mplnhatl! a pt•oposta. Esta clnt•o CjUO, 
sa havia salto, o <[UO n'l dospezas nilo h:wtnm 
excedido as forças do cJ•odito concedido polo 
parlamento. 

O Sn. ConnElA : - O credito ó do 24 de 
Abril. 

O Sn. llfrNrsmo DA AanrcuLTun,, : - Era 
obrig,Jção do governo pedir credito a tampo 
pnra o exm•cicio n quo ora clostinndo, o do 
1882-1883, 

V, Ex., attondcndo aos tot•mos da proposta, 
vara qun o governo podo um ro~OI'ÇO do era· 
dito par~ a lei elo 12 do NoYo:nbro do 188J, do
clnrando quo o credito closta lei devia encer
rar-se a30 de .Junho do 1882.0 govot•no entendia 
qc10 ao dovin. Jli'OI'og·nr a dispo.,içito da lei, 
::fim do quo o snldo deste credito vigorasse 
tnmbom no oxorcicio do 1882-1883 o que nlóm 
clostn. quantin podia mais no pn.rlamonto 
tt•eson~os o tantos conto?, quo ,i~lg:wa no· 
cossarws pm•a podllt' ncudu· à omnnCJp:lçilo dns 
colonins. 

VG portanto o sanado quo n voLnçiio da p:·o
posLn, ttll <JUnl se ncha, nllo pódo tt•azol' omba· 

0 S~·. Junqneira 1 - Ouvi as pa
lavras c:o nob•·o ministro, ma> dava declarar 
C( uo S, Ex. me parece que não respondeu a ob
JOcção. 

Este saldo, e:s:istonte em 24 do Abril do anno 
p~~sado, o que se referia ao exercicio de 1880-
1881, não pód~ eli:istil• hoje, porque estamos 
no fim do exorcicio de 1882-1883, o as d8spezas 
continuaram. 

Portanto, ó obvio quo o os se saldo não existe 
no oxcrcicio do que tratamos, que ó o exe1•cicio 
do 1882-1883, o ouj:t di>se que este saldo era 
de 3:000$, quando referi-me a esta questão na. 
sexta-feira, di1.ondo que de nlgu·ma fôrma isto 
ertt desvirtuar n escr1pturação. 

Não ó possiyol que, tendo continuado as des
pczas do)?ois daquelladata,ninda exista um saldo. 

E' viswol isto; e pois, ó uma cousa incorrecta 
o quo so quer fazer com este artigo. Vou manda!' 
uma emenda eliminando estas palavras. 

Foi lida, apoia,]n o posta conjunctnmente 
om discussão a 8eguiute 

Emenda 

Substitutivo ao art. 2°. 
Este credito pod01·á sOl' dcRpen.lido no actu~l 

e no futuro eli:Cl'cirio.- Junqueira. 

O Sr. Silveira da Mo'tta1- S1•. 
pt•csidouto, eu continuei a as.lignar com ros
tricçõos o parecer sobro os to credito do 314:000$, 
no ministorio dn agricultura, o podoria ter ex
pendido os l'azõos dessas rostricçõcs, quando ao 
ti· atou do :u•t. i o ; mas reservei· mo de propo
sito pat•a dnl-ns 'Jtmnrlo S3 discutisse este 
art. 2°, porque nollo vom mataria que sorvo de 
funrlamento 11 essas rostricções. 

Este credito foi concedi.Jo p1la camnra dos 
St•J, deputados, pot• ter sido insufficionto o era
dito anterior .!e 1300 e tantos contos dnclo para 
omnncipaçüo do colonins. 

Eu votei muito conscionciosamonto pela con
cessão closto credito de mil e trosen'o> o tantos 
contos, concedido para omancipa~iio do colonias, 
Jlorqno estou, ha muito tampo, convencido do 
quo ó preciso J'azoJ' cessar doapozns considorn
vois o inutois do Estado, mantendo colonias 
officinos dos quaos muito poucas vantagens 
colhia o paiz, sondo quo muitos n\Jusos ao t'n
dicavnm, CI'O:tndo-so oxag·ot•arlo, numo1'0 do om
[ll'egntlos tochnicos para na eolonias officincs, 
j\al'.t o~ cnl'/l'OB do dirocLol'os, para 1'9pnrtiçõos 
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de contnbilidude, bom como ongonhoil•os ptu·n 
as vias do conunurlicaçilo, etc. 

Por to:lus essas razões, ou tinha ha muito 
tempo desejos de votar contt·a tod·.ts as colonias 
otliciaes ; e estou convencitlo de que, por· mai8 
que o n~ss0 paiz .aspi.re a favore~er. o nugmento 
da colomsaçilo o tmnugraçiio out•opea, tendo em 
vista a lenta substituição do braço escr•avo polo · 
braço livre, deve cassar ate cot•to tempo essa 
nspiração, pois está reconhecido que e~sa immi· 
graçilo enropda acolhida nos estabelecimentos 
otliciaes tom preauzido muito mau resultado, 
on pelo menos insufficiente, om vi1ta dos slcri
ficios feitos, São ver .ladeiras hospodal'ia" pura 
so installarem estrangeiros, com muita doai· 
gualdade p tra os nacionues, pois tenho visto cm 
algumas colonias otliciaos re~usarem·se ao> c i· 
dadiíos braziloiros as mesmas vantagens que se 
dão a estrangeit•os, negando-se-lhes nté serem 
recebidos nessas colonias, como se faz no os· 
trangeit•o, 

Já o refol'i nosta casa ; este abuso foi com· 
mettido em uma co!onia do Estado bem prold· 
ma das vizinhanças do. CJ pita! do imporia, na 
colonia, quo hoje creio estar emnnctpadll, de 
Porto Real. Estando· eu na colonia, vi · chega· 
rem caipiras, como se chama nos nossas traba· 
lhadores do campo, cidadãos brazi!oiros, il'om 
olferecer-se ao chefe da colonia p:~ra serem 
considern'dos como colonos, o lhes set•om nega
das as vantagens que sJ estavam do.ndo a es
trangeiros, quo se chamam colonos, mas CJUO 
andavam na maior parte passeiando o caçando 
passarinhos com espingarda no h ombro. 

os c~t·go~ importantes em nosso [laiz, o que 
exigem intolioctualiJudo superior o morali
dade. Até não sei si quererão que o Estado 
mando uuscat• ministros CJUO,,. 

O Sn. Pull:s!DENTE : - Perdoe o nobre sena· 
dor ; suas observações slto muito importa.ntes, 
mas a discussiio e restricta sobN 11 applicaçilo 
dos saldos. 

0 Sn, SILVEIRA. DA MoTTA:- Sim,' estou 
fallando sobre a applicaçllo dos saldos, sobre o 
credito concedirlo e o saldo do credito anterior ; 
o ó por isso q.ue diqse que talvez devera ter flll• 
lado no primeiro artigo ; mas, tratando-se de 
colonisaçi!o o de credito para alia, não sei 
J!lOr que não possa fallar no systema de co!oni
snção, visto que os saldo3 são para isso. 

Entretanto, si V. Ex. acha quo nllo posso 
aproveitar-me •!esta discus3ito,,, 

O Sa. CaRREIA:- Póde fallar no outro cre
dito qUG segua, qu~ ó sobre colonisllção. 

O St\. SILVEIRA DA MoTTA: -Tudo isso ó 
chicana •.• 

O Sa. Pl\ESIDENTE : - Eu fiz a observaçllo 
porque entendo assim ; mas, si o nobre senador 
ponaa qu1 tom applicação .• , 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA : - Não ; como 
V; Ex. ó o juiz da applieaçilo, sua admoeataçilo 
faz-me crer que niio devo continuar, 

Entretanto, querendo eu mostrar-me contra a 
emenJa. do nobre senador pela Bnhia, querendo 
moetrat• que hn. saldo, o que esse saldo niio 
deve passar para outro exercício, sem que seja 
definido o gasto da verba no exorcicio,, • 

O Sa. JuNQUEIRA:- E' um saldo apenas do 
3:000$000. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Que tom que 
seja do 3 ou d3 3001 

Os engenheiros dizem que existe saldo. 
O Sn. JUNQUEIRA:- Não ha mais saldo. 

Tendo eu pt•esencittdo isso, e sabendo que na 
maior parto elas co!onias officiaes se praticam 
esses abusos, não sei por que o Estado h~ de 
continuar a manter taes hospedarias, gue ett 
não as chamo outra cousa : essas colomas são 
hospedarias do estraogeiros quo noil fozem o 
f~vor do vir agui buscar me10s de vida. Eu, 
portanto, votei cJm muito prn1.er esse crêdito. 
Em ma teria de co!onins, tenho um~ opinião 
que talver. seja oxcontrica, m1s ó minha, o cu O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :- N~o sei como 
costumo respeitar muito a tninha consdencia. se póde affirmnt• que o saldo já não existe. 
Em mataria do colonisnçilo acho que o E~tnclo O Sa. JUNQUEIRA:- Eu já demonstrei isto 
deve oscancctrnr suns portas pura todoa os os- cJm a verdade. dos. factos, o o nobre ministro 
trangeil•os industriosos que queiram nprovei- abi .está, para dizot• si ha. 
tnr-se das vnntagens do nosso fertil solo e da 0 Sa. SILVEIRA DA MoTu:- Li na pro11osta 
no asa hospitalidade para virem estabelecer-se que havia saldo. 
no p1iz ; devo escancarnr as pot•tas. Com osso 0 Sa. Ju"QUErR.l : _ Tres mezes antas do 
termo, tenho explicado meu pensamento de fa- " 
cilidades ; acho que deve mesmo chognr ao acabar o exercício. 
ponto do ag·asalhar ao ostrangoiro, quando O Sn. SILVEIRA DA MoTT.\ : - Foss~m tres 
chega incerto a um paiz que não conhece, não mezos ou trinta, mas havia saldo. Eu nã l sei já 
sabendo sequer a dit•ocçiio das ruas. Concedo on lo estava; V. Ex., Sr. presidente, me poderá 
quo o escancnramonto das portas dovo chegar dizer 'I 
a osso ponto dQ agasalho nos primoiyos dias ; 0 Sa. PRESIDENTE :-V. Ex. estava tt•atando 
sim, todo. o estrangeiro, quo c!1egnr tncerto om da immigrnção para moralizar o paiz. 
sou destmo, rocobn convontente ago.sn!ho 0 o Sa s11 vEm l DA MoTT .. _ s1·m senhor 

I . · - · onthusu1smo · ' ' ~' • • nmparo ; mas a orn nuo va1 ° mou , , estava aproveitando esb. occasi1ío, para niio 
pela chrtmacln t:ans(usr7o ~a sangw cu_ropel tomnr tempo no senado em outras, que tenham 
para nos dnt' mtr:ll~ctuahdado Cl mornhdudc, ann.login, pal'll. omittir a minhtt opinião, a roa
como se to'!l protonrhrlo • peito dos tas vistas gornos do colonisação quo 
~om ~!folio, os to pat•oco ROl' ttgor•n o fuu clfl c9· cabom em todos os topicos, om quo se tt•nta desta 

!ontsaçuo ; do lllOdo quo, om fall!L do transfuHtto · 1 rt' ~ • • 1 ma o a. do sang;uo Olll'Opeu nns nossas votns,pr·oc••aro- . 
mos mnnc!nr t\ lluroparocrutar nlguom qn~ to· i O Sa. PRESlDENTln :- C!l<h consll. tom. o sou 
nha nomo quo acabo om \V ou Y para exorcor 1 legar ; mns o nobro senador pó~c conttnunr, 

. .. ~. . .· . . 
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uma voz quo diz que liga uma cousa colill 
outra. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-EU tenho to
cado nestas generalidades, pOl'CJUO, tendo as
signado com restricções o parecer, rofel'iu
me tanto ao primeiro como ao ~ogttndo ar·tigo, 
o não a este ou dquellc soparatlamentc. Julgo 
que a autorizaçllo dada ao governo nlio devo, 
em caso algum, ser facultando o transJ10rtll 
de creditas do ·um exorcicio findo para out·~o, 
qualquer que soja o credito, sem qu,e o go
verno, na occnsillo de ee approvar o credito 
actual supplementar do 314:000$, demon~tre 
que o credito está exh~usto. A passar a sua 
renovação para o exercício futuro, preci'la·se 
pôr asso acldendum do mais este, pretendido 
existente ou não, 

Sendo este o fundamento da minha restric
çllo, estava eu mo espraiando sobre o syste
ma. de colonizaç!lo que so tem seguido entre 
nós, e justificando o voto que dei cm favor 
do credito de 1.300:000$ para a emancipaçiio 
das colonias, que é para o que ó este cre-
dito. · 

Entendia, pois, que podia justific~r o meu 
systema a re:speite. da immigraçtto. e coloni
zação. · Por tsso dtsse que poderta parecer 
Mé excentrico, por não seguir o enthusiasmo 
com que pretand· ·m alguns estab,loc<·r um:t 
cot·rento artificial de i rum; gração para o lru pe
rio, a custa de um thesouro desfalcado, como 
está o nosso, 

Eu sou opposto a isto ha. muito tempo; não 
quero colonisaçllo offiilia~, quer? portas escan
carada.s para qnem qmzer vtr, amparo para 
quem chegar nos primeiros momentos, direc
ção conveniente para que os immigrantes ou 
colonos tomem a carreira da industria, e não a 
dos maleftcios como acontece a muitos. Nada 
de officialidade em colonisa.çiío. 

Por digressão, foi que me lembrei de,ta 
idéa dos onthusiaste.~ da tran.•fu8ào do sangue 
eu1·opeu, nocossnrio para civilisar, para puri
ficar o sangue nacional. 

Senhores, declat•o que não quero civilisaçilo 
por cruzamento forçado de raça. iSi nós, in· 
dependente destes artifici?s! ?ururmos da com
municação com os povo; ctvthsados, e lhos pt•e
slartnos o auxilio qn13 pudermos, teremos foi to 
quanto bast·<; mas artificio pat•a. cruzat• raçns 
e promovet• tt·ansfusiio de sangue europeu pat•a 
poder haver moralld11de e intcllectualitlade no 
paiz, isso não I 

Eu não estou tão d<lscoufiado da indole do 
povo bra.zileiro, quo julgue que olle procisa 
passa.r por assa transformaçiio. 

Entendo, Sr, presidente (e por isso assignoi 
com restricção), quo, si 11caso o governo julga 
que os 314:000$jà são su!licientes,ató ao fim do 
oxorcicio, para a cmaucip!lção rlo.s ]~ou~as col.o
nias que restam a emnnctpar-se, nao o proctso 
fazer passar um eredito para o exercício fu
turo, vtsto ainda haver saldo. 

O Sn. MI~Is·rno DA AoitiCOLTURA:- Ainda 
ha c\ospozas a fuzor-so. 

O Sn. SJLVlllll\A DA MO'I'TA: -Mas O::cl'Oclito 
llstt\ exhnu•to 1 

o Sn. llhNISTito n.1. AomcoLTUnA: - Nilo 
está, mas ha despezas a fazet·-s·a ; o primeiro 
está. 

O Sn. SILVllliRA DA MoT'rA:- Isso sei ou 
que está oxhausto, JU:ls as infot•mações de todos 
eugonheiros, a respeito tla insulllciencia do 
credito, o que servit•am para a concessão do 
ct•edito do 314:000$, dizem que é pt•eciso um 
credito para acabar-se com 11 emancipação 
de~aas colonias ; e todoR elles, á excepção do 
Sr. Cnmnos Mollo, que julga que seria.m pro· 
cisas i.500:000.$,om logarde 1.300:000$, tOdos 
elles, segundo se vê nesta tabella, dilo a des
poza com um saldo; o é esse saldo que o nobre 
senador pela Bahia. diz que j4. estã absorv ldo 
até ao mez de Abril. 

O Sa. JUNQUEIRA:- Junho. V. Ex. mesmo 
acaba de dizer que o credito do Sr. Bue.rqua de 
Macedo está axhausto. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA : - Estt\, 
O 811.. JUNQUJniilA : - E ntito não h a saldo ; o 

saldo ahi é do credito do Sr. Buarque de Ma
cedo : estamos concordes. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Agora trata-se· 
do conceder um credito novo de 314:000$. As
sim estes 314:000$ pódem ser mais ou menos 
alguma cousa, que o nobre ministro até ao fim 
closto exercício julgue que não se gasta. . 

Por isso estou impertinando e pe•·gunt!lndo : 
Estes 314:000$ até ao fim do e;,tercicio ost!io 
e;,thaustos 1 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Creio 
que não. 

O Sn. SILVllliRA DA MoTTA:- Então não dou 
autorização para. passar saldo e voto contra o 
artigo segundo, nno preciso vota.r pela emenda ; 
é este o meu argumento. 

Pois bem, Sr. presidente, eu poderia alou• 
gar-me sobrB a materia e queria mesmo emittir 
minha opinião acerca de alguns assumptos de 
colonização; ma,, como ha essll restricção na 
discussão e eu ja interrompi o meu raciocínio, 
gunrdo-me parà outra occasião em que haja 
mais liberdade na expo<ição. 

Tenho dudo a razão por quo voto contra o 
at•tigo, c por quo assignl3i com rnstricções. 

Não havendo mais quem vedís'e a pulavro., 
encet•rou-se a discus~ilo ficando acliada a vo
tação. 

OUTRO CREDITO AO MESMO MINISTEl\10 

Se:::uiu-se em 2• discussão', com o pnrecor da 
commissão de orçamento, a qual foi sem de
bato encerrada, ficando ndintla a votaçito, o 
art. io da proposta do poder executivo, con· 
vertida em projecto de lei, polo. . cnmara rl9s 
deput·Hios, n. 17, do ditoanno, !'-brmdo ao ml
ni<terio da ngt·icultura um crodlto do 400:000$, 
para fazor roproHontar o Brazil na projcctnda 
oxposiç1io do Berlim. 

O Sn. PnJnstmcNTE: - T:la umn. rospo,t:t do 
St·, ministt•o du a.~·l'icultm.,, informando quo, 
pot• conta do crorlilo podido pn.t':t n. oxposiçi1o do 
.Berlim, nl\dll se doepondou ; acha-se, port11nto, 

. . 
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prejudic~dn n proposta de ~radi.to pnro. esse fim 
o.prosentndn no podet• logtslatlVo. Entretanto, 
estó. cm discussito. •. . 

Não ho.vondo r1uem pedisse n palavra, encer~ 
rou. se a discussão. 

ORED!TO SPPPLEMENTAR AO MES~IO M!NISTERIO 

Seguiu-se em· 2• discussão, com o parece!' 
da commisslío de orçamonto, o art. 1• dtt pt·o
posta do mesmo poder, igualmente convertida 
em projecto do loi, pela camar11 dos deputados, 
n. 21, do mesmo anuo, ao moamo mmistorio 
um credito s11pplemontar á ruiJt•ica -Terras 
p11blicus o colonisaçlío,- do exercício de 1881 
-1882. 

o sr. Oorreia I - A principal ra
zi!o invocada em sustentação do credito especial 
para a emancipação das colonias do Estado foi a 
de tor-se do red11zir a despeza com o serviço 
das terras publicas e colonisação, tanto que no 
orçamento votado em 1879 a verba - Terras 
publicas e colonisaçi!o foi red11ziua ó. somma de 
201:000$. Mo.s tudo tem falhado nas previsões 
do govemo em rolu9ão a esse serviço; nem a 
som ma pedida com a declaração de ser a pt•e· 
cisa para o serviço da emancipação das colo
nina foi bastante, nem pôde manter-se um in
stante seq11er a resolução do governo do reduzir 
a despeza na verba -Terras p11blicns n colo
nisação ; tudo tom falhado, em' prejuizo do 
contribuinte. 

Si não devi amos esperar o pedido de erodito 
que se vai votar, a vista das promoasas formaea 
do governo em 1880, do q11e se pedia a quantia 
necessaria para a emancipação das co!onias, 
tambem niio podíamos esperar, depois de ig11aos 
promessas, quanto á reducção das despezas na 
verba - Terras publicas e colonisação, que 
ainda agora nos estaríamos occupantlo com um 
c1•edito Bllpplomentat• pa••a despozas dessa or
dem, Onde foi essa promettida rod11cçilo de des
pezas 1 

O Sn. Mil!ISTRO DA AoniOULTUM:- Note 
V, E:~:., 9._~e no oxercicio anterior a verba era de 
1.300:000$000. 

O Sa. CoaRIIIIA :-Assim como no o:!<ercicio 
actual jd. está em 700: 000$, afora os creditas 
supplomentaros. E'·diaso mesmo q11e me catou 
queixando. Antigamente fazia-ao consideravel 
dospoza com torro.s publicas e colonisação ; veiu 
o governo 1is camaras c disse : «Quero t•eduzir 
consideravelmente essa despezn; necessito do 
um credito especial pat•a umancipnçU:o das colo· 
nina; concedei-me ess~ credito que promotto 
reduzir as despozas » ; two o credito, agora 
tom reforço desse credito na somma de mai• do 
300:000$, e a. verba-Terras publicas e colo
nisa,.U:o-vni por esses mat'OH fóra, crescendo 
como a onda quo rolando ongroasn. 

~udo, como jl'l dis<o,, to~n fnlhad? nesta mu
torw, soffrondo o contr1lmmto mms uma do-
00pç[o. • 

No oxet•cicio dn 1881-1882 foi promottido 
q uo o. dospoza com torrns publicns o coloniançiío 

··---~--

nilo paasat•ia de 201:000.$, e eis-nas em proson~a 
do um credito que a eleva a 400:000$000. 

Não duvido de que o governo estava de bàa 
fé qllando nos vinha acenar com a fagueira no. 
ticia de que do ex:oreicio de !881-1882 om 
diante o aerviço do colonisaçiio custaria ao 
Estado muito menos do q11e antes ; mas a e:~:pli
caçiio que dà da engano em que laborava não ó 
aceitava!. 

Eis como o governo explica na proposta este 
ines parado accroscirno de dospeza (lê) : . 
· c Duas oausas concorreram parã este resul
tado : 1•, ali inundaçõei que tão oonsideravei1 
damnos tro11xeralll ás colonias de Itajahy, Prin. 
cipo D. Pedro e Bl11menau,da província de Santa 
Catharina, só 11ltimamente emancipadas, quan
do razão havia para esperar q11e o pudessem 
ser muito antes ; 2•, a necessidade de rectifica
ções de lates coloniaes e abertura ile veredas, 
caminhos e estradas, em proporção maior ilo 
que aquolla que era dado prever. • 

Vejamos o valor destas raziles. · · 
A primeira nem sei como se póde invocar, 

tão contraproducente é. Pois não houve nm 
podido de credito especial justamente pnra as 
despezas que estas in11ndaçiles occasionaramY 
pois este credito não foi concedido 1 nilo está 
aqui no decreto legislativo n. 3080 de 22 de 
Junho de 18821 Como se allega uma despeza 
pnga pot• um credito especial para j11stific!'-r o 
e:~:cesso de despeza da verba-Terras p11bhcaa 
e colonisnçilo 1 

Segunda razão: a necessi:lade de rectificar 
lotes coloniaes e a abert11ra do veredas, c"
miuhos e estradas em proporção maior do que 
uquella que era dado prever. 

Q11e allegnçlio I Dest'arte tudo é posaivel ex. 
plicar e justificar I 

Quando se nos pediu o primeiro avultado 
credito, indagámos ai a . aomma reclamacllo 
attendia a todo o serviço. Reapondeu.qe-no• 
affirmativamente. Gasta-ao de mais· e se nos 
vem pedir ainda 199:457$190, 

E' necessario explicar est~ pedida, q!le, com 
justa razão, nos 110rprende; d1z-ae : ha. a1ndo. que 
rectificar lotes coloniaes e abrir novas estradas 
e vereda~. 

Podemos contentar-nos com t!o ngas allega. 
çõos 1 . 

Não podemos temer 9ue, ainda votad!J o novo 
credito, appareça mats tarde a noceas1dado de 
novas rectificações e de novas veredas 1 

Si vier ainda as camaras a solicitação de ~~
gllm outro croclito, o senado póde estar ce~to de 
q11o será invocado o fundamento da neaQsstdada 
de estradas o vereda•, ató então nsquecidas; o, 
cm vez de termos lançado o ponto final nesta 
o•peoie de dospeza, teremos, pelo contrario, 
aborto lllrgo caminho par;t outras. . 

Estudando esta mo.toria, acode naturalmente 
no e• pil'ito a recordação do celebre couro da 
Dido, q11e tanto e tanto ao foi estendendo •. • 

A proposto., qno ó do ministerio 20 do Ja
neiro, faz uma censura ao de 28 do Mllrço, 
nostns pnlavrns (lâ): 

« Occorrou ainda que, calculada a clospoza 
na provi<ilo do cassaram, do aocôrdo COI!l o 
aviso do 7 de Abril do 1880, todos os sOt'Vlços 

-·----~-·~--
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de colonisnçito o modiçlio do torraR, foi m:>is 
tardo a inspectoria gorul das tm•rlls e colonisa
çlío, nos termos dos avisos de .22 de Abril e 2i 
do Maio ela 1881, autorizada a contratar o ser
viço do recepção e hospedagem do i mmigranto~, 
e a conce:lei'·lhos trànsporta g1•ntuito nló aos 
Jogares que escolhessem pnra sua collocação. 
Foi tambam autorizada a mesmn inspeclorin 
para fazet• medir os lot<Js coloniaes, necossa!'ios 
á collocação de immi,;rnnt"s. » 

Parece fundada esta censura ; o proprio 
gabinete quo havia pe:lido t•aducção da verba, 
que havia regulado do cert~ mnnaira o serviço 
da colontsnção, da.,faz logo a sua obrJ, sem 
cmbara1•ar-sa com as r.1stricçlles do plano por 
cllo mesmo proposto, Mltando pot• cima da lei, 
vota ltt do accói•do com a sua indicação ! 

O nobre ministro disqe hoje que o assumpto 
da colonisação é um clarlu'elles em que mais 
extraordinarins despezas se tom feito sem cor
respondente vantagem. S. Ex. oito deixa de 
ter rnzilo, Resta-mo agora conhece!' todo o pen
samento do nobre ministro sobre esto ser
viço. 

0 SR. MINISTRO D,l. AGRICULTURA:- Já. disse 
o meu pensamento. 

O SR. CoRREIA:- Outra cousa oito convem 
senão a colonisaçlio ospontanea. 

0 SR. MINISTRO DA 'AGRICULTURA:-E' O que 
ja disso ; e hei de envidar todos os esforços 
para reduzir a despeza. 

O Sn. ConREIA:-Extinctas ns colonine do 
Esta. o, e reduzido o serviço de colonisação 
disse-nos o ministro da agricultura do gabinete 
28 de Março que ter h' de ser reduzido o pessoal 
da inspectoria dns terras publicas e colonlSaçlo, 
bastando uma agencia de colonisação. 

O que conta fazer o nobro ministro1 A lei 
do orçamento vigente nut01•iza a reforma da 
insJ>ectoria got'.ll neste sentido. 

Está o nob1•e ministro no proposito de efl'e
ctuar a reducção promettida? 

A proposta declara que so trata ele despez~ 
olfectttnda. O credito vem só para absolver o 
poder executivo pala attribuição quo se arrogou 
de ser o verd<~deiro legislado!' do orçamento e 
o dispen~ador dos dinheiros dos contl'ibuintos. 
Isto provoc~ muitas o sérias reflexões, mas a 
hora Jostinnda a esta discussão e;td dada. Nada 
mais accr.'scontarei. 

Nlio havendo mais quem pedisse n palwra, 
nem numoJ'O pnra votar-se, encerrou-se a dis
cussão. 

Rotirou-sG o Sr. ministro com 2s mesmas for
malidades com quo fót·a recouido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

IrOl\QAS DE TERRA 

Achnnrlo-so na snla immodintll o Sr. ministro 
dn. guorrn, foram sorteados para a doputnçiio 
que o dovia rocouer, os Srs. Lc1ío Volloso, Sil
veira dr• Mottn o Virinto dtJ Medeiros, e sendo 
o moHmo S1·. ministl'O introdu1.ido no snl1!o com 
n• formnlidado• do ostylo, tomou nasonto nn 
mosn, li diroitn do St•, presidenta. 

Entrou om 2• discuss1io, com o parecer dn 
commissllo do maJ'inha e guOI'I'a, o nrt. i• d!l 
]H'opostn do poder executivo, con vot•tida em pi'o
Jecto de l•Ji pela camnra dos doputndoa, n. 2() 
do COI'I'ente nnno, lh:ando as forças de tel't•a 
pl.ll'll O llUOO financeiro ele i884-i885. 

O Sr. Oorreia:-Ha necessidade desta 
lei logo no principio do Julho, pat'll que nilo se 
venha a exigi!• do cidadão brazileiro o serviço 
da; ;l!'lnas sem lui anterior qLJO o ob1•igue !\ 

p1•estal-o. 
Não concorrerei par,t que os ta illegalidndo so 

commett,l, o reduzirei minhas ob ·ervações ao 
que é possivel nn sessão de hoje, de modo que 

·se posst logo votar a proposta em discussão. 
Aproveitarei o temro disponivel pnt''' solicitar 

a att~nção de um ministro novo, para assumptos 
do mnximo interesse publico no tocante no ser
viço militat•. 

Tem sido nosso esforço nas sessões anto
riore~ fazer com qne se cumprt\ a loi do fixação 
d.o fo1'ças, completando-se o numero de praças 
nella indicado. 

Não o temos podido con•eguil•. Em balde te
.. 10s allegado que é preciso dar execução á lei 
do alistamento militar, e que, si é tal a repu
gnancin do govern, contra essa lei, proponha 
ns medidas que lhe parece1•em convcni~ntes, 
de modo que tonhnmos o numero de praças de 
que se deve compór o nosso exercito. Votam-se 
ns sommas precisas para pagamonto de tola a 
força decretada ; os exercicios succedem-se, e a 
força do exercito não se completa. 

O governo pede om sua p1•oposta a força 
q uo ó votada ; parecia o primeiro interessado 
ern quo a sua pt•opost~ tivcs~e execução, En
gano! Engano I Pede para circumstancias or" 
dinarias i3.50() praças de pret, além das com
panhias de aprendize> artilheiros e da compa
nhia do nlumnos das escolas militares; pede o 
credito preciso p1ra pngamento dessa força; tudo 
concede o podei' legislativo ; no dia, pot•óm, om 
que a este cumpre perguntar :- Que execução 
déstes á. lei que sohcit1stes 1 A rcsposb é a 
mesm1, neste como nos anno~ anteriores:
A força não se preencheu. Mas então reduzi 
na lei o numero de praça~. 

De que serve que ostojnes 11edindo i3,50(), 
si vos contentaos com H mil o tantas 1 Isto 
não póde continuar, Sr. ministro. A respoma
bilidade do governo 6 gt•ande nesta mataria. 

A loi do alistamento militar 6 inexequivol 'I 
O govo1'no encarrega-se de dizer que não. 

O rolatorio da !'e partição da guerra, apresen
tado esto n.nno, di1. claramente que em 8 pro
vincias, as do Para, Rio Gr.mde do Norte, 
Pernambuco, Alngóa.•, Espirita Santo, Rio do 
Janeiro, Pm•ana e Rio Grande do Sul, fizei·am-se 
os trabalhos do aliat"mento. 

Por IJIIO, do mos mo moJo, nllo se fizeram nas 
ou Iras I 

Devo ns<im ficar ao nrbitrio dns nutoridn.los 
·,Jns provinci:Js o preceito legishtivo do quo so 
tmta 1 

A loi cumpro-ao n'uma provincin o n1'lo so 
cumpro om out1·n ; o o govot•nd ftca impns>ivoll 

O nmppn. gol·al da força <lo oxorciLo, apl'O· 
sentado poln ropn.rtiçiio do njucl!tnto general 

--·-···------------·--···· ------~---- --~--·------· 
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om 20 d•l Abt•il, diz que n forçn do linhi\ ó do 
ii. 9Q8 praças; ontt•otunto, o governo, aproson
tando oste anno a propo~to. do fiXfl\"io do for
ças, ainda pede as 13.500 que tom ultimamente 
podido, sem adoptar nenhuma providencia pm•a 
tornut• effectiva u reunião de,su fot·ça. 

No seu r ·lntorio, o ex-ministro dn guerra 
leml>t•o. pt•ovidoncias, mas pot• que niio as pro
paz 1 

S. Ex. assim enunciu-so (lO): 
« Tendo sido sompt•o inc.1m plotos os alistn

montos realizados, o não ollill'ocondo nenhum 
delles b:lse t•egulut• put•a o s•n•toio, que sol'ia 
odioso rocuhir unicamente sobro uma parto da 
população, com exclusão do outru. tambem no. 

. caso ,[e supportnr o serviço das ·armas, parece 
convoniente modificat• a lei no sentido de ga
rantir o. sua execuç•ão, qunosquer que sojo.m os 
obices creadosnus parochius, 

« Para esse fim seria a meu v.,r acertado 
considerar, por disposição do lei, todas as pa
roohias, que deixarem de proceder ao alista
mento, nas mesmas condições dnquellas onde 
maiot• fór o numero doa apurados,pelus respecti
v.rs juntas revisoras, como capazes de totlo o 
serviço de paz e guert•a. 

« Feita sobre essa base a fixação dos contin
gentes, seriam essas parochias sujeitas no l'O· 
crutamento forçado para preenchimento do 
numero rle praças que lhes fosso di<tribr1ido, 
procotlenrlo-se <Juan to ás outt•as ao sorteio, nos 
termos da lei. » 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :-Seria muito 
bem feito. 

O SR. SILVEII\A DA MorrA :-E' o que devo 
ser. 

O SR. CoRREIA :-Por que ficam no relataria 
as providencias que o governo entende dever 
aconselhar 1 

O governo appella para voluntarios ; mas o 
nobre senador pala Bahia, presidente do cons~
lho do gabinete 28 de Março, disse que quem 
quer r.·almento voluntarios deve tt·atat• de 
cumpri!• a lei do alistamento militat•, porq uo ó 
justametlle com ell.1 qlle esses voluntarios hão 
de ajlp:u•ecet• ; os hornens mais inflnentc•s das 
loca idades procurar:to evit:>r quanto possivol o 
sorteio, e farão com que app!ll'eçam voluntarios 
para o serviço do exercito. 

Ha muito que observar, olhando-se para ·o 
mappa, organizado na ropartiçfio rlo ajudante 
gonerul, dos voluntarios npuril.dos do Julho do 
1882 a 20 de Abril do 1883. 

Note o senado em quo provincias appurocom 
mais voluuttll'ios, ospontaMos ou ng-onciadns. 

São : i• Bahia :3:14, 2" IUo Grand·l do Sul 
321, 3• Ceat•tí :311, 4• Pernambuco 285,5° l'a
rnhyba 251, 6• Mnto Gt•osso 20G. A cót•to deu 
21::!. 

Ot•a, ha nlguma pt•opot'Çiio com n populaçfio 'I 
Nfio. Mna, ondo n tloapt•opot'çlto tocn ris rtti11s rlo 
oxt1·nordinurio ó om !'nlaçiín a i\linnR GOJ'.lO~: 
omqnnnto, JIOr q.xomplo, o Conl•tt fot•noco :tll 
volunl.nt•ios o n Put'll.hylm25l, ti pr·ovineill rll 
Minus fol'Uece aponna ·ill, monos do quo ns d•l 
Ahtgóas 74, Piauhy 94, Sut•gipn 51 1 ltlo Gt•anclo 

v. n. ao 

--- ·---

do Norte 68; o apon~s mais um do que a do 
Pat•anu. 

E' passivo! continuar cata dosig·ualdado no 
serviço cbs nrmns 1 

Por que, pois, essa t•osistencia tenaz contra 
a oxecuçt1o da loi elo alistamento militat•1 

Tal ó o estado do pessoal do exot•cilo. Veri
fica-se, pm• exemplo, que o terceit•o ,.,,gimento 
do artilhada, que se mandou tivesse a sua pa
rada na provi ucia <lo Paranti, acha-se nos tas 
condi~õos. O seu estudo completo é de 347 
praças; .o ell'ectivo de 87. · 

Este facto está clamando parn que o gov.JI'llO 
preste attenção ti comp~siçito do· exercito. Fi
gura no quadro um regimento de artilharia 
com 347 praças, mas na roalidado elle não· se 
compõe senão de 87, O serviço no.< troa regi
montas do artilharia esta organisado deste 
modo : o to tem 333 praças effoctivas, o 2° 339, 
eo3o, 'tJ7, . 

Si tal o o esta·lo do pessoal do exercito, o por 
motivos quo envolv01n o. responsabilidade do 
governo: qual ô o estado tia instrucção pra
tica 1 

Vejamos o que diz o relataria (lO) : 
« Pouco se tom consoguhlo pelo que conce1•ne 

á instrucção pratica. As ordenanças que a re
gulam siio nntiquadas, antorior0s ás grandes 
conqui,tas da sciencia da guet·rn, e jtl sub
stituidas no propt•io paiz .de onde as trasla
dámos. 

«O meu illuatre antecessor, Sr. Visconde do 
Par.1naguti, por aviso de 10 de Dezembro de 
1879, confiou a uma commissão de officiaes su
periores a confecção ele nova ordenança · para 
exorcicios!! manobt•as, ten.lo em vista o arma
mento de tiro rapido e precisão, assim como as 
oxigencias da t:lcticn moderna. 

"« Essa commissão, depois de haver confec
cionado as partes relativas :i instrucção do sol-

, dado em todos 'OS seus detalhes, comprohen
dendo na cnvnllnria os trabalhos de equitaçlto, e. 
na artilllaria o serviço das bocas de fogo, de
clarou niio poder prosoguir no deaemllonho de 
sua uri<são, pot•quo a organização actual do 
exercito n'io se presta nem á constituiçrto da 
unidade do combato, tal como a eiige a ordem 
dispet·~a. nem á divis:io tornnl'ia, base indis
puns tvol de todos os movimentos e evoluções 
que lho são pl'oprios. 

« A mesma opini•Io pat·tilham o ajr1clanto go• 
not•al do exercito e outt•as summidades mi
litaras. » 

Ora, si ci assim closcripto o estado da in
stt•ucção pl'atioa do exercito, pm•oc1 que o go
vor·no deveria ter apt•ovoitado, do melhor modo, 
o oslab.,lecimonto em quo essa in•trucção so dti, 
a escola de Lira. 
. Vejamos, p~róm, o qua diz o t•olntorio (18): 

«O rodnzido nu moro do fl'oquontndot•os prova 
q11o infolizmonto uinda HO não rndicou, nas 
lilnit•ns rlo o:s:nrcit.o, n convic~.iio da• immomas 
vnnt.ttg-oila quo pam ollo podom t'OHilllar do um 
ostnbo1oeitnotllo da ortlom dn escola gornl elo 
lit·o. 

« Nom o' commundantos do corpos so os
f.,rçnm pnt•n. nlll cnvinr, ou\ eondiçõoB cOtl\'0-

-·--.. 
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niotllos, os ofliciv.os o pt·n~ns q uo, f;Ggundo o 
rcgulamonto, clovc•m [J'OllrplCJllul-o cnd:t nu no, 
llilUI ostos buscam o estudo lH'atico o regular 
do LiJ•o nua ditfet•.mtos armas, com n s•Jlic iludo 
qno fóra parn uosojnJ•. 

« EntJ•otnnto 11 escola do tiro do Campo 
Grande :1chn-so om condiçilos vnntnjosns, bo•.u 
montada, n o:>:omplo dos principnoa cstaboloc'
mentoa congoneros da Buropu, o dispondo do 
todos os rocur.sos para dnr impulso 11 inatJ·~·c~uo, 
do quo tanto cm•oco o nosso oxet•cit~,. param,_ 
nojar o oxc~llonto tll'mamento d >Un disposição 
nos depnsitos o m•seMos. 

« Pende jtl n~ voto do parhmunto n nutod
znçi'ío para rot'orma desta ostt~belocimonto. Tem 
JlOI' objectivo essa rofo1•ma converter n escola 
de tiro om escola do :\pplicaç•1o das t1·es armas, 
eonstituindo pnrto integJ•anb ou complementar. 
dos curõos p1•o!'os la .los nas os colas militares dn 
côrte a do R.io Grande do Sul. 

« Cumpria igunlmont3 fazei' <lo titulo de 
in~tructor d 1 tiro, conferido pcb escolu, uma 
condição para o accesso ao pt•imoiro posto nas 
ditrerentcs tll'~las. 

« Desse modo n escola do tiro cossal'in de ser 
objecto da pr~judieialissimn indill'eronça que 
acima notei, e bJ'OV3 se fur!am ~entir os b?no
ficos etreitos do sua illlluencia nl instJ•ucgi'ío 
pt•atica do oxaJ•cito. » 

Deixando do parto o que s1 J•of<lro n provi
dencias ainda p·mdentes do poder legislativo, 
par que não mania o governo que se cumpram 
as disposições vigentes'{ Não está diz ndo o 
r0latorio que no111 os commandantos da corpos 
se esforçam para onvia.r, cm candiçiles conve
nientes, os otfíciaos o as prnç.as q1;1e, segundo 
o rogulnmanto, dovom frequontnt• cad 1 nnna p. 
escola do tiro? E do quo dependo h(\je [1, J'O· 
form:\ que o governo des~j:l fazer nessa escola? 
Da. simpl:~s discussão na c.1mn•·a dos rleputad0; 
do un1a omend.1, que pas>Oll no.sonndo conco
denJo au toriznçíio para O> HO fim.· 

O n.obro ministJ•o já. d~clurou nesta cn.sn que 
havia de osforçnt•-so p~ra r1ue oss:~ cmonrla foss~ 
tomada em consideração, o jti vi mesmo qtlo 
olln está. na m·dom do dia ; S. E,;:, Jiódo fazer 
com que so apresse n dolib,rnçüo. 

Em tojo caso um oxorcito com po.~sonl nas 
condições dc.<criptns no rebtorio, com b:1t11· 
lhõos incompletos do modo muito snliontc, o 
som n indisponsnvel instJoucção pr.'lticn, est:í 
muito longo do proenchoJ' sous fins. 

Ora, si a ossos clomnntos pouco favoravois 
acroscontl!l'·BO n indiscipl nu,. o nobre mi
nistra tot•d muito qtw fnzo•• pnt•a collo.,nr na 
cousas om sou verdndoir<l pó. 

A mcmnn fo.lla do instt•uc~iio nssi;;naln oro
Intorio quanto nos ongonhoiros militares (IJ) : 

« A scionei11 dn, guerra om nossos dins tem 
nlargndo n osphoro. do nccuo do o0lci11l do on-
genhoiJ•os. ' 

O l modct•nos moias do tt•nnspm•lo o com
municução do pon•nmonlo, a hyrlt•aulicn. rm 
suas lllllltiplns npplicaçi:ios o ns OP''I'nçõos loch
nicns, 'l"o fnzout objncto d~ ll''~o.loai~ o l:opog-•·n.· 
phia, "olicitn.m COIJ<Inntomonlo n "u~ ttcth·i
clnclo o demn.ndn1n Vlll'indo> o nmplos conheci-

moutos, rpo só 1\CIIt'n<lns e'tudos jJrnticos pro• 
p:JJ•cioJHtlll ou complotnlll. 

EntJ•otauto taos estudos pouco figumm nos 
Pl'OtJl'i\llllllf\S actuno~. Do nlguna1. aort·:' ellori 
•lia mesmo vodtltlos nos otliciuo" d·) ongcnhe1ros, 
d !Sdo quo, completando o CUJ'eo <'Bcolnr, devem 
dodku·-se ao a:.:clllsivo oxo~cicio clt~s funcç.ões 
milit ll'es, sob pena de ficm•em prejudicados nus 
pJ·omoçõos, si torem bu~caJ' a indisponsnvol pra· 
tica cm mister:'s ostJ•t~nho.> ú. ndministJ•uç1ío du, 
guorr~. 

Lõmbraroi. pois, a convonioncin do nlgumtl 
medida quo venha modificnt' caso eahdo rle 
cousas. B, ant1·e os divoJ•sos alvitre> adoptaveis, 
f.:u•n ncot•tndo 1nandnr admitti1• Ms obras do 
Estn·lo, ostrndas do forro, tebgraphos, obras 
hydrnulicns, por prazo fixo, os nlutnuos que ti~ 
vessom elo complobt• o quadro do col'i'O de en
genheiros. » 

O ox-m!nis!ro da agJ•iculturu publicou um 
regulamento om que, com largo. rniio, cortava 
pelo f.et'l'i\o rla fi;culiza.çl!o das estradas de 
fOl'I'O, , 

Não so lontbJ·ou, po•••im, de nttender ao JlOD~ 
snmonto do seu collegn ministro da guerra, o 
qual, entretanto, justifica o BCt\ plano, alúm das 
rnzõcs o.:politas, com mab esta, CJUe é pode
I'OS l (lê) : 

« E' P"-1'11 notai' qne, estando em construcçiío 
algumas o>tJ•ar!ns do cnractet• aslratogico, não 
se encontre um só ongenheil·o militar entre o 
seu numeroso pessoal tcchnico, nom nas com
missões <lo fi~calit.ação.» 

O plano apJ•asentado IÍ tambem no interesse 
cln fazenda 1 •Ublica. . 

1\lns, om todo caso, o governo não deve 
deixar lettra moJ•ta o que ~ntende convoniont) 
em r.laç:1o 4 admissão dos engenheiros mili
tUJ'O.>· nas estr.1dns do fe.•ro ostrnLegicas. 

Desejo sabor si o nobro ministro acoita a opi
nião do S'\U illustre antecessor no que rospcit~ 
!I admissão da nlu:nnos na escola militar, om 
nnmero oxcedonto no marcnJG na lei de fixação 
do forr,•ns. Os alumnos dn escola tanto são 
pr,,çns como offiuin.o.>, o para se chagar a esta 
conclusão basta pass•t• n vist:\ pelo regulamento. 
Como, ]lOis, fazer, n~sl.o p:trticular, <listiucçtio 
cntN prnçns o officiac" 'I 

A lei volJl m.,ios para png-am~nto rlo 400 
nlntnno1, numero tot:tl nus duas escolas, d11 
côrte o do Rio Gr:lnde do Sul. Como se pódo 
nu~·m···ntur esta numero 1 !':<tarei o nobre mi· 
nislt'o no Jll'Oposito ele collac:t~• as cousas como 
se achnvnm nnt 1s dn>t.t intorpr<>tnçã~ nova o 
pouco fund tela 1 O illuotre 1111l0r ,,o J•egl!la
monto de 1874 está presente ;'po:lern dizer si 
,jt\mnis cogitou da distincçiío que so fez. 

O Su .• lu:>QUlliUA : - Alumnos cómpr, hon
dom todos os estudantes matricull\10s exis
tentes a !li. 

O Sn. ConmuA: -Segundo informações quo 
tenho, o sorvi~o r1nrln atropollodo na o•coln tmli
tllr rln côrte; nito ha o•pnço pnr,1 nccom,nodo.r 
cnnvonion temon to o oxco'stvn n nmorn rlo 
alumnos que nlli BO mandou i,\ldovidnmento :vl
rniLtir, 

o Sl\. n,utnos B.\UIU~TO : -A~ duna Q.I·JOlo.s 
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militnros, cl'nqui o d.1 Rio Granrl~ do Sul, tôm · O nt•rojado nssnlto q LlO us 7 horas dn. noit) 
porto do i.OOu nlumnos. i foi dado contr:c a typog-J•aphill eh Prop.7gancla 

O S11. Couni~I.~: -Qual ó o lllllllOro log-nl 'I 1 clomonstt:a ovido.ntem.on.tu quo a aud:J.cia com 
. , ! fJUO OS mlSCl'.WóJIS Cl'lllllll0S08 JlUZQ,'flffi Olll OXO· 

O Sn • JuNqumn.~ : - l:IoJO 400 o Ol'lli!l 300 1 cuçilo osso t•;n•ibl'oso phmo, ó jiJhn do. impuni-
o.te hn bom pouco tampo. I •!nele com que tõm sido cOI',Jados crimes somo-

O Sn. Colm!!I.~:- Espora que o nouro mi.- lhantos. . 
nistro dnrti o sou juiz'J sobro osb ponto ; ó urna Si o n.ssalto qU'l dorum i\ typogt•nphia dn 
<Jnestiio quo S. Ex. t.om nocossnrinmonto do T1•ibuna n•io fosso palt•ocin:tdo pot• algnns 
resolvo I'. daquelhs mesmos que dr,vinnl BOI' os primuiros 

Em Ottlra occnsilio mo ocauparei con1 mnhl n g-m•untii• n oi•dom o o direito cb p1•opriedildo, n 
alguns assurnptos, o que cbíxo de faze1• agora si !'os•om pot• uonsoquencill punidos os cl'imi
p 'ro. nii? di! mora~· n pas.> !I;'D!D <.lesto. lei. Homem n~sos q uo l'or~m indig!tado" . polo. opinilio pu
da legal1do.d••, 11110 COiltl'lbUll'Ol pnm CjllO O SOL'• i.Jhcn, nuo soriamos bOJO Obl'lg'lldOS 1:1 t•ofel'Íl' 
viç? do exercito se f•tça por. foi'Çn do m•bitrio. es.,o 1:cvolt:luto f~cto, qúo tanto depõe conti•a I\a 

Entt•otnnto, não posso do:xat• do chnmat· ·a nntOI'ldudes de S. Jet•onymo. 
nttonçiio do nobre m'ni<tro p:u-a as colonias A indijf,,ronç t com que as nutoridncles pro
nülilai'o> que oJCistom na provinci:1 quo tonhn a coclei'Ílm diante dr'sso arrojado o hediondo cl'imo, 
honra do ropresonta1•, as do Chapecó o Cho- autoriza-nos a acreditar que a policia foi roal
piut. Oc1 casas colonias não cloviam ser fun- monto p·1·cparadn pu1'n a sua consumma~.ão. 
tladllB ou niio devem 8er <lnixndns cm aban- Si nssim não fosso, a typogt•aphia da Pro-
dono. pagandn, depois do assalt:crlu como foi, não 

Chamo tambom a attençilo do nobt•,J mi nistt•o set·io. victima do fogo o do roub~ ! 
para 11 distribui ão do W'l'\'i\·o do corpo do .suudo A improstnbilidado, por cons~quencia, em 
do exercito. A distl'ibuiç~o dos cit•urg-iões mi- que elht ficou, como so vô do telegramma, in
Iitares é n mais inexplio:tvel ; c jlO\'O ao hon- dica que poquenn não foi a protecção que ao 
ro.do ministro q(JO nos infoJ•mo do que p1•otonde pr~atot1 nos criminosos, quo,conto.ndo desde logo 
fazer nesta pai•to do servi:o da importante com a impunidade, não tiveram o menor aca
pasto. n sou cargo. nhamonto ocn cunqurnm~r religio.;amonto o 

Ett r"sumi o que n~sta representnçiio mn plano quo tinham combinado. 
ó referido llcercn do serviço do corpo do O facto ó gr,t vi8si m•> e reclama as mais 
a~ucle, no regi<nonto d~ c•vnllaria que s,, a eh~ onorg-icas e pl'OHlpt '" p1·ovid"ncins, afim do que 
om San\'Anna d" Livr.•m 1:1to, o que se mo d~- não fiquem som o moracido castigo os vet•da
clnra não vai bem (l8) : doi roa urimino '08, o aborta n porta para a r o-

« Nüo havendo· na~uollo ro;imento moclico producção cle factos ~on,elhautes. » 
militar em fins ele 1881, foi chamndo ll serviço No ~omoço desta sttu:tçilo os as.so.ltos ás ~ypo
o cirurgião honorat·io D1•. _Agostinho da Silva l:1l'.1ph1as rsta~u!" na O!'d.om do ,dta ; pense\ que 
Campos. IJopois f"i ai! i servir o cirurgião mili- llVo~ao cessado tslo ; voJo, \;orem, que. os maus 
lar Dr.Sizinio Rib·ciro Pontes. habllos pognm, e qno, em nome da hberdade, 

Entr;,tanto oontinú:t ll despcza '1 u~ só . se o[\'ondo a liber.lndr, · 
excepcionalmente devia fazer-se qcwndo houv1 
nooessidaJe cl.>s serviços do DI'. Campos. » 

Espero que o nobre ministro a !tender:\ para 
isto. 

Nilo termin~rei som pedir igualmente t\ at
t•?nçiio de S. Ex. p ra ns S'guintes linh~s. qno 
liiO encontram nc1 Conwr1Jaclor d:t cidndo d 1 
-Pm·tAlegre (lê) : 

« Assatto.-Nosto momento rocebJmos do 
S • .Tornnymo o telogramma qu~ cm soguidu 
publicamo> : 

ASS.\LTO 

O Sr. Jnnquei~·n observa, como o 
foz o uobi'O senador pelo Paranu, que se não 
l'órlo d'scuti1• ngora lnrgamonte o assumpto, 
porque o exerci cio, para (\UO a 'lei tom de servir, 
cstt't li porta, c nilo será do bom avi~o prolongai' 
o debate, d~ modo que o governo posso. lançar 
II contl> tlo parlamento n rcsponsabilid~de de 
com~çai' o exercício do 1883-1884, sem haver 
uma lo i rog.ular do forças. 

E' v CI'dado que no começo d:1 actual situaç1to 
dou-se um facto nnomnlo: os duas leia do 
fJl'çe.s, elo tCl'l'il c do mnr, não ~stnvam votadas; 
entretanto a cnmart\ foi disso! vida, e o exor-

« Typogt•,, phia Propaga.nrla inutilisada, 
h•.ll'as noite hontem, apó• roe~bo, fogo. 

7 cicio começou som os .'as lois. 

Policia ndrodo preparada. 
Providencias. » 

N:io será o orn,Jor, nem os s us amigos que 
tomariío n rospon ,nlJil '.dl'lclo do deixar o governo 
som alias, umo. vez qno p8ucos dias r,,! tom para 
inicinr o exerci cio. 

<(As g,wantins r1uo n Constituiçih elo Imporia 
conco.lo ~os sag'l'ados dit•aitos do ci,Jadllo de.>· Entondo quo uma das questões que mais i!lte
npp!\t'OCll'!llll complotamonto ,[esta pt·ovincia, I'osqam n p1st~ da guot·l:n,e.quo não pycio delltar 
anel~ ost"m'ivltlllOnto impot'.\ o b;nl.itismo. rio ser collo~üdn om PI'tlllOlro loga1', o a,do '(lOS• 

Do todo.'''" p:tt•lo,; do ;tn pl'OVlllCla, pódo-so sonl; osso o o grandn nssnmpto, c9mo ,]II dtsso 
J.it.o1·, quo fjllasi clial'iO:manto s0 I'Ccobom noti- na sessão passa ln. Pó !o o. mntort:Jl obtor-ao, 
oins contl'istadorns o mos mo pnl'ot•osas,. qu1 j clospondo,ndo-~e nlgum clt~ho1rO; m1s o posaoal 
muito dopoom C!lntr[t" o1·dom o n mOI'nhcbdo do .oxorClt.o o qne. s.o n~to. ~onat.tuo. om bases 
publicas. soluhs Rom uma pl'O\'l't o ROl' I E\ orgamzaç1ío, 

---.~·-.-;--~--------· 
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A'sim o cntondom na gt•andos potencias dn toio limitado, cm q~10 ao <!Stnbelecom gt•nndes 
Eut•opn, c1no por sun ot•gunizaçõo \'olitica, o isenções, snndo pequeno o nume1·o dos que Mo 
por suas instiLuiçõos 111ilituros pl'rcisum tot• do SOl' so!'tondos. 
"'t'nndos fot'\•nspormanentos.Por isso tt l~l'ançf1, Nilo ó nlei no KOnttdo ela que se tornou im
~ Allomanhf1, 11 Austrin, n H.ussin o outras populnl' na Frtlllça, o em virtude da qunl, elo 
nnçõos se tlodicnm constnntomonto no rstudo um mom ·nto j)f\l't\ outro, se lovnutava um oxor
da ot•ganiz>çiío de suas forç.as militnt•:•s, fa- cito do centenas de milhares, como succodou 
zcndo todos os elins exp01•iencin,, pot•quo ncss l quando Nnpol·•ito voltoLJ de Moscow o pediu 
llcnto nito hu descoberta infnllivel, o o qno so1·- 300.000 conscriptos, ficando 11 lei odiosa ós 
viu cm uma opaca, em outra falha comple- mitis, o no povo fmncoz, por,1ue depois niío so 
t~montà. viam no paiz sonilo meninos ou vdho,, tendo 

Si a Europa andn, pois, doado o principio elo os adultos ficado nos campos do ba'talha! 
soculo, lacto:mlo, nilo o muito, quo o Braúl ; Recorda que n lei tio sorteio, quando foi ini
cstojn tambom experlmontun lo. · cinda·, mul'OCGll o asanntimento do um doA gran-

H.oforo-so em seguida à lei de 1874, que os- de; vultos do senado, o St•, conselheiro Nubuco, 
tabrlecou o sorteio .militai', o diz q uo alia ni!o porque elh não só tirou o arbítrio do governo, 
se tem polido executar não só porque naturnl- mas :1 cegueira da sorte. 
monto nenhuma loi de recrutamento ngrnda, Ntio ha com rifei to nadn. mais suave, quando 
mas tambem porqno o govCJ•no nüo tom cm- nn parochin. ao r.stllbul,Jce nmn. ospecio do socio
prcgudo ·os meios ncco<snrios para vencer aA dudo, ou uma caixa do nu:s:ilio mutuo, como já 
repugnancins. si iam estabi•locondo no puiz ; o com esses ro-

Essn lo i tom tLlo prodJ•omoa do oxocuçilo. cursos se obtêm voluntarioa para substituírem 
Tem-ao tratado do oxecutal·u cm diversns pa- os designados de cada ft·egueúa, q>IO podem ser 
rochias, mn• não so tem obtido resultudos,polo• um, dou~ on tros, 
quaos se possa nquilatm• si com eifoito olltt foi Honve,p01·ém,um flBrto período de abandono, 
um passo rindo pura n civi!isaçiio. e por tt•es ou quntro annos não se fallou em 

O facto ó que 'poucas províncias têm com pie- alistamento militar, o o resultado foi o liquida
lado os seus tt•nbalhos a respeito do alist:1- rem essas sociedades. · 
manto militar; h:t !tlgumns em ~ue nada se tem O orador não se cansará, sempre que se tra
foito, .e o orador aind:t não viu neto do go,,erno tnr do nssumpto, de dizer quo a lei do 26 de 
no sentido do fazer npplicar as p~nns da !ai nos Setomb1·o de 1874 é umn. lei boa. Ainda n:io 
funccionarios que tenham sido dosidiosos no teve o seu complomentQ, o povo ainda não 
cumprimento dos seus devrrcs. pôde experimental-a devidamente, mns quando 

O nobre ex-minist1•n da guerra, om sou rela- alia 'se executar pm· alguns annos, elle com
teria, referindo as provincias que tom comple- prehcndcrà que nhi esta a sua maior garantia, 
ta do os t1•abn.lhos do nlistamcn to, o 'lu e não são porque o paiz onde existe o re~rutamento for
muitas, apt•osenla a opinião do que sol'in con- çado, não é livr,, ; o pniz, onJe o cidadão não 
venienle na 1uolla< que niío tem cumpl'ido a pódo tl'ansitar pelas ruas, som correr o risco 
loi, upplicar o antigo systemn de recrutamento de sor agarrado por um agente policial, o leva
forçado, do ao qnnrt"l, como qualquer recruta, osso paiz 

Em these, não póàe o orado1• ver com grande cst:i nns me,mns condições das potencias bar
agrado, qualquer modificnç:io na lei tle 26 do bat'•"Scas ou da Turquia. 
Setembro de 1874, JlOI''lue, cm sua opini:1o, ó Para pl·ovar gue não ó exagerado cm suas 
um dogma, que a uniformidade do logislaç:io ó expressões, alludo ao que antigamente se 
um dos elementos da prosJl"l'idado <lo lmp~1·io. passava com o recrutamento, stigmatisa esses 
H.oconhoce, enl1•etnnto, que, no caso vertente, factos, qtle aponta, ossencialmente, om relação 
ns cousas mudam um pouco de ftgm·a; o, po1· ao Ceara, nppellando neHte ponto pnra o teste
·isso, no interesse d·,quf'\h lei, desejara que se munho do no:Jro ministJ•o e do nobre senador 
adopto qualquer disposição, não com o caracter pelo Coará, o Sr. Viriato do Medeiros, que 
permanente, mas transito1·io, com o unico fim npoia o orndor. 
de fuzot· conhocm• si. populnç1io quo el'rarliuuunto H.ocordanclo quo esse foi o systemR, que 
se diz que a lei ó do conscripçiío,· rrunndo ontl·o nós vigorou dm'unto 50 ou 60 annos, 
n1io ó sentia uma lei dJ sorteio limitado, o poJ·gunta : como hn do funccionnr o machinis
cujos processos, long 1s o minucio"a·•, são mo oloil.oral, e sm· t•espeitn,Ja a liberdade civil 
cheios do gnt·anti:ls pal':t r·s municipios, em do cidnd,;o, si ello e't:i sujeito a esses \'exames 
que se re ,liznrnm os trnb:tlhos do alista- n todo o momento 'I 
munto, o IJUe ri muito mrlhor do guo ficai• Foi parn evitnt· ossos ahttsos.qne so decretou 
snjoito no arbitrio do governo o :1 f,•rocidndo da n loi do i874, om quo se estabelece um pro
policia na questiio do J'Ocrrüamonto. Dossnrliffo- cesso do m:tis do um unno, antrs quo so 
ronça ha do resultar grande ganho do cansa a do ;ig-nom os individuas,· que realmente poe\om 
f,wor ela lei, o ó nosso sentido que não duvida sOl' obl'igados ao serv:ço dns armas, podendo 
dar o sou voto" qunlquol' elisposiç.ilo com cu- ainda dar substitutos. 
rnctor trnnsitol'io. entro o rogimon do sorteio A lei foi Coita pnrn um paiz como o no··so, 
o o rogimon antigo, qno todos condomn.>m. qno ni•o ó militarisnc!o, o que não tom inimigos 

A lei n1io ó, como rliseo, do conscJ•ipção, grandes n tomor, o por isso 1111o precisa nrmar
Nossn palavra lm nlgnmn ronsn, quo tt·nz om si se ntó ll'lB dontog, como n Frnnçn. o n. Allrmnnha, 
como quo llllln idóa do ini•plidn lo. A 110AS:t loi que tô1n nocnssidndo do <'XOrcitos JlOI'rnnnontos, 
n:io ó n"m nela Frnnç:t, nom n que ndopl.nm al-I ellrln umn. do COl'Ct do um mi<:hilo elo homens, 
gnnB p:ti?.os rl11 Allomanhn; ó umn loi do sor- nlóm rio nm~ !'I!Sorv:t immom11. O Brnzil nllo 
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ostt\ nosso caso, o por isso se contenta com osso. 
lo i, que ó um sirnilo da lo i lhmcoza de 1872. 

Depois do muit:~s outras considerações em 
apoio da lei, o ornclor diz que dnrtí o sou voto a 
alguma medida, quo venhn da camnra dos de· 
putados, e que considorat•d trnnsitoria, no sen
tido do fnzer realçar a loi do 26 d11 Setembro. 
Nilo quor demolir osso. lei, só quot• que realce o 
seu morito, quando nlgumo.s povoaçõr.s do Im· 
poria ficarem sujeitas a outro regimon, 

Quanto à lei de forças, que so está discutindo, 
diz que olla é semelhante tis anteriores, e sendo 
as nossas circumstanc~ts politicas, militares e 
financeiras as mesmas dos ultimas annos, não 
ha motivo para que· se alterem. 

V ê,com satisfaçüo,quo a idéa dos engajadores, 
iniciada no anuo passado pelo orador, prodnziu 
alguns resultados, pois honvo uns dons mil e 
tantos voluntarios, sondo precisos por nnno uns 
tr<'s mil e quinhentos para as baixas serem 
dadas om tempo com um serviço do 14 ou 16 mil 
homens. 

Assim se vê quo o voluntariado é,como o affit•· 
mou o orador, a primeil·a palavra da loi de 26 
de Setembro. 

As suas disposições acaban-lo com o castigo 
corporal, reduzindo o tempo do serviço, o dando 
maior garantia ao soldado, não podiam deixar 
de contribuir para quo fo~se np(larecando o vo· 
luntariado, o qual não póde obtor-le para um 
exercito, em que h a o castigo corporal. A loi, 
portanto, só é executada no caso ue deficiencia 
de voluntarios. · 

Convem ·em que a acquisição de voluntarios 
depende de muitas cousa•, podendo o augmento 
de salario tornai-a mais ditficil; por isso quer 
que o governo esteja armado com os meios pro
CÍSIIS para fazet• face fi quaesquor uifficilldades, 
o esses meios estão na lei <lo 26 de Setembro, 
cujo ponto terminal é o ~orteio. 

Conclue declarando q uo nlio faz outras obser
vaçÕ's sobro a mataria, para não demorar a pas
sagem da_ lei. 

O Sr. Rodriguet;~ Junior (mi· 
nist1·o da gttel'l·a):- Sr. presidente, os nobres 
senadores que tomaram parte neste debate fo· 
ramos primei roa a reconhecer a necessidade de 
nilo demorar a adopção Jo prqjecto do lei que ora 
se discute, visto ter de começar cm ]loucos dias 
o novo exorcicio, .r,m que ella tem do vigorar. 

Por iRso o porque tenha de brovemonto ser 
snbrnettida ao senado a proposta quo fixa as 
forç~s de terra para o oxm•cicio de 1884-1885, 
a qual jt\ passou na c amara dos Srs. deputados 
em 2• discussão, aguardo-mo par11 então dis· 
cutir os differontos nssumptos do que se oe
cu param os honrados senadoras, prestando ao 
mesmo tempo a SS. E Ex, as informações quo 
mo foram pe lidas, 

No omtanto devo declarar desde já 110 senado 
quo tenho o mniot• empenho om preencher o 
numot•o do 13.500 praças, fixado na Joi vigente, 
o qual, como to los o J'O"onhocom, mnl pódo sn· 
tisfazor a todas 1],8 oxiw-ncias do sorviçr, orn 
um P"iz ti\n Vtl,to como o nosso, o com uma 
população tilo disseminada. 

Para tanto, acredito quo bastará o engaja
mento <lo voluntat•ios, mediante os recursos fa
cultndos ao governo, 

Actunlmonto o numero do praças do pret é 
já superiot• ao mencionado no rolatorio o a 
quo so roforin o honrado sonndor pelo Paraná.; 
tomos, segundo as ultimas informações da se
cretaria da guorra, nilo 11.000 e tantas praças, 
como disse S. Ex., mas 12.304, sendo prova· 
vol que o estado effectivo já hoje seja mais 
elevado, porque as ordens expedidas para a 
acquisiçüo de voluntarios continuam em vigor 
e serão reiteradas. 

O numero de 1.196 praças que falta para o 
estado completo, repartido pelas 20 provincias, 
dá a média de 60 para cada um11, e não será 
difficil attingir a esse resultado sem mesmo 
t•ecorrer a outros meios. 

São geralmente conhecidas as razões pelas 
quaes não t"m tido exocuçilo a lei do alista· 
menta militar, isto é, a de 24 de Setembro de 
1874. Entre ellas avulta a rcpugnancia que 
tom a nossa. população par{l. o serviço .las ar
mas, não sendo por isso justo levar-sB á conta 
do governo o m~llogro das tentativas que atá 
agora so têm feito para este fim. 

A lei do alistamento militar, em meu hu· 
milde conceito, é fundada em excollentes prin· 
cipios, e para dar-lhe execução cabe ao governo 
envidar todos o., moias a seu alcance : é este o 
proposito em que me ncho. 

Alguma modificação no processo estatuido 
nesta lei podet•ó. snr necossaria, para serem 
resolvidas as ditllculdade.'J até agora encontra• 
d:ts em sua execução, como seja o alvitre lem· 
brado pelo meu illustre antecessor, em seu re· 
lato rio, o mesmo a que se referiu· o nobre se
nador pela provincia do Paraua. Entre tanto é 
oste um assumpto delicado, n cujo respeito não 
devo ser precipitado, tanto mais quanto a acei· 
taçilo de uma emenda em quaiquer sentido, 
viria demorat• a adopção do projecto do lei, cuja 
urgencia os honrados sonadores foram os pri· 
moiros a reconhecer. 

O SR. V muro DE MEDEIRos 11 ouraos SRa. 811· 
NADORES : - Não ha duvida. 

0 SR. SILVEIRA DA MOITA : -E depois, póde 
ser offerecida na camara a emenda na outra 
lei. 

0 SR. MINISTRO DA GUERRA :-Em conclu. 
são repetirei que, uma vez que dentro em 
poitco tem de vir ao senado a outra loi de fixa· 
ção do forças, concornento ao exorcicio de 1884 
-1885, por ossa occasiüo tom aro i na devida con
sideração os diversos assumptos de quo se oc
cuparam os honrados senadores, (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA DA MorTA : -A emenda 
deve vir da camara. 

O SR. MINISTRO DA Gu!IRRA:- Limito-mo, 
portanto, ás bt•oves considerações quo acabo do 
oxpondor. (llluito bem, muito bem.) 

Nilo havendo mais quom pedisse a palavra, 
nnm numoro pnl'll votar-se, encerrou-se a dis· 
cussilo. 

·-· ... ~. \ . ./ 
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Seg-uiu-se om 2• Jiscnssüo, t\ q U:\l ficou pelo 
momw motivo encerrada, o 1\1'1. 2° dr; mesma 
prO !lOS ta, 

Retirou-se o S1•, ministro com as mos mas for
malidades com que fut•a rocobido. 

Esgotadas as matm·ias da ordem do dia, o 
Sr. p1·esidento dou p!l.l'.\ i \l: 

Votaçilo das m~teria~, cuja discussão ficou 
encerrada. 

2• discussão da proposta do podor executivo; 
convertida om projecto do lei pela ciamn.t•a dos 
deputados, n. 15; do co1•rento anuo, autm·izando 
o ministorio do imporia a mandar pagw as 
dividas do exerCícios nulos, na impo1•tancia 
do 23:274$328. 

2• dita elas proposições da mesma camara: 
N. 126, de 1882, autori1.ando o govoJ•no n 

conceder liconçn a Joilo José do S:mt'Anna, 
conductor de 2• classo du estl•ada de fo1•ro c!~ 
D. Pedro 11 ; 

· N. i3, do dito anno, contando na antiguidade 
do l.• toMnte da armada Aprigio dos S<>ntos 
Rocha o to:npo duraot~ o qual estevo, nlóm de 
um anno, n·t 2• classe da armada. 

Levanto u-so a fiessão ús 3 horas da ta:•de. 

34• SESSAO 

EM 10 DE JUNHO Dl!l 1883 

fJresidm~dia áo s,., Barllo rle Gotegipe 

sumJ,\lllu:- Exvr.n!ENTF..- Pat·oeoros.- Vota~ão ~o 
matarias onecrrnJ:u.-Cro1lilo ao minislOI'io tlu im· 
JlOI'io. Snspondo·11o n sos~ão Jlor nlio so aehat· o S1·. mi· 
uis\ro da rOJlllrtição.-Uoalll'o·so a sessão. Loittll'a do 
um fJffielo do Sr. milusLro sohro o sou não compareci· 
monto:\. ~ossão do hojo. Ohsorvaçõll:l do Sr. proJJdonLa. 
Adinmouto da 11isen~s:!o.- Licença. Dísponsn do ín
lorotieln.-Anllguidado uo posto. Disponsa do lntOJ·· 
sUei o. 

A's 11 horas da manhã, achnram·se pl'B" 
sentes 31 Srs. senadol'Bs, a saber: B.u•:io do 
Cotegipe, Cruz Machado, G,doy, Barão cle·Ma
moró, Alfonso Coisa, Junqueira, Cond.J do Bae
pendy, hgunribe, Chicharro, Visconde do Bom 
RotiJ•o, do Lnmnre, José Bonitacio, Viscon lo 
do Mu1•itiiJa1 C01·roia, Barros Barreto, Paul:. 
Pessoa, Diniz, Christiano Ottoni, SoarJs Bran
dão, Vi>conde !e .Taguary, Vi i ato rlo Medeiros, 
Vioi1·a d.t Silva, FaJtsto do Aguiat•, Visconde do 
Abaotó, Dnntas, Visconde do Parnnnguú, Antiio, 
Barão da Laguna, Paes-de Monlonça, Bnrtlo d·3 
Mnroim e Sarni v a. 

Doixar.tm d,., compnl'Jcor com causa partici
pada os Sra.: Uchôn Cnvnlcnnti, Octnvirwo, Sil
veira Lobo, Silveira Martins, 1-Ion .. iquo d'.lvil:, 
Carrilo, l~iboil•ü dtt Lu7., Fnl'ntmdes d t C•mh11, 
Luiz Cnrlo~, Bariío [;, Mnman.l]' tnpo Vílcondo 
do N icthoroy o Viscon lo elo Po'!otaq, 

Doixon do eompn.roccr, som c.111s~ p :rtici· 
pnrln, o St•. Barão elo Sou7.n Queiroz. 

O Sn. Pm'.sJDJ".!'I'rl". n.bl'iu a sosst1o. 

Lou•s3 a acta da soss1io antocodonLo e, nüo 
havendo •1uem BOb1•o olb fizesse obsorvaçl:So.q, 
do u-so por npp1·ovnda. 

Compnrec3rlllll, dnpois do aborta a sessão, OJ 
S1•s.: Castro C~rroira, Cunha Figueiredo, Si
nimbú, 1\fal'Linho Co.m~1os, Nunes Gonçalves, 
LilÍZ l~elippe, Loilo Vell1so, Teixeil•a Junior, 
Franco do Stl, Diogo Velho, Lnfayotto, Juüo 
Alfredo, Silveira da 1\fott~ o Moira Vascon
C3Jlos. 
.. O Sn. i• SECRETARIO declarou que não havia 
expediente. · 

O SR. 3• SECRETARIO, servindo de 2•, leu os 
seguintes 

PARECERES 

A commiss1io de pensões o ord:;nados exa· 
minou a pt•oposição da cnmara dos deputados de 
1 do cort•ente mez, pela qual ó approvada a 
pensão de 600 l's. dinrios, concedida por decreto 
do 10 de Jun'.1o do nnno proximo pa.lsado ao 
2• sargento reformndo L•.Jiz Antonio de Car
valho Junior, verificado, pela inspecção de a 1ude, 
informações e m:üs peças officiaes qu~ lhe 
foram prese.nles, achar-se o agraciado impossi
bilitado de angari:l.r os meios de S"bsistencia, 
por moles&ins con.~ecutivas a um ferimento que 
t•ecebeu em combate, é de parecer que a men
cionada pi'Oposiçiio entro em discnssilo e seja 
app1·ovada. 

Sala dns commissões, em i6 de Junho do 1883. 
-.1. M. Nunes Gonçalves. - Ltti:: Fel ppe. 

A proposi\'üo da. camara dos deputados de H 
do corrente moz autoriza o govomo a conceder 
,jubilação, com todos os vencimentos, ao conso
lheit•o Joa.quirn lgnacio Rnmallto, lente da i• 
cadeira. do 5• anno da faculdade de direito de 
S. Paulo. . 

s~rviu de base nessa proposiç~o uma petição 
do lente 11 que clla so refere, em a qual se nl
loga que em 23 de AbJ•il do 1834 entrou o peti
cionaria om exet•cicio do Jogar de professor 
substituto do pllilosophia do curso ann ;xo á fa• 
culdade de direito; que om H de Abril de 1835 
foi promovido a professor oiTBctivo da. mesma 
cadeira ; que em 6 do Maio do 1836 deixou os to 
log11r por ter sido nomeado bnto substituto d~ 
faculdade, passando a lento cathedratico da 1• 
cadeira .do 5• anno em 8 eh Julho de 1854 ; que 
om ~8 do Maio do 1~61 foram-lho contados pelo 
govm•no ~5 annos do serviço o que do então ató 
o prosenl~ tem sorvido por mais 22 nonos, do 
fót•ma que, c1ntndo todo o oxorcicio do mngis
torio, eleva-se o sou tempo do serviço n 49 
annos. 

A commissão do pensões o ordenados, tendo 
VOJ•ific:~do cluo todo o deduzido na alludid" pc
tição nchn-so cnlmlmonto compl'OV:tdo co:n 
quatro corti :õos oxtrahid:n da secretario. dn 
faculdade do dir.oito .to S. Paulo e d~ tho,wura. 
1•in do fazenda da mosma província, o consido~ 
t•nndo : 1•, que na avnnçndn ida lo em que se 
acha o poticion:>rio não pódo dispor di\ JWOciso. 
robu~t·Jz para continuar no desempenho do 
suas i'uncçõos; 2°, quo são cl~t It"nior notoriodnclo 
os bons sot•viço.~ por ollo ltta longn.monto pre
stados no ensino publico, conquistando a juAtn. 
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l'eputnçüo do CJLlO gozn como clistincto jm•iscon
sulto ; 3·•, fino.l!nonlo, que o fnvor ror olle ao
licitado, Bi pOI' um lado não ó mlliB do que a 
moyeciJnJ•ocompon~n. com. q'uc o podar logis
latJvo tom favot•.;cJdo a dtvarsos profossot•es e 
lentes rm idontica1 circumatancias, pot• out1•o 
não póde dJixar do s.,l' considerado como meio 
proflcuo porn. estimular o zelo o :1. dedicação 
de to:los que so dolicam li nobt•e mas m•dua 
pro~sailo do ll!agisterio, é de pnr~cot• que a pro
poaJçito moncJOnada ontre em dlicuss!ío e seja 
approvada, · 

Sala das ccmmissões, em 16 de Junho rle 
1883.-A. Jll, Nunes Gmçalves.-J. R. d~ 
L(lmare.-Lu.';:; Fclippa · . 

O marechal de campo reformado Bn1•ão elo 
Mattoso, secrotlrio de guer:·a, om sua petição 
do 27 de Julho do nnno proximo passado, diri
gida a~ podo r Iegis!atiyo, requer que lhe seja 
conced1do um anuo de bcençn com o respectivo 
ordenado, visto achar· se soffrendo em sua saudo 
como prova ·com um attestado medico. ' 

A secretaria da guerra, informando sobro essa. 
potiçilo, diz que nüo pódeset• concedida a licen
ça com ordenado-, por isso IJUe este tem de ser 
percebido pelo ot!lcial que fó1• chamado a servir 
mterinamentc, não havendo no orçamento ver
ba pela qual possa set• pago em duplicata ó 
mesmo oJ•denado; mas que, estando reconhecido 
pela impel'ial res)luçã:o da consultx de 'iO de 
Maio de 1871, que o Jogar do secretario de 
guerra é emprego militar, deve a licença s~r 
concedida, de accórrlo com as disposições do de
creto n. 3579 de 3 de Janeiro de 1866, isto li, 
com soldo e etapa, acrescantando a mesma in
fo~maçi'ío que no caso da que se trata o unico 
favor a outo1•gar-so vem a ser o da etapa, por~ 
que o soldo de um official t•eformado lhe é de
vido em todas e qunesquer circumstancias. 

A cama1•a elos d~putndos, achando pt•ocodentes 
os fundamentos do tal informação, 1doptou c en
viou ao sont~do a proposição de 11 do corrente 
m.ez, acerca da qual a commis3àO d~ pensõe• e 
ordenados, a cuJO ext1me foi submettida, ne
nhuma obsOl'Vaçiío tom a fazer, desde que esti\ 
nel.l~ expressamente declara:!? que a liconça 
sohc1tada só poderá ser conced1da nos precisos 
termos do decreto ncima citado n. 3579 do 1886 
e assim ó a commisRiio do parecet• que a propo: 
sição entro em discussão e seja npprovada. 

Sala das com missões, om LO'dc Junho do 1883. 
-A. !II. Nunes Gonçalves.- Lui::; Fclippc. 
...:.. J. R. do Lam<ti'C, 

A imprimi!·, JHII'a ent1•arem na ordem dos tra-
balhas. . 

ORDEM DO DIA 

VOTAQÃO DE ~UTDniAS ENCERRADAS 

Votou-ao o foi approvado o tll'L. 1° dn proposta. 
do poder rxocutivo, convertida em projocto do 
loi pela cnmnrn ~los dopuLa:los, n. 2, do COI'I'On
to anuo, augmontnn:lo do 314:18•1$(130 o cJ•o
dito concl)dido p 1ra n~ obras nacoasarias ti. 
omo.ncipaçao dns colonins do Estado. 

Votou·sil o foi npprovndo o urt. 2° da mesma 
pt•opostn, salv!\ a omeud:1 do 81•, Junqueit·a, 
que tambem fowpprovnda. 

Foi a proposta assim amondad•t, adoj:tada 
para passar a 3a discussão. 

Votou· soe não foi approvuda, afim de ser. de
volvida á camt\ra dos deputados, a proposta do 
mearno poder, igualmente convet•tida em Jll'O• 
jacto de loi n. 17 do ccit•t•ente anno, abrmdo 
nm ct•edito de 400:000$, pa1•a fazer repJ•esentur 
o Bt•nzil no. pro,j~ctHda oxposiçtlo de Bet•lim. 

Votou-se e fo1 a.pprovada, e adoptada para 
pnss.tr a 3• discussão, a pNposta do mesmo 
podar, igualmente convertida em projecto de lei, 
n. 21 do cot•rente anno, abrindo um credito 
supplemental' de 199; 457$190 a l'Ubrica-Torras 
pub!icat .o colonisaçilo, do o:sercicio de 1881 a 
1882. . 

:Votou-se e foi approvado o art. fo da proposta 
do mesmo poder,igualmento convertida em pr(>;. 
jacto de lei, n. 26, do corrente anno, fixando as 
forças de terra para o anno financeiro de 
18B3-188~. 

Votou-se e. foi approvado o art. 2° da mesma 
proposta. 

Foi a propo.staadoptada para passar a 3• dis
cussão. 

0 Sa. VISCONDIII DE PARANAGUÁ (pela Ol'dom) 
requereu verbalmente dispensa do interstício 
para a a• discussão das propostas que foram 
approvadas. 

Consult·,do o senado, consentiu n~ dispen~a 
pedida. 

CREDITO AO mNISTERIO DO IMPERIO 

Tondo de seguir-se em 2a discussão a proposta 
do .podor executivo, convertida em projecto do 
lei pela c amara dos Je ptltalos, n. 15, do cor
r~nte anno, nutoJ•izando o ministorio do impo
rto a m:mlar pagar as dividas do exorcicios 
lln los, na importancia de 23:274$328, e não 
achan lo-se ainda pro•ente o respectivo ministro, 
convidado pat•a assistir a esta discussao, o Sr. 
presidenta suspendeu a. sessão as i 1 horas e 40 
minutos da manhã, ntó a chegada do Sr. mi-
nistro. . · 
Mi~utos dopois proseguiu a sessão. 
O Sn. to SEORliiT,>nto dett conta do um offi

cio ,]o mi.nist ·ri? ~o impet'io, d~ hojo, om que 
o rospectlvo mm1stro communJcou que devia 
achar-se na cama1•a ·dos deputados para assistir 
t\ · continuaçilo da rliscussã:o da proposttl do 
credito peclido pelo governo para occoJ•rar as 
despezas do congresso de instrucção, á mesma 
hora que l~o foi do.~ignada para assistir no 
sonndo á d!scus<ão da proposta autorizando o 
ministerio a seu cat•go a mandar pa"'IH' na divi-
d:ls de exorcicios findos. o 

O Sn. PnESIDENTE : -Fir.a adiada a disctissilo 
da propostn, salvo si o senado I' :·solvot• o con
tr;~ rio. Ntio havendo reclamação, ou a ,julgo 
ndwda. 

O Sn. JAaUAI\IBIII : - E' o mais ntlturnl. 

------- ~- ... -----~- ·-·- ~ -- -
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O Sn. PnmsiDENTll : - Darei do novo a pl'O· 
posta <]Unndo ·o Sr. ministro estivei' desem
baraçado. 

LICENÇA 

Proseguiu em 2• discussão, com o parecer 
da commissito de pensões e ordenados e com a 
infoL•maçilo presl>ld11 pelo ministet·io da ngl'icul
tura,e foi sem debate approv,•da e adoptada para 
passar a 3•, a proposição ria camara dos deputa
dos n.126, do 1882,autOL·izando o gove1•no a con
ceder licença a João José de Sant'Anna, con• · 
dur.tor de 2• classe d~ estrada de ferro de 
D. Pedro 11. 

ANTIGU!DAD!l Dll POSTO 

Seguiu-se em 2• discussão, com o parecet• da 
commissão de marinha e guerra, e foi igual
monte approvada e adoptada para pas <ar a 3•, 
a proposição da camara dos deputados, n. 130, 
do dito a.nno, contando na antiguidade do to 
tonento da at•mada Aprigio dos Santos Rocha, 
o tempo durante o qual esteve, além de um 
a.nno, na. 2• classe da armada. 

DISPENSA Dll INTERSTIOIO 

· 0 SR, CASTRO CARREIRA. (pela ordem), re
quer veL•balmonte dispensa de interstício para. 
a. 3• discus <ão da proposição n. 130. 

O Sa. Cauz MACHA. DO pede igualmente dis
pensa do int •rsticio li'ara 11 3• discussão da pro
posição n, 126, 

Consultado o senado, concede as dispensas re
queridas. 

Esgotadas as m&terias da ordem do dia., o 
Sr. presidente deu paL'a & do dia. 20: 

3• discussão das propostas do poder executivo, 
convertidas em projecto de lei pela camara 
dos deputados, das prot'osiçõos da mesma ca
Dlllra,, para as quaes votou-se dispensa de in-
tet•sl!clo, a saber: . 

N, 2, do corrente a.nno, a.ugmentando de 
314:184$630 o cre 1ito para os obras neces
sarias a em11ouci pa.ção dus colonia.s do Es
talo· 

N. 21 do dito anno, abrindo ao ministerio 
da agricultura um credito supplnmontar de 
199:457$190 li rubrica-Tert•as publicas o co
lonização-do oxorcicio da 1881-1882. 

N.26 do dito anno, fixan·io as forças de terra. 
para o anno financeiro Je 1883-1884. 

N .!26 do 1882, autorizando o governo a con
codor licença a Josó Militilo de Sant'Anna, 
conductor de 3• classe do. estrada de fe1•ro do 
Palro 11. 

N. 130 do dito nnno, contando no. antigui
dadn do 1• tenente Aprigio los Santos Roch11 o 
tampo cm quo esteve, alóm do um anno, na 2• 
classe da arma.la. 

Lov11ntou-se a aossão as ii horas e 50 minu
tos da manhã, 

-

35• SESSAO 

EM 20 Dl!l JUN!IO DE 1883 

Prosid~noia do Sr. Ba-Nto de Cotegipe 

SUMMAl\10:-EXI•HDm<TII.-Nogocio• do Rio Gt•ando do 
.Sul o 1lu S. Paulo. Discut•so o rctpuwimonlo llo S1•. Cor
l'ilia. Di:ICUI'SO Uo sr. SO!U'IJS Ül'lLIHJiio (ntinisti'O dOi 110(.{0· 
cioll u:;L!'angoiJ•os). AJllli'Ovaciiu li o J'O!JUDrimouto.
Onui!M po lltJ..-l!J•oditoll oo minhitorio lia agt'icultura, 
Approvacão do uma omunda lia :ir. Uuutas. Vot:~cão om 
3ll dlscutilláu,-lo'orçat~ do terra. Votação um :iu discus
llào.-Licouça. Votação um 3u dit~CUl:lllito,-Autiguhlado 
Llo po11to. Vota.çlto om 3ll diccussito. 

A's H hora." da manhã acharam-se presentes 
30 Sra. senadores, a. saber: Bnrilo de Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Luiz 
Felippe, Godoy, Chicharro, Visconde ele Bom 
Retiro, Junqueira, Ja.guaribe, Correia., José 
Bonifacio, Paula Pessoa, Teixeira Junior, Ba
rão da Laguna, Barão de Mamoré, Viscontlo de 
Muritiba, Uchõa Cavalcanti, Ft·a.nco de Sá, 
Affonso Celso, Visconde de Pãranagua, de La
mare, Barros Ba1•reto, Castro Cal'roira, Diniz, 
Silveira. da Moita, Dantas, Leão Volloso, João 
Alfre.lo, Burão de Maroim e Cansansão de Si
nimhtí. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Christiano Ottoni, Octaviano, 
Silv~ira. Lobo, Henrique d'Avila, Meira de Vall
concellos, Ribeiro da Luz, Snt•aiva, Luiz Carlos, 
Visconde de Nictheroy e Visconde de Pelotas, 

Deixou de compare.cer, S•lm causa participada, 
o St•. Barão de Souza Queiroz. 

O SR. PaEsiDENTm abriu a sessão. 
Leu-se a acta. da sessão antecedente, e, não· 

havendo quem sobro ella fizesse observações, 
deu-se por np PL'ovada, 

Compareceram, depois de abert~ a sessão, os 
Srs. Paes de Mendonça, Soares B1•andão, Diogo 
Velho, Cunha e Figueil•edo, Fernandes da. 
Cunho., Conde de Bao pendy, Visconde de Ja
guary, Nunes Gonçalves, Viriato de· Medeiros, 
Visconde de Abaeté, Carrão, Martinho Campos, 
Lnfa>'ott9, Silveira Mo.t•tins, Antão, Fausto de 
AgULar e Teixeira Junior. 

O Sa, i 0 SmcaETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcio do ministerio da justiça, d11tndo de 16 
do corrente mez, em resposta ao do senado de 8 
do referido moz, prestando as infot•maçõo" Holi
oi tndas, rolativamento a qualific.tção da guarda 
nacional da província do Ceard..-A quem foz 
a requisição, devolvendo depoi.; li mesa, 

O Sa. 2• St!ORJlT,lRIO declarou que não havia 
tmreceros, 

NJlGOCIOB DO RIO GRANDJD DO BUL IJl Dll S, PAULO 

O Sr. Oorrc in : - Desconfio quo fa~ 
lhurli na prntiou t\ modot'a('lio t\nnunciadll o 
prome~tida polo noiJre prosldonto ·do conselho 
om eell programma, 

I~ 

I 

'. 
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Não soi si S. 8x. to1•á nesta pu•te a fu1•ça 
quo tevo o nob1•e pl•osidonto do conselho do gu-
binote 28 do Març•o. · · 

A minha dosconfin.nçn funda-se em tologl:am
mns r1uo oncontl•o no Jornc1l do Oomme1·c•o de 
hojo (lô) : . · 

TF.!,EGRA~!MAB 

Provincia do Rio Grande do Sul 

Ao Sr. deputado Sovorino Ribeiro fo!•am 
dirigidos os seguintes tolegrn1nmns : 

c Porto-Alegre,'f2 d0 Junho.-Demittidos os 
promotores de Viamilo, Cnngussú, Alegrete, 
Passo Fundo e Podrito. Na policia roacç<1o tro
mon la no 4° districto.-Trajano. 7'aval·es. » 

« Porto-Alegro, 14 de Juuho, - Mennnclro 
marcou o dia 12 do Setembro futuro para a 
eleição, -T mjano. Tavares.» 

« Porto-AlegroJ 15 de .Junho.- Menon.lro 
cassou as patentes dos otllciaes da guarda na
cional do Livramento. Fez muitas nomea.ções 
pnra Bagó e Cangussu. Intervenção iudebita. 
Clama.-7'rajano. Tavares.» ... · 

c Livramento, 16 de Junho.- O Dr. S1Z!nlO 
Ribeiro Pontes foi transferido para a enferma
ria do Alo grete pm• motivos politicas. Os moti
vos vão uo conselheiro Correia, por· cartu. Pe
de-se suu intervenção nfi1n de conseguir que 
fique sem atreito tal ordem. E' uma injustiça. 
-0 directoria conservador, A11gusto J1l artms 
da Cru:r lobim.-Antonio M o1·eil'a Oocuruto. 
-hse Matllias Tei(l)eil'a do Almeida.~> 

Jalguei dever dizer, pela importancia do a~
&umpto, estas palavras antes de entrar na ma
teria do mea requerimento. 

Motiva esse requerimen.to um facto. gr!lvis
simo, que occorreu na capllal da provmc1a de 
S. Paulo, em u noite de 13 do corrente. 

E' assim nar1•ado pelo Correio ·Paulistano 
de i5 (IB): 

« Gmnde attenlado policia!.-Muito propo
sitalmente deixámos do noticiar o grande ui
tentado da policia, praticado ante. hont.em a 
noite no centro mais commercial desta c1dade, 

Nilo tinhamos, então, as necessarias infor
mações ; e e1•am tão gr•aves. os acon~ecimentos 
o tantas as circumstancias compromettedoras da 
uutoridade publica, qae, na verdade, pureceu
nos de bom conselho adi !li' para hoje a narra
ção do tudo quanto passou-ao durante nquella 
noite, sem recaio algum do sacrificarmos a VOI'-
dade ds impressões de momento. . 

Um negociante desta capitul-o' Sr. Lu1z 
Gonçalves LopáB-nchando·se unte-hontem, ~s 
8 horas da noite, ti porta do sou armazem, B.l· 
tuado na travessa da Quitanda, em companhia 
do deus amigos, v.pproximou-so dolle um ur
bano e deu-lho voz elo prisão, attribuindo-lhe o 
delicio do haver queimado alguns fog~o.tcs. 

O negociante declarou que niio SUJO!tava~se 
tt p~isilo, não só porque nliO huvia commottrdo 
dolicto algum, como lambem por acha!'·SO no 
intorio1' do sou ostabelocimcnto commet•cml. 

As duas pos.<or.'ll presontos pl'OCUI'UI'!Im con. 
vonccr o urbano da illogalidudo do sou proce
dimento contra aquello cidadão, q uo nfio pra

v. II. 31 
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tical'!l o delicio Cille se lhe attribnia; e, quando 
mesmo o tivesse p1•nticudo, 11 p1•isão só poderia 
snt• ell'ectuada na fó1•ma dus postUI'as - na rua 
o om tli"granto. . 

O urbano, poróm, nilo u ttondendo aos sen
satos conselhos dila duas pessoas presentes, 
apitou por di versas vezes. 

Conpn1'ec0ram immo:liatnmente outros ur·
bllnos e postaram-se á porta··do a1•mazem. 
Mom~ntos dopo1s, quer na tl'uvessa da 

Quitanda, quer na rua da Imperatriz, já era 
extraordinario o ajuntamento popular. 

O negoeiant~ e os se as dous umigos l'eco
lhernm-se para o interior da armazem, conser
vando-o com as portas cerradas. 

O subdelegado do Santa Ephigenia {llutori
dado sem juri>dicÇl!o no districto), o comman
dmte do corpo do urbanos e outras pessoas, 
penet1·nram, ontito,· no nrmnzem o procuraram 
convencer ao negociante o aos dous amigos deste 
da indeclinavel obrigação de obedecerem prom
ptamen te ú ordem de prisão. 

Os treR cidadãos raspou leram, com firmeza, 
que jámais aceitariam, voluntariamon te, se
nlelhnnto alvitre tão attentatorio das leia. 

Chamado o delegado de policia, veiu esta 
autoridade ao Jogar do conilicto acompanhada 
do secretario da meemu repa1•tição e de um des
tacamon to da compunhia do linha, not11ndo-se 
nessa força a singulal'idade de montarem al
guns soltado cavàllos em peUo c outtos mm·· 
cha><em a pd. 

O delegurlo de policia pene trou violenta
mente nJ armaze!D do negociante e ordenou ás 
pr11ças que ucompanhavam-n'o :- ou ,;,o ou 
morto condu:;am este homem t!p1·isao. (!) 

A1 praças invadil•am o estubolecimento, e 
der11m cutiladas a torto e u direito nas pessoas 
qne alli se achavam. 
.. Debaixo dos golp cs das espado.s o negociante 
gritou muitas vezes:- <miio me mat~m l eu me 
entrego á prisão.• E no emtanto os golpes 
cahiam sem piedade l 

O povo tentou soccorrer a victima ; mas, 
sondo a travessa estreitissima, foi facil d força 
de· cavallaria conter o movimento de resis
toncia. 

O. nogocinnt9 e os seus dou9 amigos foram 
conduzidos ti policia, tendo recebido aquelle 
muitas cutiladas no corpo, sendo as mais graves 
as da caboçu. 

Na policia procedeu-se ao auto do corpo do 
delicto, declurundo os peritos que os ferimen• 
toa doa braços e ml!os pareciam leves, mas os 
da ca boça dependiam do novos exames. 

Os presos foram soltos ; o negociante, com 
t!unçn, o os outros dous,porque os dolictos foram 
considerndos do numm•o daqucllos quo dispon
savum igu1lfiança. 

Depois de conduzidos os presos á policia, 
n força continuou a commottol' toda sorto do 
tropelias nn ru~ da lmpe1•ntriz, entro a trn
voss~> da Quit~nd'l. o o nosso escriptorio, aonrlo 
o povo mais se agglomel'arn. 

Nrto fnltaram correrias, ntropollnmontos o 
cutiladas, 

Enll•o outros cidnd1íos, foi proso na l'lm da 
lmpol·atl'iz um moço da nossn molhot• sociodndo 

• 
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-porque-deolal'OU a l\Utol'idarle- olle havia. 
apedrejado a fot·ç~ publica. E essa pl'isilo foi 
illogaimonte etl'octuada pelo subdelegado de 
Santa Epbigonia ! 

Para fazer-se uma i~óa do procedimento da 
policia e da força. publica, vamos l'Of•Jrir o se
guinte facto: 

Achando-ao na janolla do nono o.•criptario 
o edito!' dost!l. fallu o o l'es;,oitavol cidadão 
Sr. Antonio Augusto da Fonaecl, eis que re
pentinamente quatro soldados de c.wll.llll.l'ia, 
com as espadas 0111 punho,. vêm ·esbar1•ar os 
cavnllos em front3 á mesma janolla, e arro
gantemente dirigindo-se a elhs-dizem-lhes o 
6eguinte: 
·c-Si os senhores assobiarem fazemos fogo. 

Essa é a. ordem que temos.» 
lriamos muito longo si quizessemoa nar1•ar 

todos os actos de brutalidade praticadJs pelos 
soldados, na rua· da. Imperatriz, contra os ci
dadãos que nlli se achavam ou casualmente 
passavam. 

A's 11 horas da noite a força teve ordem de 
recolher a quarteia. 

Consta-nos que o estabelecimento do S1•.Lopea 
fóra saqueado durante o grande tumulto. 

Consta-nos mais, que o er. Lopes reque
rera bontem ao juiz de direito da i• vara novo 
corpo de dalicto, pretendendo promover, por 
estes dias, os raspe~tivos pr!)cessos contl•a o de
legado do policia e outt•as autoridades. 

Agora uma pergunta:· 
Aonde achava-se ante-hontem o chefe de 

paliei>~ 1 
- No seu lar, como sempre. 
Nito temos policia nesta capital-o que pos

auimos com a denominação de autorilados poli· 
ciaos não inspira confiança a ningusm, nilo se 
implSe pelo res?eito as leis, não cumpra seu~ 
devere~ com criterio ;-e, quando apparece, 
quasi sempre tarde, ou provoca a gargalh:\da 
ou a violencia, 

Os acontecimentos de ante-hontem formam 
uma sério de granles attentados de principio 
a fim, 

Prende-se um cidadio sem motivo legal. 
Uma autoridade de o11tro districto penetra na 
sua casa, á noite, o pretende conduzil-o 6. po· 
licia ! O delegado de policia procede do mesma 
modo-invade com a. força publica a mesma 
casa e ordena áquella que arranque d'alli o pro
prietario-mol·to ou u:vo! 

O proprietario ó acutilado pelas espadas da 
soldadesca, na presença da autoridalo publica, 
ás 9 horas da noite, no interior da seu estabe
lecimento commcrcial ! 

E' a isto que nesta sit11açi!o se denomina
autoridade, lois e garantias con 1titucionaes 'I ) 

A P1·ouincia da S. Paul o, orgão republi
cano, noticiou o facto, no dia 14, do seguinte 
modo (18): 

c Consta-nos que a autoridade não pt·ocedou 
Jognlmont~ o com prudoncia no caso, ficando 
foridus algumas possoas. 

Para chegru·em a os~o resultado os soldados 
invadiram a casa rlr!'ombando a porta, e tiraram 
os refugiados r\ força do sabro, ficando os mi
soros prosas onsanguontndos o retalhados d~ 
golpos! 

No mos mo "toO I' fomm ellos conduzi dou, pro
duzindo o facto gt•ando indignação, ao ponto do 
SOl' apedrojad~ a força do cavullal'ia que vie1•a 
em auxilio da policia, 

Para a. estgçl\o foram chamados modicas, 
ao que consta, para oxaminlll'em os fe:•idos, · 

Ouvimog que muitas pessoas do povo foram 
att•opelladns e maltt'.ttndaa pelos valentões a 
càvallo, 
E~tnvam presentes o deleg-ad,J, ·varias sub

delegados e o commandaate de ut•banos. 
Bonito ! muito bonito I » 
No dia 15 a Pi'cvi!!Cia de S, Paulo moii

fi~.oll a noticia da vospera, do modo que vou 
tambem dar conhecimento M senado, porque, 
ainda assim, ba muito que notar no procedi· 
monto da autoriiacle (tê) : 

c-Sobre a noticia que hontem demos nas 
N o:icias da noite, temos mah os seguintes 
esclarecimentos: 

Divertindo-se Lu i~ Gonzaga, Lopes, estabe
lecido com uma venda á traveiiSa doComm~rcio, 
em atirar buscapés, foi advertido pelo guarda 
do po~to para não continuat• com aomolhante 
bJ•ingucdo, p1•ohibido pela policia. . 
· Longe de obedecer, LCtpes prorompe em lm· 
properios contra o policial e ca.mat·adas deste, 
que acudiram ao seu chamado, pelo que re· 
cebeu voz de prisão, a que se oppoz. . 

Chegando nostl. occasião, a autoridade po
licial pt·o~ut•ou· por bo:1..a maneiras tornar effe
ctiva a prisão, o que não conseguiu, sendo 
desobedecida e. insultada pelo mesmo inlividuo. 

Como durante todo este ·tempo se agglo
marat•a muito povo na t•ua e dentre elle alguns 
impr11lentes procuravam levantar contra a po• 
lic1a os populares, dirigindo chufas e insultos, 
a a11toridaâe tomou a rleliberaçllo de mandar 
chamar algumas praças de cavallaria, para 
manter a ordem e fazer-ao t•ospeihr. 

A intenção, como a~ vê, foi boa : o resul
ta1o ó q uo infelizmente nito correspondeu ú 
intonçllo, porque as p1•aças de cavallaria des
mandaram-se. Apanh:.ndo, no chegar, duas po
dredas e ouvindo algumas chufas, prancheara.m 
para a esquerda o para a direita, ferindo a 
Lopes em diversas partes do corpo, Tornou-se 
então effectiva a sua prisão, 

A autoridade procedeu a corpo do delicto, 
o, son lo os ferimentos declarados leves, mandou 
immediatamente la v r ar auto de prisão em fla
grante, prestando Lopes fiança provisoria. 

Foram i guo.lmonte pre•oa no cotltlicto An
tonio P. de Oliveh•a e Vicente da tal, qn1 no 
acto da pNsito injuriaram a autoridade policial, 
e Alfredo Bittencourt, . por oatar provocando 
desordem apczar do admoestado polo Dr. do-
legado do policia, . 

Esto foi posta om libordndo, o os daus pi· i
moiros viio ser processados. » 

Tom, pois, todo o cabimento o seguinte l'u· 
querilnent~. que sujeito ti dolibarnçtto do ao
nado (lê) : 

Roquoil'o quo, polo ministorio da justiça, ao 
poça no govot•no cópia das informações guo 
houver recebido úcot•ca do conflicto quo ao dou 
nn cr.pitnl dt\ provincin do S. Paulo om n noite 
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de 13 do corrente, entt•e pessoas do povo o a 
forç11 publica, -M,moal Ftan~isco OoJ'taia,., 

Foi npoiudo o posto em discuBs~o. 

O Sr. Son.~·es Brandão (minis
t,·o de estrangeiros) :- Sr. presidonto, o go

. vorno não tem noticia dos factos, aliàs gt•aves, 
que o nobre sanador pelo Paranil. acaba dB 
trazot• ao conhecimento do sanado. 

l~elizmonto a vorsiio dada pelo jot•nal que 
S. Ex. leu om segundo Jogar, nttonua algum 
tanto a impt•ossito desagradava! produzida pela 
primeira. 

Em to:Jo o caso as informações hão de vir no 
s9nado, o ontlío poder-se-!\ formar juizo com· 
pleto o seguro a t•espeito d9 taes factos, 

A:' frente da-administração daquella provín
cia se acha. um cidadão que se recommenda 
pelo sou espírito de jusltça. e modornç!to, o 
Sr. Visconde de ltti, 

Aet•edito, pJis, que, si os facto r.e det•a.m, 
não hlío de ter fa.\tado as convenientes provi· 
doncias. E' por ot•a o quo p~ss.o dizer sobre 
este ponto. 

Com relação aos tolegrammas lidos pelo hon
ra.do senador, recebidos do Rio Grande ao Sul, 
tambem nada posso ndiantar. Sem querer pôr 
em duvidll a boa fé do9 indivíduos que os 
transmittirnm, não sei até que ponto são ver
dadeiros. 

Como qnar que soj~, estou convenci lo do r1ua 
os netos n que esses telegrammàs se referom, a 
serem reaes, hão do ter outra explicação que 
não a intervenção do governo, que ni'lo precisa 
intervir na eleição. 

O que po•so afiançnt• e que o go·• orno ha de 
pt•oceder digliamontt~ por occnsião da eleição de 
um de seus membros, sondo corto que os acon
t!cimentos hilo de convencer o senado de que não 
ha, da parte do governo, a mais lsva intonçâ:o 
de int~rvir p!l.l'a vencer a eleição do deputado, 
hojo ministro, por meios violentos, 

O piogramma do tolorancia, de moderação e 
de justiça ~ue o governo apresentou perante as 
camaras, lia· do ter uma execuçiio sincera e 
leal. 

Tenho clito, 
Niio h.avondo . mais quem padisso a palavJ•a, 

encerron·so a d:scnssão. . 
Posto a votos, foi approvado o req uori

monto." 

ORDEM DO DIA 

CUEDITOS AO M!NlSTEn!O Ool AGU!CUL'rUnA 

Entt•ou om 3• discuosão n propastn do poder 
executivo, convertida om PI'(\JOCto do loi poln 
camat•a dos deputados, n. 2, do corrente anno, 
nugmont!\nJo do 314:184$630, o credito para 
as obr!\s n~cossa!'io.s !I omancipnçtto das colonins 
<lo Estado. 

Voiu n mesa," foi lid11 o posta conjuntamonto 
em discus~ilo, n seguinte 

Emenda 

~ Supprima-so n em onda ao at•t, 2°, adoptftda 
em ~· diacussão.-Dantas, :. 

Não hwendo quem p:disse a palavra, encer
rou.rm a discussrto, 

Posta a voto,q, foi approvada esta emenda, 
Foi a proposta adoptada p~ra sor dirigida a 

sancçiXo ·imperial, 
Seguiu-ao cm 3• discussão e foi sem debat~ 

. appt•ovada, tal qual passou em 2•, e adoptad'l 
_ p:u•n. subir ó. sancçllo imperid, a· proposta do 
poder executivo, convertiC!a om projecto de !ai 
poln. camaradas deputados, n. 21, do.dito nnno, 
aln•indo ao ministerio da agricultura um credito 
Stlpplementnrde199:457$190 li rubrica-Terras 
publicas o colonisaçtro - do exercício de 
1881-1882. . . 

FORÇAS DE TERUA 

Seguiu-se em 3• discussão e foi igualmente 
appt•ovada o adoptada para llet• dirigida a sanc· 
çlío imperial, a proposta do mesmo poder, con
vertida em projecto de loi,.n. 26,.do corrente 
anuo, fixando as forças de terra para o a.nno 
financeiro d~ 1883-1884. · 

ANTIGUIDADE DE POSTO 

Seguiu-se em 3" disousall:o e foi sem debate 
approvadn, tal qla.l passou ·em 2•, c adoptada 
para ser dirigida á sancçito imperial, a protJO· 
oição da camal'a dos deputados, n. 130, do dtto 
anuo, contando n!l antiguidadJ do fo tenente 
Aprigio dos Santos Rocha o fempo em que esto· 
ve, além de um anno,na 2• classe da armada, 

LIOENQ.I. 

Seguiu-se em. 3• discussão e foi iguallnente 
approvad~ e adoptada para ser dirigida a sanc
ç!to imperial, a proposição da mesma Cllmnra, · 
n. 126, de 1882, autorizando o governo a con
ceder licença a Joaó Milit~o de Sant'Anna, 
conductor de 3• classe da estrada de ferro 
D, Pedro II. ' 

E~gotndas n.s matarias da ordem do dia, o 
Sr, presidente deu pat•a orlcm do dia 21, nito 
excedendo das 3 horas da tarde : 

3• discuasilo da proposta d? poder executivo, 
convertida cm proJecto de lat pela camara doa 
deputados, n. 13, do corrente anno, abrindo ao 
ministerio da agricultura um credito supple
mentar pat•a occort•or li deficiencia das verbas 
-Garantias do juros i•s e:tradas de ferro o 
outras, 

2·' dita da pt•oposta do mesmo poder, igual
mente convcrti:la em pt•ojocto do lei, n, 15, do 
cot'l'Onto anno, autot·izí\ndo o n1inisterio do im
poria a pag~>r as dividas de exercícios findos na 
tmportancia do 23:274$328, 

Tt•abalbo 1 do commissões. 
Em seguida o mo 1mo St•. presidente convi· 

dou os Srs. senadat•os presont.es pnrt> so occu
parom com tt•nbalhos de suas commissõos. 

Levantou-ao a sossiio tl.a 11 horas · o 45 mi· 
nu(os da manM. 

--,------·---.. --·-·.\·-·-:-··-·--~ ... ----,r-----< .. -·-~.-:-; 
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ACTA 

E~! 21 DE JUNIIO DE 1883 

Prcsidencia do Sr, Barlto de Cotcgipo 

A's 11 hor.1s da manhã fe~-se n chamada o 
acharam-se presentes 28 Sr•, senadm•es, n sa
ber : Barão de Cotegipe, Ül'UZ Ma~hado, .Barão 
de Mamanguape; llodoy, Luiz Felippe, ·cni
chorro, Junqueira, Conde de Bnependy, Chris
tiano OttQni, Paulá Pessoa, Alfonso Celso, Cas
tro Carreira, José Bonifacio, de Lamnl'e, Cor
reia, Leão Valioso, Visconde de Muritiba, Bar
ros Ba1·reto, Diniz, Barão de Mamoré, Visconde 
daJnguary, Saraiva, Nunes Gonçalves, Viscon
de de Abaeté, Barão de Maroim, Fau.to de 
Aguiar, Martinho Campos, e Paos do Men
donça, 

Deixaram do comparecer, com causa· partici
pada, os Sra. Uchóa Cavalcan li, Barão da La
guna., Diogo VeU10, Jnguaribe, Franco do Sá, 
Soares Brandão, Octaviano, Silveira Lobo, Sil
veira Martins, Henrique d'Avila, Teixeira Ju
nior, João Alfrerlo, Viriato de Medeiros, Meil'a 
de Vasconcellos, Sinimbú, Carrão, Antão, Ri
beiro da Luz, !i'ernandes .da Cu11ha, Cunha e 
Figueiredo, Silveira da Motta, L1fayette, Vieira 
da Silva, Luiz Carlos, Dantas, Visconde de 
Bom Retiro, Visconde de Paranaguá, Visconde 
de Nictheroy e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer ,sem causa participada, 
o Sr. Barão de Souza Queil•oz. 

O Sn. 1° SECRETARIO declarou que não havia 
expediente. 

0 S:.t. 2° SECRETARIO declarou C[UB nilo havia 
pa!'ecores. 

A's 1 i 1/2 horas da manhã, o Sr. presidente 
decln.rou que nilo podia haver sessão por falta 
do numero legal de Srs. senado1•es, e deu para 
ordom do dia 22 : 

A mesma já designada não excedendo das 3 
horas da tar.le, a sabor : 

. 3• •liscussão da proposta do poder executivo, 
convertida cm Pl'OJOClo do lei peln cnmaru elos 
deputados, n. 13, do corrente anno, nb1•indo no 
ministorio da agricultura um CJ•edito supplo
montnr ptu•a occorror a d..-fic:iencia das verbas 
-Garantias de juros Lis estradn.s de forro-o 
outras. 

2• dita da proposta do mesmo pode!', igual
monto convertida em p1•ojoclo do lei. n. 15, do 
corrente nnno, autorizando o ministerio elo im
poria n pagnr ns dividns de oxorcicios findos, na 
1mportnncia do 23:274$328. . 

Trnbttlhos do commissõos. 
O m smo Sr. p!•rsic!onto convidou os Sra. so· 

nadares n so occuparom com trabalhos do suas 
commJssõcs. 

36• SE:SSAO 

EM 2~ DE JUNHO DE 1883 

Presidencia do SI'. BatCio do Cotegipo 

SUM:IUfiiO: - llxt·~otRS't'c.-Pat·oeOI'OS,- 1\oqnol'imonto 
0.!1 piLI'Ocor. AJIJirDYa~ito,·-Cot·rolo 1-:'0I'ai do Amazouu:~. 
DuiCill'liO o l'otpiol'iuwuto llo S1·. U:u•;lo do MaiiiOI'Ó, 
AJli'Ovaoão 1lo roquol'imuuto.-OnnHu 110 IIU.-CI'Dtlito 
ao miuit~torio tlu. ngl'icultua·a.. Vüta~:ão om :J,, tliscnli:i:lo. 
-Sorteio do uma lloputaç:io.-Dhitlall do oxorcicio.i 
Jludo11 tio miui~torla do hnpuno.-Sus11011Sítu 11'a tJossf(n, 
-.PI'O:Jcguo a so!lsi10, DiscuJ·~os dos Sta. Corroi:~, 1\u~ 
tu nos .1\laciut (minbtt'O do imporio, li'D~), Loão VoUoso, 
dom, ~ilvulrn ll:u·Uns, dou11, o JtliH]Uoira, EncO!'I'a• 
monto tl;L di:~cussão. 

A'a 11 ho!•a.s da manhã acharàm-se pt•esen
tes 30 St•s. senadores, n saber: Barão do Cote
g·ipe, Cruz Machado, Barão de 1\lamanguapo, 
llodoy, Luiz Folippo, Chicharro, Visconde de 
Bom Retiro, Junqueim, Ba1•ilo d.t Laguna,Conde 
de Baopondy, Pauln Pessoa, Castl•o Carreira, 
Meira do Vasconcollos, Viriato de Medeiros, 
Correia, Visconde de Muritiba,Jugunribe, Chris· 
tiano Ottoni, Soares Brandão, Alfonso Celso, 
Visconde do Abnotó, Fausto de Aguiar, Dan tas, 
Diniz, Antão, Vieira da Silva, Barros Barreto, 
Cunha e Figueiredo, Barão de Maroim, e João 
Alfredo. 

Deixaram de compnl'Ocel', com causa pa1•tici 
pada, os Srs. Octaviano, Silveira Lobo, Hen
riquo d'Avila, Teixei1•a Junior, Cart•iio, Ribeiro 
da Luz, Silveira da Motta, Luiz Carlos, Viscond a 
de Paranaguá, Vis~onde de Nictheroy e Vis
conde de Pelo tas. 

Deixou de comparecei', sem causa participada, 
o Sr. Barão de Souz~ Queiroz. 

O SR. PnES!DENTE abriu a sessão. 
Leram-se as actas de 20 e 21 do corrente 

m'z, e, não havendo quem sobre el!as fizesse 
observações, deram-se por approvadns. 

Comparoce1'am, depois do aberta a sessão, os 
Srs. José Bonifacio, Fernandes da Cunha, Ba
rão de Mnmol'Ó, U~hõa Cavalcanti, Pnes de 
Mendonça, de Lama1'0, Visconde de Jaguary, 
Nu nos Gonç tlves, Cansansão do Sinimbu, Mar
tinho Cnmpos, Diogo Valho, Saraiva, Leão Vol
loso, Lnfayotto, Fr.tnco do Sil o Silveira Mar
tins . 

O Sn. 1° SEORETAlliO deu conta do seguinte 

EXPEDIE:NTE: 

Officios : 

Do Sr. son:ulot• Bm•iio da Laguna, datado elo 
hoD;tom, con;municanrlo qna motivo do f'OI'Çil 
mawr o pr1va do comparecer li sessiío, -
ln toirado, 

Do in seci'Otario •lac11mara do.< Sra.doputndos, 
datado rle 20 do cnrt•nnto moz, comrnunicnndo 
que constou :lqunlla cnmnra lo:• sido snnccionadn 
n rosoluç1io <lanssornblón ge1·nl, mandando com
put'll' niL l'Oforma concod!rla no cal'ollão M•nool 
dn Vera C1·uz o tompo das liconçns que gozou. 
-Intoirndo. 

Do miniHlorio da ag1•icu!tuJ•n, drttntlo dn 21 do 
corronto moz, prestando us' informnçóos so
licitndne pelo senudo1 em offioio do 18 do cor• 
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ronto me•, relntivamento ao saldo existonto no. 
vorba-Obt•na publico.a-nttondidas ns designa
çil:•s foJitas peln poder• legislativo doutro do cor
r.etlto oxer~icio, e a outros assumptos,-A quem 
fez a ruqUlsiçi!o, devolvendo dopois á mesa. 

Representaçílo da commiss•io que recorreu 
para o sonudo do projecto substitutivo ao do 
n. 255 A do 1879, relativo ao montepio dos 
empregados da estrada de forro D, Pedro II 
remetten .lo dive1·sas listns contendo 128 assigna: · 
~urna. de omp•·egudos das diversas estações do 
mter10: da mesma estrada, arlherindo ao re
curso mterposto.- A' commissão de fazenda. 

O Sa. 2° SmORETARio leu os seguintes 

PAREOERliiS 

A' commissi!o de pensões e ordenados foi 
presente a proposição da otltra camara de 11 do 
corr·onte mez, autorizando o governo a conceder 
jubilação com todos os vencimentos ao conse
lheiro Manoel Mal'ia de Mor•aes e V alie, lente 
da cadeira de chimica mineral e mineralogia 
da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 
vindo annoxo> á·mesma proposição uma petição 
do lente a quem ella se refere, e bom assrm oito 
documentos que a instruem, 

Allega a peticionaria em abono de sua pra
tenção: 

1°, que conta 31 nnnos de effectivo exercício 
no magisterio ; 

2•, q uo serviu gratuitamente de examinador 
de phi~osophia, nos annos de 1848 a 1854, pelo 
que for mandado louvar pelo governo imperial, 
em officio de 8 de Abril deste ultimo anno; 

3°, que tumbem gratuitamente prestou-se, 
em 1845, ás demonstrações de anatomia des
criptiv~, servindo do chefe do amphitheatro 
anatom1co; 

4•, que, nos unnos de i867 a i870, por 
occasiiio do. guerra do Pat:,aguay, regou cumu
lativamente a cadeira de chimica organica, 
sem receber a gratilicaçilo diaria por cada liçi!o, 
que percebiam os oppositores em exercicio ; 
que exerceu por vezes e por longos periodos o 
lagar de director da faculdade ; que estando na 
regencia d:1 cadeira de pharmacia em 1856, 
deu ti lume uma obra do 254 paginas intituh•da 
« Conshleraçõe; Geraos de Phat•macia Thoorica 
o Pr~<tica »; que em 1873 publicou um com
pendia de chiml<'a mineral medica, em dous 
volumes com mais do 1.000 paginas, obrl\ que 
mereceu um honroso porocor da commissuo 
nomeada para examinai-a e un <nimo :>ppt•ovnção 
da congregação ; quo t:~mbem publicou sob o 
titulo « Fnsciculo do Direcções Indispensa,·eis 
para Alumno do Chimica Mineral », um pe
queno trabalho do qual dou duas odiçõos, que 
foram logo esgotadas; que, em Outubro do 
anno findo, fez imprimir á sua custa ns «No
ções de Chi mica Go•·nl », abrangendo ns lições 
da primoil•a partr. do cnrso, nnR quaos so 
achnm consi~·n <dos os progt·ossos da chim'cn 
modorna, de que foi introduclOI' no pai?.; o qi10, 
finalmonto, aiUd!L om M!Lin do corrente anno, 
entrog-ou nos typos, sob o titulo " An ilyso 
qualificativa <las substancia" minomoR », tim 
trabalho imporLanLo ilo <tUO so aenLia falta 
para 01 exorcioios prutioos dos alumno•, 

Provados, como se acham, de um modo exu
bot•nnto, n mnior parto dos factos articulnclos, 
o senrlo os outros notoriamente sabirlos, a 
commissão roconhocn, com intima satisfação, 
que o poticionario se tem tornado dig-no do 
maior apreço e dos mais pronunciados lou· 
VOJ'OS ~olos relevnntissimos serviços prestados 
á causa do en~ino publico, pnlo sou zelo, por 
sua muito cultivada intnllil!'nncin, o por seu 
inexcedivel nmor o dedicação no trabalho; e 
verificando tamhom, por um attest•tdo medico, 
que lhe foi presente, achar-se o mesmo peti
cionn.rio impo•sibilitado de continuar a reger 
11 carlnira que tanto tem sabido honrar, entende 
que lhe dnve ser concedido o favor que solicita, 
e que n!Lda mais é que uma merecida reaom
pens~, que o podet• legislativo nll:o tem retta· 
teado a todos a~uellos que, como olle, se têm 
distinttuido no desempenho das arduns funaçlSes 
do mngistorio ; e, pois, é a commis•l!o de 
pareoer que a pro,osiçi!o de que se trata entre 
em discussllo o seja approvada. 

Rala da• commissões em 21 de Junho de 
1883.-Antonio Jlf. Nunes Gonçal'lles.-J. 
R. de Lama1·e.-Lui:: Felippe. 

, O desembargador da relaça:o da côrte Eduardo 
Pmdahyba de Mnttos, em uma petição dirigida 
tis camarns legislativas, allega acha~se a sua 
~aude gravemente alterada, e, precisando de 
mtnrt•omper o exercicio do seu cargo para, em 
uma viagem á Eut•opa, procurar o remrdio e 
os rec~rsos que lhe são necessarios, om conse
quen<·la do que roquPr que seja o governo 
autorizado a conceder-lhe um anno. de licença, 
com o respectivo ordenado. -

A camara dos denutados adoptou e enviou 
ao senado a proposição de ii do corrente, dando 
ao. governo a autorização solicitada, e a com• 
m~ssão de pensões e ordenados, a cujo exame 
for submettida a proposição alludida, conside· 
rando procedente e plausivel o motivo de mo
lostia ullogadn, que acha-se devidamente com
provado com dous attestados medicas, é de pa
ro~er que a proposição entre em discussão e 
SOJ'l approvada. 

Snla das com missões, em 21 de Junho de i883. 
-Antonio M. Nunes Gonçalves ,-J. R, de 
Lqmare.- Lui:: Fel'ppo. 

A commisàão de pensões e ordenados exami
nou a proposição da camara dos depu ta cios, do 
ii do corrente, que autoriza o governo a con
ceder um anno de liconça, com o respectivo 
ordonnclo, no bacharel .João Ignacio Teixeira, · 
juiz de direito da com~trca de Santa Maria da 
Bocca do Monte, na província do Rio Grande 
do Sul, para tl'lltar do sua snudo ondo lho con
vier, o, verificando, pol' um attestado medico, 
annoxo aos papais que lho foram prosontos, 
nchar-so o mng-istrndo do que RO trata grave
monto enfermo, ó de parecer que a mesma pro
posição entre om discussilo e soja approvndn. 

Saia das commisslíns em H do Junho de 1883. 
-Antonio M. Nu nas Gonçalves.-J. R. de 
Lamarc.-Lui;:: Falippc. . 

A imprimir, para entrarem n~ ordem uos h'a• 
balhoa, 



Foi lido, posto om discussiio o som debate 
appt•ova:lo o roctuot•imento constant·J do se
guinte 

Pm·ecer 
A commissao <lo pen,õos o orlenados; n quem 

foi pr~sonte a proposiçiio cla.outra camarn, qu.e 
autorlZ~ a sovet•no a conce:lür um anno de lt
conça, com o respoctivo orJenado, no conega 
F1·ancisco Rochael Peroira <lo BriLo 1\Iodeiros, 
bibliothecario da fncul.lado dll direito do Rec fe, 
P.ara tratar de sun saude, onde l.he conv~er·;ve
rLficando que a meRma pl'Opaslç!ío vom des
acompanhaJa c;le qunlqucl' documento por onde 
se possa reconhecer a pt•ocedencia do motiva do 
molestia que a determinou, 1'e:1uor que se so
licite do governo, pelo ministerio d·J imporia, 
informações I'JliO possam set•vir do f11ndamento. 
ao parecet• quo tem do cmittir. 

Sala das conimissões, em 22 de Junho de 
:1883.- Antonio M. Nunes Gonçalves.- J. 
R. de LamaJ'C. 

001\Rlll!O GER<\L . DO AMAZONAS 

O Sr. Bàrão de Man1oré : -
Recebi hantem, pelo ultimo. paquete do no1•te, o 
Ama.ronas, folha otllcial da p1·ovincia do mes
mo nome, r!e 30 de Maio ultimo, que me foi re
mettida directamente, penso por sua i!lu~tre 
redncç!ío até com a nusencia no nosso illnstrado 
collega, o Sr. senador pelo Paraná, na qual se 
lô o seguinte (lê) : 

c OorJ·eiÕ gel'aZ.-E' tal a deficiencia. de p~s
soal e principalment~ de pessoal habilitado, no 
correio geral desta província, que o respectivo 
administr~dor se viu forçado a tomar a delibe
rnç!ío de_suspencler o registro do cartM, qu~ nào 
la\ em o valor declarado ou façam remessa de 
vales postaes ! 

Por este motivo nos foi vedado registrar hon
tem a nossa. corre>pondencia 'Para a côrte, 
sendo obrigado a mandar fazei-o no correio do 
Pará. 

Pedimos para este facto a attenção do Exm. 
ministra da agricultura e elo Sr. director geral 
dos correios. » 

Sr. presidente, a questilo do mau estado do 
carreio do Amazonas tem eido aqui debatida. 
mais de uma vez ; providencias já pot• mim fo· 
ram pedidas parn melhorar o c>tado daq uell11 
repartição : c, por isso, parecendo-mo, pelo quo 
11cabo de ler, quo nenhuma providencin fóra 
tomada, p1•ocurci hontem hnvcr informações a 
raspai to c subo r1ue por mais de uma vez tem o 
dlstincto director geral dos corL•eios l'cclamado 
do governo providencias a respeito, n!ío tendo 
sido aLtondido por falta de verba. Eu, portnnto, 
parn estar habilitado para, como mo cnmpt·o, 
propoL·cionnr no governo opportunamcnte os 
moias de quo possa carecer para quo a pro
víncia do Amazonas tenha um correio L'ogulnr, 
como muito convém, vou sujeibr LI dolibornçfio 
do senado o seguinte r.Jquorimonto : (10) 

Rcqrt~l'imcato 

Roqueiro qno· se poçnm no gowrno ns se
guintes informações: 

Qual o pessoal completo do corL•oio do Ma
naus, .capital da província do Amazonas 'I 

Qual o olfecti v o 1 
Si t'ó1• int'erio1· liquollo, qual a pazllo por que 

niío tom sido cornplota-:lo 1 
PnçJ do senado, 22 do Junho do 1883.

Barao de M amord. 
Foi apoie~do, posto em d:scussllo o sem debato 

approvado. 

ORDEM DO DIA 

CIUIDITJ AO MINISTER!O 0;~ AG!\IOULTURA 

Entrou em 3• discussão e foi som debato 
approvaJn, tal qual passou em 2•, c lldoptlda 
para ser dirigida li sancçilo imperial, a proposta 
do poder executivo, convertida cm projecto de lei 
pela camara dos deputados, n. 13, do corrente 
nnno, abrindo ao miniaterio da agricultura um 
credito supplementar para accorrer li defi • 
ciencia das verbas -Garantia do juros as es
tradas de ferr~ e outras. 

O Sa. Pn11SID111NT111 decbrou 'tuo ia otllciar-se 
no governo, pelo ministerio do 1mporio,pedindo 
a designação do dia, hora o lagar om que Sua 
M11.gestade o Imperador se dignará de recebet• 
umlL deputação do senado, q ne tem de apresen

.tar ao m~smo Au:;usto Senhor os. autographos 
dos decretos da assembléa geral fi::s:an ·to na for· 
çns ele terra para o anno financeiro de 1883-
1884 ; augmentando com 314:184$630 o credito 
concedido para obras nccessarias com a eman
cipação das colonias do Estado; abrindo aJ 
mtnistcr!o da agl'icultura creditas supplemen
tares : :\verba-Exerci cios finlo ;-do exercício 
de 1881-i882,Je 19\l: 457$190,Ii rubrica- Ter
ras p11b!icas e colonisação o para occorrer á 
deficiencia das ve1•b~ta-Garantia do juro3 ás 
estra las le fert•o e outras ; e ao ministerio da 
guerra um credito au~plcmonta1· d~ 321:000$ 
pa~a occorrer ás despe1.as d&s rubricas-Corpo 
de saude e hospitnes-e out1•as do referido ex
ercício d, 1881-1882. 

Em seguida foram sorteados para a deputn-. 
ção os S1·s. Si! v o ira Mortin "• Cansanslio de Si
nimbu, Diog-o Velho, Ma1•tinho Campos, Ch1•is
tiano Ottoni,Franco de Só. e Barão de Mnmoró. 

DIVIDAS DE lllXlllRClC!OS FINDOS. DO 1\HNISTI!lRIO 
DO HIPERIO 

Tendo do seguir-se em segunda discuasi'ío a 
proposta do polo1• executivo convertida em 
pt•qjecto do lei pel~ camara ~os deputD:d~s, 
n. 15, do c01·rente anno, autol'lzando IJ mmts
terio do imporia a pagar as dividas do cxm•ci
cios flndoR na imporbnoia do 23:274$3B, c 
niio se achando pr0sento a Sr. ministro d~ im
poria, convidado para n•aistir ostn discuss.b, o 
St•. pr.1sidento su9pendou a scssi'ío ató d cho
gnda do mos mo Sr. ministro. . 

A's H horas o 3/.4 da. manhã, pr~sogdu ,a 
sessão sob n prostdencta do Sr. VICO-[,I'OSt
donte. 

Achnndo·so n" snla immodiata o Sr. mini 'IL'o, 
do imp3t'io,fm•,tm BOI'I'c"dos pnt•n n dopu.taç1i~ quo 
o dovia rocobor, os Sra. B!Lrlio ~o Maro1m, l;11.us. 
lo do Aguint• o Paos .do Mondon<,'ll• o sendo 
introduzida o moamo Sonh~r no snlito com na 

----·-------·-------------·--·- .. -------··----------.-----·--



f 
J 

--...... ____ ...., 

BESSÃO EM 22 DB JUNHO 247 

rormulidados do ostylo, tomou uB~ento na mesa 
t\ dit•oitu do Sl'. pt•osidonte. 

Ent:•ou om segunda discussão, com o pnl'ocet• 
du comm:ssão de orçe~mento, o tll't. 1 du pt•oposta 
do podet• executivo, convertida em projecto de 
lei pela c amara dos deputados, n. 15, do cor
rente anuo, autorizando o minisL~l'io do impo
ria a pagar as dividas de oxorcicios findos nu 
i m por1ancia do 23: 27 4$328. ' 

O SJ.•. OoJ.•reia a -O senado consen
tirá em que a> minhas primeiras palavras sejam 
uma saudação, oxcrpcwrialmonte feita, ao mui; 
idoso e ao mais antigo rlos membro~ desta casa, 
que portanto tampo dirigiu brill1antemonte os 
seus trabalhos, o a quem a Providencia Divina 
pOI'mitto que completo hoje maisumanno ,lo sua 
long!l' existoncir., tão notuvel P.or importantes 
set•vtços prestado~ á causa publica. (Apoiadas 
gcraes.) 

Quizera dirigir-mo deslo já. ao nobre mi
tni~tro i mas sou forç~lo a dirigit·-me em pri
nelro lo:;ar ao gov orna. 

Quando, em uma das passadas sessões, lem· 
brei ao governo a necossidade de dar andamento 
á lei do orçamento, visto que estavamos com a 
sessão adi.an~adu, e ~iio havia ainda o parecer 
da comm1ssao de orçamento da camara dos· 
deputadas sobre a despeza do miniflterio do 
impe.rio, mal polia suppor que a inteira respon
sabilidade desse facto extraordinario recahia 
sobre o governo. 

Não posso, porêm, ter duvida a este respeito, 
á VÍbtll das palavras que encontro . no Dia1·:o 
Official de hontem, profdridas pelo illustre pre
sidente da c amara dos deputados. 

Silo estas (lê) : 

« O nobre deputado pediu a palawa para re
clamar a apresenbçiio do projecto de m•ça
mento. 

Devo informar a S. Ex. que a commissão 
t~m empr~gadoto~osos esforços para apresentar 
com a .maiO.' brendade o sou par~cer, o que não 
tem feito porq uo as tabel!as atnda não foram 
remettidus á secretaria da. camara dos Srs. de
putados (apoiad~s da '!l'laioria) i e que, logo 
ellas chagarem, tmmedmtamente. serão presen
tes à camara os trabalhos da com missão. " 

Si o illustre pt•esidente da camara dos de
putados tivesse a intenção de it•rogar a mais 
sovara censura ao ministerio, não o poderia 
fa1.er em termos mais enorgicos do que os quo 
acabo de ler. Esta. palavras infot•mnm quo 
nem s9quor as t<.Lbellas foram remettidas pelo 
gove!no á camara dos deputa los, quast ao 
termmar o 2• moz de sessüo, não podendo a ca
mara occupar-so com tiio urgente mnterin, 
parque documentos de que earoce deixaram de 
sor remettidos it sua secretariil.. Podemos jà 
affautar-no .. a assegurar que o exercicio se
guinte começal'á por uma resolu\·ão proroga
tivns do ot•çnmento. Quoror-se-á assentai' a 
politica do pai" sobro a demora da volaçiio do 
orçamento, do modo quó so mantenham assim 
o.t•tificialmonto situações politicas1 

Esta nnno U11M tor11o ontrnda noata casa todas 
nR partos componentes do orçamento ela dos-

poza i quando muito nos occupat•omos com n 
dospe~a d l alguns, poucos, ministel'ios. 

Quando so pódo, quasi ao terminar o 2• moz 
du sessão, pt·oferir as palavras que estou profe
rindo, tom-se irt•ogado ao govot•no mo recida 
censum. 

Agol'll, sim, posso dil'igi1·-mo uo nobre mi
nbtt•o. 

Não tinha n intenção do inquorir mais nos 
ministt•os qtte deixar,,m o seu lagar na camara 
dos delut,ldos, si estilo ll•anquillos áoerca de 
sua ree eiçilo. Sou, porem, .forçado a fot•mular 
esta per.guntu ao nobre ministro do imperio, 
porque vejo que o,vic~-presi,tento du provincia 
do Riõ Gt•ande do Sul; ma1•cou a reeleição (pa
t•eco que ó assim que devo legnhnente dizet•) 
do nobt•e ministro par~ o dia i2 ele Setembro, 
quando se sabia que tinh11 do cort'el' o oscruti
nio para a reeleição do um collega do S. Ex. 
logo nos primeiros dias de Julhq. 

O quo explica este retardamento da ~eeleição, 
pois que ó preciso chamai-a assim 1 Os tele
grammas quo na ultima sessão .li no senado 
mostram que se estão realizando mudanças no 
districto eleitoral que o nobre ministro repre
sentllva i e não posso deixar do pedir explicaçõos 
sobr~ estes factos. . · 

Dnvo ao nobre ministt•o a graça ·de haver 
lembrado na camara dos deputados um pequeno 
serviço meu- a parte que tive na reunião do 
CongroslO da Instrucção, cuja abertul'a S. Ex. 
adiou i (\'raça que igualmente fez-me um 
illustre representante da provincia da Bahia 
naquella camara. 

Devo corresponder 11 est11 graça informando 
precisamente ao nobre ministro do que occor
reu. 

Tratava-se, na sessão de 8 de Julho do anuo 
passado, do orçamento da despeza do ministerio 
do imporia. To manJo parte na discussão, 
proferi as seguintes palavras (lê) : 

" ~o ultimo relataria· do ministerio do im
poria trata-se da com potencia do Estado e da 
e'phera das attribuições das assemblóas pro
vinciaes quanto á instrucção publica. 

O certo é que ás assembléas provinciaos 
compete legislar sobre a instrucção publica e 
estabelecimentos proprios a promovorem-n'a, 
as.llim como ao poder geral creat• nas provincias 
estabolecimeutos do instrucção de qualque,• 
or i em. 

Nilo ha uniformidade na l~gislação das diffo
rantos provincias em relação ao ensino publico. 
Hnvoria, ontt•etanto, vantagem em que todos 
adol'tassem as modidns gor.1es mais conve
nientes pura o desenvolvimento do ensino mo
r,tl. 

Não po.recot•itJ. acertado ao nobre ministro 
da imporia provocar, no intet•vallo. das sessões 
a reunião de um congi'asso de instrucção 'I 

O nobt•o presidente do conselho, quando 
apresentou o sou programma, disso que pro
curaria formar um11 especie de congt•osso para 
estudar n importanto q tte~ttio da oq uitativa di
visão das impostos om goraos, prol'inciaes e mu
nicipnos, e da mais convenionto distl'ibuição dn 
dospeza pelo Estado, p·,•lns provincins o pelo 
municipio. 

-----··------------------
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E' osto moamo pousamonto, om mais vastn 
oscula, que suggiro no nol>re ministro do impo· 
rio para um Slll'viço dtl comidornvol alcance, 
Para o nol>re ministro esta idóa nilo ó uma no
vidade. S. Ex. sal>e que JlO!' oste moio se tum 
conseguido vulgarisar. • • . 

O Sr. Lei!.o Velloso (ministro do imporia): 
-Apoiado. 

O Sr. Correia:- ..• o que mais convém, 
em doutrina e em methodo, pnra a maior. dilfu-
sitJ do ensino popular. · · ., 

No Brazil não se póde negar a convoniencia 
da reunião das pessoas competentes nest.e as
sumpto, mnnJando as provincias os seus dele
gados, que bom podem se!' os inspectores da 
instrucção publica. 

O Sr. Lei!.o Velloso (ministro do impel'io): 
-Agradeço a lembrança de V. Ex., e a toma· 
rei em consideração. 

O Sr. N'lo'nes Gonça~~es :-E' uma idéa 
muito feliz.» 

Eis todas as palavras que proferi, lembran· 
do a reunião do um congresso do instrucção. 
Niio estou arrependido do o haver feito. Só· 
mente me arrependeria si esta rouniiio désso 
Jogar a alguma illogalidade. Era do. compo· 
toncia do governo a reunião do congresso i não 
so póde·constestar essa competencia. 

Reuniu o primeiro gal>inote da situação li
beral um congresso da lavoura i ninguem cun· 
testou-lhe o direito de o fazer. (Apoiados.) 

Si o poder legislativo póde determinar uma 
reunião desta ordem, nem por isso está inhil>id.J 
de o fazer o poder executivo. 

A's camaras, assim como ao governo, in· 
cumbo proceder aos inqueritos que, a bem do 
serviço, entenderem q uo é conveniente, o o 
congresso nlto é senão um g1•ande inquerito do 
inuito proveito para o interesse pul>lico. Onde 
poderia havet• illegalidade 1 

Na despoza que so fizesse sem a prévia con
signaçito de fundos pelo poder legislativo,dosda 
que não houvessem donativos para esse fim. 
Havendo esses donativos, nada absolutamente 
embaraçava ao govel'Do do realizar o intento da 
reunião do congresso de instrucção. 

Si. aindo. vigorasse a disposição do art. i O 
da lo i n. 2640 do 18 de Soteml>ro do 1875, não 
podia o governo applicar os donativos que os 
particulares fizessem para quulq uer serviço pu· 
blico ; competiria ao po:lor legislativo dai' dos· 
tino á es~as quo.ntias, pois que o artigo assim 
se onuncia(lendo): 

<( Do ora cm dio.nte serão os dono. ti vos os· 
cripturados como receita do Estado.» 

Esta disposição, poróm, foi logo modificada 
na seguinte lei do orçamento, 

O art. 15 da lei n. 2792, de 20 do Outubro 
do 1877, dispõe (liJ): 

« Os donativos feitos no Estado com appli· 
cnçilo espacial oxpl'Ossn dos doadores serão lo· 
vades tls vorbns respectivas, cuja imp01•tancia 
se considerará ns~im nugmonta,la. Não ha
vendo no orçnmonto vm•bn quo lhos corresponda, 
clovorüo Iaos donativos sor oscripturadoa om 
conta ospocinl. » 

Incm•poranclo n lei os donlltivo< no credito 
que o poder legislativo concede 110 oxocutivo a 
l>om do intol'osso nacional, o governo pódo dia· 
por dellos. 

. Com a lei de 1875, o governo nilo podia res
peita!' a vontade dos doadores; mns a lei de 
1877 dou todc1 a importancia a ossa vontade: 
desde que um pa~·ticular faço. donativo do quan
tias no Estado pa1•n promove1• um serviço pu
blico, ninguem comprehondo Óorque não se 
ha da respeitar osso. t•osoluçito. que cumpria, 
pois, inquet•ir logo que se resolv<'sse a reuni«o 
do congresso era: do que molo se farão as des
pezas.1 O governo respon:leu .. que as faria nos 
termos da lei de 1877, por meio do donativos 
que tinha para esse fim. 

Como tomei eu parte na mesa do congresso W 
Fechadas as camarn.R, não tive mais occasião de 
entenlel·-me a tal respeito com o nosso iltustre. · 
collega, senador pela Bahia, ex-ministro do 
imporia. No dia 19 de Dezembro recebi de 
S. Ex. ·esta carta ('ê) : 

" Exm. amigo e collega.-Foi V. Ex. quem, 
no senado,,suggeriu·me a idéa de um congresso 
pedago gico. 

Vai ser convocado, e peço-lhe quo aceito 
nollo o Jogar do 2o vice ·presidente, sendo i o o 
Visconlo de Bom Retiro, e presidente Sua AI· . 
te~a o Sr. Con lo d'Eu.-Do V. Ex. collega e 
amigo obrigado. -Leao VeUo.ço, " 

Respondi immediatamente nestes termos (~ê): 
" Exm. amigo e Sr, conselheiro Leão Vel· 

loso.-Estou prompto a. cump1•ir o quo V. Ex. 
determina quanto ao congresso pedagogice.

. Do V. Ex. collega e amigo obrigado,- Jli. F. 
Correia, » 

Deveria recusar 1 Pede-se o meu concurso 
para a realização de uma idéa que eu havia re
commendado como util á minha patria. la 
pre.>tar um serviço não retribuido. Julguei g_,ue 
nada obstava a que eu correspondesse á d1s• 
tincçilo·quo mo queria fazer o governo, coi
locando-mo em tão b:Ja companhia. 

Só tive conhecimento das instrucções expe
didas para a reunião do congresso, depois que as 
li no Dial'io O fficial. 

Cumpl'ia á mesa do congresso, em sua Jlri
meira reunião, liquidar a unica illegnli ado 
passivei, resultante desta convocaçllo-e modo 
de fazer a despeza. 

Foi então quo os membros da mesa indagámos 
si haveria necessidade de solicitar algum cre
dito do pode1• legislativo para essa despeza, 
pois que era nosso pl'Oposito não toma!' pa1'te no 
congresso si fosse preciso recorrer ao producto 
dos impostos. 

0 Sn. VISCONDE DE Bo111 RETmo:-E' oxa.cto i 
fizemos logo os to. pergunta, o, depois da roa
posto, ficamos doscançados que nüo haveria 
osso pedido de credito. 

O Sn. ConnEtA :-0 que soubemos 1 
Nc1o caroço agora recorrer senão ds palnvms 

do nol>ro ox-ministro do imporio, proforiJas 
nos Ln cnsa, na soss,1o elo 29 do moz findo. 

São na seguintes (lê) : , 
« Quando acolhi a idóa da t•ouniiío dosso con

groaso, suscitada nos ta casa poJo nobre sanado v 
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pelo P~>l'anu, e fóra della apresentada· e susten
tada po1• outros, entre os quaes o actual Sr, 
ministro da marinha; quando acolhi, digo, esta 
idéa, nilo cogitei de dispender, por conta do the
souru publico, quantia algum11. E a vel·dade 
é 9.uo, emquanto não me convenci de que 
pod1a fazer as respectivas despezas sem ra
correr ao thesouro, nil:o levei a etfei to 11 con
vocaçi!o. 

Fil-a depois· de convencido de sua rea
lização, independentemente do recurso aos 
cofres publicas, por meio de do. nativos ap. 
plicados de aocórao com as disposiç<!es do 
art. f5 da lei n. 2792 de 20 de Outnbro 
de f877, 

Cumpre·me acrescentar que até hoje nilo 
se gastou um real de verba algnma do orça

. monto, com o congresso de instrucção publica, 
Todas as despezas, repito, têm sito feitas por 
meio de donativos. 

Foi nesse sentido que autorizei as despezas 
·com o transpo1•te de objectos que deviam fign. 
rar na exposição, e solicitei do Sr. ministro da. 
fazenda que mandasse pór à disposição da dele
gacia do thesouro om Londres a quantia de 
·15:000$; assim como requisitei do mesmo mi
nisterio a transferencia de donativos, na impor
tancia. de 5:000$, para a verba- Eventuaes
com a declaração expressa de que seriam ap
plicados á.s despezas com o material o prepara
tivos dl sala do congresso. 

Assim, . vê-se terem-se tomado jà J?rovi • 
dencias para despezo.s até 20:000$, proveruentes 
e:s:clusivamente de donativos •. 

Quanto ao transporte de objectos que ti
nham de figurar na exposiçiXo, no intento de 
econ~misar o mais poss1vcl, dirigi-me a todas 
as companhias de vapores, solicitando dellas 
que prestassem este serviço gratuito. 

Re3ponderam·me affirmativamente a compa
nhia nacional de navegação a vapor dos portos 
do sul e das republicas do Prata, a companhia 
brazileira de navegação a vapor dos portos do 
norte, a companhia de H~mburgo e a da Ame
rica do Sul. 

Além destas, outras companhias estrangei· 
ras responderam, most1•ando . boas disposições 
para attender ao pedido do governo, ficando, 
todavia, suas respostas definitivas dependentes 
das respectivas directorias. 

Portanto, esperava fazer todas as· despezas 
sem· recorrer ao orçamento, contando sempre 
com os recursos existentes e que .iam p1•estando 
os donativos; o que não me seria difficil conse
guir, uma vez 9.ue todas as despezas nilo ti
nham do ser realizadas jà e de uma só vez.)) 

A este plano não se podia oppor obj ecçilo de 
illegalidlde ; e este ponto é para mim impJr
tante. 

Devo tratar do justificar-me, para que se não 
· supponha que queria assumir a minimn respon
sabilidade de qualquer illegalidade pratic'ada 
pelo governo. 

O que, como membro da mesa do congresso, 
tive do fazer com meus honrados collegas, um 
dos quaes, muito distincto, se 110ho. presento? 

Tivemos de oocupnr-nos com trabalhos, a]. 
guns pesados, c1uo, por minha parte, trntoi de 
oxoctllar, sonão com n perfeição com que o 

V. II. 32 

fizeram os meus illustres collegas, ao menos 
como minhas forças permittiam. · 

Quando, porém, o nobre ministro, sahindo 
fóra do nosso proposilo, entendeu dever pedir, 
não só sommas provenientes de imJlOSios paru 
realizar a idéa, mas lambem autor1zaçi!o para 
perpetuar a despeza por meio de operações de 
credito, niXo tinhamos outro caminho senão 
depor nas mãos do governo as nomeações com 
que nos havia distinguido. 

O SR. VISOONDID DE BoM RETIRO :- Foi o que 
fizemos. 

O SR. CoRREIA :-Eu desejava associar•m3 
a uma idéa de grande vantagem J?Ublica, maa 
som que ella corresse o risco da Impopulari
dade, como aconteceria desde que se fosse pedir 
aos contribuintes, nas apertadas circumstancias 
do thesouro, meios para realisal-a. 

O SR. DAMTAB :- Mas o credito nÍ!o esta em 
discussilo agora. 

O SR.·ConaEu. :-V. Ex. faça o favor de 
deixar que o Sr. presidente. me guie nesta dis
cussiXo. 

Os SRs. Jo:i.o ALFREDO E JtrNQUEll\A :- Esta 
conversando ... 

O SR. CoRnEIA :-Eis ahi porque me inter-
rompe; ó porque não me presta attençiXo.. . 

O Sn. DANTAs r- Niio ha tal; é injustiça. 
O Sn. ConaEtA :- Siio os nieus collegas que 

o dizem ; estou me dirigindo à mesa, e não 
posso saber ~uaes 01 meus collegas que fazem o 
favor de ouvtr•me. 

O credito nós o discutiremos em tempo; estou 
dando explicaç<!es pessoaes, a que me julgo obri• 
gado, desde que o nobre ministro me fez a graça' 
de. citar o meu nome na outra camara, recor
dando a parte que tive na reunião do congresso. 
Tive-a nos termos que acabo de referir ao se
nado, sem que d'alii me venha o menor arre-
pendimento. . 

·, ·Os donativos e:s:istiam, o nobre ex-ministro 
do i mperio o declarou perante o senado ; e eu 
ainda não vi reclamação nenhuma dos doadores 
contra o destino que o governo deu aos seus 
auxilias pecuniar10s. · . 

A proposta com que nos occupamos concede 
ao governo m11is um credito de 23:274$328 par11 
pagamento de dividas de exercicios findos, 
mencionadas na relação que acompanha a 
mesma proposta. 

Devo dizer ao senado que, com esta, jà nos 
temos occupado na presente . sessão com onse 
propostas de creditas extra-orçamentaes, na im
portancia de 3.358:456$515. · 

Ha o que notar na despeza para a qual se 
pede credito Y Seguramente. Verifica-se que 
foram excedidas verbas de despezas para as 
quaes o governo não tinha a faculdade do 
abrir credito supplementar, o por despezas 
verdadeiramente adiaveis. Vejamos. 

Excedeu-se a verba-Escofa Polytechnica
com a sommn de 650.$900 por livros fornecidos 
para a bibliotheca da mesma escola em iSSO. 
Havort\ u.lguem 9.11e deixe do reconhecer que 
essa despezn pod1n esper11r pelo exercicio Íll· 
turo ? E1•a ou nlto uma dospoza perfeitamente 

-./ 
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adilwel? Que urgencia havia da acquisiçlto 
desses livros, pa1•a saltar-se por cima da lei ~ 

Excedeu-ao a mesma verba na somma de 
852$%2 com pasl!lgens dadas a lentes e alum
nos da escola. par!l. exercícios praticas em 1880 
-1881. Ninguem mais do que eu rrconhece a 
importancin. dos exercicios praticas no ensino 
da engenharia; mas o que da mesm!l. fórma nlto 
reconheço ó que, p!l.ra s~ realizarem esses exer
cicioa, so exceda o credito legislativo, pos.ter
gan !o a lei do orçamen.to. 

Quando a verba está esgot!l.la; os exerc1c1os 
podem fazer-se em Jogar onde não haja neces
sidade de despeza como a de que •aqui se 
trata, 

E devo chamar a attençl!o do nobre ministro 
para o facto de se fazerem as vezes esses exer
cícios em Jogares muito afastados da córte,com 
s!l.crificio dos alumnos; si em alguns casos ex
cepcionaes essa medida pódQ sér de vantagem, 
não o póde ser como medida ordinaria; deve 
procurar-se realizar os exercícios praticas em 
pontos em que seja facil aos alumnos pobres 
assistir a elles. 

Portanto este mesmo credito, que parece dos 
mais justificados, encontra as asperezas que 
devo assignalar ao senado, esperando que se 
não renovem os factos a que me tenho refe-
rido. · 

Recebi hoje da Natividade de Carangolla., em 
Campos, uma reclamação sobre assumpto da 
competencia do nobre ministro, de que julgo 
dever tratar, porque entende com a sande pu
blica. 

Enviarei ao nobre .ministro os docum~ntos 
que justificam a representação, si S. Ex, dese
jai' vei-os, 

Eis a representação (lê): 
« Ha cerca de dous annos, corrido de S. José 

do Ribeirão (Nova Friburgo), aqui apresentou
se, fixando a residencia no Jogar denominado 
Carrego de S. Lourenço, um individuo de na
ciona.lidade portugueza, por nome João Augusto 
Corrêa de Gouvêa Reis, dizendo-se medico, in
titulando-se notabilidade, apregoando ter feito 
em ou troa Jogare•, onde residira, curas sor
prendentes. Tão roprehensivel tornou-se desde 
logo o sou procedimento, quer insultando e 
~eprimindo as autoridarles, quer formulando pi
lulas do tamanho de um limão, ou contendo 
cada uma sabstancia toxica em tal dosagem, 
que bastaria menos de uma para abrir caminho 
á sepultura, que logo as Jilessoas sensatas com
prehenderam nl!o passar elle de um cavalheiro 
de industria, e principiaram a acreditar que 
tu! vez tivesse razão de ser o boato que se pro
palava de ser alia bigamo ; o que mais tarde se 
verificou. (Documentos juntos.) 

«Continua entretanto Gouvêa Reis a transitar 
pelas estradas desta freguezia, clinicando, acom
panhado sempre de um grupo de fanaticos, 
dirigindo ameaças o dizendo publicamonto que 
nada temo, quo conta com a impunidade, por 
ter um protector valioso orn Campos. 'I> 

Espero que o nobre ministro, verificando a 
exnctidfio do facto, se dignara do o tornar em 
considoraçiio, para providenciar como ontondor 
acertado, pois quo trata-ao do uso indevido da 
modicinll. 

/ 
/ 

O Sr. Maclel (ministro do impe
~·io ) apressa-se a tomar a palaVI'a, quasi 
que umcamente para testemunhar ao senado 
n homenagem, que lhe deve, e agradecer ao 
nobre senador pelo Paraná o ter-lho propor
cionado occasião de as prestar. 

Deve aquietar o nobre senador, que tao in
teress!l.dO se mostrou pela sorte da reeleição do 
ministro do impe1•io, declarando que o ministro 
desej1 ver adoptado, corroborado o seu passado 
pela reeleiç!lo, mas si a derrota. fõr o resultado 
do sacrificio q_ue fez em aceitar a posição em 
que se acha, 1rá encontrar no circulo dos seus 
amigos as considerações que o têm acostumado 
muito aos altos e baixos da vida doe hJmens 
publicas. 

Essas razões o incitaram sempre a deixar 
que os seus committentes de outr'ora se J,lro
nunciem agora sobre a sua reeleição ; por 1sso 
a tem deixado corrar quasi â revelia, tendo-se 
d~do o facto, que crê ser virgem no paiz, de 
haver um presidente que sabia quo o ministro 
devia ser reeleito por um circulo da provincia, 
que elle ia cessar de administrar, e entretanto 
fazia demissões e nomeações contrari1111 á poli
tica desse ministro. 

ContJstando em aparte o nobre senador pela 
Bahiu, o Sr. Leão Valioso, que tal succedesse, 
o orador insiste dizendo que o attestam os actos 
otllciaes, e cita os nomes de alguns nomeados e 
as datas em que o foram, para o prova1•, ap
pellando e.inila para o testemunho do nobre 
presidente do conselho. 

Refe1•e o qu9 se passou, logo que â província 
chegou a noticia da retirada. do gabinete 3 
de Julho. Tendo o ex-presidente da província 
mandado chamar o actual vice-presidente para 
tomar conta da cadeira presidencial, este, che
gando a Porto-Alegre, te1egraphou ao ministro, 
varticipando que Se· havia esquecido da Carta 
1mperial de sua nomeação·; mas que, si o auto
rizasse, assumiria logo a presidencia, commu
nicando ao mesmo tempo que o presidente 
estava fazendo nomeações, que poderiam cha
mar-se contrarias ao interesse publico. 

Respondeu que as circumstancias na:o acon
selhavam a que se lançasse mito desse meio 
extraordinario. E assim continuou na adminis• 
tração da província o ex-presidente, até que o 
vice-presidonte apresentou a sua carta. 

Quanto aos !'aparos feitos pelo nobre senador 
sobre as nomeações e demissões, de que dão no
ticia os telegrammas, diz que nesses actos não 
houve senão o restricto cumprimento do dever. 
Cita os nomes de alguns dos demittidos, refe
rindo factos, pelos quaes não podiam perma
nacer â frente de cargos policiaes. 

Em relaçüo ao dia quo foi designado para a 
eleição, observa que nilo 'podia ter interesse em 
se ver privado de uma cadeira no parlamento 
por tanto tempo, Quanclo soubo que estava desi
gnado o dia 12 de Setembro, immodiatamento 
telegraphou ao vico-presidonto,dizendo-lho que, 
si não tinh!t já publicado o neto, o suspendesse, 
porque podia dar Jogar n reparos um prazo tão 
grllndo. Tondo sido a rosposta'- que u acto ,ja 
ostava publicado- entondou que o nüo pod1a 
mais alterar, 
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Sobro o congresso da instrucçiXo refere q uo 
procurou inteirar-se dos factos, que sorvira.m do 
base para accusações contra. o seu acto de adia
mento. Dli testemunho de sua homenagem pela 
declicaçiXo e fervor, com que a i!lustre commis· 
alo procurara desempenhar-se do encargo, de 
que se ha.via. incl1mbido, mas com o reavei to 
que devo ao senado diz que em sua opmiilo 
convem observar ató que ponto so deve acei
tar uma commissilo do governo sem indagar de 
sua legitimidade, 

NIXo entra nessa discusailo agora, por estar 
o credito que pediu dep3ndenLe de solução da 
camara dos dep11tados ; mas a.tlança ao senado 
que, qua.ndo a olle 1•ier o credito, tratara de 
toda.~ aa questões, que com e!le se ligarem, 
porque o empenho do governo é a publicidade. 

Tomar à em considoraçilo n representação q 11e 
o nobre senador tronxe á trib11na, relativamen ce 
ao exercicio indebito da medicióa, q11e está 
fa.zando 11m estrangeiro,. como S. Ex. declarou. 

Responde finalmente aos dons reparos que o 
nobre senador fez ao credito. A despeza 
feita com as . obras na escola. polytechnica não 
deve merecer censura, doada que o excesso da 
verba foi tilo pequeno, sondo certo que nem 
sempre as despezas se podem calcular com 
precisão. 

Quanto aos livros que foram fornecidos a 
escola,eram indispensaveis, e lambem o excesso 
da. dospcza foi de pequena quantia~ 

Concluindo diz q11e nilo pediu a· palavra 
tanto para defendor-sJ, como para pedir ao 
senado a s11a benevolencia e testemunhar-lhe a 
sua veneração, solicitando todo o seu auxilio 
)?ara o desempenho da. missão de que está 
mcumbido. 

O Sr. Leii.o Velloso a- Sr. pre· 
sidente, nlío levanto-me para involver-me na 
discussa:o, visto que o nobre senador pelo Pa· 
raná não tratou exclusivamente do credito: 
resvalou para a politica do Rio Grande do Sul; 
e nilo quero tomar parte nas ·questões q11e 
agitou. 

Entretanto, como dei um aparte em contes· 
taçlto ao illustre Sr. ministro do imperio, quando 
S. Ex. assevero11 qoe o ex-presidente da pro
vincia do Rio Grande do Sul, apenas lhe constara 
a mudança do ministerio, fez reacção adminis

·trativa no seu diatricto, julgo do· meu dever dar 
as razões da minha contestação. 

F11nda-se ella em informações que tive do 
ex-presidente daquella provincia, o honrado 
Sr. So11u Lima. r>arecendo-me extraordinario 
a incompativel com .s11a reconhecida circom
specção, o procedimento que lhe attriboiam de 
ter effectoado tal reacção logo que lhe constou 
& mudança. ministerial, e, principalmente, 
quando ·soube que o nobre deputado pelo Rio 
Grande do Sul havia sido chamado aos conselhos 
da corOa, apenas o Sr. Souza Lima chegou a 
esta capital, eu, visitando-o, perguntei-lhe ai 
effectivamente tinha alguma. procedencia a 
accusaçfio q11o lhe faziam • 

O Sr. Souza Lima me afiançou que ni!o havia 
procedencia nal\ccusação, pois não tinha feito 
mudlnça alg11ma, até porque, apenas lhe cons
tára quem erl\ o ministro do imperio, formara 
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o proposito de n!lo continuar na administração 
da provincia, e convidaJ•a o vice-proaidonte a 
aasumil-a, visto como nilo podia ser dele gado 
de S. Ex. 

Accrescentou ainda o Sr. Souza Lima q11e 
recebera do nobre ministro um telegramma 
perguntando-lhe si fizera alg11ma reacçilo ou 
~udnnça, a~ que ~espondora . que tinha con
VIdado o VICe·prostdente a tomar a adminia
.traçlto, porque nilo 9.ueria, não polia, nem 
devia ser d•legado de s. Ex. 
. F11ndado, pois, nestas informações do Sr. 
Souza Lima, arrisquei o meu aparte ao nobre 
ministro, e a minha afllrmativa Re apoia nas 
informações do Sr. Souza Lima, de cujo ca
racter faço o melhor conceito. Nunca me pa
recéu que alie pudesse ter procedido com a 
leviandade e imprudencia que se lhe attribuia, 
porquanto sempre se portára com criterio. 

Silo estas as explicações que julgo dever 
dar. Tratarei doa assumptos relativos ao con
gro aso em occaaiil:o opport11na, esperando 
faz el-o de modo a j ustiftcar o meu procedi· 
manto. 

O Sr_. Maclel (ministl'o do imperio) 
pede vema ao senado para dar uma breve 
resposta ao nobre senador. · 

Nilo disse que o Sr. Souza Lima havia. feito 
uma reacção, mas guo havia feito nomeações 
como fez a 26 de Maio, data em que, pelo meno~ 
no littoral, nil:o se podia ignc,rar que se tinha 
realizado a mudança ministerial, e como o novo 
gabinete tinha. ficado composto. 

E' verJade ter o orador telegraphado a27, 
perguntando que nomeações estava fazendo ; 
não é, porém, verdade q11e o Sr. So11za Lima 
tivesse dado a resposta terminante que referiu o 
nobro senador ex-ministro do imporia. 

O Sr. Souza Lima nilo respondeu ao primeiro 
telegramma, tendo, em segundo telegramma, 
24 horas depois, mandado o orador que S. Ex. 
nito expedisse os titulas de nomeações que h11vio. 
feito. Foi no dia 28 que responde11 ter tido noti
cia da que o orador havia sido chamado para o 
governo. 

Declara. que em tudo procedeu com a an
nuencia dos seus collegaa de gabinete.· 

O Sr. Silveira Martins observa 
q11e, si o ex-presidente do Rio Grande do Sul, 
depois de saber. que . o ministe;io de que ora 
delegado se havta retirado, continuou na admi· 
niatraçllo, ourta cousa nil:o fez senllo ae~uir 
o exemplo do gabinete transacto, 'lua realizou 
altos negocias, despendeu o dinh01ro publico e 
effectuott nomeações importa.ntisaimaa, ainda 
depois de haver perdido a confi!lnça da camara 
e obtido a exoneração do seu cargo. 

Entro as nomeações, avulta a do consul em 
Pariz, nomeaçlto inconveniente e injusta, por· 
que o consul na.Hollanda, que foi o nomeado, 
muito tempo nil:o havia que compromottera a 
paln vra do governo, sendo ob1•igado a fazer uma 
retractaçíio em mataria do omprostimo, A isto 
accresco que nem sequer se tinh~ recebido no
ticia ofllcial da morto do ex-consul em Pariz. 

---------··-·--llr----::-------.-.... 
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Tanto foi o nçodnmento do ministerio demis
sionnrio! 

Ora, quando assim funccionnvnm nnot•mal· 
mente os seoretnrios de estado, em vez de se 
limitarem ao simples aviamento do expediente, 
como não procederiam os agentes do governo 
nas províncias 1 

O minister1o cahira ; legahnente tinha o 
poder, mas moralmente já não o possuiu. Ni'ío 
devia continuar na administração. Assim o 
oxigiam não na leis oscriptas, mas as do decoro 
o delicadeza de sentimentos. Postergan:lo-ns, 
sacrificàu as instituições e entregou-se a uma 
veJ•dadeil·a crapula administr11tiva. O proprio 
me-presidente do conselho tinha convicção in
tima de que não podia continuar, porqu~ )lem 
conchegado a S. Ex. estava o grande par1go da 
corrupção, 

O orador tem liberdade parn dizer estns 
cousas. Nilo sact•ifica a verdade ã necessidade 
de arranjai' maiorins convencionaes. Não as· 
pira a govern1u o pniz. O seu _papel é este : é 
assignalar os grandes abusos, 111nda com sacl'i· 
ficios das conveniencias, para· que elles se cor
rijam, si não por sentimento de patriotismo, ao 
menos pelo temor da opinião publica. 

Em seguida, declara o o_rador perfeitamente 
correcto o procedimento dos homens do governo, 
que mudam o pessoal dos cargos chnmados de 
confiança. Nilo sustent:l doutrina de occasifio. 
Amanhã os honrados senado1•es opposicionistas 
serão governo, e o orador nunca lhes incre pará 
taes mudanças de pessoal. 

Paliou-se no congresso de instrucção. O ora
dor dnrã o seu voto ao governo, e aproveita a 
occnsião para explicar por que o fará. Si o minis· 
tro, a quem cabe a responsabilidade de tal con
gres~, viesse ás camaras pedir credito, é pos
sível que o,orador lh'o recusasse, e isto para 
punil-o. Mas esse ministro retirou-se, e, pois, 
hoje com outro ministerio, o o1•ad0t- só o.ttenderã 
á respeitabilidade do governo bra.zileiro perante 
o mundo civilisado . 
. Ne senado não ha lagar para mais ; si, po· 

róm, o orador fosse deptttado, sem duvida ne· 
nhuma, proporia a accusação do ex-ministro ; e 
si elle vier, para ser julgado pela camat•a vita• 
licia, o voto do orador será para. condemnal·o. 
Emquanto não se der um exemplo destes, não 
se corrigirão as exorbitancias dos ministros, 
A despeza os tá feita, pague-se ; mas a illegnli
dade praticou-se, commetteu•Se um crime: 
pois castigue-se o réo. 

Tendo o Sr. senador Leiio Vellso observado, 
em aparte, que- co_m. tamanho rigor já devern 
ter ado pun1do o mm1stro da fazenda que lar
gamente emittiu papo l-moeda, sem autorização 
do corpo legislativo-, o orador responde quo 
esse acto seu foi imperiosamente ditado pelas 
necessidades do paiz, precedendo audienCJa do 
conselho de estado ; mas ntlo assim os alvitres 
illegne> que eram habitualmente postos om 
pratica. pelo ministerio passado. 

Quanto ás dcspe~as do congresso, bem dese
jara o OI•aclor vor os documentos parciaes justi· 
ficativos das tabellas, para verificar om quo 
fornm empregados os dinheiros dos don:>.tivos. 
A lo i já nlio ó boa quando determina que os 
donativos angmontom ns verbas; mas omfim ó 
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nlei. Ora, sendo assim, nua so podia applicm• 
ao cong1•es'so donativo algum, pois que na verba 
niio figuJ•ava o congresso. 

Passando a tratar da politica do R.io Grande, 
manifestn-se o orador mais uma vez sectnrio do 
systemn de conceder ás provincias maxima li· 
b01•dnde na gestilo de seus interesses. A uni· 
dade na variednde deveria ser 11 di visa de todos 
quantos se interessam pela integridade do lm· 
perio, pois que esta integridade só se forta· 
lecerâ desde que cada provincia possn dirigir-se 
naquillo que do perto e e:tclusivamonte lhe 
interessa. 

Parn mostrar quão desconhecidas e menos• 
cabadas têm sido estas idóas, lê um proj acto de 
lei, quo passou na assembléa provincial do Rio 
Grande a respeito de lei do orçamento. O então 
presidente da província (passava-se isto em 
1876) era o Sr. Araripo, que nlids·pnssava por 
um luzeiro do partido conservador. Pois bem ! a 
lei não foi s.anccionuda por - inconstitucional. 
Quando assim procedem os luzeiros, o que não 
f11riio os Souza Lima ! 

Hnvendo, em apartes, reclamado contra esta 
a.precincüo os S1·s. Martinho Campos e SM·aiva, 
declarando este Sr.senador que o Sr,barão de 
Souza• Lima administrara a provincia de Per
nambuco muito bem, com zelo, prudencia e 
energia-o orador diz que não contesta esta ou 
aquella qualidade individual do ex· presidente 
do Rio Grande do Sul. Tão pouco se guia por 
informações ; julga esse administrador como 
deve julgai-o, pelos seus actos na administra
ção e no pal'lamento. Orn, tanto neste como na· 
quolln, a capacida:le do ex-presidente nunca se · 
patenteou de modo aprecinvel. S. Ex. é o que 
costuma chamar-se uma notabilidade eng nrra· 
fada. 

Não ha, porém, neste paiz como ser medio· 
cridade rnsa. Os que se levantam excitam 
odiosidades, mas não assim aquelles de quem 
nada se receia. A l'nça latina distingue-se peb 
inveja e pelos ciumes - e nós somos do raça 
latina. · 

No R.io Grande, o S1•, Souza Lima esteve sem· 
pre iácilado, tragando a ignominia da posiÇão 
falsa que aceitara. Repelliam-o conserva· 
dores e liberaes, e S. Ex. de lá escrevia 'que -
os que lhe haviam promettido apoio eram uns 
pomadistas. Foi talvez, pelo acto de heroismo 
que praticou, continuando a administrar a pro
vincla nestas circumstancias, que o transacto 
gabinete o nomeou barão, 

Voltando ao projecto do lei acoimado de in· 
constitucional, e, como tnl, não sanccionado 
pelo ex-presidente da província do Rio Grande, 
em 1876, o orador mostra que nesse projecto 
regulnvam-se os casos em que o presidente d!l 
província. poderia prorogat• a lei 'do orçamento, 
a saber, na hypotheee do nlto eleiçllo, nn de ni'ío 
reuniiio da assembléa o na de niio votação da 
loi orçamentn1•ia. Eis o projecto inconstitu· 
cionnl ! Muito pelo contrario,olle tendia a coar· 
ctnção do netos inconstitucionaes p1•aticados 
pelos presidentes. 

O oradO!' pode ao honrado ministro do im
porio q uo ao in tercsse por esse projecto, fa· 
~endo com quo sobro elle dô parocor n com· 
missão ele n~semblóas provinclaos da camara 
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dos Srs, deputados, a cuja apreciação elle esta· 
sujeito. Com isto prestara bom serviço u pro
vincia de S. Ex, e do orador. 

Ainda actualmente o presidente do Rio 
Grande tem de prorogur o orçamento,e por que'l 
Nilo por culpa delle, mas pelo crime do Sr. 
Souza Lima,que adiou a assemltlóa só porque al
guns militares foram fazer tumultos na!' gale· 
rias. O governo passado suspenden por tele
gramroa a lei de orçamento de Pernambuco,fez 
com quo não se pagassem os impostos na Bahi!lo, 
mas nilo foi !tido ; agora o Rio Grande vai ficar 
sem orçamento legal por causa do acto do ex
presidente da provincia. 

Concluindo pede o orador ao senado que re
leve haver-lhe tomado o tempo com estas con

• ·· siderações, que aliás foram J?rovocadas pelas 
do nobre ex-ministro do imperto, 

O Sr, Leão Velloso a-0 senado 
comprehonde que, depois das violentas censuras 
do nobre senaâor pela provincia do Rio Grande 
do _Sul ao minisLerio de que fiz parte, não 
posso deixar de dizer algumas palavras, pro
testando contra o modo insolito por que se pro
nunciou ·a nobre amador, e contra suas ini
quidades com ro!açito a esse ministerio. 

O nobre senador afl!rmou que o ministerio, 
depois de exonerado, resolveu grandes nego-· 
cios, mas nito disse qutLes foram alies, O no bro 
senador, com a lealdade de que tanto se ufana, 
nilo poclia aventu1•ar uma proposição destas, 
assim vaga, e que póde dar lagar a juizos teme
rarios ; devia francamente dizer quaes foram 
essls grandes negocias. 

O Sn, SILVEIRA MARTINS : - Refiro. me a 
assumptos resolvidos. 

O SR. LEÃo VELtoso :-Reclamei contra· a 
sua proposiçlío, e o nobl'e senador redarguindo, 
referi u-se a indemnização pela desapropriação 
de umas casas o ter1•enos na Gambôa, 

E' este um negocio que estava resolvido, ha 
muito tempo. . 

Logo que entrara par& o ministerio, o hon
rado senador pela provincia do Rio Grande en
tendeu de resolvei-o, requisitando do thesonro 
o respectivo pagamento, 

Quanto ás nomeações de funccionarios a que 
alludiu, fel-as o ministerio com seu pleno di
reito, uma vez que se achavam resolvidas, e o 
ministro não estava demittido •. 

O poder que demitt9 os ministros não 6 a 
camat•a, ó o mesmo que os nomeia, a saber, o 
imperador no exorcicio do poder moderador ; 
e o góverno não póde interromper suas func· 
ções ,. Limitamo-nos, entretanto, a despachar 
o que se havia resolvido antes da crise, 

O nobro senador comprehende bem que a sua 
doutrina não póde pt•cvalecer, de modo que, 
durando a crise por muito tempo, a administra
ção ficasse parada. 

O Sn. Sn.vEtRA MARTINS dti um aparte. 
O SR. LEÃO VELLOSO :- No caso do gmvos 

omergoncins, necessitando do providencias 
promptas, quem as rosolvoria? PoJa doutrina 
sustmtada, doverlrtm ficar sem solução, nté que 
se orgnni?.asso o novo· ministorio, o quo ó im
passivo! do ndmi~ir-so por nbsur do, 

L_ 

O nobre senador sabe muito bom que em 
outros paizes de 1•egimen igual ao nosso a 
aoluçl!o de crises ministoriaes tem sido demo
rada,e ainda ha pouco, na Hollanda, uma durou 
tres mezes, mas nem pot• isso a administração 
parou : os· ministros vencidos no parlamento 
continuaram a administrar praticando actos 
de governo. 

A verdade, porém, <i que depois· que pedimos 
exonot•ação nada mais deliberlimos, limitâmo

. nos a expedir despachos sobro deliberações to
madas em conferencia antel'ior à crise, ent1•e 
os _quaes n nomeação de consul pat•a· Pariz. 

Tivemos communicaçllo telegraphica de que 
havia ai! i fallecido o consul, e desde logo tra
támos 'de prover a sua succoasito ; e fizemol,a 
nomeando para aquelle consulado o consul m11is 
antigo, CJ.Ue era o da Hollanda, contra quem 
nada havta _ que pudesse impedi!• sua nomeação, 
contra a qual ate ~gora não se levantou recla
mação. · 

O nobre senador, encaminhando o seu dis
curso para a apreciação do governo do Sr. Souza 
Lima, em sua provincia, accentuou a injustiça 
com que tàm 'tratado aquelle distincto ctdadlto, 
alias merecedor de todos os respeitos pelo seu 
procedimento, pelo sou caracter e· pelo modo 
por que admimstrou, não sómente a provincia 
do Rio Grande do Sul, como a de Pernambuco, 

O Sn. SARAivA:- Em Pernambuco procedeu 
muito bem, fez uma boa adminisLração. 

0 Sn, SILVEIRA MARTINS dâ um aparte, 
0 SR, LEÃO VELLOSO:- Não admira que O 

nobre senador o qualifique de incapaz; porque 
se arroga o direito de conferir diploma de inca
pacidade a quem bem lhe apraz. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS:- Naturalmente, 
porque não acredito na sua. 

0 SR. LEÃO VELLOSO:- Pois eu admiro a 'de 
V. Ex. Quando o ouço fallar de si mesmo, chego 
a convencer-me de que <i um portento, sem 
igual no mundo ; mas estou satisfeito com a que 
Deus me concedeu, e em todo caso não acredito 
em sua infallibilidade, 

O nobre senador suppóe-se sempre lá no 
Rio Grande, onde não só dã e tira diploma ~o 
liberal, mas até distribue e recusa talentos, vtr· 
tudes e saber a quem lhe parece, conforme 
seus caprichos; e onde os que incorre1n em 
seu desagrado silo qualificados de traidores d 
patria e por pouco que não sil:o enforcados. 
(Riso.) 

0 SR. SILVEIRA MARTIN8:-. E' bom que nlío 
vá la. 

0 SR. 'LEÃO VELLOSO :-Si fosse, não me doi· 
xaria enforcar, Em todo o caso, prefm•iri a 
andar só a andar acompanhado, o que muitas 
vezes ó molhar, como aconteceu ao Sr, Souza 
Lima, cujo crime <i ter preferido a posição 'lu e 
soube manter, desde que acoitou a presidencin a 
contra gosto do nobre senador, ar1•iscanclo-se a 
tlcar isolado; porquanto, conforme proclama o 
nobre sanador, o Rio Grande do Sul so resume 
om S. Ex. 

O Sn. SILVEm,~ MAI\TINS dú um aparto. 
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0 Sn. LEÃO VELLOSO:-Em todo O caso, o· 
nobre sonn.dot• declarou que havia de obrigai-o 
e. exonorar-ee, o que não aconteceu, visto que 

. o Sr. Souza I,ima foi, tomou posse do governo 
da provincia, com o que prestou um grande ser
viço, tanto que o governo o distinguiu com o 
titulo de barão, que tanto tem incommodado ao 
nobre senador. 

O Sn. SILVIIIIR.t MARTINS :-Não me incom
modo, porque foi uma cousa digna do governo. 

·Peço a palavra. 
0 Sn, LEÃO VELLOSO: -Mas d 'entre todos 

os actos d~ administração dQ Sr. Souiia., Lima, 
quaes foram os que o nobre senador censurou f 

A nomeação de um republicano para promo· 
tor publico e a de um individuo do m!l.us pre· 
cedentes, no conceito do nobre senador, que até 
atllrmou que era ladrão de cavallos, 

O Sr. Souza Lim11. defende-se perfeitamente 
da primeira censura, atllrmando que o repu· 
bZicano nomeado promotor publico ó muito, 
digno por seus dotes into!lectuaes e mora.es, 
e muito apto para desempenhar o cargo. Tendo
se, ha pouco tempo, formado em direito, suas· 
opiniões republicanas nos tempos academicos 
não constituiam defeito quo impedisse de ser 
aproveitado n'uma. promotoria publica. Quanto 
&o individuo, tão sevaramonto qualificado pelo 
nobre senador, o Sr. Souza Lima, atlirma que 
sou procedimento lho foi abonado por attestado 
do ,juiz de diroito Manoel Marques da Cunha, 
e.m1go do nobre sonador,o que estava exercendo 
o cargo de chefe de policia., q_ uando assumiu 
a. administração o Sr. Souza Ltma, que o con· 
servou no cargo até á chegada do chefe de 
policia. nomeado. 

Pelo que respeita ao adiamantada assemblé& 
provinctal, o governo approvou o acto do presi· 
dente, de accórdo com as considerações 'lue o 
motivaram .O meu honrado collega,o ox-mmis
tro da agricultura, nos apresentou um telo
gramma do deputado provincial, o Sr. Kosse. 
ritz, dando parte dos tumultos que havia na 
assembléa provincial, que, r,or causa delles, 
nlto podia funceionat• ragu armante ; e cen
surando ou queixando-se do Sr. Souza Lima 
não tomar providencias, 

Em taes condições como havia de continuar 
. e.berta a assembléa provincial 1 · 

O Sr. Souza Lima adiou·a, portanto, de 
&ccórdo .com a razão do preceito constitucional ; 
esperando que com o tempo se apaziguassem os 
animas o as cousas entrassem em circumstan
cias normaes. 

Foi por esse motivo que o governo approvou 
o neto do presidente. O governo, combinando 
as informações que tinha tido, mesmo de parte 
adversa, porque o Sr. Kosseritz ó um dos ami
gos do nobre senador, com as emanadas de 
outras fontes, julgou razoavol o adiamento. 

Slto estas as considerações que tinha a fazer. 
Quanto ao congres•o do instrucção, esporarei a 
vinda do credito respectivo a esta casa para os· 
tabelocor. a minha defesa, que espero ha do 
c?nvoncer ao senado de que 1,1rocedi com a con
vtcçilo do que não mo afaste1 da esphera Ioga!. 
(Mui to bem.) 

OS~·. Silvetru. Mu.~·.tin"' .admi
ra-se de que o nobre ex-minish•o do imporia, 
apertado em sua defesa, se refol'isse a uma 
expressilo, que attribuia ao orador, utlirmando 
que declarál'a que o Sr. Souza Lima não dos
embarcaria no Rio Gt•ande do Sul. Contesta. 
que tal dissesse; o que ao contrario disse aos 
aous amigos foi que o não atacassem, que et•a 
11m liomom nullo, q!l~ mostrada.. em pouco 
tempo o que era. E fo1 1sso mesmo o que havia 
dito no senado. 

Refere-ao em seguida ao que o nobre ex-mi
nistro disse sobre o e.diamen to da assembJea. 
provincial, mostrando não serem procedentes 
as razões justificativas 'dess~ acto. Os tumultos 
que se haviam dado nas galerias, foram pro
movidos por militares com connivoncia. do pra- • 
sidente da provincia, querendo fazer a força 
deputado provincial o Sr, Fernando Ozorio. 

Refere o que occorrera nessa eleição, o 
& questão que houve por causa de dttas cedulas 
em branco, o que é aluis questão decidida pelo 
conselho de estado e pela relação unanimemen· 
te. Os tumultos, de que deram noticia os tele
grammas, foram gritos dados nas galerias, como 
na. côrte tem succedido. A aasemblén, porem, foi 
adiada, quando funccionava perfeitamente na 
ordem. A proceder esse systema, quando nas 
galerias da camara ou do sena~o houver tumul
tos, o governo, em vez. de manter a lei e a inde
pendencia do corpo legislativo, dirá que o tu
multo é muito bem feito e adiará o parlamento. 

Estranha. ainda que o governo procedesse 
por informações de um membro da nssombléa, 
quando o competente para reclamar é o presi• 
dente, é a mesa. · 

Defendo agora a prorogjiÇãO do adiamento 
pela. razão de nlto haver numero p~ra fune
cionar, o que ja se sabia que havia de succe· 
der, quando se marcou a rennião para 21 de 
Maio, pois só na côrte ha cinco do,Putados 
geraes, que são mem broa da assemblea., e ha 
outros que não estão reconhecidos, e não 
o podem ser som havet• numero legal, por se 
achar a assemblé& Já constituida. A prorogação 
do adiamento é, portanto, perfeitamente justi
ficada. 

Não pode.ndo convencer a ninguem a demon
stração . que fez o nobre ex-miniatro do impe
rio em defesa daquelle acto do seu delegado, 
parecia-lhe. me.is nobre confessar que foi um 
erro, porque o erro se desculpa. Querer, 
porém, sustentai-o t\ tina força, como S. Ex. 
quiz fazer, ó ir escorregando de precipicio cm 
precipicio até ao abysmo, 

Quanto ás nonteações de que fa!lou o nobre 
ex-ministro do imperio, ellas são indift'erentes 
ao orador e á politica do Rio Grande do Sul ; 
mas não o são para. as conveniencias do serviço 
publico, nem 'para a administração da justiça, 
o que procura demonstrar citando os nomes 
de alguns dos domittidos e dos nomeados, 
assim como as circumstancias, que occorre· 
ram a respeito de cada um, e que não podem 
justificar o acto. 

Referindo-se li politica get•al, justifica a. sua 
posição pelo dever do trabalhar no desenvolvi
mento da liberdade e no progresso dus institui
~ões, julgando mais facil çorrigil-os, molho-

• l 
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ral-os, do que levantar oull•os novos, sem ao 
menos ter a esperança de que as cousas llle-
lhorem. · 

Quer que na cousas sejam o qu3 devem ser, o 
por isso se noha em posiçilo especialissima i por
que pensando e pt•ocedendo assim, tem sido 
grandll obstaculo na sua província ao desen• 
volvimento da idóa repubhcana, que nlli bor
bulhou, tendo isso levan lado contra o orndor 
todos aquellos que ach'am que elle poderia ser 
um elemento de prosperidade, em vez de ser 
·um grande obstaculo. 

Entrando em um largo desenvolvimento de 
suas opiniões politicas, refere os nomes de ho
mens importantes de sua província ·que, .pela 
propaganda ardente do patriotismo, tem acom• 
panhado o orador, sacrificando o amor proprio 
aos grnndos in torasses do paiz, vendo diante de 
si objectos que merecem a consagraçilo do tra
balho e do estudo, como silo as estradas de 
ferro·a construir, a condiçl!o do povo a malho~ 
rar, a instrucção a derramar, portos a construir, 
e um territorio immenso a povoar. Para que 
lutar com uma cousa tilo secundaria, como ii a 
fórma com desprezo da easencia 1 Para que ir 
atraz da sombra, quando ha. pl'incipios, que se 
podem tornar rel\lidades praticas 1 De que pt•e· 
cisamos é de povoar a terra, cortando todas 
elsas pêas, que ainda embaraçam a immi
gl'llção. 

Permanece o orador em seus principias i não 
se prende a nenhum:L eacola. porque elle mes· 
mo é uma escola i tem a sua. idóa., e tem quem 
o acompanhe. Trabalhará, pois, para. que ella 
seja uma ;ea~ida~e, e espera triumphar, porque 
tem por s1 a. JUstiça. 

O Sr. Junqueira vai dizer poucas 
palavras, porque não quer entrar propriamente 
na questão i lambem nilo se occupará com a 
ultima parte do discurso do nobre senador pelo 
Rio Grande do Sul, que agitou questões im· 
portantes de fórmas de governo, propagandas, 
serviços á patria. 

O seu fim é fazer algum reparo a. dous pontos 
do discurso do nobre ministro do imperio, que 
nlto lhe pareceram muito correctos. 

Tratando dn época marcada para a sua reelei· 
çlto, e tendo dito que fóra determinado o dia. 12 
de Setembro, S. Ex. resvalou um pouco sobre 
essa. questão importantíssima, parecendo dar 
pouco peso a que se tivesse espaçado para época 
tilo longínqua a prova pela. qual a. constituiçlto 
exige que passe o deputado elevado aos con~ 
selhos da corón .. 

O nobro ministro, cheio de brios e de talen
tos, devia ser o primeiro a pronunciar-se po
sitivamente contra. esse espaçamento. O pre
ceito legal esta na. lei de 9 de Outubro de f875, 
em que se tr,tta da. eleição do senadores. Ahi 
se declara, quo no fim de tres mezes, no ma
ximo, do recebimento do officio do governo, ou 
do presidente da camara, ou do haver noticia 
corta, so proceda á eleição. 

E o senado comprehende que o caso do quo 
trata o § 21 do art. 2• da lei de 9 do Outubro 
de.1875 não ó tlle\ urgonto, como o ela rooleição 
do doputado quo foi elevado nos conselhos da 
cmla. 

Presentemente é urgentíssima a consulta ao 
districto i e, si no caso da lei de 9 de Outubro, o 
prazo marcado é o de Ires mezes, para depu
tado devia ser menos. No em tanto o vice-pre
sidente do Rio Grande do Sul marcou a eloic;il:o 
do nobre ministro para. quatro mezes quasi 

·depois do sua. ascensão ao poder, e S. Ex., 
tratando do facto, começou confessando a proce
dencia. das observações feitas pelo nobre se
nador pela província do Paraná. 

Começou lambem S, Ex. censurando acre
mente o acto do vic3·presidente. Elle nllo devia 
ficar mais um dia na'luella. cadeira, depois 
das pal~n-ras do nobre ministro, ·e S. Ex. devia 
passar um telegramma., afim de que se encur
taase, pelo .monoa de um mez, a.quelle espnço, 
No emta.nto, depois do nobre ministro ter dado 
raztto ao illuatre senador Ilelo Paranã, depois 
de ter condemnado o acto do vice-presidonte, o 
que prometteu, o que disse ao senado i Porven
tura declarou CjU9 interpunha. a sua autoridade 
para que o vice·presidente reformasse o seu 
acto 1 Nilo. Declarou que tinha passado um tele• 
gramma, nma especie de conselho, sanita de 
·p~dido. 

Nl!o era esse o procedimento que· o nobre mi
nistro devia ter, porque no seu caso, moço, 
cheio de aspirações o de futuro, a sua reeleiçi!o 
agora. devia ser. is9nla de qualquer suspeita, 
devia ser como a mulher de Casar, não devia 
pairar a menor desconfiança sobre a confirma.• 
çi!o do mandato de seus con terraneos. 

Entretanto viu o orador. que S. Ex. neste 
ponto nilo aocontuou a reprovação, como devia, 
ao acto do vice-presidente, acto que, pela. dis· 
cussi!o havida, revela demasiado zelo. · 

E' o caso do nobre ministro dizer como o di
plomata francez dizia. aos seua agentes - Pas 
trop de .::ele. 

Foi um zelo exces•ivo o do vice-presidente 
marcando, tlara. quatro mezes depois, a reeleição 
do nobre mmistro. 

Está claro que elle foi muito além das in· 
tenções do nobre ministro, pois S. Ex. de ne
nhuma maneira quereria que a sua reeleiçil:o 
fosse designada para. tão tarde, o que póde trazer 
algum deslustre á eleição de S, Ex., qu& deve 
ser brilhante, que deve ser coherente com 11 
sua. ascensl!o ao poder, Por isso nilo lhe pa· 
receu cm•recto esse ponto do discurso de S. Ex. 
Devia tor ordenado ao vice-presidente que en· 
curtasse o prazo para a eleição, que se confor
masse com o preceito legal e que não collocasse 
a ~oeleiçilo de S. Ex. em uma posição exce· 
pcional em relaçi!o li de seus collogas. 

Outro ponto que attrahiu a attençllo do orador 
foi o telegramma que o nobre ministro declarou 
ter enviado ao presidenta etfectivo da província 
do Rio Grande do Sul, determinando que 1\ilo 
fizesse nomoa.çilo ou exonera.çilo alguma e que 
mesmo nilo assi~nasso os titulas das nomeações 
que estavam fettns. 

Entendo que o presidente do Rio Grande do 
Sul, emquanto não fosso demittido, nilo podia 
recobor assa intimaçilo. 

Roconhoco quo um govot•no,uma vez qoe estl\. 
em crise, não dove abalançar-se, como nlitis o 
ministorio passado abalançou-se, a praticar 
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actos do summn importnncia, como o decreto 
de 19 de Maio, ct•cnndo uma grande repartição 
central de engenhM•ia na cOrte. 

Si o nobre ministro entendeu que estava no 
seu ·direito mandando um telegramma ao pre
sidente da província para que nito fizesse no
meações e demissões, não exercesse actos pro
prioa do cargo; ~ra melhor enti!o que lhe tele
graphasae dizendo que JlLI&sasae a administra
ção ao vico-presidente. lato era mais regular, 
si é poasivel dar ordena e fazer reoo'Iiunenda
ções por meio de telegrammas, Dizer, poróm, 
a um flinccionario que occupa a alta poatçi!o de 
presidente de uma provincia, merecedor da 
confiança imperial, que tem um decreto refe
r.endado pelo ministro do imperio, que niío 
assigne titulas de nomeações, é o que não lhe 
parece regular; era melhor· que se lhe disses•e: 
não merece confiança, vai ser exonerado. O 
presidente entenderia ; porque. para um bom 
entendedor bastam duas palavras, e tudo ao fa
ria regularmente. Mas determinar positiva
mente ao pre&idente que não aasignasae titulas 
de nomeação nem de demissão, é dar uma or
dem extra-legal. 

E' uma exorbitancia, quando ao podia evitàr 
isso mesmo por telegramma, ai é regular que 
por ess3 me1o se dãm ordens aos presidentes 
para passarem a adminiatraç~o; 

O Sa. JoÃo ALFREDo:- Como se fez com o 
. Sr. Lourenço de Albuquerque. 

· O Sa. JuNQUEIRA diz que os dous pontos de 
que se tem occupa:lo, lhe parecer:~m não de.
verem passar no senado sem protesto. 
· O senado deve zelar muito todas as preroga

tivas do poder, assim como os direitos populares; 
e por isso não deve consentir, sem protesto, que 
perante elle se exhibam doutrinas que não 
estão de harmonia com os direitos constitucio
Iiaes. 

Sabe quo o nobre ministro teve intençãó de 
zelar esses direitos ; mas os factos conduzem a 
um resultado contrario, porque o vicie-presi
dente eát& mais zeloso do ~ue o proprio go
verno, e quer aer mais reahsta do que o rei, 

Não comprehende lambem que se exautore 
um presidente que tem sua esphera de acção e 
de competencia, dada pela lei de 3 de Outubro 
de 1834. · 
. · Ordenat•, pois, a um presidente, que ni!o as
signo titules p~sa~dos, ó rebaixai-o, é co~ 
actal·o, O presidente, é um delegado do governo 
imperial ; si não merece confi~nça, deve ser 
demittido, Crà, como disse, que não estava 
essa irregularidade nas intenções do nobre 
ministro ; mas o facto é esse. 

Foi para nito deixar passar sem protesto esses 
· dous pontos que o orador levantou a su11 voz ; 

nib quer entrar nas questões pesaones · que so 
debateram nem em outras questões ]>ropria
mente politicas, porque a hora está a terminar, 
e no n cst loctls. 

O 81•. Maciel (ministro do impc••io) 
vem ainda, om homon·agom ao senado, dizer 
algumas palavras. 

A rospoito da dosig·no.çfío do dia da oloiçfío, 
paroco·lho ter domotmtrado a intonçuo quo 

levo. Parece-lho que o' prazo de tres mez's póde 
dar Ioga r a algum reparo; mas ó o pr~>zo da 
lei. E si o governo mandasse ordem ao vice
pt•esideute d~ província, quo exerceu um acto 
de sua competenciu, para designar outro dia 
para a eleição, incorreria nEI Elct•e censura, que 
lhe foi feit~ por não ter recommendado a não as
aignatura dos titulas. 

O acto. do vice-presidento está de accórdo 
com a lei. Os actos, porém, do ex-presidente 
não o est~>vam, porque elle j~ nil:o era então 
presidente, 

Si não passou o cargo, foi porque nilo tinha 
a quem, U s quatro primeiros vico-presilentes 
tinh~il! impedimentos, como expõe, ao senado, 
e o qumto era seu amigo, e não qu1z que, cha· 
mando-o, se dissesse que por esse meio pro-
curava assegurar a reeleiçlto. . 

Tem, portanto, justificado que a designação do 
dia da eleição contrariou as vistas do governo ; 
na sua posição, porém, de membro do pJder exe
cutivo, nada mais pó:i'e por ora. acrescentar ao 
que tem dito a es.se respeito ; opporlunamonte 
tanto a camara como-o senado terão conheci
mento do que sobre o assumpto deliberar o 
governo. · · 

Quanto ás ordens expedidas ao rresUente da 
provinci a para não asaignar demts>õas, admi· 
ra-se da admiração dos illustres senadores, 
quando todos os dias, no senado como na cnmn· 
ra, se pede ao governo que determine a suspen
são de certos actos provincims to:n ados de 
accórdo com a lei e com o acto addicional. 

Reserva para maior estudo a observação feita 
pelo nobre senador pela Bahia, de poderem. os 
chefes de policia exercerem as p~esidencias das 
províncias nos casos de que se trata, e, si veri
ficar que assim deve ser, trará ao senado o re
sultado das suas obaerrnções. Ha de apreciar 
os factos lambem sem prevenção Mm supera
tição politica, e alies provar~o evidontemente 
que o ministro do imperio tem procedido, com 
relação aos nego~ios eleitoraes, com toda a 
isençiió, dando conta de tudo que alli se p1ssa, 
de tudo que se está fazendo, 

Não havendo maia quem vedisse a palavr~>, 
nem numero pnr.t votar-se, encerrou-se a dis
cussão, ficnn.!o adiada a votação. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido • 
. O Sa. VrcE-PRES!DENTE dcq para ordem ·do 

dia 23: 
Votação das matarias cuja discussão ficou 

encet•rada. 
Discuss~o dos requerimentos adia:los pela or

dem de sua apresentação, a sabet• : 
Do Sr. Correia, pedindo a seguinte infor

mação : Si já começou o processo da respon
sabilidade mandando insLaurar contra os voroa· 
dores da c~>pital da provincia do Piauhy, su~
pensos por acto do vice-prosidente do. mesmo. 
provincia, de 1 do moz findo. 

Do Sr. Paea do MendonçA, pedindo info;. 
mações sobro si existe o proce~so do responsa
bilidade instam•ado contro. o juiz municipal tio 
Passo do Caml\ragibe, João Marinho Carneiro 
do 41buquerquo. 

I 
l 



" . 

• 

'1 
1 
I 

i 

..... ..._ 

SESSÃO Ell 23 DE JUNHO 257 

Do Sr. B~1·1ío de M:\mol'(i, podiudo infomm
ç,õos sobre o estado dt\ vorb!l do~retad~ nn lo i do 
Oi'çamento vigonto pam os estudos da ostrnda 
do forrJ Madeira e Mnmoró. 

E, si houver tompo, os seguintes projectoa : 
N. 39, nutol'i~undo o govOl'llD a concodot• 

licença no desembargador da l'nla~ão do Pol'· 
nambuco Gervasio Campello Pires Fe1•reira. 

N. 30, elevando a 503 rói~ dia1•ios a pensao 
do 400 róis concedida no soldado do 2° b:üa
lhão do infnntaria Antonio l:lezorra, por S3l' elle 
nnspeçada reformado daquollo batllhüo, o niío 
soldado. 

N. 40, npprovando a pensão do 400 róis 
dia1•ios concedida. no soldado l'oformado do \Jo 
b~talhito do infantari!l Tertuliano das Chagas 
Pinheiro. 

LovantOll·Se n sessão ás 2 f/2 ho1•as da tarde. 

37• SESSÃO 

E~l 23 DE JUN!IO DE 1883 

P/'csidencia do S1·. Barão de Cotegip3 

SUl!ll.\lliO:-Ex.'"'"'Te.-Parocoro•.-Ono•M DO DIA.
Ncgocioj dn Piauhy. Diseua·sos dos Srs. Jnguaribo,Soaros 
Brandão (ministro do ostra.ngoiros), Corroia (ilola. oa·dom), 
Alartiuho Campos, O Sr. CorJ'cia podo a a·olil·ada. do 
sou requerimento. EncDI'I'I\monto por fa.lla. do numoi'O 
para. ''olar~so.-Roaponsabilidado do um juiz munieipul. 
Uiscurlio do Sr. Paos do Mcnt.lonça. Encorramonto.
Estrnda do forro 1\latloira o Mamorú. Discurso do Sr, 
Virialo do 1\lodoiros. Eneorramanto.-Liconr.a. Encor· 
ramonto.-Ponsüo:;. Eneorra.monto. ~ 

A's H ho1•as da mnnhil acharam-se presentes 
3i Srs. sena:lorcs, a saber : Bariío de Cotogipa, 
Cruz Machado, Barão de ·M!Imanguapo, Godoy, 
Luiz Felippo, do Lnmare, Conde do Baependy, 
Chicharro, Martinho Campos, Paula . Pessoa, 
Diniz, Visconde do Bom Retiro, Junqueirn, Cor
reia, Jaguaribo, Christiano Ottoni, Visconde de 
Abaetó, Nunes Gonçalves, Barros Barreto, Barão 
da Laguna, Uchóa Cavalcanti, Visconde de .Ta
guary, Paas do Mendonça, Me ira de Vascon
cellos, Alfonso Celso, Barão de Maroim, Fausto 
de Aguiar, .Toiio Alfredo, Saraiva, Dan tas e Vis
conJe de Muritiba. 

Deixn1•am de comparecer, com c~>usa partici
pada, os Sr a, nariio de M~>moró, Diogo Velho, 
Octaviano, Silveira Lobo, Henrique d'Avila, Tei
xoil•u Junio1', Antão, Ribeiro da Luz, Fernandes 
da €unha, Cunha o Figueü•edo, José Bonifacio, 
Silveh•a da Motta, Lnfayette, C~>sh•o Cai'l'eira, 
Vieira da Silvo., Lui~ Carlos, Leão Vclloso, Vis
conde do Pai'O.nagud, Visconde de Nictheroy o 
Visconde do Polotns. 

Deixou do compn~•ecol',som causn participada, 
o Sr. Barão de Souza Queiroz. · . 

O Sn. PnESIDENTl!l abriu a sossi!o. 
Lou-so a neta rln sessão antocotlonto, o, nüo 

h~>vondo quom s~b1•o olla fizesse obsorvaçõos, 
dou-se por npprgv-ada. 

Compurecorllnl, clopois do ab ~~·ta a sessão, os 
Sra. Soaras B1•andiío, Cnnsnnsilo do Sinimbt\, 

V. II. 33 
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Vil'iato de 1\!odeiros, Cnt·r•io, Silveira Martins e 
Fl'!lnco do Sd. 

O Sn. 1° SmonETARIO da11 conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otlicios : 
Do 1° secretario da cama1·a dos deputados, de 

22 do cor1•onto maz, communicando c1ue nquella 
camat•a approvou as emendas do sanado no pro
jecto sob1•e o furto de gado e outros animaos, e 
vai dirigir ú sancçiío imperial a respectil'a !'O
solução.- Inteirado. 

Do mesmo Sr. secretario, de igual data, com· 
municando que úq uelh camnra constou ter sido 
sanccionada a resolução da assemblóa geral 
que p1•orogoa a licença concedida ao professor 
da academia das bellas artes, Victor Mei
relles ele Lima,-Inteirada, 

Do ministel'io da agl'icuHura, da ·21 do dito 
mez, devolvendo sanccionado o autographo da 
rosolL1çito da asse1nblóa geral que autorizou 
o governo a conce:ler seis mezes de licença 
com ordenado a Joaquim Augusto <lo. Costa 
Ferreira, thesourairo da directoria geral dos 
corroios.-Ao archivo o autographo, commu· 
nicando-se li outra ca.mara. 

Do mesmo ministel'io, de 22 do dito mez, re· 
meltando com deslinoaoJ Srs. senadores o rela· 
torio da moles tia ela canna de que esteve in
cumbido o engenheiro Daniel Henninger.-
Ao archivo e a distribuir-se. · 

O Sn. 2° SECnETA.lliO leu os seguintes 

Pareceres · 

A commissiio do pensões e ordenados exami
nou a proposição, que approva a pansilo de 
500 róis dinrios, concedida por decreto de 28 de 
Abril da 1883 ao cabo da esquadra do 3• b:tta
lhão ~o artil~~J:r!n, Raymundo José ~a Paz, que 
ficou 1mposs!blhta.do de procurar me10s de sub
sistencia, em consequ 'ncia de ferimento re
cebido em acto de serviço, o verificando 
pelo termo de inspecção de saudo o infor
mações officines, qno lhe foram presentes, a 
proceJencia do motivo allagado, é do parecer 
quo a mesm~ proposta entre em discussão o seja 
approvada. · 

Sala das commissões, 23 de Junho de 1883.
Antonio llf. Nunes Gon'-ael'es.-Luiz Felip-
pe.-J. R. de Lamare. · 

A commissão de pensões e ordenados e::s:ami
nou a proposição, que approva a pensão ele 
600 ró1s diarios, concedido. por decreto' do i O 
<la Fovoroil•o de 1883, no 2o sargento reformado 
do oxel•cito Marcos Josó do Souza, quo ficou 
iml'ossibilitado de procurar os meios do sub
sistencia, em C)nsJquoncia do ferimento rece
~idos om combate, o verificando pelo tal'mo de 
mspocção de saudo o informaçõos officiaos, que 
lhe foram pNson tos, a exactidão do fuctJ quo 
~erviu do fundamento 1l proposição mencionado., 
o de parocOl' quo entra olla om discussüo o soja 
approvada. 

Sala das com missões, 23 do Junho de 1883.
Antonio Af. Nunas Gonçall'es.-Lui:: Fulip
pa.-J. R. da Lamal"e. 

·.··-·'"·"· 
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A commi•stto do pensões e ordonudos exami
nou a proposição que approvn a pensão de 
400 réis diarios, conceduia po1• dect•oto do 9 
do Dezembro do i882, ao 'soldado rofo1•mado 
do exercito Josó Custodio da Silva, que ficou 
impossibilitado do procurar os meios de sub
sistoncia, em consoquoncia do ferimento por 
arma do fogo, recebido cm neto de serviço, o 
reconhecendo que se acha devidamente compro
vado o motivo em que se baseou a allu:lida pro
posição, é de parecer que entre elJa·e~ dis-
cussão o seja 1Lpprovuda. •. · .•.. 

Sala·d!Ls commissõos, 23 de Junho de 1883.
A. Jll. Nunes Gonçal11es.-Lui~ Fe!ippe.
J. R. de La1nat·e. 

A commissl!o de pensões e orJonados oxll· 
minou ll proposição que approva. a penslto de 
600 rós d1arios, concedida por decreto do 4 de 
Novembro de i882 ao 2• sargento reformado do 
exercito Espacio Alves do Oliveit·a, o verifi· 
cando pelo termo rlo iJispocçllo de saude o in
formações oftlciaos, que lho foram presentes, 
achar-se o agraci!Ldo impossibilit!Ldo de an
garillr os meios de subsistoncia por lhe ter sido 
amput!Ldo o braço esquerdo, por atreito de fe
rimento recebido em combato, é do parecer que 
esta proposiçlto entre em discussilo e seja ap-
provada. · 

Sala das commissões, 23 do Junho de 1883.
.Antonio M. Nunes Gonçalves.- Lui:: Fe
Uppe.-J. R. de Lama>·e. 

Vão n imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE MATlllRIAS ENClllRIUDAS 

Votou-se e foi approvala e adoptada para 
passar t\ 3• discussão, a proposta do poder exe
cutivo convertida em projecto de le1 pela ca
mara dos deputados, n. :!5, do corrente anno, 
autorizando o minislerio do imperio a pagar as 
dividas de exercicios findos, na importancia do 
23:274$328. 

0 Sn. ME IRA. Dlll V ASCONClllLLOB, pela ordem, 
requer verbalmente dispensll de intersticio para 
a 3"' discussão desta proposta. 

Consullldo, o senado consentiu na dispensa 
pedida. 

NlllOOCIOS DO PIAUHY 

. Proseguiu a discussão do requerimento do 
Sr, Correia, pedindo a seguinte informação : 
sijó. começou o processo de responsabilidade 
mandado instaurar contra os vereadores da 
camara municipal da capital da provincia d.o 
Piauhy, suspensos por acto do vice-presL!o nte 
da mesma provincia, de i do mez findo, 

O Sr. Jaguaribe:-Sr. presidente, 
não mo nchllva na casa no ultimo sabbado, em 
que começou a discusstio que hoje continua, o, 
só por eato motivo, desde então, não mo in· 
scrovi pura nolla tomar parto. 

O senado sabe que, por maia do uma vez 
me tenho enunciado a respeito da anomalia, 
em quo, parece-mo, acha-ao collocnda a pro. 
vin01a do Piauhy, o tendo hoje de renovar igual 
enunciaçilo, começo lamentando que não se 
acho na casa o digno representante daquella 
provincia, o St•, Visconde de Pnranllguli, por
que, Sr. presidente, apreciando as qualidades 
possoaes do distinclo senador, sinto algum ve
xame em dizer oousaq que talvez lhe nllo agra
dem, na ausencia de S. Ex., e, ainda mais, 
sinto a ausoncia do nobre senador polo Piauh:y, 
porque, si presente fosse S. Ex., eu começar1a 
f,\zenr!o-lhe umll supplica, para que S. Ex. se 
dignasse concorrer parn que seja levantada da 
provincin do Piauhy esta especie do interdicto, 
que a segrega das demais do lmp01•io. . 

Sei que todas as vozes quo se fazem decla
mções desta ordem, S. Ex. protesta, declarando 
que no Pilluhy nada ha de novo, que a pi'O• 
vincia se acha perfeitamente nas condições das 
demais provinci!Ls do lmperio. Mas, senhores, 
a. verd~do é esta, que todos conhecem : no 
Piauhy geme-ao eternamente e ninguem ouve · 
as supplicaR. A imprensa, as cartas pa1•ticula· 
res constantemente reclamam, perguntam 
mesmo: « Seremos estrangeiros 1 S8remos 
proscriptos 1 Que crime commettemos 1 ,. 

illtimamente a imprensa da provincia, as 
correspondencins levantam mais alto a voz e 
declaram : « Não temos amigos, não tomos co
religionarios ! Onde estao os nossos chefes, 
que nlto nos defendem 1 » 

0 Sa. CoRRllliA:-Apoiado. 

o Sa. JA.GtJ AniBE -Pois não se vê que isto e 
uma linguagem toda especial, que demonstra 
que aquelln provincia não se acha nas condi
ções das outras 1 

O Sa. CoRREIA: -Já se queixam muito de 
nós. 

O Sa. JAGUARIB!Il: - Todos diziam que a ro
fórma do antigo systema eleitoral ora uma ne
cessidade para que as provincias entrassem no 
gozo dos verdadeiros direitos, para que se pu
dessem governar. Etfetivamente vio-so que, 
com a condemnação do antigo systema ele1to- · 
ral, om quasi todas as provincias ambos os par
tidos tiveram seus representantes ; mas o 
Piauhy, onde aliás sabe-se que a opinião con
servadora tem uma grande influencia, influ
encia muitíssimo natural, nl!o pôde ella ter 
um representante ! Como se explica isto 1 Não 
se vâ que ha uma mão do ferro, ou de seda 
talvez, mas que, em todo caso, tem geito para 
segregar aquolla provincia da sorte das outras, 
concorrendo para que seus filhos não possam 
oxeroer seus direitos, como os exercem os 
de outrll qualquer parte do lmperio 1 Manifes
tamente. 

Eu dizia, seaho:·os, que na provincia do 
Pilluhy predomina consideravelmente ll opinião 
conset•vadora, o isto estd no nnimo do todos, 
porque é uma consoquoncia dos factos hiato
ricos. 

Todo, sabem que nquolla provincin, depois 
da nossa indopondoncia viveu alguns nnnos 
do baixo do umll mito do forro, n do Visconde da 

- ····-·-· -··----·-- --------------- --



. • 
SESSÃO EM 23 DE JUNHO 259 

Parnahyba, a respeito do qual uma opiniilo ni!o 
Ruspoitn, a do senador Pompeu, declal'OU que 
um dospota, como ora aquello Visconde, tinha 
g .. vernado absolutamente aquella p1•ovincia 
durante um quarto de seculo, 

Jli tive occasitlo de ler aqui textualmente 
essas palavras do finado nosso collega, de sau
dosa momol'ia, o Sr. senaJor Pompeu. 

Portant.o, refiro-mo a uu1~ opiniilo que nilo 
ora suspella aos homens da s1tuaçfio. 

Pois bem : o que I'Osultou desta compressão 
ferroa '! 

Resultou quo 11 provincia inteira, quando 
pó :I e rnovor-so, levantou-se em manifestações 
estrepitosas contra esta dominaçtlo jlllssada. O 
proprio nobre senador pelo Piauhy póde dar 
testemunho disto; o S. Ex. não me poderia con
testar, si e'tivosso presente ; visto como S, 
Ex. mesmo, ti peznr d 1 suas distintas quali
dades,·nüo teria representado o papel brilhante 
que tem foi to, si contiuuasse na politica aquella 
compressão. 

Portanto, S. Ex. mesmo ó um testemunho 
vivo de que foi pl'eciso quo desapparocesse esse 
poder para quo, não eó S. Ex., corno muitos 
outros talentos, em que aliás 1nuito abunda a 
provincia do Piauhy, pudossom apparecOI', 

Correram, porém, os tempos ; e depois de ao 
haver respirado livremente alguns annos no 
Piauhy, a antiga compressão volta, nüo se sabe 
como, mas o facto é que ella existe e existo de 
um modo contra o quar levantam· se esses cla
mores a que conho alludido. 

Nestas condições, Sr o presidente, como ou 
dizia, deveria eu ter começado fazendo uma 
suprlica para que S. Ex. concorresso com a 
sua influencia, com os seus recursos afim de 
que césse este estado de cousas, quando não por 
outros motivos, Sr. presilon~o. no menos pelos 
da gratidi!o -desde quo acabo do declat•ar que 
foNm os comprimidos aquellos quo concorre· 
ram para a elevação de S, Ex. 

S. Ex. póde ter tido os melhores motivos, 
não lhe faço nenhuma censura, do separa~-se 
dos antigos amigos e procurar abrir novos 
horizontes ; mas, no menos, me parece gue por 
isso mesmo que foram estes, hoje comprimidos, 
aquolles que o elevarnm, S. Ex. devia con
servar grata recordação de,ses tempos, e 
quando n11o lhes quizesse dar a mito, ao menos 
tet• alguma contomplnçilo para com elles, 

Era neste sentido a minha ,;upplica; nilo se 
,quer Il'nda mais; nem os homens do Piauhy que 
pedem justiça, que têm sede dolla, pretendem 
f~vore• do poder. 

Limitam-se a pedir justiça o nada mais; que 
sejam respeitados em seus direitos, que não 
SBJam osbulhados dolles e lançados li margem, 
~amo so nn~ fossem cidadãos desta paiz. . 

0 Sn. MEIRA DE VASOONCELLOS:-0 Visconde 
de Pnranagu~ é incapaz do comprimir ou vexar 
a ninguem. · 

O Sn .• TAGUAnmm:-Ninguem faz a S. Ex. 
mais justiça de quo eu, mas o facto ó oste, o 
mau nobre colloga tem olhos o tom ouvidos,., 

0 Sn. MEIRA DE VABCONOELLOS:-Por isso Ó 
quo digo quo o'iíiscondo do Paranaguá ó inca
paz do comprimir a ninguom. 

O Sn. JAGUAR!DE :-Mas acredita V, Ex. 
que no Piauhy a vida do cidatltlo ó a da sua, 
da minha, ou a de outras provincias 'I 

0 Sn. MEIRA. DE VASOONCIIILLOS dá um 
aparta. 

O Sn. JAGUAl\IDill :-Pois o nobre senador 
póde contestar que ·a politica do Visconde ela. 
Parnnhyba comprimiu aquella provinci11 a tal 
pont~ que ella ostove sob o jugo de uma mito 
de fe1•ro por espaço de um quarto de soculo 1 

0 Sn, ME IRA DE VASOONOELLOS :-NUo trato 
do Visconde da Pnrnnhyba. 

O Sn. JAGUARIBE :-Estou fallando das con• 
sequencias logicas que. a historia nos ensina 
e etf~ctivamente dessa granrle compressão devia 
surgll' uma reacção, e essa reaçilo é a que 
nós sabemos. 

Ainda ha poucos dias fallou nesta casa o 
nosso respeitavcl collega, o Sr. Viscoqde de 
JaguCLry , e fez allusões de que. todo . o paz 
tem conhecimento, allusões que poço aS, Ex. 
licença plra desenvolver, visto quo se ligam ai 
que ou di~ia ha pouco. 

E' da historia que, quando cessou o dominio 
do Visconde da Parnahyb1, a província exul
tou, Com eft'eito, eu era bem moço e me re
cordo de que apenas foi nomeado um outro 
presidente, a provincia na !ou em regosijo tor· 
nnndo-se estrepitoso o jubilo que lho ca~zava 
esse facto. 

Pois bom, senhores, depois do alguns prO• 
sidentes que governaram constitucionalmente, 
vieram outros que não fizeram uma pressão, 6 
verdade, igual li que exercia o Sr, Visconde da 
Parnahyba, que absorvia a provincia inteira ; 
mas em vez de usarem do poder com mllo de 
forro, empregavam mão de seda, e,como o sena
do comprohendo, fosse seda ou fosse ferro, pro· 
duziam, om relação à provincia, o mesmo 
cft'eito. E ainda mais,, ac~ual~onte, por infelici· 
dado da quolla prov1ncta, o um descendente 
daquelle visconde, quem a comprime, nlto 
usàndo desta mão de seda, mas da antiga mão 
de forro, com esguichos que espargem agua 
fervendo, de maneira que fica a província 
como a ferver •• , E' o que se dá com o actual 
vica-presidente,que persegue a torto e a direito, 
e dah1 as queixas que a.pparocem continuamente 
sem que providencias sejam tomadas. 

E, Sr o presidente, insisto om referir-mo ao 
vice-prosidente,que actualmonto governa a pro
vincia,n/lo podando cleixar de censurar o governo 
9.uo o tem sustentado, e o actual governo, si con• 
tlnuar a conservai-o. E tanto mais tenho ra.zlto 
para isso, quanto oa actos do vica-prosidente 
do Piauhy, que levantam q ueixrLs tão vehe• 
montes, Dilo ~ão. recantos, porque alie já go
vernou a provmcm, e o senado se devo recordar 
do que nosso tampo as queixas se levantaram 
po1· mais de uma vez, podindo-Eo providencias. 

Nilo me lembro bom si foi nessa tempo, mas 
os mous nobres collegas, ~ue ao tôm· occupado 
~om os n~go~ios daquolla provincia, po4orA:o 
mformar s1 fo1 nosso tampo que um dist1ncto 
juiz do direito, quo acabavt:L de sor ropresen· 
tanto da naçilo, soffrou porsoguiçõos o violon· 
cias om sua propria com"rct:L, Era o Sr. Enóas 
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Nogueil•a, que teve do sotrror perseguições, 
ameaças, processos som fórma, em vil•tudo de 
ordens dosso vice-presidente que a:lministrava 
a provincia, t1•atmdo a um collega, a um ma
gistrado que acabava de ser ropresentànte da 
naçito, de tal modo quo dava-lhe ordens como 
am commandante do companhia daria a um 
sargento, impondo-lhe que fos.~e fallar-lhe em 
palacio, quando ·a sua comarca estava a uma 

distancia nlto pequena. 
Pois bem, esse vico-pl•esidente, que.já dera 

cópia de si tilo conhecida em todo o lmper.io, ó 
conse1•vado e hoje continua a perseguir na seus 
com provincianos, pelo modo a que tenho allu-
dido. . _ 

O gove1•no actual inscreveu no seu programma 
as palav1•as }ustiça o tolcrancia. Nlto se acha 
presente o Sr. presidente do conselho, a quem 
pudesse fazer qualquer podido a. este respeito; 
ma.s vejo o nobre ministro de estrangeiros e n 
S. Ex. me dirijo, perguntando-lhe qual a tra
ducçi'ío pratica ci.essa.s palavras-justiça e tole
?·ancia. 

0 'SR. SOARES BR.I.NDÃO (ministro de es
trangeiros) : -Não é difllcila traducção, o os 
factos se encarregarão de provai-a. 

O SR. JAGUARIBE : -' O que desejo ó que os 
factos Justifiquem essas palavras .•• 

O SR. SoARES BR.I.l\'DÃo (ministro de cs
tl'angeil·os) : - Ha de ver. 

O SR. JAou,~niBE : -Ainda mais, Sr. presi
dente, é sabido gue nessas províncias, onde as 
paixões partidar1as se acham muito exaltada•, 
os vico-presidentos não podem inspirar ao go
verno imperial toda a. confiança, CJ ue inspiraria. 
qualquer outro seu delegado immediato ; e me 
causa estranheza. que a provincie. do Piauhy 
esteja som presidente effoctlVo,bem como outra~, 
e o governo não se apresse em nomrar dele
gados de sua confiança., que, estranhos ás pai
xões locaes, insP.irem mais confiança, porque, 
nas condições eni que são encarregados da ad
ministração, não têm vinganças a cevar e, ror
tanto, não levantarão contJ:õa si desconfianças, 
ao passo llue um vice-presidento, residindo na 
província, 1mbuido em suas paixões, tendo que
relias, na.s quaes se ontrotem, .• 

0 Sn, SOARES BRANDÃO (ministro de CS• 
trangeiros):-Muito brevemente a provincia do 
Piau'hy terá um presidente effectivo. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: -Apoiado. 
O Sn. JAGUARIBE : - Já quo fallei do vice

presidentes das provincias, aproveito o ensejo, 
visto que a mataria é a mesma, para fazer igual 
pedido ácercn da minha provin01a. Não ó que eu 
tenha ~ueixa pessoD.l do actual vico-pres1donte 
q~e alh governa 1!. provincia. 

O SR, VmiATO DE MEDmmos:-E administra 
perfeitamente. 

0 Sn. PAULA PESSOA:-Ap.oiado. 
0 SR, VIRIATO DE MEDEIROS: -Tem feito 

optima administração, ató com appli!.USO dos 
nmigos de V. Ex. 

O Sn .. TAGUARinE: - Isto ó para quo ou n~o 
acabo a phrnse 'I Si ou ostll.VIl fazendo o ol?g1o 

dessa vice-presidente, si digo que fo1•mo dane 
um bom conceito 'I Nilo digo ma1 deli o: mns, os• 
tando muito entrelaçado na provincia, sendo 
chofo do pnrti:lo, e po1• consaq uencia muito 
maia interessado na sua victoria do que um 
administrador quo vd elo fól'll. da provincin, o 
qual leve instrucções do governo para adminis
trar com toda a imparciD.lidade, sem so importar 
com os pleitos eleitoraes ••• 

0 Sn. VIRIATO DE MEDIIIIROR :-Nl!o prece· 
daria melhor do que o actual vico-presi
dente. 

O Sa. JAouAnmm: .,... Isto é que ó preciso de-
monst!•ar-se com os factos. · ' 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS : -Até agora 
os factos têm sido favora.veis. 

O SR. JA.ouARIBE :-Não se póde dizer isso, 
meu collega, senão depois que tiver passado a 
luta. eleitoral. · 

O Sn. VIRIATO Dili MEDEIROS :- Nem V. Ex. 
póde dizer o contrario antes disso. · 

O Sn. JAGUARrnm : -Mas V. Ex. não me 
11oder:i contestar que um presidente effoctivo 
1nspirn mais confiança do que um vice-presi
dente. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :- 0 que catá 
administrando o Ceará preenche todas ns condi
ções ; pela minha parte não vejo raziio para 
mudança. · 

O iiln. JAGU ARIBE : - Pela thooria do nobre 
senador, era desnocessa'l'io que houvess~ presi
dentes, desde que os vice-presidentes inspiram 
toda confiança. Mas a promessa do nobre mi· 
nistro devia ser acompanhada, desculpe-me 
S. Ex., do factos ; isto é, a nomeaçl!o do presi
dente effectivo não se devia demo1•ar, do modo 
que,estando imminonto um plQito eleitoral, este 
não se dósse na gerencia do vice-presidonte. 

Esta ó que Ol'a a promessa conveniente ; 
porque eft'ectivamouto, como dizia ha p•>uco, 
não faço queixl : refi1·o-me a factos ; mas é 
ce1•to que a provincia se acha entregue a um 
vice·presidente que, embora muito mereça, 
todavia é chefe de um partido, A gorencia de 
um tal administrador oft'eroce muito mais 
motivo de receio, do que a de um homem quo 
não tenha ligações e paixões na terril. E ll·a
tando-se de eleição, ó de receia!' que assas 
paixões se desenvolvam, e muito mais, com 
licença do nobro colloga, quando preludies já 
apparecem, que são geralmente traduzidos como 
tendo toda a ligação com a. eleição, como soja, 
por exemplo, o adiamento da assemblóa pro· 
vincial. 

O Sn. PRESIDENTE:-Mas noto o nobre se· 
nador que trata-se do Piauhy. 

O Sn. JA.auAniDE:-Mas silo matarias con· 
nexa1; ou po1•óm sou muito docil, e doado que 
V. Ex. me adverte, nlio continuarei. 

Pal•ocou-mo quo sondo os sabbados destinados 
a requerimentos o tratando-ao da maioria con
noxa, podaria entrar um pou!(O nosso outro 
assumpto, para om um dos dins seguintes, nuo 
mo vor obr1ga-Jo a fazo1• outro requerimento. 

l' 

r
i' 
• 
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0 Sn. PRESIDENTE :-Estli no seu direito. 
O Sn. JAGUARIDE :-Eu nüo des~jo exhibiro 

mo, attenta minha insutlloiencia, o acreditando 
quo o senado, precisa do tempo, que eu nã
quot•ia rot~bar•·lhe ; {!Or isso tratando-se de uma 
próvincia visinha, JUlguei poder dai' um pe· 
quono salto. 

0 Sn. PRESIDENTE :-Nito Ó tão pequeno, 

O Sn·. JAGUARIDE :-Mas doado que V. Ex. 
me chama á ot•dem .. , 

O Sn. PnmsiDENTE :-Nilo chamei o nobre se
nador ó. ordem. 

O Sn. JAGUARinE :-Agradeço á ·v. Ex., 
e á penas digo, para comple~ar o meu .pensa
mento, que o vice-presidente adiou a assembléa 
provincial sem grandes ra~ões para isso. 

O SR. VIRIATO DPI MmDmmos:-Muitas; e o 
presidente nà deu. • ' 

O Sn. JAGUARIBPI :-Muito pequenas; porque 
os deputados que deviam estar nos seus assen
tos, vão cabllar. 

0 Sn. VIRIATO DPI MEDEIROS :-Protesto con• 
tra isso, tanto mnis quanto os depntados são. 
metade do partido conservador, e metade do 
partido libsral. 

O SR. JAGUARIBE :-0 anno corre t•ogular
mente, e no proximo julho os deputados podiam 
legislar com a cabeça fresca, muito melhor 
no que O poderão fazer no rigOl' Jo VO 'UO da• 
quella zona abrasadora. O presidente poróm 
assim nüo ontendeo ; deixarei, porem, isto de 
parto, para continuar no Piauhy. 

Si não ma engano ouvi um dos nobres ex
ministros dizer em aparte, que os negocias do 
Piauhy iam muito bem, 

0 SR. MmiRA DE VASCONOELLOS :-Disse que 
não estavam fót•a da lei ; correm lã como em 
geral correm em todo o imporio. 

O SR.· JAGUARIDE :-Sinto ainda a falta n!t 
casa hoje, do ex-presidente do conselho, senn
dm· pelo Piauhy, e ainda do sou collega de mi
nistorio, o Sr. Leão Valioso, , . 

O SR. MmmA DE VASCOliCELLos:-Niío está 
presento. 

O Sn. J,~GUAI\IDE :-.,.para mostrar quanto 
os negocias do Piauhy correm irregular
mente. 

Eu. podia referir:ll!o a. roclamações, que fiz 
muitas vozes ao mtmstor!O a que V. Ex. per
tenceu, o aos anteriores, respondendo-se-mo 
aempre -fique tranq,uillo, que hão de dal'-Se as 
providencias, - o ate hoje não ae tom dado nem 
providencias, nem explicaçõeii. E' que aquillo 
ó um seio do Abrahilo que não pertence a os to 
todo a quo o poder legislativo geral toma 
contas. 

Refiro-me, Sr. presidont0, ao quo tom dito 
n imprensa do Piauby contra a accumulaçito 
illogal que so dava na .capital dnquella pro
vincia do um jniz do dtrotto da comarca, ser 
ao me.qmo tempo director do lycou, o ainda 
lento de uma cndoirn, so mo nãa engano. 

0 Sn. MEl fiA D\ VASCONOELLOS:-Talvoz h·,,ia 
engano. 

O Sn. JAGUAI\lllE :-Engano! 
0 Sn·, MEI!IA' DE VASCONCP!LLOS: -V. Ex. 

di ase, se nuo me engano. 
O SR. JAGUARIBE : - O engano pódo ser do 

numero de accumulaçõe9; quanto ao facto, do 
juiz de direito exercei' no mesmo tempo o cargo 
como director do lycou, cargo manifestamente 
incompativel, não ha engano : e ou tt•ouxe aqui 
um promptuario, onde tive occasiao de ltir todas 
us tncompatibilidades dos juizes de diroito, 
mostrando-as ao ministerio n que V, Ex, per
tenceu, O nobre ex-presidente do conselho 
tomou a palavra e foz uma promessa de que 
daria providencias, accrescenbndo que não lhe 
pM•ecia ha vet• illegalidade. 

0 SR, MEIRA DE VAsCONOELLO.~ :-Si não pro
videnciou, ti porque não havia incompatibi· 
!idade. 

O SR. JAGUARIBE:-Eu examinei com vagar e 
npresent3i aqui ao nobre ex-ministro do impe
·rio as incompatibilidades o elle f~z a compe
tente promessa de que o::s:aminaria o providen
ciaria, mas não houve, ainda que me conste, 
providencia alguma, e ainda menos. informação 
ao senado para que este fique tranquillo, 

0 Sa, MEIRA DE VASCONCELLOS:- Se não 
dou providencias, foi porque vio que não hao
via incompatibilidades. . 

• O SR. JAGUAI\IBE : - E' porque não se faz 
caso das r"clamações relativas ó. provincia do 
Piauhy, o ainda quando se entenda qua algu
mas se devem adoptar para outras provincias, 
para o Ptauhy niio so · tomam. 

Eu pergunto, pois, haverá accumulações 
desta ordem em outras provincias ! Só no 
Piauhy ti c1ue se julga compativel o exercício 
do cargo de juiz de direito, com o d~ director 
do Iyceu. 

A explicação do facto e que esse juiz d3 di
reito, merecia o favor do nobre senador, pela 
provincia do Piauhy, onde go2am de favores 
todos aquelles que tem. a sua otfeição e a sua 
amisade, o que desalb odios, ou talvez invejas, 
que se uita dão em outras provincias. 

E, pois, mais uma wz, eu desejaria, que 
S. Ex, estivesse presento para fazer-lhe uma 
supplica : - Levante-se de uma vez esta pros
crlpção do Piauhy; para que se lhe possa dtzer: 
Surge tandem, · 

Sr. presidente, ou devo occupar-me princi
palmente com o objecto do requerimento do 
nobre sanador pelo Paraná, quo versa sobre a 
suspensão dos vereadores da camara ·munici
pal da capitnl do Piauhy, pelo facto de nlio te
rem dado cumprimento a uma portaria do vice
presidento da provincia, que mandava reinte
grar o porteiro daquella camara por olla de
mittido. 

O nobt•a autor do requerimento leu os diversJs. 
documentos, om que o vico-prosidento funda
montou o seu acto, assim como deu noticia da
quollos om que a cnmnra so baseou para de
miLtir osso funccionario. 

Consistiam ossos documentos om divors~s ro
pt•osontaçõos do magistrados do nmbos os parti
dos politicoa cotl trn o porteiro do. camara por 

--------------------------,--· .... ·-----·-··---... 
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fuHn do cumprimento do dovot•os, dundo logut• 
muitas vozes n n!io haver audiencin pot• estarem 
as portnq da casa <ln camara fechadas. 

Ora, nndn muis procedente tlo qu~ osta nccu• 
ançilo, o, portanto, a cnmnt•n estwa no seu ple
no direito, quando lavrou a demissilo dosso em
pregado. 

O presidente da provincil), poróm, entondett 
quu devia dar provimento ao recurso quo inter
poz o pot•teiro contra o noto de demissão, o 
mandou quo fosse elle·rointogrndo;· ... 

A onmara l3rocodou com a maiot· dignidale, 
revelando na minha opinifio um timbre do ca
racter e hombrida.cle, quo muito bonr:l aquella 
provincia, apesar da humiliação do tantos an· 
nos ; declarou que tenclo-lho dado o seu regi
mento, isto é, n lei de 1 de Outubro de 1828, a 
attribuiçito plena de domittir seus empNgados, 
tinha el!:1 procedido doutro da esphera de suas 
attJ•ibui~ilcs, e pedia licença no Sr. presidente 
da provincia para doclarm• que om sua opinião, 
a S. Ex. faltava compotencin par-1 dar provi
monto n tal recurso. 

A cama.-a, pois, baseou-se no direito que lho 
assistia, guardando sem pro tola a consL!era· 
ção o r<·speito para com o prcsipento, dizendo, 
apenas que ulio poJia cumprir a sua ordem,· 
porque não podia faltar aos seus deveres, im· 

. postos pela lei, o nem desmorocer perante os 
seus municip3s, que lhe tinham dado aquclln 
posição para cumprir n rnesm:1loi. 

'Este pt•ocodimonto nilo póle deixar de mo· 
rocor louvores do todos aque!los <[U3 apreciam 
a indepondoncia de caracter dJ funccionario 
publico. 

Não ouvi o nobro senador pelo Pinuhy, quan
do no' snbbndo passado responde o no illustre se
nador pelo Pararia, mas li o seu discnrao. 

S. Ex. limitou·se n dizer, que o proprio ro
qucrimonto do nobre amador pelo Paran:l. e a 
sua fundamentação justificavam o neto do pre· 
sidento, porque revelavam o modo desrespei
toso, porque se houve .a camara. 

Oh l senhores, jú chagamos ti epoca om que 
se chama moJo desrespeitoso, sustentar os di· 
reitos e citar as lois em que ostos se apoiam! 

A pJçn que o nobre senador !ou no senado, o 
q.ue eu níio tornarei á ler pn1•a não tomar tempo, 
e um officio cheio de respeito o do protestos do 
venerar a nutol'idado do presidente da provin· 
cia, dizendo ahi a cnmara apenas que não podia 
faltar no cumprimento <lo seus dovorcs. 

Este procedimento, senhores, ou o considero 
muito digno, o ó autorizado pelos principies 
mais correntes do direito publico. 

Ja tive oocnsiíio do citar nesta cnsn a autori
dade do um homem d~ igreja, que nesta mn• 
tet•ia me pareceu nivelar-se nos melhores pu· 
blicistns, senão oxcedel·os. Refiro-mo no padre 
Ventura. 

Este grando oscriptot•, fazendo a oração fu· 
nobre de O'Conno!l, foz sobresahir aquello 
carnclot• vonot'nndo, dizonclo que esse ciâadão 
so elevou a t•1ln!turn, o ntrahio a veneração dos 
irlandezcs por tal modo que depois da sua morto, 
o ainda bojo, o conaidor,\m como uma oapecie 
do protector dn Irlanda. 

Fazendo osto elogio, o pndro Ventura tornnvtt 
snliontoa os princip!OB <[110 O' Connoll sempre 

pregou, guiando os oidadilos do sua patria pelo 
c~minho da legalidnde, sempre lhes aconse
lhando, que jt\mais delle se desviassem. 

Estes principio!! consistiam em dizer-lhes : 
Sois cidadãos dignos, deveis sempre pugna.t• 
pelos vossos dit·oitos, mas devoia ro>peitar a. 
au tol'idaJe. Para conciliar estes dous princi· 
pios, o caminho ó este-obedieucia nativa., isto 
é, obed 'condo, mas reclamando quando vos 
impuzet'em cousas que sejam contt•a a lei ; e 
resistencin p:1s;iva; obedecei reclamando, e 
resisti obedecendo ; 9.uando não houver re
media seníio subordmur-vos, fazei-o rosis· 
tindo, com a lei na míio. 

Foi o que fez a camara de Thet•ozina ; decla· 
rou que ron:lia ao pt•esidonte da provincia toda 
a homenagem, mas que a sua ordem encontrava 
diante de si a lei, e, que, portanto, não podia. 
cumpril-a. E' o que eu chamo resistencia passi
va.A camara não se limitou simplesmente a citar 
a lei de fo de Outubro de 1828, mostrou que o 
presidente se baseava cm alguns avisos, onde 
so dizia que, em caso• analogos, cabia o recur
so, mas que outt'Os avisos havia tambem, que 
declaravam o contrario, sendo evidentemente 
erroneos aquelles outros, tendo"se nolles apre
ciado mal o verdadeiro ospirito da lei do 28 de 
Outubro de 1tl28. 

0 Sn.. ME!l\A DE VASCONCELLOS : - Mas o 
presidente decidiu do accôrdo com os pri

. moiros. 
O Sn.. JAGUARIBE :- O presidente escolheu 

entre esses avisos nq uello que lho approuve ; 
mas nem aiquer se limitou a obedecer a um 
aviso do ministerio, debaixo de cuja~ ordens 
s~rvia, porque a este respeito, não garanto, 
mas nas peça.s officiaos quo li parece-mo que 
se faz reforencia a opinião do Sr. L~ão Valioso, 
quo era ministt•o na occnsião. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS:- Foi como 
presidente do Cenrà. O Sr. Leão Valioso res
peitou umtL doutrina, e o vice-presidonte de 
quem se trata respeitou outra. 
. O Sn. J,\GUARIDE:-V. Ex. mo auxilia. Por

tanto, digo quo o vico-presidonte do Piauhy 
escolheu esses avisos •.. 

0 SR. MElll.A DE VASCONCELLOS :-Que faVO• 
reciam sua opinião. 

O Sn. JAGUAnmm:-Que favoreciam o sou ca
pricho do momento,~orquo, si quizosse uma opi
nião s~nsata,aceitar1a a que a camara municipal 
lhe forneceu, mostrando um acórdão da relnçilo 
do Maranhão, a cuja jurisdicçiío pertence a pro
vincia do Piauhy, o om umn questão identica,no 
qual acordão a relação declarou quo n camara 
municipal tinha procedido muito Gem. 

Por Isso, digo eu que, si o vico-prosidente 
não quizesse simplesmente uma autoridade 
que favouonsso seus caprichos, nch~tria quo a 
camara municipal, longo de ser desobediente e 

. merecer susponsiio, quando muito podia ficar 
do baixo do suas vistas, ntó osclnrocor-so a quos
tlio. 

O quo dovin fazer om tao~ circumstancias 
um prosidonto, si r1uizosso doguit· n boa rn· 
zilo 1 · 

--------
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Deixar de tomar uma medida definitiva o 
consulta!' o governo, que era u fonte limpa 
nesse caso, para ontllo com toda a autoridade, 
até livre do perigo de ver revogado o seu neto, 
decidir a favor, ou contra a camara; mas assim 
nllo obro11 o vice-presidente do Piauhy, consúl· 
~ou sómente seus caprichos e suspendeu a ca
mara baseando-se cm avisos, como a suspende
ria si aviso nenh1.1m houvesse. 

0 Sa. VISOONDlll Dlll JAGUARY:- 0 aviso 
em que ello se fundou niio autoriza o seu 
acto. 

O Sn, JAQUARIDE: -Vê o senado: uma au
toridade como a do nobre visconde, que me 
honra com seu aparto e que estudou a ma teria, 
affirma que o aviso em que o vice-presiuento 
se fundou nlto autoriza assa medida. 

Agorn, ssnhores, pergunto ou, e desculpo
me ainda o nobrJ ministro do estrangeiros que 
eu chame sua attençao: pois o governo nlto 
escreveu em seu programma, senlto me falha a 
memoria, a segregação entre na n ttribuições 
do Estudo e as das provincias, bom como entro 
as dns provinaias e as dos municipios Y 

0 Sn, BARROS BARRlllTO:- Com excepção d~ 
do Piauhy e de Pernambuco. 

O Sn. JAGUAIUBE:- Recor.:lo-me de ter oú
vido essas palavras da bocca do illustrado Sr. 
presidente do conselho, quando aqui fez seu 
programma. 

0 Sn. SOARES BRANDÃO (ministro de estl·an
geiros):- Com pensamento das reformas, 

O SR. JAoUARIDE:- Pergunto ou: pat•a um 
governo que tem taes vistas, será rgular que 
um viee-presidente de provincia comece esma
gando os municipios, como está fazendo o vice
presidente do Piauhy W Não seria caso para 9.ue 
·governo se levantasse immediatamente e dts
aesse : <.:Não, isso fere nossos principias ; deten
de-voa •· 

Mas, ha quanto tempo está o vice-presidente 
do Piauhy a opprimir a provincia, sem que o 
governo passado se movesse, e o actual apenas 
promettendo mover-se Y Não ao vê que um tal 
vice•presidente não póde ser mantido um só dia, 
principalmente quando sou procedimento de
monstra que alli só imperam paixões, odios, 
vinganças, pois tal foi sua administração da 
primeira vez, e tal vai seu .lo a segunda 1 

Agora releve o senado que eu indique os 
atreitos do acto do vice·presidente, que mostram 
11ue só odio, só vingança dirigiu a mito que 
ID.vrou a portaria, suspendendo a camara muni· 
cipal, po1s quo desse acto surgiram taes absur
dos, que o proprio vice-presidente se deve en· 
vergonhar delles, si seu adio e suas paixões lhe 
permittom esse sentimento, 

o vice-presidente, dopois de suspender a 
camnm, e officiar-lhe decbrando que não mais 
exercesse suas funcções, officiou a •1m dos pau· 
coa vereadores que se tinham as~ignndo ven· 
cidos na cot'respondoncia havida entt'e e!la e o 
vice-prosidonte, dizendo-llto que convocasse im· 
m~diata:mento supplentos para dnr posso ao por
tOiro t'emt1lgradf. 

Quer o senado ouvir como foi cumprida essa 
ordem 7 

Esse vereador effectivnmente reuniu l'llais um 
ou dous que nilo tinham nssignudo a correspon· 
dencia e que nllo estavam envolvidos na su•
pensüo, e convocou supplcntes, de sorte que 
póde formar o numero do seis para a camara 
funccionar; mas noto-se que a camara da Tohe
resina é composta de H membros, e, por conse
guinte, reuniu-se o numero minimo quo era 
passivei para fazer maioria, seis. Ouça agora o 
senadp ~ que fez a call_la\a municip~l assim 
const1tU1da :· em voz de lumtar-se a rerntograr 
o empregado, como o vice-pr~sidente tinha or
denado, com atreito o reintegrou, mas tratou de 
fazer taboa rasa, demittin:lo todos os empre
gados conservadores que haviam na camara; o, 
ainda mais, senhores, como negocio de amigos 
que era, .cada um dos vereadores foi empregando 
seu sogro, seu irmão e seu cunhado ; e ve
reador houve que empt'egou mais de um pa• 
rente, nessas circumstancias ! 

Ora, pergunto eu, com que numero foram 
votadas essas nomeações 1 Desde que o candi· 
dato era sogro, irmão ou cunhado de um verea· 
dor, este não podia votar, e, ·portanto, desap
parecendo um vereador, não havia numero para 
a votação. Essa suspeição deu-se para com 
dous ou Ires yereadores ; port~nto, outras tan· 
tas vezes desapparacia um, ficando apenas 
cinco, e cinco não podiam deliberar, eram 
minoria. · 

Vê-se, pois, que esse acto é monstruoso, e tão 
monstruoso, que deulogar a que os demittidoa, 
reunindo-se, dessem immeliatamente queixa 
dos vereadores ao juiz de direito, queixa que 
poderá ttão prevalecer, desde que, naquella 
terra, só se faz o que uma certa vontade quer; 
mas, ao menos, perante a opinião publica, 
nquelles cidadãos mostrarão o bom timbre do seu 
caracter, que souberam resistir a uma violen
cia, clamar pelo seu direito; e, si o juiz lhes fal-. 
ta r com a justiça, naturalmente appellariio para 
a relação, e é provava! que lá obtenham o que 
nll:o se póde obter no Piauhy. 

Não lerei ao senado a queixa que tenho aqui 
em um jornal daquella provincia ; é um pouco 
longa, e póde sua leitura tomar algum tempo, 
o que é muito do meu desagrado ; mas lerei 
uma pequena correspondencia que o Jornal do 
Commercio de hol!-tem publicou, e que resume 
esta mesma mat0r1a, que põe o senado ao cor
rente dos escandalos que alli se dilo, resultando 
de tudo isto a convicçllo de quo não foi por amor 
da justiça e da boa administração que o vice· 
presidente assim procedeu, mas simplesmente 
por um arranjo escandaloso, quo enve1•gonha a 
todo o cidadão <!e brio, que deseja ver o seu 
paiz marchar por uma senda recta e regular. 

Eis a. publicação a que me refiro (lê): 
« Tl!e1·esina.- 29 de Maio de i883.- Sr ... 

-O {irmino perdeu a cabeça, e de baldo temos· 
procurado ropól-a no sou lagar pelo s;rstoma 
antigo, depois do esgotada a nossa pac1encia: 
o homem não codo a nada. A falsa camara que 
elle substituiu à yerdadeira, estreou por uma 
enfiada de crimes, ou, o que yalo o mesmo, de 
illogalidados. Um doa vorondoros novos que 
reintegraram o finado Valentim, o Soares, ora 
cunhado de!lo. Demittiram o Coelho do Rezon-
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do, para nomearem advogado o Colin, que ó 
sogro do mesmo Soaras; domittiram o Façanha 
do njudanto do fiscal, para nomearem o Miguel 
Forl'Oira, que ó tambem cunhado do mesmo 
Soares; domittit•am o secretario Sntyro, para 
nomearem o Marcollino Borges, quo é cunhado 
do vereador Nonnto ; finalmente, domittirnm do 
nferidm• o Fü•mino Paz para nomearem o Jo~ó 
Carlos, que e irmílo do vereador Souza 
Lima. (1) . 

« Ora a cnmarn tom 11 membros, estavam. 
presentes 6, maioria indispensavol ;· ·logo, ou 
os vereadores votaram nos eotts parentes, npezar 
da prohibiçiio do art. 33 da lei de i• de OutubJ•o, 
ou a reintegração e as·nomeações referidas fo
ram foi tas por cinco, menos de m~tnde doa vc- · 
rendares, Em qnalquor caso fizeram muito bem, 
poJ•que isto aqui ó do visconde, e elle quer con
vencer-nos do que sua gente póde tudo. Podem, 
não ha duvida; mls por cnutella e cm fórmn de 
protesto, denunciamos sempre dolles perante 
o juiz do dh·eito, que, si absolvei-os, ha do ser 
por sua vez. denunciado perante n relação, Não 
temos outro recurso. (2) 

« O firmino começou agora a fazer exigon
cias ao Odorico R0sn, inspector do thosouro, que 
as tem satisfeito, como ellc não esporava; mns · 
nem por isso doixarà de cahir-lhc nas gar1•as; 
poJ•que o {irmino jà tem prompta para nas
sembléa provincial n reforma do thesouro, onde 
não ficará, depois del!n, nenhum conservn:!or. 

« Em poucos dias temos visto demittido.~ do 
empregos retribuidos, aqui na capital, os cinco 
am1gos que serviam com a camara, de porteiro, 
aferidor, ajudante do fiscal, secretario c advo
gado, e mais o procurador fiscal do thesoul'O e 
wn lente da escola normal. Continua no OL'ato
rio o medico do partido publico e vai fazer-lhe 
companhia, mais dias meno3 dias, o inspector 
do thesouro. 

· c Senhor, não haverá por nhi uma voz hu• 
mana que se levante em nosso favor ~ Que cor
religionarios desalmados silo esses nossos 
d'ahi 7 (3) 

(i) Os que demittem um invalido decrepito 
c remisso funccionario, contra o qual muitas 
vezes haviam Npresontado juizes de diversos 
credos, e em sua maioria liberaes, siío alcunha 
dos de cannibaes pelo Visconde 2•, servindo do 
porta-voz á Impmnsa; os que começam dando 
esse panno de amostra o que serão 1 Anjos pro
vavelmente, tão anjos, como S. Ex. Quo um de
putado novo, sedento do recommendar-se, pro
ferisse a1uollo amontoa .lo de phrnses toscas, ou 
alheias, vã i mas um senador velho, que tem 
sido tudo A póde sol' m~is alguma cousa neste 
paiz, onde os gazes valem mais que os metaes, 
proh ! dolol'... Isso j:i ó escarnecer do bom
senso publico o abusar da protecção da Provi
dencia. 

(2) E· so cllo o o juiz municipal derem-se 
do suspeitos para o processo ir acabar às mãos 
de um aupplente leigo 1 . 

(3) Não dosospel'Om nindn, os gansos do 
cnpitolio jli deJ•am signnl de alarma c adver
tiram no nosso abençoado quo nt1o morreremos 
inultos. 

(Notas de',) 

« Peça-nos um prcsidonto jd, ntú pelo amo!' 
do Deus. Estamos ameaçados do pleno partido, 
que começa a govel'llal', o· 03 libcJ•ao3 já nem 
se lembram .de quan<IO subiram ; tanto tempo ha 
que o fizeram. 

« Olhe, porém, quo não venha o Tor
CJ.Uato, a quem ja ta:•da a nomeaçllo promet
t!da pelo 3 de Julho; sobretudo, porc:tue o Va
lente, que doixo11 a comm•ca para vu· substi
tuil-o na policia, nllo póde mais esperar. Elle é 
um dos conselheiros do {irnlino, que diz estar 
limpando a estrada para facilitar-lhe a via
gem. O que lucL•arem'os com essa substi-
tuiçilo 7 ... ~ · 

S1•, presidente, limitarei ns observações que 
tinha de fazer, déclaranJo 9.ue não providen
ciar sobre os negocias do Pmuhy é querer es
gotar a paciencia humana, O sotfrirue11to da
q uella gen to ó longo, e o mo :lo J'OI' que sup
plicam J•evola 11 gravidade do sua dor. 

Ainda mais; lendo-se as folhas do Piauhy, 
vê-s~ que o estado de cousas, na actualidade, 
desagrada ali geralmente. Raro é o numero de 
folhas do Piauhy que rec3bo, om que não ve
nham duas ou.tres manifestações de cidadãos 
de alguma. importancia que militam no partido 
liberal, mas que vendo as suas violencias, dei
xam ·as suas fileiras e pedem abrigo aos 
censervaclorcs. Isto, senhores, dando-se .quan• 
do um partido tem plena dominação, como o do 
Piauhy, revela perfeitamente como as cousas 
marcham alli, quanto os brios da provincia são 
conculcadospor todos que os opprimem, Tenho 
concluido. 

O ·sr. Soares Brandão (minis
tro de estrangei1•os):- Sr. presidente, quando, 
no sabbado passado, trntou-se do mesmo as
sumpto de que acaba de occupar-sa o. nobre 

·senador pelo Ceará, disse, em aparte, que o 
governo tomava em toda a consideração as 
observações feitas a respeit) pelos nobres se.
nadares pelas províncias do Paraná o de. Minas 
Geraes, e que havia de proceder como fosse 
mais 'de accórdo com a lei e com as convenien· 
cias do serviço publico, Parecia-me, por~ 
tanto, que já me achava d~sobrigado de 
voltar a este objecto. Mas, como ainda hoje 
o nobre senado!' pelo Cea1•á voltou a tratar 
do mesmo assumpto, julgo conveniente, em 
signnl de consideração nos illustres sena
dores que têm feito as reclamações que o se. 
nado tem ouvido sobro os actos do vice-pre
siuente da provinci4 do Pinuhy, e em home:
nagem ao senado, ratificar c repetir aquillo 
que já uma vez disse :- O governo tomará 
em consideração as reclamações que so levan
tam e h a de proceder por ai ou .por seu delcg~':' 
do otfcctivo do modo que maiS legal e mala 
conveniente fór. 

Quanto ao neto do vice-presidente do Piau
hy. . . nllo antro em sua apreciação. O pro
VImento do recurso sobre demissão de func
cionario municipal, dado por pl'osidon~e do 
provincin, nllo ó um facto novo ; a rcspello do 
direito levantam-ao duvidas-uns pensam quo 
OS pro>identes tôm o direito fl.o provo r !I Iaos 
recurso'! c outros pensam que nua i outros, 
como o nobre Sr. Visconde do Jaguo.ry, jul-
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gam que om casos ospeciaes se póde dnt' esse 
recurso. . . 

O presidente da provincia não foi ouvido pelo 
governo a respeito do seu acto, nem doa funda
mentos quo tove para fazei-o. Não entrm·ei na 
questi'ío de dil•oito, mas direi no senado que na 
minha opinillo seria preferivel que tal d1spoai-. 
çiio não houvesse, que tnos recursos n!i0 se 
admittissem. . 

Em tres presidencias de provincia que tenho 
exercido, semp1•o tenho enten,lido assim. Pa
rece-me mnis acertado e mais justo que a no
meação e demissão doa funccionarios munici
paes fiquem inteiramente nas nttribuições das 
respect1vas camaras. Mas o ·presidente ·do 
Piauhy niTo innovou cousa alguma : existem 
inn umeros precedentes desses recursos. Si se 
trat11sso de uma disposição nova, eu votaria para 
que taes recursos niio se de~sem. 

O SR. VISOONDIII Dili JAGUARY :-Mas o aviso a 
que V. Ex. se referiu contém a prudente cau· 
tela. de dar ao poder geral o direito do revogar 
o acto do vice-presidento. 

O SR. SoARIII> BRANDÃO (ministro do estran~ 
geiros): ...:. Parece-me que nestas circum
stancias nilo posso dizer mais. O governo to, 
mará em toda a consideração, por si ou por 
seu delegado eft'ectivo, a questão, e procederá 
como parecer mais. acertado e mais conveniente. 
Por ora não está· completamente informado, 
ape~ar de ligar toda a importancia ás informa
ções dos nobres senadores·; nllo foi ouvida ainda 
a parto accusa1a, o vioe-presidente, Antes 
disto, nllo se1•á prudente prometter ao senado o 
que se ha de J•esolver a este respeito. · 

O vice-presidente da provincia do Piauhy 
terá talvez motivos .que o governo n!lo póie 
deixar de ouvir; não póde-se fazer justiça sem 
indagar das razões que teve elle para assim 
proced•Jr. . 

Creio 'lue não preciso dizer mais ao senado, 
e o que d1sse nllo foi senllo para manifestar a 
elevada consideraçllo e respeito que me me
recem os tres nobres senadores que têm-se 
occup1do com o assumpto, 

o Sn. V1scoNn111 oE JAGUARY :-Pela minha 
part91 agradeço. · 

· · O sr: Oorreia. (pela ordem): - Não 
havendo mais nenhum senndor com a palavra,e 
tendo em m3u pode1• folha da provincia em que 
se encontra documento que torna dispensava! a 
informação solicitada, peço a retirada do meu 
requerimento. 

O Sr. Martinho Oampos z -
Sr. presidente, o pedido do nobre senador para 
retirar o s3u requerimento força-mo a vir LI 
tribuna, quando aliás pretendia apenas fazer a 
declaração do meu voto. 

Nilo pt•otendo, niio quero envolver-me na dis
cnssão da mataria a respeito da demissão do 
p orteiro da cnmara municipal da capital do 
I :mhy. 

E:stotl elo perfeito accórdo com o nobre se
t:ldor pol!L pt'o\\ncia do Coará; nlto quero dis
cutir n quosttio, mas apon11s fazei' a doclaraçíio 

V. II. 34 

do meu voto, uma vez que o nobre senador pelo 
Paraná pediu a retirada do sou requerimento, 
nas suas tacticas da opposiÇão, que, declaro a. 
S. Ex,, não comp1•ehendo .. , 

Sn. ConREIA :- Desde que au tenho 1111 in
formações, o meu requerimento é inutil. 
· 0 SR. MARTINHO CAMPOS:- Estou inteira• 
mente do nccórdo com o nobre senador pelo 
Coará : entendo que a nomeaça:o e demisslto 
de todos 011 funccionarios das camaras muni
cipnos devem ser unicamente dependentes das 
mesmas oamaras, sem hàver recursos inexpli· 
caveis para o governo. · · · · 

Nesta mataria o meu voto e a minha opinião 
silo lllais favoraveis á autonomia· complet!l. 
das cnmaras ·municipaes; nem sei como, pela 
nossa doutrina constitucional, possam o governo 
e a ass~mblé~ geral intervir nestes negocies 
puramente. municipaes ; não. tem o governo 

. nem a assembléa geral, . fundamentos para 
conhecer de taés negocias, Pela tbeoria da nossa. 
legislaçio fundamental, a base dos nossos 
poderes é 11 procuraçito, e quem deu aos depu
tndos, aos representantes de ·Minas Geraes, 
por exemplo, o diréito de ingerirem-se nos 
negocies daq municipalidades do Piauhy 7 
Compete conhecer· da· convenienoia da no
meação dos funccionarios municipaes ás ca
maras municipaes, que, por sua lei organica; os 
noineam e conservam omquanto bem servirem, 

·e desde . que o empregado estiver impossibili
tado ou inhabilitaào, ou for incapaz, compete 
LI camara municipal resolver a respeito. Nem o 
governo geral, nem a. assembléa geral tem 
ingerenaia nesta mataria. __ 

Não comprehendo ·a retirada do req uerimeilto 
do nobre Renador,. salvo si S. Ex., que Ó COD• 
servador, o que quer dizer representante do di
reito- divino, partidario da autoridade abso
luta,,. 

O SR. CoRREIÂ:-Não apoiado. 

O SR. MARTIMHO C..Í.~!POS :-E' o ·que quer 
dizer conservador, é o dogma fundamental do 
seu partido, 

O SR. JAau ARIBIII :-Já so foram esses tem
pos. 

O SR. JUNQUEIRA:-E V. Ex. está de accórdo 
com o nobre senador pelo Ceará, 
. 0 SR, MARTINHO CÀMPOs:-E' o dogma do 
seu partido .• , -

O Sa. CoRRIIII.A :-Pedi a retirada do reque
rimento, porque tive as informações. 

0 Sa. MARTINHO CAMPOS : -V. Ex, . S1b9 
que no nosso parlamento estes requerimentos 
são o meio comesiaho de 1lsca!izar a adminis
tração e de censurar aquillo que não for con· 
veniente, e si V. Ex. pediu a retirada do sou 
requerimento, 11 não ser ·1/orque reconheceu a. 
injustiça da sua censura, e porque talvez des
continsso quo ia diminuir um bocadinho o di
reito da autoridade, porque ó os ta a tondoncia. 
do seu par tido • 

Direi aS. Ex. que n respeito da. dominação 
dos dous viscondes no Piauhy, esta dominação 
não mo ó desagradavol, afio ambos mona co-
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religionarios (riso) ; foi liberal o Visconde ·da 
Parnahyba, como o ó lambem o Sr. Visconde de 
Parannguá ; não mo desagrada que continua 
alli triumr.hante esta influencia ; comtudo, des
de que a hberdade nito ó complotllo e nito é esta 
dominio compativel com a autonomia legal dilo 
municipalidade, teria muito prazer em vo• 
tar pelo requerimento do nobre senador, o 
que poucas e raras vezes acontecer-me-ha. 

Mas, como S. Ex. :pede a t•etirada do seu re· 
querimento, faço esta declaração do meu. voto, 
não sabenJo por que razii<i' o nobre senador o 
retira, quando elle e dous co-religionarios seus 
demonstraram cabalmente ajustiça da censura 
ao acto de.. vice-presidente do Piauhy. . 

O SR. CoRREIA:- Sinto muito, ma.s nilo havia 
de pedir uma informação inutil, 

0 SR. MARTINHO CAMPos:- Eu teria muito 
prazer om dar o meu voto ao se·u requerimento, 
porque infiingia censura justíssima contra a 
exorôitancia do vice-pre<idente: não compre
hendo a. tactica desta t•etirada inopportuna. 

0 SR. PRESIDENTIII : -Não póde discutir 
.a.gora., •• 

O SR. ·CORREIA : -Para poupar ao nobre 
1• secretario o trabalho de um expediente, 
agora desnecessario, pedi, como justificada. 
mente peço, a retirada do requerimento. 

Verificando-se nllo haver numero para vo
tar-se, ficou adiada a votaçllo, 

RESPONSABILIDADIII DE UM JUIZ MUNICIPAL 

Seguiu-se em · discuss!to o requerimento do 
Sr. Paes de Mendonça, pedin:lo informações 
sobre si oxiste o processo de responsabilidade 
instaurado contra o juiz municipal de Passo de 

. Camaragibe, João Marinho Carneiro de Albu
querque. 

O Sr, Paes de Mendonça l
Sr. presidente, lamento a ausencia do Bobre 
ex-ministro do imperio, pot•que desejava ouvir 
S. Ex. ncêrca do meu requerimento; 

As censuras feitas no ex-ministro da justiça 
pelo acto irreflectido da reconducção do Juiz 
municipal de Camaragibe, o Dr. João M11rmho 
Carneiro de Albuquerque, estão de pó. 

0 SR. MIIIIRA DE V ASCONOIIILLOS :- Já foi ex
plicado isso. 

O SR. P.AEB DE MENDONQA :- Niio houve tal 
explicação. 

0 Sn. MEIRA Dili VASCONOIIILLOS :-Foi ntÓ 
objecto de larga. discussão aqui. 

O SR. PAES DE MENDONQA :-Nilo houve dis
cussão acêrca. da reconducção no juiz munici
pal, porque niío ao tratou desse facto. A discus
são versou sómente a respeito da remoção ille
gal do Dr. Julio de Mendonça. 

Sr. presidente, o senado ouviu ler as certi
dões dos escrivlles, ou ta.bolliites da comarca de 
Cama.ragibo, das qunes ficou evidentemente 
provado que o juiz municipal reconduzido teve 
do responder n um processo pelo crime de res
ponRabilidndo, por ter extraviado dinheiro dos 
orphãos, filhos do padre Doltlrio do Oliveira 

Clak. Dessas Mrtidões ficou ta.mbem. provado 
que o processo foi extraviado, 

O facto do extra via do processo deixa. ver 
que, ou clle seguiu para a. rela.çito, e aquelle 
tribunal confirmou a pronuncia. do juiz de di
reito, ou o juiz municipal receiando que o pro
cesso seguisse 11 seu termo, fel-o desappa.reoer, 
ou algum interessado por elle ; e, portanto, o 
juiz municipal reconduzido está debaixo da 
pressito de um processo, o o meu rettuerimento 
está no caso de ser approvado ; eu continuo o 
continuarei llo pedir lloO senllodO llo sua. a.ppro
va.çl!o. 

Os nobres ex-ministros, dilo mlirinha. e do im· 
perio, nl!o têm andado muito felizes na defesa 
dos lloctos do seu ex-collega da justiça. : a.indllo na 
sessito de 16 do corrente, quando discutiu-se o 
requerimento do nobre senador peh Bahia.1 
preten:lendo SS. EEx. defender o acto illegal 
da remoção do Dr. Julio de Mendonça, viu o 
senado, que não fizeram mais do que a.ccentullor · 
mais a. illegalida.de daquelle acto.,. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Apoiado. 
0 Sn, PAES DE MENDONQA :-.,, lloCCOntulloÇii:O 

que se tornou mais saliente, depois' da. declllo• 
ração solemne .do nobt•e presidente do conselho, 
de que o lloviso de 26 'de Fevereiro do 1878, 
em que SS. EEx. basearam toda a. defesa de 
seu collega., nl!o cogitou de a.lterar ou ampliar 

. a. doutrina da ordena.çi!o que regula as incom
pati bilida.des. 

O Sn. JuNQÚEIRA :-A oiado. 
0 SR. PAES DE MENDONÇA :-Jlt se vê que 

nl!o vim improvisar a!J.ui a.ccusaçõee infun
dadas ao ex-ministro da Justiça., que nllo com· 
metteu só esse acto arbitraria : commetteu 
muitos outros, de que opportunamente me occu
parei. 

A passagem do ex-ministro de\ justiça por 
aquella pasta revelou a. maior inepcia., demon
strou que S, . Ex. não estava na. altura da
quelle alto cargo. 

0 SR, ME IRA Dili VASCONCELLOS : - Nilo 
apoiado. · 

0 SR. PAES DE MENDONQA. :-S. Ex, sómente 
procut•ou se distinguir pelas violencias, i!lega
dades e nomeações de coroneis da guarda na· 
cional. 

Tenho concluído. 

Nilo havendo mais quem pedisse a palavra, 
nem numero para votar-se, ficou encerrada a 
discussão e adiada a votl!.ç!io. 

IIISTRADA Dili FERRO DO MADIIIIRA E MAMORÉI 

Seguiu-se em discussão o requerimento do 
Sr. Barão de Mnmoré, pedindo informaçl!ea 
sobro o estado da verba decretadllo na lei do or
çamento vigente, para. os o>tudos dilo estrada de 
forro do Madeira e Mamará. 

O S1.•, Virinto de Medeiros 
diz que o Sr. Barão do Ma!ll9ró, que não. SG 
acha presento, lho communul0u que motivo 
imperioso o inhibia do compal'ocer bojo á 

---------------------··---
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sesslío, e por isso abster-se-ha de fazer quaos
quer considerações ás palavras quo S. Ex, 
proferiu om rolaçllo !lo St•. MoL•sing. 

Esse distincto engenheiro chegou li córto 
ainda doente; mas, tondo-se entendido ja com 
o nobre ministro da agricultura, teve de S. Ex. 
11 mais aomplet11 approvuçilo do seu proaedi
mento, fundado nllo ·,ómente nas explicações 
que dello recebeu, mas ainda nas infot•mações 
que tove do illustre presidente da provincin do 
Amazonas. . · 

Podia parar aqui, abstendo-se de dizer al
guma cousa sob1•e a estrad>L do ferL'O do Ma
de ira e Mamoré, mas ella é de tal hnportancia, 
que o orador julga-se obrigado a occupar, pm• 
mais algum tempo, a attenção do ~enado; 

Ntto ~ essa estrado. das que se construem em 
provincias, quo têm li mão todo~ 01 rocllrsoa; 
ao contt·ario, otfeNcem-ao alli as maiores diffi
culdades : ha a atravessar invios sertões e rios, 
cujas margens são pot• muitos mezes alugadas 
em divot•sas épocas do anuo; e além disso as 
febres são do tal ordem, que ns pessoas ata
cadas difficilmente podem resisti!· por muito 
tempo. ·~ 

:foi isso que succodeu li commissão digna
mente dirigida pelo Sr. Cat•los Morsing,tàzendo 
alie, pat•a com os seus collegas, o que faz o 
homem prudente e de consciencia. Quando 
viu que não podiam resistir ás febras que os 
atacavam, mandou-os retirar, e elles assim o 
fizeram, ficando alguns, que não cahiram 
doentes, e que lá estão. . 

Tem esses moços bastante brio para não 
abandonarem o serviço publico, mas não podem 
ter m11is do que o seu digno chefe, que ha de 
voltar a commissão, e dar provas do coragem, 
de abnegaçi!o, de verdadeiro amor ao serviço 
da nação, a que se tem dedicado com grande 
sacrificio seu. 

Esta ó a vedado, e por isso lhe doou bastante 
o qu~ ouviu ao nobre senador pelo Amazonas, 
a cujas palavrlS não se refere pelo motivo de 
1111a ausencia. 

Rec01•da, porém, os relevantes serviços q 11e o 
Sr. Morsing prestou no Ceará, sujeitando-se a 
ficat' alli, affrontando todM as molestias que 
então at1cavam aquella dcisgraçada populaC(I!o. 
Por duas vezes quasi foi victima : a primrlira, 
da variola ; 11 segunda, do febre biliosa, de que 
quasi milagrosumonto escapou. Niio é portanto 
a. um homem que procedo assim, que .se pólo 
la.nçar a pecha de 11bandonar o seu posto. 

Já que est~ tratando do Coará, pede permis
são para fazer uma breve roforoucta li11 palavras 
do honrado sena.dor o Sr. Jaguaribe •. 

O vice-presidento do Ceara tem administrado 
a. provincia do modo tão justo, tão equitativo, e 
com tanta isenção do espirita, que os seus 
proprios adver~arios, os que mais o temiam, 
ficaram admirados do sou procedimento, que 
nllo tem levantado uma só queixa. Os proprios 
orgãos do partido conservador elogiam a admi
nistraçllo do Sr. coronel Antonio Theodorico 
da Costa, como uma das melhores do Coará. 

Depois das.ppallnras, ~uo ncnbo do dizet• em 
relação no caractm• indtvidual desse cidadão, 
precisa justificM· o sou acto do adiamento da 

assemblóa provincial, o quo faz ainda em honra 
do sua provincia. · 

Recorda que nenhuma provincia tenha ainda 
feito orçamento dentt•o dos limites constitucio· 
naos, cabendo ao Ceara o ser a primoira que 
fez um orçamento escoimado dessas irt•egulari
dades • 
. Mas, tendo diminuido a renda, por osss. de· 

hberação tomada em Deze10bro, ora· imt,ossivel 
ao I>residente organizar desdG ja um orçamento 
verdaleiro, digno de fé. Por isso adiou a 
assembléa para, em tempo opportuno, s.pre· 
sentar um orçamento que poua ser approvado. 
Foi esta a principal razio do adiamento, e 
praza aos céos que quando os presidentes de 
provi no ia tenham ·de adiar as respectivas IIS• 
sembléas provinciaes, o façam com igual fun
damento. (Mttito bem.) 

Não havendo mais quem pedisse a palavra 
nem nutuoro para votar-se, fi~ou encerrada a 
discusst!o e ndlllda a votação. · · 

LtOIIiNQA 

Seguiu-se em 2• discussiXo a. qual foi som de
bate encerrada, ficando adiada a votação por 
falta do numero pat•a votar-se, a proposição da 
camara dos deputados n. 39, autorizando o go
verno a conceder licença ao desembat·gador da 
relação de Pernambuco Gervasio Campello 
Pires Ferreira. 

PENSÕES 

Seguiii-se successivamente em 2• discuss«o, s. 
qual foi igualmente encerrada, ficando pelo 
mesmo motivo adiada. a votação dos arts. fo e 
2•, da proposição da mesma camara, n. 30, 
el~vnndo 11 500 réis diarios a. ponsilo de 
400 réis concedida ao soldado do 2' batalhão 
de infantaria Antonio Bezert•a, por ser elle 
anspeçuda reformado daquelle batalhão, e nllo 
soldado, . 

Seguiu-se succes>ivamente em 2• discussllo, a 
qual foi igualmente encert•nda, ficnndo jlelo 
mesmo motivo adiada a votação da propostçilo 
da mesma camara, n. 40, approvando a penst!o 
de 400 reis dia rios concedtda no soldado refor- · 
mudo do 9" batalhão de infantaria Tertnliano 
das Chagas Pinheiro. 

Esgotadas as matarias da ordeni do dia, o Sr. 
presidente deu pnl'a a do' dia 25, niio·exco· 
dendo das 3 horas da tarde : 

Votaçilo das matarias cuja discussiio ficou en· 
cerrada. 

3• discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei, pela cnmara dos 
deputados, n. 15 do corrento a.nno, autorizando 
o miuisterio do imperio a mandar pagar as di
. vidas de exercicios findos na importancia de 
23:274$328, para a qual so votou dispensa de 
intersticio. 

2• dita da proposta do moamo poder, igual· 
mente convertida em projecto de lei, n. 27 do 
corrente anno, fixando a força naval para o 
exercicio do !883-1884, 

Levantou-se a sessão li i hora da tarde. 

·--------.--....... ,,,_, _____ , __ 
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35• SESSÃO 

E!! 25 DE JUNIIO DE f883 

Presidencia do Sr. Barao de Cotegipe 

SUMMARIO : - EXPBDIENT•· - Nogocios ~as Alngõns, 
Discurso o roquoo·imonto ~o Sr, !'nos ~o Mondonço, 
Approvnoiio.-Pooll~o ~o infoo•m11çllos. Obsoo·vaçõoa do 
Sr, Silvolra ~n Motta.-onosu no DIA.-Votnçno do 
mntorios oncoro·ndns.-Divl~ns do oxorcicios findos ~o 
mlolatol'io ~o imporia. Approvaçilo om 3•. dlscuSião,
Força~ do mar.-Suspousiio da aossiio.- Oontluúa a 
•ossílo.-Obsorvnoõos do Sr," prosldonto.-0 ·Sr, Cor
roia (pola ordom) :-Discurso o o·oquoriononto do Si·. Soa· 
rcs Brandão (ministro do ostrang~iros.) Discuroo do 
Sr. Mnrlinho Campos.-Obsorvaçõos ~o Sr. po·raldonto, 
- Disourso do Sr. Cruz Machado. - Apr,rovacilo 
~o roquorlmouto ~o So•. miobtro do ostrongo ros .-2' 
dlscusSilo do proposta sobro forças do mar. O Sr. Barão 
da Laguna codo da palavra. Dhcursos dos Srs. Corroia 
o Moira do Vosconcollos. Encorromonto.-Discussilo dos 
nrla. '20, ao, 40 o 5G. Encorramonto. 

A's H horas da. manhã acharam-se presentes 
31 Srs. sanadores, a saber: Barilo da Cotegipe, 
Cruz Machada, Bo.r1ío.de Mamanguape, Godoy, 
Luiz Felipjle, Barão diL Laguna, Junqueira, 
Chicharro, Ribeiro da Luz, Meíra de Vascon
cellos, Silveira da Motta, Correia, de Lamare, 
Martinho Campos, Paula Pessoa, Luiz Carlos, 
Castro Carreira, Silveira Lobo, Christiana Ot• 
toni, Visconde de Muritiba, José Bonifacio, 
Fausto de Aguiar, Barros Barreto, Paos de 
Mendonça, Dantas, Visconde de Bom Retiro, 
Barãa de Maroim, Cansansãa àe Sinimbú, Diogo 
Velho, Díniz e Vieira da Silva. 

Deixaram de comparecer, com causa partici· 
pada, os Sra. Barão de Mamorá, Nunes Gon· 
çalves, Jaguaribe,' Franco .de Sá, Octaviano, 
Silveira Martins, Henrique d'Avila, Teixeira 
Juniot•, Anta:o,Cunha e Figueiredo, Leão Valioso, 
Visconde de Paranaguà, Visconde de Nictheroy 
e Visconde ele Pelotas. 

Deixou de comparecer, sem causa partici· 
pada, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

0 Sn. PRESIDENTE abriu a sessiio, 
Leu-se a acta da sessão antecedente, o, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. · 

Compareceram, depois de aberta. a sessão, os 
Srs. Alfonso Celso, Fernandes da Cunha, Carrãa, 
Viriato de Medeiros, Joíl:o Alfredo, Visconde de 
Abaeté, Visconde de Jngaary, Saraiva, Conde 
de Baependy, Uchóa Cavalcanti, L!lfayotte o 
Soares Brandão. 

O Sn. i• SmcnlllTAR!O deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Representlçiio da cnmara municipal da v iii a da 
Buquira, província de S. Paulo,sobre a estrada 
do ferro do Alfenns o Ubatuba, o do engenheiro 
civil Luiz Teixeira de Bittencourt Sobrinho, su
,ioítando à apreciação do senado um folheto re
lativa d concessão do uma estrada do ferro 
no valle do Sapuc11hy ~ue, partindo da cidade 
do Alfonns, om Minns Geraos, vá terminar cm 
um ponto do littol'lll da provincía do S. Paulo. 
-A' commissiio do omprozas privílogindus o 
obras publicas. 

O Sn. 2• S~onETARIO docla~ou quo ~ao havia 
pareceres. 

NlllGOO!OS DAS .Í.LAGÓAS 

O Sr. Paes de ·Mendonça :
S~, presidente, constantemente recebo da pro
vmota que tenho a honra de reprosentar,recla· 
mações por falta de 'segu!•ança individual e. 
de proprie:lade, especialmente em algumas co· 
marcas, onde existem ostensivamente coutos de 
assassinos e ladrões, que, em pleno dia, têm as
saltado divors,ls propriedades, violando até a 
honra de familias, commettendo muitos ass~asi
na.tos,, que i11felizmente estilo todos impunes 
ate hoJe. · · · 

Não tenho qúerido tomar tempo na senado 
com essas constantes reolamaçõ9s ; porisso te· 
nho aconselhado aos reclamantes que se diri
jam aa presidente da provincia ; que tenham 
prudencia e resignação, envidando todos os 

-esforços no seu alcance para· não serem victi· 
mas desses continuados assaltos. 

Mas, Sr, Jlresidente, as reclamações que 
hontem recebi são de outr'!t..ordem; já nAo são 
assaltos dados por assnsstnos a ladrões : o as· 
salta é dado pela farçt publica na cidade do 
Paço da Camaragibe. Porisso não posso dei· 
xat• de trazei-as ao conhecimento do senado. 

Na noite de 23, o subdelegado de policia, á 
frente de força armada, e a pretexto do .evitar 
IJUe se soltas3om busca-pés, aggríde o povo 
inerme, faz varies ferimentos, alguns graves, 
faz grande numero de espancamentos, e,afinal, 
muitas prisões. . ·· 

Esse facto estava premeditado,· 
O delegado pratendia tomar uma vingança 

contra os. seus desatfectos; porisso, n~ vespera, 
mandou vir forçn de fórn da cidade e preveniu
se : donde se vê. qua houve premeditação. ·· 

Eas~s natícías foram-me transmittídas no te
legramma cuja leitura poço licença ao senado 
para fazer (lê): · ·· · · 

« Camaragibe, 24 de Junho.-Ao Sr. senaior 
Paos de Mendonça. . · 

« Delegado Tiburcío com subdelegado, poli
cia, hontem noite fez acutilar, prender povo 
que soltava busca-pós, reaultani:lo ferimento; 
graves, prisões, espancamentos feitos sem que 
povo nggredísse. Houve premeditaça:o, delegado 
mandou vir força fóra. Indignaçtla gernl.
Manoal Heleno Jose Doiningues.- Augusto 
Pacheco. - Manoal José de Lima -Costa 
A1·aujo.:. · 
• Este telegramma està assignado por cida· 
dilos que merecem o maio1• conceito, Alguns 
delles são importantes negociantes daquella ci· 
d.a~e, que não estilo envolvidos nns lutas po· 
httcns ; portanto, merecem todo credito. 

Esses factos, Sr. presidente, que acabo do 
relatar, sito a reproducçfio do outros muitos 
que ao têm dado em diversas províncias do lm· 
porio, o que t.ôm sido constnntomonto trazidos 
no conhecimento do senado pelo. nob1•o senador 
pala provincin do Parand, qno com toda a soli· 
citudo so ha ocnupndo da dofLsn dos pOl'SO
guídos. Mas, infolizmonto, aquello nobre sonn-

----------~--------
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dor tem ciumado no deserto : JlOUC!ls ou qu11si 
nenhumas providencias s~ têm düdo. A prova 
disto é quo essas factos, constantemente denun· 
ciados, se reproduzem quasi todos os dius. 

Na !ldministraçlto do ministerio 3 do Julho 
Sr. presidente, vimos que infelizmente esse~ 
fa~~os se l'oproduzira~ o!ll maior escala, porque 
fo1 JUS~amon~o nu lldmmlstraçlto desse gabinete 
que a 1mpumdade se ostentou com mais forçl. 

Trazendo estes factos ao. conhecimento do se
nado, poço pat•a ellos ii. attençil:o do nobro pro• 
sidente do conselho, que sinto este,jaausento. 
Os precedentes do S. Ex., o seu programma de 
tolerancia e justiça mo inspiram 11 esperança 
de que serão tollladas providencias, não só 
quanto aos autores desses atten~ados, como para 
que não se reproduzam factos semelhantes, que 
sómente depõem contra a moralidade do go. 
vorno o da nossa ci vilisaçilo. · · 
· Ainda peço ao riohre· senador que tenha, em 
relação á provincia das Alagóaa, o mesmo pro
cedimento que teve CJ,Uando occupou a pasta. 
da. justiça. no minister1o de 5 de Janeiro. 

Durante o periodo desse ministerio houve, 
sem duvida, mais garântia naquella provincia ; 
e nunca.tive occasiilo de trazer ao conhecimento 
do senado facto3 semelhantes. Nesta. parte 
cumpro com a. maior satisfação o dever de fazer 
justiça ao meu illustre com provinciano, o nobre 
presidente do conselho de então. · · 

O SR. B.I.RÃO D.l. L.!.GUNA :-Muito bem. 

O SR. Pus 011 MIINDONÇ.I. :-Terminando as 
considcraçlSes que tinha a f:~zer sobre o meu 
requerimento, peço licença ao aena<lo para 
lei-o (lê) : . · 

« Requeiro que, por intermedio do minis
terio d" justiça, se peçam informações acêrca 
das lamentavei a occurt•encias que ti ve1•am 
lagar na cidade do !',aço de Camaragibe, pro· 
vincia das Alagóas, na noite de 23 do corrente 
mez ; e si foram dadas providencias para 
serem punidos o autor ou autores dos cr1mes 
alli pt•aticados. · 

c Sala das sesslSes do senado, aos 25 de Junho 
de i883.-Paes de .Menrlonça.l> 

0 SR. BARÃO DA LAGUN.I. lll OUTROS Sns. SENA• 
DORES :-Muito bem. 

Foi apoiado; posto em discussão o som debato 
aprovado o requerimento. 

PJIIDIDO DllllNFORMAÇlSliiS 

O Sr. Silveira da Motta 1 -· 
Sr. presidente, eu tinha podido a palavra para 
fazer um t•equerimento sobre assumpto a res
peito do qual desejaria ouvir logo qualquer 
mformaÇüo quo me pudesse sor prestada. . 

O assumpto ó gravo e póde ser que qualquet• 
informação do nobt•e pt'llsidcnte do conselho 
mo dispensasse do fazer o requerimento o do 
seguir alio seus tramites. 

Mas, como osl,li ausento o nobre presidenta 
do conaJiho, ndi1i n nprosontnção do mau ro
quorimonto o desisto da palavra. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DlllliiATJIIRIAS liiNOJIIRRAD.I.S 

Votou-se e foi approvado o requerimento do 
Sr. Cor1•ein, pedindo n seguinte informação : 
si j.t começou o processo <ie responsabilidade 
mandado instaurar contra os ve1•oadores da 
carnara municipal. da capital da. provincia do 
Piauhy, suspensos por acto do vice·presidente 
da. mesma pt•ovincia, de i do mez findo. 

Votou-se e foi approvndo o requerimento do 
Sr. Paes de Mendonça, pedindo informações 
sobre si existe o processo de resronsubili.;udd 
instaurado contra o juiz municipa de Passo ·de 
Camaragibe, Joa:o Marinho Carneiro de Albu· 
.querquo, ·e si esse proce~so seguiu seus termos 
regulares ató final dee~sao pelo tribunal com-
petente. · 

Votou-se e foi approvado o requerimento do 
Sr. Bara:o de Mamoré, pedindo iriformaçi:les 
sobro o estado dl verba docr~tada. na lei do or· 
çamento· vigente, para os estudos da estrada. de 
ferro do Madei·ra. e Mamoré. · . 

Votou-se e· foi approvada e adoptada, para 
passar it 3• discussão, a proposição da camara 
dos deput11dos, n. 39 ·do corren.to anno, auto
rizando o govern'o a conceder licença ao desem
bargador da relaçãp de Pernambuco Gervasio 
Campello Pires Ferreira.. . 

Votarb m-sa e foram approvados os arts. i• e 
2• ela p·roposição da mesma camara, n. 30 do 
corrente· anno, elevando a . 500 ra dinrios, a 
pensão do 400 rs. concedida ao ·soldado do 2• 
batalhão do inf;,ntaria Antonio Bezerra, por 
ser elle anspeçada reformado daquelle batalhão 
e não soldado, e esta adoptada para passar á 
3~ discussão, · 
. Votaram-se e foram approvados os arts. i• e 

2• da proposiçiio da mesma camnra n, 40,' appro
vando a pensão·de 400 rs. diarios concedida ao 
soldado reformado do 9• batalhão de infantaria 
Ter tu lia no das Chagas Pinheiro. 

DIVIDAS DE liiZEROIOIOS FINDOS AO IIIINISTJIIRIO DO 
IMPJIIRlO 

)!:ntrou em 3~ diseus~ilo, e foi sem debate 
approvada e adoptada para ser dirigida á sane· 
ção imperial,a propasta do poder execulivo con• 
vertida em projecto de lei pela camara dos de
putados, n. 15, do corrente anuo, autorizando 
o ministerio do impario a pagar as dividas de 
oxercicios fiados, na importancia de •••••••• 
23:274$328. 

O Sn. PnmsmliiNTlll declarou que ia officiar-se 
ao govorno,pelo ministerio do imperio, commu· 
nicando q uo n mesma deputação encarregada 
dá apresentar a Sua Magestade o Imperador os 
autographos, para que j.t ao pediu dia, hora o 
Jogar, apresontará lambem ao mesmo Augusto 
Senhor o autographo do projecto que acaba do 
ser votado. 

FORQ.\8 DE MAR 

Seguindo·~o om 2" d.iscussão a. p1•oposta do 
poder oxocuttvo colivorllda om proJecto do loi 
pola camara dos doputudos, fixando a f~rça 

-- ------....,------·-----
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naval para o oxorcicio de 1883-1884, o nito se 
achando n.inda prosonto o Sr. ministro da ma
l'inha, convidado para assistir A discussão, o 
S1·. presidente suspendeu 11 sessão ás H 3/4 
da manhã ató a chegada do Sr. ministro. 

Poucos minutos depois continuou a dis
cussão. 

O Su. 1• SECUETAUIO dou conta de um officio 
do ministorio da marinha, de hoje, em o qual 
o respectivo ministro communica que, tendo de 
assistir hoje na camara dos Srs •· dnputaclos a 
discussão da fixação da força naval para o exor
cicio de 1884-1885, não pódo por e~so motivo 
comparecer no sena.lo.-Inteivdo. 

0 SR. PRESIDENTE : - Parece-me de al· 
guma importancia este incidente. O Sr. mi
nistro da m:irinha communica quo nilo póde 
comparecer por ter de assistir, na camara dos 
·deputados, ú discussão da p1·orostn fixando a 
força naval para o exercicio do 1884-1885. 

A mataria de quo se trata, em outras occa• 
siões,nilo se tom discutido sem estar presente o 
respectivo ministro. 

Eu, portanto, em vista deste officio, adio a 
discussiio até que o Sr. ministro participe quo 
póde comparecer no senado, salvo si houver 
algum~ reclamação para qn e continue a àis-
cussão. · 

O Sr. Oorreia (pela oJ·dem):-Espero 
que não se veja, nas poucas obsorvaçõos que vou 
fazer, alguma falta de deferencia para com a ca
mat•a dos deputados. 

Julgo, porém, que devo apresentar algumas 
reflexões ácorca do officio do nob1•e ministro da 
marinha, que ac1ba de ser lido. 

E' exacto que se acha pendente de delibera
ção ria camara dos dep11tados a proposta de 
fixação de foi•ças de mar para o exercicio de 
1884-1885 ; mas cumpre notar que j:l. foi appro
vado o art. 3o, 

Ora, o q no está om discussão no senado é a 
propostn fixando a forçá naval no e:s:ercicio de 
1883-1884, que começa daqui a cinco dias, 

Não sei, pois, si foi acertado o p!•ocedimento 
do nobre ministro, deixantlo de comparecer 
nesta casa, quando a urgoncia. de sua p1•esença 
não póde ser maior. 

0 SR. BARROS DARUETO:- Apoiado. 
O SR. CoRREIA:- Si S. Ex. quer esporar 

que termino na camar.t a discussão.jA adian
tada da pl'oposta fixando a força nàval, é de 
receiar que so encerre o actual exercicio, som 
que esteja votada a lei de forç[).B par[), o oxer
cicio proximo, a qual, pelo no,so lado, não de
sejamos rot[).rdar, p[).ra que o moz do Julho pOBS[). 
come,,ar dentro do regimon da legalidade. 

Si a lei não passa~• em tempo, a responsabili
dade não nos póde caber. O senado resolva o quo 
julgar mais acort11.do. 

O Sr. Soares Brondi1o (minis
tJ·o da estrangeiros) :-Sr. presidente, já foi 
decidido o adiamento da discussão 1 

O Sn.. PnESIDIIlNTlll :-Por ora a decisão ó 
est11. ; foi [). dolibel•ação q uo tomo i ; mas o 

senado, li vista rio algum ret1uerimento, pódo 
resolver q uo nllo so adie. 

O SR. SoARES BnANnÃo (ministro da es
tmngei?·os):-Attondendo á est1•eitoza do tem
po, parece-me que não é possivel adiar adis
cussilo da mnteria; requeiro, pois, a V. Ex. que 
seja posta em discussão a proposta. 

O Sn. PnESlDENTE :-Peço ao nobre senador 
que mande o seu requerimento a mosn. 

Foi lido, apoiado o posto em discussão o se· 
guinte. 

Requerimento 

« Requeiro que entre em discuss!lo u propoa· 
tas das forças do mar para o exercicio do 
1883-1884.-Soares Brandao. » 

O Sr. J\:lar·tinho Oampos:-S1·. 
presidente, levanto-me, tendo em vista m~is uma 
questão geral do direcç~o dos trabalhos <lo se
nado, do que o objecto da discussão. 

N:1o ó a primeira vez, ó jli segunda na pre
sente sessão, que V. Es:., por deliberação sua, 
som vot~ção do senado, adia materia~ da 
ordem do dia ; supponho que V. E:.:. não tem 
ess~ di roi to; sei bom que V. Ex. é muito habil 
p11.rn não fazer I! o outro modo senão como tem 
feito, sem app[),ronte consulta do senado, mas 
V.- Ex. foi votado u'nanimemen te por libcraes e 
consel'vadores, monos eu que fui ausente, de 
modo que a consulta qunsi é obrigatol'ia para 
o senado, mas peço ao senado que reflicta que 
nem sempre o presidente do senado seró. V. Ex., 
e que o podel'IJUe V. Ex. se arroga de adiar as 
m[).tcrias dadas pa1•a ordem do dia, é mais que 
exorbitante, é quasi que estarmos sob o regi· 
mcn Jo poder do Lopes do Pam guay, ou então 
somos assim uns bispos de Uryburti ••• 

Não é uma cousa innocento que o presidente 
da casa declare adiada ma te rias dadas parp, 
ordem do dia ; V. Ex. medite no alcance de 
semelhante precedente ; é a 2• vez quo vejo 
fazer-se isto nesta sessão. S.i o regimento 
o determina , eu abaixo a cabeça , mas , 
si o não determina reclamo, e corno jlt foi de
monstrado que o r'egimento tem uma parto não 
cscripta, que nem todos conhecem, e se está 
nesta parto não oscripta, então rogo n V. Ex., 
como encanecido homem de parlamento que é, 
que reflicto. no alcance desse 'precedente, e 
V. Ex. que ó um homem, supponho, do oppo
sição, po1·que não tem lc1rgado seu caracter de 
partidario, nessa cadeira V. Ex. comprehende 
o que um presidente do opposição póde fazer ; 
hoJe tem o pretexto do que o ministro não pôde 
comparecer, amnnhii tem outro pretexto facil 
do invontar·se, e assim o governo póde ficar 
ao arbiLrio do presidente do senado, como jó. eu 
mo vi, porque o maior dos ombar.•ços gue eu 
soifri; na minha curta o.dministrn~•úo, foi a hos
tilidade da prosidencia do senado. (Nrio apoia
dos.) Assevero, o ninguom póde contestar, o 
que soifri o nffirmo. 

O Sn. PnES!DlllNTE:- Eu não tomei n mim 
o adiar n ma teria dndn. pa\oa a orJom do di11., 
tondo doclamdo que só o faria si não hou-
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vosso rocl~maçilo para quo continuasse a dis
cussão. 

Nem todas as hypothesos estilo prevenidas 
pelo regimento da casa, sendo que os estylos 
tambem fazem lei. (Apoiados.) 

E' claro, porém, que, si algum Sr. senador 
requet•osso que continuasse a discussão, eu 
sulimotteria o roquel'imonto a votação, e foi o 
que fiz. 

O Sn. SILVEIRA Lona:- Tambem nito acho 
bom suspender n sessão para esperar ministro. 

O Sn. PRESIDENTE:- Quanto no mais a que 
alludiu o nobre senador que acaba de fallar, 
o que apenas posso agora assegurat• é q,ue, si 
alguma contrariedade lhe ciaus~i no tempo a 
que se referiu, não estava isso em minhas in· 
tenções. 

O Sr. Oruz Machado :-Faço 
parte da mesa e participo, portanto, da respon
sabilidade de todas as deliberações della e não 
tenho ach~do nada que possa ir de encontro 
ao cumprimento dos meus deveres. 

Si o St•. presidente suspende a sesailo por 
alguns minutos até á chegala do ministro, é 
porque tendo-se marcado· horo. certa para o 
seu comparecimento, tendo do se passar no 
objecto antes de dada aquella hora,acontece não 
estar pt•esente o ministro ; siio pequenas demo
ras que mostl•am da p~ te do corpo legislativo 
um bom accórdo com o podot• executivo. 

Si o Sr. presidente adia algum objecto para 
o qual é do rigoroso estylo a pt•esonça do mi
nistro, como na fixação de forças de terra e mar 
na segunda discussão, ou quando se exige a 
presença do ministro em cumprimento de 
deliberação do senado, ainda assim o Sr. pre
sidente não dti a essa deliberação uma execução 
unicamente de sua propria autoridade, o con
sultando o senado ; e si ninguem reclama, 
a deliberaçãoo então está tomada. . 

Neste procedimento nãcí póde haver abnsos 
porque não se póde tomar para ter igual pro· 
cedimento pretextos outros quando el!e ó deter
minado por motivos claros o positivos, que nilo 
se podem confundir com outros pretextos. 

Quanto ao objecto om disoussão, creio que 
houve olvilo da parte de S. Ex. o Sr. ministt•o 
da marinha. S. Ex. preferiu annuir antes aos 
desejos dos representantes immediatos do povo, 
do que aos do senado, quando nito se tratava de 
dar prcferoncia aos re~resentantos immediatos 
do povo, e sim constderar os objectos dados 
para a discussão em uma e outra camara : lá 
uma proposto. de fixação de forças do ma1• para 
o exercicio de 1884 ; e, portanto um adiamento 
lá era justificado o muito mais justificado, 
desde que so tratava do igual proposta no se
nado, p:u•a haver loi de forças do mar no 1• de 
Julho, que ostti pro::s:imo;o S. Ex·., som que dósse 
preforcncia a uma ou a outra cnmnrn, devia 

• aar profm•encia d. mataria cuja urgoncio. devia 
ser apreciada. · 

O Sr. ministro do estrangeiros propõe a con· 
tinuaçito da discussão da mataria som a pro
sonça do ministr~ dt1 marinha; portanto S. Ex, 
neste momento 'sobmça a pastn. dt> marinha o 
ostd. prompto a prestar as informações quo 

forem podidas e temos, portanto, dous ministros 
da mm•inha, um na camara dos deputados e 
outro para 11 discussão no senado. 

O Sn. StLVE[n.l Lono.:-E' nova a tbeoria. 

O Sn. Cnuz MAcHADO :-Nito é verdade 9 
O Sn. SILVBIM Lo no :-Perdoo ; V. Ex. está 

provn.ndo a inconveniencia de dous ministros 
da marinha. 

O Sn. Cauz MAcHADO :-Eu votava pelo re
querimento, mo.s o meu collegn de Minas 
está reclamando e eu já estou com medo de 
votar pelo requerimento: o remedia que ha, é 
ficar a discussão. adiada e o nobre presidente 
do conselho fazer sciento ao nobre ministro da 
marinha que a inato ria dado. para ot•dem do dia 
no senado, é mais urgente do que a que está 
na oamo.ra. 

Nilo se trata aqui de dar preferencia ao sena
do ; a. mataria que está no senado é m~is ur· 
gente e assim voto contra o requerimento do 
nóbre ministro de estrangeiros, 

0 Sa. MEIIl.\ DE V ABOONOELLOS :-0 melhor 
é discutirmos logo, em vista da urgencia. 

0 Sn. CRUZ MACHADO :-Então nilo acho ao· 
luçito o recolho-me no silencio. 
. Encerrada a discussão, ó approvado o raque

l'tmento. 
Nilo hnvondo mais quem pedisse a pnlnvra, 

encerrou-se n discussão. 
Posto a votos foi approva.do o requerimento.· 
Entt•ou em 2• discussão, com o parecer da 

com missão de marinha e gllort•a., o nrt. i• da 
proposta do poder executivo, convertida om 
projecto de let pela camara dos dep11tados·, n. 27 
do COI'ronte anno, fixando a força naval para o' 
exercício 1883-1884. · 

O Sn. PnmsmENTE - Tem a palavra. o 
Sr. Barão da Laguna. 

O Sr. Barão da Lagunaa-As 
observações que eu tinha de fazer só caberiam, a 
mou ver, estando presente o nobre ministro 
da marinha., 

Como, porém, S. Ex. nilo se acha na casa, 
desisto da palavra, e fallarei n'outra occaeião. 

O Sr. Oorreia a- O requerimento 
feito por um dos nobres ministros, para que 
continue esta discussão, não podendo ser enten· 
dido como um protesto do gabinete de niío per
mitir que a. estes debates assistam os ministros 
competentes, ind11bitnvelmento significa uma 
censura á ausencia do nobre ministro da ma
rinha. 

O Sn. SILVEmA Lono : -Apoiado. 
O Sa, MART[Nl!O CA~IPOS : -Depois das ox

plicnções que fot•am dadas, não. 

O Sa. DANTAS : -E' tudo devido ú urgoncia 
do tempo. 

O Sn. SILVE[RA Lona:- A flllta do combinn
çllo não justifica nada, 

O Sn. DANTAs:-Dnqui ú poucos dias dnrá 
a proposta do !884-1885, 
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O Sn. SILVEm,~ Louo:- hto nilo dispensa 
11. sua pt•osonça em uma di.qcuss!lo destas, 
Por tnl pl'incipio v~>i tudo ntropollado, como 
já está. 

O Sn. ConnEt,l : - Não creio que se tivesse 
estabelecido o precedente do que a discussão d11. 
fixação das forças possa rcalisat·-se nest11. c~sa 
sem a pre,;enç~> dos respectivos ministros. Tal 
procedimento, creio, nilo estava n~> intenção do 
nobre ministro dos negocias estrangeiros, 

O que, pois, significa o ~equorimentoapresen
todo por S, Ex 1 Significa, como eu disse, uma 
censura no sou honrado collega, 

O SR. So.mEs BRANDÃO (ministro de es
trangeil'os) :-Niío npoi~>do ; ó uma medida ur
gente imposta pel~L e::tiguidade do tempo que 
temos para esta discussão. Mas n~o pretendo 
que &3 estabeleça o pt•ecedonte. 

O SR. CoRREI,~ : -Est~> consideração devia 
posar no animo do nobre ministro da l!larinha, 
para não mandar a escusa que mandou. 

Os Sns. SILVEIRA Louo E BAnnos BARRETO: 
-Apoiado. 

O SR. CoRREIA :- Entretanto, desde quo os 
nobres ministros presentes desejam que se dis
cuta a pt•oposta, eu esporo quem~ fornecarão os 
esclarecimentos de que necessito, para guiar o 
meu voto em tão importante matot•ia. 

Li, no Diario 0/ficial do hontom, palavras 
do nobre ox-ministt•odos negocias estrangeiros 
que ainda ha. um mez dirigia aquolla reparti
ção, palavras que me impressionaram; são as 
seguintes (lê) : 

« Quando, Sr. presidente, considero em hy
pothesos, si não provaveis, passiveis, não posso 
iieixar do reconhecer que e rigoroao d~ver do 
governo empregar todos os meios-ató o recru
tamento forçado- para preencher os claros do 
exercito; nem posso crer que os ministros li
beraes nito tenham lançado mão deste recurso 
com receio da impopul:tridade, não. 

« Minh~t opinião é esta: si com o voluntariado 
é passivei completai' o.quadro de nossaa forças, 
o voluntariado; si não, o recrutamento forçado 
como a lei autoriza. 

« Acima do vão receio de ferh· susceptibili
dades d~t opinião publica, está o interesse do 
Estado : a nnçíio deve estar bem armada no dia 
em que tiver necessidade de defender seus 
direitos e sustentar a intagridade de seu terri
torio. 

« Antes o recrutamento forçado do que oxpór
mos o paiz a humilhações.» 

O Sn. SILVEIRA. Leso:- Essa é a theoria em 
voga;-a necessidade legitima tudo. 

O SR. CoRREIA:- O nobre ex-ministt•o dos 
nogocios estrangeiros como quo levantou timi
damente o vóo que encobre aH questões interna· 
cionaes, o doclm·ou ao paiz que ha. h;rpothosos, 
si não provavois, pelo monos posstveis, que 
poclom ntó motivar o recrutamento forçado. 

Si ou já ost[IVll, disposto a estudar o projecto 
de fixação ele forças de mar, com o devtdo cui
dado, acerca dos maios do preencher a força 
nollo consignada, assim como havia examinado 
a mesma <Juestiio om referencia it composiçito 

·-- ,-··.-

do exercito, depois das pnluvt•as do nobt•e ex
ministro dos negocias estrangeiros, julguei 
dever ainda mais a.tteutamente exuminat• si 
houve todo empenho, da parto do governo, em 
pt•eenchet• a forçada votada. 

Antes, pot•óm, eu desejo que o gabinete 11.ctua.l 
diga si pesa no sou animo o mesmo receio que 
actua no do nobre ex-ministro do estrangeiros, 
·quanto it essas hypotheses, si nito provaveis, 
pelo menos passiveis, 

O SR. CANSANsÃo DE S!Nmnu :'- Por que 
V?lat•ll.m-se fundos para se comprarem na
vtos 1 

O SR. CoRnEIA :-Antes o recrutamento 
forçado, disse o nobre ex-ministro dos negocias 
estrangeiros, do que oxpór-se o paiz a humi-
lhações. · . 

Foram palavrJs vagnq estas 1 Que cir
cumstancias obrigavam o nobre . ex-ministro a 
proforil-us 1 Foram ditas sem intenção l Não se 
póde admittit•; e basta ler o relataria de S. Ex. 
para. se ver quanto a chicana to·m obstado ti. 
reparação que nos é devida, pelo assassinato de 
brazileiros no departamento de Taquat•ombó. 

Por algum tempo, reinou o silencio em torno 
do ministerio dos negocias estrangeiros sobre 
a questão de Missões; todos suppunhamos que 
se estava tratando particularmente dessa. ques
tão, quando pelos factos fomos advertidos 
de que semelhante silencio era desattençl!o. 

O relataria do nobre ex-ministro dos nego
cios estrangeiros falla cautelosamente a tal 
respeito ; não quero perturbar as convenien
ciLis diplomaticas, mas vejo-me obrigado a 
pousar meu espirita sobre este ponto, depois de 
ter lido o'que S. Ex, disse na oamara dos de
putados. 

O ministerio actual expenderà o que, acerca 
desta questão, convier quo o paiz saiba. 

O que vimos em relação á fot•ça do exercito 
votada na lei 1 Que ella não se preencheu. O 
que vemos em ralação li força naval1 Que, si 
se completou o numero do 450 praças para o 
batalhão naval, não se deu o mesmo com o corpo 
de imperiaes marinheiros, 

0 SR. MEIRA DE V ASOONCELLOS:- Está com
pleto ; V. Ex. a este respeito nito se· acha bem 
mform~do. Os ultimas contingentes vinham em 
viagem quando se apresentou o relatorio. 

e Sn. CoRREIA:- Refiro-mo ao mnppa. do re
latorio. 

0 Sn. ME IRA DE VASCONCELLOS:-Tem razão, 
mas veja a data do mappa, 

O SR. CoRREIA:- A pergunta que eu pre
tendia fazer mesmo em relação no batalhão 
naval, quanto mais ao cot•po do imperiaes mari
nheiros, ora si se tinham completado conve
nientemente. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA:- Os olcmontos 
foram maus. 

O Sn. ConnEIA :-O nobre almirante, repro
scntanto da provincia do Santa Catharina, acaba 
de dizer que os olonJontos foram maus. 

0 Sn. BAIIÃO DA LAGUNA.:-.Para o corpo do 
imporiuos marinheiros foram possimos, o hei 
do provai-o aqui na primoit\11 occnsiüo. 

·----------------
.-~·· .. ·.·- ... ·-. 
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0 Sn. MEII\A Pl!l VASOONCELLOS:-Havemos do 
vot• a. prova. 

0 SR. BARÃO PA LAGUNA:-A prova Ó 
clara. · 

0 SR. MEIR,l0 Plll VASCOSCELLOs:-Quando nito 
se· tinha pessoal, todos censuravam. 

O SR. C~RRJ!!IA:-Reunil• no corpo de imJ?e~ 
riaes marmhe1ros elementos pouco propr10s 
para ciar áquella força o caracter que deve ter, 
não é nttender devidamente aos intuitos do le
gislador, 

0 Sn, MEIRA Dili VASCONOELLos:-E' preciso 
provar isso, · 

O SR. CoRREIA:-0 nobt•o ex-ministro dos 
negocias da marinha creio que deseja dispen
sar os ministros actuaes das informações que 
estou padindo; S. E"'. tratara dnsua adminis· 
traçtío, mas s3gut•amente não se julga. habi· 
litado a respondet• a primeira parte das mi· 
nhas observações, 

0 SR. MIIIIRA DE VASCONCIIILLos:-Estou res
pondando a parte que me cabe, no que diz res
peito a minlia admini~traçi!o, 

0 SR. 1\IEII\A DE VASCONC&LLOS :-Deve faZO!' 
toda no mesmo tempo. 

0 Sn, CORREIA :-Póde fazer, , . 

O SR. 1\IEIRA DE VASOÓNCELLos: -Devo 
mesmo. 

O SR. CoRREIA :-Mas eu não deixo de fazer 
reparo por nilo estar realizada a promoção 
completa, 

Para que solicitM'am os nobres ex-minis
tros, com to lo o esforço, a lei que votámos 1 O 
relatorio é. do J• de Maio ; a vaga já se tinha 
dado antes, •. 

0 SR, FEIINANPES DA ClUNHA:-Logo, ha mais 
do dons mezes. 

O SR. CoRREIA:- Ha mais de dous mezes. 

Como se justifica o nobre ex-ministro da mR· 
rinha de haver estacado no· numero de 450 
praças para o batalhão naval7 Como à que, 
quando o batalhão completou 450 praças, S. Ex. 
nito quiz novas pr!lças para este batalhão 1 O 
nobre ex-ministro diz, no seu relatorio,que ni!o 
havia fundos senão para 450 praças. , . 

O SR• CoRREIA : -0 relatorio da marinha diz 
que se da um11o vaga de chefe de esquadra. O SR. MEIRA DE V ABCONCELLos:- Ahi está 
Continúa essa vaga 1 · ll razão. 

O Sa. SoARES BnANDÃo (ministro do ostran
goi?·os):-Não consta que fosse preenchida. 

O SR. CoRREIA :-Que não está publicada a 
nomoação para a vaga de chefe de esquadra 
sei eu perfeitamente: mas os Sra. ministros, que 
desejavam que a discussão continuasse, devem 
informar ao senado si continua essa vaga de 
gue dá noticia o relatorio apresentado no i • de 
Maio. O silencio dos nobres ministros mostra 
que elles não eatão bem informados a esse res-
peito. · 

·O Sn. SoARES BR,~NDÃo (ministro de estJ•an
goiros) :- Não está. pt•eenchida a vaga, mas 
posso garantir qu.3 ha de ser attendjja con
forme as necessidades do serviço publico. 

o SR. CoRREIA.:- Isso nilo e resposta. Dis
cutimos aqui umo. lei determ(nando que o pro
vimento das vagas que se deram nos postos da 
armada se façam logo que ellas se verifiquem. 

· O SR. SoARES BRANDÃO (ministro de estran
geiros); - Sem mais estudo do que ó conve· 
niente 1 

O SR, CORREIA : - Par ~~o preencher um legar 
do chefe de esquadra, que necessidade ha de 
maiorês estudos para o governo, estando já ha 
um mez orgo.nizado o gabinete actual7 

0 SR. MEIRA DE VABCONOELLOS :-Não se pre• 
hencho só uma vaga, prehonchem-so todas as 
outrl\s que a promoção abrir no quadro .. 

O Sn. CoRRE•A :-Para isso ó quo o ministro 
podia achar alguma escusrt ; om niío fazor a 
promoçiio inteira. 

V. II, 35 

O Sa. ConREIA:- E, por consequencia,logo 
que se completou este numero, diz S. Ex., não 
foi admi ttida mais nenhuma praça no batalMo · 
naval. Na proposta que S. E:s:. apresentou re
moveu este embaraço 1 

0 Sa. MEIRA DE VASCONCELtOS:- Sem du-· 
vida. 

1.1 Sn. CoRREIA i -Não removeu, 

0 SR. ME IRA DE VABCONCELLOs:-Na proposta 
do orçamento 1 

O Sa. CoRREU:- Na proposta da lei de 
forças. 

0 SR. MElRA PE VABCONCELLOS:- E' da lei 
do nnno passado, e ella está em vigor. 

O SR. CoRnEI,l :- A lei do anno passado de
termina que o bat~lhil:o naval se componha de 
600 praças ... 

0 SR. MEIRA DE VASCONOELLOS: - Justa-
1\lente. 

O SR. CoRREIA: - O nobre ex-ministro diz 
quo não prooncheu este numero pm• não haver 
no orçamento fundos senão para pagar 450 
praças •. , 

0 SR. MEIRA .DE VASOONOELLOS: - 0 que 
queria que fizesse? 

O SR, ConREIA : - Não completar o numero 
da força mnrcnda. 

O Sa. MEIRA om VAscoNoEI,Los:- Eu pedi 
fundos no senado. 

--~ '--. ::----.-~.-------------·---· 
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O St•. CoRREIA : - A minha observaçn:o, 
pois, ó : por que na proposta de fixação de 
fot•ças limitou-ao a escrever o que havia as
cri pto na anteriod Isto mostra a urgencia. 
de promover-se a discussão da lei do orçamento. 
Entt·etanto, o que sabemos ó que até a somana 
passada ainda, na camat•a dos de pulados, não es
tavam as tabellas necessarias para que a com
missão pudesse apresentar o seu primeiro pa
recer. Não teremos, portanto, lei do orçamento 
no começo do exercício vin:louro; Os nobres 
ministros si tiverem de propôr algunili resolu
ção prol·ogativa, attendam para a neoeásidade 
de munir-se o governo dos meiós precisos para 
completar a força do batalhão naval. 

O nobre ministro da marinha notou, na 
camara dos deputados, o. ditfcrença entre a 
encommenda do encouraçado Inrlependencia 

· e a do encouraçado Riacltuelo ; declarou que 
aquelle tinha sido feito sem previa consignação 
de fundos pelo po:ler legislativo, e que o Ria.
chuelo fóra encommondado estando o governo 
munido dos meios neoessarios, concedidos pelo 
poder competente. S. Ex. deveria ter levado a 
sua comJlaração até ao fim. Si é certo que 
não · havta previa autorizaçlro para. a encom
menda do I ndependsncia, não é menos certo 
<J,UO elle foi vendido sem autorização legisla
tiva.· Si, mais tat•de, o poder legislativo sn.nc
cionou o acto da alienação, lambem sanc
cionou o da encommenda do I ndepertdencia,, 
E' nocossario, para tt•azet· estes factos n dis
cussão, não apresentar a questão sómente por 
uma face. . 

Disse o nobre ministro que o I ndependsn
cia não reunia as condições nauticas precisas 
para o serviço da armada nacional. 

Senhores, si eu pudess~ ter duvidas a este 
respeito, depois que o almirantado inglez jul
gou dever comprar o I ndependencia, não 
posso mais deixar de crêr que era um . vaso de 
guerra digno de figurar na primeira esquadra 
do mundo. 

0 .SR. FERNANDES DA CUNHA:-E na previsão 
de uma das maiores guerras do mundo. 

O Sn. ConnEIA.:-0 nobre ex-ministro da ma
rinha esta com razão desejoso de dar informa
ções acerca de sua administração. Mas, devo 
dizer-lho ~ue o qttadro, que apresentou, tia des
peza do mmistcrio a seu cargo, é imprestavel: 
fallo do quadro que está nnnexo no relataria. 

O que importava no poder legislativo saber, 
era quanto havia sido gasto no ministerio da 
marinha ató ao dia da apresentação do relatorio; 
si havia receio de q_ue alguma verba se esgo
tasse antes de termmado o oxercicio. Mas o 
nobre ex-ministro apresentou esse mappa com n 
informação do que se dispendeu, por exemplo, 
na tbesouraria de Sant~ Catl\nrina ató Junho 
de 1881, Si não ha engano nesta parte do 
mappn, o quo ficamos sabendo com estas expli
cações I E' o que se pagou no thesourü ntó No
vembro, o na pagadoria de marinha ató Dezem
bt•o do 1882. 

Niio orn possível dnr informnçüos do. dospoza 
até t\ do.ta do rolatorio, poJo monos no quo res-

peita ás dospezas \oitas no thoso11ro e na paga
doria. do rnarinha1 No corpo do relatorio, o 
nobre ox-minis~ro llito accrescenta mais ne· 
nhuma informaç!lo ás contidas no mappa. 

O nobre ministro da marinha fez uma impor· 
tant 1 revelação na camat•a dos -deputados. Vou 
lê r as palavras de S. Ex. , na sessão de i5 do 
corrente (lê) : 

« O Sr. Silveira da Motta, actual inspector 
do arsenal de marinha da côrte, logo que en• 
tron no exerci cio das funcções dess 1 cll.rgo, foi 
sorprehendido, fico11 estupefacto de ver, não só 
dentro do proprio arsenal, como na Ilha das
Enxadas e em outros Jogares, grande quanti
dade de madeira preciosa, de grande c11sto, 
quasi inteiramente estragada, porque ni!o fôra 
opportunamente recolhida aos ·respectivos do· 
positos. Tratou elle desde então de aproveitar 
essas madeiras, o que, releva dizer, é trabalho 
para muito tempo, mandando sel'rar os paus, 
que lhe pareceram melhores; mas infelizmente 
logo viu que era inutil o.seu empenho, porque, 
além do grande trabalho de conducçllo e serra· 
ria, esses madeiros não davam mais que uma 
ou duas taboas, e estas mesmas defeituosas. 

« Continllll.ndo o serviço de serraria, para 
aproveitar as poucas taboas que os madeiros 
pudessem dar, occorrau ao Sr. Silveira da 
Motta uma idéa, que o nobre deputado, si es
tiv.esse presente, não d··i~aria de. applaudi~. 
Fot mandar,· com a madetra que não sat•vta 
para taboas, fazer pat•allelepipedos para calçar 
uma parte do pateo do arsenal, que se achava 
arruinado e complebmente intransitavel. 

« Mas a madeira, com este fim gasta pelo 
digno inspector do arsenal de marinha, tem sido 
tão pouca, que, diz alle no documento, que 
sinto não ler a camara, ha mais de oito mezes 
tr.tbalha para fazer o calçamento, e ainda não 
pôde concluil-o. Já. vê o nobre deputado que, si 
esta é a unica prova de oscandalos havidos no 
arsenal da côrte, nenhum escandalo então alli 
existe. · 

« Mas, Sr. presidente, eu nlto devo dizer só
manto isto. Em abono do zelo, da intelligoncia 
e do patriotismo, com que estai. servindo aquelle 
distincto oftlcial (apoiados), direi á camnra, a a 
V. Ex. pll.rticularmnnte, que ja foi muito digno 
ministro da marinha, que elle tem prestado ser
viços relevnntissimos (apo;'ados), já no aprovei
tamento de materiaes, ja na redu~ção do pes
soal empregado no arsenal, e a prova está nos 
clamol'es que contra elle se têm levantado, por 
parte dos operarias despedidos. 
. « Segundo ouvi ao Sr. Silveira da Motta, e 

está provado no relataria por elle dirigido no 
meu antecessor, eleva-se a 300 o· numero de 
operarias despedidos sem prejuízo dos serviços 
em nn:lnmento. V. Ex. e os nobres deputados, 
que me ouvem, hão de concordar que este re
sultado, para pouco mais de oito mozes, ó sem 
duvida gran lo, é immenso. » 

No mesmo Diario Official veio o oftlcio do 
actual inspector do arsenal, a respeito das ma
doirus, e nesse documento lê-se.: 

«E' corto quo muitos doRsos paus cust11ram 
no Estado 500.$ o llló 1nais do i: 000$, por 
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serem 'de grandes dimensões ; mas, a actual 
inspeoçllo nilo é responsavel por compriiB de 
madeira feitas a ·dezenas de nonos, sem haver 
onde arrecada.i-as convenientemonte, de modo 
que em pouco tempo se fenham deter.iorado. 

" O que ó corto é que todos os dias na serra
l'ia encontram-se paus de um custo enorme que, 
desdobrados, nlto ;pl'.:>duzem uma só taboa ou 
mesmo um só ;parallelipipelo por terem ·o 
amago pódre ou por ap1•esontarem infinida1e de 
fendas. , 

Vê-se, pois, que Q'l'ande tem sido o prejuizo 
do Estado nesta quest«o de madeiras comprada.s 
para o arsenal de marinha da côrte. 

O Sa. SILVBIIU. DA MonA: - E' ver
dade. 

O Sa. CoRREIA :-Os dasperdicios estlío hoje 
oftlcialmente demonsLrados. Como, porém, ba 
tanto tempo sJ tem deixado as madeiras no estado 
que descravo o actual· inspector do arsenal de 
marinha 1 . 

Depois de compradas as madeiras, porque 
foram deixa.das no a.bandono em que as encon
trou o actua.! inspector 1 
. Ma.s ·o principal ponto, no momento actual, 

é sabor que providencias tomou o governo, 
pa.1•a que factos desta ordem niio se repro
duzam. 

O nobre ministro actual, e o nobre ex-minis
tro, podem dizer ao sonadoo que o Estado ainda 
possue em madeiras preciosas, adquiridas para 
o serviço da armada 1 

Nito convirá mandar fazer um e:~ame a este 
respeito 1 

Continua o abandono que agora esta àenun
ciado nos docnmentos ofllciaes Y 

O nobre ex-ministro da marinha. ta.ivez possa 
prestar ao senado uma informaçllo que desejei 
encontrar no seu relatorio, e não encontrei : a 
da. capacidade da actual escola de marinha para. 
admiesito de alumnos • 

Vejo que o aumero dos matriculados feliz. 
mente cresce na unica. escola em .que se d& a 
instrucção propria do ofllcia.l de marmh&; mas 
quizera. saber quantos alumnos podem ser ad
mittidos nesse estabelecimento. 

Desejaria maia que o nobre e:~-miniat.ro d~ 
marinlia nos déaas sua opinião acerca destas 
pa.iavraa de seu IUccessor (lil) : 

" Temos 23 navios em muito bom estado, e 
26 que, ai não aito de primeira ordem, todavia 
ainda podem prestar s~rviço por muito tempo.:. 

Talvez S. Ex. nos possa dizer si co:n atreito 
possuimos esses 49 navios, -nas circumst~ncias 
doacriptas pelo actual Sr. ministro da m1• 
rinha. 

Passanlo a outros assumptos que po:lem ·ser 
tratados nesta. discusslío, vou pedir a attonçlío 
do nobre presidonto do conselho para uma nova. 
illogalhlado pm~cada poJo Sr. ex-ministro da 
agricultura, o que me havia oscaP.ado: reftr~mo 
ao decreto n. 8921 do 7 do Abril do i883 (lê) : 

c DecretO n. 8021 de 7 de Abril de 1883. 
- Reorganiza o pessoal tachnico e de sscript~ 
rio da via permanente da estrada de ferro D.Pe· 
dro II. 

Con.vindo dar nova organização ao pessoal 
techn1co e de escriptorio da via permanente da 
Estrada de Ferro D. Pedro II, Hei por bem 
Approvar o projecto que par1 semelhante fim 
com este baixa, assignaUo por Henri~ue d' A vila, 
do Meu Conselho, Senador do Imperw, Ministro 
e Secretario rle Estado dos Negocios da Agri
cultura, Comm~rcio e.Obras Publicas, qn3 11&• 
sim o tenha ent~ndido e faça executar. Palacio 
do Rio de Ja.neiro em 7 de Abril de i883, 62• da 
lndepen:lencia. e do lmperio. -Com a rubrica 
de Sua Magustade o Imperador.- Henrique 
d'Avila. 

cProjoclo para a reorgani:saç(J:o do pessoal 
technico, de oscripta e de cnntabil iàade da 
via !Jermanenle da estrada de {e1'1'0 D. Pe· 
dro I I a que se refere o dec l'eto n. 8921 
desta data. · 

Art. :1.. o O serviço da via permanente, espe
cificaE!o no regulamento approvado por decreto 
n. 6238 A, de 28 de J anho de i876, ser& iro
mediatamente dirigido por um engenheiro, com 
_a denominaçlío de-Chefe de linha-, auxiliado 
pelo seguinte peesoah 

i ajudante. 

i chefe de divislío para cada e:a:tensllo (divi
são) de 30 & 70 kilometros; 

1 praticante de linha para cada tres divisões. 
Art. 2. o O chefe de linha será lambem a.'u· 

xiliado pelo pessoal de escripta e de contabili
dade. 

Art. 3.° Fica sapprimida a cathegoria de 
chefes de secçllo. . 
'Art. 4. o o escriptorio serll dividido em ama 

secçito technica e oatra de escripta ·e contabi· 
!idade, com o seguinte pessoal: 

i chefe da secçio technica.: 
. 1 dito idem de escripta. 
2 i .. escriptnrarios. 
3 2•• ditos, 
5 amanuenses. 
3 pra\icantes. 
Art. 5. • O chefe da linl1a e o respectivo aju

dante, além dos vencimentos fixados na tabella 
abaixo mencionada, perceberão uma diaria de 
6$, durante o tempo que empregarem nas 
excursões que houverem de fazer pela linha 
fóra da côrte, em objecto de serviço a 11011 
cargo. 

Art. 6. o Serlro nomeados : 
Por portaria do miniqtro, sobre proposta do 

director, o chefe da linha e sou ajudante, e 
por acto do director os demais empregados da 
via permanente, sobre proposta. do respectivo 
chofe. 
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Art. 7 ,o Continu11rão cm vigm· ns disposi
ções do l'egul!lmonto npprovndo por decreto 
n. 6238 .A de ·28 de Junho de 1876, na p~rto 
em quo nilo tiverem sido alterados palas da pre
sente data. 

TABELI...\ DOS VENCUIENTOS DO .PESS0.\1.. TIIOH• 
NICO, DE ESCI\IPTA E DE CONT.\BIL!DADE DA VIA 
I'ER~I,\.NENTE DA ESTRADA DE FERRO D. Plll• 
nRo u. 

~ Este pessoal foi modificado., resultando 
doss11 modificação ns seguintes injustiças : 

11. 1.• O chefG da linhn, além do seu ordenado, 
ficou com o direito a uma diaria de 6$, Cjuando 
em viagelioll, sem que aufh•a est11 vantagem ne
nhum dos outros chefes de sel·viços da estrad11, 
Sendo estas viagens resolvidas a seu arbítrio, 
poderá ello se conse1•var sempre fóra, para fll· 
zer jus a. ella, ainda mesmo com p1•ejuizo do 
serv1ço. . 

c 2 .• Foi creado o logar da ajudante, com 

EMPREGADOS 

o ordenado de 6:000$ por anno, com direito à 
gratificação de t1•imestre, estipulada no antigo 
regulamento, e mais uma diana de 6$, quando 

TOTAL em viagens. 
~ Ha uma. odiosa desigualdade entre estes 

vencimentos e os dos demais ajudantes de ser
------------ viços da estrada, como pnssamos·n expor: 

1 chefe de li11ha.. .. .. .. 5:600$ 2: 800$ 8: 400$ 
i ajudante., •...•. , .• ;. 4:000$ 2:000$ 6:000$ 
1 chefe de secção te-

chnica, ............. 2:680$1:320$ 4:000$ 
1 dito de escrilJta •.••.• , 2:680::> 1:320$ 4:000$ 
2 primeiros e>criptura-

rios 11 1:600$ de orde-
nado e 800$ .de grl1ti-
ficação .•..••.••.•... 3:200$1:600$4:800$ 

3 sBgundos ditos a :! :200$ 
de ordenado e 600$ de 

. gra tificaçilo. • . .. • • • • . 3: 600$ 1 : soas 5: 400$ 
5 amanuenses n 800$ de 

ordenado e 400$ de 
gratificação .......... 4:000$ 2:000~ 6:000$ 

3 pratic1ntes 11 600$ de 
ordenado e 300$ de 
gratincação .......... :! :800$ 900$ 2:700$ 

Chefe de divisão de 1• 
· classe., ............. 3:320$1:680$5:000$. 

Dito de divisão de 2• 2:620$ 1:320$ 4:000$ 
classe .. , .......... .. 

Pr11ticante de linha ..... 1:440$ 720$ 2:i60$ 

c O ajudante do chefe 'do trafego, que é 
obrigado a constantes viagens e1u serviço de 
inspecção das estações, etc,, tem apenas 4:800$ 
annuaes. 

c O ajudante do chefe da locomoção tem 
igualmente 4:800$ annuaos. 

c O chefe do teleg1'11pho (que é um chefe de 
serviço) tem tambem o mesmo vencimento de 
4:800$ annuaes,. sendo obrigado a viagens e 
cabendo-lhe enorme responsabilidade ; sou aju• 
dante ó mantido com a categoria de telegra
phista, percebendo apenas 2:400$ annuaos. . 

« 3. a O escriptorio central da via permanente 
ficou dividido em secçtto technica e secção de 
contabilidade. Seus chefes ficaram igualados 
em categori11 e em vencimentos, o que é injusto: 
primeiro, porei ue o chefe da secção technica 
ficou, pela natureza da seu serviço, obrigado a 
viagens, que o virão prejudicar, obrigando-o a 
despezas extraordinarias, sem ter direito ã dia· 
ria alguma; segundo, pllrque, exigindo os ser• 
viços a seu cargo muito maior somm11 de conhe
cimentos, não é razoava! que sejam equiparados 
aos do chefe da contabilidade, que desempe!lha 
as funcções de um escriptur11rio, e nad11 mais. 

Pabcio do Rio de Janeiro, e'm 7 de Abril de c 4. • A secção Je contabilidade ficou conati-
1883.- Henrique ll'.-lvila. » tuida por um chefe e :13 empregados de nomea

Foi clespertada minha attençllo para esse acto 
do nobre ex.ministro da agricultura por uma. re· 
presentação, que peço licenço. para ler, espe
rando que o nobre presidente do conselho não 
dei:tarà passar essa illeg111idade, como não tem 
deilado passar outras. 

Eis 11 rrpresentaç1to (Zê) : 
"O decreto n. 8921, de 7 de Abril de 1883, 

modificou o serviço da via perm11nen te do. ·es
tr•ada de ferro D. Pedro II. 

<< ERte serviço orn. feito com o seguinte pes
soal: 

ção ; a secção technica a penas JlOr um chefe, 
que desempenhará. todos os ostuclos, se encar
regará. d' organização dos archivos o de Lodos 
os trabalhos d11 secção ! · 

~ 5. • Os des~nh11dores, mestres de linha e 
armazenistas, nonhum11 clnssincaçlío tiveram, 
nenhuma g11rantia, com o novo regulamento. 

1 engenhoil·o residente, com o or
·denndo annual do ••• , •.. , ••.. ,. 

4 chefes do secçiío, cndn. um ..... . 
1 conductor para cada oxtonsiío ele 

linha, do 30 n 70 kilomotros, 

~ Um 'doa mais graves inconvenientes de todos 
os regulamentos da estrad11 ó 11 odiosa A injusta 
divisão de seu pessoal em duas categorias, em
pregado9 de nomeação e s~m nomeaçiio ; este 
facto estabelece uma desigualdade injustificavel 
e que muito pr.>judicl1 o serviço, dando Jogar a 
admissão abusiva do pessoal não legalisado 
pelos quadros do regulamento, o prejudicando o 

8:400$000 thcsouro nacional, que deixa do receber os di-
4: 800$000 rei tos do nomeação desse pessoal, » 

Espero· quo o nobre prcsiclonto do con~olho 
prostar!Í a sua attonçiío a estas observações. 

sondo 0stos, confo1•mo n< hahili-
tnçõc", nntig11idnde, etc., classi
ficado< om conductoros de 1• 
r.lnsso, cacln. um .... , ...• , ... , . 

Conduclorcs de 2• classe .• , ...... . 

E, pois que tt•ato d~ ministm•io cln agricul
tura, desejo que os nob1·es ministros dignm ~i , ljll tomnrniu alguma t•osoluçilo1 ócorca do l!m 

•I: 000~000 trabalho oproson tndo pelo ·contador do corro1o, 
3:0008000 o S1·. Lopos Anjo, o do qnnl tive noticia lendo 

·--~---·----
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umn publicnçi'ío firrn11da por esse funccionario 
na Ga~eta de Noti~ias e concebUa !lestes 
tei•mos (18) : 

«Apresentei no mcz de Mal'ÇC, sobre a ·1·e· 
coito. o despe~a do correio do. cói·te, um extenso 
ti•ab11lho que exigiu muito estudo o p11cioncia 
-do qual resultam factos de tan:a e tal gra'l!i· 
dade, ~u~, tenho conv.icção profunda, o Exm. 
Sr. ll!llll~tro d~ llg"ricultui'n, ha de, infenso 
como e p. Illegnh.dades e a disperdicios, tomar 
na devida considero.çiio, já que a seu digno 
antecessOI' ni!o foi isso possivol, pela estreiteza 
do tempo o outras circumstancias. » 

Que factos são estes, denunciados nos termos 
·ql!e act\bo de lei•1 Desde que a attenção.publica 
'foi chamada pnr11 este ponto, necessario é que 
o gover~1o esclareça ns duvidas que so originam 
da P.ublicnção do contador do correio. 

Ainda em relação ao minis teria d11 a"'ric ul
tui·a, devo dar conhecimento ao nobre 

0 
presi

dente ~o cons~lho do juizo que encontro no 
Corre•o .Paulistano de 21 do mez cli'rento, 
acerca .de u!ll neto do seu ministerio (lê): 

« Por aVISO do mini•terio da agricultui'll, de 
19 do corrente, foi communicado no vice-presi· 
dente desta provinci11 to1• sido dispensado d~ 
cargo, que nesta provincia exercia,· d·l agente 
official de colon isação, o S1•. Joaquim Josli do 
Rego Rangel. 

« O funcciciuario demittido serve empregos 
publicas ha 26 annos, o hll 6 o de agente de 
colonisaçiio em S, Paulo. 

t1. No desempenho dos encargos inherentes a 
·esses ~mpregoa o Sr. Ra!lgel sempre mereceu 
·encomiOB doa seus superiOres, e aqui mesmo 
nesta provincia fõi por vezes enca~•reg11do pelo 
·governo de comm1saões eapeciaes, servmdo 
sempre com escrupulosa obaervancia doa seus 
deveres. 
· « 4 dem!asiio de um empregado publico nestas 
·condições e extranhnvel, não havendo da parte 
'do demittido 110to algum que explique ou sirva 
de pretexto no neto do ministro. 

·«Nada, pois, justifica a demissão do S1•. Rnn
·gel, visto como, além das consilm·ações ja ex· 
postas, o ministro disllensando o empi•egado, 
não supprimiu o Jogar por elle com zelo occu
pado, e não pódo, poi·tnnto, apoia1• o seu a.cto na 
suP.preasilo de um serviço publico desneces
·sarJo. 

«O Sr. Rangel difficilmonte será substituido 
por otltl'O empregado tão idoneo e probo. » 

Não deixarei passar a occnsião sem igual
mente pedi!• a attonção do nobre pr.)sidente do 
conselho pai'!I o que diz o Dirwio elo Noticias 
da Bnhin, de 8 <fo mez passado, sobre o ediflcio 
em que funcciona o tribunal dni•elnçiio. S. Ex., 
que já foi ministro dn justiça, verá si n1to süo 
fundadas as observações que passo n ler (18) : 

« Chama-se a nttenç:io elo quem competir 
sobi•e o estado tloploravol deste h•ibunnl. · 

« A casa nlugada om quo fnnccionl\ ha mnis 
de trr.- annos, om uma run ostroiln e continun
meuto transitildn por bonds, carros 0 cni'roças, 
ó muito ncnnhnln o nuo tom a copacidado stri
Ct'.tmcuto noc,~ssarin no sOI'viço do tribunal de 
justiç11 do duns PI'ovincins. 

c A frente recebe o retloxo nbt·asador do sol, 
que lho bate om chapa pelo fundo, constituin
do-a uma ospocie do estufa, onde o calor, sem
pre intenso, nunca· póde sot• modificado, porque 
as portas do interior,correspondendo ás janellaa, 
estabelecem terriveis correntes do ar, quando 
abortas, o silo condactoa da voz, de modo que e 
impassivo! ouvir-se 11 exposiç~o e discuss!ío doa 
feitos, já difficil pelo constante ruido dos vehi· 
cuJos que pass11m. . 

«Ainda internamente, o oclificio não otfereoe 
commodidndes : além do aor completamente de· 
vassado pelo publico, nota-se nos pequenos 
comp~rtimentos falta de mobilin, de livros e 
mais objectos indispensnveis ao expediente 
diario. 

c Mas como não ha de ser assim, si n quan• 
tia destinada pnt•a taes despeza. no anno, é de 
500$ e desta, deduzida a de 360$, que se paga 
n. um servente, fica para tudo o mais 11 de 16$666 
por mez ! · 

« A ttenda, finalmente, quem tem o dever de 
olhar para tit.ea cousas, que no curto periodo de 
S11nnos de aerviço nesse prlidio, o tribunal tem 
perdido tres de seus membros, os desembarga
dores Amorim Filgueiras, Sebastião Cardoso o 
Silva Moraes, o reconheça que ó tampo, ao 
menos, de poupar a vida dos magistrados. » 

Em uma das sessões passadas chamei a atten
çi'io do nobra presidente do conselho par11 um 
contrabando que se deu na alfandega de Porto 
Alegro. Sabe o nobre ministro qual a noticia. 
que recebi depois, e que se encontra nas folhas 
dnquella provtncia 1 O gu11rda-mór foi suspenso 
pelo inspector. · 

Eis aqui o 11rtigo, publicado no ][ ercantil 
de 6 de Junho, e vindo no ultimo vapor (lê) : 

c A auspenslto por oito dias do guarda-mór da 
alfand~ga traz-nos de novo á liça e, em que peze 
ao Sr. Inspector, provaremos que o contrabando 
foi um facto vordadeil·o e do qual nito póde S. S. 
deixqr de estar convencido. · 

« O procedimento do Sr. inspector, suspen
dendo por oito dias o guarda-mór, importa em 
arraigar mniR a immornlidnde na alfandega, 
porque IÍ certo que o punir o empregado que 
cumpriu' o seu dever, zelando os interesses da 
fazenda, é a.utoriza.r o relaxamento e o roubo. 
. c O Sr. Crescentino jil explicou, tanto nesta 
folhn, como no C'onser'l!aclo·•·· o que se deu com 
referencia ao facto e provou á evidencia o con
tl•nbnndo; querer negai-o ó um impassivo!, e o 
publico deve estai' convencido d11 verdade, deve 
já tor julg11do o procedimento daquelles que, 
pregrtndo honestidade, ncoroçoam a delapitlaçito 
dos cofres publicas. 

« Si om v~z do escreverem defesas impos
siveis unicamente inspiradas por uma politicl\ 
tacanha e aviltnnte, trata•,em os officiosoa de· 
fensore' do reprimir os crimes, estamos ·certos 
que a moralidade so rostabolocel'in nn nlfan
dogn, para onde al,IJttn.s empregados t8m en
ti'{Ulo pobres o saldr!o ricos. 

« Esta ó a verdade o nós a dizomos sem ro
buço. 

<< Pnrn provm·mÕ.q que houve um contrabando 
o nüo nponns um caso do multa, como querem 
os dofongoi'Os dos Sra. confm•,.nto Ab1•antes ·o 

• 
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inspector, publicamos oa seguintes documen
tos: 

c O encarregado do serviço externo d.oata al
fandega roga aos Sra. com mandante o sargento 
d11o for~ a de guardas que do :!~~orem junlo a este 
os aegnintes quesitos: 

« 1 • • Si os volnmos que foram desembarcado~ 
de bordo do navio dinamarquez Nefert, hontem, 
eram ou nllo amarrados de <luas caixas cada 
um 1 . 

c 2.• Si o fundo do cada caixa estava ou não 
sobreposto ao t •mpo da o11tra W 

« 3. • Si é a primei!• a vez que se da este 
facto Y 

« E' um appello que o mesmo faz 11. ver Jade 
e por amar della espera resposta. 

c Ponto da Alfandega de Porto Alegre, 30 
de Maio de 1883.-0reacentino B. de Oarualho. 

c Por amor da verdade declaramos quo a 
nossa re.sposta aos qnesitos deste appello e pela 
affirmahva. 

« Ponte da Alfandega de Porto Alegre, 30 
do Maio de 1883.-Francisco Jost! da Sil'lla 
Oru3 .-Alexandre José Leal. ,. 

( Estão reconhecidas as firmas pelo tabol
lill:o.) 

c O encarregado do serviço externo destá 
alfandega roga aos Sra. guardas desta alfandega 
que declarem junto a ·aate os seguintes quesi
tos: 

c f.o Si os volumes que foram desembar
ca.dos hcntom de bordo do navio dinamarquez 
N efert, erani ou na:o amarradqa de duas 
caixas 1 

« 2.• Si o fundo d·e cada uma estava ou niio 
sobreposto ao tampo da outra 1 

c 3.• Si é a primeira vez que se da este 
facto 1 , , 

c 4.• Si as demais vezes os amarrados têm 
on niio sabido como se fossem simplesmente 
caixas~ 

c E' um appello que o mesmo faz .a verdade 
e por amor del!a espera resposta. 

c Ponto da Alfandega de Porto Alegro, 30 de 
Maio de 1883.-Crescentino B. de Caroalho. 

c Por amor da verdade declaramos g ue a 
nossa resposta aos quesitos deste appello é pela 
affirmativa.-0 guarda, M anoel Martins da 
Ro3a. 

c Declaramos que quanto ao primeiro e S3· 
gundo quesitos não pódemos responder por niio · 
nos acharmos na occaaiio, mas quanto ao 
terceiro o o quarto respondemos pela afBr
matíva.-Marcelino de A3euedo Pires.-Luiz 
Quintino de A:euedo. · . 

c Por amor da verdade declaro que a minha 
resposta aos quesitos deste appello e pela afBr-
mativa.-Manoel Antonio da Silva. -

( Estão reconhecidas as firmas pelo tabel
lilo,) 

c Não bastarão as afBrmações do comman
dante, do sargento e mais guardas da alfan
fandega.1 

c Como negar-se a e:tistencia do contra
bn.ndo W 

c Alóm das afBt•mntivns áquollea quesitos, 
consta que outros empregados dn nlfandega. co
nhecem a verdade do facto o consta mais que 
alguna dizem que ouviram o proprio dospachan-

•. 
. . ~ ,: 

~e dP. casa Hol ~zweiaaig & C., dizer ao Sr. 
Inspector o segumte : 

« Descob1'iu-se o contl'abando, porque liouve 
um judas na alfandega I I I 

« Realmente é admirava! semelhante proce
dimento e bem prova que nlio nos afastamos da 
verdade. · 

c Niio defendemos o guarda-mór, o seu pro
ceder aemp1•e honesto não pt•eciaa de defesa, 
def~ndemoa oa !nteresses P.ublicos,. o tbesouro 
nac1onal que ma1s uma vez e assaltado de uma 
maneira escandalosa. • 

c Fique o Sr. Crescentino tranq uillo ; a sus
penalto que aoft'reu honra-o no conceito pu
blico ; os defraudadores dos dinheirJs do 
Estado é que cabem perante os homens de' 
bem. 

c Entretanto o Sr. Crescentino foi suspenso, 
dando-ao como raziio haver elle dado publici
dade a parte que dirigiu ao Sr. inspector! 

« Pois nio devia esse empregado justificar
se e repellir umaaccusação que se llie fazia pu-
blicamente ~ - · 

« Quem llie póde negar o direito de de
fesa h 

O nobre p1•eaidente do conselho a vista da 
reclamaçiio que fiz anteriormente, fundada em 
documentos que Jlncontrei nas folhas da pro· 
vincia do Rio Grando do Sul, já ha de ter provi· 
denciado, e espero que tomarlt lambem em 
consideração os factos mais recentes. 

Occupando-me ainda com a provinda do Rio 
Grande do Sul, julgo conveniente informar ao 
nobre presidente do conselho acerca de factos 
qui! se estão dando e que ·se ligam á questão 
eleitoral. 

Ouça o nobre ministro o que diz o .Conser
'lladOI' de H do corrente. (Lê) : 

c Dertubada.-0 Sr. Menandro, em falta de 
melhor entretenimento, diverte-se em demittir 
as autoridades que foram nomeadas pelo Sr. con
selheiro Souza Lima para o 4• diatricto alei• 
torai. 

c Si niio eativeasemos em veapera de eleição 
não faríamos reparo ao procelimento do Sr. Me· 
nandro, mas como os actas de S. Ex. trazem o 
cunho da. pressão com o fim de dar ganho de 
causa ao ministro que se sente fraco na eleição 
em que tem de contender com o nosso presti
gioso amigo Dr. Silva Tavares, vamos analy
aal-os. 

c O Sr. Leopoldo Macio! quando occupou a·ca
deira presidencial declarou incompatíveis os 
carll'os policiaes com os de officiaes da guarda 
nac1onal. 

« O Sr. Souza Lima, durante a sua adminis· 
traçlto, inspirado no bem publico demittio o 
Sr. Souza Mattos do cargo de delegado de po
licia de Bagó por ter aceitado esse Sr. o 
posto de tenente-coronel chefe de estado-maior; 
dispensou mais o Sr. Autero Cunha. do mesmo 
cargo em Canguasú, por ter aceitado o posta de 
tenento-coronol commandante do um batalhão 
da guarda nacional, e o Sr. Bernardo Alvos, de 
subdelegado de policia da 2• distt•icto do Pira
tiny por ser capitão (e que ,~apitiio, Santo 
Deus) command,mte de 11111a compnnhi~~o do 
ditos. 

. · ... -..... 
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• Vom ·o Sr. Monandro ; dos presa a lei e 
rei.ntegra a todos nos cargos incompati
vels, • 

O nobre presidente do conselho tem meios de 
averiguar si os factos aqui referidos s~o ou não 
exactos. 

E . devo, para terminar minhas observaçlle• 
em relaç«o à provincia do Rio Grande elo Sul, 
ler o que a Reforma, de 14 do cor1•onte, di'sse 
acerca do emprestimo de 100:000$ f,Jito pelo 
nobre Renadol' pelo Rio Grande do Sul, quando 
presidente daq uella p1•ovincia, ao banco do 
Rio Grande, Por esta publicação se conhecerá 
perfeitamente o caso como se dou, e que nllo 
foi praticado em virtude de lei alguma, nem 
houve posteriormente pe.lido de bill de indem
nidade que o procediluento do governo, eanc
cionando o acto do presidente, exigia, 

Eis o que disse o inspector da thesourarià da 
fazenda; (LB) : . 

«O emprestímo de cem óontos-ae Banoo da 
pro11incia,..,..o nosso amigo o Sr. Vasques, in
apectol' da theHouraria de fa1.enda, remetteu-nos 
as seguintes linhas : · 

c Accudo ao appello doC'onser11ador. 
« Nem a Reforma, nem o Sr. conselheiro 

A vila faltaram à verdade. 
« O Sr. conselheiro Avila declarou que, 

como ministro da agricultura, não cogitara de 
semelhante emprestimo. Isto ó exacto. Tam
bem não fugiu á responsabilidade de seu acto, 
como presidente desta provinci11, como se póde 
verificar dos debates do senado na sessão de 2 
do correu te. 

c 4 Reforma disse, que o empres~~mo fOra 
autor1zado pelo Sr, A vila, como pres1dente da 
provincia, e o officio que abaixo transcrevo o 
confirma. . 

« Não se d~sviaram, pois, da verdade, o 
Sr, senador A vila, nem a. Reforma, e si sem e· 
lhante pécha. póde ser atirada a a.lguem, devorá 
antes recahir nos que sustentam que o empres
'timo foi clandestino. 

c A ordem da presidencia. não foi reservada. ; 
ajunta de fazenda teve conhecimento della; a 
operaçllo consta; circumstanciadamente, dos 
livros da thesouraria ; o banco tratou do as
aumpto no seu relatorio, agradecendo com. 
muitos louvores o neto do presidente; a im
prensa da. capital noticiou o facto. 

« De•e,io tornar bem patente a minha res
ponsabilidade neste negocio. 

c Chamado ·a pahcio no dia 2S de Junho de 
iSSO, encontrei no gabinete do Sr. presidente 
da pro•1incia os Srs. b:trl!o de Cahy, tenente 
coronel Bordini e major Frederico Duval, lj,Ue 
acabavam do narrar o roubo que havia softhdo 
o banco na noute antecedente o as difficuldades 
em que se encontrava para proseguir nas suas 
operações. Interrogando-me o Sr. presidente 
sobre a possibilidade de fornecer fundos ao 
banco, para evitar projuizos e calamidades, res
pondi-lhe que os cofrJs da thesourarin podiam 
supp1•ir a quantia de cem contos por poucos 
dias, caucionando o banco igual quantia. 

«·A honorabi,.dade dos directores do Banco 
era. aufficionto par~ garantir o emprestimo ; 
mas, para complobmonte salvaguardar o di-

·· ..... 

nheiro publico, ponderei que era necessaria a 
cauçilo, 

' Sendo aceita a .condição, o Sr. presi· 
dento expediu a ordell), o dentro de uma hora o 
Banco. 1•ecomeçou as suas operações, com a 
qu~ntla de cem contos fornec1da pela thesou
rarla, 

« No dia 5 de Julho ·o Banco entregou 
SO:OOO$, e doua dias depois os restantes 
70:000$ ; restituindo-se-lho o deposito que 
havia feito em titulas do emproatimo nacional 
de iS79, 

c Terminando esta explicaçllo, devo declarar 
que, com grande satisfaçllo, compartilho da 
solidariedade do governo da. prov1ncia, auto
rizando semelhante omprest1mo, 

c Em circumstancias id1Jntica.s a~berei aa
sumir as responsabtlidades do cargo que exerço, 
sem receio de prejudicar os interesses J.lllblicoa 
muito embora tenha de aotfrer cenauras mjustas 
e apaixonadas, · 

cEia o officio : 
« Provincia .do Rio Grande do· Sul.- Palaoio 

do governo em Porto Alegre, . 28 de Junho 
de iBSO.-S• secçlto.-N. 963.- IIJm, Sr.
Tendo sido roubado à noute passada o Banco 
da provincia, ficou sem dinheiro algum em 
seu cofre, e os seus directores o Sra. Bario 
do Cahy, tenent&'coronel João Carlos Augusto 
BorJin1 e major Frederico Duval, ponder.mdo
·me os graves prejuizos que podiam provir dêsse 
roubo, pediram o auxilio do governo para ser 
supprida a caixa do banco com a quantia de 
cem contos de réis, depositando aquelle esta
belecimento nos cofres des~a thesouraria titulas 
do ultimo emprestimo ·de valor correspondente, 
até o dia. 2 de Julho proximo futuro,· em que 
recebendo o banco a quantia de cento e cincoen
ta. contos de réis do Rio de Janeiro, segundo 
aviso que já tem,. restituir& a thesouraria a 
quantia fornecida. 

c Attendendo a. esse pedido, para evitar 
uma crise financeira que póde jlrovir do 
desfalque soffrido pelo banco, autor1zo V. S. 
a. entregar nessas condições os cem contos de 
r~is ,Pedidos pelo directori11 do Banco da Pro
VIncia. 

c Deus guarde a V, s.,;;;,.Henrique d'Aoila, 
-Sr. Inspector dathesouraria de fazenda,,. 

O nobre presidente do conselho sabe 9ue nllo 
está na alçada dos presidentes de prov1ncia, e 
·manos das inspectorias ,das theaourarins, to
marem semelhante resolução, principalmente 
quando o telegrajlhO esta ás ·ordens do presi
dente da provin01a para ouvir a opinião do go
verno e guiar-se por ella, Si o governo entende 
que se dão circumstnncias excepcionaes que 
permitiam desobedecer à lei, deve faznl-o por 
si e mais tard~ vir solicitar biU de indemni
dnde, mas não fiquem assim as autoridades da 
provincia no babi to <.te fazer emprestimos qua 
a .lei tão severamente condemna. 

Os meus co-religionarios da cidade da Sorra, 
na provincia. do Espírito Santo, lamentam 
profundamente a perda do sou chefe, o Sr. 
major Pissarra, e attribuem osso triste aconto
cimonto a actos, que consUero.m mDnos ragu;. 
lares, dns autoridades dn p1•ovinciu. 

-------····---
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Quero pt•astnr dquelles meus co-re!igionat•ios 
o servi~.o que alies de mim o:xigem, que ó o do 
dat• no senado conhecimento dos faolos. · 

Dizem elles (18) : 
~ Os bons set•t•anos aohu.m-se ainda sob n 

triste impressão causada pela morto do mais 
prestigioso dos chefes politicas locaes, o major 
Pissarra, morte que qualificam de assassinato 
politico. 

« Po1• occasião de dissensões entre os conser
vadores da Serra, era aquelle digno cidadão 
quem tudo accommodava. Convinha quebrar-lhe 
o presti~rio, lançando-o n'um11o prisl!o como assas· 
sino. 

« O major possuia uml escrava chamada Feli
cidade, maior de 50 anaos, muito adoentada e 
bastante inchada pelo vicio de comer ·terra. 
N~um dos primeiroi dias de Março ultimo, elle, 
encontrando-a entregue a esse vicio, castigou-a. 
A escrava fugiu. Passados dez dias, após uma 
tremenda tempestade, foi encontrada morta em 
uma capoeira, á beira da estrada, em grande 
distancia das tN•ras do senhor. Os peritos do 
corpo de delicto, presidido pelo subdelegado, 
puderam declarar que ella nilo fallecera em 
consequencia da sev1oias; o. que tambem ficou 
verificado pelo inquorito remettido pelo juiz 
municipal ao Dr. promotor, q,ue requereu fosse 
elle archivado, e assim foi deferido. 

« A escrava foi, por ordem do. subdelegàdo, 
sepultada no lagar em que fóra encontrada 
morta. 

«Cumpre notar que o Dr. promotor. ó liberal 
extremado. 

« Os a~versa!'Íos politicas do mn:jor promove
ram, porem, a 1da do chefe de pohcia á Serra, 
afim de proceder a novo inquerito. 03 conserva
dores começat•nm a ter fundados receios de ai
alguma violencia sobre a pessoa do se~ chefe. 
Com etreito foi logo ordem para que, no dia se
guinte ao amanhecer, fosse entregue ao major a 
intimação official para vir assisth· ao summario 
de culpa que o chefe de policia ia instaurar, por 
haver olle causado a morte daquella escrava, 
seviciando-a. O major, maior de 70 annos, 
adoentado, quasi completamente cego, estava 
dando ordens sobre a administração da. sua casa, 
quando recebeu e foz entrar os emissarios por
tadores da intimação. Logo após chegou o filho 
mais velho, seu vizinho, presidente da cama.ra 
municipal, por votação mesmo dos liboraes, o 
qual de sua casa observara o que occorria. Pe
diu-lhe então o pai que lesse a cnrta de inti
mação. O filho cumpriu. Antes, porém, de 
acabar a leitura, o mu.jor disse-lhe que ia morrer 
e que levasse-o par.L a cama, na qual foi col-

/
1ocado de>fallecido para nunca mais fallar ! 

<( Esta trista noticia chegou ú cidade us 4 
horas da tarde ; o tal consternação causou a 
todos, que o proprio chefe apressou-se em re
colher-se á casa do passeio em que estava. Com 
o coração despedaçado pola dór d!\ offonsa q uo 
ao lho irrogav11, o major Pissarra succumbiu a 
ossa dor. 

« Ao sahimonto o ao officio funobro do se timo 
dia assistiram npproxim[ulnmonto 200 possor~s, 
som quo houvessem convitos , concort•ondo 

muitos libot•nes, ontt•e os quaes o Dr .. pt•omotot• 
publico. >> 

Entrego a noticia ao nobre .presidente do 
. conselho, tnl como a tenho. Já deve, talvez, 
S. E:s:. tet• .t'Opebido informações a este respeito, 
e poderá diZOl' o que deli as conste. 

Recebendo a noticia de terem sido suspensos 
os vereadores conservadores da camara muni
cipal elo. capital do. província do Pinuhy, t:•ouxe 
ao senado os documentos rdatívo~ ao facto, e 
t•equori que se solicitassem informações do go
verno, sobro si já havia começado o processo do · 
responsabilidade que se· mandara instaurar 
contra 1\q uelles vet•oadores. 

Desej1wa evitat• o facto, de que o senado tem 
conheCimento, do1.do com vereadores de outra 
camara municipal, que foram suspensos, sem 
9.ue se lhes instaurasse procesal de responsabi
hdade, de sorte. tjUe o arbitrio do presidente 
ficou sem correctivo. 

Chegando o ultimo vapor do not•te, recebi a 
E'poca, folha conservauora, que se publica em 
Therezina, o por essa folha verifico que o pro
cesso já começou o que os vereadores a elle já 
responderam. 

Estava pois inteiramente preenchido: o fim 
do mett requerimento, e pedi por isso a sul 
retirada. 

Deu isto logar a .tjue o nobN senador por 
Minas Geraes, o Sr. Mm·tinho Campos, mani
festasse-. sua opinião úcerca dn 1mportunte 
questão dos recursos para os presidentes dns 
províncias, dos actos das camat•as municipaes, 
demittindo seus funccionarios. O nobre se
nador veio confirmar p3rnnte o senado a since• 
ridnde com que, na qualidade de J,lresidente da 
província do Rio do Janeiro, havm a este res
peito procedido. Não pode tambem deixar de 
mformar ao senalo o modo por que aceita 
aquillo que S. 8x. chamou -dominação do se
gundo viscon:le do Piauhy. 

Desejando que HO conheçam todos os do
cumentos que ~e referem n esta questão, vou ler 
a l'esposta dos vereadores, o gue teria algum 
embaraço em fazer agora, SI houvesse sido 
approvado o rcq uerimento, pór dever talvez 
aguard~>r a resposta officinl. (U): 

<< lllm. St•. Dr. juiz do direitoda comarca.
Aos abaixo assignados foram entregues, de or
dem do V. S., cópias das portarias do Exm. Sr. 
vice·pt•esidentc da província, que deu provi
mento 110 recurso do cidadão Valentim José 
de Mornos, mandando-o reintegrar no logar de 
porteiro e prégoeiro da camara municipal dest~t 
capital, e suspendeu os abaixo assignados do 
exercicio das funcções do vereadores da mesma 
camara, pot•que se recusaram ú reintegração 
ordenada, desconhecendo a compotoncia que 
porventurn ú presidoncia dn província possa as· · 
sistir para fazei-o, como constl das demais 
peças ofllcinos tambem remettidas por cópias, 
afim de que os abaixo assignados respondatn 
no prazo legal, ·justificando seu neto. 

« lllm Sr., n jLtstificaçiio dos respondentes 
estú nos pt•oprios officios ~a <l'llllllt'a ao mesmo 
vico-prostdento da província, a que jú se reCo- . 
riram. 

·-------~--~------ .. ~-------~-·- .. 
:.-.J 

'·' 
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« Os t•ospondon tos dosdo jtl podam vonil\ n 
V, S. pnt•n juntar ti. sua respoatl\ collectivn o 
n. 255 dn gazottl A Epoca, onde vem por ot•dom 
chronologica todas na pe;as officiaes do governo 
da provincia o da camar.1, que motivaram a sua 
auapensão e consequente rosponaa.bilidado. Da 
pt•imeira. dessa• peças verti. V, S. que o v ice
presidente da provinciu, manJando a camat•a 
1nformar ácerca da servonti~~o do porteiro Vulen· 
tim José do Morae3, que para ollo havia recor
rido da demissão decretada pola camnra, o foz 
p1r mora formalidade, porque, a despeito da 
mformnçl!o ser inteil•amente desfavoravel ao 
porteiro, sondo acompanhadl\ do documentos 
authenticos, que n compt'Ovat•nm, S. Ex. mandou 
a. cama.t•at•eintegral-o no logat• de que havia 
stdo prtvado sob declaraçt!o de que o porteiro 
n;ro tinha comm~ttido (alta aluuma que. mo
tivasse sua demus/lo ! 

.. como das poças alludidas ao vê, as faltas do 
porteil•o eram muitas e vinham de longa d:\ta, 
accrescendo que elle ao achava, como se acha, 
completamente prostrado por uma molestia in
curavcl, que o impossibilitava. e impossibilita 
de exercer as funcções do cargo, trazendo-o 
preso ao leito da. dor e ás bordas do tumulo. 
· cA camara tolerou esta natado de cousas, por• 

mozes, mas :~ão poditL e nem devia indefinida
monto conservar um porteiro invalido, coro o 
fim unico de manter·lhe uma pensão iii rgal, 
em prejuizo da regularidade do serviço publico·, 
mórmente na parte que diz respeito ás audien· 
cias das autoridad~s judiciarias, como V. S. 
aprreciarádas reclamações ele varias juizes, a 
que os respond~ntos se tõm raporhdo, 

cPor outro lado, melhor intorpr.;tado o art. 73 
da lei da i de Outubro da 1828, chegou-se ti. 
evidencia úe que não cabe recurso para o go
verno dos actos das camaras municipaes, 'luan· 
do demittem seus empregados sob qua quer 
fundamento. 

« Nesta provincia, sobre todas, não. pódo ser 
objecto do controvorsia a faculdade plana que á 
camara municipal nssist~ na nomeação da seus 
empregados, não só porque assim decidiu o 
collando tribunal da relação do diRtt•icto, cm 
caso idontico ao de que se trata, por n~ó:d•1o d 1 

21 do Julho do anno proximo plssado, como se 
prova com a. cortidüo junta; m~s ainda rorquo 
neste sentido explanou-se o actual pt•estdanto 
ela província (nttenda V. S. para esta cir
.cumstancia: trata-se do Exm. Sr. Dr. Miguel 
do Castl•o, presidente effoctivo da provincia), na 
luminosa o juridica portat•ia publicada n~ [,!l
prensa, orgão officinl do governo da provmcta, 
como s1 vê no n. 741, quo sojunta: 9Exm. 
Sr. sona.dor Laiío Volloso, actual tlltnlstro do 
imporia, já havia, quando ultimamente oxet·cou 
o logm• de prosiuento do Coará, declarado como 
tal incompetente para conhocor do recurso para 
olle interposto pelos 0mprogndos clomittidos dn 
cnmnra do Maran guapo. · 

« Nostns condições, o neto do vicp·p~osidonto, 
que o !ovou tl suspensão o responsabihdado dos 
respondentes, n dospoito do corrocto proccdi
mon to da cnm.tJ·n, ;ó tom uma oxplicnçlio, quo 
dovo snr ditn com a franquozn quo urge: a cdga 
c obstinada convcniancia parlldal'ia I 

V. II. 36 

" Sim, lllm. Sr., si o !Ll't. 79 da citada lei 
do i do O•ttubro dispõe que a cnmara nomeará 
seu socrotario, que serd cunsar·uadD emguanto 
bem serui1', a que vom a impertinencia do go
verno querer subordinar esta disposição a as 
do.3 artigos subsequentes, relativos aos demniR 
empregados da camara, ú lottra do art. 73, 
anlat•ior áquelle, que so refere a cidadãos e não 
nos empregados, cogitando ue deliberações da 
carnara que po:lom · ferir direitos dos particu
lares, porém nunca dos seus empregados de· 
mittidos, porque este3 não . têm direito de ser 
conservados em seus empregos seaiio emqllanto 
bm~t .•ervi1·em, a juizo do superior legitimo 7 

" O direito da consar·vaçilo de tnes empre
g"ados existiria, a despeito da perda da confiança 
do suporior legitimo, si porventura a lei o 
tivesse creado, e ta::s:arlo os casos unicos de suas 
demissões, como o fe7. acerca de todos emprega· 
dos vitalicios • 

« A isto acot•esce que classe 'alguml\ de em
pregados clemissiveis ad nutum encontra na lei 
remedia a oppor ti. demissão do auperiot• legitimo, 
a não ser o 1mprovisado recurao da hypothese 
contestada, introduzida pelo vice-prosi.lonte d~ 
provincia c~ntr.t o espirita e lettra da lei de i• 
de Outubro de 1828. 

« Illm, Sr,- Os erros e absurdos têm sua 
logica. A do casü combatido será que, a pt•e· 
valocor a attribuição que o governo se arroga, 
as camaras municipaes estariam privadas da 
faculdade de dernittir seus empregados; ou, pelo 
menos, deveriam, antes de o fazer, consultar 
aos presidentes das respectivas provincias si 
consentem na demisslto. Mas, quem não vê que, 
assim succed3ado, são afinal os presidentes de 
província quem têm a faculdade de demittir os 
~mprJgndos das camara~ municipaosl 

« A que fica, pois, reduzido o- será coaser
vado emqunnto bem servir--do art. 79 da lei do 
1• de Outubro 'I 

" O abusivo e erroneo recurso admiUirlo · im· 
portará ás camarns ·a mais dolorosa e humi· 
lhante. posição: fal-as-ti. tolerar, depois d•Jde· 
mittidos, 03 empregados relapsos ou insubordi· 
nados, que pros1dontos p,•.rtidarios impuzeram· 
lhes; ful-as-á suppntar empregados despeita
dos, animndos no espirita de opposição, como 
mui bem diz um sabia jurisconsulto, collocados 
pelo governo fóra de sua acção coercitiva, por
que em cousa nlgumn dop3ndom dn camarn, 
mas s!m do imprevidente o reaccionario go
verno que alli os collocou. 

c Os respondentes entendem que a mataria 
se acha plennnonto explanada em face dos offi· 
cios da camora no vico-presidont•J da província, 
r!n portaria do Exm. Sr. Dr, M. Castro, pre· 
sidonte da mesma provincia, public1da no n ••• 
da Imptcnsa, que v~i junto, e das considera
ções expostas: convmJo apenas lembrar a 
V. S., om faca da lottrn dos atts, 128 § 4• o 
i5li do codigo criminal, que o superior logi
timo prevarica som pro quo tolorn nos subnltor
nos n frouxidão,nogligoncin ou falta do o::s:ncçih 
no cumprimento do sons devores. Portnnto,si a 
camnra mantivesse n consot•vnçiío do pol'toiro 
Valentim ,Josó do Mornos, incorri~ nn snncção 
penal destes artigos. 
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" Domonslrado, como ao achl\, que o vico· 
presid,mto da pt•uvincia carecia de attribui\!ltO 
par11 reinlegrar o porteiro da camara desta 
capital, perguntll•BJ:- A cam~ra commetteu 
cri mo resistindo a sul\ or.:lóm illeg ti Y 

" Cet·to que não; e, ao contrario, criminosa 
seria e lia prestando-lhe obediencia; nrt. 142 e 
14~ do mesmo codigo, · 

« Quando mesmo os re~pondentea houvessem 
commettido algum crime, oppondo resistencia 
a ordem illegal do vice-presidonte, ainda 
assim nilo or11m criminosos ; art. 14, § 5• do 
predito c o ligo. 

« o, respondentes têm assim cumprido n 
ordem de V. S, contida no desp~cho qlle lhes 
foi t11.mbem enviado por cópia, 

JUSTII}A. 

« Theresi n11., 16 de Maio de 1883,- Dr, 
Simplicio de Sot:~a Mendes.- Raymundo 
Antonio rle Farias.- Manoel José Morcil'a 
Let!o .- F1•ancisco Antonio . Fre're.- Ray
mundo Nonnato da Ounha. » 

A retira la do mell roqllorimento em nada re· 
duzill as censuras que fiz ao acto do vice-preai
dente d11 provincia, e tlldo o que disse 11 este 
respeito confirmo ~i nda. 

Ag-ora. o que Lenho' rle perguntar ao nobre 
ministro, é si tondo começado o processo de res
ponsabilidade <los verJadoras suspenso<, o go
verno recebett cópia do neto do vice-presi-
dente... . 

O Sa. SoA.l\ES Bn,~NDÃo (ministro de es
lrangeiros):-Nãa me consta. 

O Sa, Coanmu: - .. , • e o que resol~eu 
sobro esta comtnunicaç!i:o, pois mo parece que 
o vice-preaidente da provincia. havio. de t9r 
trazido ao conhecimento do govern1 o acto que 
prnticara. Si o não fez, é mais uma falta.. 

O nobre ministro de estt•nngeiros assegll
roll no senado que em breve a província do 
Piauhy teria um presidente offect1vo. 

Espero q lle nüo -seja o·~tctual chefe do po
licia. 

Não conheço esse magistrado ; ma< pelo que 
dizem fclhaa d11. província, parece quo n!lo sera 
bem recebida tal nomeação, a vi•ta da partici
pação quo ello tem tido no< netos praticado• 
pelo Vlce·prasid9nte. Ató onde ó po3sivel 
attend 'r no' justos recl~tmo'l doa povos, não 
fica mal ao governo tol-os em consid,,ração. 

Pelas palnvras do nobre ministro de estran · 
geiros, devo suppor que a nomeação esLá feita ; 
tenho, pois, de ver brovoment9 si ó ou não 
fundndo o receio dos ndversnrios ua. politica' 
dominante no Piauhy. 

O Sr, Soa1.•e'"' Brandão (minis
tro rl•J estrangeiros):-Sr. pt•esidonta, o sen
tido em <JUO ontondeu o nobre aen,dor pelo Po.
ran<l, on om que tenho. poclido ontonder S. Ex. 
as palavras do meu honrado nntocossor,o nobre 
ex-ministro do estrangeiros; com relação ao 
pt•oonchirnonto doa cl:tt•os do oxorcito, obri(in·mo 
a dizot· nlg-umn. cou<n, pn.ra qno o mou sihncio 
niLo n.utol'izo de modo n\gumas conjoctut•us 'I no 
foz o as fljlprohonsõos do quo parocou poaamdo 
o hont•ndo aonadot·. 

~-· ... " 

Declaro a S. Ex. q \lo as palllVI'BB do mou ii
lustre nntecessor nilo têm o sentido que S, Ex. 
julgou p~derem ter; que nada nctllalmente 
L'Jmos a receinr ~e B't'ave em no,sas t·elaçlles 
exteriores, nom existem eomplicnçõos com 
as nações vizinhas. A questito das Missões 
segt•e pocificamento seu caminho, eRta sendo 
estudada e tratadaconvenientemente e accreacen
tarei qu 1 della, espero, niiJ se origin<•rJo com
p1icnçlles diio ordem daqaellas a que parecell 
nlludir o nobre senador, sem prejuizo dos 
direitos do nosso pa.iz. 

'O nobt•e ex-ministro de est1•angoiros refe
ri u-se nos clnros existentes nas forças ordina.
rins, entendendo que o recrutamento forçado 
podin snr empregado, como é facultado por lei, 
para preencher esses claros. , 

Pot· consequencia já se vê que, quando se 
roferill li nocossidado de um exercito completo, 
não teve em vista senão os casos de q ualqiler 
neceslidade de emprego de forço. para mnnu
!enção da ord~m e segurança dentro cio paiz. 
Nem é com e;sa força ordinaria de 13.000 praças 
que se póde fazor fronte á possibilHnde de 
guerra. O sena !o não póde fazer reparo nestas 
palavras rio ex-ministro, que revelnvam aponns 
a necessUade, que toJos reconhecemos,do estar 
sempre proencliida a força fixaclo. em lei, as
aumpto para o qual ao telll chamado a attenção 
dos ministros e feito rep1ros nesta o na olltra 
camara. Todo o osfot•ço mnnifestado para satis
fazer :i proscripçào legal e acudir ás neces
sidade., do serv1ço niio póde ser estranhado. 

Os Sas. MJI)IRA Dlll VABCONCELLOS m AFFONSO 
Cmr.so :-Apoiado, 

O Sa. SoA!\ES BMNilÃÓ (ministro de es
trangeiros) :-Não ha cousa de maior monta., 
e não podia referir-se o nobr.J ex-ministro de 
cstrnngeiros a outras noceaaidndes senão ás 
commune e orlinnrias da administração. 

O Sr. Meira de Vaeconcel
los : - Sr. presidente, reconheço a neces
sidndo de votar-se, <lUanto antes, a lei de fixação 
de forças que se discute, e que deve ter exe
cução em poucos dias, · 

Attendendo a essa necessidade, eu deixarin 
do tomar parto na discussão, ai não fosse im
peli ido por um3 outr:t não menos imperiosa, e 
que mo obriga a ii1zer alguma1 obsorvnçÕQS e 
produzir a defesa a que tenl10 direito contra as 
con'lllraa, algumas vehcmentos,·mns, garanto, 
todas improcedentes, que me têm sido dirigidas 
algumas nesta casa, outras em maior escala, 
suscitad11os o desenvolvidas na Olltra casa do 
parlarn 1 nto, 

Não me é licito, não obstant1 a estreiteaa do 
tempo para discutir-se e votar-se a lei de fi
xação de forças,ndinr !linda a defezn, que consi· 
dera urgente, permanecendo no con•tra.ngimen• 
to e na rroaaão dosagr11davel em que me acho. 

Esta explicação serve para quo o aonndo TO· 
leve que eu occupe sua attonção por nlg-um 
tol!lpO. Procllrnrei ser o mais resumido passi
vo!. ~spot•o provat• quo essas col\surns nffo têm 
n m~nor procedoncin, sendo pelô contrario bn
sondns om informações falsns e VP.(\'nB 11llognçõos. 

O sonrulo eatt\ lombmdo, devo ostnr nn morno· 

·------------ -----..... ···' ---~-., . " ·- -.--· ...... · --~ 
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rio. ~o todos a maneil•a, pai' quo se oncurecia 
aqui, e nu. ouh·a caso. do pai•lu.mento, a necessi

. dado de I'ecousiJ•uh· o material da P.l'madn e 
N9rgani~ur seu pe.;so.1l, roconhe~endo-se u. dif
ficnldade, que pareci o. invenc. vol po.m se com
pletar os deus coi•poB de mo.rinho., que se p.cha
vam muito do"fP.lcados e diminui ;os. 
· Q!ialquor mi~islro que tomasse ao sório, e ~e 
dedicasse com mlei•es~e aos negocies da pasta 
da m~rinhu, ·não polia deixP.r de prestar· suP. 
especull u.tlençilo a essa ram~ do serviço pu. 
bbco. 

Pois bem, empenhei-me com todo o esforço, 
que esteve ao meu alcance para o desenvolvi· 
menta do material da armada, e para reorgani
zação 'do seu pessoal ; felizmente os meus os
forças foJ•am coroados do feliz successo em 
9ue peze a alguns, 11o evidencia. do3 facto~ se 
1mpõe. 

Em outra occasillo já prestai algu~us infor
maçõ's sobro o descuvolvimcnto do material· 
ma.s conti!luanclo-se a insistir e reproduzir nO: 
vas arg';IIÇÕos, l'orq'!lo condc•mnci navios im
preetavci.,, e mando1 construir novos preciso 
dar outras explicuçõ3s, e espero de~onstrar 
que meu procedimento foi correct~ e irrepre: 
lienaivel. 

Depois da guerra do Paraguay, sabemos lo· 
d,os 0. abandono a que ficou redllzido o mato· 
I'I~l Cfa arm:1da, abandono qu•J qualificarei de 
cr~m1noso ; chegou-se a u1n estado de verda
deira decadencia. Os navios quo vieram da· 
'luella campanha, destroçados como já estavam, 
foram.pouco 11o pouco arruinando-se e tornan
do-se. m~apazes para o serviço. Não se tratou 
a prmciplo d,a reconstr11cção do no,·os navios 
como e1·a preciso e urgente; entretanto, os me
lhoramen~os na construcção naval appareciam 
todos os dias, esse pl'Ogresso e movimento e1·a 
acompanhado pelas naçõ~s civilisnda.s , que 
constantemente melhoravam o 1•enovavam o 
materirtl de suas mat·inhas do guerJ'a • entre 
nós succedia o contrario, ficamos estaci~narios 
e a atrazados muitos a.nnos, os nossos navios 
que niío ficlll·am imprestaveis, eram obsoletos 
não possuiam mais a efficacia propria d3 navio~ 
de combato. 

~entro de pouco• ~nnos a. dccadencia do ma· 
ter1al e a fu.lta de navios"ram manifestas e dolo
r?sas: .ó facil demonstrar; niio exagero, e poço 
l!cenç~ para trazer ao conhecimento do senado o 
jui?.o manifestado pOI' um general distinoto da 
ar?'~da, om um~ exposição feita 'cm 1879 ao 
ministro da m"rmhn, acompanhada do mappas 
em que demonstrava o estado do material da 
a~Il!"da, comparando com o do algumas nações 
VISIDhas, 

Nosea oxpoaiçffo feita com pi•ocisão e cluresa 
mostra o ajudante general o c'tado em que 
so achavam os navios do nossa ma~inba de 
guerra. 
N~o lerei toda P. exposiçiio, que ó longa: 

preciso poupm· o tempo; mas lerei dous tre
chos, quo siro Hllfficiontos pal'a pi'OVI\1' o quo 
nffi1•m '· 

Dizin oss·, ~onoo•al om Dezembro de 1879-ora 
o Sr. Elisiario Bm·bosn, ont,io como hojo nju
da.nto gonoml da nrmnua-diriginclo-so M mi· 

nistro da marinha de então, o Sr. conselb.eiro 
Ma1o11'a (lô) : 

~ ... Basta lançar a vista sobre esses ma ppaq 
para reconhecer-se que depois da guerra do 
Pa r~guay na~11o ou qunsi ias? &vançllmos em 
Marmha, e s1 estamos cstacwnarios, póde-se 
dizer retrugradamos, porque estacionar-q uan
do avançam os vi.;inbos, é rotrograda!'. 

« O material, que recolhemos depois do. cam· 
panha. do Paraguay, além de obsoléto está 
muito arruin~do, ni\o so prestando !Is transfor
maç.ões de que oito pódem hoje pres~indir os 
navios de guerra ••• » · 

Contava-se, é certo, no quadro da força naval 
numero crescido de nnvios, 11orém navios que 
não podiam ser considerados de combata, que 
não podiam sor aproveitados em qualquer emer
goncia c que, mcs•uo em tempo do paz, muito 
pouco serviço podiam prestar. 

Ao termiullr o s3u relataria, o a,judante ge-
neral ex torna o seguinte juizo (lê) : . 

«Conclue-se doat11o analyse o seguinte : Pos
sue o Bra2il apenus dous vasos ae guerra pro
priamente ditos, o Simões o o Ja1la•·y, que in
felizmente só em agua< tranquillas podem des
en.olvor todos ·u poder, o que vale dizer: em 
marinh11o estamos relativamente mais fracos do 
que no começo da campauh11o do Pni•nguay ; em 
relaçã•, ao Chile e li Confederação Argentina 
estamos dosarmados. » 

Posteriormente, em '!ASO é que começaram 
algumas, mas poucas, construcções. 

O Riachuelo, que ha. pouco foi lançado ao 
mar na Europn 1 o Almirante Barroso, Primei
ro de Março, Iniciadora, Impe1·ial Mari
nheiro, a Trajano, etc, etc., alguns Já acabados 
e outros ainda em con"trucção. 

Si não fossem as novas· construcções que 
então começaram a. desenvolver-se, a noas11o ar
mada estaria aniquilada, nem no menos pos
suiria navios para as viagens de instrucção, 
para o serviço urgente o ordinario. 

Até 1882 a insufficiencia de navios de com
bato da. armada ora assim manifestada pelo 
mesmo geiloral (lê) : 

~ .... Possui mos presentemente um encoura
çado, Sete de Setemb1·o, que por sua fraca cou
raça, o oiro ser dividido em compartimentos es· 
tanq ueR, ni!o pódo ser considerado navio de 
combato ; dous monitores, Solimões e J avary, 
boas machinas do guerra para apararem om 
aguas tranquillas e cinco corvetas sómento pro· 
prius para viagens de insh•ucçüo c cruzeiros ... :. 

Entrctnnto, no quadro da força naval figu
ravam cêrca do 40 navios dos ti nados ao serviço 
da nrmada, desti·ibuidó• polua pral'incias c es
tações navnes ; n respeito dellcs, porém, do clara 
o njurlantc general na informação qu~ tenho 
presente, quo • .•. nüo podem sor classificados 
olcmontos do força naval, alóm do sou pessimo 
ostac!o do consorvaçiío » I 

Entretanto, ó qu11ndo o mataria! tluctu:~nto 
se nchav:• nosso ost,.do doploravol, quo se cen
sura o mini•tro poriJUO prestou especial nttonçilo 
no SI!U molhornmonto, a sun renovnçilo ! con
domnando O< Mvios improstavois quo sómonto 
sorviam pnra nugmontnr ns dospozns com um 
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custeio inutil, o pt•omovondo a construcçilo do porque todos à porfia disputavam a oocasilto 
novos, inclusivo dous encout•açados, unicos do ombat•carem J:l~lra essas vingons de evoluções 
que vai possuir a marinha brazileira. e do instrucções, todos queriam, com razão, 

Pt•ociso dar esses esclarooimeutos ao senado o oxhibir suas aptidões e merecimentos na> fni
ao paiz, para, do uma vez por todas,. poder ter nas do bordo, na vida do mar. 
direito a considerar-se boru justificado o proco- Nilo mo esqueci da mal'inhagem, 
dimento que tivo, dando. com todo o esforço e O parl11mento havi11 votado o credito de 
com todo o empenho o dosJnvolvimento p ,a. 600:000$000 par~ se rccompõr os corpos da 
sivol, nas forças do orçamento, ao mnterial at•mada. · 
fluctuunte da marinha brazileira. Fui solicito om cot•respondor us vistas do 

Ao passo que o matol•ial da armada estava. parlamento e não rlesmerecer de sua confiança; 
assim abandona1o o om docadoncià, o seu pos- ·e, effectivamente, consegui que dous corpos, 
soalt•o·,cntia-se lambem do mesmJ mal. O mau um dos quae>, o batalhão na.val, estava quasi 
estado do material reflectia como con•equencia aniquilaao, e o do imporiaes marinheiros 
n~cossaria sobre o pessoal. muito desfalcado, ostej~m hoje completos o até 

Existiam então, como ainda hoje; officiaes com excesso de pessoal. 
mui dintinctos, marinheiros briosos, cheios do Entre as pt•ovidencias que adoptei para 
ambiçüo~, de nobres e elevadas aspirações, mas obtet• tal resultado, fiz collocar il frente deste 
que, a contra gosto, eram forçados a embarcar, movimento um otficbl do grande merecimento, 
quasi sempre em navios ancorados nos JlOrtos, que prestou relevantes serviços, e muito con
sómrnto para fazerem direito ao accosso legal. correu para o bom exito desse intento. Refiro-

Então, à excepção do uma ou outra commis- me ao general Manoel Carneiro da Rocha, que 
são, e das viagens do in•trucção forçadas para ainda hoje está nos portos do n01•to, no desem
guardas-m~rinlla, os navios se consei·vavamom p3nho do sua importante commisaão, 
completo estado de immobilidade; os cruzeiros, Auxiliado· pelos seus esforços, secundados 
as evoluções, as viagens de instrucção no paiz pelos capitães dos porto> e pelos pt•esidentes de 
o fóra dollo, tão necessar:as para o preparo, on- província,- consegui que os dous corpos da ar• 
sino e educaçlio mi!it!lros, estavam esquecidos. mada se completassem. 

E' corto, entretanto, todos o sabem, e ou Mas, não podendo-se negar o facto, censura-
fállo perante o senado ando sentam-se espe- s1 o ministro porque o pessoal do corpo de im· 
cialidades na marinha, o marinheiro nito se perines marinheiros não é idoneo ! 
faz em tori'a,no descanço o quietismo; elle pre- Assim manife3tou-se, ha pouco, em aparte, o 
para-se, instruo-ao e ho.b'ilita-so para novas illustro almirante, representante d>t província 
glorias nas fainas de bordo, navegando no alto de Santa Catharina. 
mar, afrontando as tempesta.des o os perigos s. Ex. promettou oxhibir as provas, e só 
do mar, aprendendo a evitar os rochedos e os 
baixios, a entrar nos canaes, nos e atreitos etc, entiio .. ' 
etc. E' assim que se faz o marinhoho. O Sa. BARÃO DA LAGUNA di\ um aparte. 

O tempo de paz lambem servo para com mais 0 Sa. MEIRA DE VAsCONCELLOs:-0 pessoal 
doscanço dedicat•-se a estudos apropriados à pro- d · · · h · · 
tissão; adquirir conhecimentos 0 instrucção, do corpo e ~mpor1nes martn 01ros não e tão 
que são nocossarios para iii ustrar 0 pessoal. 0 idoneo como seria para desejar ••• 
tempo do paz t tmbcm otfot•eco ao official de ma- O Sn. BAnÃo D.A L~GUNA:- Já V. Ex. vai 
rinha grandes horizontes para as glorias e chegando. . 
grande espaço ao merecimento· o Sa. MEIIlA DE VAscoNCELLOs:- Não tenho 

Existem important0s commissõos scientificas, necessidade do negar a vorrla.do. Pessoal idoneo 
assim como militares o administrativas, em sómonto se1·ia obtido, si tivessJmos as campa
cujo desempenho pódo-so revelar conhecimen- nhiaa de aprendizes marinheiros bom organi-
tos variados o muito merecimento. zadas, como deviam ostltr ..• 

A paz, finalmente, faz o marinheiro o homem 0 Sn. BAnÃo DA L.\GUNA: -Nilo é com 0 elo-
do mar: a gnorra sómento faz o guerreiro, o 
homem de combato. E' preciso que 0 marinheiro monto escravo que se deve complot:.t• o COl'po, 
esteja preparado na paz para qun na guerra O Sn. ME mA DE V.AaCONCELLOS:- Eu dia
possa prestar os serviços que lho são exigidos, cutirJi este ponto. V. Ex. o'injusto. 
o fique apto para as conquistas o victorias. Si tivossemos, dizia ou, as companhias de 

Portanto, cuidando eu do mntnrial da armada aprendizes marinhoh·os bom Ol'ganizadas o con· 
não podia osquoccr o seu pessoal, o, r.,almente, stituiJas, com a disciplin1 nocossaria, o seu 
nilo mo do>cuidoi do sua reot•gnniza~ão, e odu- pessoal completo, podorialllos ter possoe~l pot·· 
caçfio militar. feitamonto idonco; m''" eu não podio. fub'o'icar 

Os no.vios que podh1m SOl' aproveitados foram aprondizos e:n poucos mozos : roco1'1'i no on
concOI'tados, o, com os novos que sahiram dns gnj,•monto, o não ó cortnmento alistando-ao 
construcçõos, fornm postos em movimento. N11o pcln• cidndos, quando nem no monos tomos ma
tive navios pnrnd~s nos portos, a excepção dn- rinha mercante; niio é chnman lo pJl'a o corpo 
quollos quo por motivos espociaos ora nocas- do imporiacs mt1rinhoi1'0< indiv:duos quo não fo
sario consorvar-so cm certos o determinados rum educados pnrn n vida do mal', quo so pódo 
pontos. encontrar um pessoal vordndoiramonto iJonoo. 

Ent:ilo notoi com sntisfnçõ:o quo o desanimo, O individuo nossas condi\·Õps p\.i:lo Ror muito 
quo nnto; so ohs~rvrwa na officmlidndo do ma- apto pela snn ida lo, polo sou daKcnvolvimonto 
rinha, foi Rubstitu'do por uma ronc~1io bonollcn, physico, poln Slln tnOl'nli,[n,lo o po1' outros ro· 
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9uisitos, mas falt~~;-lho a educação militar, .a 
mstrucçlto necessar1a; esta, poróm, eu não podta 
da1• áquelles antes de engajai os, e nem a lei 
que me autorizou a contratar marinhagem o 
exigia, nem 11odia exigir. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA :- Lançasse mão 
dos ingonuos o mandasse-os educar para nil0 
continuar a receber escravos. 

0 Sn · MEIRA DE VABCONOELLOS :- Não re
cebi escravos, e bem sorvido estava eu, si fosse 
a esp~rar que os ingonuos se !làucassem e so 
hab1htassem, para organizar oo dous corpos da 
armada que estavam desfalcados, e que preci
savam de praças com urgencia. Si assim pro
cedessn não teria cumprido o meu dever. 

O illustre senador que me honra com seus 
apartes! repetiu uma das censuras que me têm 
s1do fe1tas, e é que comprei escravos para o 
corpo de imperiaes marinheiros. 

0 Sa. BARÃO DA LAGUNA :- Não digo que 
V. Ex. comprou escravos. 

O Sa. MEmA DE VAscoNCELLos:-Ni!o com· 
prei, e nem foi com esse elemento que augmen
tou-se e .cresceu o alistamento. 

Vou tirar a limpo essa questão. 
Em uma das seseões pnssadaa, tratando dessa 

mesma questão, expliquei como se fez a acqui
siçiio para a armada, de alguns libe1•tados re
centemente. 

O nobre minisll•o da marinha fez na outra 
~11mar11 a mesma nffirmativa, o deu explicações· 
Jdenticas. 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA :-Póde ser que 
í;sse illulida a boa fó de V. Ex. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS :-Creio que 
não foi ; ac1·edito clue as cousas S3 passaram 
como tem sido ex: phcado. 

Mas, como V. Ex. tem affirmado o contrario, 
eu aguardo as provas que promette apre
sentar. 

Entretanto, depois que no senado affirmei que 
não havia comprado escravos para a armaaa, 
um illustre representante pela província do Ma
ranhão, o Sr. Gomes de Castro, disse na outra 
camara o seguinte (l8) : 

« ... Leu no Diario O fficial a affirmação ca
tegorica, feita. no senado pelo nobre ex· 
ministro da maringa, de ser completamente 
inexacto ter S. Ex. dado ordens para com
prarem-se escravo• para o serviço da armada. 
Desejava saber si o actual Sr. ministro da ma· 
rinha subscreve essa affirmaçiio. · 

«Tem o mnior respeito no caracter do nobre 
ex-ministro da marinha, mas sabe de factos 
que lhe tornam impossivel admittir essa asseve-
mç[o, · 

«Leu nos jornaos de suaprovincin, dias antes 
do embarcai' 'pal'R o; ta capital, um requerimento 
nestes t01'mos : 

, F. ?'cquc1· o pagamento da quantia do 
setecentos c pottcos mit l'dis, 1Jalo1' do cscra1Jo 
C., q1w (o i cm inspccçao do sattdc julgado 
apto pai·a o scrDifO da mal'inha. 

« Ora, si o govom~ niio comprava escravos 
para convortel-os em marinhoi1•os ou soldados 
IHt\'nos, como ó que i11. um particular pedir no 

thesouro publico o valor da indemnização de 
um escravo julgado apto cm inspecção de 
saude 1 » 

Devo respeito e consideração ao illustrado 
S1•. Gomes de Castro, que aliás nâ:o devia pó r 
em duvida minha assevoraçilo. O facto a que 
alludiu não destróe o que affirmoi. 

Póde ser que exista esse I·equerimento, do 
qual não tive conhecimento. E' me inteiramente 
alheio esse facto, e, por· conseguinte, ni!o posao, 
a respeito delifle facto isolado, prestar com se· 
gurança qualquer explicação sob1•e minha res
ponsabilidade, mas es~e requerimento por si só, 
ou prova muito pouco, on nada prova. Póde 
sncceder que um escravo sentasse praça como 
cidadão livro, e depois seu senhor requeresse 
indemnização de seu valor. Isto se tem aado em 
todas. as épocas, sem que se possa concluir 
daqu1, que o governo comprasse escravos para 
a armada. - · 

O SR. SoAREs BRANDÃO (ministro dos nego• 
cios est1·angeiJ·os): -No exercito tern succedido 
isso. 

O Sn. AFFONSo CmLso:-Na marinha mesmo. 
0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS :-Entretan

to o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Andrade Figuei1·a, cuja austeridade de ca
ra.ct9r todos nós· respeitamos, referindo-se a 
esse I'ec1uerimento e a essa duvida ou hesita
çiio do illnstre deputado pelo Maranh§o, a l'es· 
peito do que aqui affirmei, concluio, sem affir
mar, ap3nas por induc~ão, que haviam sido 
comprados esc1•avos para. a armada, pronun
ciando-s3 nestrs te1·mos llé) : 

«A cumara ó testemunha de que, em uma das 
ultimas sessões, o nobre deputado pela pro
víncia do Maranhão denunc1ou o fac to, aliás 
já conhecido llor alguns membros desta casa, 
do que o min1sterio, no afan de angar1a1• vo· 
luntarios para a armada, tomara a reaoluçilo de 
mandar adquirir e~cravot em algumas provin· 
cins do norte, nomeadamente a do Maranhão, 
d!l. qual o nobre ministro da marinha foi ropre· 
sontante. 

« O facto ó grave, já pela medida do adquiri
rem-se para a armada escravos, em voz de vo· 
luntarios (apoiados), já porque o nobra ex-mi· 
nist~oda m.arinha, que consta ndop~ára essa 
medida, nhás não autorizada expreslamente 
por lei, havia no senado cone testado o t'acto, 
dizendo q11e semelhante procedimento nilo ti-
vóra o governo. . 

« Achando-se,portanto,dianto de uma affirma
tivn contraria li do governo, pergunta no nobre 
ministro da marinha onde esta a vcrda le ... 'I> 

O facto a que alludc o Sr. Andrade Fiqucira, 
ó o mesmo do quo foz menção o Sr. Gomos de 
Castro, o do qual já. me ocupei. O Sr. Andrade 
Figc1oira po1•óm, reconhecendo a difficuldade que 
o governo devin tor encontrado para nttrahir vo· 
lunta.rios, concluiuquo paraso completar o pes
soal do batalhão na.vn.l ora de presumir que o 
govo1·no houvos<o comprndo oscrn"os, porq uo 
aómentodosse modo podia complotnl-o.Eia suna 
palavras (lu): 

«No (acto do se ter augmcntado o numero do 
1Jolttntados, complot:tndo-so o batalhilo n"vnl, 
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e restando ainda pr11çaa que nlitla• podariam ter 
a.ccommo.laçito, s1alui.lo orçamento coneignu .. 
se fundos, sugunclo iiz om selll'elatorio o nobre 
ex-ministro da marinha, vê um indicio clat•o 
de q uo o governo lanço11 mao dp recurso de que 
se trD.ta.,. 

"Nilo houve no paiz· nenhuma manifestD.çlto' 
belicosa que attl•alíisse parD. a D.rmD.da os cid!l
ditos <'m mD.ior numero do que tem acontncido 
até hoje ; não houve ·relizmel)te nenhum d~sses 
acontecimentos desgrD.çados q_ue levam o dcses· 
pero ás familias, tirando o emprego llOS brD.ços 
occ.up11los ; pelo contrario, cad·D. ver. maiq no 
paiz vai-se fazendo sentir a falta de braços: a 
taxa dos sD.larios, longe de diminuir,. tende a 
augmentar. Por conseq uencia, nilo houve mo
tivo para que affiuisse para a armada tão gran· 
de quD.ntiáD.le de volunt11rios como 11té entito 
não se tinha conseguhlo alistar. 

4Este augmento inespe1•ado, repontino,. do 
numero de voluntarios da at~mada, torna mani
festo que com etreitG o governo enveredGu pelo 
cD.minho de adquit•ir escravos, libertD.ndo-os0 
plrD. empregai-os na força pu~lica ...• " 

Sendo S. Ex.. contestado pelo nobre miniatro 
dD. marinhD.. o polo illustre ex-ministro de es
trangeiros, o Sr. Louronço Je Albuquerciuo, do
clal'ou-que não affirmD.va, o estava argumcn-

. tando sob supposiçito-. Por mD.is procedente 
que pat·eça a S. Ex. a supposição, em que se 
fundava, nito exprime a vord11de. 

E' certo que sua presumpção deriva da crença 
geral, de que era impossivel attrahir soldados 
parD. a armD.d" por meio do voluntariado; D. ver
dade é cata, que consta dos annaes. To los du
vidavam. que se pudesse complet·1r o pessoal da. 
armada; na ses&itl do anno passado esta crença. 
foi manifestaJa. sem divergencia: o il111stre re
presentante peb Bahia Sr. Junqueira, o illua
tre general Sr. de Lam·tre representante pelo 
Matto Grosso,. o illustre representante por Mi~ 
nas o Sr. Joaquim Delphino, o nobre ministro 
da marinha de então, o Sr. conselheiro CD.rneiro 
da Rocha, todos etnfim diziam. " Niio é possí'llel 
que com o >Joluntariado se reconstitua o pes• 
soal da armada; si o gooerno nao cumpl'ir a 
lei do j•,·censeamento, lia de se1· (ol'çado a l'e~ 
CD1'1'81' ao I'CCI'Utamento; o 'lloluntar:ado d 
insutficitmte, serei ntello, » · 

Pois bem, o pessoal da D.rmada está recon
stituido nté com excesso de muitas praças, o o 
unico elemento para isso foi o voluntariado ; a 
verdade 6 esta., que permanecerá apezar dos 
pezu•es. Vou explicar porque existo excesso de 
praças, tanto no corpo elo impnriaos marinhei
ros, como principalmente no batalhão nwal. 

Quando reconheci que, com etreito, estava a 
completar-se o pessoal de ambos ossos corpos, 
oxpodi nrdom nos pr2si:lcntos de província para 
quo suspendessem o alistautonlo; mas, quando 
essa ot·dem chegou a sou destino, ,iá a:s:i>tinm 
alguns alístados quo excederam Ó.· lotD.çito dos 
dons corpos. 

Es<ns praças nlistndas, omquanto n orclom 
chogo.vo. és provincín.s suspondondo o alista· 
monto, fizornm com quo afinal houvosso om 
o.mbo~ OB corpos oxccs3o, quo ntio foi passivo! 
ovitnr. 

Desejando esclareae1• o• pal'lD.mento o justifl· 
onr-111e pl&namonbe, di1•igi, em 23do oorraute, 
ao Sr. ajudante general a. seguinte• pergunta: 
" Quanto< libertos haviam D.~~>entD.do praça l
E D. resposta foi : ~ Que tive1·am pra~D. 17 li· 
bertos apenas. :o Portanto nllo é possivel de 
boa fé nftlrmD.r-se, que os corpos aecompleta.ram, 
já nito digo com cscrD.vos, mas com individuo• 
recentemente libertados, quando destes apenas 
assentaram praça 17, 

A diftlculdade, senito impossibilidade por 
todos reconhecida do recurso ao voluntariado, 
sóment~ tol'â o merito do encarecer os serviços 
daquellea, quo conseguiram vencer aa difilcul· 
dadas, e levan lar o voluntariado. 

·Tendo declarado, que ha excesso de pes
soal , cumpre-me informar , que ess J ex
cesso nllo trouxe perturbação á respeeti• 
va vet•ba do orçamento, porqu~nto o elt• 
cesso de praças verificou-se nos ultimas 
mezes de exercicio, au passo que nos primeiro• 
mozes, até em mai• de meio, havia grande di· 
minuição, o, portanto, a economia feita no prin
cipio do exercicio compensa o excet!llo de de .. 
pezas nccrescida> no fim. 

A informação que prestD. o quartel general 
está.. de accórdo com a que pedi a eonta.doria da 
mannha, por onda corre esta despeza, a res
peito dos libertos alistados. 

Informa-me tambem o contD.dor que· apenD.s 
foram alistados 17 libertos. 

Nüo foram, p~r consequencio, comprados e .. 
cravos para D. armada, e o numero de libertos é 
tito insignificante, que,independente desse con
tingente, oa corpos estariam igualmente com· 
plctos. · 
· Uma outra accusação levantada aqui e na 
outra casa. do parlamento, tem sido a respeita 
da viagem da corveta Parnahyba ás Antilhas 
para a obs~rvaçilo da passagem de Venus pelo 
disco do sol. 

Censurou-se o ex-ministro da tnarinha, 
por!!ue, não estando habilitado com credito 
sutllciente e contra a vontade do senado, in
directamente manifestada, a t•espoito do cre
dito, de que não tomou conhecimento, man
dou,. nilo ob~tante, um navio com a commissão 
encarregada deasD. observação, fazendo para isso 
clespezas ill:Jgaes. 

Senhora~, nlio é v0rdade ; eu não fiz um ceitil 
de despeza com tal serviço. . 

Desde que o senado ni'ío tomou conhecimento 
nem npprovou a proposta de credito vin<la dD. 
outra camara, habilitando o ministurio da mar i· 
nha p)ra, fazer despezas com a observaçilo da 
pas~D.gem de Venus, ou resolvi terminante
mente não assumir a t•esponsabilida:le de ap· 
plicar qualquer qunn tia pam dcspezas relativas 
a esta commi<são. E fui fiel e sincero neste 
proposito. Eis como o cn~o se passou. 

O nobre ox-rninist.•o do imporia, meu collega 
do gabi note, perguntou-mo si cu tinha algum 
navio de•orcnpado que pudesse s' oncnrregD.r 
de leva1• a Pnnta A1•enns a commissão do,t.innda 
:lquollo serviç.o. Disso-lto ~jne podia codor a 
corveta Parnahyba, que não tinha Rot•viço ur
gonto n fnzor; ostnv!L ancorada no porto. 
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{) SR. Br.RROs BARRETO :-Para. poder ir 11 
Panwhyba, foi preciso retirar da commissllo 
em que ettava a •Gumab~ra. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS :-De que 
commiasão sahiu a Guanabara 'I Elia não oitava 
em commisallo, tanto que se achava no porto 
em concoJ•tos ; ~c~bou de p••epaJ•ar-ae ,para in
corjlor.• r-ao á d1 v1ai!o do evoluções. Tinha, pois, 
a P~rna~yba, que estava d~s~ccupada, e a puz 
à dtspos1çito do nobre e:t-mmtslt•o do imporio. 
O meu CJI!ega aceitou. Pediu mais que con
sentisse que algune officiaea de marinha fizes
sem p •rto dessa commiasito saientifica. 

Nilo. tive duvida em acceder, e n[o tinba 
mo~ivo para recusar. Destin.ei os officiae3 que
deVIam r1znr parte da comm•ssllo, o navio sa
hi~ •. e o resultado des~o Importante trAbalho foi· 
b.rtluante, não só quanto á commissllo sciion
ttfica,_mas tambom quanto li commissllo militar 
como viagem de instru '9llo, ' 

Os otllciaes mostraram-se habilitadJs, ma
nifestaram ·conhecimentos superiora>, sahi
ram-se brilhantement~. ·o ·pre<taram impor
tante serviço ao paiz, illustrando a marinha 
brazile'ra, e adqu1riram r~nome e roputaçllo 
scientifica paTa armada, 

0 Sn. BARROS BARRETO:-Flcou provado que 
o ministro pe:liu um credito, ·de -que não tinha 
necessidade. · 

{) Sn. MEmA DJI Vr.scONCELl.os:-A viagem 
da ·Pal'nahyba effectuou•se de uma ma.noira 
brilhante. Era sou com mandante ·11m official de 
reeonhecido merecimento, o ·sr. Saldanha da. 
Gama, · 

Voltando o navio ao porto, dirigi ao nobre 
ex-ministro do imporio a conta. das -despez~s 
accrescidas,inclusi ve as gratificações ao pessoal 
do navio .em paiz estrangeiro, e pedi a mdem
nização, conforme tinhamos ajustado. 

Onde está pois a violação da lei 1 ··onde o 
crime do ministro 1 

O minist!'O da mar.inha, .Jabe o senado, é 
competente para empregai' os navios da ar
mada naque!las commissões que ,julga provei
tosas ao serviço publico. Constantemente o 
ministro ost11 designando navios para. diversas 
commi~•ões, é el!e o juiz da escolha das com
missões e do destino dos navios, e nem é :pre
ciso que essas ·c01nmissões estejam especificadas 
no orçamento, norn que estejam expressamente 
autorizadas em lei. 

E' assim que constantemente estilo sendo 
mandados navios em commissão aos maros da 
Europa, do. Amarica, etc., etc., o den~o do 
lmperio. . 

E ni nguem ·ainda se lembrou do censura!' o 
ministro da marinha pelo exorcicio dessa fn· 
culdade legal. E' Msim que -mesmo a Parna
hiJba, antes de ir a Punt~ Arenns, tinha ido a 
Montevidtio !ovaL' o pessoal e o~jectos para a 
exposição ; ó assim quo eu, por mais de uma 
vez, de.;tinoi alguns navios para diversas com
missões. · 

Pois bem, usando dessa attribuição, quo niio 
pódo sor contosta~a ao_ ministro dr• mo.l'inha, 
ou podia t.r~mbom tor mandado, por conta do mi
nisto rio da marinhn, uma corvetn aos mares 
das Antilhas fazer um viagom do instrucção, 

encarregando alguns de seus officiia·es a tomar 
parb nos t1•abalhos srientificos da observa.çllo 
d~ pas•agom deVonos pelo disco sobr. Nilo o 
fiz para não dar pretexto a. essl cEJmiUra, que 
tltoinjust!tmento me tom sido dirigida. 

Espero que d'Ol'll-om dinnta me será feita u 
justiça, u que tenho-direito. 

Consentin lo que a Parr~ahyba fiz essa a via
gem por contado•ministerio do imperio, prestei 
serviços ao paiz ·e á marinha, S3rn, entret~nto, 
po:ler·s3r aocusado de ter despendido dinheiros 
publieos, para que nlto estivesse habilitado. 

•O illnstre senador pelo Paraná perguntou-me 
porque ·não havia ·recebilo m11.ior 1 .numero lla 
praças pura o bata!lllo naval. ·s. E:t. mesmo 
tncumbiu-sa de 'lia'!' a resposta, dizendo que·a lei 
do crçamento não o parmittia. 

ú senado na seJs4D do anno panado negou 
fundol pat•a. 600·praças, fixadas na lei da for
ças, sob o fundamento da que o governo nllo 
cons3guiria -elevar ató esse numerD, e ·sómente 
concedeu para 450. 

DasJe que eu reconheci ·que est3 numero ia. 
completaMo, mandei su<pander o ulistamanto, 
embora constrangido, porque ·facilmente podia 
completar as 600; tanto que nito pude evitar 
que fossem exce lidas as -450 pl'açus, como já 
e:tpliquei, 

Quanto ás .jlccommodações na ·escola de ma.· 
rinha, informo ao nobre sanador que a escola 
tem us accommoda.ções necessurias para func
cionar regularmente, a tem proporções para 
serem melhoradas. 

Quanto ao negocio da11 madeiras, ni!o pre
tendo revolver esta questão, que jà é vellla e 
acabada. O que lll:iste actualmente jà foi ex
plicado pelo nobre ministro da marinha na ca
mara dos deputados, a consta da informaçlto 
official. Existe ainda grande quantidade de ma
d 3iras, qu~ estilo ·sendo arrumadas e classifica
das. Este serviço ja osta.va. organizado pelo meu 
digno antecessor, o Sr. Lima Duarte. Estava 
encarregado desse serviço um empregado ze
loso, o chefe do corJ;lo da fazend1; era ontll:o 
uma dependaflcia da tntendencia. 

O que fiz foi tirar este serviço da iutendoncia 
e passal•o para o arse.nal, fazendo .alguma11 mo
dificações reclamadas pela regulal'idado do sei'• 
viço ; sendo certo que é urgente a arrumaçllo 
e acoàmmodaçao dessas madeiras em.logar apro
priado, pura não se estragarem. 

Sr. presidente, passo agoru a .fazer ulgulllll8 
considerações a respeito do quo disse .nu outna 
O.lsll do parlamento o illustre representante da 
provincia de Santa ·CathaTina, o Sr. Dr. 
Taunny. 

Sinto que S. Ex. se manifestasse a meu .NB• 
peito do maneira tilo inconvoniento, o com um 
dosabrimento monos proprio de cavalhoiros 
quo se devem rospoitut•, e ao mesmo tempo com 
exaltação pat•ti.!aria o uma p:lixiio politLcn por 
tal fórma, que colloca-mo em difficuldade para 
dar-lho umn resposta couvoniento. 

A animosidade de S • .Ex. foi a tn.l ponto; que 
não dt1vidou, como promotto provar no sonndo, 
ató ú. evidencia, nprovoitnr-so de informações 
complotnmonto inexactas o falsas, para dar-lhos 
c~t·so_nll tdbuna da cnmara, sómonto para lo-
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vantar consuraq o at•guiçõo• inteiramente im
procedentes, contt·a o ex-ministt•o da mat•inhn. 

Aseim é que S. Ex. referindo-se ao meu re
latot•ío disse: « que nllo tra~ia informações 
utois, mRs poJo contrario estava cheio do inexa
ctidões e inverdades que ia tornar patentes. • 

Nilo me proponho provar que meu relatorio 
tenha infot•mações uteis, ou qualquer outro me· 
recimento; roas devo com bom direito appellar 
do juizo suspoito daqualle illustre rept•esen
tante para o JUizo dos que puderem apt•eciar com 
imparcialidade, com isenção de espirita politico 
ou do paixão partidaria ; nll:o posso, porém, 
deixar sem prompta contestação a affirmaçl!o de 
que o meu relatorio contenha inverdades e· rn
exactidões. E' isso falso e o senado vai ver. 

E o que mais prova a parcialidade do juizo 
do nobre deputado é que, tendo um illustre re
presou tanto .do. província da Bahia, o Sr. Car
neiro da Rocha , a quem sou profundamante 
grato, apresentado uma defeza brilhante o. t•es
peito de qunsi todas as censuras que me foram 

.dirigidas, foi contestado. pelo meu accusador, até 
mesmo em questões de facto e que se demons-
travam com datas! ! 

Pois bem; uma vez que pa1•a o Sr. deputado 
Taunay só mente merecem fé aq informações,que 
colheu algures, tenho necessidade de exhibir 
prova authentica pat•a demonstrar como foi 
tnfeliz em suas arguições. Tanbs foram as 
inexactidõe3 que mo arg-ui11, quantas as inver
dades q11o proferiu. 

São tres as inexactidões arguidas. 
A fa refere-se á força naval. 
Declara o relatorio, á pagina 20, que existem 

sJte cr11zadores, e 11 canhoneiras, 
Affirma o Sr. Dr. Taunay que nllo é 

exacLo, quanto aos cru~adores, porque o Almi
?'an!e Barroso sómente estará concluido daqui 
a. um anno ; quanto ás canhoneiras, porque a 
Iniciadora, que figllt'a entre e lias, h a pouco 
é quo foi lançada ao mar, e, portanto, nlio po
dia ser incluida no numero dos navios da 
forço. naval. 

Essa apreciação, quanto ao Almirante Bar
roso, envolve erro ou engano; quanto á Inicia
dora uma falsi:lade, porquanto as obras do al
mirante Barroso estão · sa concluindo ; e já. 
podiam estar concluidas si houvesse urgencia. 
E é justamonto por eRsa. razão, que o aju
dante-~enoral o incluiu no quadro d~ força 
naval. Eis a informação que a respeito 
presta o general inspector do arsenal, é de 
:14 do corrente (lê) : 

« Todas as obras deste navio, Almirante 
Barroso, estão om seu ultimo periodo de a.ca
bamonto. Entretanto, si tivcssJ havido ur
gencia om fazet• e.~se navio sahit• para o mar 
com a artilhada que primitivamente lhe havia 
sido de•igna :a, elle já pode.ria estar na.ve
gando. " 

A' vista dessa informação ninguem contes
tar{• do bon. fó quo o Almirante Barroso está 
bom classificado entro os cruzadores quo fa
zem parte da força naval. 

A Iniciadora, poróm, niio ost~ incluida no 
numero das ii canhoneiras a quo so roforo o 
relo.torio ; o admira, senhores, a r .. cilidndo com 

quo isso affirma o Sr. Dr. Taunay, quando 
t'aoil era verificar ó. vista do mnppa ot•ganiza~o 
polo q.uartof-general. Nesao mappa nilo figura 
a Imciadom. 

o· nobre deputado foi Uo precipitado, que 
chegou a affirmar quo ha pouco assistira ao 
lançamento do .-tlmiranto Barroso! ent1•etanto 
esse navio foi lançado ao mar ha mais de um 
anno, ainda. eu nllo era ministro. 

O illustre repres•ntante a que ma refiro, pre
feriu informações, que foi buscar aliunde, para 
negar a verdade de factos constantes do relato
rio ; é por isso, que nll:o viu ou nilo qui~ ver, 
que no quadro da força naval nllo estava incluida 
a Iniciadora, justamente porque suas obras 
ainda osta:o att•aza1as. As canhoneiras, que fi. 
guram no quadro são estas. (Lendo.) 

Entre ellas, como vê o senado, na:o foi con
templada a I níciadora ! ... 

A segunda inexactidão arguida pelo illustt•a 
deputado é porque declara o relataria que a 
Vital de Oliveira tinha de fazer parte de uma 
divisão de evoluções, que brevemente devia 
sahir; q11ando este navio j:i ostava condemna· 
do ! E dahi concluiu o Sr. deputado Taunay 
que o ex-ministro <la marinha ign0ra••n os factos 
oocorridoa em sua administração ! 

Eis as palavras do nobre deputado (lê): 
c Enttlo S. Ew. nao sabe quaes os na11ios a 

que lia pouco tempo deu baiwa como inutilisa
âos 1 Mas o quo sabe, ou enta:o sabia o nobre 
ex-ministro 1 » 

O nobre deputado, ijenhores, ó que, si não 
procedia d3 mã fé, não sabia o q,u~ dizia, e le
VIanamente censurava. o ex-mmtstro, procu
rando expól-o ao ridiculo, q11e sómente podia. 
attingir aS. Ex. 

A Vital de Oliveira não estava condemnada 
quando o relatorio foi escripto e impresso. 

O relatorio da marinha foi escripto e impres
so em .Abril ; traz a dah de :f.o de Maio, o nessa 
época a Vi ta! de Oti11eira ainda fazia parte da 
força na.val, estava prompta para o serviço. 

Este navio tinha acabado de desempenhar 
uma commissito importante nos mares da Eu
t•opa; íez porte da :l• divisão ele evoluções que 
percorreu na costas do lmperio, voltando dess:t 
oommiasão em Março deste anno, som avaria, 
sem indicat• ruina; todos acreditavam que elle 
se achava em bom estado, precisando .JlPe
nas de pequenos reparos ; foi nossas condiç~es 
que o dostmei para. fazer parto da 3• divisão de 
evoluções. 

Mns, entrando oste navio ultimam~nte para 
o diquo, afim de ser examinado, reconheceu-se 
que não estava em condições de continuar a 
servir. Foi uma sorpreza para tolos que conhe
ciam o navio •.•• 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA:- Que tinha silo 
construido ha pouco tempo. 

0 SR, MEIR,l DE VASCONCELLOB , . , ~ue era 
de construcção moderna .• Tá estava pubbc~>do o 
rnlatorio, quando rocobi a communicnçiio do 
inspoctor do arsenal, inf~rm:\'ndo quo o navio 
ostava improstavol; eas:; lllfúrmnçlío tom a dt~ta 
do 2 d J Mnio o o relatorio, como disso, foi 
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escripto o publicado em Abl'il; no i" do Maio 
jti estava impt•os ;o. 

Eis aqui o que Jisso em sctc\ informação o 
inspector do arsenal (IG) : 

« N. 417 .-Rio do Jnnoiro.-Sccretaria ela 
inspecção do arsenal de marinha da corto, em 
2 de Maio de 1883. 

- «lllm. o Exm. Sr.-Tendo a corveta Vital de 
Oliveh•a entrado no dique para substituir o 
cobt•e, notou-ao pelo aspecto de seu taboado ex
terior que o cavornamo d Jvia o~ta1• em mau 
estado e, com atreito, descobrindo-se algumas 

· taboas do íürro, reconheceu-ao quo toda a os
sada do põpn a proa achava-se inteiramente nr
l'Uinada. A' vista de3te estado do detm·ioraçilo 
das partes vitaes da corveta, não se pôdo ali
mentar a iJén de. concet•tal-a, 1 o r isso que o 
concerto a faz?r importaria em uma recona
trucçilo completa com o du pio trabalho e des
peza de desmanc hal"a o reconstruil·a, sem q u o 
mesmo na reconst1•ucção se possa empregat• o 
velho material quo. ao desmanchai-a set•a em 
sua quasi totalidade destruido. E' minha opi
n~ão, po1•tanto, com a qual os tão de nccu~o os 
d1rectorss de construcçéio naval e de machmas, 
que o navio devJ ser cond•Jmnctdo, podendo-se 
delle aproveitar as divisões interiores, muitol 
accossorioo, e objectos do trem naval, como 
amarras, ancorns, abitns, bitaculas, etc. 

« Assim, no cruzador Almirante BaJ•roso 
alguns desses objectos tet•tio npplicação imme
diata e na canhon3ira I niado ·a serão utiEsadas 
ns divisões int9rnas e outros acce~sorios. 

« A machina o na caldeiras estiio em regular 
ostado, mas, nlém de ser a pl'imoil•n bastantá 
uzada, é de typo obsoléto e só para pequenn 
veloci Indo apropriada, pelo que niio ó mu1to de 
lastimar que segundo tambem propon110, ella, 
desmanchada e tralis ferido, para as officinas de 
foi•ja o fundição todos o~ metaer qu):possam se1' 
della retirados. 

«Si npprovar V. Ex. osta minha indicação, 
convém que sem demora sejn a corveta posta 
cm desarmamento e saia do dique antes do se 
lhe repregar o cobre gue póde ser na refundição 
ap1•ovoita!o. Depois de se lhe r~ tirar de bor lo 
tudo quanto a bordo tem de utiliza.vel, pó.le ser 
vendido cm hasta publica o casco por ser ca
vilhado da cobt•e, creio que randera 10 ou 12 
contos de réis, sondo comprado por alguns C:)m• 
merciantes dos que se dão [\ este genero de ne
gocias. 

« Deus gu!lrde n V. Ex.-lllm. e Exm. St•. 
consclheit•o Dr. João Flot•entino Moira da Vna
concellos, ministro o secretario da estado· dos 
negocias dá mnrinha.- Artht<r Silveira da 
M otta, inspector. » 

Por esse documento flcn nilo só provado, que 
a Vital da Oliveira ainda nüo ostaVfl condem
nada quando foi oscripto o rolatorio, como 
tambom justificadn o. sua condemnnçüo. 

Preciso lor no sen~rlo oss!lS informações, parn 
quQ flquo bom VJlrificndo que niio !'ni 11racipitado 
o sofrago, como injustn;nonte disso o nobro do· 
putndo, om condomnnr navios da armada bro.
:l.iloira. 

V. I!. 37 

A torcoira iuoxactid.to arguida ó relativa nos 
concertos o reparos da Nictharoy, •1ue declara 
o t•elatorio haverem sido concluidos no nr
sonlll. 

J?azendo menção no relntorio das reparações 
do~ diversos navios, fali o i nestes termos, á 
pagina 35 (lê) : 

c , •. Conclt<st1o das grandes rJ~araçõas por 
que passou a corveta Nicthcroy, o dos oonccr
tos dos seguinte> navios: brigue-barca [lama· 
racc!, corvo ta Guanabara •.• 'b 

Atten.Ja o senado que, a respeito da Nictho· 
roy, uso da palavra-conclusào-justsmJnte 
porque seus rep11ros fot•am concluidos no arse
nal. A pa1•to. de suas repar~ções relativa tlq 
obt•as mortaq foi feita na ~ mdustria particul:u'; 
a outra parte relativa ás obras vivas foi feita 
no ars3nnl; do pois da terminadas as primeiras, 
na mdustt•ia particular, ó que se concluirnm 
as ultimas l'Cpllraçl!os. A esse l'espeito nem 
ao manos podia ongo.nar-me , po1·que, p01; 
mais da uma voz, visitei a N ictheroy, fui t03· 
temunha da conclusilo d3 seus concet•tos no 
araenal. · 

Pois bem; ouça agot•a o sena·lo com que 
c rito !'i o e boa ·oontacla o Sr. Dr. Tnu-nay 
apreciou o'se trecho do ralatorio.! ! (lê): 

cAinda outra inaxactidlto em que cahiu o Sr. 
ex-ministro da mnrinha, inexactidão que des
c~lpo pela i5n1rnncia em que S. Ex. astti 
ainda· hoje nt•espeito dos negocias da sua re
p[\rtição, depois da qu[l.si um anno inteiro de 
pretendida got•oncia. 

cS. Ex., ent1·e os serviços do arso.nal Je ma
t•inha, inclue as reparaçõls da N:ctharoy, 
quando todo1 sabem q,ue essa corveta não .fez 
reparação nos estaleiros do· Estado, mas, sun, 
em particulares. Como é que se vem aeregoar 
como serviço do arsenal aquillo que fo1 pago; 
e por bom dinheiro, ao particular 1 » 

Todos não sabem, nem podam sabor quo essa 
Coi''IJOtll n:To fo= reparaçao nos estaleiros do 
arscnaZ; sabe-o sómonte S. Ex., porque 
sabe tudo: menos a verdade do que diz. 

Agora os navios condemnados a desarmados ! 
Foi um segundo capitulo de accu1açllo do illus
tre deputado, mas sempre infàliz, sempre infiel 
á. ver.:ade. 

Foram condemnados: dous encouraçàdos, duas 
corvetas, troa canhoneiras, um1 cot·votali vela, 
e um tran•porte. Eis como S. Ex. se manifesto. 
a respeito (lô) : 

" Afianço a V. Ex. que alguns dess9s nav:os, 
consido'rados inserviveis, mal fornm vistorio
dos ... 

.: ,. ·No' ca~o; q~o ailudo, 'acl~a.;o o en~ou
raçndo Bahia. » 

Nada. di.,so ó exacto. Todos os navios condom· 
nados foram préviamonto vistoriados pelos pJ• 
ritos do arsenal, o sómonto tiveram b:>ixa em 
virtude do informação documentada a fun :la

. montada do inspector do arsenal, o do nccórdo 
com o quarto! general. . 

Pn.•so n domonatrar com documentos offi01nos. 
O Balda, pot•óm, não foi condomnado, justa

monto porque nilo foi ainda vistoriado; o si 

--------.,...---------· 
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S. Ex. so desse no trabalho de ler o relat01•io, 
veria quo está declarado d. pag, 21, que r.om 
eft'eito o BaMa ainda nao foi vistoriado ; assim 
lambem no ~ppo. da força naval o Bahia 
faz parto dos nuvioa, que tom de ser visto. 
riadoq I ! 

Quanto a condemnação do Brazil, diz o nobre 
deputado (IB): 

• ~Sr. presidente, a informação fidedigna 
que tenho, é que dos H navios declarado• in
serviveis, o Bra;:il estava em condi~Õ!JS do 
p1•estar serviços. Só lhe falt"avam cnldeiraa •. • 

Nito pódo ser fidedigna a informação que teve 
S. ·Ex., e até admiro como o nobre deputado 
pudesse acreditar que fosse condemnado um 
navio, a que sómente faltassem caldeiras. 
Seria realmente um verdadeiro attentadn con
demnat• um navio de guerra em bom estado 
pr~cisando sóm;nte da substituição de cal• 
detras. 
· O Bra::i! foi condemnado porque estava intei· 
ramente arruinajo, seus reparos foram avalia
doa em 400:000,~, como prova o seguinte do
cumento (lê) : 

c N, 124, -Rio de Janeiro, secretaria da in
apecçilo do arsenal de m:tl'inha da côrte em 6 de 
Fevereiro de 1883.. . 

• Il!m. e Exm. Sr.- Em cumprimento das 
ordens de V. Ex., foi·posto em sêcco, no dique, 
o encouraçado Bra::il, para ser vistoriado, e 
achou-se-lhe o fundo em peasimo estado. A 
julgar-se conveniente IJ,De este navio entre em 
concerto, será necessar10 embonar de madeira 
as suas obras vivas, para se lhe applicar em 
seguido. um forro de cobro. Este conc9rto, po
rém, exige que sejam desmanchados todo o 
fórro interior e divisões intemas, o que torna 
demorado e dispendiosa. Além disto, as caldei
ras estando inserviveis, é mister substituil-a~,e, 
do mesmo modo que as caldeiras, muitas chapas 
da couraça, o colxão de madeira em que estas 
assenhm e varias outras poças da structura in
terna. 

c Em geral o Bra~:ii está em mau estado, 
convindo reparar ou sub&tituir quasi tudo : 
mastreaçilo, borda falsa, escaleres e muitos 
objectos fixos no serviço de bordo ; o custo, por
tanto, das reparações que se lhe ha,ia de fazer,. 
oito pódo ser menor de 400:0011$; e sendo de 
800:00il$ o preço da sua acquisição pelo Estado, 
acho que será rneuos acertado cuidar em con· 
certai-o. Isto pelo lado strictnmente economico, 
porque, a considerar a qualidade e a eillciencia 
do encouraçado em questão, ainda menos con
voniente parece-me submettel-o a reparações 
tão custosas. 

c O Bra3íl, construído ha 18 annos, ó hoje 
um navio obsolêto, com a sua artilharia lisa de 
68 e com a sua couraç~ da rspAssura maxima 
de quatro pollogadas; que um projectil de pe
queno calibre, da moderna artilharia raiada, 
pódo a travessar. 

4 Ora, um t•ovestimento de couraça qu~ nllo 
faculte ao navio uma protocção eillcaz, ó nntos 
para olle um perigo no combato o dtu•nnto a 
navegação : no combato, porque, n!ío dispondo 
o encouraçndo do compnrtimonlos ostanquos 
numerosos o podando as suas chapas sorom,como 

disse,peJ•fú~adas pelo menor projeotil da artilha. 
ria hoje montada a bordo dos navios de guerra, 
cort•o incessantemente o t•isco do sossobt'dr; 
e durante a navegação, porque os1a couraça 
insufficiente contra as bala< inimil!:as, é um 
peso demasiado pat•a o porfeito equtlibrio das 
qualidades nauticas deste encouraçado, como 
elle o tem provado nas viagens que ha feito em 
diversas épocas e cotn dítferentes comman
dantes. l•to posto, quer pela grande despeza 
que o concerto do navio exige, quer porqut~ de· 
pois delle concet•tado não lucra n armad>t um 
effieaz navio do guerra, sou de parecer que se 
o deve condo.mnar, e, retirando-se-lhe de bórdo, 
logo que der baix!l", o que a· bordo houver de 
aproveitavel, seja o seu casco reservado pnl'll 
aorvír ainda por algum tempo de pontão-quartel 
do pessoal de marinheiros da arrumaça:o de ma• 
doiras. 

« Deus guarde a V, Ex.- Illm. e Exm. Sr, 
conselheiro Dr. João Florentino.Meira de V as• 
concellos, senador do imperio, ministro e se
cret~rio de estado dos ne~ocios da marinha.
Arthur Siloei, a da M otta, inspectorinterino.~t 

E' esse, senhores, o estado do encouraçado 
Bt·a;:it, a que apenas faltavam caldeiras !!I 

.Quatro centos contos seriam de•penrlidoa com 
seua concertos, e a armada não ficaria pos
suindo um bom navio de combate ; sua arti
lharia lisa niio tem valor otfensivo de importan
cia e sua couraça de quatro pollegadas de es.,. 
pesura.. .. -

0 SR. BARÃo DA LAGUNA:-Nilona machina. 

0 Sn. MEIIU Dll VASCONOELLOS:- A couraça 
na:o tem resistencia. 

0 SR, BARÃO DA LAGUNA dá outro aparte. 

O SR. MEIRA DE VAsOONOELLos:- A' vista 
disto, vou ler as palavras ·do inspector do nl'• 
sena!. (Lê): 

Foi em virtude desta informaçiio que delibe-
rei condemnar o Bra::iZ. · 

E com eft'eito, parece intuitivo que gastar 
400:000$ com um navio nas condições do Bl'a• 
.:il, 9ue é obsolót.o, que nito reune as . qualida
des d·s construcçõeR modernas, que nito otfe
roce apoio de resistencia, por·que sua cauraça 
ó fraquissima, ap ,nas de quatro pollogadaa, 
que não otferece tambem a força de aggrossito 
suft!.ciente, porque rata armado com artilh~trin 
mu1 fraca, e que,•portanto, m\o pódo aceitar 
combato com outros encouraçad s modernos, 
seria um erro prejudicial lts finanças o som 
proveito para mal'inha. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA da um aparte, 
O Sn. MxmA DE VAsOONOELLos : - Mas 

V. Ex. sabe que para mudar a. a.r•tilharia, se
ria necossa.rio tamb1m uma grande despeza, 
e, talvez, nem se pudesse fnzel-o com vantagem, 
porque a artilharia para os oncouraça los esta 
na proporçlto de sua forçr~ o solidez : um 
navio d~ conatt•ucçilo ft•aca nrlo póde montar 
uma. Mtil!mria poderos[l ~ nproprindn po.rn pc
dor offorocor rosistoncia om occasiõos do com
bato. 

-·-·--~-----·----
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Quanto ao transporte Boni(acio que tnmbem 
foi condemnndo, disse o illustl'e deputado (ld) : 

" O tl'an.~porto Boni(aoio, Sr. presi :ente, 
estava, m1ns ou menos, nas mesmas cond1çõos: 
o nob1•o S1•. ex-ministro da m:1rinha riscou-o do 
quadro irremediavelmente. 

« Const11-me que o nobre Sr. ex-ministro da 
marinha rejeitou a quantia de60:0UO$a80:000$, 
que uma importante casa oommercial queria 
dar por esse transporte, e proferiu manJai-o 
apodrecer nas aguas mortas da nossa b11hia. ,. 

E' certo, que esse tranaporte estava nas 
mesmas condições do bra::•l e dos outros navios 
conlemnado~, mas por que estava imprestavel 
para o serviço da armad!l, Eis a prova (!ll) : 

« Cópia.-N. 856.-Secretariada inspecçilo 
do arsenal de marinha da có1·te.-Rio, 2de No
vembro de 1882 •. 

c Illm, e Exm. Sr.- De accórdo com o deter
minado em aviso de 24 do mez findo, vistoriei 
com os directores de machinas e de cons trucção 
nav11l, no dique Santa C1·uz, o transporte Boni
fao'o; e do que verific:imos de nosso exame, 
passo em segui la a da:• conta a. V, Ex. 

c As chapas do costado ao lume d'agua estão 
completamente estragadas; exigindo immedia
ta sub.;tituição ; as do resto do casco pode
riam ainda servir e durar, ai pela necessi
dade de substituir as da linha de fiuctuação, nilo 
se fosse obrig·•do a inutilizar aquellas que lhes 
andam immediatamente ligadas, Para. substi
tuir umas e outras será além disso preciso ar
rancar os forros interiore.i, o que tudo elevará o 
custo do concerto geral a. uma quantia superior 
á metade dv a!or actua! do navio. 

c As caldeiras poderão ser utilisadas durante 
·seis mezes ainda, mas attendendo ao preço que 
ha de custar a repa.raçilo do casco, não penso 
que valha a pena pro~eder a essa reparação 
para aproveitar uma. machina, que em pouco 
tempo estari!. a pedir novos e dispendiosos con
certos. 

c A minha opint!l:o é, pois, que o Bonifacio 
seja condemnado, retirando-se delle todas as 
peças da machina, trem naval e divisnes in
ternas que pódem ter em outra parte utilappli
cação. 

c: O estado do caaco permittira, comtudo, que 
o navio se preste a pontão, e nesse intuito lem
bro a V •. Ex. que se poderá apropriai-o a. servir 
«\e deposito para o soccorro da . capitania do 
porto, em lagar do I tapa rica que se acha. em 
estado adiantado do rui na.. , 

c Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. 
conselheiro D1•, João Florentiqo Moira de V as· 
concellos, senador do imperio, ministro e secre
tario de estado doa negocias da marinha.-.. 
Arthur Silveira da M otta, inspector interino.» 

Esta é a informação do inspQctol' do arsenal, 
de conformidade com a vistoria a quo se pro
cedeu. 

O navio estava em ruina •.• 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Ruina corn-

plota ~ • , 
O Sn. MmnA Dlll VABOONOlllLLos:- Ruina 

completa, seus rcpm·os oxcedill.m n metade do 

seu valor; portanto foi condemnado do accÓrdo 
com o del'lrrninado no doc1•eto de 1867. 

Quanto li otferta de 80:000$,nilo passa de uma 
baléla, . 
, Uma casa commercial desta côrte propoz-se a. 

comprar este navio depois de condemnaJo, mas 
niio estipulou preço. 

Eu, como devia, remetti esta proposta ao in
spector do arsenal, dando-lhe autorizaçilo para 
entrar em ajustes com o proponente, dando 
conta do resultado, informando·me lambem so-
bre o va.IOl' do navio. . 

Que1• saber ·o senado de quanto foi a oft'erta W 

De 4:000$000 I 
Aqui está a informação do inspector do a.rsG• 

na! (16) : · 
c:N. 984.- Rio de Janeiro.- Secretaria. da. 

inspecçilo do a.rsena.l de marinha da côrte, em 7 
de Dezembro de 188~. ' 

c: lllm. e Exm. Sr.-Tendo-me entendido com 
o slgnatario da proposta p:1ra a compra da tran
sporte Bon (ac,o, dei-lhe conhec1mento daa 
avaliações feit~'l- sobre o casco e todali a.s de
.pendencias internas do referido tran•porte, de
pois do que pediu-me· elle para proceder com 
lleritos a uma vistoria. no navio, o que de boa 
mettte autorizei. 

« Foit~ esta vistoria, otl'ereceu-me o propo
nente ~:000$, quantia que nem de longe ae 
approxima. ao valor em que foi a.rbit1•ado o 
transporte ; á vista do que não pud.emoa absolu
tamente chegar a um accórdo. Fica. assim 
satisfeito o despacho exarado por V. Ex. em 
meu otllcio n. 836 de 25 do passado. 

«Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. 
conselheiro Dr. Joilo Florentino Me ira. de V as• 
concellos, ministro e sec1•etario de estado doa 
negocias da marinha.,- Arthur Si11Jeira da 
Motta,,. . 

Neste offiCio foi exarado o despacho : - A' 
vista desta. informação n«o tem logar a. venda 

.do navio,· que deve ter o destino que ja lhe foi 
dado.-12 de Dezembro de 1882. 

Com referencia a. Magé ainda affirmou o illus
trll deputado que com a. despeza de 20:000$ 
podia. esse navio ser reparado, e ainda pre• 
star serviço ao eshrto ! t 

Aqui tenho vistoria a. q_ue se procedeu no 
arsenal e a informação do msector declarando 
que eram precisos 120:000$ para os reparos 
de'sse navio, cujo estado de ruina era tal como 
desóreve esta informaçilo, que paago a ler : 

c Copia, - N. 1005. - Rio de Janeiro. -
Seel·etaria da inapecçlio do arsenal do marinha. 
da côrte em 28 de Dezembro de 1882. 

".mm. e Exm. Sr. - Em execuçiio do despa
cho do V. Ex., exara.do no officlon. 107 dom
a~ectol' do arsenal da Bahia, ordenei que fosso 
v1storiada a corveta M agd, actualmente neste 
porto, e foi o seguinte o resultado da vistoria .: 

« ProcisiÍ. o navio substituir muitos Jlaus da 
ossada, principalmente n~ pôpa a EB dous ta• 
Iões da quilha, o talhnmar, taboado do costado, 
cndnstes, lemo, forro do cob1•o; fazor o calafeto 
gorai o varias concertos nos arranjos internos ; 
novas ferragens ; mudar o apparellho real, 6. 
oxcepçlío <ia onxarcia grande o da mezona ; 
tendo uma andai na de panno em mau estado o 

------ ------·------------------------------------------
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ll ont!'a c.u·ocettdo do diversos concerto~ ; aB 
cnldoil•.ls, outt•'ora pertoncentes ao oneonraçudo 
Oabral, for~m concot•tudtts na Bahia. 

« Todos os tos concot•Los e subslitniçõos foram 
Ol'Cadoa om quantia nito inforiot• a 120:000$; 
polo quo, aogund.l o caso provisto no ut•t. 8° do 
rogul:\mento que baix.otl com o decreto n. 4045, 
do iO do DozembrJ do 1867, devo set• con
domnada a M agd. · 

" Desde que seja ordenado o desat•mamonto do 
·navio, podem delle aet• apt•ovoitalos os eaÇ,nlo
ros, alguns paus do. mo.stroaçilo, o appnt•clho de 
arame e 03 rnctaes d.l. rnachina 'para forjas e 
fundições, alem do armamento o do todoa os 
ol~octos do trom naval e billlico. 

" O casco presta-se para quartel do pessoal e 
deposito do mntel'ial do patrão mót•, em substi
tuição d~ barcaça V.'an~ao, qu l est1 em mau 
estado o póde ser vendi la em hasta publica. 

"Deus guardJ a V. Ex. -lllm. e E:s:. St•. 
conselheiro Dr. João Florentino Moira deVas
concollos, sonadot• do imporia, ministt•o e sc
creto.rio do esta.do dos negocies da mat•inha. -
Arthur Silveira da M otta, inspector interino.» 

Agora peço attimção do sanado para a força 
dessa conclusão, deduzida pelo nobre deputado 
(18) : 

" Senhores, ou temos qua· estranhar a facili
dade dos commandnnLes d-2sses vnsos, que arris· 
caram as suas tripolnçõos a grandes perigos; ou 
então temos que condemnnt• esse açodamonto 
do nobt•e ex-ministro em annular, para assim 
dizet•, a nossa esquadra, pat•a tent~r recompol-a 
já e immodintamente. » 

De maneira que, segundo entende o nobre 
deputado em sua alta snbedot•in, o comman· 
do.nle de um navio é obrigado a conhecet•os 
estrag·os e ruinas deste, ainda mesmo as qu
estão occultas abab:o d'agua ! ! E o ministre 
não pódo regularmente condomnar um on mais 
navio.> omquanto navegam, som que os reso 
pectivos commandantcs se apercebam do qtte 
estão art•uinndos ! 

Entret:mto, todua sabemos q110 muita3 vezes 
o navio na voga o parece achar-ao em bom es
tado, o sómen te do pois tle posto em s<icco e 
vistoriado ó que se pódo reconhocor que ost:\ 
imprestavel, como auccedeu com a Vita: de 
01 ivci!•a, 

Disso lambem S. Ex. que nos navios con
domnado.l oxist~ omblrcados otllciaoa om nu· 
met•o de 15 ! ! 

E' ainJn uma fulsiJado. Nesses navios não 
oxiste um só officinl embarcado ; ellcs r.stão 
entregues ao arseno.l, sob o commando de um 
officialt•oformado ; a. bordo <lo cada um existem 
apenas algumas praças de marinlngam, tão 
aómo u Lo o numero indiaponsavol pat•a con
servação o guctrda dos objectos de bordo. Eis a 
verdade. 

Assim tombem disso S. Ex. : « I-Ia otllciacs 
dcsemba.rcarlos com vencimentos intcitinhos, 
como ao estivessem ~ulcanpo os marca o arras· 
tando tom postados. Devo d 'nuncial-os pelos 
nomes? Dou$ mo livro. " O Sr, Andt•ndo Fi
guoim doclnt·ou orn apnato rtuo o illustro clopu
todo tt quem mo t•ofiro, devia apl'Cscntm• ct listrt 

clc•sscs officiacs, para cohibir abusos; se nli'o 
lh'" dos se que c/ to lia. De perfeito accórdo 
com o illustro St•. Andrade Figueil·o., era devm• 
do nobt•e deputado declarar, quaes o quantos 
eram esses officiaos, que i Ilegalmente osto.varn 
empregados om tol'm; mas S. Ex, nilo o fez 
pot•quo seu fim ntlo orn donunciat• nem cohibit• 
abusos, mas sómento molestar o ex-mini.>tro da 
mat•inha. E a pt•ova ó rtue censurou a esmo, o 
lo v ialiamon te, como fica demonstrado. 

O Sn. JuNQUEIRA :.-Si nJo h o. urgoncia do 
passar a lei, vamos discuti!• toda~ essas questões, 

0 Sn. ME!I\A DE VASCONOELLOS :-Tenho no• 
cessidade de defJndor·me dessas accuso.çõos, 
que, embora improcedentes, não podem ficar 
sem oxplicnçiio. 

Entretanto, uma vez qae ninguem mais catá 
com a palavra, vou intcrrornper o meu discurso, 
po.ra que possa encerrar-se a discussão. De 
outra voz continuo.rei ; desde já d)clnt•o, porém, 
que não tomarei em considoraçllo a parte do 
discurso do Sr. Dr. Taunay, em que S. Ex. ,iogo 
o t•idicalo,que considol'o improprio da ssriedale 
da discussão e da t•espeitabilidade do pat•lamento 
braz:Jeiro. 

N<1o havendo mais quem pedisse a palavra 
nem numero rara YOI1r-se ficou oncerrn1a a 
discussão e adio.:la a votação. 

Seguiram-se succe~sivamente om 2• dia. 
cussão, a qual ficou encerrada· fJOr não haver 
quem pedisse a p1lavra o acliad 1 a votação pot• 
falta de numero para votar-se, os ar ta 2o, 3°, 4o 
o 5° da mostna propo~ta. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
Sr. presidente deu pa~•a o dia 26: 

Votação da mataria cuja discussão ficou en
cerrada. 

i• discussão do pr~jecto do senado, lettra A, 
do cot•t•ente anno, obrigando todos os ompre• 
gaios publicas, civis ou militares, do qualquer 
categoria, a contribuir monsnlmente com a 
importancia correspondente a 4 "lo do seu ven
cimento em favor do monte-pio geral dos sorvi
dores do Estado ; 

Leltt•a B,do dito anno,reorganizando as caixas 
economicas. 

2• ditn das proposições do. camara dos depu· 
tados, do corrente nnno : 

N. 34, autm·izando o govot•no a conccdor 
licouçll uo dcaembat•gndor da relação da córto, 
Eduar.lo Pindahyba do Mattos; 

N. 36, aulol'Ízando o governo a conceder li
cença ao bachurol .João Igonacio Teixeira, jui1. 
de direito dr. comarca do S:>nta Mal'ia da Bocca 
do Monto, dn provincin do Rio Grande Sul. 

Levantou-se a sessão tis 3 horas dn tardo. ,. 

--------------------
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36• SESSÃO UEOTIIIICAÇÕES 

EM 26 Dlll JUNIIO DE 1883 
Presidoncta do s,., Bcwcto do Ootogipo 

SUMMAIUO.- Pat·oeor,- fioetilleaoi!o3 do• St·•· Jun· 
quuil·a, ~lolm llo ~Vascouc:JHns o "llt.~uriquo ti'Avi\a.
Avol'hu~~oos tlo usct·avoii.-Dl~cut·tio o I'IHJUOriluottlo do 
Sr. Silvoira tla Multn,- Ollsot•vaçüo3 ·do St•. pro111 .. 
tluuLo.-AJiu.Uo. o a.poiunouto.- Onot~M uo ou.-Vo
L'fão do nullOI'tlL atilada,- o St·. Moira tJo Vuseon· 
co lo:; po~o tlispon.'i!~ tlo luton>Licio. - Contribniofto 
pnra o monto-pio gorallltlB IIOt'vidoros do Eslado.-
0 Sa·. Jupquoira Jlodo qno o projecto vá a uma eom .. 
ml.is~o.--AJlprovaQ_iio.-1\ool'g~nlzação dus calxa<J oco
numaeas.-0 SI'. Junquolra podo quo o Jll'Ojocto vá u 
11111~ eommissão.- Approvaçito, -Licenças.- Appi'O• 
vaçao. 

,. A's ii horas da manhã acharam-se presentes 
. 31 Sra. senadot•es, a sabor: Barão da Cotogipe, 
Cr~z Machado, Barão do Mamanguapa, Godoy, 
Lutz Felippo, Chicharro, Junqueira, Barilo da 
Laguna, Vtscondo de Abaolé, de Lamnre, Paula 
Pessoa,Vilconde deMuritiba, Martinho Campos, 
C~stro CarNil•a, Josó Bonifacio, Atlbnso Celso, 
Silveira da Motta, Jaguat•ibe, Vh•iato de Me
deiros, Jollo Alfredo, Cort•eia, Ribeiro da Luz, 
~eit·.a de V:ns_con~ellos, Luiz Carlos, Henrique 
d Av1ia, ~1mmbu, Soar,;s Brandão, Lafayett·~, 
Conde de Boapendy, e Antilo. 
. Deixaram do compnrocot•, com causa parti

Cipada, os Srs. B~t·ão do Mamoré, Fausto de 
Aguiar, Octaviano, Teixeira Junim•, Fernandes 
da Cunha, Cunha e Figueiredo, Viscond•J de 
Paranaguá, Visconde de Nicthoroy o Visconde 
de Polotas. · 

Deixou de compárecet•, sem causa participa
da, o St•, Barão de Souza Queiroz. 

0 Sn, PRESIDENTE abriu a seslltO. 
Leu-se a acta da ·sessão antecedente, o, não 

havendo quem sobre alia fizesse observações, 
dou-se por approvada. 

Compareceram, depois ele aberta a sessão, os 
s~s. Silveira Lobo, Dantas, Saraiva, Visconde 
de Bom Retiro, Uchóa Cavalcanti, Diogo Valho, 
Nunes Gonçal vos, Leão Velloso, CaJ•rão, Franco 

. de Sá, Silveira Martins o Christiano Ottoni. 
O Sn. 1° SEcnmTA.IItO daclarou que não havia 

expediente. . 
O Sn. 2• SEcni'lTAUIO leu o seguinte 

PARECEU 
A commisoão do mllrinha e guerra, em vista 

da reconto· informuçt1o da repartição do a.ju
~ante ·general e aviso do ministorio da guerra 
do 19 do corrente, o das outras favoraveis in· 
formnçõos constnntos dos papeis juntos, ó de pa· 
recor quo a proposição da camnra dos deputados, 
mandando contar no tenente de estado-maior 
do 2• classe .Tosó Joaquim de Andrade Neves, na 
antiguidade do posto, o tempo decorrido do 4 
de Setembro de 1874 a 10 do .Junho d•l 1876, em 
quo esteve ag·gregu:lo n nt•ma de cavnllal'ia., an· 
tos do sol' tt•ansferido para aquolle corpo, entr.e 
em discussão o soja npprovnda. 

Sttla das commissõ~s cm 25 do Junho do 1883. 
-Bm•cto da Lagwta.-!. J. O. ltmqu8i1'a, 
-Visconde d~ llf uritiua. 

A impt•imh• po.r1: ontrnr na ordom dos h·tt
lnlhos, 

./. 

O Sr. Junqueh•a. :-Sr, pl'esidente, 
no Dia!'io Officiat de hontem encontro um 
aparte mJu, em um discut•so do Sr. senador 
Avila, que me leva n fazct• uma roctificnçlío. 
S. Ex., no cort•er do seu discurso, disse o s~
.guinte (l8) : 

" A razilo par que tanto podia o Sr. conse
lheiro Silveira Martins, soll1•e certos ministros 
conservadores, nito ó noccssM·io declar_ar, ,. 

Appareço eu dando este aparte (lil): 
« Sempre assim ao procede em roferoncia 

ao pedido de um oppoaicionista •• 
Eu me recordo, Sr. presidente, de que, quan

do o illustre senador disa<l as palavras que aca
bai de ler, houve algun'! tlpartes, e eu tambem 
dei um ; m11s não ó justamente este ; houve ahi 
algum engano tachygraphico. O meu. aparte 
foi em sentido ironico, mais ou menos, nestas 
palavras: 

«V. Ex., em opposiç1ío, peça o experi
mente." 

Eu não podia dar o aparte que está no dis
curso do nobre sen·tdor, portque seria uma. pro· 
posição .desmol•alizadora para o governo e para 
n oppos1çllo, 

Podia !imitat•·me a esta rectitlcaç1ío, que 
tambem não é no sentido do deprimir o nobre 
senador pela provinc ia do Rio Grande do Sul, 
o illustre Sr. Silveit•a Martins, porque, devo 
declarar ao senado, por honra minha e de 
S. Ex., que, si attendi a alguma reclamação do 
nobt•e senador, quando exerci o. pasta da guer· 
ra, foi sempre sobre assumptos ·não politicas, 
e de ordem secundaria, , • · 

O Sn. PnJistDENTE:- Pet•doe-me o nobre 
sanador ••• 

O ·su. JuNQUEIRA : -Estou concluindo. E 
p1ra mostrar que nito concordei com o nobre 
sonador em outros pontos, lembrarei ao senado 
que su~tentei, por mais de tres annos de mi
nha administração, no commando das armas 
do Rio Grande, o o illustre marechal Bariio de 
S. Borja, apezar das reclamações constantes 
do !lObre senador o Sr. SilveirtJ. Martins. 

o Sn. MEIUA DE v.ISCONCELLOS :-Peço o. pa
lavra para uma explicação. 

O Sn. PnmswmNTE : -O regimento pormitte 
que se peça a palavra para explicação pessoal. 

Si o nobre senador quor rectificar algum 
facto pessoal, tem a palavra. 

o sr. Meira. de VaSICOUcel
los r-E' para isso mesmo. E' uma ligeira re
ctificaçiio, ~uo considet•o pessoal, porque refere
ao ao que d1sse hontem aqui ; eão poucas pa
lavro.s : diz t•ospeito a um trecho do resumo do 
diseut•so que hontom proferi. 

RefeJ•e o rosumo-quG o orador assegura e 
prova, com o proprio rolatorio, que a Inicia
dOJ'a niio ostu incluido. no quadro, o quo o Al
mi,·cultc Bai'I'OSO podorll estar prompto atá ao 
fim do o.nno. 

Eu mio di~so quo o Almil'alllc Barl'oso po
dorn estar p1•ompLo ntó ao fim do anno ; disso 
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quo as suas obras ostnynm ~m. conclusão: o que 
podia ja estUI' em sei'VIÇO, Bl l!VOSBO hnVldO ne
cessidade, e r,forindo.me a infow1ações do 
inspector do araonal. 

Fui ptu•a fazer esta explicação que pedi 11 pa-. 
lavra. · 

O SR. HENRIQUE n'AvtLA: - Pe~.o a palavra 
para uma explicação pessoal. 

0 Sa. PREBIDENTE:..,..Tem a palavra •.. 

O Sr. Henrique d'Avilaa 
Sr. presidente, admirei que o nobre senador 
pela Bahi11 vies•o a'\'m'a faz"r a rectificação 
que acabamos de ouvir, ·porque, quando S. Ex. 
proferiu o aparte a que allude, ou, proseguindo 
no meu discurso, respondi a esse aparte tal 
como voiu no meu discurso. • . . 

O Sa. StLVIDIRA DA MoTTA : - Apoiadis· 
simo. •' 

o Sa. HmNmQum o' A viLA:- ••• e o nobre 
son~tdor então não o explicou, o que prova 
que o aparte foi dado, 

O SR. .TUNQUJDIRA : - Pelo seguimento do 
Diario O(ficial prova •. 

O SR. HmNRIQUID o'AviLA:- Provam as p"o
prias notas tacbygraphicas, que po•so mandar 
buscar. Quando S. Ex. d<m aquelle aparte, 
parei um pouco e declarei q'Ue a t4eori~ udo
ptada pelo nobre senador não me parecu~ cor
recta, e que, ei o sou partido seguisse essa 
theoria, iria a garra. . 

O Sa. JuNQUmiRA :- Mas não a segue. 
, O Sa. HENRIQUE n'AvtLA:- O nobre senador 

não rectificou naquella occasião, e agora é que 
disse que o aparte tinha sido dndo ironicamente, 
o que eu não podia adivinhar. 

0 SR, PRESIDENTID:-Perdoe-mo O nobre se
nador, eató excedendo os li mitos do uma oxpli
caçilo. O nobre senador quer dizer que o aparte 
foi dado e se acha nas notas tachygraphicns. 

O Sa. HmNRIQUID o'AVILA:- Quero dizer apr.
nas gue elle foi dado, não podendo eu adivinhar 
si fo1 ou não em sentido ironico. 

O Sa. JuNQUJDIRA dá um aparte. 

A VERBAQ5liS DE lCSCRA VOS 

O Sr. Silveira da ~J:otta a
Sr. presidente, tinha hontcm pedido a palavra 
para fazer um requoL•imento, que não apresen
tei, por deforencia ao nobre presidenta do con
selho, que se achava ausente em serviço na 
outra camara, e eu nilo desejava tratar do as
sumpto, que acho grave, na ausencia de S. Ex. 

A ma teria domou roquerimonto, Sr. presi
dente, foi-me auglierida por uma noticia, que 
vejo em. um dos jornaeg da córto, do uma sen
tença dada por 11m juiz do direito do Pouso 
Alto, na provincia do Minas Geraes, a respeito 
da liberdade do um afl'icano, introduzido como 
escravo uo Imporia, depois da lei de 7 do No
vembro do 1831. 

Loroi ao senado o despacho do juiz, o depois 
farei as minhas obsorvnçõos, podintlo a intor-

venção do nob1•o presidente do conselho para 
que c:•sso o inconvoninnto de julgamentos 
deHbt OI'd"m om m11teria tão melindrosa, em 
sentido contradictol'io, som que o govorno pro
videncie, melhorando os regulamentos que nós 
tomos para matr1culu o averbação dos escra
vos, afim de evitar est3 inconveniente que é 
gravo. 

Vou ler ao senado essa publicaçlio e depois 
farei as minhas observações (lê) : 

"' Mais um juiz de direito ás direitas. 
"'Desta vez e o Sr. Dr. Domin!l'os Rodrigues 

Guimai'IIes, juiz de Pouso Alto (Minas), que, 
em autos do inventario do finado Flavio An
tonio de Paiva Junior, proferiu a seguinte 
sentença : 

"' Verificando-ao da matricula em origind, á 
fi. 96, assignada pelo fallecido inventariado, 
que o preto Guldino e natural da Costa d'A frica, 
e q ~o nasceu em 1836, visto como tinha a idade 
de 36 unnos em 1872, dat" da refel'ida matri· 
cula ; e cumprindo o decreto de 7 de Novembro 
de 1831, que em seu artigo primeiro declara 
livres todos os escravos quA entrassem no ter
ritorio do Brazil, vindos de fór 1 : mando que 
seja o mesmo aft•icano e:s:cluido da partilha, e 
se lh~ dê carta de liberdade, ficando livre aos 
in t<'ressados o direito de provar o seu estado de 
escravidão. » . " 

" E sem mais demora entregou a carta de 
liberdade ao pobre do Galdino, que só aos 57 
":nnos de idudo encont1·ou quem lhe ftzessejus
tlça. " 

Foi este despacho do juiz que me suggeriu a 
necessidade de provocar da parte do governo 
alguma declara\'íio explicita a respeito deste 
ponto de direito. 

A lei de 7 de Novembro de 1831 ainda está 
cm vigor 1 

O governo refere-se a olla em to:las as in- · 
nevações que tem feito, quanto ao ostado do es
crllvidão e, na sua correspondencia di plomatica, 
tem sempre munti.Jo a idéa de que e"sa lei é 
uma vertlade no paiz ; e quando so deram as 
violencias do governo ingloz, em virtude do 
biU Abet·deen, quando se trocavam reclama
ções reci.Procas, entre governo e governo, do 
governo mgloz querendo nos convGncer que 
h:tvia de nossa parte falta de sinceridade para 
abolir a escraviaadão e o nosso governo, sus
tentando que procurava. reprimir o trafico, ci
tava-se sempre a lei de 7 de Novembro do 
1831. 

01•a, senhores, sendo nssim, ou vejo quo o 
regulamento para matricula, do 1871, e que o 
regulamento para as averbações, é um pouco 
~eficiento e tom dado Jogar a contradicçõos do 
Julgamento om matol'ia tão melindrosa, porqua 
o regulamento do 1871 para a matricula não 
oxige a declaração de natur.1lidade ; a decla-
1'1\Ção do nome, do soxo, estado, aptiJão para o 
t1•abalho, a i dado do cada um, si fór conhecida, 
lÍ exigida pela lei de 7 do Novembro ; mns noB 
mappas, nas tubellns que S'l dornm parn matri
cula, depois, não ao oxigo mais n natura· 
lidado. ' 

MnB, n faltn do dcclarnçfio da nnturalidada 
ó o maio1' inconvoniouto que ao tem apreson-
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tado parn essa matricula. Deve-se declarat• a 
iducle do 11fricano para matriculnl-o, moa a sua 
idade prnsumida ou visivelmonte pr··smnida, e é 
sempre .rep•1gnanto a um senhor do escravos 
declarar que o africano tem. uma idude que não 
póde ter cro vi da lei do 7 de Novembro de :183:1, 
o que dou lagar a osse caso de Pouso Alto, e 
tem dndo Ioga~• 11 nl'uitos outros, e eu ,poderiiL 
citar d!tzias d~sses caspa, em CJ.Ue os juizes têm 
pt•ocedtrlo asstm em mventar10s ou em seus 
tribunaes, porque pela idade elles verificam que 
o nfricano fóra introduzido depois da lei de 7 
de Novembro e é por isso declat•udo livre. 

Ora, eu vejo que o goYet•no precisa tomat• 
alguma providencia a este r.,speito. O nobre 
presid,nte do conselho, que ójuri.sconsulto, deve 
reconhecer os inconvenientes graves que re
sultam da incoherencia dessas decisões judi
Clarms a respeito de direitos tão melindrosos, 
como sito esses, e que é proci•o tomar-se uma. 
deliberação sobre este a.ssumpio, 

A estatistica de nossa populaç~o escrava dá, 
segundo os imperfeitos recenseamentos que 
se fizeram, um numero de um milhão e tro
sen tos mil escravos, pouco mais ou menos. 
Esse numet•O me p~rece muito além da ver
dade ... 

O Sn. CantSTlANO 0TTON! :-Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA.,. pois creio que 

a população escrava é muito menor. 
O Sn. JAGUARIDI!I :-Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA DA MaTTA :- Mas esses re

censeamentos podem indicar a existencia. nesse 
milhão e t••esentos mil e<cravos de um, grande 
numero de africnnos introluzidos depoi~ da lei 
de 7 de Novembro de 1831, no periodo decorri
do da data. desta lei, até a ep 1ca em que cessou 
o contra bando da introducçiio de africanos, que 
foi em :1850. 

Nesse' dezanove a.nnos, segundo os calculos 
esta.tisticos quB existem, avalia-se que !evem 
ter sido in traduzidos não menos de 180 a 
190.000 africanos. 

Orn, dado isto, vê o governo a necessidade 
urgente que ha. de aperfeiçoar nossas regras 
estatisticas, para se pod r saber quaes são os 
africanos que os tiio no caso de ser de"lnra
dos livres e quaes os que do facto o são. 

Eu acho necossal'io que o gov~rl,lo metta. 
mãos a esta ob1•a, energtcn e doctdtrlamente, 
para f•zer esse grande serviço sem abalo da 
srkiedade, e sem perturbação economica do 
paiz ; mas, para isso, é preciso que haja decisão 
do governo. 

Si cruzar os braços e esperar pela evolução 
espontanea dos factos, h a de achar-se mal, 

O Sn. C!!RISTIANO 0TTONI:- Apoiado ; o paiz 
todo ha de s~ achar mnl, si o go1•orno cruzar os 
braços. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Minhas idóas n 
esse re<pei.to suo conhecidas; ou, ha muitos an
nos, dei prova nost11 casa o na camara dos de
putados do quo enxergava no futuro a noco~si-

. dndo ao mo lidas .rnrll "nuoliç!ío dll. •scravntum 
no Impcrio; min~tns .jdóus dosJo ossu ópoc'' ntó 
hoj o tõm continuudo, mns ou n11o HOU abolicio
nista demolidor; sou o.bolicionista,porquo quero 

a emancipaçlto como degrau para. a aboliçllo, c! 
o paqso que se devB dclr para a abolição ; uma. 
emancipação lenta e gl•adual; mas, para que se 
possa conseguir essa emancipação lenta e gra-
dual, ó preciso guardar• o direito, . 

Ha. niuitos annoa, e ainda ha {lOUco tempo, 
·quando se discutiu a reforma elettoral, emttti 
a minha opinião a roRpeito do escravo africano,· 
introduzido no paiz depois da lui de 7 de No
vembl'O de 1831 ; esse> africanos silo estran
geiros, silo portugue~es, não mettem medo, não 
podem metter medo, porque o medo !(Ue tenho 
da abolição é o apparecimentil immed1a.to dessa. 
nuvem negra no paiz, toldando estQs nossos 
horizontes, talvez causando grandes abalos na. 
nossa sociedaJe. 

Tenho o pensamento.dn Sr~ Garfield, fa.lleci.,. 
do, ex-presidente dos Estados Unidos, 9.ue não 
é suspeito nesta mataria; tenho emitt1do .essa. 
opinião mais de uma vez para extremar. o meu 
abolicionis:no. 

Elle, que do era suspeito, porque pertencia. 
ao partido quo tinha. promovidO a. abolição nos 
E&ta.dos do Sul, quando no governo, dizia :-c O 
que me mette medo é a. concessão de direitos 
politicas a quem niío esta habilitado para oa 
exercer (apoiados) ; o que me mette medo é a. 
população africana dos Estados do Sul, recupe
rando todos os direitos do cidadão americano; 
elles ·podem exerMr. e~ses direit?s de um 
modo que póde preJUdicar ·a Umão Ame;.; 
ricnna.l> 

Eis o unic<i inconveniente que eu poderia 
achar na. abolição instantanea, mas no africano 
não. 

Quan:Jo se tratou de emen·Jar aqui a.l~i elei. 
toral, eu creio que atá otfereci emenda. ne1se 
sentido. 

Que1•endo se admittir que os libertos tivesaem 
o direito de votar, eu sustentei nessa occa9iito 
que esse direito nl!o se podia estender aos a.fri.;; 
canos introduzidos no lmperio, porque nio 
eram · brazileiros, enm pnrtuguezes, P. o facto 
de te1•em ~st,•do em illegitimo esta lo de eliéra.. 
vidão, não era uma. condição de naturalisa9~; 
portanto, senhores, eu o que tenho eni vista. 
sinceramente, •em ser paru fazer .hostilidade ao 
governo, nem para ,provocar difficulda .es qúe 
não·· tenho em vista, o que eu 9uero é ve1• si 
acaso o nob•·e pr•esidonte do ronselho, q11e acêi• 
tou a tarefa do organizar gabinete nas conli
ções anomnlai em quo nós existimos, e que 
acoitou portanto a herança d••s promessas fel
tas pelo gabinete passado, a resp·>ito do ele
mento servil, e .. já depois le estar ita cadeira. de 
presidente do conselho disse riesta casa que 
adoptava a idóa da locnlisação da escravi ll(o ; 
uma vez que o nob1•e ministro tem contrnhidc:i 
esse compromisso e quizrr fazer alguma comia. 
para solução da questão, nito póde tomai' ccimo 
adversidade o. exi<rencin de que seja explicitei a. 
respeito desta qneatilo. 

Nós nüo podemos ter a magistratura do pai~ 
na inoortoza a re•pei to rios etfoitos da lei de 
7 de Novombt•o de 1831. 

o nobre miniAtro devo dizor-nos, clara e ter,. 
minnntomonto, si a lei de 7 de Novembro de 
!831 o•ti\ em vigo1•. N1lo pódo deixar do dizer 
que os tu, Mas, pergunto, qual o meio do pal-a. 

·----·---- ·~~----·----· ··-·-·------·--····----···. ,,., 
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cmi exec~ção : sorti o t•ogulamonto da matricula 
o averbação 'I Nilo, pot•quo esses t•egulamontos 
Dão contêm as declat•ações nece>sar•ia~; si con
tivessem ns declaraçilos necossut•ias, ao menoR 
bojo nns averbações, porque as mlltt•iculaq estão 
foitns, pot•que o que ha são matriculas do t•e
moção, mudanç.as do d;stricto, que ó o que se 
chama averbação; si completassem, podiam 
cessar, independente da inconveniencia da in· 
competencia dos julgamentos. 

Esta _opinião tem si~o· já sustentadn ató em 
JIOs.sa 1mprcnsa, nos JOrnaes que se. ·reputam 
mais isentos de paixões. · · ., 

Em Abril deste anuo eu vi, atá no Jornal do 
Commercio, sustentada essa doutrina a ros· 
peito da lei de 7 de Novembro do 1831 o da 
Jlecessidade que tinha o govm•no de tomar pro
videncias, pat·a que se fiz.esse uma verdade da· 
quillo que ut<i agora tinha sido umn. mentira, e, 
pa.ru fazer uma verdade, é preciso que o go
verno altero o regulamento, porque um collectm· 
que faz uma averbaç.üo, e que vê perante elle 
um verdadeiro ou prntendido senhor declarar 
que ó senhor de um africano que tetn 3ll annos 
de idade, evidentemente o collector niio póde 
tomar a sua .declaração, porque, tomada. olla, o 
escravo devo ser declarado livro. , . 
. Não ó, pois, senhores, a imprensa propagan· 

dtsta sómente, como se cham•'• qu~ se tem 
occupado de dar vulto a est~ idéa, a esta grande 
neces1idade a respeito da lei do 7 1le Novembro, 
ó ató a imprensa séria, chamada a imprensa 
moderada. 

Eu, citando entre alias o l ornai do Com
mcJ·cio, .tenho dnd? testemunho de ~ue. reco
nheço a tmportancta que esse orgão dtarto tem 
na manifestação das opiniões politicas, tanto 
mais, quanto esse jornal pat•ece que não podia 
emitllr uma opinião desta natureza, si alia 
fosse diametralment~ opposta á vontade do go
verno. 

Sr. presidente, eu não quero esperar a 
a.dmoestação de V. Ex., o por isso, antes que elh 
venha., p:-ro, visto que temos esta restricção 
na expostção de nossos projectos o requeri
mentos. 

Ntio quero ser rebelde, o vou mandará mesa 
o meu rJq uerimonto, que tom por fim sabot· si 
Q governo entende que, para n ostatistica mais 
npproJtimnda ã verdade dos escravos o:tistcntes 
no paiz, acha sufficiente os regulamentos de 
i 87 i o 1872, ou si julga necessurio exigir 
alg-umas doclat·açõos a respeito da naturalidade 
dos escravos, para ficar entendido que o portu
guez africano, introduzido no paiz por contra
bando par;t escravo, des:!o 7 de Novembro de 
1831, que essas declarnçõos niio sito sufficiontes, 
o qu~ é p~eciso q uo o governo tomo nlguma 
proV1d0ncta pat•a fazor cessar essas incongruon· 
cins do julgamentos no paiz, u respeito dossos 
homens introduzi.los depois do 7 do Novembro 
do 183i. 

Vou mandar á mosa o roquorimonto, o os
poro quo o nobre prosidonto do conselho com
preh?ndorà a boa fó com '1 uo faço ossa oxi
goncln. 

_Nlío ó umt~ advot•Hidado, como jú disso; ou 
nao quero [lO I' ora doclarnt··mo om opposiçao ao 

gabinete, mesmo pot•quo tonho·nwito modo de 
que 11eioromos, pots est.a tom sido u nossa ton
dencta, sompt•o p111'a potOL'llr. 

Voiu ú mes:1 e foi lido o seguinte 

Requerimqnto 

4 Re~uoiro que o governo informe si,- para a 
estatisllca da populaçit'J escrava nas collecto• 
rias o repartições fiscaos,por onde se foz a m:tt1·i· 
cula om 11::!71, o se fazem ·as averbações segundo 
o decreto do 13 d~ Novembro de 1872, suo suffi
ciontes as declarações que se fazem sobre a na
tut•alidade o i Jade dos escravos.- S. R.- Sil
veira da J.folta.» 

O SI\. PRESIDENTE:- O requerimento :fica 
aobro a mesa para sot' apoiado nl sessão se· 
guinte, por tor dado a hora, vis'to que o nobre 

·ministro tem direito de fallar, immediatamente 
depois de apoiado o requerimento. 

Tendo dado a hora, destinada aos reqtteri
mentos, pólo esLo ser apoiado amanhã ou agora. 
mesmo, fican.io, porém, neste caso adiada a 
discussão para amanhã, visto que o St• .. ministro 
póde fallar immediatamente depois e hoje jti 
não seria mais tempo. 
· Ju tenho seguido o ·syst~ma de, quando vem 

um requerimento no fim da hora, :ficar adiado 
p.,ra ser apoiado na s·Jssão seguinte. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-0 ostylo é O 
ministro fnllat• logo que o requerimento ó 
apoia :lo; tem preferencia. 

0 Sn. CRUZ MACHADO:- Quando hu tempo. 

0 SR. PRESIDENTE :-Mas quando ha tempo, 
então o ministro tem a palavra para fallar na 
mesma sessão, mas não para oxco .ler a hora, 
pois não posso interromper a ordem do dia para 
dar a palavra a quem quer que seja, · 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO Dlll !>!ATERIA ENOEI\RADA 

Votaram-se e foram snccessivamento appN· 
vados os arts. 1•, 2•, 3• o 4• da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de lei 
pela camara dos deputados n. 27 do corrente 
anno, :fixando a força naval para o exercício do 
1883-1884. 

Votou-se e foi npprovada n emenda du camar.t 
dos deputados supprossiva· do nrt. 5• ,\a 
mesma proposta. 

Foi n preposta, assim ·emendada, adopt.1da 
parn passar á 3• discussão. 

O Sn. ME mA DE V,lsco:>CEr.r.os requereu ver· 
balmonte dispensa do intorsticio pnr.t a• dis
cus~ilo dostn proposta. 

Consultnlo o sena lo, consentiu n1 dispensa 
podi,la. 

CONTl\IIlU!QXO PARA O ~!ONTE·PIO GJIJnAI, DOS 
Slll\\'IDOl\lllS 

Entrou r.m 1• •liscussilo o pt•ojocto tio Mnndo, 
loltra-A-do corrente nnno, ohrign.ndo todos 
os omprogndos publicas, civis 011 militares, do 

----·-----
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'Jualqnor cntogol'ia, a contribuir monsn!mcnto 
eom 11 impol'tanei:~ cot•t•osponc\otüo a •l•/o do 
seu voneimonto, om fctVOI' do mont·1-pio gor~<l 
dos SOI'VldOI'OS do Estado, 

O Sr. Junqueira:- Sr. pt•oaidonte, 
este projecto é muito impot•t.unto (apoiado.!), 
entende com dire ·to.> udquit·idoa, vai c·st.abelccer· 
umu nor.m:t nova om um ussumpto do alta trans
condoncta, om ralação, não só aos empregados 
civis, corno aos ompl'agudos militat•os; o, pois, 
ou achava muito conveniente que ello fosse 
estudado pot• algumas c:ommissões. ("1poia
dos ,) 

VozEs :- E' indispensavol, 
O Sn. JuNQUEJR,\ :-Nesse s~ntido vou man· 

dar á mesa um roque1•imento para que o pro
jecto seja eatu<lado pelas commissõJs de fazenda 
o de legislaçllo. 

Foi lido, npoiado, posto em discuss1io e sem 
debate approvado o soguinto 

Requerimento 

« Requeiro que o projecto om discussão seja 
remettido ás commiasõJs do fazenda e do legis
lação.- Junqueira.» 

Foi o projecto romottido t\s citadas commis
sões. 

REORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS ECONOmCAS 

Seguiu-se em i• discu•silo o projecto do se
nado: 

Lettra B, do dito anno, reorganizando as cai· 
xas oconomicas. 

O Sr. Junqueira:- Pelas mesmas 
razões, Sr. presidente, e<te outro projocto deve 
ser rem~ttido a uma commissito, e, rela sua ma· 
teria, basta a de fa~enda. (Apoiados.) 

Foi lido, apoia,lo e sem debato approv~do o 
seguinte 

Reqttal'i monto 

"Requeil·o que o projecto B(\j~ enviado ! 
commissào de fazenda.- Junqueira. » 

Foi o projecto romettido :i citada commissão. 

LICENÇAS 

Soguiu-,qa em 2• discussão com o parecer d:~ 
commissão do pen.<ões e ordenado.< o foi som 
debato nppJ•ovada o udopl.nda para pnsB>tJ' a 
3•, n pl'Oposiçiio da cumnm dos deputados, 
n. 34, tlo cOJ'J'ent:) anno, nutol'iz:mdo o go
verno a conceder JicOH\n ao dosembat•gadoJ' 
da t•olnçõ:o da corte, f~dunrclo PinJahyba do 
Mattos. 

Seguiu-se om 2• discussão com o pnrocor 
d~ commisfll!O do ponsõos o ordenados o foi 
igunlmonto npprovnda, o ndo;•tndn pilrn pns· 
su.r a 31~, n. pl'opoaiç.iio cln. mo~mn canm1'a, 
n. 35, Jo co'~J·onjo anno, JtntoJ'tr.nn lo o ·go
vot·no 11 concorloJ• licença 110 baclmrol .. !oito lgna
ciu 1'oixoim, juir. do ú.il•oito tla comat•cn do ::laJltlt 

V, II. 38 

Mut•in da Bocct1 do Monto, d.1 provincia do R:o 
GJ•ando do Sul. 

Esg-otadas 11s n;nlot•ias da ordem do dia, o 
S1·, lH'osidento deu pat•a a do dia 27 : 

3• discussão da pt•o,,osta do poder executivo, 
convel'tida em pl'ajocto do lei pela camara dos 
deputados, n, 27 do corrente anno, fixando a 
fOI'ÇI\ lliiVal p:wa O OXOJ'CiciO de 1883-!884, 
para a qual votou-ao dispensa do intersticio. 

Em seguida o St•. prosidento convidou aos 
Srs. senadores presentes para se occuparem com 
trabalhos de commissões, 

Levantou-se a sessão ág 12 horas e 20 minutos 
dn t~rdo. 

40• SESSÃO 

E!l 27 DE JUNHO DE 1883 

Presidencitt do Sr. Bar<to de Coeegipe 

sU~\I~lARIO.- Paroeoros.- Á\'CJ'bnção do escravos. Dia· 
CIII'SO <lo 81·, Lafayollo (pl'osidonlo do eonsolho), AdJa. 
muuto, O Sa·. Jnguaa·ilio codo da palavra. O Sa·. Darão 
tia Laguna manda á mosa um a·oquorimonto pollilulo Ya· 
rias inforu~ar.üo:~ •• \pprovaçã.o tio rllquurlmouLo.-OnDiar 
no ou .. - Eorr.as du mar. Approvacno om a-~ díseussito. 

A's ii horas da manhil: acharam-se presentes 
37 Sra. senadoros, a saber : Barão de Cotegipe, 
C!'uz Machado, Barão dd Mamanguupe, Oodoy, 
Luiz FolippJ, Barão da Laguna, Junqueira, 
Chicharro, Martinho Cnmpos, p,uis do Men
donç', Silvc:ira da Motta, Lnfayetto, Diniz, 
Paula Pessoa, Christiano Oltoni, do Lamare, 
Viscondo de Abaoté, Viriato de Madeiro,, 
Vi0ira da Silva, Correia, SoaJ•es Brandão, Lui1o 
Carlos, Castro C!>rreira, Visconde de Bom Rc
til·o, Viscoilde ae 1\luritiba, .José Bonifacio, 
Jaguat•ibe, Visconde elo Jaguary, Fausto do 
Aguiat•, Alfonso Celso, Carrão, Barão de Ma
lllOJ'Ó, Danta<, Cunha Figueiredo, Uchó11 Ca
valciinti, So.J•aivll e Silveirn Lobo, 

Deharam do comparecer, com cu usa partici· 
padu, os S1·s. Octaviano, Silveira Martins, Hen
rique d'Avila, 1'oixei1·a Junior, Antão, Fei·
nandes da Cunh11, Visconde de Pnranaguã, Vis
conde do Nicthoroy e Visconde ú.o Pelotas. 

Deixou do comparecer, som causa partici
pada, o S1•. llarão de Souza Queiroz. 

O Sr, presidente nbriu a sossrio. 
Leu· so 11 aCta da sossiio antecedente, o, não 

hnvondo q uom sobro olla fizesse obsorvnçõos, 
dou-su por approvad:~. 

Compnrncot•:tm, dop~is do abot·ta n sossüo, os 
Sra. Barão d' Mnroim, Bnrros BarJ•oto·, Frdnco 
do St\, Riboil·o rla Luz, Nunes Gonç~>lvos, L•.)ão 
Volloso, Conde do B.wpondy, Sinimbtl, Meih 
elo Vasconcollos, .Toiio AlfJ•o lo o Diogo V olho. 

O SJt, 1• SllClllll1',\lliO doehrou quo não hnviu 
oxpodiouto. 

----··--------.---··--·---·-··--·· .. ·-·-·---·-·----·-·- ....... _ .. , .. 
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O Sn. 2• sEomn'J'.\fiiO leu os seguintes 

PARECERES 

A commissão de ponaões e ord ~n ndos exn. 
minou 11 propoaiçilo da camnrn. dos deput"dos 
de 1 i do corrente mez, pela qunl so doere ta quo, 
na aposentadoria do •·x-iDSfl' ctor d:~ thosou
rnria. do fazendo. da grovincia rlo Minas Geraos, 
Francisco de Paula Souza, ao levat•li em conta 
não só o tempo em que serviu inferjnnmonte 
nquelle lo,ar, como o em quo exet•ceu, pot• 
nomeaçilo do govot•no, as funcções do ins:•ector 
da thesourari:. do f'azeuda da. provincia de 
Goya.z ; e passa a. emittir o seu parecPr, pat•a 
que possa o sanado resolv0r como enten<ler em 
sua aabelorin.. 

Do exame doa papeis attbmoLtidoa á n.pr.J. 
ciação da. commissiio, resulta que o empreg~do, 
de que se trata, foi, não a re•1uerimento seu, e 
sim e:» officio por acto do governo, apo<entndo 
no logar d~ inspectot• da thesourt~ria, que então 
exercia, contando maia de tt•intn e cinco annos 
do serviço, o que no calculo a que pt•ocedeu o 
thoaouro para fixação dos vencimnntua que lhe 
deviam competir; só lhe ibt•am abonados Ol do 
lagar d·1 c tntador, por isso gue, na data da 
aposentadoria, não contn.va ainda tt•oa annos de 
exercicio exigidos pelo § 8° do art. 57 do de
cr.eto n. 753 ue 29 de Novembro de i850, no 
lagar do inspecto•·, para fazer jus aos vonci
mentoa deste. 
. Contra. a liquidação assim feita pelo thesouro 
reclama. o interesaat!o, fazendo ver que, ai é 
verdade não ter ello tido no Jogar de inspector, 
depois da nomeação eífectiva que recebeu do 
~;overno impet•ial, senão dous anno•, sois tue~o.~, 
e vinte e quatro· dias de serviço, é tambom certo 
que antes Jessa nome3ção havia cinco mr,zo< 
vinte o cinco dias quo elle exet•cia as funcçõe~ 
desse lagar, .vugo por fallecimento tio seu rm
tecessor, com.o substituto legal que delle ora, 
oru sua quahdade do contador da repartição, 
sendo em exet•cicio consecutivo rio outt·o o sem 
a. menor interrupção, verifl.,a.n lo-se assim que 
cllo de facto cont~va no logar do inspector 
quando foi aposentado, mais tlos troa anuo~ 
exigidos para lhe set·em deviúos os respectivos 
vencimentúa. 

Ouvido o governo sobre tal reclamação, in
fot•mou, por avi~o do 25 do Abril do nnno pro
ximo passa lo, que a liquiJação feita pelo thc
aout•o foi do plena conformidade com o <locroto 
n. 753 de 1850, e quo não con trmdo o 'pot'cio
nario o.~ tt'ilB annos de oxet•cicio elfectivo in
diaponsavois, nenhum fundamento tinha a sua 
pt•e tenção. 

A camat•a dos deputa·lo,, tomando conh~ci
mento do. reclamação, t•esolveu quo, na aposen
tadoria do peticionaria, fosse contado não só o 
tempo cm que serviu alli intorinamsnto o cargo 
em quo fui aposentado, como o om quo d·J<om
penhou na fun,.çõos do inspectot• dn thosouraria 
do Goyaz, Holuçtlo osta quo pnroco jndicat• ntio 
tor sido bom compr 'henJida a rspocio occur
ronto, na <tua! o quo o poticionnrio roqnot• ó, 
não que lh'' sejam abonados os sorviçoR qno se 
lho manda levar om contn, porque cates jtl ti
nham sido attondirlos no cn.lculo gora! do suo. 

nposont.,dot•i,t, como consta de umn. cwtidilo 
aunox11 ti sut< pJtiçno, mas situ que se lho con
ce lasso, como gt·uça o•pociul, que o oxorcicio 
intot•ino t\ttterior no olfactivo tosse computado, 
pat•a pt'Dfazet• os tres anttoa que o de~t·eto de 
18~,U pt•eacrevu como condiçtlo p 11'a dnt• di
r~ito uos vencimentos do empr~go ultimamente 
exercido. 

Si, no desenvolvimento que d•Ju ollo. à sua 
potiç:lo, nlludiu ao cxercicio havido no cat·go 
de in~poctot• .eh thosout'Mir~ de Goynz, só o lez 
como um novo at•gumento, que invocava em 
apoio de sua pt•etr•nçtlo, e cotn o unico fim do 
mostt·ar que nl'lo foi só na pt•ovincia. do Minas 
net·a~s, que ·alrviu como inspector da thesou· 
r.tt•ia, e que contando todo o temp·• dut•a.nte o 
qual desempenhou funcções de tal ompt•ego, 
excede olle om muito ao que ó os tatu ido polo 
decreto acima citado. 

P~sta r~ que~tão n~st~s te~mo•,. o que r~sta 
tWOt't~·nar e st ao pettctonarlo asststetn motlVns 
pla.uaiveis pum a <'lxcepção, que pt·etende em 
seu favor, á regrn geral uoa troa unnos do oxer
cicio elfectivo. 

Parecerá talvez sem grande importancia, pat•a 
o caso d' que se trata. a distincç;lo ent.'O exer
cicio elfectivo e exet•cicio intet•ino, desde que 
as fun ·ções do cargo são as mesmas, tanto em 
um como no outt•o caso. 

A commiastlo, poró 11, as•im não o onten•le, 
porque considera quo a disposição do § 3o do 
art. 57 do decr3to do 29 de Novembro de 18j0, . 
fui dictada, não pela convoniencta de se propor
cionar ao ompt·egndo de fazenda maiot• tempo 
pnt•a se habilitar nodes3mpenho do cat•go, o •tm 
pela nocessida.d3 de se obviar á i'r·Jquencio. dos 
podido' de oposontadm•ia, por parte daq uelles, 
que, pelo accosao em sua carreira, obtinham mc
lhot•amento do vcncimotttos, obrigando-os a 
set•virom por um tempo :te termina lo. 

Como cons,quencia deste principio, a com
missão não ltoaitariu cm opinar pela rejei~ão 
da proposição envia.Ja pela catunt·a. do.~ depu
tados, si não a. de ti voa•e um o conaid oração quo 
reputa da. maior equid~de e quo milita cm favot• 
do poticionariu, pelo facto tlo ter sido elle apo
sentado não a. seu podido e sim contra a aun. 
v~nt"~o. e co~tra as s~n.s. l?r,,priaa conve
mdnctus, cm CUJO caso sor1• tntquo que v.esse o. 
ficar privado ató do simples orúenado do om
prego que exercia. 

Assim, pois, ó a commi~são d' pn.recer que o. 
proposição n.lludida. en tt•e em disctts<iio e seja 
approvad11, com " omend.t quo olforece á cor.st
tloroção do s~n tdo. 

« Depoi< do nome Francisco de Paula Souza, 
nccrescento-se- so contat·ti como de olfectivo 
oxe,•dcio o tempo que serviu intorinamonto 
tl.f[U'•llo carg-o, que se nclwva vago, para o 
elleito de sot• computado no triennio exigido 
poJo § 3° do art. 57 do decreto do 29 dJ Novom
bro de JSjQ- suppt•iminJo-ae o t•osto d' at•tigo. 

Sal:t dns c o mm ssõ. a om 26 tle ,J u n !to do i 8t:!3, 
-A. M. Ntt.ncs Gonçalves.-J. R. de Lama~·e. 
-LttiJ Felippc. 

Ao oxnmo ela commissllo do, pnnsuos o m•do
nn.do• roi snbmott 'd '· n. proposição dn outt•u 
camarn do i1 elo cononto tnoz, qno !lntoriz!l o 
governo a concodor 110 lonto do ft'llncoz do ao-
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minurio opiscnp~lrln Conceição, da diocoso lh 
Cuyau:\, .Joa 1uim .Josú Rodt•ig~e.s Callulo, a ,illbi
bção, com o or·denado quo o:•a pnt•cebe; o.b.·m 
assim varios·pnpoi~ quo u elh; vior•nm nnnexos, 
ontt•o os qnnes sobt•cs•be umn petiçlo, dovidl
mento documentA~In, dJ funr·cionnri? .de q,ue Sil 
trata, com duns Informações do mmtstot•to 'do 
impet•io, e duas ditas dn pN~idencia do Mato 
Gt'Oi1H0, 

Allcgn o peticion 1rio qne, tendo sido no
meado a 25 de Janeiro de 1859, de conformidade 
com o decreto n, 2245 do 15 do Novembt•o Jo 
1858, pre3tou jurament • e entrJu om exot•cicio 
no dia 2 de Fevet•eiro dnqnelle "nno, mas que, 
ton !o-se impossibilitado de continuar a servir, 
pot• motivo de molestin,· como pro\'OU com o 
termo do inspecção de sauJe n quo so s•tjeitou, 
roque1•eu, em 16 de Fevcrcir., de 1877, a sua 
jubilação, qno ntó ho,ie ninda não lhe lbi con
cedida, aggrav..ndo· se cada vez mais os seus 
soffrimentos. 

O governo impot•inl, o pt•esirlento d1 pt•o
vincia e v'gar'o capitula1•, ~od~ vaccanto, e do
pois o bisp~ dioce•nno, in!'orm'm favoravol
men te sobro os ta pt•etonção, attostando todos 
que o peticionaria tom sido muito nssiduo o 
zeloso no cumprimrmto de seus d veres, mns 
que hqje está lllhibido, por solfrimentos ebro
nicas, de continuat• a servir. 

Uma questão surge desde logo sobro o.modo 
como devem ser calculados os vencimentos da 
jubilnçll:o, si do accót•do com o decrnlo n, 2245 
de 15 de S·~tembro do 1858, que vigorava quando 
foi o potidonario nomondo, ou si dn confo1•mi
da I e com o .1ecreto n. 3073 de 22 de Abril de 
i863, que uniformiaou o ensino cm todos os se
minarias do Imperio. · 

os qunos, ambos om casos semelhant~s, decidi· 
t•am <JLIO fosso ll ju~'laçiío rio.> lentos dos semi
uarios com o ordona 10 do 1:000.s, não hav •ndo 
raz11o para· <JUO so proceda do modo ditferento 
com relação no poticionurio.Observa,onl!•otanto, 
a commiss11o quo a pi'Oposiçllo vinJa da entoara 
dos deJHllalos não pódo sor acoito. nos termos 
om quo se ncha concebida, quando manda que 
a jubiluçilo tmhn lagar com o ot•dJnado que ora 
percebo o peticionai' ia, pot•cÁ uo a t•egra a 
applicar-so, na ausencia tio let especial, não 
pódu sor outra senlio a que vigor~ em relação 
aos pt·ofesso!•rs d' instt•ucçilo socundar·a e su
pol'icit•, isto ó, n do tompo minimo de 25 annos 
de sel'viço para dar rlireito á ju~ilação com o 
ordenado pot• inteiro, cond çlto que se não veri• 
fica om favor do pot'cionat•io, que, tonllo entrado 
em exercicio, como elle proprio confes.<a, em 
2 de Fovr,roho de 1859, não póde contar actual
monto mais ·ie 24 annos. 

Assim, po's, 6 a commissão do parecer que a 
propo ição entro em discussiio, e soja approvada 
com a emenda que otrerece. 

Em vo1. das palavra" -·com o ordenado que 
or.t percebe - dig •-sa- com ordenado corres
pondente ao tempo do serviço, que tivet•, cal
culando na t•aztlo de 1: B:lO$, annual. 

Sala Jus commissões cm 26do Junhoide 1883. 
-.1, Jlf, Nunes Gonçalues.-J. R. ele Lamare. 
-Lu i:: Fctippc. 

A imprimit· parn entrarem na ot•dom dos 
tr.1 balhoa, 

AVERDAQÃO DE llSORAVOS 

Foi apoiado o posto om discussão o requel·i
mento do St•. Silveira da Motta, que havia 
ficado sobro a mesa na sessão anterior. 

Po1• nquelle decreto os voncim0ntos do lente 
eram de i : 200$, considerados como ordenado, o 
por isto foram os vencimentos reduzidos a 
1:000$, sob titulo do honorarins, d •S quaes dous Os~·. Laf'ayette (rms'dcnte do con
tet•ços são considerados como ordonudo parn os selho) diz que o requerimento que se acba'om 
casos de fJitas e licenças, e um terço como gra- discussão, formulado pelo honrado senador pela 
tiftcação. província do G •yaz, á vista das t•azõo~ com que 

Entr.nde 0 potioionario, e com ollo 0 prosi- S. Ex. justificou-o, enten!o com questões do 
dento da pro1incb, quo a jubilnção deve ser certa gravidade, pelo al••ance que podem ter. 
regulada pelo primeit·o do, docrotos citados, F'undamon tando o dito requerimento, o nobre 
respeitando-se 0 dit·eito quo adquiriu com fi senalor alludiu a duvilns, que hllo surgido pc
sua nomeação, quando vigorava 0 mesmo de- rante o poder jujiciario, acerca da intelligencia 
crdo. da legislação, q uo reguln o assumpto que faz 

No conceito dn commis~lío tal argumento não obJecto do requerimento do honrado S1nn·Jot•, 
p,rocede, porque não admitia rlla out1·os direitos O nobre senador iou umn sontonça do um juiz 
âdquiridoR, sonilo os ~ue se traduzem om factos de direito, poJa qual foi declarado livre um afri
consttmmados, niio devendo merecer n~nhum cano, importado depois da 7 do Novembro de 1831. 

d 1 · 1 1 11 ó S. Ex. am•escentou que sentenças têm sido pro· 
t•osp ·i to, por parte 0 ogis ar 01'• aqne 08 que 8 feridas om sentido cont1•nrio, Accontuou o nobre 
o.ttingom factos futu••os o continQ'ontos, o ~uo 
niio pa<s11m do umn simples ospoctativn. Pnt·a senador n vacillnçiio e a vnriodado da nossa ju
oxcluit• semolhnnto pro tenção, basta consirlernr risprudencia n r.,sp i to deste nssumpto, o disso 
qno a invocada thooria dos direitos nclquil·idos quo orn no cessaria uniformisnl-a. 
não pódo obstnr que os vencimentos do poticio- Do quo nntur ~~a siio na questões a quo nllu
nnrio, quo eram do 1 :20Q$. qunn·l~ tovo lo ,!tal' a diu o 11obro senaclot•? São questões quo so 
sua nomo,çio, fossem dopots rodu7.!dos a 1:000$, n!'orem a·• estado p.1ssonl do corta ·classe de 
crAno ainda bojo so ncham. in liv dttos, s1lo quostlíos quo ontond~m com 

Isto nlio obst.~tnto, rrconhoco n. commiss1ío quo aquillo, q>1o os .i 111'Íscons~lto' chamam status 
a quostllo ,us<'ilnda pódo-s·1 consLcicrnr ro.•olvtdn pm·sonar1m1. E•tns rtnoalucs, como sl\bo o ban
em sentido cmttm1;io pelo !'odot• logislo.tivo, rado sen~do_r o ~ '\110 sabe o s~nado, port~n
co111 os p1•or.edrntns "stnbcllocuJoq p··lo• docrot.osl com no clil'OitO CIVIl o, como taos, slio da m
n. 2605 do 21 .lo Julho do 1~75, o n. 3036 toim o exclusiva compotoncia do podorjudi
do 18 do Fovoroiro do anno prOldmo paooado, ciario. 

------- ---·-------·----.. ---·------.... -··----------··---·-··· ··------·--
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E tanto oBta ó n vordnde, quo o nobt·o sena
dor tomou pam baso do auus con,uras o ct•itict<B, 
sontençn~ pt·ofo!'idM por aquollo podot•, 

Est1l obaorvnçlio por ai só j•\ oncorra uma 
resposta radical n. tudo qu1lnto disso o honrado 
aouad;~r, S. Ex, notou r1uo a juri"pt•udencia ora 
varia e invocou n. intot•vcnção do podor exe
cutivo para fixal·a. 

O nobro senador, que foi mestt·o do oradm·, 
ensinou-lhe que o no,so sy;;tomn de govet•no re
pousa sobro o principio funcli\m~ntnl da 
divisão o da indopendencin dos porloroli. S. Ex. 
on~inou que, pol' virtude da divisão o da in le
pendoncia doa podot•os, cada. um dellos Linha o 
sou circulo do attt·ibuições o que um po.tcr nito 
podia inv~dit• a attt•ituiçüo do outro, nüo poclia 
ann ullar os seus actos. 

Ora, si os te é o nosso systomJ, si um podor 
nilo pó<le invadir na nttribuições do ontt•o, ó 
evidante que o poder executivo não pódo in
tervir em q uostões que silo da competenllia do 
po.ler ,judiciaria, que não pode dittn• ;tormas a 
esse pod,,r, que não podo ostnl.lelocot• mtorpt•e
taçõos a lois, cuja intel'pretação o execução 
pertencem ao podm• judiciaria. 

Si o podlir executivo tivesse a faculdade do 
interpretar na lois, cuja oxocuçiio pertence ao 
poder judiciaria, o do obrigal·o a sognil-as, o 
poder judiciaria doixat•ia do sm• independente, 
o poder judiciaria seria tão subordin:tdo ao 
executivo como silo os agentes do poJet• admi
nistrativo. 

O est:1do da questão ó esto : existe uma 
hgislaçiio acerca do assumpto, ó. a lei do 7 de 
Novombt•o de 1831, o o decreto de 12 de Abril 
de 1832, o a loi n, 541 do 4 d~ Setombt•o de 
1850, é 11 lei de 28 de Setembro do 1871. A 
execução e applicaçiío dost11 legi;lnção, nos 
pontos em que olh entra em cont11cto com a 
libot•d·<de, são da inteira competencia do podet• 
judiciaria, 

O poder executivo, port11nto, niío tem com
potencia pMn intervir no> tas questões. 

O SR. SILVEIRA DA MoTT.\:- Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE (presidente do conselho): 

-Ainda mais : o honrado sonlldOl' invocou n. in
tervenção do ·gove!'no po.ra ftxtn• jarisprndencia 
om m:tto!'ia propt•iamonto d 1 direito civil. Ao 
ouvir esta pt·oposio;ito, o ot·ador dosconhocou o 
seu antigo mostro do direito. , . · 

O SR. StLI'ElllA DA MorrA : -Não mo ouviu 
talvez. 

O SR. L.\liAYETTl!l (pt·osirlente do conselho) 
rosponclo que S. Ex. sauo '[110 a uniformis1çiío 
da jurisprud •ncin no nos"o !mpario, como om 
'lual~uor p·<il. do rogimeulivt'"• esttt confiarl11 no 
propt•io P?Llor jur!iciorio, t•opresont1l.lO pelo tl'i
bu na! mms alto. 

O Sn. S!WEli\A. M Mo·ru:- Som <luyidn. 
O SR. LAIIAYJCTTfll (p,·csirlcnlr! do conselho) 

rliz que n:t l~l'A nt;n, tli\. Bolgicn, nrt lL:d ifl, om 
Pot·tugal, nn Hos:<nnh '• a cornpoLoncin pnt•a 
<lat• unil'ot·mid:do tl j uris <l'tHloncin [<OI'bnco tls 
côt·lo~ do cns,mç•1n, o no lmp ,!'in do Bt'""'l 110 
~uprotno tt·i .unal do justi,,a. Pot•tnnto, .dirtt ~o 
nobt•o sena lot• <JUO o governo não pó. lo tntorvlr 

no• ta qtle~t•1o, pOl'rluo pnrn. intot•vit• fórn mister 
violar os principias t'undarilontnos do nosso sys
lotil!l. politir:o. 

O SR, SiLI'ICll\.\ Lono :-E' sophismnt• a tjuos
tií:J. Nisto, como cm tudo, h~> do set• sompre 
Sganat•ello. 

O Stt, PREBlDlllNTil:-Attanç1ío l 

O SR. StLYEm,~ DA Mor·rA dti um aparto. 
O SR. LAl'AYETTE (p•·csirlcntc do conselho) 

obset•vu. que o nobt·o senad.lt' ont·1ndeu que se po
dot•iu.m rosolvot• as q ttesti'ios existentes no senttdo 
da int<llligoncin <JUO dil. il. legUação e1n vigor 
por n1oio daa matriculas relativas a oscrnvos, o 
ó oste o ponto capitnl do r0quel'itnento do 
S. Ex. 

S, Ex, pergunta si para a estatistica da po
pulrlção escr,wa, nas colbctorins e repa.rtições 
fiscaes, p0r ando se faz a matt·icctla em 1871 e 
se f:~zem as averb11çõos segundo o decreto de 
13 do Novembro de 1872, são sufficientes as de
clarações, quo se fazem sobre a naturaliJade o 
idade de os~ra vos. . . 

O requ~runonto dn nobre senador, em Bl o 
do uma gr:1nde simplicida<le; pnt•oca inteira
mente innoconte, e si S. lh. mio tivesse to
mado o encargo de demonstrai-o, o m•ndor não 
teria ntinnd' com o segt•odo do seu re:luot•imento, 
isto ó, niío so.bori1l ond•J ostaVtl, o qual erf\ a 
alma do lic·mciado P.•ro Gat•cia. Mas, o nobre 
senador descobriu o segredo do seu requeri
mento ... 

O SR. Sn, YE!M DA Moru:- Não· sou Gar
cia, não. 

O SR. LAt'AYETT.III (presidente do cotlselho) 
vo.i entt•etanto occuprll'-se exclusivatuonte 
do mOSillO requerimento, tal C(Uill está 
om sou texto. Tomos, em rela\<ilo ú populaç;lo 
escr11va, duas matriculas-a matricula cspocut! 
e a matricula get•al. A matricula osp~ci 1.1, 
corno sabe o s mado, constitue o cons0 dos es
cravos onti'O nós; é o acto da constituição do 
estado dos esc r~ vos. 

Desde quo o. matricula especial, cJmo neto 
de constituiç•io do ostado, foi oncet'l'ada, se 
tornou um acto acabado o irt•cvogavel. A ma
tricuhl especial niío pódo sol' modificada nem 
ai torada sonão pot· sont,,nço. do podo r judida.rio. 

,líL vê, pois, o son:Ldo que o govorno nilo pódo 
hoj<l mandat• altor.u•, modificar as docl<ra;·õos 
da matricula cs pec i ai, e n~m isso f(m> possi vol, 
porque ó o que so dedu~ do. lei ; seria u\na 
grande tomoridnd' concoder ao govet•no uma 
somolhanto faculdado. 

Como podot•ia o poder executivo Lor facul
rlndo do altor:1l' um acto quo ó propriamente 
nm acto do estado do umr1 corta classe do indi
viduo.-<? E' isto o quo so dedu~ r! a lei. 

Tomos, nm sogun lo logar, a rnal:ricul:t gera~. 
A mat•icula gwal foi ot•ganizada no lmpor10 
pelo rogtllamonto de H do Al,ril<lo 1842. 

Esta malot•ia Leve pol' objocto o inLot•osso-ft<
c1\l. O rog-ulnmont' dcl ii de Abril de -!842 
oxigo :1 dPrlaraç:1o da idade o !n. nrLtnmli lado. 
EHtn l'Og'lil LmOnl.o tom pns'it1.(lo por 1li.vorsns 
mo:lifie 11:õos ; f,,i, pot• as~im dizor, conaotidndo 
o t•oorgani~ndo polo docroto n, 2108 do 1° do 
Maio do 1858. 
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Este docroto exige q no na mtltt·icula ao do
claro " natur>'lidado e a idade elo osc:mvo. 

Rato. matt•icula rocobo modincaçõos do anno o. 
nnno o renova-se do cinco om cinco an uns. A 
doclaraç:1o do idaclo o de no.tLU'I\lidado tom um 
corto caractor do certeza e elo ~ogurança, j>OI'• 
que aiio declaruçõe<, por nssiln dizer porpo
tuas, que· começaram desde o dia em que o es
cro.vo foi matriculado a que continuo.m até que 
elle f.,lleça. 

Si o nobre sanador entnnde que as d"claro.
ções relttiva< a naturolid"de o á idaJo, da 
matricula geral, não silo sllfficientos, dirá a 
S. Ex, que eRsns d •cl:u•ações niio constituem 
um direito adversus omnes. Elias são propria
mente um cadastro, e, como o nobre senador 
sabo, não podem pnr isso ter atreito absoluto; 
isso só teriam si houvosse sentenças judiciaria~; 
mas ns simples declarações d~ naturalidade e 
de idade, nllo podem ter ess3 etfeito adve1·sus 
omnes. 

Portanto, declam no nobre senador que n 
di•posição da mnt.ricula e<poci:~l o d[> matl'icula 
geral s:io, n·t opinião do governo, sutlicientes 
para os intuitos que o legislador tem em 
vista. 

Terminando, dirâ ao nobre sanador que a 
questão a que S. Ex. se refere é um assumpto 
de su:1 natureza gravo, e o governo não conser
vara seu pensumento afastado delle ; quo, na
quillo que estivor na sua competencia, no que 
estiver nas attribuiçõoa do porlet• executivo, não 
recusará tomar as providencias que forem ne
cessnrbs pQt'a melhor solução dessa questão, 
inspirando-se no direito, nas circumstancins 
do p tiz e no bom do Estado. 

Vai sentar-se, mas antes do fazel·o deve 
agrad•;cer ao nobre senaclor a facilidade de 
governo que S. Ex. otfereceu com o seu re
querimento, facilidade em que o orador võ as 
boas e amíg11veís intençõ ·s da pat•te do nobre 
senador para com o n•inisterio. 

E' o que tinha a·dizer. 
Ficou :t rliscussão atl.bdn por haver pedido u 

palavra o Sr. Christinno Ottoni. 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. 
Jaguaribe, que a havia pedido hontem. 

• O Sr. Ja~·ua:t•íbe:...:. A justificação 
do ::;quet•imento, que Linha de npresent~r, oxige 
mo.ts t ·mpo elo quo o que nos resta; por Jsso pur
mitta-me V. Ex. qno ou faç~ om olltro dia o 
uso da palavra o desista bojo dclla. 

O SR. PnllSLDENTI!l :- Tnlvo~ V. Ex. não 
saiba que uind" rostam 20 minutos. 

O Sn. J.\GUARinE:- Pódo não chogat•. 

• O Sr. Bn.rúo da La:.:;u11a: -
Sr. presidento, podia palnvm nnicnmonto porn 
envia1• ti. mo•• um t•oq IIOJ'imonlo, solicitando 
vario" documontQ$ qno mo são necossat·ios. 

Foi lirlo, apoiado, posto em discussue o som 
dobato approvado o seguinte 

~----------·----··-.. ----:-· 

Requerimento 

11. Rortuoiro r1ue ao po~a ao govoi·no polo mi
niatot•io da mnt•inhn na eó,pins seguint.es: 

1.• Doa tlOCLlmunt,,s que serviram pa1·a paga
ntento de volllntarios Jiboi•tos, npresenta:Jos 
nesta côrte, p1los libertandos, com dedaruçito 
das q uun tias pngas ; 

2.• Dos dot•.utnentos pelos g,uaos foram pagos 
os apresentantes elo voluntanos na cÓI'tc; 

3.• Dos avisos que autorizaram estes paga
mentos; 

4.• Dos contratos do ulistnmento a que se re
fer., o art. 5 .. dns instrucções de 30 de Outubro 
de 1882, com tolas as declarações exigidas, 

Paço do senado, 27 de Junho de 1883.- Ba· 
rao da Laguna.» 

ORDEM DO DIA 

!lOUÇAS DE MAR 

Entrou em 3• discussão e foi sem debate ap· 
11rovada, e adoptll.,]a tal q1111l pnasou ern 2• pttra 
ser 1lirigida ó. snncçito imperi.1l, a proposta do 
po ler executivo convertila em proJecto de lei 
p9ht camara dos deputados, n. 27 do corrente 
nnno, fi:s:nndo a força naval para o exercício do 
18~3-1884 .. 

O Sn. PRESIDENTE declarou que ia officiar· 
se ao governo, pelo ministerio do imperio, com· 
rnunícando que a deputação sorteada para 
apresentar a Sua Ma~estade o Imvorador os 
autographos dos decreto' da assembléa geral, 
ultimamon te approvndos, para cujo fim já se 
petlill dia, hora e Jogar, aprlis3ntará tnmbem ao 
mesmo Augusto Senhor o autographo do de· 
crcto que acaba de ser approvudo. 

Tendo o senado do OC"Upar-se com os traba
lhos de commi,sõa,, dados para ordem do dia, o 
Sr. presidente deu para a do dia 28 : 

3• discussão das proposições do senado do 
corrento anno : n, 39, auto:'iznndo o governo a 
conceder licença ao desembargalor da t•elação 
de Pernambuco, Gervasio Campeli>J Pires Fer
roit•a; n. 30, olevanrlo a 50ll réis diarios a 
pensão de 400 réis concediJa ao sold tdo do 2• 
batalh:1o de inf11ntaria Antonio Bozerra, por 
ser elle anipeçnda reformado daqueile batalhão 
e niio soldnrlo; n. 40, appt·ovnndo a pensão de 
400 I'ei; dial'ins, concedida no soldado reforma
do do 9• batalhão de infantaria Tertuliano das· 
Chagas Pinheiro. 

2• dita dás proposições da moqm~ camara e 
do dito anno : n. 41, approvando a pons1io do 
500 róis dinl'ios conco lida ao cnbo de esquadra 
do 3° bat ·lh:io d 1 artilharia Raymundo .loaó da 
Paz ; n. 43, npprovnnrlo a pens:io do UOO réis 
dinrios, concodtdll no 2° sarg-ento t·eformndo do 
e:~:et·cito Mnt•cos .losti de Souza ; n. 44, nppro
vandn a pensão do 400 róis dia rios ·concodid11 11.0 

soldado roformndo do exercito Josó Custodio da 
Silva; n. 45, npprovando [\ potísilo tle 600 1•óis 
diat•ios, concodtl~ no z• Aar~cnto roformado 
do o~orcito Espacio Alvos do Oliveira. 

Ln v a ntou-se n sos.<tio ds 11 horas o ·15 minutos 
da manM. 
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Presidanc'a do S1·. Barao ele Cotegipv 

SUJIJI,\UlO.- 'Exi•KUI"'''''Í'- No;:ocios !lo Coa~·•L )li,. 
CUI'SO o I'CI]UOI'Itlll'nlo do Sa·. Jn;.;unuho. Alilatlo o 
apoia.mouto pu1' tur dado a hora,- l.!nou.u na ~IA.- Li
eouça:-. o JlOUHÕO:i. AJlJli'OVllCÜO Olll 3a tll:iCUiisao -Pau .. 
~uos Appt•uvur.ão om2·' tlis·uli.:~i\o. O Sr. Cruz Maeh:~.~Jo 
ilO~O tlbpousa' do IUiorstiCIO pal'il a ari .oi>ou .. ilo. o 
~:~onado concudo. 

A'~ H horas da m:~nhit nchurnm-se presentes 
31 Srs. sena tores, a sauer : Bat•ão de Cote . .:-i pe, 
Cruz !\Incha .lo, tlnrão de Mamangu•pe, Godoy, 
Fernandes dt\ Cunha, Paul.\ Pos~oa, Jaguaribe, 
Junqueira, de L·• mnre, Visconde de Abaeté, 
C01•roia, Conde cl• Ba•1pendy, Chicharro, Cht•is
tiano Ottoni, Ca,tro Carreira, Viscon :a de Bom 
Retiro, Visconde de Mul'ittba, Carrão, Luiz 
Carlos, Bnl'ão da Laguna, Leão Vclloso, Atlhnso 
Ct•l•o, Diniz, Teixeira Juniot•, Vh·iato de Me
deiros, Jouo ,\lft·edo, Silveil'a Lobo, b'au•to de 
Aguiar, Meit•a de Vasconc"llos, Vieira da Silva 
e Barã• dtl Mamoró. 

Deixat·am de comparecet•, com causa partici. · 
pada, os ::irs. Octaviano, B•:rão da Maroim, 
D:otto Velho, Henrique d'Avi.la, Antão, J~sé 
Bon facio, Bat•ros Bat·reto, Lut~ Fel!' pe, Vt~
conde de Par11naguú, Visconde do NietheJ•oy e 
Vi;conde de Pelota~. 

DeixO\! de compnt•ec~r, sem causa participa
da, o Sr. Bat•iio de Souza Queit·oz. 

0 Sn. PRESIDENTE abriu ll sessão. 
Leu-se a acta da sessão anteco:lonte, e, não 

havenlo quem sobt·e ella fizesse observações, 
deu-se po•· approvada, 

Comparecet•am, depois do abet·ta a 9essão, os 
Sra. Sat•aiva, Uchóa Cavalcanti, Paes de 
Mendonça, Ribeiro . .la Luz, Sinimbti, La
fayette, Dan tas, Franco de Sá, So li'Os Brandiio, 
Cunha e Figueiredo, MM•tin h o Campos, Vi9con
de do Jagunry, Silveira da Motta, Nunes Gon
Çllves e Silveira Martins. 

O Sn. io SECRETARIO deu cont:l do s1guinte 

EXPEDIENTg 

Otlicios : 
Da minist>rio do imperio, ele 27 do cort•ente 

moz, cornm•tnir.an Jo, em resp1.1sta aos officíos do 
senado de 1°, 22, 26 o 27 do prosent·> mez, que 
Sua Magostade o lmperaJor Se Di!:\'nará r.Jce
her, no .lia 30, á umo. hora da tnrde, no paço 
da cidade, as deputações desta cnmar .•. oncarra
gudns le a11resentar o< autoc;raphos t•ehtivos ri. 
resposta á falia do tht·ono, nos decretos da o:<· 
semGléa gorai fixando na torças de terl'll c do 
mar o a outros concornenlfJs u •livct·sos ct·erlitos. 
- lntnü•ado, nvisnndo-sc aoB tncnabt·o~ da dc
putn\'íío. 

Do ministol'io do. justiça, de 25 do dito m"z, 
rerootto ndn, em satisfrlçito Íl rorp1i siçiin cnns tanto 
do o!l1cio do senado de 18 do cot·ronto mo1., có
pÍ:Is rio telogrnmmn o officio do prc-idonto dn 
pt·ovinc•a das Alagóus, com rol'orcucia no mo
tivo quo dou lagar d. romol'ilo do juiz do t!ir.·ito 

Julio Cezat• do Mendonça Uchón, pnrn n ce
mrtt•ca de Obidos, docbt·nndo sem e tilito o do
ct•oto que o removeu do 1'raip1 pru•aa •ln Cu· 
mat••gtbe.- A <Juem fez o. requisição, devol
vendo depois ú. mesa. 
. Do pt•esi.Jento da provincia de Sergipe, do 18 
do I'Ol'erido mez, romott,ndo doua exemplares 
impro~sos da fiolla, cotn que abriu n 2• soaliiO 
ot•dinaria <ia 24• lcgislntura d.t assembléu dn
quella pt'OI'incia.- Ao archivo .. 

O Sn. 2'.SECRET.\RIO declarou que não haviu 
pat•oce rea. 

NEGOCIOS DO CEAR.\ 

O Sr. Jagu.aribe 1- Sr. presi
deate, •lobjecto do requerimento que vou ter n 
honra de submetter ti upllrovação do senado é o 
adiamento prévio da aas3mbléa provincial do 
Cea,•â. 

Occupnndo-me com um outro objecto ha pou· 
co• di.1•, ou quiz ver ai poupava no senado o 
tr,tbalho de vir hoje tornar-lhe o tempo, e etfe
ctivumonto me julgaria dispensado deste traba· 
lho, si o no'1re ministro dos nogoctos e.;tran
geiros, que Antão tomou a palavra para respon· 
der-rue, tivesse cotn eff·tito dttdo qualquer 
r••spoat!l em relação aos negocias do Coat•á, a 
que •·apidamente alludi. S. Ex.,porém,nito o fez, 
e, pois, tenho necdssidade de cham~<r de novo a 
attençtto do governo para o obj ·.'c to do meu t•e
querimento, e desejava, sobretudo, a presença 
d·, nobt·e presidente do cnns,lho, que ha pouco 
parece u-m J ver att•ave3sar por um doa cantos 
do edificio. , . 

Vona:- Està na casa. 
O Sn. J.\.GUARIBE :- •.. mas que não sei ai 

me caberá a honra de obter elo S. Ex. uma 
rosp)sta ... 

O Sn. PRESIDENTE:- O nobre presidente do 
conselho participou que se retirava por serviço 
urgente. 

O Sn. JAGUAR IRE : - Ja vejo que fico pri
vado desta "atisl'açito, o é isto mot vo para ar· 
repender-mo de não t~r feito uso hontem da pn• 
lavt•a, que V. Ex, concedeu-me. 

Mas devo explicai' no s3nado porque o não 
fiz : é pelo facto do ter o nobre presidente do 
conselho "cabado <>ntão d~ fallar re~ponrlen lo 
a outro ot•.,dot·, o parecer-me que não havet•ia 
mais tempo, parn que ou fizesse a JUstificação 
do meu roquerimonto, pau S. EI. r•'sponder!: 
me, e era elfectivamente o metl maior desejo 
obte~ daquello que tem. a principal reapon
aabili .Indo do governo actual, u•ua resposta 
sobro os obj·1cto< do que mo vou occup1r. 

llspot•o, entret~ntn, quA, niio estando o nobre 
presidonte do conselho presento, ao monos o 
sou digno collegn, quo naturalmente dovo 
ost.nr iniciud' nos segt•o :os da pol tíca do gabi
nete a qno pertence, pt•o .. uro trnnquilli•nr o 
mQtl o<pi••ito, o o do minha provincia ospocint~ 
monto, por amor d~ quem venho 1Í tribuna. 

Sr. prosidonto, ó lei provincinl nntiqui,sinm 
do Coarú, a•JUO!ln quo marcu. o l:l..lriodo do Jnlho 
o Agosto par~ n reuní•i·• d t'i~ssemblóa pt•ovin
cinl. gs~a lo i niío ó nrbit.rn.ria, fun .ln-se oapo· 
cialn10nto nas cil•ctllnstnncias da provinc1a. 

·-·----"-·--~-·····~-~ 
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Todos qua conhecem o norte do B1•ndl ~Ilhem 
qull\ 1\inda mos.mo nos annos o:u que não ha a 
t~rm·ol cnlalmclttdo. chama ln socca, a provin· 
C I~, de Agosto em .d1ant. •, ficn suj Jita acertas 
priVações, espoc1nlmente r,orque o maio de 
transp01•te por aquellas regiões ó a cavalgadura. 

Nilo ha aindu nnqu< Uns p1·ovincias elo norte 
o ndiant ~menta dns do sul, onle por to a a parto 
ha coc~e1ras, ha cercadaes es~c1aes pm•;\ guar
dar nmmaes i por lá." é apropria nnture~a c1uem 
fornece esta rec nrs1. 

Quem.·viaja pou~a li .guarda ou ao ab1•igo da 
generos1dnde hosp1tule1r.\ Jaqu :lias 1•egiões nu á 
somb1·a de alg·uma a1•vore, o o cau1po servo de 
cocheil•a aos unimaes. 

Ne.tas condições,desle que começ.1 a dominar 
o VArão, dosapparecem as pastagens e ontito ó 
difficilimo vu1jar, ao passo que em Jui'1o e 
A.!l'OBto, ao menos em minh·1 prwincia o creio 
9ue nas vizinhas-Rio Grande do Norte' e Paru
liy~l-e a época cm que estas commodidades 
ma~s se oft'erecem ao viundunte. D'ahi veiu a 
designação dos mezes de Julho e Agosto para a 
reuni.-to da assecnbléa, o tanto é clla a muis 
aens1ta que o te111po o tem confirmado. 

Pois, senhores, o anno actual tem corrido 
regularmente no Ce·1rá, o inverno foi bom, to
das ns cou•as marcham bem, o, portanto,- era 
natural quo a asserubléa funccionasso no pe
ríodo qu ~lhe esta mar·cndo. 

De repente, pm•ém, sem nenhuma ra~ão.,. 
. 0 Sa. ,VIRIATO DE MEDEIROS :- Ja expliquei 
IS>o aqut. • 

O Sn. JAGUARIBE :- Não ouvi n explicação. 
O Sá. VIntATO DE MEDEIROS :- Pois dei-a 

nqui no sabbado passado. 
O Sn. JAGUARlBE :-Nilo ratava nesse mo

mento no recinto, não ouvi o nobre senador. 
O Sn. VIRIATO DE MEDE!ROil:- Não ó minha 

a culpa. 
O Sn. JAGUARIBIII :-Em todo o caso, n«o ouvi, 

não conheço essa explicação. 
0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS:- Repetirei, si 

V. Ex. qui~er. 
O Sn. JAauAUIBE :-Estou no meu direito 

defendendo os intere11•es da p1•ovincii\ que am
bos r >presentamo~, procurando conhecer do 
governo quae~ as explicações •.• 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :- P<msei quo 
'l. Ex. tivesse lido o Diario O {fio at, ·onde está 
minha oxplicaçiio. Mas eu ex:po1•ei de novo. 

O Sn. hauARtBE:- Confesso que não o li; 
nem todos têm a actividade precisa pua acudir 
a todas na cousas. Sei que é deve L' do senauor 
ve1• tudo isso, confesso a minha falta. Mna t ve 
do ausentar-mo um pouco da cóL•te e igno1·o u 
explicaçiiO do nobre sanador i até só ag-o,ra ó 
que estou aabondo quo o m~u nobre collega to
mou a pnlnvra neste 11ssumpto, e m1o sai a que 
pJtOposi to .•. 

O Sn. VmtATO DE MEotJ:mos:- Oh! não sabe 
a q no proposito! '! Podia pnlavra par. L rcs,,ondor 
n V. Ex. o l'ospenrli om occ11sino compotento. 

O Sn. ,)AfHJAUlBl:- Mas eu niío tinho. dito 
nada AObl'O isto. 

O Sa. VIRIATO nE 1\h:oEtnos:- Como 1 
O Sn. JAau.mmm :-No snbbndo ultimo em 

quo houve discussão aqui, ou mto o11tive pl'O• 
sonte. 

O Sn. VtRIA'ro DE MmDmmos:- Nem con
testo. 

O Sa. JAGUAR!DE :-Nem disse narlo. a os to 
re•peito. 

0 Sn. PRESIDENTE :- 0 DObl'O senador fallou 
sobre negocias do Pinuhy, 

O Sa. Vul!ATO DE 1\lmommos :-E ou f1llei no 
mesmo dia a pl'Oposito da quest~o do Madeira e 
Mamoró. · 

O Sn: JA.áu .IR!LIE : - Bem ; vejo a ex:plicaçl!o 
d•1 tu lo; eu ncabei de fallnr um pouco r.tigndo 
e retil·ei-me. pal'a casa e não tive noticia do dis-
curso do nobre senador. · 
· O Sa. VIRIATO DE MI'JDEmoa :- Isso 'é oull•a 

cousa. 

O Sn. JA.oummm :- Mas, dizh eu, Sr. pl'esi· 
dent' : cor1•iam os negocias r 1gnlarmente, 
quando surge o adiamento não sei por que razão· 
o m ·u honrado collega disse qne deu ns razões: 
eu as ignoro, mas le1•ei o sou diacur.;o, ' 

E, senhores, não sabendo quaes são essas 1'11• 
zões n p1•esen tadas pelo meu nob1•e collega, eu 
apresento nma que foi da la por um jornal, a. 
Oon,tituiçao, o quctl diz (lê): 

.. E como explicou o Oaaronse esse facto 1 
Dizen.lo-nos q uo sendo prog1•amma do govOI'DO 
a discriminação das rendas, era indi,pensavel 
nguardar a sua palavra a respeito, par.1 dA pois 
dar-lhe exe 'ução. :o 

Si este foi o m~tivo do adiamento e si foi uma 
d11• razões apr'sontalns pelo meu nobre co!lega, 
ja so vê que nito é p:•ocedent'.. • -

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROs:- 0 jol'llal ni!o 
ó o presidente da. provincia. · 

O Sa. JAauARIDE:- Estou dizendo que esta 
foi uma das razões ató agora apresenhdas e 
pelo jornal que sustenta o govorno, o qua 
ó offici11l.. . . 

0 Sn. VIRIATO Dlll MEDEIROS:- Veja a po~·
taria. 

O Sn. JAauAunm:-... jornal q11e declarou 
que uma das razões do adhrnonto m·a a conve
niencia de osper•r a di,criminnçiio da renda 
d'' Estado, da rendt das p1•ovincina, e da renda 
dos municipios, prlo que d •ve suppor-ae qne 
talvez fosse es30 um dos motivos, 

M,,s, ba quantos mezes foi feit~ pelo governo 
esta p1·omesR~ 1 

Falt:1m-nos apenas dou~ mozes para acabar a 
ses~,; o i o si nós, qu·1 oRtamo r aqui proximo8, 
vemos 11 difficuld •de ou a rlomora qu~ tem ho
vi lo rJara. o cumprimento dessa ·promossl1 do 
govorno, como ó qn1 com esse fundamento hão 
d11 provincius remotas nd'ar o sou m canismo 
ce>nsti•.ucional, 1Í esp21'a que se raça essa dis
criminação 1 

O Su. VmrATO nm 1\Ilcommos: -Não foi o>sn 
a rnzlío • 

··------·-·------
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O Su. SILI'llfltA Lono: -Nem hilo elo fa~el-o, 
porque m!o pódo-so t•estringit• a os,>hera. da ~tcçt1o 
do podo1• legislt,tivo pt•ovincial. 

O Sn. JAGUA!Uul!l:- Nesse j >l'nal a que alludo 
se dá ainda outro motivo : se diz quo, coinci
dmdo o tempo d11 sessão da assemblóa pl'OVÍII• 
cial com o ua J•eunião da as~emblea geral, não 
e1·a justo quo funcciona~sem na mesma occa· 
sitio as duas corpo1•ações. Mas os ta l'ndio ti.lm· 
bem 111iO ó procuden te. · 

O Sn. VIRIA'ro DE MEDEII\Os: - Nilo foi a m
zilo dada pelo p1•esidente para adia~· a assem
bléa provincial. 

O Sn.. JAGUARIBE :- Estou me roferindo ao 
~u~ di,se esse joi'UaL Nüo é procedente o mo
tiVO da coincidencía. da reunião da assemblóo. 
provincial e das camaras goraes, porque, muit11.s 
vezes, sendo necessario tomar pl'ovidencia.s 
que dependem da assemblea ge1•al, podem as 
assemblóas prov:nci~es reclamai-as e obtel-as 
mais !,lromptumente, Não havia, portanto, ne
nhum 1nconvoniente; ao contral'io, em vez de 
desvantagem serb uma vantagem. 

PocieJ•ia dizer-se qu) Jmvin. o inconveniente 
di) se1·em alguns deputados p1•ovinciaes tm1bem 
deputados g•3raes ; mas nom isso <i passive! nl
legr.r-se, porque na província do CeaJ•:l. é cos
tume antiquíssimo que os deputados gernes não 
sejam provinciaes; naquolla p1·ovincia, emi
nentemente democralica, tom-se entendido que 
não deve haver eAsaq accumulações : o deputado. 
g ·ral contente-se em ser deputado geral, e o de
putado provincial em ser deputado provincial, 
para que possam-se J'epa1·tir essas honras. 

Portanto, nem esse inconveniellte da accu
mulação póde ser npJ•esentado. 

Agora, S1•. presid ;nte, vou ve1• quae• são es
sas razões a que a!lude o nobJ•e senador, meu 
amigo, e procurar faz~r alguns commontarios 
que n minha fraca intelligencia ni~ permitta. 

Principi:u•ei com montando o facto, mdo à lei 
que permitte aos presidentes de provincias o 
adiamento das assemblóas provineiaes. E' o 
acto ad licional no art. 24, n. 2, que diz (lê): 

11. ConvociJ.r a assemblea provinci.:l extraor· 
dinariamente, prorogal-a n adiai-a quando as
sim o exigir o be1n da província, comtanto, 
pm·em, que om nenhum dos annos deb:e de ha
ver sessão. » 

V à-se, pois, que, si o acto nddicionnl d~ au
toJ•iz:l~ilo aos presidentes do província p:n·a 
adiar a' assemblóus provi nciaoa, ó com n clau
sula de- quando assim o exigir o bom publko. 
01•a, ondu osla:a o bom publico !J no dotoJ•minflova 
easo urliamonto ~ 

A r.,unhio dn ~ssomblón provincinl cm Julho 
e Agosto er11 de tod~ n commodidnde, no pn.sso 
que em Oo1tubro o NovDmbro ó difficil, porguo 
havendo longos espaços a trn.nspor, me- mo 
nm cavalgaduras, para virem ti capit1l os de
putados, ó do rec"itll' que n1to so poss·t nossa 
?poea votar n" leis n.nnnns; o jtl s~ v? o grnndo 
Jnconvcnionto '\no re<ult11 des<. n mlrncçno do 
curnpcirncnto r n l i, pois fJIIO nilo podando 
fnnecionnJ' n assoonblón. pl'OVlncial, dn.t•·so-:\" 
falta das l•is nnnuas, a dn lhnçlio do !'orças, o. 
do orçamento dn provincin, n dos orçam>Jntos das 
camaras, quo sUo indisponsavois. 

Portanto, nilo ha ossn rnziio de bem publico 
b01n p11blico que eu poderia substitui!• po1• ontr; 
pJ•oposiçiio- a do evita!• o mal. .. 

O Su~ .Vmr,\TO DE MEDEIROS : - Veja V. Ex. 
a portaria, . . . 

O Su •. hau,\RIBE:- Jll declarei que n!!o vi 
a pOl'tarlll.,. 

O Sn. VmrATo DE MEDEIROs:--, •• para saber 
qual foi a raziio do adiamento. 

O Sn. JA.GUARlllE:- Qual foi casa razll:o 1 
O Sll: Vr.RJATo DE MmDIIIIRos:- Foi para ter 

a provmc1a um orçamento exacto e verda-
deiro. · 

O SR. JAGUARIBE:'"" Para ter a província um 
orçamento exacto e verdadeiro, era mais uma 
raz~O para que 80 r&Linisse a assembléa.,,, 

O SR. VxaiATo Dili MEDEIROd:- Mas não lhe 
podiam ser apresentad,Ls as bases para o orça
mento, que os presidentes devem sempre apt·e
sentar. 

O SR. Pl\ESIDENTIII :-Attenç!!o ! 
o Sn.. JAGUAiliBE :-Sejamos francos, meti 

colbga: estamos aqui para trat·1r dos iateres., 
ses da província; não devemos trazer p;ra aqui 
interesse~ de partido, qu_e são pequenos, que 
estão abltl:s:o da nossa posição. 

0 Sn.. VIRIATO. Dili MEDEIROS:- Nito sei quem 
os traz para aqu1. 

o SR. JAGUAillBIII :-Si o motivo âo adiamento 
da assemb!éa foi esse, havia razão antes para. 
guo a assemblóa não fosse adiada. 

O S';\. VIRIATO Dili MEDEll\Os :;...Veja a data da 
portarta ••• 

0 Sn.. PRESIDENTE :-Attenção! Peço ao nO• 
bre senador que não responda a apartes. 

O Sn.. VrniATo DE l\fEDEll\Os :- Desculpe-me 
V. E:s:. 
. o Sa. PRI!:SIDl!lNTE :- o nobre senador disse 
hontem que 20 minutos não lhe bastavam; 
respondendo aos apartes, talvez não lhe chegue 
o tompo. 

0 Sa. VIRIATO DE MEDEIROS :- PCIÇO O. pa-
lavra . 

O Sn. JAGUARinE:- Eu dizia ao nobre seria
dor q uo procurei a portaria nos jornaes que 
rer·obi e não a encontrei; mas om todo o caso, 
osso jornal a q>JO me 1•ef::>ri <i de 10 de Junho,, 
Or11, a assoniblóa provincial tinha do reunir-se 
em 1" do Julho. Si com e1l'eito a data da porta
ria foi anterior a 10 de Junho, ainda restavam 
mais rlo 20 dias, o niio podia fazer o osuoço do 
orçamento que tinha de sor approvado pela as
s,mbléa 'I 

Vô-se que ess.a raziío n11o procedo; que ou
tra foi a razão do adiamento, é clarissimo •. No 
C011ró. não ha novüht los, n" cousas correm, 
gr!Lças ó. Providencio., do melhot• modo ;,.as 
finnnçns n1io vJ1o bom, <i isso, 11m grando mal, 
m:~s om tudo mr~is as cous"" vão oxcollonto
m,,nto: uma novidade, por>ím, lln. na Jorovincia, 
ó um11 oloir;iio pelo facto li,o um c\; sou; depu
tados tor Hido nomenclo miubtro, o, p01·tauto, 
tendo por.lido o loga1·, dovo cor ror novu oloiçuo, 
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isto é, a lei oxi ge que, uma vez dada a vaga, 
àaja uma nova oletçao. Essa ó a occut'I'Oncia 
nova q uo ~o dá uo Ceat•tl. 

O Sn. SILVID!RA Looo dá um a.pat.•te. 

O Sa. JAou.mmm:- Essa ó quo é a eausa do 
adiamento da assembleia provincial, porque, se· 
nhot•as, durante o t'unccionamento da assemblé11o 
a oleiçuo olferacill ditllculdades sét•ias. 

O Sn. Yrau.To DID MIDDEIRos:- Tanto para 
um, como para outro candiJato. 

O Sa. JAGUARIBID:- Perdão i primeiró que 
tudo certos .cabalis'iao não póderiam .. eatar a pos
tos: e P:'\ra não se d~r a. ~azlhqu'e .o nobre 
collega d1z, que tanto pólo s~ryir para um lado 
como. para outro ; ~ _quoiltao ~ que não estando 
reunida a assqmbloa, um administrador que qui· 
zer lançar mito -~a meios para, a todo tt•anse, 
f~zer uma ole1ção impopuhr, não acharia 
n1sso um grande embaraço, essa é a ver.dado i 
ao passo que esl.ando íunccionando a a~seinbléa 
é que applirec_ori~m 'ós ~ll)baraços, po~que cer
tamente olla liavta de d1zer-vós nito·ct\mpris o 
vosso dever ; vós rasgais a constituição:.- es>a é 
a. razão do adiamento, o, nem· se digá. qu'l ne
nhum ·recaio poleria vir 'da assembléa, ·quando 
sabe-se que pelo acto addicional;·· ·eua tem 
restricta obrigac~ão de velar.sobre a guarda da 
constituição e das leis, o reclamar .sobre suas 
infracções ; essa é a verdadeira razão do. adia· 
menta. · 

s·1bor depois tomar contas, de que o governo fa~ 
pt•omessas o não as cumpre, · · 

E, sonharas, sou jtlsto com todos e declal'O 
que esse adiamento prévio jd. é uma interven
ção, pelo modo por que aoabou do dar-se e doado 
que o governo nito procur·a reprovnl-o,., 

o,sa. VIRIATO om Mmoilaaos:- E nem. tinha. 
motl v o para fa~or. . 

O ~a. JAGUARIBE :- , •• e n~o se deu provi
denCia p11ra. manifestar os ta reprovaçlío. 

O Sa. VIRIATO om Mmomraos:- E nem devia 
dar, · · · ··· · 

O Sn.. JAGUAR! DE : - Bem ; em que ficam as 
que~tões que estão pend1ntos 1 _ 

Allldo. outro dia, o nobt•o presidente do con
selho, si íne ·ni!ii fllhaa memoria, dir.ia n!l ou
tra c~mara, em relagã~ d. provincio. 'do Rio do 
.Tanet.ro, a respeito das t•eclamaçõas feitas pelo. 
l~galtdade ou nilo legalidade do orçamento que 
v1gora, que se devia reunir oxlraordinana
mente a a;sembléa Jn•ovincial. · 

Glt Sa. SENADOR : - N~o tinha· orça
mento. 

• O Sa. JAGUARIBE : '-- () presidenta disse que 
.tmha, e o nobre presidente do conselho. pro
me~teu que, ·para. remediar o·caso, a·assembléa 
serto. convocada extraordinat•iamente. · 

Pois bem, para úm incidente· do segnnda o r" 
dom, trata-s1 de reunir a asilsmbllia extraordi
nariamente ; no Ceará'. arreda-se a assombléa 

Mas agora, pergunto eu : e do novo lamento q~e devo trabalhar no tempo marcado pela 
que ni!o esteja pt•osente o nobre presidente do le1, · 
conselhe, cuja ausencia está· justificada, pela As questões pendentes são manifesta9; e já 
palavra honrada do nosso digno presidenta ; tive occasião do reclamar sobro à. falta de pas-a· 
m~s é mais um motivo po.ra cnamar a attenção manto dos funccionarios da província. · . 
de seu co.lloga para 'perguntar-lhe: essas pro· Portanto, vê-sé que a renda da pt•oviricia. 
massas que nos for,Lm feitas pelo digno presi- ?ão. eh •ga para sua despe.za or~inaria i é; pois, 
dente do consolh1, do ministerio do Sr. Saraiva, mdispensaval uma pl'OVldencla i e perguntei 
não mo recordada data neste momento, promes· ao governo quat. a ·providencia qu~ devia ado
sas em que dizia S. Ex. quo, com o novo systama ptar para preencher essa lacnnà, ·e nilo tive 
do eleição, deveriam melhorar muito as nossas res:Josta. 
cousas e a eleiçi!o se faria sem a intervenção ·de- Agora, porém, vê-se manifestamente que o 
governo, o até chegou a di~ ar que elh no gover- po:ler a quein se podia pedir· auxilias contra 
no, p3rdendo um~ eloiçilo, estitriat·ia pot•que aro. essa deflciencia do recursos, · e·r:,· a "àssemblén 
cartaz 1 de que não tinha havido intervonçi'ío do provincial ; o arreda-se a assembléa provincial ; 
govern •; tanta era u convicção que elle tinha fi~am, po~~anto, o!n pé as reclamações do.s me
~e que. não havia eleição em que o governo não dtdas e amda nia1s aggravada~, porque á. pro
mtorvtessa ; mas os s·Jus snccessores tomaram porção que corre o tempo, as cjividas dos empre
ossa digna herança de não intirvit• om eleições 1 gados, não pagl!s, augmontam, sua miseria 
E' ·uma palavra que o paiz deso,ia ouvir. cresce, <l el!cs tem de recor!•er aos .meios que 
.
1 

Quando se discutia a lei das eleiç'ões, ouvi 0 caso pormtt~e: vender o~ ordenados, qllo hão 
aizer que com a intarvonçiio do govemo tudo de ser pagos algum dia, por uma bag~~otolla, o 
poiorario., porque o govemo é quo dispõe dessa {, '10 quer dizer: pedir esmolas e morrer de 
aristocrac·a de que se compõe o corpo o leitora!, orne. · 
do qual alias foram arred >das as massas, isto é, Mas, sat•ú regular que o governo do uma 
do. gente que intec•vem o influe, os funccionn- nação civiliso.da deixe uma pt•ovincio. exposta" 
rios publicai, e desde que elle quizer intervit·, assa de~gt•nço., e quando approximava-se a 
jogo. com. um instrumento mu1to poderoso, 0 reunião da assembló1 provinci I, diga: nrro
cuja gorencin estd d.< suas ortlens : assim, pois, dai-vos, não queremos remedia? 
ó indi;pensnv Jl que o governo declaro si pró- Pois então o governo não tem obrin-ação d1 
tenclo guat•d~tr a 'tbst.ençiio. occot•ror a estas necessidades e do dur

0

rnsposto. 
1 En vojo, pelo simples neto do a'liàmento promptn, explicando . estes f11ctos 1 Qae ox

da nssomblóa, quo hn uma intervençiio o que o . plicaçc!o podam ollos ter 1 
govot•no ni'ío o reprovou, o, porta~ to, pouco, devo ~ Portanto, ou ti~ho. razão quando dizia que 
con~ar em prott10s}.'~ do abstonçuo ; mas o c lll• ; os te adit,monto nilo tom outra cnusfl senão a 
vomonto quo o [l'.ttz ouç1 esse\ pahtVra, para 1 questão eleitoral. 

V. II, 39 
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O SR. VmtATO nm MEDllllll.os:- Não apoiado ; 
uma cousa não tom nada com outt•a. 

O Sn. JAGUARIBlll : - Senhot•es, todos co
nhocom que a administração dos vice-pt•esi
dente3 devo sor muito transitaria, pois 'JUO es
tes não são os homens lllais aptos para govet·
nat•em as provincias em certas occasiões : são 
residentes na provincia, chefea de partitlo, e a 
maiot• parte envolvidos nas cabalas, de modo 
que não inspiram confianç~ ·â populaçi'ío ; e 
por outro lado o govomo got•al ficq,por sua vez 
mal col!ocado, quando se lhe pergunta porque 
não manteve a abstenção q•te promotteu, con
sot•vando na provincia estes homens suspei
tos. 

O Sn. VmtATO DE MEDEIROs:- Elogiado pelos 
amigos de V. Ex. · 

O Sn. JAou ARrnm:- Entretanto, si o governo 
mandasse um presidente superior á toda exce
pção, ao monos a sua defesa era m:tis facil, 
po:leria dizer: si houve abuso, não foi por nossa 
conb, a no.>s~ intenção foi boa. 

Mas, cousorv,.ndo na ndministraçllo chefes 
de partido, homens apaixonados, o governo in
corre em qualquer accusação, qu·l se lhe posso. 
fazer, si o. eleição, no caso verteu te, trouxer 
!actos escandalosos, como estou roceianJo que 
succada, em vista de~te procedimento. 

![.Eu nilo sei si o nobre ministro de estrangei
ros me quererá honl'ar com uma resposta 
prompt:1. 

Si S. Ex. o deseja, eu sento-me iro mediata
mente para sobrar tempo; mas no caso contra
rio não, porque ou preciso ainda continuar a 
dernonstrat• a evidencia dos argumentos em 
q uo me fundo. 

O Sn. SoARES BRANDÃO (ministro de estran-. 
uelros):- V. Ex. não apresenta requerimento 
pedindo informações 1 ' 

O Sn. JAGUA!\IBE :- Apresento. 
O Sn. SoAREs BRANDÃO (ministro de estran

geiros) :-Então ti melhor que alias venham. 
O Sn. JAGUAIUBE :-Vejo que o governo co

meço. a fugir do dar as . resposta~, quo se lhe 
pe1em. 

O Sn. SoARES BRANDÃo (ministro de es
tranueiros) :-Mus a resposta ou posso dar em 
poucas palavras ; não ha proposito de i ater
vir na eleição, nem ha do hnvet• interv,~nçüo 
ofticial. 

O Sn. hGUARIBE :- Mas o facto do adiamen
to d 1 assemblóa quando h a ponu1•io. do recur
sos na pt•ovincia : Quaes os meios que o go
verno ha do empregar para supprir esses re
cursos 1 

O Sn. Sot.nms BUANoko ·(mi1tist1'0 de es
trangei1'os) :- Quaos rocursos ~ 

O Sn. JAGUAnrum :-Os rocurso3 financoh•os 
da provincia, quo ostá om banca-rota, 

O Sn. SoAnms BnANnÃo (minist,·o do es
trangeiros) :- O qu" falta ó dinhoil•o. Si as 
lois provinciaos potlossom fazot• upparecor di
nhoü·o do reponte, 'ôra muito bom, 

O Sn. Jt.ouAnmm : - As lois provinciaos es
tabelece.n novos impostos, nugmentam a renda'! 
entretanto que osto meio fallace, em vista d~ 
ad~amentc; dtl nssembléa, adiamento prévio', não 
se1 para quando. 

Sonhares, eu até ontt•o em duvida nílo qu·~ro ; 
discutir est.l questito, mas é p~ra mim ponto 
duvidoso si o governo tem a fncullude de adiar 
a afiSembltia provincial, sentia quando ella, 
funccionando, se torne pertui'bll.dora da ordem 
agitadora. do acontecimentos que embaracem ~ 
sua marcha regular. 

Então sim, o presidente ostti em seu plano 
direito, adiando-a; mas adiai-a um mez antes 
da sua reuniiío,. é o· caso semelhante ás disso
luções prévias que tem havido. 

O governo que as tem feito, naturalmente 
julg<1-se com muito bom direito ; mas, note o se
nado ·que, essas dissoluções na au·sencia do 
parlamento sempre foram consideradas por um 
e outro partido, como dissolu~õos prévias o 
antes como arma de partidos, do que oxigido.s 
pela sal vo.çito publica, como reclo.ma a consti-
tuição. · 
. 0 Sn. SOARli:S BRANDÃO (ministt•o de est1·an• 
peiros):.- .fi. constituição falla apenas no bem 
da prov1nc1a. . 

O Sn; JAGUARIBE :-Mas e.;te bem da pro
vincio. tem, como idéa correlato., um mal a 
evitar. O bem, eu já demonstrei que níio existo ; 
ao contrario o adiamento fez mal, porq uearredou 
os maios de de bailar os males. 

O que é certo é que as finanças da provincia 
estiio pessimas. · 

Pergunto eu ao governo, como já perguntei 
outro tlio. : a que meio recorrer para supprir 
asso. deficioncia 1 Não ha re.sposta. · 

Actunlmente aggrava-se esse máu estado 
com o adiámento da assembléa provincial, unico 
trib~nal, que podio. prover de remedia as no~. 
COSStdades. -

Vin·so que aproposito desta questão de im
postos inconstitucionaes que surgiu em outras 
provincins, a resposta do nobre ex-presidente 
do consJlho era sempre esta : « A assombléa 
provincial vai reunir-ao e providenciará. " . 

No caso presente a assemblén tem de reunir
se por força da lei, mas vem o presidente e diz: 
arredai-vos ! 

O Sa. SoAnms BRANDÃO ( ministt·o do es
t ··angeiros) :-~Ias no Coará a assemblóa já se 
~euniu a tratou desta assumplo, já revogou os 
tmpostos. • 

O Sn. JAGUARIDE :-Isto foi o anno passado"; 
mas agora ó a sessão do novo anno, que se 
arreda, quando tendo apparecido esta neces
sidade de t•ecursoa para os cofres publicas, 
era d~ nssemblóa. unicamont~ que se podia 
esporar providencias. 

St•. presidente, o acto do vioo-prasidento do 
Coará ó to.nto mais manifestador do q ua 
só foi o ospirito do partido, que o inspi-
rou... o. 

Os Sns. VmuTo Dlll MEDEIRos E PAULA 
P1nssóA:- Ntio npoindo. ,1 

O Sn. JAGUAnnm:- ..• c1t)mnlo um oscriptor, 
'l uo aobroanho entro os poucos oacriptoros 
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braziloiros que temos do direito publico, o Sr. 
Pimento. Bueno, nosso ox-collogll do saudosa 
memol'ia, lnmonta em suo. ob1•a de direito pu
blico q uo na nossas lois nao tonhnm armado 
os pro.sidentos do nuxiliaros ; lamonla, por 
oJ>:omplo, quo a legislação do 1834, que dou 
cet•to.s attribuições aos prosidontes, tivesse 
revogado alei de 1823, quo dava aos preJiden· 
tes de Pl'ovincia um conselho auxiliai', e que 
de cn tão ató hoje, nfio se tivesse tratado do 
substituir este conselho, dando-lhe apenas voto 
consultivo, e sendo olle de nomeação do governo 
geral. 

O Sn. AFI•'ONso CmLso :-Deus nos livt•e. 
O SR. JAouAnmm :-E' opinião do Sr. Pi

menta Buono. 
Em todo caso, tendo o conselho voto sim

plesmente consultivo, os presidentes não ti.
ca vam isolados, e só monto inRpirando-se em 
suas prop1•iaR paixões, porque embora. não 
fossem obl'igados a aceitar o parecer dos con
selheiros, estes si fossem homens bem collo
cados, haviam de causar certos embaraços nos 
presidentes, pois não deixariam com facili· 
dade as opiniões dos conselheiros, para só se 
inspiraram em seus adias, nas suas paisões, no 
desejo de vingança. 

Vê-se, portanto, que ó mais uma necessida
de que, emguanto nito houver estes conse
lhos de provmcia, o governo sejt mais cau
teloso em conservar nns provincias homens 
superiores á toda excepção, de .sua plena con
fiança, e não entregai-as a vice-presidentes 
apaixonados. 

Senhora~, eu não tenho nenhuma prevenção 
eontra o actual vice-presidonte do Ceara. 

O Sn. PAUL,\. PmssôA :-V. Ex. o conhece 
bem. 

O Sn. JAGUAmnm:- Tenho com ello boas re
lações, mas é um partida.rio exaltado. 

O Sn. PAULA PmssoA:- Exaltado, não ; ó 
muito honrado,' e tem precedido, do modo a mo· 
roce r elogios dos amigog de V. Ex, 

O SR. JAGUAmnm:- Portanto, Sr. presidente, 
docil ao som do relogio, e ao ac ôno de V. Ex., 
vou terminar; mas antes di!so poço de novo ao 
governo quo accont11e bem seu pensamento, de
clal'ando si quer que voltemos aos tempos anti· 
gos, em que o governo era o poder elo1toral, 

O Sn. SoARE' BRANDÃo (ministro de estran
geiros):- Não quer. 

O Sn. JAGUAnmm:- Não o com um simples 
aparte que so responde a osso. perg11nta. 

Em segundo Jogar diga o governo, si ot•a oc· 
casião a mais opp~rtuna do adiar uma a~sem
blóa provincial, estando os cofl•os da provincia 
oxhnustos, no ponto do seus omprogados não so
r~m pagos. 

Tonho terminado, o poço ao sanado desculpa 
do haver tomado tanto tompo. 

l~oi lido o ficou sobro a mosa pa1•a ser apoiado 
nn sossfio soguintqr visto ,jtl lO!' d.tdo lL hora 
dosigna<h pnru npt·esontaçiio do l'OCJUOrimontos, 
o soguinto 

Rc•q ucriment o 

« Uoquoil•o que pelo ministorio do imperio 
sejam solicitadas do governo as informações 
seguintes : 

1.• Q11aes os motil·os em que so baseou a 
presidencia d.1 provincia do Coará, para adiat• · 
a respectiva &ssemblea legislativa, que devia 
reum.r-se no i• do proximo mez de Julho, o si 
os julga proceJentes. 

2.• Que sendo o adiamento para os.ultimos 
mezos do corrente anno, qunes os recursos r.om 
que conta o governo para substituir ás auxi
lio~ qúe daquelln corporação se deviam espe
rar, afim de occorror âg despezas ordinarias que 
jil. não podem satisfazer as acluaes rondas da 
provincia. · 

·Sala das sessões do senado, 28 de Junho de 
'1883,- D. J. N. Jaguaribe.Yt 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA E PENSÕES 

Entro11 em S• discussão, e foi sem debato ap
provada., tal qual passou em 2a, e adoptada para 
ser dirigida â sancção imperial, a proposição .da. 
cama1'a dos deputados il. 39, do corrente anno, 
autorizando o governo a conceder licença ao 
desembm•gador da relação de Pernambuco, Ger· 
va.sio Campello Pires Ferreira. · 

Seguiu-se em 3• discussão, e foi igualmente 
a.pprovada a adoptada para ser dirigida á sane· 
ção imperial, a proposição da mesma ca.mara 
n. 30, do corrente anno, elevando a 500 rs. 
dia rios a pensão de 400 rs. concedida ao sol
dado do 2• batalhão de infantaria Antonio Be
zerra, por ser elle anspoçada reformado da
q uelle batalhão e não soldado. 

Seguiu-ao em 3• discussão, e foi igualmente 
app1•ovada. e adoptado. para ser dirigida á 
sancção imperial, a proposição do. mesma ca
mara n. 40, do corrente a.nno, o.pprovando a 
pensão do 400 rs. diarios, concedida ao soldado 
reformado do 9• batalhão de infantaria Tertu
liano das Chagas Pinheiro. 

Seguiram-se successivamente em 2• dilcus
silo os arts. i • e 2• da pl'oposição da. mesma 
camar.L n. 41, do corrente anno, approvando a. 
pensão do 500 I'S. diarios, concedida ao cabo de 
esquadro. do 3• batalhão de artilharia Uay
mundo José d1t Paz, os quaes fot•am sem debate 
approvados, sondo a proposição adoptado. para 
passar o. 3• discussão. 

Seguiram-se igualmente om 2• discussão os 
arts. 1• e 2> da proposição da dita camaro. n. 43, 
do corrente anno , approvando ·a pensão do 
600 rs. diarios, conced1da ao 2• S[Lrgento refor
mado do exercito Marcos José de Souza, os 
quttos foram sem debate approvados, sondo a 
propo.içlio adoptada pn1•a pnssnr a 3• discussão. 

Sogtlirnm-so igualmente om 2• discus,1o os 
arts. 1o o 2• da proposiçilo da !'eforida camara 
n. 4•1, do corrente anno, approvando a pensilo 
do 400 rs, dinrios, concedido. ao soluado refor-

______ , ----------------··--...;-,c-····----------···--------··---~--7----·---:-·------·---·----............ _, __ , _______ _ 
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mado do o:s:et•cito Jos~ Custodio dt• Silva, os 1 Godoy, Junqueira, . Correit•, do Lamnro, Vis~ 
quaos fot·am. •em debato approvados, sendo a . conde de Bom Retiro, Visconde de Abactó, 
proposi~ão adàptuda para passar a 3• discussão. Dan tas, Pr.ula Pessoa, C11strc Cnt•t•nirn, Chi-

Seguiram-se igualm~nte em 2• discussão os chot•t•o, Christiano Ottoni, Lafo.yetto, Diniz, Ju
arls. 1• e 2o du proposição da cita:la camm•n gual'ibc, Barão de Mnm<l!'é, Alfonso Celso, 
n. 45, do corrente anno, appt•ovaudo a pensão de Nunes Gonçalve.<, Barros Bart·eto, Teixeira Ju-
600 rs. dinrios, conce.idn no 2• snrgcnto rof'or- nior, Visconde de Pm•anagutl, João Alfredo, 
mado do exercito Espàcio Alves de Oliveira, os Viriato de Medeiros, Visconle de Muritiba, Paes 
q uaes foram sAm .debate approv.ados, sendo a de Mendonça, Faus~o de Aguiar, Barão de 
proposição adoptada para passar a "3• discus~ão; Maroim, Carrão e Martinho Campos. 

O SR. CRuz MACHADO (pela ot·dem) requer Deixnram de coniparecor, com causa pat•tici-
VJrbalmonte dispensa de intersticio para a 3• pada, os Srs. Condá de Baependy, Diogo Velho, 
discussão .destas proposiçõ3s, .. ~'ranco de Stí, Soares Brandão, Octaviano, Sil

Consultado, o sGnado consente na dispens~ veira Lobo, Silveira Martins, Henrique d'.lvila, 
pedit!a. . . . . . Antão, Fornnn les da Cunha, Saraiva, José Bo-

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o nifacio, Loão Velloso, Visconde de Nictheroy o 
Sr. presidente dú para a rio dia 30 : . Visconde de Pelo tas. 

Discussão do requerimento adiado do Sr. Si!- Deixou de comparecer, sem causa partici-
veira ·da Motta, para que o governo informe, si, padn, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 
para a estatisticn da população escrava 111\S 
collectoriaR e rQplrtições flscaes, por onde se 
fez a matricula om 1871 e se fazem as averba
ções, segundo o decreto de 13 de Novembro de 
1872, são suflicientes as declarações que se .f•
zem sobre a naturalidade e idade dos'escravos. 

E, si houvet• tempo : 
::l• discussllo das provosições da camara dos 

deputados, do COl'rente auno, para que se votou 
dispensa do intersticio: n. 41, approvando a 
pensão de 500 rs. diarios, concedida ao cabo 
de esquadra do 3o batalhão de artilharia Ray~ 
mundo Jose da Paz ; n. 43, n pprovando a 
ponsão de 600 rs. diarios,. concedida ao 2• sar. 
gento reformado do exercito Marcos José de 
Souza.; n. 44, .appt•ovando a pensão de 400 rs. 
diarios, concadidt ao sol ·ado reformado do exer
cito José Custolio da Silva; n. 45, approvando 
a P.Bnsão de 600 r•. diarios,concedida ao 2° sar
gento roformado do exercito Espacio Alves 
do Oliveira. 

Em seguida o mesmo Sr. presidente con'
vid!L. os St•s. son:1doràs para se occuparom com 
os trabalhos de suas commissões. 

Levanto11-se a sessão ao meio-dia e um 
quarto. 

42• SESSÃO 

E~l 30 DE JUNHO DE 1883 

Prcsidencia do s,·, Bartio de Cotegipa 

SU~l~L\RIO.-Exri\PTI\NTI:.- Nogocios do Coru·á. Apoia· 
monto do roqnorimuulo elo Sr. Jagott:u·ihn. Disenr~o do 
Sr. Vil'iato do ~loelcdro.L Ollwt·varüo tio Sr, prcsidonto, 
Adia111011l0.- A pot•dn rio w:oO r,) rornottitlo~ do Auto• 
niua. pura Para.IH\1-!UlÍ. m~eurS•I o I'OtpiOlÍIIlOillO elo 
Sr. Cort•• ia. Appmv.~çi'ío do I'O•JIIOI'imouLo,-Ouur.M DJ 
III A.- Avoi'IH~Çtio elo o~c~t·avo~. J)\seue·so do St·. Glnl~· 
ti ano Ottoul. U Sr. prosicloe.to euuvida us eotnnliS!IÜc~·K 
Jm.ra irorn nn paço tlilsolllpnuhat• rUI a 111blli'ío, o snsporulo 
a MO!\são, Ü:i Sn1, L'ot•t•da o Canmn~iio elo Sluimhú clã o 
r.onta da 1111n milnã•l.- Pt'thogno it. sos..,;to, o ·enulirrt'tn o 
St•. Cht·i~tiateo OLloui o HOII tliHCIII'SO, onviarultJ tl musa 
um n.dditamouto. 

A'a H horns da manhã nchnram-~o pt•csen
los 31 St•s. aonndot•o", tt sabor : llat•t1o do Co
togipo, CrtlZ l\1twhnuo, Bm•ilo do l\1nmnngunpo, 

0 SR, PRESIDENTE abtofu a sessão, 

Leu-se a acta da sGssão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, 
dou-se por approvada. 

Compareceram, depois do aberta a sessão, os 
Srs. Ribeiro :la Luz, M ;ira do Vu.sconcelloq, Sil
veira da l\1otta, Sinimbu, Cunha e Figueiredo, 
Luiz C~<rlos, Barão da Laguna, Visconde do Ja
guat•y, Luiz Felippe, Vieira. dl Silva e Uchóa 
Cavalcanti. 

O SR. :to SECRETARio de·u conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oflicios : 

Dous do 1° secretario da camal'a dos depu
tados de 28 do cort•onte mez, remettendo as se· 
guintes 

Pl"oposições 

A assembléa geral resolve : 

Art. 1.0 E' o governo autorizado a mandar 
admi.ttir á matt•icula no :to anno de qualquer 
das faculdades do lmperio, o estudante Anto
nio Alvos da Silva Junior, d:sl'ensando-se-lhe 
a idade exigida pela loi. 

Art .. 2.' Revogam-se as disposições em 
contrano. 

Paço da camara doa deputados om 28 de 
Junho do 1883.-J. R. de L ma Duarte.-Joifu 
rla Ma ta Jlfaoh,do.-F'/'ancisco Ildefonso 
Ribeiro de lo! enezes. 

A asscmb!óa get·nl resolve: 
Art. 1.• I~' o govet•no autoriza·Jo a mondar 

ndmitLir.t\ matricula no io nnno de qualquer 
daR f,cuU.,r]oq de dit•eito rlo Impet•io o os tu !unte 
Alci<hs Rodt·ig-uos de Suuz '• dtsJ•eneando-sc-lho 
a idade oxigidu poln !ui. 

Art. 2. 0 Revogam-ao na disposições om co':.i
trar:o. 

Pnço da carnnra dos rlcputn lo" om 28 do Junho 
do 1H83.-.T. R. ·rleL'uw ,DJM'e,-J,ao rla 
Mlllla Machado. -Pranc}<co ·ltrle(onso Ri
b •iro rla .1[ enc.oes.-A' commissiio do mstt•ucçlio 
publict>. 
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• Do ministcrio da ju'stiçn, da 26 do dito mez, 
transmittindo cópias dos telegrammas expedidos 
por aqucllo ministe!'io e pelo presidente da pro
vincia de S. Paulo; sobre o contlicto havido na 
capital ria mesm11 p1·ovincia, entre pessoas do 
povo e foJ'Qn publica, e declal'llnjo que ngu1trda 
1nformações ofllciacs, qun serão opportunamcnte 
remetti<ias doutra camara, em satisfação á re· 
quisiç!lo constante do ofllcio de 21 do 'dito mez. 
-A quem fez a requisição, devolvendo depois a 
mesa. 

Do presidente da provincin do Rio G1•ande do 
Norte, do 14 do dito moz, romettendo dous 
exemplares impressos da collocçfio de leis pro
mulgadas no COI'rente anno. -Ao archivo. 

Da commissito da praça do commercio do 
Pará, de igual data, remettendo quatro exem
plares do relataria dos trabalhos da commissão 
transacta., apresentado cm sessão da assembloía 
geral. - Ao archivo. 

O SR. 2• SmORETAR!O declarou que n!lo havia 
pareceres. 

NEGOOIOS DO CEARÁ 

Foi lido, apoiado e posto em discus•ito o reque
rimento do Sr. Jaguaribe, que havia ficado sobre 
a mesa na sessão antecedente. 

O Sr. Viriato de Medeiros 1 
-Sr. presidentg , na quinta-feira ultima o 
honrado senador pela provincia. <lo Ceará, meu 
eomprovinciano e amigo, tratando da questi!o 
de adiamento da assembléa provincial pelo 
actual vice-president~. coronel Antonio Theo
dorico d~ Costa, entendeu que devia attl'ibuir 
este adiamento a um e•tratagema politico, 
tendo por fim influir na eleição a que sa vai 
proceder no 4• distt•icto da mesma· pro
vincia. 

Por m·,is que perguntasse ao honrado senador 
em que poderia influir o adiamento da assem
bléa provincial na eleiçil:o do4• distrieto, S: Ex. 
não quiz absolutamente dizei-o. · 

O SR. J,\(iUARIRE :- Disse-lho: fazendo ar· 
rodar o campo das censuras, que á a assembléa 
provincinl. . 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS : - PreCiso Ji. 
quidanom o meu honrMo amigo e.•to ponto
·como é que nóll!e a as•emblén. provincial intluiJ• 
na eleição do 4• districto do Ceará. Póde esta 
as•embl:)a privar q u.e se.i•m f,dtas as nomeações 
ou que se dêm dem1ssões pelo govemo 1 

O SR. JAGUARIB!l : - Pódo censurar ; foi o 
que eu di -so. 

O SR. VmTATO DE MEDEI~os:- Pódn censurar, 
diz o meu illustre amigo, não dnvido ; mas 
póde-so tnml,em mostrar que a consura ó complo· 
tamonto infnndada, o censuras quo so fizessem 
lffiriam immndiatn.monte rJfutadas, nem por um 
nem por dous, mas pol11 motnde ou m11is d11 
nssomblóa p1•nvinc:a1, quo hnvia do protestar 
coni:J'11,US cons~J•as complotnrnonto som fundt~
monto. Si ó eómdfJto por isso, a rospo;t.a soJ•ia 
immodintarnonto dada, o si nêlo bnstnsHo, pnra 
que sorvo a imprensa do partido do honrado 

senador pelo CoarlH Serve unicamente para 
fuzot• elogios, como de facto tom feito, no hon
t•ado vice-pr11sidonte da provincia ~ · 

V. Ex. não sabe que este honrado vice-pre
sidente tem sido de tal modo honesto na sua 
administração que tom tido os elogio•, Sr. pre• 
sid ·nto, nll.o sómento do partido conservador e 
do lado chamado graúdo (tiso), qu' e o !alo a 
que supponho ligado o meu honrado amigo, 
dirigido pelo Sr, Barão de Ibia paba. 

o Sn. JAGUAR!BE: -Não, senhor;. não me 
acho ligado a gi·upo alg11m -eu pertenço á 
província do Ceurã. , 

0 Sn. VIRIATO Dlil MEDEIROs:- Eu penaei; 
mas em todo o ca~o essG lado e a.guelle que mais 
propugna p~los interesses politicas do ·mea 
honrado amigo. O outro lado, · ~uo se cbama 
o !aJo dos miúdos (riso), á dirigido pelo 
Sr. Barlo d'Aquiraz. Deste grupo tambem, 
uma folha que representa os seu a interosàes, 
constantemente elogia o Sr. coronel Antonio 
Theonorico da. Costa. 

Nilo fallo dos orgãos do partido liberal, por
que estes estão no seu papel, 

Mas, si, com etfeito, não se póde negar o 
factil que apresento ao senado, como é que 
S. Ex. quer fazer parecer menos correcta a 
administração do Sr. coronel Theodorico da 
Costa Y 

O SR. JAGUARIBE:- Dá licença para um 
aparte 1 Ouvi dizer que esses orgãos niio elo
giaram o adiamento. 

O Sn. VIRIATO DE MEDEIROS:- Têm elogiado 
todos os actos. ' 

O SR. JAGUARIBE:- O adiamento não elo
giaram. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS:- V. Ex. nlo 
ó capaz de mostrar que tenham censurado o 
adiamento, poi·que, de facto, em . que póde in
fluir o adiamento 1 O adiamento fará com que 
as autol'idades do Jistricto deixem de ser o que 
sl'lo 1 Não. .,~ 

O adiamento póde influi!• para que os amigos 
do can·.lidato, quo se apresenta actualmente, 
lutem a se11 favor 1 Não. 

Então onJe está a infiuencia do adiamento 1 
Para quo, pois, trazerem-se questões desta ordem 
para o senado Y · 

Aqui cabe perguntar ao nobre serrador o mo
tivo pelo qual llccu;ou-mG do peccado de trazer 
pa1·a estt cnsa questõe>~ de partido. 

Senhores, cu acho que tolo o brazileiro deva 
tilr um ·partido politico, e eu o tenho : sou libe
ral desde que mo entond '• mas liberal que 
nunca trouxe para esta casa questões parti
darias. 

O senado é test~munha tenho mais de uma 
voz occuparlo a sua attenção, mas nunca trouxe 
para aqui somelhant·Js quostõo·.;. Serei exage
rado cm muita cousa, mns em politica, não> 
nnnca fui o nem sarei, ató porque, senhoras, 
<lovo rlizGI-o, ti v o a felicidade, ou, com os meus 
illustJ'DS anticros <JUO estão tl minha esquerda, 
do w•rmos votado" para s,a~1ndor, poln p!•ovincin 
do Com•!l, pó~n-so dizOJ•, pala unanimidade dos 
votos dos pnrtidos <laquolln provincia, guor li
beral, quer oonaorv~dor. Si estou nqu1, hon-
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ro-mo em dizei-o, ó com os votos dos dous par
tidos. 
· Port~tnto, ainda mesmo quo, por meu tnmpa
rr;monto, eu pudesse ser apaixonado, não devel'ia 
sel-o pot• maia um motivo especial, e ó que 
não p:deria atacar os meus a<ivet•sarios, que 
mo acho.t•t\m sufficientemente bem para vir 
representai-os nesta casa. Assim pois, nito 
ncoito.absolutamente a censura que·a honrado 
S 'na~or me quiz lançar (SOU incapaz "de.l.razer 
para esto recinto questõe~ de partido. Dit'o isto, 
passo 11 outro ponto, que é justamente aprecint• 
o motivo pelo qual o honrado vice-presidente 
do Ceará. adiou a assembléa provincial. Fel-o, 
e ·não vodia deixar de fazei-o. 

Já dtsse, e repito com grande prazer, que o. 
provincio. do Ceará foi a provincia que deu o 
exemplo magnifico de acabar com os impostos 
inconstituci~m~;.a que eivavam todos os orça
mentos prOVIUClaOS. 

Estea.orçamentos estavam inçados desta des
graçada peste. 

u~l SR. SENADOR:- Muito bem. 
0 SR. VIRIATO DE MEDEIROs:- A provincia 

do Cearâ, quando se. tratou da questão, sendo 
recommendado ao seu presidente que promo
vesse na assembléa o desapparecimento de taes 
impostos,.immedintamente poz-se a testa disto 
e reuniu a assembléa extrordinariamente para 
apresentar um orçamento escoimado desse 
vicio. 

Fez-se o orçamento, em que data, senhores'! 
No mez do Dezemb1•o do anno passado, isto ó, 
em· época em que o Ceará, póde-ae dizer, nada 
em fogo. Isto acontece atá principias de Feve
reiro. 

Então principiam as aguas, mas de De
zembro .a Janeiro as estra:las são. impassaveis 
pOL' falta de conducção. 

Era impoaaivel fazer-se a arrecadaçãó de 
impostos ; no entretanto fizeram-se os regu
lamentos ; mas como se havia à e cobrar os 
impostos, nesses tempos una de sêcca o outros 
de muitas chuvas o grandes enchentes, tor
nando ' intransitaveis os caminhos por falta 
de pontes o maia recursos, que alias abundam 
em outras provincias 1 

A' vista disto, é evidente a impossibilidade 
de fazor-se ·a arrecadação de impostos,· e por· 
tanto não podiam os regulamentos ter a devida 
execução. 

O presidente da provincia, ,rortanto,prec:aava 
adiar a aasembléa provincial para nproson
tnr-lho ••• 

O SR. JAGUARIBE : - Perdoe-mo V. Ex. ; 
si a daLa do a~iamento foi em 1• de Junho, 
o presidente tinha ainda qunai um mez para 
fa?.er o esboço do orçamento. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS: -Si quizesso 
fazer um esboço sobre a porna, sim ; mas que
ronclo a presentar dados exactos sobro ns cir
cumstanciua da provincin, cllo niio Linha 
ou t1•o recurso sonfl:o adiar a nssomblóa, Era 
c~so um pt•ocodimon• digno ; ollo nllo devia 
Slmploamonlo reunir a assemblóo. pam dizot• : 
niio h~t meios •.• 

O Sn. JAGUAOIDE :-Mas V. Ex. acaba dó 
rnostt'al' que nos mer.es para os quaea foi adia,Ja 
a aelomblea, a provincia é intl•ansitavcl. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS:- Que mozes 1 
O Sn. JAGUARmE:- Os de OutLtbro o Novem

bro, no passo que em Julho não acontece isto. 
O SR. Vm!ATODE MEDEIROs:- O presidente 

da provincia adiou a aa11emblán, J.lOrqu& não 
queria deixai-a sem os esclarectmentos que 
lhe fosse pJssivcl dar; niío havia de reunir a 
deputação provincinl, só para se ver cercado de 
deputados e dizer-lhes que nem podiam ser pa
gos. 

O SR. JAGUARIBE:- A aasombléa é que devia 
dar os meios para que os deputados fossem pa-
gos. · 

0 SR, VIRIATO DE MEDEIROS:- Mas, si taes 
eram as condições da provincia, o presidente 
nilo podia deixar de adiar li àssembléa para lhe 
podaL' apt•esentar um orçamento digno de ser 
adoptado, cligno de ser approvado. 

Eis a-hi, pois, a razllo pela qual o honrado 
pre.lidente do. provincia adiou a aasembléa pro
·vincial, o eu, si estivesse no caso delle, havia 
de fazer a mesma cousa. 

Nem vejo razão tambem para CjUe o honr11do 
senador peça ao governo que :mforme a este 
respeito, porque o acto nilo merece reparo: 
foi o proce:limento unico qu3 devia ter aquelle 
vice-presidente, que, na minha opinião, era o 
mais apto prtra presidente e1fectivo. 

Não ha quem melhor conheça a provili
cia e que melhor a possa administrar do 
que o Sr, Antonio Theodorico da Costa; nlto ha 
liomem maia honesto, nem mais reftectido, 
nem quem mais saiba, como administrador da 
provincia, pôr de parte seus sentimentos par
tidarios, suas paixões e as de seus amigos. 

Tenho concluido. 
O Su. PRESIDENTE:- Devo declarar que me 

enganei dando a palavra ao honrado senador. 
0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS:-, Sinto muito. 

O SR. PRESIDENTE:- E eu ainda mais, por
que enganei-me ; mas não fique isto como pre• 
cedente •. 

Entt•etanto, si não houver mais "quem queira 
a palavra vou pôr a votos, 

Os Sns. JAGUARIBE E CASTRO CARREIM pe-
dem a palavra. . ,, 

O SR. PREsiDENTE:- Devia ter ficado adiado 
o roquerimonto, quando pediu a palavra o hon
rado sanador. Agora adiado está. 

0 SR. CASTRO CARREIRA:- Pedi a palavra 
para ser ndit~do. · 

O SR. PREsiDENTlll:- Jli esta adiado. 

A PERDA Dlll 10:000$ Rlll~!lllTT!DOS DE ANTONINA 
PARA PARANAGUÁ !. 

O S1•. Oorrein:- A imprensa noti
ciou n pordt•, na bahia do f'aranuguli, do 
iO:OOO$, que tinham sido re~1ettidos poJo admi
nistrador da mosa do rondas do Antonina no 
inspector da alfandega. ~do Paranagutl. O 

·-------------------------~ __ ,....., .. .,~-.., .. ,.,;•.'t,n·--... -·--...--·-~ 
·i···l ',' 



i 
I 

'! 

I 

SESSÃO EM 30 DE JUNHO 3Ü 

p1·esidento .da provincia colhBll infÓrmaçõoa a 
este respeito e sito oasns infm•mações que vou 
pedi!· sejam presentes no senado. 

Um advogado do Co.ç.lpava, o Sr. Jo!lo Ro~ri
gues do Oliveira China, publicou hontem um ar· 
tigo no Jornal do Oonimorcio, declarando ter
me remettido alguns documentos. Com elfoito os 
l'ecobi e vou ter a honra' de entregai-os ao no
bro .presi~ente do conselho parn que se digne, 
prov1denc1nr como no caso couber, 

O mesmo destino ,darei a uma representação 
do St•. Manoel Antonio Pinto contra o snpplen
te do subdelegado do i 0 districto do Engenho 
Novo. . . . 

O requerimento é os te (Zê) : 

Ha troa nnnos, do!do quo me sentei' ne~ta. 
casa., do.;de que assumi 11 grande responsubili
dutle mot•al annoxa. a este hont•oaiasimo cargo, 
de todas as questões do interesso publico quB 
ma!s ou ,menos . têm ugitado u·. opinião, a que 
mata mo 1mpress1ona, a q uo mata attrahe B fórça. 
a minha attenção, ó o. exGcução da lei do 28 de 
Setembro do i871. 

Raro é o diu om qüe eu não medito sobt•a ostB 
aesumr.to, e t~m-m~ sempt·o parBcido quo ó'uma 
necBssJdade mdech·navel o estudo completo e 
cuidadoso do modo por que u lei tem siilo 
exoculacllli; · estudo que nos levará a conclui!• 
a posterior!, si a mesma lBi ó . completa e 
perfeita como alguns pretendBm,. ou si otrerece 
lacunas a preencher, defeitos· a corrigir, , . 

«Requeiro que, pelo ministorio dafazenda, Dado que seja perfeita, cumpre ainda exami-
so peça ao governo cópia das infol'mllçõea que nar si os . regulamentos do podBr executivo 
houver recebido sobre a perda, na bahia de.Pa- para a boa execuçilo da mesma lei foram os mais 
ranaguá, do iO:OOPi(S enviados pelo administra-I convenientes e si têm sido executados leal-
dor da mesa de rendas de Antonina ao.inspector ' mente e sem fraude. .. . 
da alfandega do Paranagnt\. -M anoel Fran- Tentando encet11.1• esse estudo,. cheguei d. con-
e isco Oorreia.'l> . vicçlto dB que nada se póde conseguir som 

Foi apoiado, posto em discussão e som debate possuir uma estatistica, a mais perfeita que fór 
approvado. 1 poasivel, do movimento da -populac;ilo escrava e 

. 1 de sua descendencia a; part1r de 1873, termo 
ORDEM DO -DIA dos prazos marcados para a matricnla, verda-

deiro censo da populaçlto escrava existente. 
A Vl!IRBAQÃO Dll: &SORA :vos, 

Proseguiu a discussão do rerjuerimento do 
Sr. Silveira da Motta, para que o governo in· 
forme, si; para a estatística da populac;«o esora· 
va nns collectorias o repartições fiscaoa,por onde 
· se fez a matricula em 187i e se fazem as aver
bac;ões; segundo o decreto d~ i3 de Novembro 
de 1872, s«o sutllcientes as declarações que se 
fazem sobre a naturalidade e idade doa es
cravos. 

O Sr. Ohristiano Ottoni 1 -
Menu senhores. Quarta-feira passada, o honrllido · 
presidente . do conselho, ao terminar . o seu 
discurso; agradeceu ao autor do requerimento 
as tàcilidad s que com este prestava ao go-
verno de s; Ex. · 

O tom em 'lua estas palavras foram profe
ridas,o silencio solemno que se fez na occasião, 
vareciam indicar quo. o agradecimento foi 
1ronico e que, 11ara muitos dos collogas presen
tes,esao retlner1mento et•a reputado inopportuno, 
talvez importuno. Parecia certo, em todo o 
caso, que a discussão se encert•aria si eu nito 
interv1esso pedindo a palavra. Si não mo en
ganei nesse juizo; devo crer que t\ minha intor· 
vençüo vai ser julgada impertinBnte. 

Entt•otanto, julgo cumpr1r o meu dovor. Nito 
me traz à tribuna prurido de fallar; frequonto-11 
pouco : pt•ocuro mesmo. inspirar-mB em um 
conselho sensato, que Bm corta occasiilo deu o 
honrado senador o Sr. Visconde do Boll\ Retiro 
lliO fallociio Zacarias do Góos. Orava este B 
declaron que nunca mais sorio. ministro do 
estado. Nesse caso, acudiu o nobre senador 
poJo Rio do Janoiro, faça como eu, caio-se. 

Quadra-me o conselho, porquo não. tenho 
vocação pnra ministro ; mns imito tambem o 
procodimonto •do mesmo illustro aonador, 
fazendo' uma ou ou~a Bxcopção ao silencio om 
casos gt•avcs : os to mo paroco gravíssimo. 

Creio que, dando esta altíssima importancia á 
necessidade de uma est11tistica; ni!o·ando errado. 

O illustre decano desta casa; primeiro • em 
idade, primeiro em antiguidnde no • senado, ·o 
julgo poder dizer, sem otrensa de torceh•os, pri
meiro em respeitabilidade (muitos. apoiados), o 
venerando ancião quo nest9 momento me hont•a 
com sua attençilo, estudando .no coaselho do 
estado o projecto que em : 28 · de Setembro .. dB 
io7i se fe~ lei, lamentava a falta compl~ta de 
um arrolamento; sustentava que, para bem deli
berar, seria necessario conhecer a estatística 
da população escrava, seu movimento, taxa do 
mortalidade, dà nascimentos, etc. · 

s. Ex. acorescentóu, que a· estatistica é o 
·primeiro e mais elllcaz auxiliar do legislador e 
do administrador, em quasi todos os ramos da 
administração publica; . 

Naquella occasiiio, reapondou-~e-lhe quo, 
pat•a o caso de que se tratava, era· dispensava! 
a estatística, porque sómente se pretendia liber• 
tar os ventres o estabelecer um pequeno fundo 
dB emanoipaç!lo, que muito lentamente fósso 
libertando a geração escrava existente. 
· O estadista que promovia a passagem da lei 
n!lo desconhecia a importancia da estatistica. 
O motivo allegado não foi a veJ•dadeira ra~l!o 
pBla qual se prescindia de 'liío util auxilio : o 
motivo capital todos o sabem. · 

O projooto ao !fria grandes oppoaii;ões, grandes 
embaJ•aços, o o estadista que se poz 11 frente da 
idóa, tGmondo qualquer adiamento, resolveu 
cortar as ditllculdados quo nlto {lUdosso vencer. 

Fosse, poróm, ou•niio fosse ind1spensavel na
quolla ópoca uma verdadeira estatistica, hoje 
nilo se pólo desconhecot• a sua nocossidado ; 
hoje niio ha nom um moio de ao julgar do quo 
so tom foito, o do quo cumpro fazer, som uma 
ostl\tiRtica bom acabada. 
· Cada anno o rolatol'io do ministot•io da agri
cultura nos diz, como uma ospocio do estribilho, 
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11 lei de 28 de Setembro vai sendo executada. 
lealmente e sem f1•aude. Será exact11 est11 ns
severaçilo 1 

A principio o relataria da llgl•icultura nos 
dava uinns pequenail informações, deficientes, 
muito mancas ; nos annos s~guintos ia addi
tan<lo algilus desenvolvimento•, à medida que 
colhi11 novos di\dos. Finnl1nonte, no' anno pre
sente, o relatorio da agl'icultura nos dú uma 
tabella, uma pagina de alQ'arisni~s, que pelo 
inenós na sua fórma póde·se chamar Ulllll esta-
tística, somente na. fórma. ' • · 

Em falta de outros da los concentrei aqui o 
me11 est11do, e comecei a ver taes irregulari
dades, taes inverosimilhanças, tlies Hymptomaa 
de ab11sos em frau.le da lei e do fundo de eman
oipaçil:o, que dosd 1 logo julguei de me11 dever 
formular na casa um requerimento, no genm·o 
do do nobre senador por Goyaz, porém mais 
amplo. 

O nobre ·senador perguntou só mente, si as 
matriculas contêm todas as declarações neces
sarias para qu·' o polnr judiciaria possa applicar 
a lei de 7 de NQvembro de i83i aos casos a que 
fór· applicavel. 

Julgo que ha necessidade de maiores investi
gações, Acanhava-me, porém, de tomar a inicia
tiva : receiava a pecha do impertinente e de 
importuno ; talvez ·na minha hesitação eu 
esperas<e pela discussão do orçamento da ag1•i
cultura, ou pelas novas medidas que nos annun
ciou o ministerio. Entretanto, lançado na tela dos 
debates este requerimento, que contém uma 
parte das minhas duvida9, julguei de meu dever 
tomar a palavra. 

Pedirei licenÇa pa.ra ma.ndur à mesa. um nd
ditamento ao requerimento. 
· Desgjaria qu1 o governo nos declarasse si os 

seus regulamentos têm sido sempre executados 
e si o governo tem meios !'ara ofl'erecer ao 
corpó legislativo os dados de tjue este precisa, 
para bem j!llg'ar desta qqestão. 

Motiv11.rei este adclit~mento, justificant!lo o 
que ha pouco avancei, a respeito dos defeitos 
da esta.tisticlt apresentada; mas, antes disso, 
ten:lo-se pronunciado sobre uma p~trte impor· 
tante da quest1io o· nobre senador por Goyaz, 
tendo sido ouvida. a palavra do governo, pare
ce-me que a r.ortezia me obriga a reforir.me 
a.os· dous illustros preopinantes neste debate. 

S. Ex. o Sr. presidente do conselho nos 
ensinou que a indep~n loncia dos poderes ní'io 
permitte o governo intervir nus sentenças 
dadas pelo poder j udiciario applicando as leis 
civis aos casos occurrontes. 

E' esta uma vm·dade, q11e se impõe ao es
pirita A simples leitura.do arti::;o respectivo da 
constituiç•io, ainda sem a autorirlado de juris
consulto tão eminento, como é S. Ex. 

Todavia com alguma timidet., peço licença a 
S. Ex. pa;n. ponderar que ninguem lhe havia 
podido, interviesse nas sentenças do poder 
j udiciarto. 

O Sn. LAFAYllTTEl (p•·e~irlcntc do conselho): 
-0 nobre senndo1• por Goy~tz pediu o. intorvon
çilo do governo pai'O. llxat· uma ,iurisprudoncin, 

O Srt. SIFEIM DA MoTTA:-Ni:ío, senhor. 

l '------------------------------

O Srt. LAFAYETTE (pr~sidonle do aonseZho): 
-Está no sou discut•so. , 

0 Srt. SILVlillltA DA MOTTA:-Não, senhor. 
O Srt. PnEsiDENTE:-Attençito l · 

O Srt. CnnisTIANo 0TTONI:- O aparte n!!o:con-
traria o que estou dizendo. · 

Observei gue ninguem havia pedido ao go
verno q uo dictasse a sentença a um juiz qual-
quer... · 

O Srt. SJLVEIIt.l. DA MoTT.I.:- Apoiado, 

O Srt. LAFAYETTE (presidente .do ·conselho): 
':"'" Eatà impresso. · · · · · 

O Sa. CllltiSTIANO 0TTONI:- Eu falltlrei de
pois dajuriaprudencla varia. ... Ninguom pedira., 
dizia. eu, que o governo dictasse u algum juiz 
uma sentença, ninguem 11edia que insinuasse 
aos tribunaes como devem Julgar, que revogas
se ou modificasse sentenças, nem que mandasse 
processar um juiz, porque entendeu a. lei d;ste 
ou da'1uelle modo : é isto o que. constituiria iB
. tervenção indobita do poder executivo nos actos 
do· poder j udiciario. ·· · 

0 Srt. SILVEIRA DA Moru:-Apoiado, 
O Sa, CHrtiSTIANO 0TTONI : - Por. outra 

parte, quando o jui·· tem de applicar as dispo
sições do direito civil a um caso occllr·rente, 
os direitos que a' ~entença; tem do fazer res
peitar jli:ío de ser allegados e provados perante 
o juiz. 

Ora, no caso pres9nte, com razilo ou sem ella, 
o nobra senador considerou como provas impor
tantes as declarações coutidas. nas matriculas ; 
e essas matricu!11os se fazem em vü·tuqe d!J regll
lamentoa do governo, para poa execução da 
lei; é o governo quPm determina que decla• 
rações devo conter cada matricula. . 

Portan.to, indagar si são sufficientes ou não 
as rleclarações,não é pedir que se ataque a indo· 
pendencia do poder JUdiciado. · 

O Srt, LAFAYETTE (p1·esidente do consel~o): 
-V. Ex. niió prestou 'attenção ·as razões com 
q uo o nobre senador por Goyaz fundamentou o 
seu requerimento. · · · ' 

· · O ::la. CHrtiSTIÁNo 0TTONI : - bei toda; as
sim como V. Ex. vai ve1• quo lambem attendi, 
como devia, ao sou discurso. · 

O nobre presidente do conselho observou 
ainda que estas matriculas constituem o esta<l.o 
pessoal dos indivLluos que co1npoem uma certa. 
classe, e que este estado pessoal, uma vez as· 
tabeleciilo, não pódo ser 11lterado senão por sed• 
tcnça do poder judiciaria. 

Creio que foi este o pensamento. 
O Srt. LAFAYETTE (p1·esidcnte do conselho) :

A Iludi á matricula especial. 
O Srt. CnnrSTIANO 0TTON! :-E' dolla que fa!lo, 

matricula que é um verdadeiro censo da po.im· 
laçito escrava, 

Q11e não seja licito por intervenção, q_u.er 
do poder logislntivo"quer do po lor 'exocut1yo, 
!1lterar as matriculas, inserindo ullÍ nome novo, 
ou 1•.nnullando nm11 matricula, concordo; a· isso 
ros •lv11 complotnmento os diroif.o' do que fnllou 
o nobt•e presidente do co'n~elho, Mns chqui não 
ao seguo q u~ o poder exoculivo ou o logi~lá-

., i 
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tivo niio poHaum oxigil• doa senhores de os-~ Mns, chame-se ou nilo se chama nova· mn
'llr~vos mtLit•iculndos, som !ll'·'juizo de seu~ di· lt•icula, basta-me que se conceda o que nito ao 
reltos, quo.lquor n<!va declaração nocessnrtP. ~ póde negar, o dil•eito do exigit• declarações 
boa oxecuç~o unsle1s. nddiciona'JS, que n[o pt•ejudifjuem o eatldo po·,. 

O Sn. LAFAYET'rm (presidente do collselho):·- soai definido pelM mah•iculns. Basta .isto .• pa.a 
Mas isso jll não entende com a matricula os- llcat• demQnstradJ quo o requorimont·l nao 
peciul, soda uma nova·matt•icnla, • atacou ~ inclopendoncia dos poderes .Politico.r. 

O Sn. CanlBTIANO O·rrONI :-0 nob1·o ministt•o . O noJre se?alor .Pot• Goyaz, . rofet•md?-BO â 
da agt•icultura aventou n 1 seu t•elatorio a idóa Jn.t•tsprudonCJa va~1a que tom s1do sogutdl nos 
da uma nova matrbula, pa·t·a VJt•iflcar o numero trtbunaos a 1:e~patto âa qu~stilo quo S. Ex: 
exacto :los escravos existentos, lembt•ança quo avo~tou, pediu que, o govot·no declaras~e, Bl. 
mo parece inaceitavel. a b1 de 7.do ~ovem~t·o do i831,eat~ em Vl,?or. ,_ 

• Dous nos livt•e do uma nova matricula i sorh' A resposta foi nestes termo~ (U).: • · 
uma fonte de enorinissimos abusos, .. · «, O estado da q uostão o ost~: ex!ste ,um:~. • 

· . · , legtslaçll:o ácorca do nssumpto, o alet do 7 de 
Mas,nito se tt~ata do tal med1d~. Novombt•o da 18::11 e o decreto de 12 dp 
Eu digo que, si o poder legislativo ou o eX:e- Abril do 1832,.á a lei n. 541 de 4. Ce Se

cutivo, dentro de su •s attdbuiçõos, julgar no- lembro de 1850, e a lei de 28 do Setembro de 
cossJrio additar â matricula ·especial já feita 1871. A ox:ecução. e applicaçlto desta logis-, 
qualquer decla.ra.çll:o, que níto prejudique os lação, nos pontos em quo ella entra em con
direitos derivados desta matricula, estt1 no seu tacto com a liberJado, alto da inteit•a. compe· 
direitJ. · tonei~ do poder judiciaria.» . . , 

0- SR, SILVEIRA DA MDTTA :-Que duvida ! 0 ·sR. LAFAYETrE (!li'CSi<!enta ào conselho); 
o SR. CHRIBTI.\NO 0TTONI: -Si sustento -Isto e inqueationavel. . 

este principio, riito é- porque dê importancia O Sn. CumsTIANO OTTo~l :-A resposta do 
â declaração da idade o naturalidad1, a'que se S •. Ex. signiflca,_portantõ, visto que as1eis pDs
referiu o nobre s~nador por Goyaz; essa decla- teriorea citadns não revogaram a de 31, que esta,. 
raçllo, vindo das partes tnteres.sadas, tem pouco se acha em vigor. 
valor, salvo uriicamen,te o caso do ·provarem o .Sa. L.lF,\\"ETrE (prasid~nte do conselho): 
contra os declarantes. -V. Ex. está enganado: a ·lei de 18;10 altera 

O .Sa. SJLVE!ll.A liA MorrA:' -Como provani c0mpletamente; rofun~o a de 1831. 
muitas vezes. · 

O Sa. CHRISTIÁNO 0TTONI : - Creio que 
poucas vez~a. 

Portanto, eu . niio do~1 importancia a esta 
declat•ação, nem .tenho idóa. de pedir que so a 
addite i mas, si insisto nGste ponto, é porque 
entre as medid1s que eu julgo necessarias e 
quo advoguei no senado o anno passado, vejo, 
com grande satisfação, uma. dellas apregorla, 
pela primeira ve~ fót•a da minhn ft•aca autori
dade, pelominist1rio actual; e S. Ex. verá que 
a medtdli promottida depende de novas :leclara· · 
çlí~s na matricula. 

Pot• isso sustento que o poder logi~lativo es
taria no seu direito, •• 

O SI,\. LAFAYETTIII (presidente.ào conselho):· 
-Sem duvida; podiam•danar uma nova m~tri
cula. 

O Sa. CHRISTIANO 0TTONI:-Não me parece 
,gue seja. nova matric~~a; pot'<llle não ss lho 
póde addlctonar, nem eum1!lal' ~orno non,hum, 

Eu digo que o podot• leg1slahvo estarta no 
seu. direito, detet•minlndo q•1o cada senhor do 
esct•avos niJltriouludos ·aprosentasso na reparti· 
çãoflscal respectiva a sua matricula, o lhe uàli
cionasse . !!los ou taes declarações, que não 
prejudicassem o seu direito. 

O Sn. LAFAYETTE (p1·csidente do conselho): 
_;E mandasse emendar a matricula ospocinl 
'!insummada. , 

O Sn. Ctmtsri,lNO OrroNI:-Nüo o omond:1r., 
ilOt'quo so rosalvam todos O> dit•oitos dori vndos 
da matt•icula;, mns additnr-lhos docln.raçõos 
noccs>~~rias plll'.\ o~ttros ,abjectos, sobt•o os qnaiis 
a~ tonhn do logisbt•. · 

V. II. 40 

. O Sa. CaniSTI.lNO ÜTTONI:- Em tudo CjUO ó 
interpt·etaçlto ele lei, cm tu.lo que é• sciencia ' 
juridlcJ, em que sou leigo o discorro a ratione, 

·tenho muito receio ãe cont.estar os'co!IIpetonteà. 
Eu ha.via inferi.lo da declaraçlto de S. Ex_,,quo 
ncabo de let•, que o governo ntllrmava que a lei 
de"( da Novembro de 1831 está em vigor, opi-. 
liião que ó tam'Jem a do nobre senadot• por · 
Goyaz, que o disse no seu discurso.· 

O Sa. SILVEIRA DA MorTA:- Sim,· senhor,. 
esti em vigor ; a lei de f850 nao a al torou. 

O Sa, L.\FA.YETTIII (presidente do collsetho).: 
-Está cm· vigor, mas com as alterações que a. 
lei posterior tt•ou:.o. (Apo:aàos.). 
. O SR. CamsTIA.NO Orro~I:- Precisemos. O 
precoitJ da lei de 7 de Novembro, de que agora 
nos ocJupamos, e este : tolo o africano impor
tado de~ois daquella data dove ser reconhecido. 
livre, Este preceito está ou não em vigor V E' o 
que se perguntou. 

0 Sn. SILVEIRA D.l MoTTA :-isto Ó O que o 
governo niio quiz responder; 

O Sa. CamsriANO ÜTTONI: - Aoh.l que rJ
~~ondell quo o preceito legnl de 1831 esti .om 
VlgCt', 

Ja disso que sou muito acautelado e timido 
qun.ndo tonho a volloidade do avançar qualquer 
proposiçiio om mataria, om que mo devo julgar 
mcompetonto. Assim, confo~so no senado com a 
maior ingenuidade, que nilo sei bem ~unos siio 
os caracteres jm•idicos, qunl o o limito do 
tempo do inoxocuçiío, que pormitto ao jui1. <'On
sidol'lll' umaloi civil om dos uso o n1o applicnl-a 
a um cn.ao 11 '!UO seus termos 'niío a11plicnvoia, 

_._,,......., ... ~-.....,-:---- ·\·· ',_ -~-~--~,-._.,...,.1"1!:-~<~-:~:;.:~--~li,~' ~~: ?-,:--;?'---. ----
. . .- ..-. . 
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O SR. LAFAYETTIIl (p1·esidentb do oonselho): 
- E' umn quest«o de hormoneuticn j uridicn, 
uma questão grave, complicada, cheia de diffi· 
culda:le~. . 

O Sn. CaRIBTIANO 0TTONI:- E' uma questão 
em que niio mo animo a enunciar opinillo 
foi ta, mas para a ~ual peço a nttençito dos jll· 
risconsultos que tom assento no parl!Lmonto. 

Est~ manhã, pela primeira voz, tive noticilt 
de uma consulta do ·COnselho de estado, que se 
refere a este ponto, com respeito á lei do 7 de 
Novembro de 1831 ; nem sei si foi resolvida, 

Nll:o pttde obtol-a pBra esclarecer-me, nem 
conheço outros estudos. .. · · ... 

Estou, portanto, reduzido á minha razão ; e, 
si me é permittido fallar a ratione em questões 
desta ordem, pedirei licença ao senado, com 
todos os protestos de reconhecimento da minha 
incompetencia, para dizer : parece-me que uma 
lei manifestamente applicavel a conterias do 
milhares de casos occurrentes, e que por largo 
periodo de tempo, como o de 50 annos, nl!o foi 
applicada nem tentada applicar a um só desses 
casos, deve ser reputada em desuzo, 
· Ora, tal é o caso da lei de 7 de Novembro de 
i831. Que nunca, por Odpaço de meio seculo, foi 
ella applicada, é notorio e sabido : as sentenças 
apontadas são todas recentes. 

O SR. MARTINHO CAMPos:- E nito são sen
tenças: alto ao tos todos administrativos e atrabi· 
liarios, a mór parte delles, 

, 0 Sa,. C RISTIANO 0TTÓNI:- Que a lei era 
ap).llicavdl a centenas ae milhares de oasos, 
facilmente se prova. 

São passados 52 annos depois da promulgação 
dessa. lei. Os africa.nos importados nunca. o eram 
_om tenra idade; a.s crianças não supportavam a 
travessia, nem a.chavam compra.dores, porque o 
de que se precisa.va era braços para o trabalho, A 
minima. idade dos africanos importados pódo iler 
avaliada. em 12 a 13 a.nnos. Assim, dos impor
tàdos antes de 1831 só podem existir alguns 
m11.iores de 65 annos, e sa.be·se que raros desses 
infelizes tra.nspoem ta! méta, Portanto, ou não 
existem, ou silo ra.risaimo• os indivíduos na
turaes da Africa. que estejam isentos da sa.ncçito 
da lei de i831. Eu nito tenho conhecimento 
de um que seja. 

Dir·so-á que pódo haver dsscendontes: sem 
duvida; mas serão muito poucos, por<Jue, como 
sabem os homens da. minha idade e mata velhos, 
que observavam o que se passava. entre nó;, 
naquolle tempo e até 1850, emquanto foi fncil e 
barato o supprimontode braços da aos ta d'Africa, 
a. mortalidade:las orianças,fllhos desses esoravos, 
era. enorme, de certo ma.ior de 80 '/o· Aqui nas 
provinci11s do Sul, que produzem oafé em larga 
esoaln, ora doutrina cort•ente, poderia ató dar 
testemunho pessoal em um inquerito n esse res
peito:- o escravo de 18 ou 20 annos comprado 
até .1850 por 300$ ou pouco mais, empregado 
na cultura do oafe, po:ha colhor em um anno 
100 arrobas no valot• liquido do 300$, preço pelo 
qual tinha sido comprado. Ot•a, deHdO quo por 
300$.ou pouco mais, podia-se tor um tra.balhador 
nossas condições, ninguom se importava com a 
sorte das crias, que só no fim do 14 ou 16 annos 

pod~riam fornecet• igual serviço. Dahi se seguia 
CJUO a mortalidade era immonsa ; diminuindo' 
considet•avelmente depois de 1850, !{Uando se 
começou a sentir 11 falta do braços, e diminuindo 
ainda mais do pois da epidemia do oholero. 
morbus, c1ue 'Victimou a populaçi!o escrava., 

O que ae segue dessas observações é que a. 
gra.nde maioria da. esara.vatura existente ó 
composta dos importados desde 31 até 1850 e dos 
seus descendentes, a todos os qua.es é applioavel 
a disposição da lei de 7 de Novembro de 183i, 

Si, pois, essa disposição é assim a.pplioavel a. 
tantas centenas ·de milllat•es de individuas e 
por espaço do 50 annos nunca foi applioada, o 
desuzo me parec(bem:cara.cterisado, (i) 

O SR. OauzlMAOHADO :-Não apoiado; enti!o 
a estatistica. não_ é exacta., De 1831 a.i850 apona.s 
se importaram 190.000 a.fricanos. 

0 SR, PRESIDENTE :-Attenção 1 A meaa. nito 
dit apartes, · 

0 SR~ 0HRIBTIANO 0TTONI:-Peço a V, Ex, 
que mantenha este pt•incipio : a. mesa nilo dá 
apa.rtes. 

0 SR. PRESIDENTE: -·Sim, senhor, Mas ha 
·um meio muito bom de evitar os a.partes: é nlto 
fazer cabedal delles, e ir por dia.nte, · . 

O SR. OHRIBTIANO ÜTTONI :-Desejo fa.zel-o ; 
mas V, Ex. sabe que nem sempre é isso poa· 
sivel. A's vezes mesmo a consideração pa.ra 
com o collega quê dá o aparte a.rraata.-nos. 

Continuarei. Accrosce hoje a grande ditllcul· 
dada, quasi impossibilidade da proya., 
· Quem observar a constituição da popula.çil:o 
escrava entre nós, os seus habitos, e os dos se· 
nhores, ha. de 'Ver que no maior numero da cp.soa, 
na. quMi totalidade delles, n prôva é im,Possivel; 
não se póde averiguar si o crioulo tal e descen
dente da um africano importado antes ou depois 
de 1831. 

Si em um ou outro o aso, por dealaraçi!o da 
parte interessada, póde 'Verificar-se a infracçito, 
applicat• a pena· aos ~ouoos que disseram 
a verdado,e amnistiat• os mnumeros infractores, 
que por serem insinceros impedirllo a prova., 
poderá ser lega.Iidade ; inas é iniquiJa.de, 

Assim J>Ois, e até que soja esclarecido por 
quem ma1s sabe do que e11 desta.s ma.terias, 
reputarei ~ lo i de, 7 de Novembro oahida em 
dosuzo. . 

Este ponto era ol>jecto de uma da.s pergunta.s 
ilo nobre senadot• por Goyaz, quando a.llegou a, 

(I) N~o quiz, nn rovls~o, altorar o quo disso no sanado; 
mn!i roconllOCO flUO, arrnstndo poln argumoutação, om· 
prcgnoi nosto poriodo alguma layporbolo. Comtudo, a. 
,·octiOcaçi!o não nnnulla o nr~umonto. Dos l.üOO.ooo o•· 
cravos !!XI~tontos om 1871, mio 110 pddo uvnlinr om mnis 
1lo 300.000 os lmpOI'tados por conlrnh:uulo dopol'i do 
tBiiO, o sua doscondone\1\:, mas calos Unham cm torll}() 
1111l!llo mono~ ~O a.nnos do I dado do quo os tln importaç/10 
Jogai anterior; o foi a Jl!H'til' do lAGO qno diminuiu a. 
mortrl.\ltlndo tlnH cl'ias. Jlor !Aso Oli da importncão illo· 
gni 1Jovom tor protlnr.tdn, om prnpol'çfip, mniR tio IJUO os 
outros. E'' polH, 0111 VOJ'dado, nnvto ILV\1\~!l!\O Qaii\JiliOro 
l111 casos a qno ora a ppliea:vol a 10i do tB.It, qno a no· 
nhum dollos roi appllcadn no doourso do UO nu nos. 
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ejurisprudonci~ v~ria; porque. ó do vet• que 
a resp~ito deLqueilalei nitu ao ailogou a vnl'io
d~do de in terpretàçõus, 

O'Sn. SrLVI!lmA DA Mo·rTA:- Não, senhor. 
O Sa. CRR!STIANO OTTONI:- N une~ ao disse 

que as palavras d11. lei podem ter dous sentidos, 
ou que olferecom duvi<la ou ambiguidade : a 
jurisprudencia varia consisto em que uns juizes 
applieam a lei, outros a julgam em desuzo. 

Mas a este respeito o nobre presidente do 
conselho parece-me que nil:o tev~ razão de es
quivat•-se a dar sou parecer, .. 

O Sa. StLVmlRA DA MoTTA :-Nilo teve. 
O Sa. CHarsTIANO 0TTONI • , • declarando, 

com a autoridade dupl~mente respeiln.vel da 
scienci~ e du po<ição, o que julga sobre esta 
V11.ria jurisprudencia. Não ser1~ isto inftuir nas 
decisões do poder judiciaria. 

O Sa.·SrLvmmA DA MorTA :-Apoiado. 
O Sa. CHRISTIANo 0TTONI :- Os juizes, em

quanto algum acto que os obriguo nil:o fór pro
mulgado, diante do p~r.ecer do nobre presidente 
do conselho n!!o deixariam de ter a lil>erdade de 
julgar como entenderem. 

Entretanto, a variedade de jurisprudencia 
parece que deve ser no parlamento ob,jecto de 
estudo : deste póde resultar a necesstdnde de 
uma resoluçilo tnterpretativa, que sem duvida 
póde promulgar (corpo legislativo. 

O Sa. SrLVIIIIRA DA MoTTA:-E que o governo 
deve propor. · 

O Sa. CaarsTtANo 0TTONI: -Pois n!!o per
tence ao poder legislativo fazer leis, interpre· 
tal-as, suspendei-as, e revogai-as 1 

Não é preciso ser jurisconsulto para ponderar 
os serias inconvenientes deste estado de cous~a: 
uma lei cujos termos não otferecem duvida ou 
&mbiguidade, ser por uns juizes applicada, vor 
outros considerada em desuzo. 

Si p~ra corrigir tal anomalia neoessario fór 
um acto . .legislativo, quem mais competente 
para promovei-o do que o governo Y 

O Sa. SrLvmrnA DA MÔTTA:-Apoiado, 
O Sn.. CanrsrrANO OrroNr:-Portanto, a opi· 

nião do governo sobre este ponto de jurispra,• 
dencia rue parece necesaaria aos estudos a que 
se dá o parlamento. · · ! 

Annunciei uma digressão antes de entrar no 
•verdadeiro assumpto que me wouxe ·,r tribuna1 
e .qua era o additamento ao requerilneato. F';!l 
nesta digl'essão muito mais longo do quo deVln 
e desejava ser. Si alg'Um dia tive habitas de 
tl'ibuna, vou os perdendo. Entro no assumpto do 
meu additamento ao requerimento em dis
cussão. 

O Sn. PnlllSIDIIINTlll : -o nobre sen~dor da 
licença 1 · 

Têm de pat•tir ns ciommissões para o Paço 
~ara doaompenhar a sua m issiío, O nobro ·sa
nador faz parto do uma dollns; por consc· 
quoncia, eu convido-o a intort•ompor o sou dis
curso., Fi.car~ a, sess1í~ suspo.nsa ató li volta 
dns comm1ssõos, o ilopo1s contmuarti. 

O Sn. CnmsTrANO 0'f'l'OlH :-Sim, sonhor, 

A' meia hm•a hora depois do meio dia., o Sr. 
pt•osidento pediu licença no orador para inter
romper o aeu <iiaourso, e convidou as doput~çlies 
quo tem do ir ao paço apt'Jaentar a Sua Ma
gestnde o Imperador~ resposta á falia do thro• 
no e os autographos da as>embléa geral, rela• 
tivo 11 tlxa~ão das forças d~ mar e terra o á dj,. 
versos croditos, 11 desempenhar sua missmo, o 
fazendo parte de uma das deputações, o orador 
szspendeu a sessil:o a sessilo atê ao regresso daa 
mesmas. 

A' i hora o 40 minutos da tarde, regressando 
a deputaçãO, continuou a seulo', _ 

O Sr. Oorreta, pedindo· a palavra 
pela ordem, diz, que na qua1ida.de de orador da 
deJ!utaçlto encarregada àe apresentar a Sua. 
Mugestade o Imperador a resposta à falla do 
throno, ~ue esta desempenho11 sua missllo de• 
pois de liaver sido intt•oduzida com as forma
lidades do esty lo, junto ao mesmo aug11sto 
Senhor, o qual dignou-as de res}!onder :
' Agradeço muito ao senado a ·manifestação de 
seus sentimentos. ., 

O Sn. PamsxDmNTIII declarou que a respoaíâ 
de Sua Magestade o Imperador era recebida 
com muito especial agrado. 

O Sr. Oa:risansão deSlnlmbú, 
pela ordena, diz que na. qualida.do' de orador da 
deputação encarregada de apres~nt11,r a Sua 
Mageetade o Imperador os autographos dos de- . · 
creto~ da assembléa geral, relativos à tlxaçllo 
de forças de mar e torl'!l; e a diversos creditas, 
que esta desempenhou. sua missito, .depoi• de 
haver siào introduzida com as fo.rmalida.des_ «W 
eetylo, junto ao mesmo augusto Sen)lor, o 
q~al ~e dignou de responder : « Que o' e;~~r 
mmartn . ., 

O Sn.. PRlllsmmN-rm declarou que a resposta 
de Sua Magestade o Imperador era t'eaebida 
com nauito especialagra1o ; e t!e11 a. palavra ao 
Sr. Chriatiano Ottoni p~ra continuar o 1eu 
diseurao. 

O Sr. Ohrlstlano Ottonl (con
tinuando) :-Eu tinha concluido as observações 
9ue julguei dever adduzir a pro,Posito do de· 
!)ate occorrido na sessil:o antertor 1 refl&ll,.u 
motivar o·additamento que annunciei ao se
nado. Vou tentar fazei-o, tanto qullnto nae fór 
possivel no estado de fadiga, em que j4 me 
acho, 

Seja-me, porém, pormittido, antes de encetar 
esta segunda p~rte due minhas reflexões, obser
var que toclas as vezes que em debutes publi.cos, 
da imprensa ou do parlamento, eu me tenho 
occupado destas questões, tenho tido a infelici
dade do des~grada.t• n gregos e troyanos : tenho 
bojo o receio de que o quo disse ató aqui haja 
deea.gl•adado a uns, o o que vou dizer desagrade 
a outros. Tet•ei muito pez11r, mas, como ,iâ 
disse, considero-mo cumprindo um dever ae 
mon cargo. 

A ju~titlcaç1ío do nclditamento depende, e 
começarei por ostn parto, da annlyso da esta
tistica que nos apresentou o minisLorio da ngt•i· 
cultura osLo anno. 

--~-·-· ·---··--------,..._, ____________ __ 
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O senado VOI'u, como esta oslntistica esta 
demonstrando, que carecemos do sórias prov:
dancias, de que não ao tem cuidad'l, 

Temos cm primeil•o Jog-ar o nlgat·i~mo dos 
matl·iculadoa ató 1873, te1•mo dos prazos con· 
cedcidos p1u•a a matricula: i.540.79B ; mas, nc
cremonta. o relator ia, faltam as declaraçiíos de 
42 muuicipios. - · 

Julgo oste simples facto, de nito ter a:nda hoje 
o governo imperial conhocim~nto do numei'O 
total do1 o>cravos inscriptos na mllti•icula que 
se fechou h!l i O annos,muHo grave e indicador 
de descuidos que polem prejudicar ·.a. causa pu· 
blica, · 

Organizada a matricula com a cominação, o 
esc1•avo nii·J matl'iculado dontt•o do prazo será 
livro, o arrolamento ficou perfeito; o numero de 
escravos existente ficou determinado com mta
ctidão mathomatica.. Conhecei-o o gove:•no de· 
pond ·a só de l!jUB seus agentes fiscaes, demissi
vois ad ntllllm, c~tmprissem .o seu dever. 
Nestas condiçõas, como diz o ministerio: fa.ltam 
as declarações de 42 municípios 1 E nem uma 
palavra do3-meios coercitivos ompr.1ga.los para 
que cs omissos cumprissem o seu dever ! · 

Eis o que lamellto. O numero, como disse, es
tava em 1873 mathematicam~nte det•rminado; 
a concentrnçito dessas informações om mão do 
governo dependia de seus agentes. 

Seis mezes, um anno, aupponhamos, et•n prazo 
mais que sufficionto para se colherem todo3 
asses dados ; domo3, porem, dous annos :em 
1875, ai n nossa a. 1mmistr,lção publica t•ofie
ctisse na importan:in.desta estatística, o minia
tet•io teria expelido uma circular !IOl pre.si
dontos das províncias em que houvesse 'Omissos, 
dizendo: marcai-lhes um prazo improrognvel 
par~ cumprirem o sou dever, e sejam inexora
velmente demittido 1 os que nesse prazo o não 
cumpr:rom. Nenhum seria demittido, o o nu
moro estaria completo. 

A omissão podia nito ser innocente :não c m
municada a matricula, facilit~varn-so faHfica
ções do entl•elinhas nos livros; como tivora)n 
lognr na cidade dJ Diamantina. 

Com tudo e apezat• do que disso, roconhoço 
que este ·algarismo, wm a informação dl nu· 
mero dos municipioa que falhm, contém, senão 
o numero exacto, uma boaappt•oximação total 
d& matricula., 

Quaronta o dous municípios rJpresentam 
cerca de 6 •fo do numero totnl, C{Ue SilO 760 
e tantos ; mas, como esses municip1os omissos 
siio n~turalm~nto os mais longínquos, monos 
povoados, onda a população escrava O· muito 
menor, o numero que lhlta niio pódo ser 6 •f., o 
estou persuadido do quo, tudo 1>onderado, 
accroscontando no algm•ismo citado 2 a 3 •/0 , 

toromo1 uma boa npproximn.çiio do censo d~ 
populaçito eYcrava, realizado por oífoito da 
matl'icula; sub:t•tl a corca de 1.58·),000, o quo 
nã~ está muito longe das nyalinçõoY de 1871, 
cujo tormo médio ora do 1.500.00:). 

Mas si cato algarismo, ainda ass'm um pouco 
in~ompleto, nos d!Í uma IJoa informnç11o, algnns 
dos seguintes qunsi para nndn sm•vom. 

Da 2• o 3• columna.Y do mnppa nilo trato, 
porquo ao roforom nos escravos entrados o sn· 
h idos dos divo1'sos munici pios. Esses dous nu- ' 

meros, tomados om rolaçtto n todo o lmpm•io,<· 
deviam s~t· igunos, porqne o quo sahe de um 
município .entra cm outro. E em verdade, a pe
quena diff,ronça de 224.000 pa1•a 232.000·pódo 
oxplicor-so pot• nlgum~s f~ltas de communica
çüo 011 de nvorbnçito. Não tom iHto alcance. 

Passo ao al::tm•islllO summamonto important1 
da m01•talidndo. Diz o m:tppa : -Fallecidos 
132.777 • 

Esta algarismo representa 8,6 °/o dJ numero 
do matriculados e corresponde 11 nove· anno3, 
d~ 1873-1882. Calculada a raziio da pl'Ogrea
sit•), acha-s3 a taxa 'annual ela. mortalidad~ 
quasi igual a 1 •/0 , difl'eronça do poucos mil
lesicnos. 

Pois bem, osb algarismo é simplesmente in
acoitavel, inverosimil, absut•do: niio se póde 
concili'lt' com nenhuma observação de mortali
dade feib em qualquer paiz do mundo, em qual
qu~•· nucleo de populaçio, qua.9SIJ.Uer que 
sejam as suas condições. · 

Um habil medico do Rio do Janeiro, o Sr. 
Dr, José Maria Teixeira, formado ha alguns 
annos, OJcolheu para assumpto do sua these 
-A mot•talidade na cidade do Rio de Janeiro-; 
investigou dos registras publicas, compulsou os 
trabalhos ela junta d·J hygiono, examin~u 
ob.>et•vaçõe.l espocia.es 'do Sr. Bal'iio do Lavrad1o 
e do fallecido Dr. Signud, medico habil, que 
residiu longos annos nesta cidade, colligi u 
todos os dados que pódo reuni,•, alguns muito 
positivo> e interessantes, e chegou á conclusn:o 
.!~ que a mol'talidade na cidade <!o Rio de Ja
neiro, em um periolo de. 15annos, si amemo· 
ria mo não falha, regulou a 4,\1 °/o annual
mente, subindo a 4 1/2 •/o nos annos d·J nota· 
veis epidemias. -

Nesse mesmo trabalho estatistico encontrei 
ci t~ções d;J taxas do mortalidade em quasi todos 
os paizes da Europa: em nenhuma parlG :1. "/o, 
om poucos menos de 2 1/2 •j0 , na grande maio~ 
rb dos paiz1s 2 1)2 ató q.uasi 4 •/o· 

O mesmo cidadão inautuiu uma. investigação 
especial sobre a mortalidade dos Gscravos no 
R10 de Janeiro, c chegou ao resultado ,le que 
o.>sa mortal: :.!ade era de 5, 12 °/o annualmente, 
o que não admira, p)rque õ sabido quo ·em toda 
a par~1 não só a r.1ça negra vivu mMos :lo rtue 
a branca, como a condiç!lo servil augmenta a 
mortalidade; um nucleo do população composta 
do escravos comparado com um nucleo igual de 
população livre .aprosenta-inorto.lidado sempre 
maior. E' isto bem natural. _ '' 

Tonho noticia da outro 03tudo, de genero rli
verso, om época differente, sobre dados com
pletamente distinctos, om outras condições o 
c1uo confirma notavelmonto este algarismo 5 •/o· 

Em !871 avaliava-se, como ou já disse hoje, 
em coroa do -milhiio o meio os escravos OJds
tontes ; avaliuçllo que a mat1•icnla provou niio 
estar mui:o longo da verdade. Em 1851, 20 
annos antos, logo depois· da ofi'octiva extinc
çiio do h•afico afl'icnno, o fallocido Candide 
Baptistn. do Oliv:lit•a, mathomntico distincto, 
muito dado :~ quostõos estatísticas, colligindo 
quantos dados pUdo reunir, nvalinua a populnçiio 
escrava rio Brnzil om dous m:i\hõos o mola. 

Do ontfio por dianto não entraram mais, o a 
populaç1io om 20 annos se reduziu do 2.500.000 

,, 

····-______,_ ___________ j 
__ ,. 
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\ 1 ,500,00~. Çalo~ladfl. cat~ diminuição, como 
hn pouco md1qum, pt•oournndo a razão da Jll'O· 
gt•eas!ío, acha-ao o algllriomo 2 1/2 •/o do ro. 
clucç!lo annual. 

Reforinuo·mo a.ostcs algarismm em um pe
quono estudo que publiquei em 1871 sobt•e e~la 
mllg·na questão, commotti uma iuadvortencin, 
cuja rectificação actualmente me ó util. 

Considet•oi os 2 1/2 •/o como tnxn de mortnli· 
da de, quando ó t•eclucçüo do populaç·,o isto ó, 
ditforonça entre os obitos e os nascime~tos. 

Das indagações do St·. se nu ·lo r Teixeira J u
niot• em 1871 resultava que a taxa annual dos 
n~scim·mtos regulava !'O I' 2,3 •/o. Assim, para 
quo, deduzindo esta taxa da da mortalidade, re· 
sultusse uma diminuição da população de 2,5 •/o, 
preciso é r1ue n10rressem annualmente 4,8 •Jo, 
qunsl os 5, . 

Assim, tudo prova em favor da taxa de 5 •/o, 
para a mortalidade dos cacravos. 

Todwia d~vo·reconhecer que de 1871 plll'll. cú 
existem causas que devem diminuir um tanto 
esta mortalidade : alio o melhor conforto t'esul
tantB de diminuição do numero, e a nito exis
tencia do crianças escr.was, porque as que 
nascem são livres; as crianças até sete unnos 
em ger:~l morrom mais do que nas outras 
idades. · 

Mas ó manifesto que ostas nllegações não 
podem justificar a enot•mo.reducção de 5 para 
1 •/o. Póde-se conceder 1 •/o,. seja mesmo, 
11/2 •/o, o. ficat•emos na taxa 3 1/2 •f•· Faço 
assim- ás causas de roducção do taxa concessão 
a mais l~rga posaivel. . 

O Sa. SILVEIRA Do\ MoTT.\ : - Apoiado, 

O Sn. CHRIS1'IANo 0TTONI : - Nilo creio pois 
que aeja razoavel estimar em menos de 3 1/2 •/o 
a tax~ de mortalidade da população escrava do 
1873 para cá, Pois bem : cnloulanclo·S·3 com o nu
mero da matricula, á ra~ilo da 3 i/2 •/o em 9 
annos , chega-se ao algarismo de 4 31.000 
mortos. O governo só sabe. d1 133.000, menna 
da torça parto. Como ó pos•ivol admittir-se o 
facto o deixar de commental·o 1 

A secretaria ela agricultura, com certeza, não 
omittiu informação, sJmmoll todos os algarismos 
quo lhe chegaram; com certeza tnmbem n!lo 
errou a somma, disso o que sabia : ó mesmo do 
presumir que os agentes fiscaes que forne• 
coram ossos dados deram o que tinham. 
, Ma~ o q uo se segue, sondo o resu!Lndo o que 
acabei de assignnlat•1 O que se segue ó este 
facto, que merece a attençito da administração 
publica : niio existe t•ogistro regular do obitos 
doa escravos, 

O Sn. SILVEIOA Do\ MOTTA :-A['oiado. 
O Sn. Cni\ISTio\NO 0TTONI :-E' n conclusão 

nocessaria, o nqui ostt\ como, na fo,•ma da 
observação s~mpro ju1iciosa do illustt•o ancião 
9.ue m~ fica 1\ osrJuot•rl~t, uqui osttl como a esta· 
t!lltica auxilia o. administração publica, 

Eu julgo quo com ns minhas observações 
possorios, f[UO jt\ duram bnslanto, porque in
folizmento sou ~'eiho, podot•oi nssignalllr umo. 
das p1-i!l.cipaos cau~e>s t!ostn faltn. 

A maior pflrto dn oscJ•nvntm·.• oxistenlo por· 
tonco ti grnndo lavoura, o ca•ll\ fnzendoiro do 

..---·-----~----·-·----

cel'ta ordom tem nn suti fazonda um comiterio, 
em que e~pultam os escravos quo morrem, 
som nonhumtt fiscnlisaçllo rlns autoridades. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-E' verdade. 
O Sn. Cmtts'rio\NO 0TTONI :- Communicam 

uns, niio communicam outros ao vigal'io, plll'll 
que faça o :wsontumon~o, si quizor;. ao colle
ctor mnguem commun~ea, e o1s o.qu1 como os 
registres publicas ignoram a grande maioria 
dos casos de mnrte na poJ-Iulaçlto escrava. 

Este l!il•eito, que foi em outros tampos de 
falt11 absoluta do communicações, talvez uma 
necessidade nos grandes estabelecimentos da 
lavoura, este direito do ter um cemiterio, cm 
tempos mais crus . occultou debaixo de seis 
palmos de tel'ro. terriveis dramas do ct•uel
dado c sevicias. 

ActutLlmente, que os costumes s~o outros a a 
época não comporta cruozas, nilo tenho ap;ire
henaões a este reap:ito; mas o nível da mora
lidado, confoss,moa com franf[ueza, não tem su
bido muito, o o me>mo individuo que não é capaz 
de praticat• crueldades, muitas vozes não terá 
escrupulo em fazer registr>r a morta do homem 
livre, que colloca no logar do escravo realmente 
morto. E eu pergunto : tom o governo_ certeza 
do guo neste immonso numero de escravos fal
lecidos, q11e n!ío constam doa registras, não 
haja muitos cujos Jogar esteja occupado pot• in
·gonuos ••eduzidos a oscravidiio, e cuja morte 
fosse r0gistrada. em Jogar da dos escravos~ 

O SI\. RmEIRO DA Luz : -Não constn que 
em parte alguma sa Lenha dado semelhante 
facto, 

O Sa. CHI\ISTIANO 0TTONI : - Respondo ao 
nobre senador que mo consta ter-se dado este 
facto om alg-uma parte, 

O Sn. RIBEIRO DA Luz dá um aparte. 
O Sn. CHRISTIANO 0TTONI :-Não tenho co

nhecimento pessoal, mas informação.de pessoa 
da maior t•espeitabilidado. Admitto que o abuso 
não seja facil em larga escala. 

O Sn. RIBEIRO Do\ Luz :-E11 nem creio que 
o abuso ao possa dar por muito tempo. 

O Sa. CHRISTIANO 0TTONI : - Mas, uma voz 
que o nbuso ó passivei, é necossario providen
cinr para tornai-o impraticavel.,, 

O Sn. SILVEIRA M MoTTA. :-Para isso é 
que ó o meu requerimento. 

O Sn. CHRISTIANO 0TTONI , • , sobretudo, 
q uandrt ó tão simples o meio do evitai-o, e é 
organizRt o quo nós já temos para 11 popula~lto 
livre-o rogistro ros-ular dm obitos pllra a po
pulação escrava, que não existo, como está 
provado. 

Eis ahi mais um ponto quo roclnm't a atton
çilo do govorno, o podo providencias. 

Nilo m 1 dr~ moro nollo, porque quero resumir· 
me e ostorl fatigado, Accroscento sómento que, 
roctiftcado o algat•ismo da mortalidade, o dos 
ex is tontos dosco a cerca do i.OOO,OOO, .em 1882, 
hoje ó um pouco monos, não i.300.0tl0, cnno 
diz o t•olntol'io; 

Passo ri colurnna dos mnnumittides, 70.:183 ; 
mns om outra tabolln so vô quo dostos só 
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foram Jibet•tadoa poJo fundo de emancipação 
:12.898 ; deve-all, pois, á acçüo doa pm•ticulares 
57.285 manumia-;ões, numm·o quo em outt•a 
bbolla. ó elevado n 87.000, em vista do informa
ções da. ultima hor11 .. 

Confronto o senndo estes algàrismos, 431.000 
mortos, 87.000 libertados pelo• pat•ticulat•es, e 
apenas ne mesmo poriodo :13.000 emancipado_s 
pelo fundo decretado, , ' 

Esse t•oaultado, a meu ver, nos envergonha 
perante o mundo civilisPdo. Dissemos-lho pela. 
voz da Joi de 28 de SBtembro, que o Esta lo prõ
ce.leria á emancipação graduai da esct•avatura; 
e em desempenho deste compromisso, emanei· 
pa.mos :!3.000,omquanto a morte liberta 431.000. 

Reputo isto uma vergonha nacional. 
Simplificando as razões, acho osta. proporção 

34: 7 :i, isto é, emquanto morrem·34 escravos 
e os particulares libertam sete, o Estado eman
cipa um. 

Ess9 estado de cousas desacredita-nos na opi
nião do mundo; esse estado de cousas precipita 
a anarchia nos nossos estabelecimentos t'ut·aes, 
já dando justos motivos de censura ó. evolução e 
propaganda, que prosencinmos. 

O SR. SILVEIRA. DA MoTTA.: -Sem duvida. 
O SR. CHRISTIA.NO ÜTTONI: -Sou Íalvoz to

merario,assumindo a responsabilidade do avan
çar estas proposições ; mas julgo que devo ser 
e::s:plicito, como não o são muitos que tratam da 
mataria. 

Em :1871 discutiram-se diversos processos 
para encetar a emancipação da eseravatut•a, 
Um dos meios discutidos era o que passou a 
ser lei; mns outro meio que foi proposto, dis
cutido e abandonado, a meu ver com toda a 
razão, era o de determinar-se um prazo fatal 
para em dia determinado serem todos os escra
vos declarados livres. 

Condomnada esta ideia, a meu ver sensata
mente, pelo corpo legislativo, passados annos 
volta á arena, lembrada como a melhor solu
ção. Não ó passivo! desconhecer que a 
evolução neste sentido está fazendo progressos, 
e que ha de favorecei-a a incuria, senão des
lealdade com que se procede na execução do 
methodo prefer1do. 

Eu não repudiei a convicção em que estava 
na9.uelle tempo; nunca darei o meu voto para 
a hbertação simultanea, seja immedinta, seja 
deferida, de um numero avultado de escravos, 
como cerca de um milhão que ainda temos. 

Muitas são as razões; allegaroi sómento uma 
das principaes. • · 

E' sabido que os individuas reduzidos ao es
tado do escravidão, sujeitos no serviço forçado 
de :12 a :14 horas por dia, muito natur .. lmenle 
julgam o trabalho uma ignomínia; desvairado 
o seu os pi rito pela servid1Io, quando se libertam 
consideram como o primeiro corollnrio de li . 
herdade o direito de não trabalhar, 

Mais tarde as necessidades da vida, em alguns 
a indob mansa, 11 acçiio das autoridades o elas 
lois os chama á I'azüo, o afmal hão do com
prehonder a dignidade da poKiçiio do homom 
que vivo do suor do sou >·osl.o, 

Mas ontre 1\ cess1tçiio do tr~tboJho foi•çado o a 
reorganização do trabalho livro, ha nocessariu-

mente uma intorrupç11o, verdadeira crise, Otl· 
cupnda pola ociosidade, pela vadiação ou pela 
vngnbnndagern, 

Ora, si esta ovoluçi'ío ci gt•adual, pódo haver 
ospe>•nnça de tambom gradualmente ir vencendo 
a crise e organizando a nova si tuaçilo oco
nomica.Mas doclarem-se livros em dia determi
nado, simultaneamente, um milhão de indivi
cluos degradados poJa escravidão, e que por isso 
:lbm•recem o trabalho ; fiquem elles ociosos uma 
semana que seja ; e, sem fallat• no cataclysmo 
eeonornico, quem póde responder pela paz e 
segurança publica 1 Esta p1·etençilo, em meu 
conceito, ameaça a nos<a sociedade com a in
va•ão l'epentinn de um milhil:o de barbaras, 

Entretanto, a evolução. das ideias continúa, 
e é pt•eciso encaminhai-a. Deveremos fazer o 
que temos feito ate hoje, ct"uznt• os braços W 
Quando muito um ou outro membt'o do parla· 
mento, em hora de ascensão de um ministerio, 
Qara ct•ear-lhe embaraços, aponta-lhe a teme
t"osa questão, e pede que diriJa o movimento : 
da h i não passam. 

u fundo da emanei pação, nos termos em 
que esta constituido, não ó cousa séria. 

Ha annos que se discute a idea do angmento, 
digo mal, não se discute, apregóa-se a necessi
dade, que ninguem contesta ; mas, em che• 
gando a hora de satisfazer praticamente a as
piraçiio, governo, commissões da camara, ca
mara dos deputados, commissões do senado, o 
senado mesmo, permitiam-me a franqueza, 
todos concordam em que é preciso augl)lentar 
a dotação, mas votam o augmonto de quatro 
vintena, qúe, repito, não é seria, 

A camara dos deputados, o anno passado 
passou da receita geral para a especi,.J, adju
dicada. ao fundo de emancipação, cet•tos impos
tos ; em conseq uencia dos ta addiçiio, diz este 
relatorio, que o fundo de emancipação deve ter 
produzido no anuo financeiro que termina hoje 
:1.600:000$000. 

A tó agora o termo médio era inferior a 
:1.200:000$ por anuo, mas este mesmo au
gmento de 400:000$, que eu chamo quatt•o vin
tons, não é re"l• esse mesmo augmento, o ba
lanço quando aqui vior, afianço, mostrará que 
não f01 art'ecadado ; afianço-o, porque do au
gmonto decretado ha que deduzir o producto de 
verbas que,om consequencia dos acontecimentos 
ultimas, tem desapparocido. 

A taxa de transmissão do propriedade escrava 
produziu no ultimo balanço, que é do :1879-1880, 
:142:036$, sondo na cidado do Rio do .Janeiro 
14L850$ ; em todo o resto do Imporia 186$000. 

E'tos 142:000$ representam o commercio de 
oset·avos que tom dosappat•ecido. 

0 SR, AFFONSO CELSO da um aparte. 
O Sn. CHRTSTIANo ÜTTONI : - Bem : as 

taxas provincin.es n~o podem entrar neste ba
lanço, mas a da côrte é geral, o para o mou m·-
gumonto ó o que basta. f 

E ora oste o granJa merca,Jo: os commor
cirmtos do escravos iam ao norto comprai-os o, 
para não pagar duas vozes o ia: posto do trans
missrro, os traúnm com j:l.:·ocumçiío lioo von
dodot•os, pam aqui In.vt•at• as osCI•ipturas; pm·
tanto, ora nqui o verdadeiro lllOl'cado e os com-

. ' 
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nradoroa eram quasi só os grandes pi·oductores 
i!e café, Rio de Janeiro, S. Paulo e Min~s. 

Dopois de deci•otado por essas troa provincias 
um imposto prohibitivo para na o.vet•buçõos, asse 
met•ca.do da côrte desappa.receu. (Apoiados.) 

As casas que ao occupavam disso,se fecharam, 
não tenho noticia de uma só que perduro;as.~im, 
os 142:000$ desnpparocem, nssim corno dosap
pnrece o. imposto de industdn pago pot• esses 
commorc1antes, que montava a nlguns contos, 

O SR. SILVEIR,l DA MoTTA : -E' exacto. 
0 SR. CHRISTIANO 0TTONI : - Portanto, os 

1.600:000$ annuncindos para este anno ni!o se 
hão de renliznr, e ainda realizados ' são uma 
ninharin. Augmentos somelhante~ nos nnnos 
seguintes apenas po&ori!o autorizar a. esporançn 
de que o Estado emnncipe, em vez de um es
cravo, um e meio, emquanto a morte liberta 
algumas dezenas. 

O SR. heu ARIBE : - E esse mesmo fundo é 
hostilizado pelas nvaliações, para as quaes hn 
abusos estupendos. 

0 SR. CHRIBTIANO ÚTTONI :- Lamentando 
este facto o nnno passado, e pedindo que o 
corpo legislativo fizesse nlguma e,ousa., o lilus
tre presidente do conselho de então, crue me 
está ouvindo, disse (lê) : 

"O Sr. Visconde de Paranagud (presidente 
do conselho) :- Sobt•o este assumpto ha muitos 
pontos que devem ser estudados detidamente : 
m~s ni!o julgo conveniente aventar a questão 
neste momento, o o nobre senador torá a com
placencia de não exigir isso de mim, por<l ue 
a questão é melindrosa; eu rião a. quero cortnr, 
quero resolvei-a., mas resolvei-a. pausada e 
prudentemente .• , » . 

E polindo eu ao menos um augmento mais 
sel'io do fundo de e)nancipaçt!o : 

"O Sr. Visconde de Paranaqu<r (presidente 
do conselho):-Si fôr passivei, e'u não duvidarei 
acoitai-o. Viu o nobre senador que eu, sup
pondo que o fundo de emancipação continua.vn 
desfalcado, quo se supprimia. a. restituição dos 
25 °/o, me mostrei contl•ariado, mas fiquei sa
tisfeito desde que sahi dessa illusc%o." 

« O Sr. M eira de Vasconcellos (ministro dn 
marinha) :- Agora não é passivei fazer mais, 
no ostndo em que se ncha. o orçamento • ., 

Vê-se deste incidente quiío pouca attenção 
merecia nssumpto tão impo1•tante ; com o nu· 
gmon to q uo n ostatisti c a está provando ser uma 
nihilida.de, o nobre ex-presidente do conselho se 
declarava satisfeito. E acudiu o Sr. o:r-ministro 
da marinha- o orçamento não supporta. mais. 

Era a ro.<posta quasi constante aos que pu
gnavam por este interesse ; o erçamo<lte nlto 
cou1pertn. E quando se aventnvn a idea de um 
imposto novo, lançado sobre os proventos do 
trnbalho eSCl'avo, tambem a resposta ern quasi 
invariavel, quasi um estribilho : a lavourn riilo 
p~'le. 

Mas eu replico : poderá a lavoura supportnr 
a desorganizaç1~ do trabalho o annrchin nos 
s9t1s os,l:!bOlocimonl\lA, quo hn do ser, n11o soi 
st om algun;ll\ pat•tp ostu começando n sor, n 
consoquoncu1 cln ovoluçiío que a nossos olhos so 

desenvolve, a cuja frente devia colloca.r·se 
o governo para. dirigil·llo e nito se colloo/1. W 

0 Sn.. SILVEIRA DA MoTTA:-Sem duvida. 
0 SR. CHRISTIANO 0TTONI:- Então O mal e O 

prejuizo serão maiores. 
Não se trata, pois, do pequeno abulo, que se 

pódo pedir a. um orç/l.mento •empre em deficit, 
não se t:rata de lançamento do ·imposto em cir
cumstancias ordinarias,que deve ser moderado, 
calculado de modo quo nilo entorpeça. o de~en
volvimento das industrins ; não se trata disso ; 
trata-se das circumstancias ànormaes ; tratn-se 
de sacriflcios extram•dinarios para evitar mal 
maior : é nesta . sentido que se lembra o im
posto, e ao menos seria preciso discutir ••• 

Antes da proseguir com este assampto, oc• 
corre-me uma omissi!o que commetti no exame 
da. estntistica : hn nindn outros alll'arismos que 
indicam abusos, t•acla.mando provrdencias ,, 

Já notei que o commercio da. escravatura. des
appareceu, póde-se dizet• qua.si absolutamente 
no Brnzil. 

!) SR.· MARTINHO CAMPOS :-lnf6lizmente nllo 
e quasi a.bsoluta.menh 

0 SR. CHRISTIANO 0TTONI:-Em consequen• 
cia do desa.pparecimento da. procura e da otferta., 
o v.1lor vena.l do escravo diminue todos os dias, 

0 SR. MARTINHO CAMPos:- E de toda a.. p~ 
priedade territorial. (Apoiados.) 

0 Sn.. CHRISTIANO 0TTONI:- Eu podia. citar 
nominalmente o caso de pessoas que; desejanao 
vender escrnvos moços e robustos, não acham 
otferta alguma. 

O valor vena.l do escravo, em virtude do impos
to das averbações, diminue todos os dias ; mas 
ao mesmo tempo o valor médio pago pelo fundo 
de emancipa.ção está crescendo constantemente. 

O SR. JAGUARIBE:- Este ó o. abuso constan• 
temente praticado e contra. as intenções do le· 
gislador : ci abuso tremendo, que inutilisa a. 
medida do fundo de emancipaçi!o, o contraria 
os intuitos do legislador. 

O SR. CHRISTIANO 0TTONI:- Um rela.torio de 
1877 na. segunda. sessão (lendo): nos dava. a 
noticia. de 2.258 escravos manumittidos, me• 
rlianto a. dospeza de 1.294:981$, termo mé.lio 
573$000. . 

Em 1880 4.584 tinham custndo 3.192:898$, 
módia 696$, augmanto de 21 •f0 • 

Ató 188~, 10.001 ~or 7 .351:335;!; correspon
det•am ao custo méd10 de 735$, 28 •/o maia do 
que em '1877. • 

No nctual relatorio temos noticia de 12. 898 
manumissõaa por 9. 706:349$, inclusive os pe
culios: é pois 752.$ por cada um, 33 °/o de au
gmento sobre o preço de 1877. 

Não duvido affirmar que n continnação da es
tatística nos hn de dar preços ainda mnis ~tltos, 
porque nunc11 tínhamos visto factos como os 
que ultimamente a. impt•enslt tem denunciado, 
de mo.numissões feitas pelo fundo do emancipa• 
ção no preço do 1:500.~ até 2:000$, quando não 
h11 p11rticulnr rtue dê 800$ por ossos mesmos os
crnvos I 

O SR. DANTAs:- Têm havido osca.ndalos a 
este respeito. 

···---~.~· ,- .,,r,"•···-: .• ·-..--··--------- ···-~·-·--·~··----· ~----·-···-···"-
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O Sn. CuniSTIANO 0TTONI:- Si isto não in· 
dica fraudo om pt•ojuiza do fundo de onmnci
paciio, si ntto indicn. immot•nli~ltvlo e cor.rupç1lo 
nos arbitt•amentos, ou não set o que B~Jil pas
sivo! demonstrar com ulgarismos o estatisLicas. 

O Sn. JAGUARinl!l:- .Apoiado, sobre is~o ha 
necessidade absoluta de providencias. . 

O Sn. CunlSTIANO ÜTTONI\- E não ha pt•o
videncia etllcaz, senilo a quo acabt~r com os 
arbiti·amontos. Os perit~s nomeados hão do· BOI' 
por via do regra senhores de· escravos, que 
darito o valor aos dos compadr.:!s que vão sot• 
libertados, os qu~tes depois darão valor aos 
seus: uma mão lava outt·a. 

O Sn. MARTINHO CA~IPos:~ Mas o p:1pel 
principal é do colbctor; na província do Rio 
não sei de abusos. 

0 Sn. CHRISTIANO 0TrONI:- 0 callectol'. 
apadrinha-se com as disposições d.o. l'egula
mento, e ficam com a regponsabth·lade os 
peritos. 

O Sn. MARTINHO CAli!POs:- Mo.a não. ha pc-
ritos. • 

O Sn. CumsTIANO 0TTONI:- O regulamento 
não manda nomeai-Os? · 

O Sn. JAGUARIBE:- Ha, e ci da lei. 
0 Sn. MARTINHO CAMPOs:·-Mas cm geral é 

o collectot•. 
O Sn. CHRISTIANO 0TTONI:-E' um ponto da 

lei, uma providencia decretada na melhor fé, 
mas que, pelo modo como é executad~, vê-se que 
foi um erro, que deve ser corrigido acabanlo-se 
com os arbitramentos. 

Querem alglins que determine o pt•eço o 
agente fiscal. To.mb .. m me parece muito arbi
trio, e os abusJs não hão de cessai'. 

O que ó preciso, ó uml\ regt•a invariavel, 
· que n!to se posa~ sophismar. 

Eu pedi esta p1•ovidencia no anno p:1asndo, 
fallei no mesmo sentido, sem que entüo nin
guem me déss 1 uma. resposta, nem no parla· 
manto, nem pela imprensa ; ninguem se occu
pou com o que eu tinha. dito, d'onde ingenua
mente eu havia concluído que só diss ~ra dislll
tes ; hoje, r•orém, vejo alguma ditférença, que 
applaudo; v<•jo que a id!Ía .est~ ~ssentada, que 
geralm8nte se pensa quo o prectao acabar com 
os 'arbitt•amentos. 

Mas o anno passado, depois que eu J?e !lccu
pei com esta questão, um senador multo 1llus· 
trado, que tem occupado mais do uma vcz.logr.r 
nos conselhos da coróa, mal que ntto nomo1o por
que mo refiro a uma conversnçilo pat•ticular, 

. disse-me : "teve toda razão em tudo quanto 
disse contra os ai•bitramontos,-maa porquo nilo 
fal!ou nas patotas das classificações, cm que só 
são admittidos escravos dos compadres 1 » 

Eu ncoitei a omonda; depois tenho tido mui
tas outra'' informaçõ :s no mo.~mo sentido, o cc•Jio 
mosmo.quo ~om algum vicio nas clnssific:tçõoa, 
estes gmndes abusos nos arbitc•amontos nilo 
pocl~m ter lagar. 

Sem1lhn.ntos abusos so commottom, du Ol'cli
nnrio,om favor elo intlividuc,s dotormin~dos,cuja 
protecção jú v:om <lo trnz, vem das clnsscilcnçõos. 

Convem pois acabat• com as clo.ssitleLI.ções e 
com os arbitramentos : mus como 'I ~ 

O senado ho. do mo pot•miLtil• a cito.ção do 
um pequeno po.cnphloto quo, talvez vaidoso, pu·
blíquei om 1871, quando sJ discutia a lei dD 28 
de t:lotembro. 
A~i escrevi esta> pnlnvt•a>, quo b.om !lo hat•- . 

mom8am com as observuçõ3s de hoJe (le): 
~ Os senhores de escravos devem estar con

vencidos de quojà agora ci im~os1ivel sustentar 
o stalu guo ; e, pois que a encetada trans
formação do trabalho os ameaça do grandes 
perturbações e prejuízos (isto nilo se póde 
negar em boa fé), pot•que não convidai-as a um 
sacriftcio relativamente modico, e que I•esolv.e 
o pt•oblema com inteiro o comr,leto conheci-
mento do actual direito positivo 1. • • 

" Um imposto ad valorem emanc1par1a fi'IIC· 
çllo pc•oporcionnl ela escravatura. lmpór sobre 
o.s rendimentos de um capital rendoso, esta nas 
regras da economia politica ; à o l'espeito ú 
propriedade, represento.d~ por escravos, nasce 
unicamente de que ella constitue um capital 
productivo. » 

.. ~.é~;~~~~~~ i~~ç~d~ ·~ ~~~~~~d~d~ 'o' r~;pdsi~ 
ad valarem? O meio de evitar os abusos n quo 
a medida nltut•nlmonte està sujeita, seria. o 
seguinte: 

« Abairoo de um limite fixado em lei, cada 
proprietario arbitre o valor de cada um. de 
seus escravos, no MIO da matricula (hoje, 
póde 'ser por uma decbraçito o.dlicional foitllo .á 
vista da matricuh e nolla averbada.), e. se;a 
este o preço (e:to para a manumissao. Mas, 
sob1•c esse pl'eço dec!o.rado, recaia a taxa ad 
vatoron~, qtte n<io deve exceptuar idade, sexo, 
estado, nem molestia ou saude. 

«O escmvo n<ío arrol,do ficar!! livre. Os 
que (ossellt uvaliados em pouco, pa~a .lesar o 
imposto, poderiam ser manumitt<dos peto 
bairoo pl'eço ,. os que o exagerassem ndo seriam 
pre(erid~s, e pagariam n~a;s tempo. taxa des
proporctonada. Taes sélo os co;·recttvos.» · 

Ajunte-rte a este complexo de medidas, como 
unica. proferoncia, o menor pre.ço, e eu creio 
que os correctivos ftco.rllo completos. . 
E~tou l'Bpetindo textualmente o que eacrev1 

em 1871, e o que disse em 1882, sem nun~a obtec• 
outra resposta senão esta :-IL lavoura nao póde. 

1 Hoje, poróm, vejo no programma ministe
rio.l exactamente a parto mrtis essencial da. 
minho. idór• ; citarei t.extualmont.J (lê) : .. · ' 

«Uma outt•a providencia que tambem podo 
aor tomada, ó o augmenta dos recursos do funJo 
de emancipação, como seria a croaçilo do um 
imposto lançado sobro o proprio olomento 
sorvi!. 

« Opportunamen le o govel'Jlo . occupnr:i a 
uLtonçilo do parlamento com este assumpto. » 

A idón capital ó o novo imposto. S,o~ro ~aLe 
ponto estou disposto n fazoc:-me numst.oru\1, 
tenho mos mo noto.•lo c1ue depots de cu1·ta 1dac!c, 
dopoia qtto vai longo o verdor dos nnnos, ou 
ospocialmonto depois quo ost0u no"ta cr<sa, 
quasi quo tonho aô:lo do mini~toJ•inlismo. ·!a 
apoiai troa m\nistorios o conhnuito prni1lr Lorm 
npoindo o o.ntedoc·, ot•g;mi~alo polo nobre ao 

--------------------.,r-'1~.-,....._,__,...,._. 
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• nado r palas Alagóas, meu illus~r~ amigo que I os e~baraços oncontt•a<los pela administração 
me esta onvindo. · pa1•a a m•ganizaçiio de uma boa ostatistioa do 

Jti siio quatro. E' verdade que nito lho presto movi monto da população os crava matriculada, 
apoio quand même, é verdade que faço ao meu e de sua descendencia declarada livro. 
ministerialismo restrieç~es que provavelmente Igualmente : que providencia tom sido dada 
terão desagradado, mas e que eu estou persut~- para 1·emover osses ombarnços, ct~so existam. 
dido d'l quo no senado não pódo haver ministe· · B . 
rialismo guand m8me, como niio póde haver Junho 30 de 1883.- C. • Otton..-. 
opposição quand môme. o Sa. PamstDENTll deu para orJem do dia 3: 

O Sa, NvNEs GoNQALvms:-ApoiaJo. 
O Sn. CuntsTIANO 0TTONI:- Em uma oamara 3• discussi!o das pl'Dposições da camara dos 

qrganizada como esta, composta do procuradores deputados, do corrente anno: 

N. 41, approvando a pensão de 500 ré is dia· 
rios, concedida ao cabo de osquad•·a do 3• ba· 
talb.ão de artilharia Raymundo Jos6 da Paz ; 

que n!ío têm de dar conta a seus constituintes, o 
quo me parece conveniente aos interesses publi· 
cos.ó que cada senador nomeado deixe ao trans· 
por aq uelle reposteiro a sua tu nica de partid:~rio 
(apoiados), o que no senado faça politica cole- N. 43, approvando.a penaiio do 600 réis dia• 
ctica, vote pela medida que lhe parecet• boa, rios, concedida ao 2° sargento reformado do 
presumindo a fiel execução, salvo o direito de exercito Marcos José de Souza; 
censura q uo ó quasi illimitado. d 400 .. d · 

Convencido -de que este ó 0 meu dever colllo N. 44, approvando a pensilo e re1s 1.a· 
senador do imperio, justitl~o-me perante os rios, conced1da ao soldado refurmado do exerc1t0 
minia~orios em q uo tive amigos, de ser restricto, José Custodio da. Silva i 
limitado o meu ministerialismo i mas nestes N .. 45, approvando a pensão de 600 réis dia· 
limites, desejo ap~i_ar o actual ga.binete, para a rios concedida ao 2o sargento 1'eform11do do 
passagem da. medtda qu.e !lnnunc1ou. , e:s:e~cito Espacio Alvos de Oliveira; 

Venha, pots, o Sr. mtmstro da agricultura I 
com as proposbs que lhe parecerem conve- . N. 34, autorizando o ç-ove1•no a conceder 
nientes ; remetter-me-ei ao silencio atê que licença ao desembargador dn relação da côrte, 
ellas appareçam. E, seja-me permittido dizer, Eduardo Pindahyba de Mattos ; 
que uma das considerações que me dilo a espe- . . _ . 
rança de que algur11a cousa se fara, é o apreço ~· ?6, 1d:f!l de~ a~ bacharel Joao Ignac10 
em que tenho o cid:~diio que occupa a pasta da Te1Xe1ra, JUiz do direito da comar~a ~e San~a 
agricnltur I' o. quG vertenco esta mo. teria. Com Mari:l da Bocca do Monte, da prOVIUCia do RIO 

. oa outt•os Srs. mimstros não tenho o. honro. de Grande do Sul. 
entreter rela"ões do a.miz~de ; sei que são ci- d 

• · 2• dita das · pronosi•õe> a mesma camara . dadãos illusti·ados, não tenho motLVo para duvi· r ' 
dar de ~ou patriotismo ; mas, conheço mais do e anno: 
perto o nobre ministt•o da agricultura, e aflit·mo N. 11, contando, na antiguidade de posto ao 
ao senado que, da nova geraçllo que começa a tenente de estado-maior de 2• classe, Josà 
tomar parte na direcção dos negocios publicas, Joaquim de Andt·ade Neves, o tempo em que 
é aque!le cidadão uma das molhores esperanças esteve uggregado á arma de cavallaria, antes 
da provi ncia de Minas e do Brazil. de ser transferido para o estado-maior da refe-

. Tenho concluído. rida classe; 
O Sn. VtscoNo!ll om PARANAGUÁ:- Muito bem. 

Foi lido, apoiado e posto em discussã9, a qu~tl 
ficou adiada pela b.ora, o seguinte 

Additamento 

•« Requeiro qu1 tambcm o mínisterio,· pela. 
repartição competentes, inf~rmo qu:tos tem sido 

N. 25, o.pprovando a pensão de 600 réis di~
rioa concedida ao 2• Rargento reformado Lu1z· 
Ant~nio àe Carvalho Junior ; 

N. 33, autorizando v governo a conceder 
licença ao secretario de guerr:~, marechal de 
campo reformado, Barão de Mattoso. 

Levanti\•Se a sJssão tis 3 horas da tarde. 

FIM DO SEGUNDO VOLUME 

• 

V. II. 
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Diseursos integraes eujos extraetos aeham-se nas · 
·respeetivas sessões 

DISCURSO PRONUNCIÀDO NA SESSÃO DE j governo é do partido, e confundindo a ban· 
9 DE JUNHO DE 1883 deiu que elles arvoram clm a~ idóas que 

(Vid. pag. f03.) 

DISCUSSÃO DO RIIQUERIMIIINl:O DO SR. HENRIQUE 
D'A VILA. PEDINDO INFORMAÇÕES SOBRE O SALDO 
liiXISTIIlNl:E NA VIIRBA.-0111\A.S PUBLIC4S, ETC, 

O Sr. Silveira Martins começa 
sentindo profundamente ter de intervir na dia~ 
cuaaa:o deste req_uerimento, pois qun ó ellti re- · 
ferente à admin1straça:o do seu. illuatre patricia 
e amigo, ex-ministro da agricultura, prmcipa.l
mente tendo S. Ex. deixado o ministorio. Si 
n!o tiveaae deixado, era claro que, pelo dever 
que a ai mesmo se impuzora, e de que jã tem 
dado sobejas p~ovas nesta tribuna, levantandõ-so 
até com a maior vehemencia. contra o seu mais 
intimo amigo politico (com quem havia vivido 
25 annos do cordialidade), em nome 'dllB cnnve
niencias ~ublicas, em nome do intero,ae do 
sen partido, da coh 'rencia que devem guar.lar 
aquelles que fazem empenlío em realiza!' as 
suas idóas quando se acham no governo; é bem 
ci!Lro que ni'io po·lia o orador fazer tnmbom este 
aacriftcio ao sen illustre comprovinciano, que, 
mais do que outro qualquer, era obrigado a cin
gir-se a estas no~mns de governo, visto que 
tem sido o tnliamnn com f!Ue tem conseguido, 
na provincia do Rio Grande do Sul, voncer os 
seus adve1·sarios, os adveJ•aarios de idéas, e os 
adversarias por intore;ao, que silo muito peiores 
do que os de idóaa, porque estes produzem 
naturulrnente a reunião de todos oa o)omentos 
qU(\ se achnm om oppoaição, ao pnaso que 
os outros, os ndvoranrios do po•soas, têm 
a bandeira d~ i!óa, ponte fa.cil para attrahir 
to:los jlquellos q•o querem um pretoxtJ pnra 
tJ•aficat' ~em as con~cioncia.s, dizen:lo quo o 

deviam executar, _encostam-se ao governo e nlo 
rrcebem, nem ao monos, a condemnaçlo moral 
de seus concidadãos. No caso pr·•sente, porem, 
é o orador levado sómente pela propria j ustifica• 
çilo, por:1ue o seu illustro amigo, nilo a elle_, 
mas a. muitas .pessoas, verbalmente a umas, e 
por cartas a .outras, llefendou-se de na:o haver. 
feito o grande melhoramento reclamado pela sua 
terra natal, allegando haver o orador impedido 
a passagem no senado da autorização para que 
ao pudesse contratar a desobstrucçlo !la barr& · 

do Rio Grande do Sul. 
O orador julga 11occessario justificar-se pe• 

rante a sua provioci& e perante o seu .paiz, 
provando que só foi inspirado pelo bem publico, 
.\lois os f•clos de1nonstram CJ.Ue quem tinha 
razão era o orador, e que o nobre ex-ministro •. 
inspirado por idéas p1'econcebid1u snbro a ma
terla , podia apenas flZGI' com que o cofre 
geral do ~~atado fosse sangrado em milhares de 
contos, sem provei to nenhum real para a terra. 
de ambos. 

Ora, como o orador deseja que sua provincia 
conquiste todos os. melhoramentoY de que pre
cisa, para. isto, primeiro que tudo, ó neceasa
rio quo todos se mostrem JUStos nas suas pre• 
tençõea,o que o pa.iz inteiro ao convença do quo 
os represont.antes do Rio Grande do Sul •ó re. 
clamam aquillo que é conveniente,e na:o querem 
aacriflcios superiores aos que o E'<tndo deve 
far.er, ainda que pud~ssom aproveitar à pro.: 
vincia. 

Antes, porém, de fav.er sobro este ponto as 
observações quo J'lretondo, pede o orador l!er• 
mis<IIo no seno.do para começ \r pela Jus
flcl\ção do nobre ex·ministro, em relação à 
consu1·a quo lho foi feita pelo nobro senador, 
polo Paraná, qunnJo S. Ex. ora presidente do 
Rio Grande do Sul. 
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O nobre sanado L' pelo Paraná foi lavado, por quo S.Ex. julga que só lho sara po~sivcl p•·aticar • 
um1 coL'L'ospondenoin <JUe !ou ultimtunonto om aquillo quo a lei provô, desde que quer que 
uma folha cana lL'vadora do Rio Grande do Sul, a a loi determino tudo qunnto a admmist~açli.o 
fazer esta censu•·a, sem haver estudado os fn- póde fa~rr. . . 
c tos, ju ttlo velho.l, que o ex-ministro estava, Dilo tsto, JUigll o e>rador pL·octso declarar que 
por nssim ~i~or, delles esquecido. Do requeri- nala tom com o facto de quo se trata, nito foi 
tllOnto se v e 1sto, ouvido, nito foi consultado, nã J deu nenhuma 

Du••ante a administração da provincia do !tio informação .. E', portanto, estranho ao facto; 
Grande do Sul o elo ex-ministro da agriculturil,, nãJ qu~1· que se supponha quo o de~end~ .porgue 
deu-sJ um roubo no Banco da provincia. Natu-· ·.foi ouv1do o consultado, e onta:o o obr1gndo a 
t•almente, com a noticia, todos que tinham di- defender aguelle que executou ou 0bedeceu a. 
nheiro nelle depositado trataram de rotil·al-o; e seua conselhos. O orador, tendo de censurara 
verificando a dh•ectorb do banco que só tinhlSido nobre ~·enador por outros netos, entende CJUB 
roubado o dinhei•·o em moeda-papel, som que, não devia occultar o que pensa a t•espeito desae; 
nem os titulas de carteira, nom as apolices da e ó pt•eciso que o senado saiba, que, upezar do 
divida provin~ial onda geral, tivessem sido to- nobre senador t~r presidido a. sua provi!lcia, 
eadas, o prejui?.o não era pequeno, visto que era apezar de ter sido sempre um membro activo e 
superior a 100:0011$; m~s. tão pluco,nitó era tão dedicado do partido a que pertence, S.Ex., no 
grande a ponto de a.balar o o1'adito dnquelle deixar a pre~idencia, não. estai' a do harm·onia. 
grande estabelecimento; e então, este,· como ti- comsigo, sem que jámaislhe hou\'esse o orador 
v esse necessidad l do momento,do acudit• aos oro- solicitado um unico favor. 
dores que ao apre3entavnm,recOL'l'eu ao governo, o nob1•o sanador h~ de permittir esta occn
n«o pedindo um favor propriamente, mas fazen- sitio para o orador dizer ao senado que, amigos 
do uma recla'mação-pois ora um dever da parte da infancia; por nssim dizer, companheiros de 
do governo, porque apresentava os aeus titulas politica, nunca teve com S. Ex. outra lingun
de divida, as apolices do governo geral que, si gem que não fosse a.do patriotismo,.~m ~ofeaa 
é verdade que não têm prazo para serem pa- dos inte•·easos pubhcos, com saoL'JfiCIO de 
gas; nem por isso, accentua o orado~, dei- todas as in.lividualidades, porque assim en
xam de a~1· uma obrigação do E;tado, tanto que tendia que servia os interesses ria politica do 
elle paga o juro correspondente a 6 °/o ao anno; Rio Grande do Sul e os da politica da propria 
apresentou asapolicas do governo em caução. nação. 
Entraram alias para a thesouraria, e sobro estas E' por isgo que póda dizer em tolos os lo
apolices, sem recebs1• um vintem de mais, o gares -na provinciu do Rio Grande do Sul a_ 
presidenta autorizou o emprestimo, que foi só sua superioridad3 consiste nisto: ó que só 
por dias, da quantia de iOD:OOO$, com que o d)f·Jnde a rausa publica. Bem sabia, no seguir 
banco fez face da exigancia1 e marchou desas- esse caminho, o caminho da razão, que ó o 
sombrado. obJectivo para onde se dirige, que havia de 

Ora, pergunta o orador : porque a lei do or- encontrar a calumnia, n infamia, a ditfnma· 
çamento ou nenhuma lei autorizou semelhante çtlo. Mas, isso e1•a inditl'eronte para a sua indi
cousa, segue-se gua o presidente da provincia vidualidade, e ó por isso que dilisa no anno 
não o devia fazer 'I passado e repete-que a pohtica liberal na sua 

O orador crê que, si o presidente o não fizesse, provincia ó invencivol, porguo. n•io se bos.ea 
incorrerin então cm grande responslbilid,lde, em outra cousa .senão na JUSh~a, no patrlo
porque os governos devem zelar pelos interesses tismo. Sacrifica o orador a sua individuahdade; 
publicas, e o interesse publico exigia isso; mas nada quer, e a propria cadeira que tem no 
no regimen que SJ quer estabelecer aqui no senado rogeital-a-ia, desde que se s~ppuzesse 
eena.lo, não ó só o governo desta paiz, mas o que ello. era recompensa dos ·serv1ços pra
da tod•Js os paiz Js, que será imposa!Vol, porque atados, e não um posto de honra para prestai-os 
se quer que o govemo só faç:t aquillo que a lei ainda maiores, 
especiahnonte determina !' E' por isso, observa o orador, que nem sem-

Declara solemnemente que julga que um pre todos o acompanham,o apoiam; mas a massa 
govemo assim é' impossivel, que a administração do povo rio-grandenso entende que essa po
sará a. immobilidade, quando ella ó um ser in· litica ó a verdndoira, é a que servo aos inte- ' 
telligento, que tem o dever de estar na altura rosses da pL'ovincia, ó. honra o ó. gloria do paiz,· 
das circumstancins variaveis da socieda:lo que pais ó inapirad:1 pela pureza dos sentimentos o 
dirige. pela independencia nbsoluta de convoniencias 

Si,. em voz de ter acudido àquello banco, o particulares. 
governo deixasse do o fazer o o estab~leci· Não tinha visto o orador, á sua esquerda, o 
manto fallisse, a ordem publica foss1 alte••ada, nobra senador quo presidiu o Rio Grande do 
com certeza d'ahi viriam muitos maiores incon- Sul, 0 que f11z pnrte da administração actual ; 
voniontes para a sociedade, para as instituições ello poderá dar testemunho authontico do como 
banca••ias e para o commorcio, do que do neto procedo o chefe do partido liberal n.l(quolla 
que o presidente praticou. provincia. Não ped~ nunca favores á ndminis-

1
• 

Mllll, desde quo presumo quo o nobre sona:lor traçiio-roclama JUSt:çn. 
pelo Parauá ó homem dos seus principias o quo 0 Sn. SoAI\ES BnAND:Í.O (ministro do ostrat~-
nãoachajusto quo no governo se fnç!\ aqmllo goiros):- Posso dar tostomunho., 
contr<L o qno se fnllou em oppo~içiío, pensa o · 1 , 

orador quo S, Ex. niio pódo mais govot•naL' os to O Sn. StLVEIRA MAnTlNS pandora quo 'tom 
paiz, si ó um homom sincero, como o crô; por- roclamado mnis do umu voz, 'rnns pelas idóns, 

.. 
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pelo modo por quo se devem executar as cousas, tngem de nllo pertut•bar a mat•chn do governo 
• mais conveniente à provincia; não reclama, quo apoia, n1io só na discus>~Xo dos creditas, 

porém, o simples favor individual, senilo o que como de outras matarias onda a loi pormitto 
convém à causa publica, aos into1·esses pulili· amplo deb~~oto, tomando teinpo ao pa1•lamento e 
coq, em honra daquol!es que administr~~om. impedindo que o governo so ha.bilit 1 com as 

Em J•elação à aJministrnçilo ela provincia do lois de que necessita pa~•a governal' o Estado. 
Rio Grande do Sul, e á politica nolla seguid:~· Por isso, o Sr. presidente ha de p~t·mittir quo o 
pelo ministerio passado, deva dizer 11 S. Ex., or~do•• se estenda neste roq L!erimonto, além do 
depois de tet• as•im aberto sua alma ao se- quo talvez seja. de ostylo. 
nado, que não tem oscrupulo nenh11m de Em todo ca•o pode 11.0 Sr. pros:dente que o 
atacai-a; nllo procura aqui.ou em outra qu~~ol· advirta, deQde que nito for caminho direito, por
quer parte, vantagens do posição social, nem <1ne poderá emondat• a mllo com um novo rs
ambiciOna governo, par.l andar contem pari- querimento, 
sando com erros de quem quer que seja. . · Reatando o seu enunciado, diz que o Sr. 

Aquillo que lhe dâ força na. provinoia, lhe Souza Lima, preguiçoso e dorminhoco, enten· 
ha de dar no pai~ e aqui, porque qualquer que deu que o vapor chegav~~o em prazo fixo, mas a 
seja, sobre as matarias qua proponha e discuta, Princeza Imperial chogou vinte quatro horas 
a md vontade de um ou antro, nem o senado antas: a Pl'in.ceza desambarcou o o Sr. Souza 
nem ninguem tem ·o poder do transfot•mar a Lima. estava dormindo, e faltou ao aen dever. 
verdade, a mudar a essencia das cousas ; ollas Mesmo quo elle fossa republicano declarado, 
silo o que são: ó por isso q,ue di~:-ri-se de doado que occupava aquello posto tinha de·cum· 
vel' que, praiicando taes prmcipios, se t1nha prir os deveres inherento~ ás instituições qne 
pretendido destruir. a sua individualidade, mo· nos rogam. . . 
vendo-lhe uma guerra da ratos. O Sr, Souza Lima, affirma o orador, foi o in· 

Foi o que .fe~ o nobre ex· presidenta do vorso no Rio Grande do Sul, apezar de sem~re 
conselho; está fóra do ministerio, a nuo o ac Jmpanhar a preguiça, que é caracterist1ca 
tem mais questões co:n S. Ex, , mas por em 5. Ex. Embarcou· ulle na cidade do Rio 
isso mesmo quer que S. Ex. hoje, a sangue GranJa, a devia chegar no dia seguinte a Porto 
frio, medite ·nos gravissimos erros que com-. Alegre, porque o vapor demora-se duas horas 
metteu, Mandou para ~ provincia do Rio na cidade de Pelotas, que fica no caminho; 
Grande do Sul um presidrnte que não tinha o ma" em Pe!otas, u1n sujeito que desejava o pra
apoio daquella t·Jrra ; com o partido liberal, que sidenta pal'a amigo-fo1 um só-pediu n S. t~x. 
o orador lá represantwa, não podia contar, visto o fa\·or da ficar nté o dia seguinte: alie annuiu 
que manifostou-seJogo, em tempo,· contra 11. no· promptamenta. O. negocio era de. nilo andar, 
menção; com o partido conservador ... este era ara do p~rar, e ordinariamente nllo se pede. 
a opposição raiica!. De modo que, em um go- com muita instancia a quem deseja perma-
verno que se cliama liberal, manda-se presidir- necer na inercia. · 
uma provinda quem não se distingue nom Ficou: sorn se lembrar que essas 24 horas de . · 
por sua alta capacidade, nem por seus servi· demora prnjudicavam o commercio e o Eitado; · 
ços ao Estado, e que encontra ne!la ani.:r.adver· pois, si ·o or~~odor não ao· engana, polo contrato 
são geral ! Só o regimon do mandat•inato desta o govat•no tem de dar indmpnização quando 
China amer:cana é que póde justific:tr essa. atL·aza. os pa'.luetes, sem que disso caiba culpa 
nomeação, e só o capricho a póJe querer co· as companht~s ; a assim ficou elle, sem 
honestar ! ter co~mnunicado á capital, da modo que o 

O que succedeu foi que a historia destes batalhão, encarraga,lo de ahi fazer as honras, 
seis mezes de administração é comica a ri· ficou no. seu lagar á. e>pera delle u1u dia in· 
dicula, o ratlecte esse r.diculo sobro_ o go- toiro, o nada de pt•esidente, p1rque osbva em 
vàrno central, quando, depois da tudo islo, o Polotas, e assim como não pat•ticipou 9.ue 
nobre ox-presidante do conselho, pelos altos oito estaria em Porto Alegt•e na'.lual!J dta, 
feitos do administrador d11o província do Rio lambem não participo11 quo estarta no dia 
Grande, dá-lhe o titulo de barão. Não ad- seguinte, do modo que, quando chegou, n:io en
mira-se o orado~ do baronato, mas (didgindo-se controu ninguem'o dosembai"CDU na capiLal sem 
ao Sr. presidente)fdicitn a S. Ex., que on- ser acompanhado por pessoa alguma, com su11o 

• volheceu no serviço da naçã~,é presidente do esposa, qua r.ntrou om palacio lavada em lagri-
senado, o tambem-a barão. mas, segu(ldo te.lt~munha ocular. Ve-se, pois, 

Or.>, senhores, continua o orador, os ti- que o homem no Rio Grande não mudou do 
tulos silo a moeda prestigiosa da monat•chia, quo era em Pernambuco : hi foi apanhado dor
com que ella distingue os grandes servidores mindo, o aqui não chegou a tampo, pot•que 
do Estado; mas, quando so dão assim, os ro· dormiu do mais ! .. , 
bab:ando, 11. monarchia se desconsidera a tra- Vivia no Rio Orando isolado no sou p1la- • 
bnlha pam seu prop1•io aniquillamonto cio, como o Pygma!itio .la logonda; com a dif-

To:!os sab3m, po1s t~vo o orndor occasião de forença '(LI) Pygmnlião vivi o. isolado pelo terror 
fsllat· a~ ui o anno passado, que o ox-prosidonta quo insp1t·a a tyrannia, e o Sr. Souza Lima por 
fia pt•ovincia do Rio GrJnJo eh S~l ora pro· ningu?m _raz~r caso dello. , 
sidento do Pot•nambuco,, quando. a lu chog-ou.a Aas~m u, dtz o orndo~, que o nobre prostdc.n~e 
Princozo. Imporinl. Ello o pregutçoso o dorau· ' do conselho, pala capr1cho do mnndur pros1d1r 
nJvlco: o pall!1 podar nssim qunlific;tl·o fnmi-1 a pt·ovin?in um proa!do~te quo alln,n~o quorin, 
liarnj~mto, calá tt~tando ~e>s.ns quosloos om ro- cbaautor1za o dosmoral~sa o pt·osLtgwdo go
quorimonto, doDilo provam 1gunlmont~ a vau- vJrno contrai, quo tlovm sompro pormanoco1• 
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som•quobra pelo bom senso, pela loaldndo dos 
nomeados, pulo g~ando z<1lo do intero>so pu

.blico dos_envolvido cm cada uma d<s provin
cias do lmpel'io; porque afinal do c·>ntas ó 
éorto ainda bojo o que o Marquez -lo Pomb~l 
escrevia no govemad >r de Minns : 

C g• !J~Ocis~ BOI' intoliigonte, z~JO~O do bem 
publico, justicoii'O; poi'IJ.Ue t1mos essa rogilio 
debaixo do nos~o d011into, m~is pelo p1•estigio 
da ro 'lozn, .. o qu3 pela força das armas, qü'e 
nlto tomos.» 

Pois bom, nffit•m• n orador, a manoi.•a de 
m mter cato colosso unido, é o 1.elo, a solicitude 
quo o centl'O devo moati'at• em acudir a todas 
na suas necoasid.\dos; ci o <'as peito á opinilo das 
provincias; mas não ó atfr~ntando-~s cllpricho
samente ! 

Durante' os <D1Zei flUO esteve no RiJ GJ•an le, 
o que fez o Sr. Souz11 Lima 1 . 

Abriu cr .•ditos supplement11·es, isto é, gastou 
dinheiro q<1o não podia gastar ; 11om ,ou meia 
duzia de delegados o alg ms promotores pu
blicas, indo p<'OCUI'al' a <[Uem-nomear até entre 
homen'l demittit!oa por ,o,·em llllrõ lS do ca
vallos ! 

O oMdor podia citat• co:nal'Cas o d Jclinar os 
nome31 si t <nto f~sio n3cessal'io; 

Sern gente pa1•a os cargo;, procurava indi
viduas onde achava que~1 quizesse srvir' .com 

.- elle, e, portanto, não perguntava nem pol>~. 
idoneidatl•J, nem pela'! i:dé os, que osoá indi
vidues pro:·essava·n, si er_am mesmo .. !os p.1rtidos 
constitucionaos ou a·i, pelo contrario, da
quelles que qnorem ~ dJstruiçiio .la act~al 
fórml do governo do pa11.. 

Tem o orador ont1•a mii'>s uma circülar publi
cada em sua ·terra, Bagá, o muito moderna 

(lê): bl' d . ' . d B . . c Aos repu 1canos o munlclplo e ago.-
Cidadãos, os a:Jaixo firm1dos tôm a honra de 
dirigir-vos um ap~ollo, guo julgam ser atten
diJ 1, e p:<ra o qual allicttam a vossa attençito, 

Ha muito tampo que neste tlore•cente municí
pio a id6a repu'1liuana penetrou, conquistando 
os vossos corações patriotas o arrastando os 
vossos espii•itos independentes. , 

A v n~.lude politica desde então nunca .~oixou 
. de progredir.; e gouJo n ;>ouco a sua. luz br· .• 
lhanto e 'fecunda. tem robusteci lo al vossas c~n
vicções e alargado o circulo ios sJus adeptos. 
Hoj•l, pa<':> bem dl\ patria, sa.bemos q11o ct•csci
do 'numero r!e cidarlãos honestos, e;clarecidos e 
livros, p!•ofessam idêas republicanas e estygma
tisam a ruonarc h lá como f~rma do governo 
anachronica, nnti-scientifica, incap <z :lo satis
fazer as necessidades nacionaos, e fonte e:J:clu
siva do grande parto rio atrazo om qno vivo o 
FOVO br,,zileiro. Sabemos qu~ vó:i entendeis, 
como nó>, que a mo11D.rchia brazibira esta con
domnada e que dJvo dosappn.róc··r irremis<ivel
montr.. Entretanto, si por um lado reconhece
mos os vo<gos princípios, niio podemos <loixar, 
por outl'O, d·t e9tl'!\nhRr o erro que 1:endos com· 
mottirlo, vi•1endo i mia lo•, e•narsO'l o como qu~ 
esmorocido9 nos vossos s~nlimontos políticos. 
A força d 1 quJ disponlos tom ntó hoje ficado 
dosa1roveita_l1, em virt11!e dn. falta do disci
plin~ 'l de convorgonc:o. do o~forço1 combi
na lo·,, 

Molitando sorinm3nto sobro a inconvonion .. 
cin que d"hi resulta pat•a o nosso nascante 
partido, accor.!amol om convidar-vos a vos 
t•eunir los om nucleo regula!' o pl•ndentemonte 
org,lniz"'lo ,'Reconhecemos como uma neceasi
dad-3 politica impretJrivel o con:;raçamonto 
dos republicanos <leste munioipio em um olub. 
politico, à 1naneirn. dos clubs republicanos or- ' 
fl!.nizo.dJs em di~lei'Ontes municípios d:L l'roviu-
cia, · 

Pm· is&o, appel!ando p11ra as vos~as crenças 
o provaJo patriotismo, vos convidamos para 
uma rauniilo geral, que tora logr.r a 10 de Ja
neiro p1•oxirno, á rua T1•es d ~ !•'evereiro, casa 
n. ·27, afim de, todos juntos, lançarmo1 as bases 
da organização do club R~publicano de Bagô. 

Bagó, 10 ;te· Dozemb1·o de 1882.- Alc'des 
Lima. - Raymundo Fl'ancisco . FrdlS cela 
Oru.r.- Na:·ou Soares ;llartins.- Francisco 
de Carvalho e Sil't>a.- B biano Ta1laros ela 
Silveira.-! orge Reis. li 

Não pôde ser -mais fre •quinha. Estava já. o 
St•. Souza Lima presidindo a provincia, 

Pois bem, pergunta o orador, depois deste 
manifesto, qutn;;:·l di:ls ou 'talvez na mesma 
soman~, quereis sabe:. o que su"ceieu 'I 

Dous dos sous •ignatarios: o Sr. Alcide~' 
Li :na, qu·J acabava do se formar, o redactor 
do .manifesto, foi nomeado promotor da co
mru•on. Je Sant'Anna do Li vramontó, o os,·. Car
valho delegado ·do polLia da cid11de de Bt>gé ! 

O SR. CANS.\NSÃo DE . SrNr~mú·- Que bons 
· republicanos ! 

O SR. SrLVEIR.\ MARTINS di1. que o nobra se
nador não doV·1 só dizer- C!ue bons repu
blicanos! e-sim que lealalmmistrador ! · 

0 Sn. CANS.\NSÃO DE SIN!~IBÚ: -Que graU• 
dos r)publicanos ! Nós os conhecemos! 

0 Sn. SILVEIRo\ MARTINS l'epeta: quo gran
de administra lor ! o serve-se, para provai-o, 
das palaV!'asdo im<nOI'tal Washington. c Em· 
quanto eu tiver a honra de govornat•, escre
via olle a Pickedn~, nã~ nomeio para cargo 
algum homem cujos p•·incipios politicas sejam 
contral'iO'l ás .mediJas goraes do governo. Seria 
isso uma especie do suicídio. li 

Elle não nomeav;> porqne não havi!l C[ UO!l). 
acoitas.e a nomeação'/ Não. La tambem liavia 
quem aceitasse; nffo nomei\Vri, porque !aso era 
simplcsm mte uma inepcia! . ' 

Os republicanos <Lc,•ordal'am, e -ale certo 
ponto muito bem, om p1·ocoJe<', como procede
ram os primeiros chr·istãos e couJo procedem 
os jesuítas: ostes servem ntó no palacio do 
Imperador da Chinn. 

Diocleciano aind:1 porsoguia os christilos, 
<J.U~nrlo sua m11lhor o filha j~ estavam conver
tidas ao chrislíanismo. Este ia lavrando, ató guo 
chegou o dia em que Constantino foi-o offimal
monte roligiiio do lmpOI'io. ~ 
Ant~s •lo Constantino, son pai Const11ncio 

Chloro o sua mil i Holonn, quo foi canoni~tt:!n,· ba
viam procedido dos;o modo, cq\lfol-indo aç.)1rls· 
tão~ o com!1lando das cobortos, das log1iJos o. 

• • l. cargos ctv1s. 

-.-. -· ----··---,-~-------------· 
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Poderá dizer o nobre senndo1· que, na o.ctuali
dad~, ntlo ha. nobrozn, quo não ha delicadeza da 
sentimentos nisto. De accórdo. 

0 SR. CA.NSA.Nslo DE SINIMeu':- Eu lambem 
t•eprovo a nomeaçito. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS affirma que não 
ó moia prudonto do governar. 

O Sn. CANSA.N.;Ão Dili StNIMBU': - Estou do 
accõrdo. 

O Sn. Pnlllsm!IINTIII: -Attançiio 1 

0 SR. SILVEIRA MARTINS tem Jito muitas 
vezes que, ai tivesse de constituir uma fórma 
de governo em seu paiz, nlto constituiria mo
narehia, e sim republica; prereria tomar por 
modelo a l<l1'1na que adolltaram os colonos da 
Nova Inglaterra, fundando a União Am,.ricana, 
do que a adoptada pelos inglezes e pelos 
belgas. 

Existe, porém,uma fórma de governo monar
cbico na sua patrla. Acha. esta. melhor ~o 'iue 
q,ualquer outra, pelo facto de Rua existeneia.; pois 
o mutto maio facil de encaminhar,dirigir e d•a
onvolver os recursos do p 1iz com o governo que 
já tem, e que é perfe lamento compativol com 
a liberdade e progresso, como o p1•ova.m a 
Inglaterra e a. Belgic 1, e c.>mo o estã provando 
a Italra.,do que destruir o que est~ feito,sómente 
po1• amor da nova fórma, que ainda só por ai 
não 1ez em parte a.lguma o milagre d3 trans· 
formal' os maus em bons, nem a tyrannia em 
liberdade.· Como isso lhe P"roce mais pratico, 
mais conveniente, a. pr >fero. Acha. que ó maia 
patriot;co, mais sensato, trabalhar desle ja 
para o desenvolvimento phyaico, mo1•al e intel
lectual do cidadão braziJ•,.ro, do quo gastar as 
forças em uma luta esteril e ruinosa. 

Entende que é maia. util e conveniente 
arr"ncnr deste systemn de governrl todos os 
grandes melhoram•·ntos po·siveis, pelos meios 
permittidos nas leis, como tem o orador coo tuis· 
tado para sua provincis, discul.indo e conven
cendo a seus proprios adversarias no plrla
mento gorai. 

Acha que é mais liberal, mais patrio
tico, trotar de cobr:r sua t~rra de estradas do 
ferro ni lnora1' seus rios e port·1s, nbr;r noms 
fonte~ da prorlucçõ.o e riqueza e dutal·a. de outros 
melhornmentos, tornando-a agra·:lecida a esta 
grande patrra, do que d~sviar os capiritos do 
trabalho, nntrotel-os com liberdades ab•tractas, 
sacrificando as grandes vant.gans o liberdades 

• que nos otferecam as inat'tuições, quo n1io te
mos •ab do tornar realid dea praticas Não <i 
sena to s•criftcar, por pu r' nmo1• de theorin, o 
bem que Õon1nistnram e nas lega1•am os ho
mens da indapendancia-a libarJade o a. uni
dade da patria. 

Com esta~ principio3 tem convenc'do as 
mnior•s infl•>encias politicas do Rio Grande do 
Sul chamando·aB no l•ber rlismo, isto é, a ser· 
vir' a monarchia. constitucional, tornando-se o 

, gra.nd, obstaculo ao dos •nVL~lvi!Uonto d~ idéa 
ro~ubl·eana nnquella pr rvtncta f1·ontou·a,,. o 
po1· is<o ó no manifesto do club do ~orto 
J\legro nll'g;odido, por h!WOI: f~ltado ti mtssão 
qu(\ •ln · ostnva •IOSOI'Vndn. ,St nuo Joss~ o co· 
nhocimonto qn~ tom da mca.pnctdnd 1 do ox· 

V. II. 42 
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prosident·• do consel'io, o da inopeia do seu 
ctelegado, na pt•ovincia do Rio Grande do Sul, 
acro.,itaria por essn allinnça qu • ftzot•am com 
os ro·•ublicanos cont1·~ oa lil>r<raes, que tinha 
razão um seu illu,tre a1uigo de Montevidéo, 
irmli.o do m · n istro do governo, D. Carlos de 
Cust1•o, quando, em banquete oll'orecido ao pre
si.•ente da republica do Uruguay, querendo 
honr11r ao or .. dor e hon l'llr 11 sua patri '• saudava 
o Imp·•rador do Bra.z1l como um gran~e re
publicano E jli quo o orador toca nisso inoi· 
dentemente, pedH licença ao ~onrndo pre<idente 
do senado para dr r uina exphcaçllo. 

Nllo t•Jm por costume, nem respondor a ar
tigos injustos de jornaos mal informados e ap•i· 
xonados, nem tllo pouco contestar telegrammaa, 
noticiando falsidades, porque onde eu tira ó a 
reg1·a·. · 

Si tivesse o orador de cont·star aquillo uma 
voz, o que succeleria . Cl'a qu~, quando nilo 
contestasse outras, apphcar-llie-1am sempre o 
ditado-quem cata, cons. nte. O orador nlo 
póde estar contesta.ndo tudo quanto a seu 
r'speito disserem os prop~gadores de mentiras; 
não tem tempo a perder, nem lhe •obra o di
nheiro para po: fó1•a. Não r~spondo a nada, 
digam o q11e qutzerem ; quem t1ver bom senso 
reflicta e decila. 

Em u•n t ·legramma expedi lo de Porto-Ale
gre a. um·• folna desta otJade, ~e disse gue o· 
orado~ sotfret•a apupadas e1n sua provincta, O 
facto é possível, pois meta duzia dr1 individuas 
polern fazer isso, mas nilo é verdadeiro ; nunca 
o orador recebert alli, até dos seus prcprios ad· 
vet·sa.rios, se,niio muita· consideração o resp:·ito. 

Outros tolegr •mm:~s lhe attdbuiram factos, 
dos qunes era o orador o primeiro a admirar-se, 
porq •e não sabia que os houvesse p•·aticado, 
Nilo deac3, pois, a contestai-os. 

Constou ·lhe tambem que um orglo da im
prensa desta cidade publicou telegramma ou 
Ci\rta de Mont •vidéo, onde sa declarava que o 
orador hav1a atacado o Imperador em banquete 
d ·~o ao preaUento da Republica Oriental, 

Ora, senhores, exclama. o orador, quando 
tivesse queixas pe~fiO~es, que nito t •m uenhu· 
ma de Sua. Magestade o Imperador, não era 
em' terra strangeira, quando, ,para honrar, 
não sua individ 1alid~de pro~riamente, mas an
tes o r presenhnte da provmcia do Rio Grande 
em Monte vi ,éo, porque aquJlla terra no• ama, 
aos rio-granden•es, como nós a amamos, tendo 
feito causa' commum tantas vezes om que o 
sangue braziloii'O tem corriJo para lhe do
fender a in '"pendencia; ni!o era om paiz es
trangeii'O qne o orador havia da aproveitar oc
casiiio tlio sol mn ., pa1'a, nem da levo, otfendel' 
a individu1lilade qu 1, fóra da patria, representa 
sua grand ·?.a o uni.lade ! (Muito bom.) 

Vai !'ehtal' no senado o quo se pus-ou. 
Um illustre cidadão Ol'iental, f•zondoiro 

muito respeitava!. irmão do Dr. Carlos de Cueiro, 
ministro do governo, dirigi n IO·BO u sua pAssos, 
saudou o lmpel'lldor do Brnzil C01110 principo 
illu,ti'O o grando republicano. Re.tava ao 
Ol'nrlor uõ.n só nprociar a intenção dnquollo o is
ti neto c wnlhoiro o ngrndocer-lho " honr.t quo 
lho dispon <ava, lovnntnndo nnquollo lagar um 

• 
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brinde o.comrnnhado de pnlavro.s lisongeirns no receai' dos vizinhos que lhe invejam o porto, 
patriotismo dos bro.zilou·~s, ,mas tambcm, cm e asp1ram o. reconstituir o o.nti·go vico-reinado. 
honra d~ lmperltdOI', p~du• hcellça para fazer Orn, o Brazil interveiu no Rio da Prnb, a 
uma rectificação: que o Ill!peradoi' era .um ho- primeira vez pal'll salvara praça. de Montovidóo, . 
mom do bem •o não pod1o. se~ repubhc11no e Foi o seu distincto a1nigo, actual senador pela;a 
monarchn: . . . Alagôas, ontilo nosso plenipot~ncinrio no Esta-

O. Jo~e II, fehOitado por um~ dama f1•anceza do Oriental, ,1uanúo o. !?rança. e a lngl11terra 
p_elos tr1umphos q uo os repubhco.noa da.. Ame- reconheceram o bloqueio do pm•to de .Monte· 
r1ca do N01•te alcançavam ·contr.a. os mgle • vidéo, ~ lle1n, em nome do Brazil, deixou de o 
zes, do ·quem el!o · n_ão era !!migo.'. rospon· fazer. Estn foi, por a<sim dizer, a primeira 
d~u: Mma., mon metter ti mo' e_sJ d etr~ roya·· jntervenção directa do Brazil no Rio do. Prata· 
lute; e. o Imperado~ do B••azll. n~o era só é a energica attitudo do repi·osontantJ d~ 
monar~h~sta poi' ofllc101 . era-o ipr!Dcl_pa.lrnente Brazil snlvou a'luella cidade. Annos depois le· 
pelas . 1deas, peln fam!lu~., pela tl'adição ; que vámos um exercito vara destruir a tyrannia de 
nilo o era só p1los altoi dey-eres do se.u cargo· R.ozas de quem era Oribe delegado na· Cer1•ito, 

Teve ont~1> ·o orador occ~sião de mamfest~r .e e restabelecer a independenci11 da Republica, 
delebrar a hbordnde d~ que g~za o povn br.aztlol• govornadll tirannycarn •nto velos com mandantes 
ro, P,DI'_que a _verdade e esta: ~10da que ox1st~ na dos batalhões argentinos. Mais 'tar.le uma divi
ndml.ni<traçao Uin ab~olutismo. ~er~de~rJ?, são auxiliar de 4.000 homens foi para ahi 
debaixo do po~to de Vlsta dos direitos wd1 Vl· · mandada afim de manter o regimen, que :se 
d_unes, d~ proprleda?e! de ~egura1_1~n e l[a:an· llavia inaugurado, autonomista da Republica 
t~as do ?Jdadito braz!letro, e 1'!- m~1or d~'ll!iJUl· Oriental; finalmente, p~~;ra assim dizer, ainda 
t19as. dizer-se quo e.>to pa~z não e hvre I para sn:lvar-lhe a liberdade e a;utonomia, fize• 
(Apo•ados:) _ . .. . . · mos a guerm trem nd•1 do Paraguny, que ar• 

Entre nos nao ha .opprim1dos, porqu_o nilo.ha. ruinou as nossas finanças.'" Pois, disse ontlto o 
oppressoi•es. ~aver"' uma ou Olltr~ ~olen01a i, orador ao te1•minar o sou brindo, si assim gaa• 
mns em que paiz n~o as ha 1 A ndmllll<tJ•ação o támos 08 nossos milhões ·e derramamos o nosso 
absoluta, COf!! effelto, pela corrup~ã?• f!el_a de; sangue para ajudar-vos nas beroicas Iutas ·do 
s:eneroscencuL do systema, mas o md1nduo o vos<o patriotismo, ·é claro que nada. tendes a 
l1vro.- . . . . rocGiar do Brazil, que sempre verá. com p1•azer 

. O Joven pres1d~nte da republica OI:l~nbl o~ga- a prosperidade ·deste paiz, que si não póde ser 
n1zou o sou gabmote com rara h~bthdade, Indo patría grande pala pequena extensão do seu 
procu.rar _para a pasta da es.tJ•ang-etros um talento te•·ritorio, póde facilmente formar uma grande 
de pnmoira ordem, como Q ~-.Manuel HorJ•era pah·ia pelo dJsenvolvimento da ·civilisoção, pelo 
y Ob~s,que ropi'.osenta o tradicional poosa~e~to. progresso da industria, das artes e das letoaes, 
am_er1cano- f01 quem fez o tratado da trtplice ela justiça de sua administração e civismo 
alhança contra Rosas; _D. Carlos de Castro, âe seus filhos. , 
que fez o tratado de alhança contra o Para· . • 
gun.y, po.l'.l a pasta ·do governo ; e, para. mi- Deve ~1zer que as p'\lavras q~e prorenu 
ni8tro da fJZenda, 0 Dr. José Ladislau em relaça<;> ao governo do sell pliZ e o.o do 
Torra, com\'o.nheiro de escola do orador, Estado Or1ental, fora!n cobertas de ~pplallsos 
bacharel em ettrasdo cullegio do Pedrou, for· por tod?s que as ouv1a1n, desde o pNsidonte da 
rnado na academia de S. Paulo, oaecido lá Ropllbhca comman:lantes do batalhões, os 
ruas filho de pai e mãi brazileiros e desde mo- senador.1s .e ileputados, que ~e. achavam pro-
nino educado em nosso pniz : caracter indepen- sentes, ato os que de fóra nssiaham. _ 
dento, brando coração, espirita escl"recido. Portanto, si alguma. cousa o orador lã fez, 
Completa o gabinete o coronel Tajos, parente fal-o em nome da jllstiç~ · o dos selitim.mtos 
daqnclle illustre ch3fe que foi espingardeado' que tom·em seu coração. ' 
em Qllilltoros e a quem os braziloiros distingui·' O senado diga si honrou sua patria, e o. pes
ro.rn corn especial prodllocçiio. · soa, que é a sua suprema ropresentaçilo pe-

' Tirando partido com justiça destes f1ctos, ma- r ante ·as nações. 
nifestou no.'1uello. occasi1io o oradm• a sympathia Nessa oceasião, porém, o ex-encarregado do 
que natUI'almente o nosso paiz sentiria •por um n~gocios interino do B1•azil, não immodiata
govorno que se organizou, contra a geral os- mente, mas m9io. ou uma hora depois, brindando 
poctativa, com homens superiores, que amam a alguem fez de sua parto um1 manifestação de 
patria, a paz, n libordade, e otf1recem solidas republicanismo e tr11tou de harmonizar a sua 
g-arantias âs pessoas e propriodadel dos cida- doutrina com a sua posição, proauranao a.nalo
dãos brazileiros, principalmen ta n milhares gia entre sou procedimento a o do Imperador 
de rio-grandenses que na republica habitam. o, som dtiVida, para não privar este dos elogios, 

Dobnixo dosto ponto de -vista, não havin du- que lhe haviam sido feitos, metteu-se inconve· 
• vida nonhllmo. quo o governo do seu paiz e nient1m~nto a ~xplicar as palavras do orador, 

principalmente os sena compatriotas da ~~·ovin· dizendo quo deviam s1r entendidas como rafo· 
aia do Rio Grande do Sul, niio podhm da1xnr de rent1s ao monnraha, o. não ao individuo. 
felicitar-se pela nova politica que inicioll o illus· Então o orador acudm: - c Não, a honra do 
tro prosidonto dn.quollo Estado. Mostrou-lhes o Imperador está em qne a reforoncia ó pessoal.» 
orador qno cm todo• os tempos foram os brazi- O ót·n~or continúa dir.ondo quo pó lo ser quo 
loiros dnfonaores da autonomb da Republica tonha orr11do, mn.s ontondo assim. Um soberano 
Oriental, que. nil~ tom nqu~lle ptiz nnla a l'O- si não tom sentimento monarck.ico;· pó lo .~or" 
coa. r do nós, '1uando, polo contro.I•io, tudo dovc gonio, mas não ó homem do bem,, como n1Lo 'ó 

,, 

\ 



• 

• 

--·---

• SESSÃO EM 9 DE JUNHO 331 

homem do bom o aacerr.loto catholico que não 
acrodita na rovelaçilo christlt, e no omhnto 
vai vivendo da cêra dito igreja. (Apoiados.) Eis 
1euhores, oxclaam o orador, otlensas q uo 
ae lho att1•ibWlm a Sua Mageata•le o lmper&
dot·; ent(•ndo, pelo contrario, camo todo11 que 
e~tavam prosen.tos, que suas pala.vraa aó ~ 
d.iam sor conacdera.uA' honl·oaua à pessoa do 
chefe do Estado, 

Diz iuo tiio sómente para restabelecer a. ver
dade e para nao parocar mentecapto (riso), 
porque em paiz eatran geiro responder a Wlla 
graciosa saudaçi!J atacando o príncipe sau
dado 'lue é imperador da sua patria, nl!o é 
praticar gentileza, é uma grosseria que nin
guem pôde defender. (Apoiados.) 

Da tribuna pat•lamentar maia de uma voz ha 
o oradot• feito censuras graves eo aaperas aos 
ministros, e estes podem fazer taes artes que 
vllo reflectir sobre a pessoa do Imperador, que 
pela conatituiçllo ó irreaponsavel ; mas a irres
cl~nsabilidado politica e cousa um tanto theo
nca. 

Si não o fosso, nem a Carlos I, de Inglaterra, 
nem a Luiz XVI, de França, to1•iam os povos 
cortado a cabeça; nem Carlos, nem Luiz Felippe 
teriam cabido de seu throno, e a I talia seria 
ainda. governad:1 pelos seus duques; archi· 
duques e príncipes. 

Reconhece, porém, o orador que a lei, no 
nosso organismo politico, confere ao mo
narchn uma. influencia extraordinaria e que e 
nos'o pouco pat1•ictismo, muitas vozes, e a nossa 
ignorancia, quasi sorupro, têm tornado este 
poder qunsi discricionario, com projuizo de 
todos, soberano e povo. (Apoiados.) 

Por isso não raras vezes cenat.ra os ministros 
de medo a ir além e para assim proceder 
tem exemplo dos povos constitucionaes. Fox e 
seus amigos, Brougham e outros, na camara doa 
communs e na camara dos lords, const •nte
m~nte pro1lignram o pP.rtido doa amigos do 
re1, no reinado de Jorge III, porque o governo 
ae desviava de suas normas, a intervenção 
real e1•a directa em toJo; os ramos do serviço 
publico, em suas minucias, ntó nas sentenças 
aos juizes, e tudo isto não era governo conati
tucional. · · 

Já se vê, pois, que a opposição neste ter
reno não póde ser prejudicial : Sua Ma
gestade ó homem lido, deve saber historia, 
pensnr como sabio e pedir a Deus que o livro 

• de seus amigos, porque de seus inimigos olle 
mesmo se livrara. (Riso.) · 

Entende, de accôrdo com o que acaba da 
expnnder, 'luo nenhum ministro am<:la fez mais 
mal ú monarchin no Brazil do que o nobre ox
presidonto do conselho, que até nos nnnunoia 
um deficit do pouco mais do 6.000:000$, 
quando quem sab.1 lor os dados do tbo.qouro 
vê quo este deficit excede de 50.000:000$. 
Isto discutit•d em tempo. 

• Os amigos do Su:t Magestnde nprosontam-!hll 
todnB as cousns cm um knloidoacopio onde tudo 
par~co bollo, tudo anda direito, f[unnrlo a vor
d~!!dc reconJ,wcida o quo tudo ostli torto. 
(lUs,p\) '' 

Sua Magostad~ não vô soniío onthusiasmo ; 
no db 25 elo M;u•ço, no dia 7 do Sutombro, no 

dia 2 do Dezembro, quando v~i QO theatro, a 
policia diatl'ibue entradas por alguns. dadorcij do 
vivas, el!es tom11m aas"nto na bancada., o gri• 
tam por ordem do chere, em nome do povo que 
inditferente, frio, não se move, ri-se, e nlo 
cre, porque com etl'eito isso viU 111111, vai twlo 

·muiLo mal e Sua Magoatado em po11co te111po 
ha de anda.r com uma lanterna, como Oio
ganos, a procurar um homem para seu miniJ
tro, som encontrar, re!Uizanlo-se os temores 
de seu illust,·e patrioio o Sr, Dr. Ferreira 
Vianna, 

E' preciso dizer " ve1•dade : quando o go
verno 'lllnç~t wllo de certos individuas ~ 
adminiatrarem provinciiiB da ordem da do ~io 
Grande do Sul, como lançou mão do Sr. Sou~a 
Lima, contra quem o orador não tem outr11 
cousa a dizer senilo que é UJ!Ia ~ii c~oat~r~, 
homem 11pathico, do curla lntelhgencJa, 1111• 
migo do trabalho, chamado em Porto-Alegre 
espiritucsamente tw·co, por causa da sua in
dolencia muaulmana; quando o governo, repete 
o orador, nã~ encontra servidot•es aenilo dessa 
qualidade, o povo pensa com razão que ~ go.
verno não tom quem nell" confie e que as mstt
tuições, tendo apenas 60 a nnos de existenci~, 
apr<•sentam claros aymptomna de decadenc1a 
e do velhice. 

E,com etfoito, parece quo entre nós ver~
fica-siJ o principio : a multijilicação da eape01e 
produz o definhamento do individuo. Cresce 
a população, derramam-se escolas, as gazetas 
se multiplicam, . no entretanto o homem sa es
tiola, se eacrophulisa, a ignoranci a cada ve• é 
mai~r e a imprensa maiQ at~asa(lll e contradi· 
ptor1a. 

Nada esta em seu lagar: o meio·saber cam
ceia e domina; o favor ,eni!o o merecimento, re
gula as promoções neste paiz. Quem podia eer 
um bom mechanico atira-se á admin1straçllo; 
quom podia d:rigir com juiw os interesses 
do seu municit•io, quer decidir dos gl·andos 
negocias do Estado; resultado ê quo o sapateiro 
não faz só sapatos (riso), vai sempre ultra 
crepidam. 

O governo ê o modelo daquillo que se dá. em
bab.o, 

Quem não tem a menor educaçll:o politica, 
seja O<llbol'll muito boa possoa,não póJe exe1·citar 
a alta administração. O vicio, porém, J tal 
que aquollos que nada sabem apresentam-se 
ingenuamente candidatos a cargos irnpo1•tantes, 
nllegando seus serviços e direitos, conforman
do-ao aos mandamentos de um verdadeiro func
cionario chinoz : 

Dia e noite pensarás 
Só em teu adiantamento .. 

E assim, ninguem consulta ns àptidilos, 
nem so contenta com cargos modestos. Quem 
quer ser h jo deputado p1•ovincial 'I Só os moços 
quo deix11m as faculdades o fazom da a>somblêa 
um prolom:amonto dO suaR associaçõos aca
demicas. E, o quo ó mais: n.tó as pastns do mi
nistros estilo sondo tnmbom hojo rejeitada~ ; 
os que podom sol' ministros só quorom ser Ol'ga
nizadoros do gabinetes, o tudo porqno ollas tàr-

.... 
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naram-se escolas de a:ll'endizagem, e nil:o otll
cinas do trabalho de we.9tres. 

companheiro ; entrou indovídamonto, e nin
guetn foz caso delle ; e o mesmo acolhimotos 
teve em Jagu~trito o no Rio Grande,on lo,abando· 
nado,•·ort•ido,teve de sahircom chuva torrencial 
IIB locomotiva; debalde o Sr. Bonafona, enge
n~eJro chefe da llitrad~ de ferro de Bagó ao 
Rto Grande, observou-lhe ndo sol' prorrio iahir 
co1n chuv1t t.,rrencial, porque podia ter ella. 
pr",j11dicado os caminhos e a Villgem nito se 
Caze.r reg11larmente ; mas elle que estava verda
deiramente em um• cadeia, metteu-se no 
wagon e foi-se. 

O Sn. NUNES GoNÇAtvms:-Apoiado. 
O Sn. Sr~vEIRA MARTINS diz que, quando 

se falia cm reformas, â' para rir ; nomo1am·se 
oommill!lõ·•s, o governo não tem pensamento 

· niio •abe o que quer o como cada cab •ça c d~ 
sa~tença, como são troa os membros das com
nus!!Ões, cadu um dos t;nembros 11pPesenta un'l. 
proJecto sem que se sa1ba por qual desses pro
Jacto~ se deci•lo o govRrno incapaz, que em vez 
de demittir-se pref•l'iu exonerar-se de seus de
vere~ •. ~ .cada vez que q!liz oston'tar ar>s 
de lniClahva, tornou-se s1mplesmente ridí
culo. 

O engenheiro tinha que faze1• 1 deiltou-o no ca• 
minho: c msura.•am·no por isso, mas el1 e tlef lll• 
de·ae: cqtJe tinha aeuserviço o não estava com• 
missionado pela cidaJe do Rio Urande para 
aoompanhat• S. Ex.,. q11e foi apenas .acotnpa• 
nhado por suas malas,. e as<im chegou ás •ual'• 
gens do S. Gonçalo, qual margem I a tOO me
tt•os da margem; a •·nchente tinha levado o• 
at·wros. e t11do era um lodaçal, e 1:\ se foram a 
procurar uma barc·tç;t para leval-os ao vapor e 
fugir para Porto Alegre: e deste modo andàva 
o re?resentante do governo géral, ~ue mais 
p&recia um crimino~o do que pres1dente de 
uma terra constit ucio ual, um alto funccionario 

do. E:stado. Ach&ndo-se a as~embléa provillcial 
reunida, e tento n cessidade urgente de cre
d tos para acudir a despe~ag, estando sem rs
cursos e sem dinheiro, em vez da pedil-os á 
assembléa aHilu·a, apezar de nilo haver·s~ e~t11o 
man ·.r JStndo adversa; porque, é preciso dizer, 
-nito •e podia fazer opposiçíio ao Sr. So11za · 
Lima- olle nã:o tinha. responsabilidade e. sim 

E' assim que o nob1•a ex-ministro do imperio 
em ':ez .de cuidar de organizar propriamente a~ 
provlllclas, q11er crear senado nellas ! 

O Sa. LE:i.o Vlllttoso: -E' do acto addi
cional. 

q ~~~. StL!liiiRA MAI\TINs sala gue o acto 
add!Clonal d1z que, q11ando se manifestai' a ne
cessidade, se crearão "'nados. 

Maa, pondera o orador, si neste paiz talvez 
se imagine que um senado já é de mais ... 

0 Sa. LEÃO VELLOSO : -lato prova de mais. 
0 Sa. SILVEIRA MARTINS responde que não 

,pro.va de rn.ais. Para muita gente um senado 
JIÍ e de m,ll.ls, e o, nobt•e ~x-ministro queria 
crear mate ~! E o que dtsse- a multiplica. 
ção da es,ec!e traz o definhamento dos inlivi· 
duos. 

Na:o es'lto contentes em ter ab~tido asassem
b!éas provinciaes, desmorali~ado us presiden
Clas ; a camnra dos dep11tados e o senado levam 
o mesmo caminho. Quando os pod 9res publiciJs 
se. abatem, a an.architt ·se levanta. Querem 1 
SeJa 

Sabe-se q11e o ot•ador não é partidario da 
vitnlici 1Jnde ; mas sempre o foi do senado que 
é U1na e.specie de reducto n 'um governo d~n1o
cratico, comra mudanças irretl •cti:!as e inop• 
portunas ; não é o orador enthusia•ta. da or
ganizaçlto do senado bra~ileit•o, como tem sido 
cntend da e p1•aticada, mas não póde deixar de 
reconhecer, q11e não raras vezes o senado tem
se .mo<tl'a1o i os pirado por sentimentos d 'justiça 
e l1llordade que lhe asseguram o prest1gio de 
que goza. 
· Mas isto mesmo que1•em acabat• por meio de 
ref01•mas m•l pensadas, não estud~das de ves
pera, não se tenJo convicção de fazer melhora
mentos. 

E' melhor um systema, ombora não mui 
bom, do que niio tor-se systema nenhum, e an
dar blt.ton<lo com a cabeça pelas paredes como 
fez o ministerio passado. Em 11ma consa só mos
trava elle pertinfl.cia, era na protonçiio de de•
truir a influencia do ot•a.lor, que, já o disso 
é indostructivol na suct provinci •, omq11ant~ 
seguir a marcha quo tem seguido sempre 
de 0S1uecor-so do si pnra trn.tar du t •dos. 

O presidenta da provincia, tilo incapaz se 
mostl'Ou, quo ficou intoiramonto isolado; 
voltando 11. Polotns, dos~mbnrcon aoliLario, n
trou no Club, onda ningu••m :::ódo ontrar som 
sor aocio ou apresentado por socio, com aott 

qaem o nomeou. " · · 
A assembléa proviria ás necesaid·•des pu

blicas, sem dar implrtanci& ao pr •sid nt, d11o 
p:ovincia1 p·trque arn este. nullo, nulliRsi no, 
a1n a ma1s do que o propno orador suppunha, 
qu~ndo no senado censn••twa a sua nomeaça:o. 
Alrrun~ otllciaes indisciplinados do batalbão 
deixavam o quartel para irem fazer bar11lho 
nas galerias da aseemblea. ; elle tomo11 isso por 
pretexto e adio11 a assemblúa irregularmente. 
Na aseembléa os adversarias Hnbam deixado 
de com par •cer alg11ns dias ; adiasae-n por 15 
dias, nra i.•ao rnzoavel, olf ·B meditariam e tra· 
tariam de cumprir o seu devo••; mas na:a o fez ; 
d •ste molo uma a.•sembléa quo so reune o co
moça. a fune.cionar regularment~, foi depois 
adiadll. sem haver razão p~ra isso e cam grande 
prejuízo da constituição ! Não se poderá mais• 
reunir, porque daqui por diante qualquer ba· 
rulho nas galeria• será motivo de adit~monto. 

O Sa. L!t:i.O VELLOBo:-Mas os amigos do 
nobre sen" lor so queixavam da pertut·bação quo 
havia ; todns os tolegr&mmas recebidos oram 
nessa sentido. 

O Sn. Sn.vmtM MARTINS responde que não, 
que não so q u•Jix~vam. 

O Sn. LmXo VmLLoso : - Os Hogrammaa rh 
Sr. Ko•critz est.iio nhi ; di11.nto das portut·baçllcR 
dua galoríaa o proaídonto não poli~ pt•ocod<Jr do 
outro modo. . • , 

l' (• 
O Sn. S1tvmmA MAR1'1NS pwgtint~ onu;o po1• 

q U3 o S1•. Kosot·it1., aahindo'da IIRBomblóa pl'O• 
vincial, foi atMado insonst•ta o in.iu~tnmon Lo 

,, 
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•com gritos de allemao, de renegado .ou dtl 
gua!quar outra cousa; por essa razilo se adia 
uma nssomblóa 1 . · 

O SR. L miío VliiLLOso:-Núo foi essa a l'azlto ; 
elle quebmvu-se de perturbações, .. 

. O ~R: S!LVIIIII~A M~RTINB admira-se ~\e um 
ex-mm1stro du 1mper1o tenha ta. ·a opiniões, e 
perg-unta :. pois porque um individuo qualquer 
reclama a IDtervençllo d:~. autorida.Je eRl seu fa
vor, uma Rssemblé~ é adiada 1 

O presidente não andou regularmente ; para 
manter a or<lem nas galerias o presi•lente da 
ca~a pediu·lhe força. o olla ruandou-a, mas 
capitaneada por um dos perturbadores, A per
turb!'çilo vin~a em g:ande parte do ~uar· 
tal. O or11dor v1u um aap1t1io, por perturbador da 
ordem, prohibido pela mesa <la aas~mbléa de 
entrar 11as galerias, empurrar a a •ntinella que 
em obeJienaia a determinaçõeij positivas ten· 
teu vedar-lhe a entrada, e pôr-se a gritar, 
batendo nos p·•itoa, que era um cida<lão 
livro e que podia entrar em toda a p•rta. 

Não, é um engano I o militar nilo é livr ·, 
esta sujeito a 1 •i da disciplina, que o manda 
respeitar e obedecer :la ordens de seu superior 
(ar>oiad •s); e o que maia admira é que a insabor· 
din .. çlto part~ pl'incipalmente dos officiaes; olles 
nlto vêm quo o grand' principio da autoridade 
é o que !h s da algum valo1·. 

O que é, interroga o orador, um capitão de 
uma. companhia l 

E' um homem só, diantn de muitos homens; e 
que direito tem elle si nilo o que a lei lhe da 
para mandar essa companhi ''I Sem sabardinaçilo 
mantida po1• uma disciplina seyera não póde 
haver exercito, crenção artificial para afrontar 
as asperezas do tempo, os perigos da guerra, 
até sacrificar a vi.la pela patria. 

Rei •tar a disciplina é tirar ao exercito todo 
o seu valor. E que disciplina póde haver ond' 
se não reqp~ita a orclem superiod 

Mas isto deve ser uma liç!ío para os gover· 
nos, O governo nomeia presidentes pouco rea· 
peitwei• ; e os geMraes, por mal entendido 
espírito de cla<se, com a SU'\ influencia prote
g:·m os otliciaes que se insuliorJina.u; e desta 
arte tendem todos â desorganização da Rocie· 
dada, s·•m attenderem qne ha. cousa peior do 
~ue não ter exe1•cito nenhum- é ter exercito 
muisciplinado. (Apoiados ) 

Pois bem, esse official que o orador via gi-i
tando,e tendo viobdo a ordem superior, foi solto 
logo '·elo Sr. com mandante das armas, e o 
que quiz obrig-ai-o a ob >decer foi p1•eso, qu,.ndo 
só devia sel-o por não tor naquelle. momento 
traspassado o insubordinado officiul com a bayo· 
net, ; mas não, foi preso pot• q ae1•er obstar a 
passagem! 

Eatll é a verdade, o orador affirm1 ao se-
nado. 
~ Lembrll·So de t~r lillo na historia do Napo· 
leão que o marechal JaubGrt, tendo ordem para 
não ontt•ar na bar••nca do impornlot•, apozur da 
il1);imaçõ.o dOo, sentinolla, dosobodec••u; mas o 
soldo.t:'O nílo foi \~unirlo,. pot•quo nq u~lle hotn.om 
digno, pelo. HtlD~ cnpnctd~tdo superiOr, .do 1m· 
monso poder quo tinho., por,loou dtzendo: 

-----~---·------·--.. 

aquelle que forçou os desfiladeiros do Tyrol 
bom podia forçat• uma aentinella., 

O poder <lictntorial do gt•ande imperador foi 
9. ue li vro11 o general ft•anaez da reavonsabi-
h~ade. · 

Entre nós, onrle os negocioa, graças a 
De11a, nilo alto regidos pela. omuipotencia do 
grande imperador (e é mau para oa paizes con
atitucionaea que os imperador.Js aejatn tio 
grandes como aquelle) ninguem tem tal poder, 
asso poder é & lei, e a lei pune aevert\monte o 
militar que a atfronta por tal. modo ainda 
quan .o fosae o pro~do conquietadol' d·> Tyrol, 

Ora, depois de tudo isto, sómente por ter 
ido ao R1o Grande do Sul reprueentar este 
.esgraçado pa·,el, o nobre ex-presideute do 
coDfi•Jlho b·•roniza o Sr. Souza Lima, q~e jll. 
tinha vindo conaelheil•o de Pernamb11co 1 .. 

Pe1•gunta o oradot•, de que era este titulo 
recompBnsa 1 O que Jiatinguu W E' o capricho I 
Maacom c •pricno oito se governam povoa livres. 

Si o titulo foi recompensa de serviço<, arti
cule o nobre ex-presid:,nt. do cona ·lho os servi
ços relevantes que prestou o ex-presidente do 
Rio il rande do Sul. · · 

Será por ter nomeado promr tores como 
o de Viamilo, individuo que tinha sido de
mittido de sup:>lente de subdulegado como 
ladrA:o de cavallos 'I Será por ter feito outras 
nomeações semelhantes r 

Acredite o senado, diz o orador : nunca arti
culou palavra la; nilo é paixilo, porque, si foese 
ell'oista, havia. de Jizer-tanto melhor para ai : 
quand.. os de!egados ~o govor,ao lião tão ine· 
ptos ; para at, que v1ve quas1 em oppostçilo 
perpetua, isso dá-lh~ rar.ilo, porque todos se 
convencem Je que a tem. . 

Mas, nAo; qualquer que seja a vantagem 
que d'ahi possa tit·ar o seu amor propl'io ; qual· 
q11er que seja a utilid~de que dah1 venha á sua 
pessoa, o ora.tor prufere mil vezes aos seus tri
umphoa, ao seu eugrandecimento, que o seu 
pa.iz seja bem governado, que asna terra viva 
contente e feliz. 

Foi a guerra pessoal, que, segundo todos di
zem, f.,z com que o nobre •JX·~r •aident~ do con
Helho fosse bu<cl'r o seu amigo ( veja os •nado 
ctlmo tudo é harmonico) para fazer parte do mi
nisterio e dar batalha ao orador. A<juella politica 
cond •mnala com t •nto juizo pelo seu nobre 
amigo,senador pela Bahia.-a que crêa caudilhos 
otlicillra,....subiu ao poder com o Sr. Paranaguá, 
perturbou o partido pelo amor proprio pessoal 
p~ra ver si veget~va mrLis alguns dias no go
verno, sem se lembrat• de que no dia a guinte 
ahi estarão os adversarias, e que aquolle par
tido, quo d<wia a~r o justo correctivo aos abusos 
d; pod:Jr, fazendo uma opposiçtlo formidavelr~ 
pórlo achal'·se deamoralisado, estragado, divitl" 
dido, subdividido, inutil sado I 

E' a politica quo tôm praticado até certo 
ponto um o outro pat·tido no reinado do 
Sr. D. Pedro li, politica. miserava! , som 
gt•andeza, Fom patriot'smo, que tom reduzido 
os partidos a poeira, quo tem feito prevalecer 
sómonto o ogoiamo do< individuas sobre os 
grnndos dovoros dos cidadãos I 



ANNE.XO 

Foi sou nobre amigo ch11111D.do 110 poder. p11ra 
acindi1• o partido liberal da provincia, cuw o 
fim <.!& ver si a.b~~ola. a. influencia. q u.e. o orador 
exnco sobro sell8 co-religionariOil I 

O orador uffirm11. que nilo escrevo n, ninguem 
p1111a.. Blla provillCia, qua.ndo esta aqui, nem 
para. aq11i,, qu11ndo esta lã • parece impoasivel, 
maa. & a. verJa.de : não pede, 110m jãmaiBlwdiu, 
posi~ilo offidal n. quem quer que sej11. · ., 

Nunca pretendeu· ser chefe de p11ortidl) na 
lll8 terra.; foram as eircumstancias qu.e. o ele
v~~ram a. esse posto e o •ysle •. a politico que tem 
seguido, eaquecendo-ae Ja. sua i.ndiviJualid&de, 
que nllo é na.la. .,ara fazer prevn.lecer os 
inte1·essea de. proV!ncia. que para o orador 
vale ludo. 

Portanto, jã disse-podem dividir e subdi
vidir os homena como quizerem; levem alguns, 
que no dia seguinte vêm outros; nllo siío essas 
perdas irreparav&ia; elementos de ·todos os 
lados se reunem para fazer prevalecer aquillo 
que é o· bem de todos contra esses interesses 
mesquinhos. quo !\s adversarias de suo. politica 
sustentam. Niio hito de conseguir o que têm em 
vista. 

Foram busc~~r o seu patricia para o ministe· 
rio, e o nobre flx-presidente do conselho pen-. 
aava que já t.inha conseguido a uesti·uiçil:o de 
quem no senado havia atacado de inepta sua 
fune~ta administração; mas ficou o ministerio 
logr.1do. Quando souba da chamada do honraria 
senr.dor S1•, Henrique d'Avila, o or.1dor di~se: 
cQue talento de Visconde ! Vai arrebentar o mi· 
nisteri(J! O monstro engoliu a abobara fervendo.!> 
E' como se pesca tubarão no Norte : atira-se
lhe uma abúbora fervendo ; o tigre dos m1rea, 
voraz, precipita-se, escancara a bàcu, engole 
de um trago a chamma, estrebucha e morre. 
(Riso.) Pele ao seu nobre collega que não se 
enfade comsigo por isso, porque apenas faz a 
analogia, nilo faz de S. Ex. uma abobara. 

Chegou o nobre senador e desJe lo,a-o o plano 
concebido pelo ex-presidente do conselho mani
festou-ao desconcertadJ. E preciso que o senado 
saibn. que o nobre senador pela provincia do 
Rio Grande do Sul, que divergiu do orador em 
relaçl!o aos ministerios Martinho Campos e Pa· 
ranagull, apenas chegou ti provincia, em 
Jagu11orão, r.1uniu em sua sala meia duzia de 
amig,,s e lhes pediu a npprovação dA •eu pro
cedim··nto pohtico. Elle, eleito senador, por 
toda a provincia, qunria ser julgado por meia 
duzia de eleitores, 'l.uando nem alli a ci I ade de 
Jag-uarão, pela ma10ria do seu eleitorado, se 
achava representada ! 

E"tava o orad:~r preparado para convidar o 
nobre snnador a B3r llgico, a submetter á pro· 
vincin. do Hio Grande do Sul a approvaçflo do 

1. · r seu procedimento, visto que ninguem ó .senador. 
·,.:. por uma cidade e mui to menos por moia duúa 

'de votns de um~ cidade. 
Quando o nobre sena.lor se vangloriava com 

a approvação tacita do 14 co-relidon~trios do 
J~tguMl\o, na propria torra do H"rval, onde 
naacou, viu aous amig-os intimo•, p~rontes, o 
ató cunh~tdo lovantarom-ao para protestar con
tra n sua ]1olitica. E cumpro-lhe dizer, em. 
honrn rio civismo doatos cidadãos: ha muitas 
vozes irmãos inimigos, cunh~tdos inimigos ; 

este protesto seria natural;. m~~a o aeuar8'lt. 
me nto tem mai01· valo!': ew honra do· nobre 
sen~tdor e sua familia- seus irmilos, s~us 
cunhados são seus intimas amigos; nao silo, 
po&·tanto-, parentes inirrugus~~:ue apoiam ci.ladi!o 
estl•tmho a aua. familia. Deverão » orador 
gr11n'ass serviços pesijo~es1 Não devem ao 
orador cousa nenhum", nUllca devoro.m, nito 
silo erupregadoa publicas, silo fu.z.endeiroa , 
e, ~~Blo contrario, si llneao.s alguem wm 
recebido, é o orador, quando transita pelo Rio 
Grande e pD.8Ba alguns diaa em suas casas ;. por 
conseguinte, nila silo amigos que esperam re· 
compensa, não silo amigoa qu~ lhe devem aer· 
viços. nem querem ser officiassda goar~a nacio
nal,q uan Jl) tôm aa condições precisas para oe
caparem as mais altas patentes. Oa levou a isso 
aquelle nobilissimo caract.er do rio-grandenae• 
que distingue a um Zeferino Amaro o outros 
p:1rentes do n!\bre senado1·-de dar o seu a aau 
dono, de subordinar o interesse de famitia ao 
inter8sse maior da sua pravincia o esduo 
partido. 

Si o nobre senador queria travar co!Ulicto 
com o orador no Rio Grande do Sul, devia diri
gir-se a provincia e dizer-lhe: c Sustentei os 
ministerioa Martinho Campos e Paranaguá, o 
Silveira Mart.ins atacou, combateu esses minis• 
terias : qual de nós tem razlío 1• 

O orador aceit!lria com o nobre senador o 
repto, que já lançou na camara dos deputado; ao 
Ba.rito de Maull, declarando que, si sua pro
vincia desapprovasse seu prJcedimento, .. re~i
gnaris a sua cadeira, porque não fôra ele1t0 
para tirar della vantagem pessoal ; e, pOl'tanto, 
si a provincia encontrasse quem melhor satis
fizesse suas aspirnções, resignaria o logar para 
sor occopad' por 9oem tivesse sua confiança. 
Confi mça nllo se tmpõe. 

Si possuo o orador a coragem de fa~er oppo
sição a seus amigos, é porque mais ama a ver
dade do que a Platão, e procura realizar o 
pensamento daquelles que o collocaram neste 
logar contra o desojo do governo de •eus pro· 
prios co-religionarios. 

O nobre senador pelo Rio Grande, melhor do 
que ninguem s1be disso, pois tem sido essa a 
politica liberal seguida naquella terra, desde 
que entrou em 1862 na assembléa provincial. 
'Recorda-lhe, porque talvez sua memoria esteja 
um tanto apagada, o seguinte fac to : vendo a 
nove. di'l"ecçfio que as cousas levav.,m, o hon· 
r ado velho D1•. Vieira da Cunha, presidente d!l. 
a,sombléa, que o t1•atnva de filho, dizia-lhe, r&• 
ferindo-se ao novo edifício da assomblóa :c llfeu 
filho, muito bem, cas,t nova precisa de gente 
nov,1.:. O nobre senador, que foi um dos dedi
cados companheiros que teve então, respondia: 
o:Nilo ha duvida nenhuma, e uma nova ordem de 
cousas; aqui nilo dominavam idóas, só condos
condencias possoaos ; nós temos sido na nssem
blóa ( ern. a linguagem dello) patl'onateiros. 
Vota isto para a minha parochia, pal'll. a rr(.• 
nha cidade, eu voto aq uillo para a tua. » 

O orador sento que o nobrn senador varias 
vez"s tenha-se do~viado dos b(ns princiuios, 
mas consola-se desse pezar: ven !o a fd:lla cor· 
rigidn pela roprovaçno goru!, do parLido liboral 
da provincitt. 

• 
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O nobre senador devi~ ter--se dil•igido :á 'j tario; o•te recorrau para o pt'Bsidont~, o ·qual, 
pfovincia do Rio Grande do Su~; n~o devia' em vi•rbude ·d) a.viso ex!lll'bitanta de~ govet•no 
pedir ap[~rova~ão •de s 'u p~o.oedima";lto de 11s- imperial, deu provimaato ao N!cu:so contt:a & 
nadar a lllli grupo. Qua;l11ar1a a postçil:o do no• · camara~ esta sustentGu 1eu d1rarta; a lm• 
bre 11enador, si outro gr11po maior-da ~idade 'de, pre•ns~ do '(lartido IIJ.IIOiou a. ti'Ob1•e 1•eaoluçllo, e a 
Porto Alegra, ou ele outra •q 11111lquer pal'te, .llle assamblóa provincial rompeu com· ·O praai· 
disa·3sse: o: Nóa .não III'Provamos ! • Esta ma· dente. 
nifestaçilo bastou p~ra que o governo cor- Não era ·uma. questão mini. ma, eomo a muita 
rotnpido do Sr. Paranag11à lne desse o cargo gente pa.recia; tratav.\•BG :de um interasss de 
de i• vice·presidente, par~ reforçai-o na guerra, exclusiva cornpetencia d~ eamara. municip&l, 
que ·traiçoeiramente fazia ao ora<ior, qu<:~ as- · c~os odireitoa o ·gcwarno., por intermedio .ao· IBU 
tava no Hio da Prata., o que com isso nil:o se delaga;Jo, ueu'rpava corn ·gr~>llde prejuízo das 
importava, porque a infi11encia que goza nlto libH•dadea Jooaes. O facN> de ser a. .usurpação 
é official. Nada tem o ora lor que dar : mto' praticada '[leio 'Pr'aidente, nllo altera a v-erdade 
tem empregos a repartir, nem displl<:~ da d·\ •cousa~ pass~~or ·doa miniatoos :pa.ra ·o preai~ 
força publica para v~olant'l.l' a opinião'; pelo 1 doo te uma attribu çlo, é de~concen~rar, mas 
contrario, tem pArdido amigos p.,liticos, pela nilo desce!ltralizar a administraçBo. 
franqueza de dizer-lhes-nilo contem commigo, NA:o 11& paiz ·m11.is Jeseonoan·tralo dabai~e 
para sua prA tenção; nilo ó Justa. Assim fal- deste ponto·de villta, .do •quo a Chi11a, •am q'lSe 
lou llltimamelltB M nobre senador, mas cedeu; os mandaTi·ns têm tanto podar COIDO ·O .impe
afinal diante das solicitações dos amigos e rador; no en'tante~ ·nGo ha nação ao mundo onde 
do rproprio nob1•e senador,,pôl·o na list~ triplica, . a centraHza.ção seja 'lll&isenerv&dora. 
mas confessa-som fá nas .prorn~ssas. S1 isto· Que importa ·com •elfeho que seja o 'jll'eaiclente 
chama o nobre senador tutela, foi tutelado. Foi . quem exerça :a attrlbui·ção, ·si ·elle • nomeado 
logo mini•tro da agricultura, não porque: e demittido á vontacle :pe!o ministro 1 Mas, o 
mostrasse capacidade paM isso, mas ,para <ies· nobre senador ·que !linha como ~mica .. ambiçA:o 
unit• por interesses o partido lib •ral rio-gran- · ser ,edil 3a8'uarenae, poucJ se impoTta'l'a •com as 
densa. Nio sabe si n11 pasta 'teve tutor, mas. attribuiçlles da cdiliâa Je, por iSIIo .aceitava o 
precisava deile, porque governou como predigo, · principio despotico da obrigar essa corporaçllo 
Sente que o noure·senador seja Tio-grandense·; a ter secretario •am·quem n&o confia. E' cousa 
pois desejava, por amor 11. terra natal, qu', · azoavel, quando nem o mi.niaterio impõe aos 
ainda servindo ·em um ministerio pelo ·ora· presidentes secretarias forç~dos 1 

dor comlnltido , tivesqe illustrado para sem- i Secretario-o nom) •O ·está ·dizendo -e um 
pra o ·seu nome,racornmentando·se 11 sua pa• 1 funccional'io üa conofia'aça daquelle ·que go
tria '}lOr serviços t•olevantissimos, porque acima verna: como quereis .ter direito de obrigar a 
dest·1s questões pequenas deve-se pór sempre camara a ·conaervaT o secretario, .que 'só ella 
a grande idéa do bern publico, que nio' pela sua lei organica pó<ie nomear ·e demittir l 
morre. Servis1e embora ao miniaterio des'lo· Declarou-se o orador em upposiçilo ao presi· 
nesto de 3 de Julho, já ·que se d,ixa domina· dente, o bonrado senador entendeu provar seu 
pela vaidade, mas n~o a).utesse n~s conselhar. devftamento á ;antonomi~ :manic.ipal, da.ndo-~e 
aa naçilo o _nome glor1oso do -R1o Grande do ap01o. Na ele•çã' sagu1nte, o •oradOT .or:ranl• 
Sul ! zando a Jiqta dos 'Candida.tos do partido liberal 

'O nobre sena ]or entende •que o ·orador o 11 asssmbléa provincial, nGo ·podia, qnal'J,u,er 
quer tutelar, só porque nio allmitta que com que fosse 11 a;mizade ·a.o seu collega e .patr,ICIO, 
suas idóas mal estudadas s~critlq ua ·os inte- ' apresentar ao eleitorado seu nome illll lista. 
rllBses da 1provincia, •como sacrificou os·da mu- E nllo ·o incluiu. · 
nicipa;liJade de Jaguàrilo; eile, no anno do 1873, · Si tinha forças, si .podia 'I'Om'jler as linhas, ·fi· 
fazia ponto objectivo de sua politica a aba r-· zesse-se ·eleger. O ·nobre senador lembra-se 
tura do canal do Sangra<iouro, por .conta da que •nA:o foi votado, e ·que na sua ·propr.ia paro
provincia. Esta obra, além de a·er de. natureza . cnia, onde era ·chllfe de ·partidC?, •O eleit~rado 
garal, estava mal estuda la, •e proluz1u para .a i negou•lhe sena votos ; da ·propr1a freguez1a ·~o 
provincia resultado funest~, como o ot•ador an· Herval, onde nascera, ·que dava entllo novo elel
nnnciou :; ·ella gastou o sm ·dinneiro, mais da tores, o nobre sonadar não teve urn voto. 

•· 10!l:OOO$, e o ·Estado •teve afinal de fazer novo' Fioou o nobre •senador .mal com o orador, mas · 
contrato, p:1.ra fazer obra mal feita, porque o isso ·não foi razão pat•a que mais tarde, logo 
emprazario, que alias á p1ssoa ostirna~el, ne· que·o nobre sena<ior o ,procurou, tendo de orga· 
gooiante resrnntavel, nilo tinha :pratica algurna nizar uma cha11a ·rle senadores, aquella don<ie 
daqualles traba;lhos, era o Sr. M. J. :Carvalno saniu o gener;ul Osorio, deixasse o orador <ie 
Bastos. . convidar o nobre senador para fazer ,parto de lia. 

o nobre senador, deputado provincial, .foi ,D, o' orador nunca preten leu ser ·s~nador, reco- r ll' 
assemblóa annunciando previamente ·que ia nhece que não ó o s·1nado e meio maia apro-
levar a guerra ao orador, e apoiar ·a Sr. Car- priado ao seu tempAramento; da-se moinar na 
valbo do Moraes, a quem o orador fazia oppO· carnara dos deputados, de que .sompl'e tem sau. 
siç~ pnrgue trnha ntaC:\do na administração dadas, a só depois d.a .recusa .do nobre se-
os principws da escola hberal, embora om uma nadar o da ·outros d1st1nctos r!O-gl'andensos, 
couqa CJ,UB pn.r.JQII pequena. Mas, quan~o um resign~u-so •o orador a fazor parto da ch~pa. 
princituo ó violad·~ om um :ponto, está ·VIOlado· Convtdou o nobro senador, porque nlio tu:ba 
em todos. ' •· rosontimentos a ving"r : ropresontanto dos lll· 

Um~ c~mara municipaldomittiu o sou sacro·· torasse o!o. politica liberal ~"' Rio Grando do 
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Sul, dopositac•io da confianQa d<l seus amigos, 
nilo quAr d~t· a ning-uem o direito do auspeHar 
quo nas conchas da buln.nça quo pesa os in
teress ·s da sua província e do seu partido 
lança o oc·ador o peso do suas paixões indi~ 
viduaes. Não quiz. · 

Convidou-o para fc\zer "parte· da chapa na 
primflira eloiç«o geral que seguiu-se logo ; 
S. Ex. recusou-se, tinha impedimentos, veiu 
o Sr. Dr. Diana. em seu logac•. · ·. 

Convidou-o de aovo para fazer parle da liiita 
sextuí·la, por morte tJo Marquez do Herval, o 
S. Ex. autorizou o orador a fazer o quo on
ten!esse, P"lo que apre•entou-o, e foi eleito. 

Quan o orga.nizou·SB o m1niaterio !le 28 de 
M'rço, de que foz parte seu illustre amigo, o 
Sr. Visconde de Pelotas, esc1·eveu-lhe o ex
min<tro da agricultura uma c'crta, dizendo, em 
geral, com verdad 1, que os pres dent1s d•J fóra 
da província só iam tomar ares no Kio Grande 
do Sul e retiravam-se sem faze•· nada, e pe• 
dia para q11e o orador escrevesse ao presidente 
do conselho para nomeai-o presidente. 

· O Dome do nobre senado!' já havia. sido apre· 
sentado ao ministro rio-grandenae, e aceito por 
S. E::s:. foi nomeado presidente. da. província, 
O orador defendeu no sena,Jo a sua administra
ção e apoiou-a quasi atá ao fim, emquanto 
S. Ex. foi bem. 

Entretanto, vendo que o nobre sen11dor 
proced a de modo tão injusto em relaçito a 
Pa<so Fundo, ond • o partido liberal era a. po• 
pulaçli.o inteira. ; que creou alli officialmente um 
partido contrario, que lá está arregim~ntado, 
só porque o nobre senador quan:lo deputa.lo 
provincial tinha sido ridicularisado pelo chefe 
do pat•tido daquella. localidade, em d~saggra.vo 
de at·cque da mesma natureza ; o orador aepa
rou·s~ de S. Ex., desde que rec11sou-se a re
pa.rar o mal. Mais tarde, apreciando sc1a admi
nistraçilo financeira, lambem nllo pó le, romo 
relator da lei de orçamento, dei:s:ar de censu
rar, ainda que lev ·mente, por já não ser presi
dente. alguns actos illcgaes e injustifica.ve'.s, 
como cocupri\s d•l terras em qu~ ordenvu. de<~ 
pe~a. excedente d" 300:000$,a.lem do <jile estava 
autorizado. Não ficou, pois, ad111it•ado quando 
viu S. Ex., na pasta da. a ·ric11ltura, continuar 
as Ines praticas que estabeleceu como adminis
trador n • p1•ovincia do Rio Grande do Sul! 

Devo o orador explicar o facto, porque o 
noh•·o senador foi depois disto e!Jito do;llltado. · 

Apresentavam-se candidt\los pelo 3o Jistricto 
o Sr. D1•. Antonio Eleuth·,rio do Ca.margo, e 
pelo to, o da capital, o Sr. Dr. Antoni11 Co••••êa 
do Oliveira ; m 'S os amigo< influentes nn ca
pital, anta~ do serem as candid,.turas oftlcial
mente apresentadas · ol.> chefe allegllndo que o 
Sr. Dr. Cama1•go ora o ••epresentante da im
prensa da capital pedil'!lm que fosa~ elle pelo 
1odist1·icto c•nrlidato, e o Sr. Dr. Corc·êa do 
Oliveira passasse para o 3° districto, on to or11 
podorosissimn influencin seu cunhado, uma 
gloria nllo j•i da província ruas do Im·>orio, 
vac•iio q uo por s~u cn racLe1· f,.zill honra ao gonoro 
hu111ano, o gonoral Banto Martins do Mnnozes, 
Bc1rão do ljuhy. 

O Se•. Dc·.Corrôa do ()livoira cid·ulllo distincto 
a todos os rcspoitos ficJu descontonte com a 

mudança., nilo quiz passar para o districto 
da fronteira, que pol' isso :ficou vago ; e ent46 
amigos da erJom dus S1•s. Maciel, Diana, co
l'Onol Salgado e outros pe .iram para ser apre
soutrLdo por esse diotl'icto o Sr, Dr. Avila, que 
tinha administrado à província. 

O oradoc• eseusou-so de apresentar es~a can
didatura, dhendo q uo, se o fizesse seria con· 
trad ctorio e pareceria não ter razão quando 
censurara. alguns de seus actos; mas não q.ue· 
rendo contrariar a opinião dos seus aungoa 
liisse-lhes : c os senhores podem suggerir a. 
algumas das intluencias.do circulo o nome do 
Sr. Dr. Avila, si o apresentarem, na:o im· 
pugnarei.• E assim tizeMm olles; nilo podia. 
o orador aprcs 'ntar 11. candidatura. por si ; a 
logica o imped a; mas reconhecia. entretanto 
os serviços da família do Sr. Dr. Avila, sabia. 
que seu rospeitavel pai tinha 111orrido na pre
aiganga, mártyr das idéaa libera.ea, perseguido 
iniquameute pelos seus inimigos na:o dirá 
a.dvorsarios. São dedicados servidores !lo partido 
liberal muitos membros -de sua. familia o que 
predispunha naturalmente os homens emi
nentes do partido a benevolcncia. para. com o 
nobre senador. 

Então, o bl'igndeiro Jollo Francisco Menna. 
Barreto, o illustre Barito da Sant'Anna do Li
vramento e outros apresentaram o nome do 
nobre se:1ador, que o orador nilo impugnou. 

Elle que não sabia disto pensou quo o con
viJav~m pelo entbuaiasmo quo cauawa sua 
ndm nistraçclo, e nllo dei~ou de fazer mani
festações contra o orador, desf.zllndo nos 
can ljrla'os dJ canastra, os seus collegás, em 
referencia a. um dito do orador, que importa 
iusta.mente o contrario para os c:mdidato;~ que 
o orador apresentou. A um quij não tinha. ti· 
tulos, o que pretendia. o aux.lio do orador 
d aso este: c acabou-se o tempo em que ao 
lavavam d~pntados nas can:1stras; bOJa não 

·é possível, trabal.e, valha"jlor si, re ·ommen
d ··S 1 por serviços quem qu1zer ter votos, eu 
n;to sou quem el ge deputados. ,. , 

Aqu •llaa que recorrem ao orador, se não al
cançam s 1 u apoio vão f .zer _ma..nifesto e decla-. 
rar o orP.dOI' um tyranno que 1mpõe sua. von
lad I a~ eleitorado; quandO 0 justamente O 
contrario, elles se queixam pot•que o orador 
não apresr nta quem o partido niio aceita., 
q uom niio tenha serviços e elementos para. se 
faz·•r eloger. Na<IO caso ach·c-se um cidadcio 
de bastant·1 talento a quem o orador apr!.
cil\, mas quer ser carregado ; e, como os 
hombroa do orador Dilo podem com carga tão 
posada, ello n regeita; segue o preceito de Hora
cio : c só toma. car.;a. com que os hombros 
possam.• 

Os quo assim o a.ttacam tem reccorr,ido ao 
corpo eloitoral; os .lesastres continuados pro
vam um·L cousa, o ó qc1•1 o o•ador tem razão; 
si fica. calado, ó por que, emfim,no dia seguinte, 
a cxporiencia tra1. ao selho, olles voltn.nt 1:oos 
bons principio~ ; mns com o nobre senndm· não 
pó lo mais fiem• calado, ó pr 'ciso que cnd" um 
fi~un com a sna rosponsabilid<,do. O ex;Presi· 
dont•) da pi'Ovincia porcl,rreu o 3on <olistricto 
o am mais do um Jogar mri.lifostou-so contra a 
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poli ti c a seguida poJo orador, a posar de seus 
COmjli'OJUiSSilS, • 

Quer o senado sabor. qual foi o rosultu.do 'I 
E' •l ua o no Jre senadm• creou ditHculd,.des pam 
si, e nl·;uus daL[ilOlles mesu1os quo lhe dii•igi
ram t•Jlug-ramums CO•IVi !ando-u pa1•a apresen
tar-se cnndi iato, fol'aiu os p1•imeh•os '!ue se 
puzera1n logo cont1•a elle. 

Assim e que o nob:•o senador na oleiçilo foi o 
unico dos lleputadus c!o !tio Grande que drdxou 
do venc~1· em t• escrutínio, porcJUO si só tres 
foram eleitos, todos venceram no I• escrutinio, 
só ella fui vencido. Pa1·a o sogun lo escrutínio 
telegraphou o orador no general Portinha 
grande uitluencia em Ci na d" Serra, a1 co
ronel Diniz Dias, da Cruz Alta, qu:J dirigiu
se a Santo Angelo o S. Luiz i montou, elle 
o:ador, a ca.vallo, dirigiu-a; a. S. Gab •iel o 
dali i expediu telegra.m uas pa1•a. S. Boi:ja, ao dis
tincto major Cailor, e mala intluencias do disti•ic
to da 111odo, onde no !ll'imeiro escrutínio teve 
a. penas 20 votos, no 2° teve UO votos Jo maioria. 
Ent~o não ct:sae o oraJor cou<a alguma o can
didiLto estava callado, humilh .do, mas o diz 
agora. nos •nado dopois quo se convurte em 
instt'umento de guerra contra a. politic~ que 
o elevou ;-e o nobre ex-minisu•o da. agl•icul
tura. o unioo repre~enla.nte pola provincia. do 
Rio Gr .• nd~ do Sul, a. queon cab' a. tal espre•
são se algum hn-:- deput•do de canastra, pois 
S. Ex. vaio á ca.mat·~ empacotado com cuidado 
em uma caixa de sandalil como objocto da 
China. 

O SR. HENRIQUE o' A VILA :-Mostrarei o 
contrai'io disso ; nunca acceitei a sua tutela, e 
isto será conto do por mim com lealda.:le,ta.mbem 
dos:lo o 1wincipio ; fique c rrto qne a llist·•rla 
ha de Rer contad:1; rlo•eJava mos"JO uma occa
sião dost.a.s o hoi de mostrar uma verdade : é 
que na politica do Rio Grande nunca. fui seu 

· pupillo : bem o sabe. 

O Sn, PnmaiDEli.TE : - Attlinção ! 

O Sn. SILVEIRA MARTINs ropl'ca que nunca 
pretenlou ser seu tutor, nem o que diz quer isso 
significar. 

0 Sn, HENRIQUE o'AviLA dá um aparte. 

O SR, SILVE IR,\ M.utTINS diz que é o mal 
do que o nobre senador paleca; ~~~·no mes.uo 
dia, no rnosmo instante affit'tM o pró o o contra. 
Si o nob1•e sonador o anno pas<udo, r1uan lo 

· che~ou, disse ao ora lor, oon I'Clllç·io ao mtni•tn
rio Marl.inho Cllmpos- « tive vnrgonha dosse 
ministOI'io; do Pill'anagu:l, ondo soubo dtL oqa
nizaç:io, quiz até volta•• pao·a a mlnha cas11. » 
Incrapou t .. tt,bem sou amig-o Dr. Diana, de não 
tor-so manif•stauo contra, no dia da apresenta
ção do gabinota, e dopoi~ foi ollrJ o unico da 
deputação n apoiar asso mini;terio! 

O Sn. HICNRlQUrn o'AviLA:-Não é vordado. 
f.!ll affirouo o co,,tl·no•io. 

O SR. SILvmmA M IRTINS diz qno n:1o admira· 
quo nn rro Ron:~eloi' nllil'lno o contl'lll'iOi lm cousas 
qu.-•nil(l so.coNl'osR,tiU, 

" .. Q Sn. HmNlUQU:li n'AvtLA:- O sona.lo que 
julguo. ' 

,• V. II. 43 

.} 
\• 
" ) 
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0 Sn. SII.VEIRA MARTINS appelia para OS 
representantes da s•ú• p1•ovincia, qu·l disso tôm 
conhocimentlJ. Ainda agora., em Pelotas, um 
amigo comraum de sua terra n~tal, o major La· 
,li•lau. Am oro da Silveira, disse-lhe q·oe o nobre 
ex-·miniatro, depois que foi inolu1do nli. chapa 
da ;;··na.dol', escreveu-lhe dizendo que o ora.Jor 
e.·a o p!'imeiro homem do l'np1riu, e depois que 
chegou da córte fdZ exactamente o contrario 
convidando-o p1ra mover·lhe gue1•ra., recebend• 
daquelle nobre caracter estl re;posta: •C.>ntinuo 
a. Her da. opiuiilo manifestada u sua primeiro 
cata,, 11 

O Stt. HmNRIQUE o'AviLA:-Nilo a. referiu an-
otam •nta. · 

O Sa. PaES!DIIINTm:-Attençll~. Peço licença, 
ao nobre senador para uma observaçilo. S. Ex. 
disse 'lua, q•1ando eu entonleuo que se excedia 
um pouco na diacus•ão, o adv •rtis~e, e por isso 
eu lembro a.o nobre senador que aa personali
d•des para co.n os nobres s~nadores nllo silo 
peronittidas pelo regimento. 

O SR. SiLVEIRA M~RTINS responde que o 
a. parte do nob1·e senaJur foi que o levou a isso : 
O S1:. presidente tom toda razão. 

O Sn. HmNR!QUE o'AVILA:- Eu tamliem 
tmho a. palavra e hei d.J referir o que se pa.s• 
sou. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS affirma que O nobre 
senador foi a. Porto Alegre, afim de confe
renciar co.u orado1', e pedir-lhe para contem. 
plal-o na. chapa. de senadores. 

O Sn. HmNRIQUIII p'AviLA : _;,Perdoe ; leia. 
a. carta que escrevi. 

) 

O Sa. SILVEIRA MARTINS observa qüe 
o nobro sen;;clor quer a. todo o transe de•vial•o • 
da 'luest:Io: o qu~ ostá referindo ainda nada tem 
cnm a carta. O orador disse-lhe que n~o podiu. 
fazol-o ; niio tinha es"e direito,,. ainda que 
t'os~o osso o seu desejo, po1•q ue tendo con• 
tem plano o nobre senador em uma chapa de 
deputado geral, constava-lhe. que por toda pa1·to 
S. Ex. dizia. que nad11 tinha com a politica do 
orador, ·que não era depu ado de canastra, e 
ptll'tanto <J.Ue não o polia apresentar sem que_ 
elle O· peJia>e i o nobre sena.d,Jr declarou que 
isto n•lo or,\ e:t:Jcto, que eram intrigas e tanto 
que tinha vinJo de proposito de Jaguarão para 
"ntnndar-s1 com o ol'lldor, a quom sempre re• 
conh•,cei'a como che'.'e do partido. Entilo de
clarou·lhe, ostima.r muito quo assim fosse 
oaci•ev·•sso isso mesmo. que o a.dmittiria, roia 
tal ara seu desejo, não tomto pelo nobre senador 
como' ja tom d1to, runs po1• sua familia, que 
conta entre seus membros liberaes de todos 08 
tompos. E com etflito J nr1bre senador so tinha _ 
politica dilf~ronte dtl do ornlor para recusar o .-~ 
rieu auxilio na ul•iç•io de deputado, não polia " 
decontomonte pedil-o na de &ena.dor. Si nilo 
ora deput·odo do canast>•a, monos poderia 
quorot• sor scnndol', 

0 SR. HENRIQUE o'AVILA : -Ahi Ó quo esta 
n dill'rrrcnçr>. 

O Su. Sn,vmmA MAnTINS . . . O nobro se
nador IH1o hJsitou um instante,a na mesma casa. 
om que ostavam alio o o orador, a do Sr. coro-



338 ANNEXO 

nel Joaquim Pedro Salgado, o nobre sona:lor 
chr>gou-se u uma mesa e escrevo ua cada que o 
orador possue pedindo para SOl' incluido na 
chapa. 
O S1•, HIIINlUQUE o'AVILA:- E que autorizo 

a ler. · 
O Sn. SILVEIRA. MA.RTINS niío pl•ocisa autori

zação, ella foi exigida para aor lida, e a lera 
em tempo, porque agora não.a tem aqui .. · 

O Sa. HIIINRIQUE o'AVILA.:- Tinha do. ~p
pellar para a carta, o não a ll•ouxe ! E' pal'a 
fazer eft'eito, mas eu hei elo destruir o seu ef
feito. · 

O Sn. SILVEIRA. MARTINs ha d·J trazer a carta 
e lei-a; nilo a trouxe porque niio pensava fal· 
lar nisso. 

O Sa. HENRIQUE o'AVILA:- Deve fazei-o, e 
vera que é cousa muito ditrorente do que está 
dizenlo, Nunca fui seu deputado d<l canastra, 
nem quiz ser senador pela mesma fórma. Fui 
eleito pelo. provincia, sem rocommen,lação ne
nhuma sua. E' chefe do partirlo, eu o reconheço 
como tal, e por isso vinha declarar-lhe, que ia 
ap1•esentar-me candidato, e ató ja estava com 
o1rculares impressas; era meu dever de soldado. 

0 Sa, SILVEIRA. MARTINS ~espondo que não, 
quo S. Ex. não e seu soldado, pois a politica 
do orador não ó a do nobro eonador e si m1o 
pr.ecisava d~ rocomm·endação do orador porque 
fez tão grande viagem para entender-se . com 
elle 1 Porque escreveu o que exigiu 1 E' incom
prehensivel. . 

S. Ex. eacreveu uma carta, declarando mais 
.do que lhe pedia, e, só em vista desta carta, 
contemplou o orado1• na chapa para os amigos 

• politicas, porque, declara mais. uma vez, 
nunca dispoz de meios officines para fazer par
tídos em sua provincia, e é por isso que talla 
sempre com esta hombridade e altivez. 

A sua intervenção é t~o livre como a que 
tem qualquer ci!ladll:o, na marcha politica do 
paiz. Agora, si vale muito sua intervençlto 
ISSO e seu privilegio, C não tom de dar,satis
faç!Ses a nlnguem; e ó devido isso unicamente a 
lealdade com q uo servo as idéas, n dedicação 
que vota aos a3us amigos peasoaes o politicas, 
porque est:\ sempre p·rompto a ouvil-os e a de
fonder não só os direitos, mas o justo interesse 
de todos; no dia om que esquecer-se dos inte
r ·ases publicas ha da succeder-lhe, como no 
nobre senador, perderá o prestigio. 

Dc·'staque-so muito embora-um ou outro mem
bro do seu partido, por interesso individual ; 
o orador vae seu caminho; não faz questão de 
pes~oas, bate-ao por idóas, catas são inven
civeis, e os mesmos que as combatem, tôrn de 

~, infallivolmento pu:tnl' o carro quo as conduz, 
ou ·Mo do ficar esmagados debaixo das rodas. 

Voiu o nobre sena:lor para o ministorio, 
collaborat• na politica do Sr. Paranaguu gue 
nilo foi outt•a senão a do contrariai' tudo aqmllo 
quanto o orador tinha dito ou pratiear tudo 
quanto havia consuratlo. 

Ora, si o O!'a1lor censurava com ,justiça, o si 
o governo não aLLendeu a estas censuras, o foz 
o contrario, errou duas vozes. 

Foi assim que um dos aous netos mais os•· 
.cnnclalosos, nilo do nobr-. ex-ministro, que 
nito é só, ma~ do minist01•io quo ó soliuarw
mente responsavel, foi 1\ compra da ilha das 
Floras. 

Senhores, exclama o orador, ente acto ó um 
verdaJoiro attenta.lo nas 1\ctuaes cil·cumstan
ciaa do pniz, não é Hómonte um crime. 

D'onde foi o nobre senador pelo Rio Grande elo 
Sul tirar os i70, ou200:000.$, (po1•que jtl se têm 
deapon lido nlli mais de 30 depois ~a compra), 
para fazer aquelle pagamento 'I Em que lei 
achou autorizaç~o para dispor assim da. cousa 
alheia, para gastar o dinheiro publico 7 

O Sn. HENl\IQUI!I o'AviLA:- Eu explicarei, 
0 SR, SILVEIRA. 1\IAl\TINS replica que S. Ex, 

niio ha do explicar nada, porque ta1 facto nll:o 
tom justific11çiio passive! ou ace1tavel. 

0 SR. HENRIQUE o'AviLA:_;Hei de explicâr, 
:fique certo disto. 

O SR. SILVEIRÁ MARTINS liiz que é sabido 
que, quando foi ministro da fazenda, ja existia 
esta questão ·da compra da ilha das Flores. 

Sento que não ésteja presente o nobre se
nad?r por Goyaz, que cansuu constantemente 
nqu1 os governos, porque abusam, porque gas~ 
tam illegalmente o dinheiro, a contribmçilo dos 
cijaJãos, fazendo despezas que não estão vota
das por lei. 
. Senhores , diz o orador, neste tempo de 
rui na das provincias, de sacrificios, da àefi.oits 
de 50.000:000$, esta acto como o que se deu 
neste exercicio ó um attentndo-um crime que 
devia ser puni lo com a casa de correcçiio I 

0 nobre sanadm· por Goyaz sabia que nllo 
havia verba no nosso orçamento, e, assim 
corno o governo não tinha o direi to de com
prar a ilha das Flores, lambem não podia 
vendei-a, porque não ignorava. que o go
veJ•no não tinha onde. fosse buscar o di
nheiro. 

Pois bem, si o governo lançou mão dos 
dinheiros publicas, sem autorização, sem pode~.
fazel-o, cornm~ttendo dost'arte 11m crime, e 
pelo menàs moralmente cumplice,o membro do 
poder legislativo, :fiscal do governo, que recebe 
este dinheiro, em virlttde de transacção, que, 
sabia, não podia ser feita ! · 

Si houvesse verdade pratica do systema con
stitucional no nosso paiz, o ministerio seria ac
cusado por esto crime, e o juiz era o senado I 

E o voto do senador que vendeu a ilha, e re..:' 
cebou, em pagamento, dinheiro criminosamenta 
tirado do thesouro 1 

Som duvida, que este senador não podia 
votar ! porque! qll.alquer que seja o motivo não 
ó decoroso para o sena :lo, 

Es<e dinheiro sahiu por moia artificioso e 
fraudulento dos cofres publicas, tiorquo o go
verno tit•ou-o da verba-Torras publicas e co
lonisaçiio, de8tinada a. construcção da osll•a..Jas 
pai'a as colonias que tinham de sor emnncip•.~
dns. no Rio G1•nndo do Sul; o parn fazer os1o ser
viço urgnnte, qno tinha vorb!l especial no orça
monto, foi ri verba-Obras publiOn~- o dos'al• 
cou-a om 170:000$ para cornpt•ar a ilha ;·•l\!•~ito 
embora usasse immediatnm~•nto da vorbn ceio-

" 
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.'lisaçllo, rol-o do m~ fó, f'r!luduloJltamonto, sn
bondo que a verba ern insufficionto para os res
viçps cre •dos. 

A realidade é quo tirou dinheiro das ohras 
publicas, por<iluo mais tarde feto por esta verba 
as despozns das ostt•ndas colonines que tinhnm 
no orçamento, credito especinl, esgotado com o 
pnmento <la ilhn das Flót•es. 

E o nobre "senador falln om sob1•as da verba 
-Obt•as publicas I 

Pódo hav::r soiJras, como o nobre ex-pre
sidente do conselho faz orçamentos : S. Ex. 
gnst11 por anticipaçil:o a renda, emittindo bi~ 
lhotes do the>ouroi ha mais de 46.000:000$ em 
circulnçitu;e apr.•sent~>-nos um OJ'çamento quasi 
oquil.ibrado, com 6.000:000$, apenas, de 
de fl'cil. 

Ató po!lia h~> ver saldo, si bilhete é dinheiro. 
Com tal system!l nito ndmira que o nobre 

senador orJen~>s'!e Jlllra Quixadli a·a despezas 
que ordenou, tilo illegalmente. Pelo menos, 
alli trat~>va-se de obr11 util, e aquella provincia, 
pela fertilidale do seu solo; pelo devotamento 
com que tom servido sempre :i. causa do' lmpe
rio (apoiados), e pela calamidade de que ó ~>s
solnda de annos n ~>nnos, merece todas as 
attençõos do govorno e do p~>rlamento nacion~>l, 
quo nito regateia a nenhuma p1•ovincia do Im
perio os melhoramentos quo com justiça re
clam~>. 

A Françn faz açudcd na Argelia o quer 
transformar o Sudan em mar mediterraneo i os 
brazileiros não podemos ser avaros do dinheiro, 
quando este tem de set• em pregado no desen
volvimento da. riqueza e prosperidade de uma 
provincia, CJ.Ue não colonia do lmperioi mas nito 
se póde admlltir o principio que o nobre senado1• 
estabeleceu-de dispor a seu talante do dinheiro 
publico, como fez I 

Mas, cliz o orador, isto não é nada, si exco:!e 
pela quantia, nito tem pelo oscaudalo compara
ção com aquillo quo vai dizet• ao senado : o 
nobre sena:lor mandou pagar n um oculista, o 
Dr. Sichel, 3:000.~ pl.r~> que este fizesse estu
dos e sondagens na lagóa dos Patos ! 

O Sn. HENIUQUE o'AVILA :- Está enga
nado i é uma das muitas invonçõas que so tem 
foi to i é falso o que V. Ex. refere. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS interroga, o que 
foi f~>zer o Dr. Sichol? • 

O Sn. ·HENRIQUE o'AvtLA :- Pergunte 11 
,ello o que foi fazer lã. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS replica quo pro
vara islio, mns qun no momento nüo tem o aviso 
do nobro ex-ministro. 

O SR. HENRIQUE o'Avu •. ~: -Sem duvida 
alguma. E' desse modo que se fnzem accus~>· 
çiles. 

o Sn. SILVEIRA M.,RTINS estima muito, 
mas is9o está publicado. 
. o Sn. HENRIQUE n'AvtLA:-Muitu cousn estli 

.Publicnda, a que o nobre senador ~>inda ha 
pouco declarou não dovor responder. 

Q Sn. SrLVbtuA MAR1'INS respondo quo por 
falf'~!/,,o<ci-iptos p111'ticulares, mas não ó acto 
o~ci11l do govornp. · 

I 
I 

'• 
' 

O Sn. HENI\IQUE o' A VILA :-Está publicado 
como acto offioial do govet•no? Nâ:o so pu• 
blicou; 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS affirma que elle 
se apJ•oaontonl11 e foram expelidas ordens para 
set•.-lhe ontreguo a quantia de 3:000$000, 

O SR. HmNRIQUED'AviLA:-V. Ex. quer uma 
lei para ai, e lei dive1•sa pnt•a o.l outros. 

O SR. StLVliiiRA MARTINS Gitima muito que 
isso seja falso. 

O ,SR. HliiNRIQUlll o'AVIL<~.:- Então exa-· 
mino. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS responde que O 
quo ci certo ó gue leu ·no expediente publicldo 
no ot•gito official a ordem de pagame1.1to. 

O SR. HENRIQUE n'AVILA:-Isso é outra 
cousa. 

O SR. SILVEIRA MARTINS pergunta : Entilo 
foi para fazer lá alguma operação de olhos 7 
Entito recebeu dinheiro-sem commissllo 1 Como, 
pois, nega o nolJr"e senador a publicação offici~l t 

o Sn. llmNRIQUE n'AVILA:-Eu lhe explicarei 
como foi. Nito dei commissão alguma. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS, continuando, diz que 
o ,nobre ex-presidente do. con~elho, na sua admi~ 
mstração, parece que fo1 antes levado a contra
riar o orador do que illuminado pelos grandes 
interoslios publicas, que o deviam reger e ga-
rantir na sua~>lta posiçrio. ' 

Fallarã o orador agora da barrá da provincia 
do Rio Grande, dessa barra de que é culpado, 

. segundo diz . o nobre senador, de já nllo ter 
sido aberta ou pelo menos contratada . saa aber-

\ 

tura. . 
Defendeu v.qui o credito de 840:000$ consa

grado aos melhoramentos provisorios da barra do 
Rio Grande, manifestando-se contra a emenda 
quo veiu dt~ c~>maJ;a nutorizando o gove~no a 
fazor um contr11to de i4.000:000$ med1ante 
varios impostos ti nnvegação. Des!lll vorba do 
840:000$, como o orçamento foi prorogado Jl~r 
mais do um exercicio,e o nobre senador entend1a. 
que estava duplicada, deviam sahir, 400:000$ 
paro. fazer açudes no Ceará, presente dizia olle, 
quo o Rio Gr~nde faz ao c,ara! 

O SR. HENRIQUE n'AviLA:-Está muito en
ganado. 

0 Sn.SILVICIRA MARTINS diz que O nobre sena• 
dor apoiou n emenda do nobre senador por Minas, 
relator da commissüo,reduzindo a verba a me
t~>do, isto é a 400 contos, e por sua vez man
dou um~> emenda para que itiO:OOO$ desta verba 
fossem 11pplicados á abertllra do S~>ngradouro. 
O orador impugnou a red~cçi!o, e os factos 
pt•ovam que com razão, detxando do unpu-
gnar n omendn do nobre· senador por ser con--~ 
voniente o que propunha e achar· rnzoave~ o;, 
quo o seu illusli•e amigo, senador pela Bah1a, 
dis~ern: « tudo isto ó bar1•a do Rio Grande. ~ 
Si não ó barra do Rio G1•ande, afinal de contas 
ó o complemento dessa admirava! nnvegaçllo 
que começa o ncabl nrt barra do Rio Grande. 
O anLocoasor do nobre ox-ministro tomou n de· 
libm·nçllo do mnndar o Dr. Honorio Bicalho, 
do quem o orador lombrou o nomo ELqui na tri· 

\ 
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buM, indicando qno, si o govet•n1n1i1 qu'zosse 
flcat• pl'ivndo das luzes rl:tquello illnstt•e pt•ofis· 
sional, visto •pw ollo Ot'n. dit•ectnt• g-er ,1 das 
obt·ns pnbltcaa,mandasso vit· da Hollnn la ou dos 
Estndos- Un 'dos ongenheit•o capaz de unm obt•o. 
do t~ntn magn'tude. O nobro s nadot• chumndo 
ao ministorio atfo.gavn de novo a Uóa do pot·to 
que viu nuuf•·ugat• com tanta dór do seu cot•a
ç!ío, e tratou do embl\raçar o >orviço que devia 
ser o mais interossado em arliantnt•. Desde quo 
chegou o Dr. Bicalho o.o Rio Grande do Sul, 
o nobt•e sena lor não fez mais·do que contrU:ri;u• 
os planos de; te distincto engenheiro.,. 

O SR. HENRIQUE n'Avru:- Não é exacto. 
0 SR. SILVEIRA MARTINS.,,, porquo está 

com a idéa preconcebida de fazer aquelle mal-
dito porto. • . · 

O SR. HENRIQUE n'AVILA:- Tumbem não é 
verdade. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS replica que O n'obt•o 
eenndot• tem mudado mais de uma VtZ do opi• 
nião a respCJito do porto que imagina. 

O Sn. HENLUQUm o'Avu .. ~ dil um aparte. 
O SR. SILVEIRA MARTINS diz que tem com-

sigo o officio . · 
O SR. HENRIQUIII n'AviLA:- Leia a i• por

taria ao Dr. Bicalho,uepois que chegou lá. 
O SR: Sn.vEJRA MARTINS obsorv11 que ne,sa 

portaria, ai bem se lembra, o nobre senador 
dizia que o engenheii•u Bicalho não tinh:t feito 
o seu devei' quando era o minist••o q11e n:io 
fazia o seu. O que é ver lado é que o nobre 
senador tom praticas administrativas taes co1no 
só na China a extraordinaria velhice tem 
crendo. 

Leu o orador um di11 um livrinho francez, 
intitulado L ·s ?lli.wires d'un (onccionaire chi
no is, e lembrou-se do que lou quando viu o 
engenheiro Calaça d·Jmtttido por demasiado 

• 1.elo. O pobre chim ia aprendendo á cust t pro
pria, traduzinJo sua experiencia em mund •· 
mentos que par cem feitos pura esta China da 
Amarica. Em relação a este, ponto, diz elle 

Po1tr ta bP.soune la (eras 
Sans .:uHe et sans cmpp,·essement. 
Tua tarefa dosem· en'•at•ás 
Sem zelo, n ·gligent ment3. 

Com taos princi,>ios, p•·etcndl, hoj,, def,,n. 
dcr-s•• do seu procedimenw.rlizoudo que inc•lill
modou-so com o Dt•. H. Bicnlhn, put•que dou a 
mP-zes depois do contrMo nàu tin:w. inieiado 
os tr.tbo~lhos do .Jugnat·lio, o que não ó vm•,Jnde, 
corno o orador vai p•·ond-o. 

O omproitoil'o do Jng••n:·ão chB!.l'Oil no Rio 
G!·ande, a·,resentou .. 8·1 no dia soguinLo ao ou

. gonheiro Bic11lho, ruoz o meio de,.ois d., con
~, trato. 

'- O engenheiro, ti vista da ot•dom recobidn, 
di<~se no l'rnpl'Oituiro C}Un a ·guia n Lumcd ntu ... 
mente, mas cstn podi11 qun 1kns"e pnt•a o fim 
do moz, o, chog-ado ost1, Hl!m fnlillt' com o on 
genhoiro, doho,•-lh" lll1lll cnrtn, rotiranrlo·sO 
para n côrte, COiliO rio tudo foi sc:nnt • o minis
tro. O nobt·o snno.dnr nlio chamou conuur
ron\os pam nquulln obra..,. 

------..,.---·--···---~~··-----~·--

O Sn. HENtUQUE o'AviLA:- Nem estava. abri(, 
gado a isso. 

O Sn. S11NEIIIA 1\LII\TINS respondo quo por 
docencia estava, !]tiO S. gx, COntl'i\IOU COill um 
homem trabalhndot• mna negocinnt' que não 
tem os conh·,cime,•tos tuchnicos inJisponsaveis 
pó~ra obt•as 10 lnl natut•nza. 

O Sn. HENRIQUE o'AVlLA:- Mns tinha enge
nheiro. 

O · SR. SILVEIRA MARTINS affirina quo o 
nobro o:~:-ministt•o, além de não chamar con
currentos, oxot•bitou e violou a. lei que con
signou 160:000.$ para a rlo•obstrucção, dando 
demais 110 empreiteiro as dragas e o material a 
quo ulle não tinha direito ... 

O SR. HENRIQUE n'AviLA da um aparte. 
O Sn. SILVEIRA M,u\TINS diz que o emprei

teiro voltou .a córte pot•tadot• de um officio 
olfdnsivo ao ongenlteiro e ']UO remata com a •na 
oxoner.tção tlo cat·go d' fisc •I das obras do Ja
guarão. E este prncelimento cunflrma outro 
mandamento do chi m, de que ha pouco fallou: 

Tos subordonnés con luirns 
A' la b~guotte et rudement 

Teus subordinados lovartis 
A cbibata, brutalmBnte. 

Como ó, pois, que , o nobre senador diz -
aqu •lle eng:mheit·o foi negligente 1 

O SR. H&Nl\lQUE o'AviLA: - Eu expli
carei. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS <liz que rlJe podia 
ser domittido, mas p la thooria chineza já 
applicada ao engenheiro Calaça. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS : - Foz tudo 
quanto póde. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS :-No emta.nto O 
ex-ministro uirige no engenheiro o officio. que 
yai ):,r. 

O SR. HENRIQUE n'AvrL~ :-Seria bom ler 
todo. 

0 Sa. SILVEIRA MARTINS diz que não pra
cisa recomm'nd.tr, que a impnrtan'in dn p•çn 
ostu no todo ; e continua diz"n lo-quando o 
e1up· oileir·o, qun ainda pe ia novo e drsneces· 
BIU'io 11diam ·ntn, foi intirundo par•n. inid ~r os 
tr~tb.dho 1 no r· i o .Jagllnl'iio. I'OLirou-se p 1ra. o 
Rio Je J n 1iro, em va1. do nb decur á, o,• 1ens. 
Curr.oo vapo1' fira <se pruso nn ba1·ra dotti dius, 
0 en<>·•nhoi•·o levo t mpo P"ra participar o" 
uccort·'ido ao nob1•a minislt•o. 

Adrnil'l1·SO pois q :e o nobre ministro tenha 
lolllittido ""SO Ollg"Onil:!iro tlsc:ol d •8 OUI'US do 

Jaguat•rio por litli.a dn .lili·~·enci11, quauln, npe
Zilr dll opposi~üo do ompro.toiro, .leu por ini
ci'ados os Lt•o.lmlh.Js! E' S. Ex. mesmo quem 
dis>o isto. 

O SR. Hm:miQUJC o'AvtLA: - N1lo disse 
isto. ~-

0 Srr. SILVtCll\.1 M,IRTIN< nssovot•a qno S. llx 
disHn o ecplivn.lunto, s.mii11 no offlciu om t•os
postn. ao nui.JI'O H"lll\!1.11' poln P11r.r,~t~. 

O que ó, v !'duelo Ó q I!; C: u"uipl'~iLoit·.~)\i.
1

ti• 
m~Jo pur.; 1not.Uar o ~urvuj,, 110 <11a d~ cÍ:p• 
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gad~ n Jaguar1ia da vapor Mi1·im, que plll'tia I Nota o aradJr ainda na afficia a phrnse e:IJ vi 
do !" soguint •" ordem e dovi11 chog->U' no im· , do contrato, te>'nta do aolVO"ll .o quo tira co
mod.mto uo da ,P~I·tida, rotit•o•!·SO d~i<ando um rollat·ios dosso pl'incipio. 

0 

~fllecn'l~e~lote,P"rttct·b•n.çi'io, 'lue sono dm s~guiate Nos contr>\tns so n1ío prasum·'m obrigações 
0 Iro roce eu. a. 0 E t d . t d ·' · 

O S H 
. p 1 a '~ a o , u o ueve s"r o>xpresso Ora 

, R. reNUIQrJtc o: A VILA :-1\!as r.•llo o o si o no~>re ox-minist>'O só t:nhn lib 1rtl1;de d~ 
officto do engonhet>'O Vlet•am no mesmo vapor. co.ntt'>ltar dentro ui\ vo>•bn de l61J:U00$ que 
• O SR. SILVEIRA l\Lm·r1Ns diz quo fui po>la fut. votada pat•,n a de.>obstt•ucção lo Jag-uar~o, 
razão que acaba de dat•, c1ue o vapor demorou- e . Jtl !1 oxcedta conc·tden lo ao empreiteiro o 
ae ';la ?art•a, o o eng-onhuiro vóde mandar 0 m.oterwl . da des?bstrttcção da Sungradout•o, 
offic1o. como ~adt~ conclLlll'-se que dou-lhe aquillo que 

Vamos ao officio ·, o orador 18 : não fot e'ttpulado, e que nem sequer servill na 
Sangradouro 1 

ctRespon·Jen:lo ao officio deVm., n, 13, do 2 0 s H • 
do ~o•:rente, em que me com.o•unicou ter 0 em- a. ENRIQUIII o A VILA :-lato <i interpre• 
pt•ettetro das obr•as complementares do canal dr> taçiio que s'' dá agora, 
Sangradouro e desobstrucç!l:o do t•io Jaguarllo . O sa·. Sn.vEII\A MARTINS responde q11e 
ab,n.lonado essas oDrus 0 nusen tada-se s••m cmg-e-S) a lettra do contrato .. , 
seu a'"ent mento,lhe declat·o que da info•mo- O SR. HENRIQUIII o'AviLA :-E' interpreta• 
çau prl'stada pelo mesmo empr.-:itciro verifica· çlla. · 
se que elle não a_ban .ono11 a obril que contra- o Sn. SILVr~IRA MARTINS P"de a s. Ex 
tou, tendo-lhe partici~ado a sua v.nda a e<tu qna o deixa fallar; estrl apreciando sou offi: 
côrte para prover-se de matal'ial quo nllo en· cio;· até uos seusofficio• S. l~x. ua apnrtJs! 
controu no mercado. dessa provincia, e d.,ixa.lo 
em snu lag-ar, como representant~ l""al, 0 en- O Sa. HENRIQUE o' A viLA :-Estou expli• 
genheiro Guilherme Ahron•, conforn:'e consta cando. 
dos offieios gue devem existir no archivo da O Sn SILVEIRA MARTINS nlla- precisa de 
comrnissiio da qual Vm. é o chefe. explicação. Sabe que é obscuro tudo quanto 
. c Por outro lado, tarubem não procedem a• escreve. quem nlta s.!be_ o ~ue escreV<l; um 
tn(o,·mações dadas por Vm.nquetle empreitei- verdadetro ap,ocalypse e o que S.Ex. quer tàz •r. 
ro, quanto d causa da dea101'a do co,lleço das O 8a. HENRIQUE o'AviLA :.-;li]' por Isso mesmo 
obras de d. sobstrucç1io do r lo Jagunriio, porq ne que e11 esto11 explicando, 
I! q_ue e evtden_te, rne"uo em pres onça de sunK O Sn. SILVEIRA M,lRTINS nito precisa, 
1~ 10"maçõ s, e que Oosas ob>·as não come,•ar·am hn de interpr·etsr com o •enso eommum os acto~ 
atnda, porque u d••aga e mais mater·ial qoto d b · 
elllvi do contrato devem ser fornecidos ao dito os outros, se eút que Sllotba nunca estar de 
e!Dpreiteir.>, nua estão pr:Jparudo; pura fnn ,_ accórdo com elles, o quo f"-Z o nobre senado~. 
ClOnar, como deviam es1ar; não ten.Jo tambem O orador continua dizendo que, si di-•nte 
razao o modo de inte··pre~açao dada por v m. desm olllcio que o d •scon:lide•·•wa, o Sr. I-lona· 
a~ contruto, quanto ao fornecimento do mate· rio Bicalho, cuj:1 capacidade sem competoncia é 
ru~l neer'saarw uo empreite ro. reconhecida por seus collegus unantmetnent,.,, 

c A clausuh 5• é expressa, e u tlmga dcvn folio. no< quo conhoce, não ped u domissiio, foi 
ser entregue com todos a• pert·1nças e sobra- porq11e o orador-mesmo e rn·1itos eidadi1os da 
•~l·mtes e todo o matot•ial que fór nocessario. cidade do Rio Gr•ande lhe p·,dir.un quo tivesse 

c A_l,.~chaa vapor qu~ &t quiz entre:,ar ao paciencia, que fizesse o sacr.ficio do seu amor 
emprettc.Jr.,, por seu calado não pód•l prootat• pr<~pt•io aos 'rviço incomp:<rav··l 'lue ia pre ,ta.r 
serviços n" d sobstr11cção do rio Jagnat•ão, r.m tiquell~ tor·a, yuo tambem rra sua patl'ia; 
tempo algum, quant, mais na época actual de <JUO s~· lembr,,sse 'lue a solur;ão deasB troble· 
aguas baixas nrquellas pt•ragrms. _ ma, re,mtado insoluvel, 'eri~ par.• su~ p ssoa 

« Deve s •r t'ornec d» a t.ncha que mandei vo,•dnd im glot·ia, que l!1e riariiL rep ttução ole 
condtruir•, nprovoitamlo-~e a. ruacbina exisLeute gr•nnde ong1'fl!10iro no mundo int"erro, e se1n 
na repartiç~o da eon-ervaçito dos purt 1s des<a duvida q>Ie dinnto re tarnanha rucorupensn v .• Jia 
p>•ovincia, a qual, pelo tempo da orúem,.jú a pona atLu'ar a asper•nza inju,ta e crimiuon 
podia cstlll'prornp a. · d.1 mini,tro da ug,·icultura, que não >Ó o 

« 1~ corno o se1•viço da ba ·r:~ dossa pt•ovin .. ia deamon ti:l, dan lo ma i' vulnr ti paliLVru do 
por si só eh ·ga J!ll'a abs01·ver to ta 11 att uçàa empreiteit•a do q11e ú sua, fiscul d,, governo, 
de Vrq. e s1u' nu:tilinro,, fica Vm. di$pens~t~lo co•11o até o demitt a do car·go, não po.·~u3 n1ia 
da fi.<cali:;,,ç<'lo·das obms contrn ruins cum ,Josó fo.~se zr:loso, mas : or !U't o · ra muito.-Pour la 
Joayuirn d·3 Curv.dho B<Lsl.os, sendo nomeado beS"fJ"" l~t (e,••1S san< zdle et snns em· rcB• 
em aub tituiçi'io o on;onheii'O Nicolau Vit'iato s•uient · ~I ais nlg- 1ns dia< d • paciClncia, o alle~ ~ 
Chnvos Bat•collos. , BL•ri\ ex,,ubo d" p1Lst.• ·~ 

E-te o:licio cornpromette o nobre ox-minis- · O nobt•o m ni;tt•o foi nlóm do quo polia ir, 
tro; no passo que para ello o ornpt·oitoi>·o tem porquo o p1LI'l u1onto vot1u JGq:oOU$ pa1:11 este 

, ,:-'fó publicn, o nng-onhoiro fiscal, ,1ue tiio zolo,0 s•rvtço, o S. !"X· dou no omprortoiru.d r rnuis ns 
se nws>r•n ó tunlt1·ntnrlo com insintn~õ~s qno rll'll~nN, e tntlB os bntol~es ... , e n1n1s os rebo
o_ •llr.o lln•'·'"•io tom soniio obl'igal-~ n i•orlir j' cnrlot•os, o ntllis >nutorud! r\t·> onde i 
à?'"'~Jilo E'· s~_niín jrt•tiii•!UO u nubro Oll·mi- O Stl. Htl:rõRIQUtc o'Avn.A:-160:0~0$ "lo só 
n:Ft'O nllo i••tu!('ll~>r p.·ocodilll~lllo, polo tr10balho <lo dQsob~lçucçlo, , 

,I 
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--------------------------------------------------------------~~ • 
"o· sR; SILvEmA :, MARTINs diz que 160:000$ 

slío pol11 duaobstrucçiTo; mas, nlóm dos 160:000$ 
. do contt•ato, deu S. b1x. as d1•agas o bateWos que 
custaram mui to · dinheil•o li provincia, o cus· 
Iam ao governo, a 11uem estilo arren lados, e não 
podia [10rtanto o mmistro dispor delles, man· 
dando-os entrega~• ao em8reiteiro sem incluir 
a despeza na verbl doli 16 :000$, quo por esse 
modo ·foi excedida illogalmente em mais de 
40:000$000. 

O Sil. HENniQUÍII n'AviLA:-As dragas não 
• eram 'da' provincia 1 

O SR. SILVIIIIRA MARTINS aftlrma que _ _!lB· 
tavam arrendadas. . •. 

0 SR, HIIINRIQUE o'AVILA:-E os batelões 
tambem; 
'o SR. SiLVllllRA M~RTINS respondB qÚe por 

essa l'áza:~ dir. que deu-se a) empreiteiro mais 
de 200:000$, e porque o engenheiro reclamou· 
contra o que ainda·.demais pretendia· ••• 

O SR. HENRIQUE n'AviLA:-Não 'reclamou 
contra isto; elle foi quem fez as instrucções ; 
como podia. reclamar l . . . · 
· O Sa. SII.VIIIIRA MARTINS observa que o en
genheiro redigiu o oontrato por ordem do n<>bre 
miniatro.de entil:o,.e não tinha outra cousa a 

. fazer. senllo obedecer; -no contrato ello tlgurav;~, 
como. profissional, como technico, a o minis· 
tro, como responsavel, podia livremente or-
denar. · · 
.. O. SR. HENI\IQ!!E n'AviLA dá um aparto •. 

O SR. SILVEIRA MARTINS ·pondera ·que o 
nobre sena.dor não fico11 contente com o con
trato,tanto assim que,além do que contratou con· 
tra ~ lei, com que na~a. tin~a que ver o enge
nheiro, mandou da1• ma1s a1nda do que . havia 
Con~fatado; O SÓ contra. isso reclamOU O. r.nge• 
nhe1ro,. por entender que não estava ilo con· 
trato, para evitar a propri~ responsabilidade; 
mas, desde que o ministro .mando11 entregar 
o que exigia o empreiteiro· como materi"l, . elle 
não poz mais duvida.~ obedeueu, dizenlo .. que, 
pelo modo por qu3 se interpretava a· pala
vra material, devia. entender-se tambem o 
carvão. · , . . · .. 

Veja-se o que disse o engenheiro: 
c V. Ex. pronunciou decisão final em favor do 

empreiteiro, o é hoje direito seu ; mas decla
r~ndo improe~dente a minha duvidn, dignou-se 
Citar, no offiu1o do que tenho tratado, que era 
condiçil:o expressa do ccontràto, que extractou 
pelo seguinte periodo : c A clausula 5o é e:s:~ 
presa~, e a draga deve sor entregue com todas 
na pertenças e sobresalentes, e tt:do o mate· 
rial que fàr necessario.» Peço vania para pon· 

~ de1·~r ~ue as ultimas pal~vras não e.<til:o na 
· "~p1n 1 mpressa que me fo1 remettida do con

. ~ato, achando-se, paio contrario, em parto, ex
cluidas pelo final da condição cituda, que deta
lhando no 2• periodo todo o material que dellia 
ser entregtio, conclue que deve esto ser 
co~teado e conservado pelo mesmo emprai
to~ro." 

' J~ vô· o senado. que o engenheiro duvidou 
multo bom daqu11lo ·quo Mo estava no · con•· 

( 

I 

·' 

trato, e uma vez que o ministro decidiu em ~ 
f~vo1' do empreiteiro, o mo.ndou dnr, oiro nmo 
t1 nha mais razito pa1•à oppo<··se ; isso é facil de 
comproheader-se e foi-natur•almento o que fez 
quando lavrou o contrato, e, portanto, dando 
todo o material neoessario f"z o que o lei nlo 
au.tori~ou, mas fel-o sem re~ponsallilidade pro:-. 
p1·m. . , · . 
·UM SR. SENADOR dá. um aparto .... 
O Sa. SILVEIRA MARTINS assegura que. o 

engenheiro foi injustamente, & com prejuizo' 
pulllico; destituido de fiscal das obras- do Ja
guarilo ; foi lambem oftlcialmente. advertido, 
e . a.té foram commettidos . ao engenheiro pre~ 
puat~ ,do empreiteiro, , o Sr', Ahrons, os ou troa 
e_stu4os sobre a navegáçil:o da Lag6a, que. eram 
depemlencia da do engenheiro Honorio Bi· 
call!o. 

Em tudo istO vê-ile uma contradicçilo inez:, 
plicavel :. de um lado .o governo nomêa. 'para 
<lesempenhar diftlcilima. CQmmissllo a um enge~ · 
nheiro, re~utado o pri1neiro do paiz ; o nobre 
senador, ministro, de outro lado, o deeautora, 
p1•ocura ob1•igai-o a pedir demissuo:e vai além
atá entra na parte technica das obras hydrail
lioas·, e declara,·. em nome de sua provincia, 

·antes de mais estud'os, que se vai trabalhar, 
gastar dinheiro inutilmenre, ,De man~ir~aA~iliO.b. -----IIIMZ!!' 
o nobre senador .condemna•per&ll'·n•ft~•~ 
a obra que ·manda fazer'I .. Oomr 

. inconsequencia r· :;f;{JY 
O Sa. HENRIQUE 1>'~· ', 

por ta ri a ; e !la ahi está , "';.,1 
O SR. SILVEIRA M~~"l 

tambem é representante '•j 
inteiramente o conh•arío '·~"di 
nas obras que projecta o ·.~ 
porque o que este prop!Sa\i.fl 
zoava! e conforme a ll&tl 
Os mesmo.~ que imaginar:~!~ 
bo.rra,--a~ · oD- prhnel_ros·~F 
terem confiança na reB.Iiz 
Ahrons, a.utol' do projecto, ral., 
fez. o que lhe foi.encommeildli«.. 

O R I G I 

proJecto conforme a sua.opinião.-' ' ~~~=-~·~~~=-=~~ 
0 SR, HIIINRIQUIII n'AVIL.i.:-Nem c!' opinião. 

minha, · 
0 SR. SILVEIRA MARTINS admira-se do que 

ouve, por ser. esse projecto que o nobre se
nador guaria com aqúeUa autorizaçl!o de 
:14.000:000$, que estava na lei de orçamento, 
acompanhada dos impostos respectivos que o '' 
orador fe~ cahir, · 

,E si não era assim, pergunta o orador, onde. 
fo1 buscar osso orçamento de 14.000:000$ o no• 
bre senador 1 Pois para se votar qmmtí>t para 
obra e decretar impostos que o povo devo pagar, 
não se deve te1• feito estudos e· orçamento, cal· 
colando-se mais ou menos o preço dos serviços 
e a quantia a quo deve attingir a obra pro-
jactada 1 Si não Ol'a este porto que queria fazer 
o nobre ox-niini~tro oÇlm o_s 14.000:000$ pro<:: 
postos, quo quel'lll ent1to? ' 

A vordad o ó que S. Ex. ol;lr.ocndamon· 
to q 11oria nquollo projecto , qu'1:·· orçn va (\Oll 

i 4. 000: 000$ o manifesiou-ao ~osgoDtcieo, ~O.s:;.,~:.-
dor, quo o foz cnhir', · 'c· t\ 
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o O .engenheiro, chegando ao Rio Grande, co- O Sa. HmNl\IQUm n'AviLA :- L~ia a minha 
maçou a estudar ~~ barra ; elle n«o tinha cer- portarilr., ·· ' · · ' . 
teza de poder fazer grande cousd, mas espe- o sn. S!LvmiM MARTINS;; .que àlli 'ni~~ 
rava poder melhorar o seu mau estado ordi· guem nunca viu. · · ' 
Dai'ÍO, · 

Mas em breve o trabalho aasiduo, a con- O Sa. HmNniQUm n'AviLA. :-V &Li. o nobr11 •~ 
atante observaçilo das aguna, dos ventos, daa nadar alterar. t~da a carta da coata~ · · . • 
arêaa dos bancos convencernm·n'o daquillo O Sa. SII<VIIlll\A MARTINS nli:o altera, mas. ai 
que mais inconaoiente do que acientemente, a carta do nob1•e senador diz isso, .eaiâ errada. 
alie orador sempre ac!editou-que o pro:1le- ·O SR. HmNRIQUI!I n'AviLA:-·Eatá bem certa: 
ll!a da .barra· nito era 1.naoluvel para 11 sc1en- o nobre senador é.que estai errad.o •.. · , 1 
Cla mode~na, ·. • . . , · . . : '; 0 SR,' SILVI!Ili\A MARTINS:--0 enf!eheirodiz 
. Observou o d1st~ncto ongenhe1ro q~e a cor~ que nunca navegante algum deu ilotuiia'deasns 
rente n~tural do no é,. na barra, desv1ada pelo .. correntes ooeanicáll,' · · · · ·. · · · 
entoa reinantes em certas épocas p11ra· um.lados ' , · .. . · ; ' 
ou par11 outro, mais para o. norte ou maia: .. O Sa. HIIINRIQUI!I DA viLA:- O Sr,.,.B1ca.lho 
para o aul, SBID cessar aua existencia subma- dtl.. 
rina fór~ da ncçllo dos ventod, a ponto .de man- O Sl\.. SILVEIRA. · MA.RTINS respondo que·· o 
ter sempre sobre o banco um canal actualmente engenheiro diz que lh'informam os' maritimoa 
impratioavel, por pouco fnndo;. mas nllo me· haver unia corrente a 60 milhas· da ·oosta ;c.e·; 

·nos constante; estudou ooanal, que tem um ki- portBnto; ne11huma i~thiencia póde ler sobre.a. 
lometro de largüra,·e.em muitospon~os até iB barra, porque o nobre senador deve •aa.bor"'q·ne 
metros de profundidade i ora,· conio nà barra se a corrente oceanica, yerdadeiro" rio, tem .11 aua 
espraia o rio, acontece que á medida que ga- direcção no mar, e t'acilmonte observava~, e.J!a 
nna· em largura, perde naturalmente em·· pro.; barra ninguem dá della noticia, . .,. "·' 
fundidade. · · · · o Sa. HmNl\IQUJ!I.o'AviLA :-Passa por ella, 

E por. isso têm bancos oito kilometrós ·de 0 Sl\.,. SILVEIRA MAaTiNs:.:...só s~ paaaa' a 60 
~l!lb!i!m!lllll'"""..,...,._..fllWIIWI~WI:IWII...at~~:.;:~~~~~:e· tanto de' agua~ milhas.· O. tenente Maury descreveu O• Gwlph· · 
- idón de, por Stream, que é: hoje phenome.no vnlgar,.qrie .·a 

.\1 A L M U T I L A D A 

' . 

outros pai- h · . pelos yentos, ninguem maravil a, . ,. · . ' ,; , · · :. 
se encaminhem O Sa. HmNRIQUI!I 'o' A VILA.:.- .As dragas 

aar aprofundado,- foram .enconimondadas por mim.' · ' ., 
ha observado ha o sa. SILVEIRA MinTINS responde' qu~'contrà. 
insignificante o a sua· opinillo. . · . ·, · ' .... > . ' 

em t«o·longo o Sà. HmNRIQUIIl n'AVILA: -Nilo, senhor.;_ . 
vez aberto 

e 0 · canal O SR. BILVI!IIRÀ MARTINS vai ler, (Lê) :• 
de novas c Rio de Janeiro, 24 de Fe.vereiro M 1883,- · 

arêas. No sou otllcio do 12 do cort•ento transmittlu~me 
Vm. suir. opinilio definitiv~ sobre: a Íl_'cessidiLda 
da dragaJ<"em. n.~ barra.·dessa provi 'nóia, o ·en• 

· · Clyde; Liverpool 

. vio11-me nota do que nece~~itava ·pará 'eale' aor;, 
viço. · · · ...... ·· 

~·~·~::r; . .. .Tyne, nllo foram ca-
--~,.,_,...,_,.~ •.• ':.,....<:: ... -;-. =~::-::.,;::,,::.~ •• --,.-II'«Os· para aílmttt1rem nav1os de lodos os cala-

. dos, eenllo ultimamente com essas immensas 
dragas, que. removem não só ,bancos d~ arêfl 
que até então nilo podiam ser removidos, como 
diz Simonin, tratando dos portou da Grll· Breta
nha, mas pedras enormes, pedaços de roahedo, 
pesando muitos Miles 17 quintnes. Sem eattis 

Parece-me que'e:s:istindo'ahi duas dragas0po
deria ter Vm., om dia~ de' calmaria, feito ie:tt• 
cavações na barra, afim de verificar de·um•Diodo . 
positiVO qnal· o movimento. das arêas nesse 
ponto, e acompanhando esse trabalho com o es
tudo da correnteza oceanica 'no ponto da barra 
e. comparàndo ·essa correnter.a com & do canal 
do norte, pod~1·ia com· inteira segurança prever 
os resultados da urJg •gem; 

o 

'"' 
0 dragas monstro11, verdadeiros engenhos no,vns 

• e aperreiçoados, diz o. mesmo escriptor, Losseps 
ainda estaria hoje .com dt•agas minusculas 
trabalhando no tsthmo do Suez. · 

O Sa. HlllNl\!QUI!I o' A VILA:- E essas. dràgas 
eu encommendei. . 

0 SR. SILVEIRA. MARTINS pergunta: como 
encommendou 1 

O Sa. HmNRIQUI!I n'AviLA:- Achando muito 
/)boas. . 

(j O Sn. Sn"vi!IIRA MARTINS pergunta boas para 
que 'I nuo ,Pll\a llbrir a bai'I'Il, do R.io G1•ande,r1ue 
o.nobi'O !3ÓI~.~9~nilo ncrodtta na di•ag~<gom, 

· (oLinicas o nü.orf be o orador o quo mui~.,, 

}

". ~ -:4~vo'iJ no. co·~ a ·umo.s colobros correntes 

/ 
·~ 

Si nilo hOllVO'ae inconvaniento, -penao que 
deve proceder por esh fórma, sem prejuízo dos 
estudos que necessite fazer 'para ·os trabalhos 
definitivos do melhoramento da barra. · 1 

Estou convencido do que o encontro da cor
rellto3a oceanica com a que do interior se di. 
rige d barra, torna improflcuo o ser~iço da~ 
dragagem na barra, mesmo como'mod!da prr:v- · 
visaria. · ,. ' · · 

Declaro om offioio esta minha opinillo, porquo 
tendo-v. dado verbfllmonte a Vm., deseJo' que 
fique arc~i~ada paru que consto om todo o t~JI!PO 
quo· o mmtstro nctuo.l concol'-la com a op1mã:o 
geral dn ~ua provincia, isto ó, ·que a dragagem 
nao d meio profictto para melh~ramonto do 
qualquer espccio na barra. 

\ 
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344 ANNEXO- L~ 

O Sn. HENRIQOm n'AviL\ :-As dragas nito 
foram onc01muendada~ por mim ~ 

O Sn. SILVEIIIA MARTINS replica que o foram 
porqu9 o pa.•lamento votou um o••adito e~pre•· 
s.uuento para a coaupr•a de dua~ dragas, e por 
essa ra~llo o eng-enbeia•o a> r•aclamou do. riob ·e 
minisLrl> por teleg:•amma ; m·•s o o:•ador niio 
trai" da encoananonda e. aian, da.,proflcuidlde do 
seu emprego, em que o uobra senr..lor ndo crli. 

O S!\, HmNaiQOm o'AVILA:-Leia para diante. 
O Sn. SiLVEIRA MARTINS (oontinuan-to a ler): 

-c Como, porém, a Vm. eo.'npete d1~i<lir esta 
queatllo co•no enteud•.r ma1s conventente, fiz 
para a Europa o p>1ra os Estalo< Unid .. ,pJr te· 
legrnmma de hoj '• a encoanrnen•la das J••a~tas, 
conforme a s•1a nota, mes,uo por 1ue, quando o 
e·tudn mais ·Jemo.·ado demonstre a improfio•ti
dade da dragagem na barra, as drag 1\& s ·rvirllo 
para a dr.gagern nas lilgóas e rios dessa pro· 
vincia e em o<~lrlla do llnper.io.~ .. ·. . 

U Sn, H~NRIQUm n'AvttA :-Ahi esta; podia 
' nllo concord:\1' com 1\ d ·agagem, e encornmendar 

as dragai c1>mómuito boas. · 
• - O Sn. Srtvmnu. IIIÁRTINB diz qileo nobre se· 

dragaa, foi por4ue o p •rlamerito oreou o serviço 
e vot• •U credito: ai o niio tlze 'se, e o nr1bre 
ex-min'stro en~ommendasse dragas seru. ter. 
confiança na draga;em, só porque p~diam sór 
prov~ita.das o'o11tra. qullquer occ~aião, t •ria 
pr •ti· ado o mesmo abuso que commetteu com
prando 11 ilh" d •s FI res, P'la razão d •: si· 
nllo sBrvir pm• deposibde emigrantel, servirà 
para q ualrluer cousa, no minist •rio Ja marinha 
ou da guerra I De maneira qu' neste tem •o, 
em que s~ descontam os orde·nados d .a A·npre· 
gado~ publicas; ou que se tira111 vintens da etapa 
d~ ·s·Jdado; ~m q11e ~ orçamànto se salda com 
50.000:000$ d~ d flcit; o nobre HenaJor. fa~ 
co•n•u•aa sem c1•edito cootra'a lei, flB]a possibi· 
lid~de Je aer aprovA1tiLdiL alguiU"lli,. · .. -d""P"~" 
que fad · · · 

Isto ó inorivel seja dito por um ministro, 
exola•ua o ora .or ! ataca de Í<'ente o se1so 
commum. 

Encommendaram·se as dragaq,aftlrma o nobre 
aenalor, rua.• -si tivessnm.~Uo. encornmen·ladas 
já doviara estar ahi. Nosso .ministro nos Es
tados U11ido ., pergunta o orarlor, que razão dá 
para tamanha demora~ A razão vê-~e : o nobre 
ex-ministro não' acredita noe bons l'esuHados da 
dra,'!'age·n, acompanha. nisso a proyincia, qr1er• 
que se estudem as correntes oceamca~, e, por· 
tanto, dose ui •OIJ•BO, niio npre,sou n encom
m •nda. O orador tlecl:1rn tm•minantemento que n 
provincia o que qunr é porto, o a cidade !lo Rio 
Grand•J t'm fc\ na drl\gngam, porquo sabe que 

ó n dragagem pó<ie d.1r-lhe um porto. 
Naqnella m~r aberto, com aq11 lle fundo da 

reia, ninguem póde pres!lmil• até onde irio, a 
des ~~·~a que 11 houves•o d 1 far.er, para con
struir granrle~ molhes, enterr•lln lo blocos im
m··nso• om I gn.a•os o·n 'luo se n~o oncont1•a 
solido ftlDd•t nto, p trrjiiO llOIIbnm por Sllb<U11r,.:' -
rorn compl t-.monle os nnvios que .nlli onc ti h 11m 
DI\S nroius dosapp:~rJcondo ILtÓ o~ ruastroa; como 
nlío ha do su,,ced ;r o mos mo com os onormos 
blocos, ncceasarios para molhos, om uma costa 

/ 
i 

brav~, treme11dn 1 A faria do mar nem parmit- IJ 
til-ia a tentativa da trLI em preza. · 

N4o é e•se o pl~no ileado pel11 engenheiro 
Bicalho ; e uma uuu;a liiauples, razoavel, na .. · 
tural, aconaelllada a prt1tic.1d~ pola aciencia 
m derna: 4Uill' ou1tru' r aa .Ju as bÃrraa, a oha- . 
~na 111. do nor•te, e a barr•eta do •u~, por m ioda 
Lnfutnaç4o, agglomeran.lo ill&relul e formando 
V<Jrdadeiroa banco;, que ope1•ar.lo como ·liqus• 
longrtudinaes, prolongando o armai na sua n•· 
tur.,l diracQ>lo,. e;. final.n nte, romper com aa 
di'ag.a• o bano,J em li-uha r·;ola. A• ar.<•iaa de 
t;rr,• ·fixará com cedrol e arvore• que alli vo .. 
getam perfaib1uent' ; e a• margens defondera 
co.u e•tacad,.,rl. Pen•~ o engenh.;iro que uma 
vez que o c~na:t do rio tem·l8 metroÍI de llrotun
dldade, pó le obter~ae na b~rra, aegundo o cal• 
culo do• engenheil•os americanos, um lundo de 
oito, nove, até 1.0 met••oa d'11gua, 

O· plano Jo dire1tor de~à obr~s publiÓaa. da 
cór~a mla fuz mais <lu que ·•PP::li~cajjj'•' a(Mscji;i.;.e;ucí;;i.aile.ía;.. _____ _ 
urta oan 1\ilidllr a natur:Jza, o!! · 
que f,z bean, e··~~m·:eor~· .. · 
mar•t;e~s •e e~~ll'li'Y 
dun_ rnu.JUdo~ .. 1 · .• .,. cunu! 1 Prii ' 
As e.r•ei>u d 
no canal 'I ~· 
a.rvo'rea. O l i 1 
sua direa~:~o ~1\ 
n · .• r to, 1111118 !'k 1 
ag·JHS por · 
estreitam o 111 
ràcçlto natura ';;i 
para auwrtace -~.i 
aguas do canàl.~ 

O R I G I N A L 

Ulll banco d3 arei 
exta·ahem por hora'>to~. 
do IU'eia em ,ouco tem)~., 
t.·ab•lhos podem ser intiJt,,.,""'"''_...,1 ___ •!11aiUcll11"""'...., ___ =a~:a:am:m; 
-m·••ma-p~l .. -ruriK-·du:mn.~ 1. Ha épocas ern que 
dua:anto mezes.o WB1'1 principalmente dd no!". 11 
.é alli tranquillo e liso coano um espelho: apro-
veita·s~ o bom teiupo, trabalha-as continua,.. 
m~nto dia e noite, com auxilio da luz ele• 
ctrica, 

Consiste a arte do engenheiro, como a arte 
do medico, ern corrigir a ·natureza com suu 
Jli'Opl'ins !eis ; foi o q'ue Bic,albo id •ou, e por 
is<o di<s1 'lue com multo mrmos dinh 1iro do que 
se imagina, e possivol conse;-ulr porto para o 0 .,~, 
ltio G.-ande, pod~u,Jo e<sa< obras que 1e faz ·m 
co1no provisorias, tornarem·_se permanentes, 
como sue cedeu no Danubio. 

O nobre senador, pelo contrario, queria um 
po1•to no ocenno, uan porto 4ue bash r 1fiectir 
1nra vê r que ó um absurdo; si pudesie ser rea
lizado, Dilo podia permanecer, por~ue os mo
lhes transvui'Saes ao rio >Lccumult~I'Jam na base 
as arei:ts pBias corr·•ntes levada•, o o 'str.~ir
se-ia o porto em pouco tampo. E' pelo menos o 
q·•e diz Si111onin, tr;~tun to do• poa•tos da Grii"-. 
ll1•otatnhll : « os di JIIOS t1•ans1or"aus cstmgum a 
nlwog ,~,110 do l'io cm vez de "" II),ÇIÇ;·.a. I!~ e~
genheil·os hollundez s procor"''rLw n~ r.;,~ .p~ 
l•'r11nça, do mru•u, r!o nu.vogaçS:' muriLima, cóll1o 
procediam nos sous canucs iLtorior<Js, ongll;, 
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naram•B01 • como enganam-se todoa aquelles 
que ainda hoje pr.ocedem da meama maneira. ~ 

O Sa. CA.NSANBÃO Dll SINIKBÚ : -O Sr. c. 
Baptista era. pela dragagem. 

O Sa. · SILV&IRA MARTINB reiponde ·que· é 
verdads ; nlo tinha, porém, conhecimento 

. deus• immen11~ maohinae que abriram o porto 
· de Ghagow e de New-Oa•tre,em que 10 traba· 
. lhava em vã:o, ha. maia de um P.ooulo, e que 
modernamente deaob1truiram o OlyJe, de molo 
que oa. · liavioa de maior -calado pOdem hoje pe
netrar onde a6 pequenos boteil de pe1caílorea 
chegavam ; pois de troa pés e oito pollegadaa, 
a profundidade, nas aguas altlia, att1ngem hoJe 
a 30 pés I Tendo-se tambem de alargar o r1o' 
que em 1806 tinha apenaa 100 péa de largura 
e hoje conta 5151 .. . . 

Rio Grande tem aguas de .sobra ; nlo 
al!forgaao, __ .o uml'io immenao. EUe 

*•-•---:-;.....alollo~~a~wo~,~~~~~~ Patos, e abrange uma - comprimento ,.sobre. t4 

MUTILADA 

,: 
'I 

I 

•r 
' 

' " 

ª 
. • 

o o 
() 

(/) 

o 

.. 

· 01 va· 
on'""l~~-~·· navegr.!D; Poia 

di entrada .e sahida 
o projecto preooni· 
como causa doa ban· 
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O orador, portanto,entende que qÚem preato11 
serviço ao pa.iz, o rrandil, immen•o ao the· 
aouro e á aua provinoia, e á cidade do. Rio 
Grande, com OIJiecialidade, foi elle impedindo .. · 
a funeata autorizaQio pelo nobre aenldor tio -
energicamente apoiada, q11e teria dado origem 
a contra.to de111troao para o tbeaouro p11blico, 
o que nilo podia deiur de adiar indetlnidamente 
_tio urgente melhoramento, ai nlo matuse de 
.todo a H61i.. · 

Ol'pondo-se áquella me4ida, tem fá que bana 
aérV&n á·ca.uaa pulllioa. Nloo fe1 o nobre aenador 
auatenta.ndo-a, posto que lance . sobre o orador a 
reapon•abilidade de nlo ter-se contratado defl·. 
nit1vamonte a con~truc9!o do porto do Rio-
Grande, · · · · . ·. 

O orador ainda p3nsa como pen•ava: · que 
ae devem fazer mellioramentoa proviaorioa, em 
quanto ae· nilo apro1entam ~ eatad01 de~niti
voa,para· que o parlamento,BOI&Dte e conactente 
do que vai fazer; pona decratar a deape11, 
oonvenoido qne dotará o pais oom um melhora• ... 
manto real, que .augmentll'á ~- riqne1r. ·pu• 
.blica. . < · · . · '·.· · 

Podê aG aenadcfdeaculpa deltü · cGnaiderao&ti 
desconne~&~,e de algumr. divaga91o qa&pOrvtn•: 
tura tenha feito. sem vontade, maa ~~e foi a!'-: 
raatadG Jelos apa.rtea, Por esta r prlfe•' 
riu o or or o aabbadG,. dia de ra.qu.erimento1, 
a fallar na respoata ' falla do throno, ou. em i 

qualquer. doa credito• que o governo pediu. 
A11im descarrega a conscienci!!- , . aem preju-. 
dicar o andamento doa negocioa publicoa. · · 
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