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DAS 

SESSÕES, POP. O!DEM CD.ONOLOGICA 
,; ' 

JULHO 

EM 3 DB IULHO 

P_residencia ~o Sr. Barão de Cotegipe 

OlDcios : Do Sr. senador Antonio Dioiz de Si queira e Mello, de I do corrente, solicitando 
do senàdo·licença·para o resto· da sessão. . · · · . · __ , _ , :· .
. : Do minister,io iJo·razeodP, de 13 do mez Onda,· communicatido"que,. naquellà data,' expediu 

ordem ao administrador da typogrupbio · nacional, para remeuer á secretaria desta c~mara, 
aOm de serem distribuídos pelos Srs. senadores, 60 exemplares da collecçõo de leis-e dêcisõea 
do governo de 1881 e seguintes. · _ -~ _ _ · . _ . , . .- , · .. · 

Do mesmo ministerio, de 17 do dltomez, prestando as inrornioções solicifiiilaifjielo 'sênado, 
relativamente á extracção das loterias concedidas para auxilio da edlOcoção da nova matriz da 
Creguezin de S. Christovílo, desta cidade. 

Do ministerio dn guerra, de 30 do dito mez, devolvendo sancclonados dous dos autograpJtos 
dos decretos da assembléa geral, Oxando as forças de terra paro o exerclcio de 1883 ·188i, e 
abrindo ao governo, por aquelle ministerio, um credito de au :0008, para oocorrer ás despezas 
das rubricas-Cor11ode saude e outras- do exercício de 1881-1881. _ ., , . , __ . 
' Representação do. btcbarel Amphilopbio Botelho Freire dé , Carvalho; juiz de· 'direito da 
comârca de S, João da Barra, na província do Rio de Janeiro, pedindo um nnno de .licença 
para trotar de sua suude ~ode lhe co~vi~r. . . . . . . .. .· .. ,• . . · 

· Dita do engenheiro c1vil Lulz Te•xe•ra de B•ttencourt Sobr10bo, suje1lando á consideração 
do senado, em ndditameot'>, a memoria justiOcatlvo do projecto da estrada de ferro no,valle do 
rio Sapucahy,..,.. A' .com missão de empr_ezns privilegiadas e obras publicas. _ . 
· P~recer.-Pngs.lel. . · 

Divisiio de evoluções. (Discussão.)- Pogs .. 1 e 3. 
Pensões e licenças.- Png. 3. 
·Antiguidade de posto, pensão e liconçn.- Pag. IA. 

EM fA 

Pareceres.- Pngs. ti e G. 
Antiguidade do posto, pensão e licença. 
Jubilnçõos o aposontndorias.-Pags. 6 e 7. 



IV SUMMARIO 

EM fi 

Officlos : Do minlsterio do fozcndu, em 30 do mez findo, Informando em resposta á requi
siçiio do senado de tl'i do dilo mez, que a presidencia da provincia do Bahin resolveu, á vis tu 
de um aviso expedido por aquelle ministerio á dilo _presldencia, remover de Lençoes para 
Canavieiras a reportiçiio diamantino. 

Do mesmo ministerlo, e de igual data, informando em salisfaçiio á exigencia do senado 
de 19 do dito mez, que nilo se tornnram ainda effectivos os vencimentos de que trata a tnbella 
annexu ao regulamento approvndo pelo decreto n. 89~7 de 19 de Maio ultimo, por depender 
essa effectividnde de ordem do mlnisterio da agricultura, que até ao presente não foi remeltidn 
ao thesouro nacional. · .. · , . 

Parecer. - Pags. 7 e 8. ·· 
Suspensão da cumnrn municipal da cidade de Valença, provincia do Rio de Janeiro.

(Discussão.)- Pags. 8 a U. 
Jubilações e aposentadorias.- Pag. U. 

ACTA E~l 6 

omcios: Do I• secretario da camarn dos deputados, d·e ~ do corrente, communlcando 
que aquella camara procedeu á eleição da mesa que deve funccionar no corrente mez e 
elegeu : presidente o Sr. José Rodrigues de Lima Duarte; v ice-presidente, os Srs. Antonio 
Moreira de 3arros, Manoel Alves de Araujo e Antonio Eleuterio de Comargo; 1•, ~·. 3• e ,. 
secreta~ios, os Srs. João da Mntta Machado, Francisco Ildefonso Ribeiro de Menezes, Leopoldo 
Augusto Deocleciano de Mello e Cunha, e José Basson de Mirnnda Ozorio.- Inteirado. 

Proposições.,... Pag. 1:!. 

EM 7 

Officlos do Sr. I• secretario da camara dos deputados de 6 do corrente, communicando 
que aquella camara adoptou a emenda do senado ao projecto relativo á promoção no corpo de 
estado-maior de :B• classe, e vai dirigir li sancção imperial a respectiva resolução. 

Representação de Agostinho Adolpho de Souza Guimarães, protestando contra as pre· 
tenções de Francisco Eugenio de Azevedo e o engenheiro J. B. Costard, e do· engenlieiro 
Luiz Toixeira Bittencourt Sobrinho para a construcçiio de uma estrada de ferro de bitola ea· 
treita que, partindo de Alfenas para Ubntuba, passe por Pouso Alt:~gre e Itajubá. 
· Requerimento em parecer.- Pag. 13. · . · 

Administração do passeio publico pela camnra municipal. (Discussiío.)-Pags. 13 a 16. 
Averbação de e>crnvos. (Discussão.)- Pags. !.6 a 30. . . 

EM 9 

Officios: Do ministerio do imporio, de boje, em que o respectivo ministro communica que 
ó mesma hora que lhe foi designada para assistir hoje, no senado, á ~· discussão da proposta 
abrindo áquelle ministerio um credito extraordinario de U.OOO:OOO~ para as despezns com os 
s·occorros ás provincias flngelladas pela sêcca e molestias epidemicas, deve achar-se na ca· 
mora dos deputados para assistir á 2• discussão do orçamento do imperio, e do projecto n. llli, 
de 1883, concedendo um credito ao me~mo ministerio. 

Do mesmo ministerio, de 6 do corrente, remettendo em satisfação ú requisição do senado 
de 28 de Maio ultimo, o nviso do ministerio da fazenda de 27 do mez findo, acompanhado da 
informaçiio prestada pelo administrador da typographia nacional sobre a despeza com im· 
pressão das leis e decisões do governo, numero de exemplares impressos e distri~uidos. 

Do ministerio da marinha, de 2 do dito mez, devolvendo snnccionado um dos auto
grapho~ do decreto da nssembléa geral, fixando a força naval para o exercicio financeiro de 
!.883 -18811. . 

Representnçiio de Augusto de Souza Lobo, ex-3" escripturario do thesouro nacional, pe-
dindo dispensa do pagamento da quantia n que está obrigudo para com a fazenda nacional. 

Parecer em requerimento.- Png. 30. 
Divisão do evoluções. (Discussão.)- Pngs. 30 a 33. 
Credito extrnordinnrio no ministcrio do imporia. {IJiscussiio.)-Pogs. 3í a 38. 
Matricula de estudantes.- Pugs. 38 e 39. 
Jubilação do um professor do collegio de Pedro 11.- Png. 3!J. 
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SUMMARIO v. 

EM iO 

Officlos: Do mini~terlo do imperio, de 7 do corrente, devolvendo sanccionado um dos au· 
tographos do decreto da assemLiéa geral, quo autoriza aquelle ministcrio a mandar pagar di· 
vidas de exerciclos lindos, na lmportancia ile \!3::17~1)328. 

Do ministerio da fazenda, de 9 do dito mez, prestando as informações solicitadas relativa· 
mente á aceitação dos trabalhos da com missão incumbida de rever e completar a carta ca· 
das trai do Rio de Janeiro. · 

Do mlnisterio da agricultura, de 7 do mesmo m~z. devolvendo sonccionado um dos au
tographos da resolução da ass~mbléa geral, que autoriza o governo a conceder seis mezes de 
licença ao conductor de i• classe da estrada de ferro D. Pedro II José Mllitiío do Sant'Anna. 

Da presidencia da provincia de Santa Cathnrina, de !8 do mez lindo; remeuendo u·m 
exemplar do relatorlo com que abriu a i• sessão da ~~~·legislatura da assembléa daquella pro
vincia. 

Redacções.- Pag. ~o. 
Pagamento a empregados da caixa economica do Paraná e distribuiçiio do fundo de eman-

cipação em Iguassú. (Discussão.)- Pug. 40. 
Licenca ao Sr. senador Antonio Diniz de Siqueira e Mello.- Pag. 40. 
·Matricula de estudantes.- Pags. 40 e~~. 
Jubilação do professor do collegio de Pedro II, Manoel Olympio ·Rodrigues da Cosiii.

Pag. u. 
Projecto do senado lellra D sobre dispensa de Idade para a matricula.- Pag. ~t. 
Abono aos almoxarifes dos hospitaes mllilar da côrte e de marinha. (Discussão.) 

- Pag. U. 

EM U 

omcio do i• secretario da comam dos deputados, de 9 do corrente mez, communicando 
que áquella camara constou ter sido sanccionada a resolução da assembiéa geral, sobre o 
crime do furto de gado e outros animaes. 

Projecto de lei e proposiçiio.- Pag. &1. • 
Licença ao juiz de direito da comarca de S. João da Barra, provineia do Rio de Janeiro, 

Ampbilophio Botelho Freire de Carvalho.- Pags. ~i e ~3 • 

.\OTA EM ii 

omcios: Do senador Pedro Leão Valioso, de hoje, commnnicando q11e deixa de comparecer 
ás sessl>es do senado por achar-se anojado pelo faileclmento, na Bah1a, no dia tO do corrente 
mez, de seu cunhado o Dr. João Pedro Alves de Lima Gordilho. 

Do i• secretario da camara dos deputados, de H do corrente, communicando que áquella 
camara constou haver sido sanccionadn a resolução da asaembléa geral sobre a promoção para 
o· preenchimento das vagas que se abrirem no corpo de estado-maior de :1• classe, nos postos 
de tenente ao de coronel. 

Projecto de lei e proposições.- Pags. ~6 e ~7. 
·Parecer.- Pag. fJ.7. , . 

EM i3 

omcios: Dons do ministerio do imperlo, de H do corrente, transmittindo sanccionados os 
autographos das resoluções da assembiéa geral que approvam as pensões concedidas aos 
i•• sargentos Espacio Alves de Oliveira e Marcos José de Souza, ao cabo de esguadra Roy
mundo José da .Paz e aos soldados Tertuliano das Chagas Pinl1eiro e José Custodio da Silva, e 
declara que a pensão de '00 rs. dinrios, concedida ao soldado do ~·batalhão de hifantaria 
Antonio Bezerra e approvada por decreto legislativo, fica elevada a liOO rs. diarios por ser elle 
anspPçada reformado daquelle batalhiio e não soldado. 

Outro, de igual daln, do presidente da provincia do Rio de Janeiro, remetlendo dons 
exemplares da falia que leu á assembléa legislativa daquella província, em seasiio de abertura 
de uma convocação exlraordinaria. - Png. ~li. 

· · Negocios das Ala~iôas. (Discussão.)- Pags. 41i e 46. 
Credito extraurdin.1rio ao ministerio do imperio. (Discussão.)- Pags. 46 a 56. 
Dispensa de rondiçiio de idade pnra matricula de estudantes.- Pag. 1)6. . 
Premio pela descoberta do permanganato de potassa como antídoto do veneno ophidico. 

(Discussão.) - Pags. u6 a tiS. 



OIDclo~,: Do m.inisterio da rn~rlnbn, de i~ do corren\e, reln.ti~n111ente á t~lpolação da 
çorv~ta N•c'lt~roy nlfectndJI de ber•-berl. · . 

.. · Outro, ·da camaru municipal da vi lia de Cnn~uéa, provincia de S. Pnulo, de 16 de 
Junho ultimo, lembrando a conve·niencla de dar-se ·andamento aêi' projecto 'já ·votado' 
pela ciamarn dos. deputados, consignando verba ·para conclusão· ~a a~ert~rn 'do lsthmo d~ 
Varadouro. · · · · 

Outro, da camara rnunicip~l do Jnníbelro, de U do c9rr.ent~, rnostran,d(l as ~~.ntogens 
que resultam pnra aguelle rnun•ciplo da a•lopção do pretençilo do engenheiro Lulz Blllen
court Pereira Sobrinlio, para a construcçiio de uma estrada de rerro, que, partindo do litoral 
4a prov.inchi de s. Paulo. passe por aquelle rnunicipio, é vá'·terminar· na cidade de Alfenas; 
provlncin de Minas Geraes.- Pag. li9. · · · ·· · · · " · · · · · 

· 'Pareceres.- Pngs. 59 e 60. . 
Estradn de rerro do Madeira e Mamoré. (Discussão.)- Pags. 60 a 63. 
Votqç1ies.- Pags. 6:1 e 64.. .: 
Ne~rocios do Cttorá. (Discussão.)- Pags. 6~ a 76. 
Divisão de evoluções. (Discus~iio.)- Png. 77. 
Suspensão da camarn municipal da cidade de Valen~a, provi nela do Rio de Janeiro. (O is· 

cussi!o.)- Pags. 77 a 83. · ·· 

Elll t6 

Tres oiDcios do ministerio da justiça, de H! do corrente, devolvendo snnccionados os Ires 
autographos da assemlllén geral que aulorizam o governo a conceder. um anno de licença 
com ordenado ao desembnrgador da relaçilo da cfirte Eduardo Pindahyba de Mnttos; no desem· 
hargador da relação de Pernltmhuco . Gervasio Cnmp!llo Pires Ferreira : e ao bacharel João 
Jgnacio Teixeira, juiz de direito da comarca de Santa Maria du Bocca do Monte, na provincia 
do Rio Grande do sul.- Pu g. 8~. · 
... A viagem do transporte Purús. (Discussão.)- Pags. 8~ a 89. 

,YotaÇiio de matarias encerradas.- Pag. 89. · ·· · · · 
Credito ao ministerio do imperio. (Discus~ão.)- Pags. 89 a 93. 
Apul~mento ~e. um .r~qu~rlme~to do Sr. M!_lira de Vnsconrel!os•- Pag. 94.. 
Credito ao mm1ster10 do JtiõperJO, (Oiscussao • .) - Pngs. 94. a !06. · 
Licença a um.iuiz dedtreito.- Pag. t07. · 
Reforma municipal. (Discussão.)'- Pags. 107 e tOS. 

Elll iS 

Officios :·Do ministerio ilo imperio de 9, devolvendo sanceionado um dos autograpbos da 
resolução dn ossemblén geral que approva· a pensão de 600 réis dlarios, concedida no !" sar• 
genlo rerormado :Luiz de Curva lho Junior. · · · · · ". 

· Do mlnlsterio da guerra, do 17 do 'dito mez, devolvendo sanccionados dons dos autogra· 
phos ilas resoluções da assembléa geral,- uma autoriznndo o gov~rno a conceder licença ao 
secretario de guerra, marechal de campo reformado Barão, de Mnlloso, e outro manllundo cOD• 
lar na antiguidade de posto do tenente de estado-maior de :2• classe, José Joaquim de Andrade 
Neves, o tempo em tJue esteve aggregndo á arma de cavallarin, antes de ser trunsrerido para o 
estado·muior de !• clnsse. 

Da cnmnrn municipal da villn de Gunrakessnva, provincia do Ptranli, de 28 de Junho ul· 
timo, unindo seus votos nos da cnmara municipal da chlnde .de Pnranaguá e da companhia 
Progre~sistn de navegaç:io a vapor na bahin da me,;mn cidade, no empenbo de lembrar a 
approvnção do projecto qne autoriza a abe.rturn do isthmo do Varadouro. 

Pnreceres.-Pags. !09 e HO. · · 
Redncção.- Png. ,HO. 
Negocias do;Pnrnn:i. (Discussão.)- Pags. ,HO e lU. 
tVolnciio de mataria~ encerradns,..;, Pag. ,lU. '· 
Credito ao ministerio do imperio. (Discussão.)-, Pags. t H .a t2t. 

Elll .19 

Oficio !lo Sr. senador Silveira da Motla, communicando que, por grave molestia de uma 
Olha, é obrigado u retirar-se por nlguns dias parn fura dn cidade ; o que communica, afim de 
que o senndo. si entnn,der, lhe conceda a licença' que pecle.- Pag. U:!. 

Proposições.- Pags.,l::!~ a U~.' . "· , . . 
Parecer.- Pligs .. 121. e :1.2/i. 
Suspensão da lei do orçamento municipal. (Discussão). -Pngs. :1.2/i e 126. 
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'SUMMA'luo "VIl 

Forcas de mar. (Discussão.)- Pags. tl7 a·'t33. 
Credito no mlnisterlo do lmperlo. (Dlscussiio.)- Pags. t3~ a ti:l. 

··"~'·' ·~·~··~ ,., ... '· ,., , ....... ,! \ .. , ..... ~ ...• 

omcio do: minlsterlo. da ag~icnllura, .de ,19 do' corrente, reineliéndo, 'em resposta,ÜÜia 
demonstração do estado em que ~e acha a verba decretada na lei do orçbment·o de 1881~1883 
para os estudos da ferro· via do Madeira e Mamoré,.;..P11g. tU. . ...... · 

Observaclies do Sr, presidente sobre um11 reclamuçiio do Sr. senador Silvàlra"da'Molta.-
Pags. tU_A t~3. . . ,., _ . . . ., .. , . . .• . . . . 

Sancçno de uma lei provincial. de Pernnmburo. (Discuss~o.)- Pags; tf,3. e· tU •. 
Forças de mar. (Discussão.)- Pa&s. t'~ a 160. 
Credito ao mlnisterio do hnperlo. (Discussão.)- Pag. 160 . 

. ~· . Representação da. camara. · murifcipal.da c_lilaae·:'de Jaguà~y,: 'próvlilcla d~:MiilnÍ'Qênes, 
,deU do~o~~ente mez, _sobre'a necessldad~ qu~ os povos do Su!.Cle' Ml~a.s têm _d~·úfu~.!!Bir~da 
1
de fer,ro. g ue lhes. dê racll e .barata exporraçiio abs produ c tos de sua lavoura, tal como aerpro
lll!e con'strilir o engenheiro civil· Dr. ·tulz Teixeira Billencourt ''Sobrinho e que··peltde'!e 
ãeliberação do senado. . 

Negocios de Mato Grosso. (Discussõo.)-Pags. t6J e 16:1. 
~w~. . . 
Declaração de voto. .. . 
Sus~ensão da camara municipal da cidade de· Valença, provlncia do Rio de Janeiro. 

(Disçus~ao.)- Pags. ttlh t61i. . . . . 
.Neg~cios'do Puran~. (Discusslio.}...;.Pags; '161fa 169. , . . .. . .. .. .. . .. _ 
Suspensão da lei' do orçamento ·municipaJ·da·provincla''de Sergipe;··(Ence~ramelitd.) 

ixJ3 

omçio do Sr. senador Barros·Barreto, de hoJe, 'communlcand~ que porlàeommodo de 
saude nuo compareceu á ulllma sessão, nem póde comparecerá de· boje. 

Redncção. 
Negoc10s do Ceará.(Discussão.)- Pags. 170 a 17i. 
Votação. 
Suspensão da· camara municipal de Sergipe. (Discussão.) 
Forças de mar.- Pags.l7~ a 181. 
A lei de 9 de Janeiro de 1881. (Uiscusslo.) 
Emendas.- Pugs. 181 a 183. 
Requerimento.-Pag. 183. 

'P.à'recêres.:.;;,;pags. '183 .~185. . .. . . . · 
, J.l~~'ssnmerito doSr;VIscondA 'de Jaguary~ (Discursos dos Sr_s: Barão de_Cotegipe) preaidé!le 

do senado ; Ribeiro da Luz, Alfonso· Celso e Correia.) Suspensno 'da sessão:- Pagsdllll e·t86. 
,.,. '•·• Ir" 

. AC'l'A 11M !li 

Omcios: Do Sr. senador João Alfredo, de hoje; ilommunlcando ·que por •incommodo que 
soll're hn tres dias, aiilda"não póde compare'cer ú sessão' de 'hoje,., . . . . .. . · 

Do mlnisterlo do imperio, de'U do corrente; declarando em resposta, que a· reconstrucçiio 
da igreja matriz da freguezia de Nossa Senhora do De~torro de Campo Grande deªta .côrte, 
além de convir nos habitantes da rreguezio, torna-se urgente, attento a necessidade do pro· 
serva r as obras ja!. executadas e, outrosim, que os recurs~Js das verbas- Obras e cullo publico 
- da11uelle ministerio, siio insumctentes para occorrer a respectiva despeza.- Pag. 1117 • 

Proposições. 
Redacção. 
Nomençóo de um membro para uma commissão. 
Negocios do Ceará.- Pags. 188 n 190. 
Voraçfiu de mntcrin encerrada. 
Forças de mnr. (Discussiio.)-Pngs. 190 a 196. 



VIII SUMMARIO 

EM 27 

1\epresentação da camara municipal da cidndo de Caçapavn, da província de S. Paulo, soli
citando favoravel dererimento ú pret1moão do Dr. Luiz Teixeira Billencourt Sobrinho para· a 
construcçiio, uso e gozo de uma estrada de ferro que, partindo da cidade rle AICenasl da JlrO· 
vincia de Minas Geraes, passa por aquella cidade e vai terminar em um ponto do iloral da 
província de S. Paulo, pendente de deliberação <los ta camara.- Pags. i91) e 197. 

Negocias da Ballia. (Discussão.)- Pags. 1.97 a 201. 
Requerimento. 
Votnçilo de mnterin encerrada. 
Forças de terrn. (Discussão.) - Pags. l!01 a 206. 
A lei de 9 de Janeiro de 1881. (Oiscussão.)- Pags. 206 a Wt 
Emendas.- i'ag. !12. , 

ACTA E~! 28 

Officios : Do Sr. senador Bart•os Barreto, de hoje, communicnndo que por incommodo de 
saude de pessoa de sna f3milín não póde comparecer li sessão. · 
. Do mínisterio do imperio, de ~8 do corrente mez, communicando, em resposta, que 
Sua Magestade o Imperador dignar-se-ha d& receber no dia 29 á I. hora da tarde, no paço da 
cidade, a deputação desta camara que tem de comprímentar ao mesmo Augusto Senhor pelo 
anniversario natalício de Sua Alteza a Princeza Imperial. 

Pareceres.- Pags. 21.~ e 213. 

EM 30 

· Representação dos moradores . do município dn cidade de Caçapava, da província de 
S. Paulo, pedindo ravoravel deferimento aorequerímenlo do Dr. Luiz Teixeira Dittencourt 
Sobrinho ~:•ra a construcçiio de uma estrada de ferro qne partindo de Alfenas, da província 
de Minas üeraes, passando por aquella cidade de Caçapava, vá terminar em um dos portos 
do litoral entre S. Sebastião o Ubatuba. 

Allocuçiio.- Pags. ~13· e 2U •• 
A alfnndega do Pará. (Discnssão.)- Pags. U4 a ~16. 
Requerimento.- Pag. 216. . 
F• .rças de terra. 
Requerimento de adiamento. 
A lei de 9 de Janeiro de 1881. (Discussão.)- Pags. 216 a ~28. 
Addítamento.- Pag. :!~8. · 

lilol 31 

Officios : Do t• secretario da camara dos deputados, de 30 do corrente mez, communl· 
cando que aquella camara adoptou a emenda do senado ao projecto relativo á aposentadoria 
do ex-inspector dn tllesournrin de fazendu da província de Mmns Geraes, Francisco de Paula 
Souza, e vai dirigir á saneçüo imperial a respectiva resolução. 

Do ministerio :lo imporia, de 27 do dilo mez, communicando, em resposta, que na queiJa 
data expediu aviso aQ j;residente da província de Minas Geraes para que mande a IIi proceder 
á eleição de senador, nlim de preoncher·se a vaga do fallecit.lo senador pela· dita província, 
Visconde de Jaguary. 

Representaçiio dos empregados da directoria geral dos cort·eios fedindo a esta camara o 
seu indispensavel apoio pura uma proposição sobre reforma posta , pundente de decisilo do 
senado.- Pag. 229. . · 

Fnrças de mar. Approvaçiío em 3• discussão. 
Credite extraordinario ao ministerio do imperlo. (Discussão.)- Pags. :!29 a ~~0. 
A lei de 9 de Janeiro de 1881. (Discussão.)- Pags. 2~0 a 21~3. 
ANN:&XO 



A 
Acta•: 

Em 6 de Julho. Pag. fi. 
Em fO Idem. Pag. 43. 
Em t61dem. Pag. !87. 
Em :!8 Idem. Pag. iii. 

Addltamento : 
Do Sr. Alartlnho Campos para que as emen• 

das doSa·. Vieira da Silva á lei de 9 de 
Janeiro de 188f sejam remettldas lambem 
á com missão do constllulçao. Pag. 118. 

Atron•o Cel•o ( O Sr.)- Discursos: 
Abono aos almoxarltes dos bospltaes militar 

da cOrte e de marinha. ( Sessao em 10 de 
Julho.) Pag. &f. 

credito ao rnlnlsterlo do lmperlo. ( Sossao 
em 17.) Pags. f03 e 10~. . 

Passamento do Sr; Visconde do Jaguary. 
( Sessao em 2~.) Pag. 186. 

Allocuoiio : 
Pelo annlversarlo natallclo do Sua Alteza 

Imperial (orador o Sr. Dantas). Pag. :113. 
Almeida Oliveira (ministro da marinha) (O 

Sr.)- Discursos: . 
Forças de mar. ( Sossao em 13 do Julho.) 

(Está publicado lntegmlmente no amaexo.) 
Idem Idem. (Scssao em 10.) PnRs. 132 o 133. 
Idem Idem. (Sessao em 26.) Pngs. 102 n 10~. 

(Est:l publicado Integralmente no annexo.) 
Annexo: Discursos lnlegracs: 

Do Sr. Almeida do 011 v o ira ministro da ma
rinha) sobro forças do mar.) (Sessno cm 13 
do Julho.) Pags. 2~0 a 2~3. 
v. lll 

Do Sr. Correia soiÍre a suspensllo da camara 
municipal de Valença, provlncla do Rio de 
Janeiro. (Sessão em iii.) Pags. 1113 a 160. 

Do Sr. Almeida Oliveira (ministro da man• 
nha) sobre forças do mar. (Sessao em :116.) 
Pags. 160 a i6i. . 

Antão (O Sr.)- Discurso: 
Credito ao minlsterio do lmperlo. (Sessão 

em 17 de Julho.) Pags. I Ola !03. · 
Autos•·apbo• de varias decretos da assem• 

bléa geral sancclonados. Pag. ·u. 

B 
Dariio de Coteglpe (presidente do senado) 
· ( O Sr.) -Discurso: · 

Passamento do Sr. Visconde de Jaguary. 
( Sess!lo cm ~i de Julho.) Pags. !85 c !86. 

Darão da Laguna (O Sr.)- Discurso: 
Forças de mar. ( Sessao em 19 de Julho.) 

Pags. 1~7 a !31!. 
Dariio de lUamoré ( O Sa·.) - Discursos : 

Estrada de ferro do 1\ladelm e Mamoré. (Ses
sao em li de Julho.) Pags. 60 a 63. 

Alfandega do Par:\. (Sessao em 30.) Pag. iii. 

c 
Ca•t.•o Correi r a (O Sr.) - Discurso: .. 

Negocies de Ceará. ( Sessno om i& de Julho.) 
l'ags. 64 a 66. 

conde de Daependy (0 Sr.)--Discurso: 
A lei de O de Janeiro do 1881. (Sess1o em 

·23 do Julho.) Png. iOI. 
2 
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Correta (O Sr.)- Discursos: 
Dlvisno do ovoluçOes. (Sossno om 3 de Julho.) 

Pags. 2 e 3. 
Suspensão da camara municipal da cidade 

de Valença, PI'Ovlncla do Rio do Janeiro. 
(Se>são e111ll.l Pags. 8 a fi. 

Admlnlstraç:lo do passeio pnhllco pela ca· 
mam municipal. (Sessno cm 7.) Pag. 13 a 
to. . 

Divisão de evoluções. (Sessão em 9.) Pags. 
31 a 33, · 

Credllo extraordlnarlo no mlnlsterlo do lm
pel'lo. (Sos•ão e111 9.) Pags. 36 a 38. 

Pagn menta a empregados da caixa economlca 
do Pa1·anâ, e tlistl·ibulçfio do fundo de 
emaAcipaç4o em Iguassú, (Sessao em lO.) 
Pag. 40, 

Negocias das AJagOas. (Ses1ao em 13.) Pags, 
611 e 46. . 

Credito ext1·aordlnarlo no mlnlsterlo do lm
perlo. (Sessno em 13.) Pags. 47 a 116. 

Premio pela descoberln do permauganato de 
potassa como antidoto do veneno opbldlco. 
(Sessaoom 13.) Pag.IS6. 

Negocias do Ceará, (Sessa:o em 16.) Pags. 73 
a 77. 

Reforma municipal (a lei de 9 de Janeiro 
de 1881). 1Sess:lo em 17 .) Pags, to~ e 108. 

Negocias do Paraná. (Sessão em 18.) Pag. 110. 
Credito ao minlsterlo do i rn perlo. (Sessao 

em 18.) Pags, III a 116. 
Suspensão da lei do. orçamento municipal na 

PI'OVincla de Sergipe. (Sessilo em 19.) 
Pags, 1211 e 126. 

Sancçao de uma lei provincial de Pernam· 
buco. (Scssao em 20.) Pags. t&3 e 166, 

Cr~dllo ao mlnlsterlo do tmpcrlo. (Sessão 
em to. l Pag. 160. · 

Negocias de Mato Grosso. (Sessno em III,) 
Pags. 161 e 169. 

Suspensáo da camara municipal da cidade 
de Valença, provincla do Rio de Janeiro. 
(Sessno em !11,) Pag. 161, (Está publicado 
integralmente no Annexo.) 

Idem 1dem. (Sessao em 21.) Pag. 1611. 
Negocias do Paraná, (Sessao em ii.) Pags. 

166 a 169. 
Forças de mar. (Sessão c ui 23.) Pags. 17& a 

181. 
Passamento do Sr. Visconde de Jaguary. 

(Sessão em !16,) Pags. 188 e 189. 
Forças de mar. (Sessão em 117.) Pags. 201 a 

Q, 
A lei de 9 de Janeiro d1JI88t, (Sessao em 

30.) P;Jgs, \120 a 223. 
Idem Idem. (llequerimento de adiamento,) 

(Sessão em 30.) Pags. 227 e U8. 
Credito extraordinarlo ao mlnisterlo do lm· 

perio. (Sessilo em 31.) Pags. 1129 a i37. 

D 

Donto• (O Sr.)- Discurso: 
Suspensão da camara municipal da cidade 

do Valença, t'rovlncla do R10 de Janeiro. 
(Sessão e1n U de Julho.) Pags. 77 a83. 

Declnrnçõea de voto : 

DO SR, CUNHA E l'IGUf>IREilO 

Contra o p1·ojccto do senado, lelll'a D, de 1883, 
dispensando a condl1;ilo do Idade rmra a 
matricula em estnhclucimentos de ensino 
suporloJ·, dependentes do mlnlstorlo do lm· 
pcl'io. Pag. 64. 

Do Silo JAGUAniDE 

Sohre o credito de 12.000:000H ao mlnlsterlo 
do imperlo. J'ag. 162. 

E 

Emeàda•: 

Ao projecto- A- da commlssno mlxta sobre 
n I e de o de Janeiro de 1881. Pags. t8t a 
183, . 

Idem Idem: P~g. 106. 

DO SR. JUNQUEIRA 

Ao art. I • da lei de 9 de Janeiro de 1881, 
Pag. lllíl. · 

DO SR, VIEIRA DA SILVA 

A lei do 9 de Janeiro de 1881. Pags. tl6 e 
117. 

DO Sll, CORI\EIA 

Ao art. 2• do credito ao minlsterlo do lm· 
perto. rag, 237. 

DO SR• LAFAYETl'E 

A lei de 9 de Janeiro_de 1881. Pag. Iii!. 

F 

Fauato de Agulnl' (O Sr.)- Discurso: 
/1. lei de 9 de Janeiro de 1881. {Sessao em 30 

de Julho,) Pags. il6 a it9. 
Fernnude•da Cunho (O Sr.)- Discurso: 

Negocias da llahia. (Sessão em '1.7 de Julho,) 
Pags. 197 a :101. 

H 
Henrique d'Avlla (O 81·.) -Discurso: 

Fo1•ças de mar. (Sessao em ll6 de Julho.) 
Pags.[l9~ a 196. 

J 

Jnguorlbe (O Sr.)- Discursos: 
Negocies do Ceará. (Sessao em 14 de Julho.) 

Pags. 66 a 73. 
Idem idem. (Sessfio cm 113.) Pags. 170 a 176. 
Idem idem. (Sessfio em :16.) Pag.t90. 

Junqueiro (O Sr.)- Dlscúrsos: 
Premio pela descoberta do permanganato 

do potassa como antltloto do veneno opbl· 
dlco. {Sesfllo em 13.) Pag. ISB. 

Credito uo mlnisterlo do lmperlo. (Sessao 
~ml7..) Pags, 86 a 101. 

Idem id cm, (Sessão em 17.) Pngs. lO' a 107, 
Forças do mar. (Scssao em 20.) Pags. 156 a 

160. 
A lei de o tio .JanciJ'O do 1881. (Sessão cm 27,) 

Pags. 211 e 212. 
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IN·lliCE XI 

L 
Lafa)"ette (preside11te do cOII&elho) (O Sr,) -

Discursos: 

DI visa o de evolur;oes. (Sessao em 9 de Julho.) 
Pag. 33. 

Premio 11ela descoberta do permanganato de 
potassa como a nlldoto do veneno ophldlco. 
(Sessaoeml3.) Pag. H7. , 

Rerorma muntclpat. (A· lei dt•9 de Janeiro 
de i881.) (Sessno em 17.) Pag, 108, 

Suspensao da camara municipal da cidade de 
Valen•;n, pro v i nela do 1\lo de Janeiro. 
/Sessaoom III.) l'ags.l63a i66. 

A lei de o de Janeiro de t881. (Sessllo em 31,) 
Pags. :uo a :ili2. . 

De Lnmare (0 Sr.)- Discurso: 

Forças de ma1·. (Sessão em 26 de Julho.) 
Pags. 190 a t9:il. 

M 
:Uaclel (ministro do impcrio) (O Sr.) - Dls· 

cursos: 

Credito no minlstorio do lmporio. (SessitO em 
17 de Julho.) Pags. o.\ a 96. 

Idem Idem. (Sessão em iS.) Pag. 117. 

Martinho CompoB (O Sr.)- Discursos: 

Negocias de Maio Grosso, (Sessão em 21 de 
·Julho.) Pag. 162. 

Idem do Paraná. (Sessão em 21.) Paga. 1611 
e 166. 

A lei de o lle Janeiro de 1881. (Retirada de 
um additamento.) (Sessão em 3l.) Pag. 
2&0. 

:Uelra de Va•coneello• (O Sr.)- Dis• 
CUI'SOS: 

A viagem do transporte Purús. (Sessão em 
16 de Julho.) Pags. 8-\ a 88, · 

Forças de mar. (Ses~ão cm t9.) Pags, H& a 
1&6. 

o 
Ob•ervaçõe• do S1·. presidente do senado : 

Sobre o uno comparecimento á sessno dtl9 de 
Julho do Sr. ministro do imporia para as
sistir ;I discussão lle um credito. Pag. 3\. 

Sohre uma reclamnç.no do Sr·. Silveira da 
Alolla para que o prrsldente nao re~eba 
pnreecres de commlssõ,s, sem que esteJam 
asslgnados todos os seus l'especUvos mem
bros. Pags. H2 e 143. 

Sob1·e os espectadores quo Mo se levantam 
quando o senado o raz. Pag. 160. 

·Sobre o nao compa1·eclmento do Sr. ministro 
da guerra á Sl'ssao ele 30 pnm assistir á 
dlsc:~ssno •la OXal)flO dn rqrças de torra para 
n exerelclo de 1884-!~.85. Pag. 216. 

Solu·o um l'rqueJ•imcnto dr. adiamento ela 
cllscuss~o da lei de O de Janeiro de 1881. 
Pag. 227. 

Sobre as ClliCIHins e n<ldltnmcnto ;l lei de !l 
de Jnncii'O de 188!. Png. 2~0. 

p 

Parecere•: 

DA COMliiSSÃO Dll PENSOES E onDRNADOS 

Sobre a jubilação do proressor \'itaiicio da 
cadelm do porluguPz do Imperial collegJo 
de Ped1·o II, Manoel Olymplo llodrlgues da 
Costa, Pag. 1. 

DA COMMISSÃO DE ORÇAME:STO 

Sobro um credito extraordJnarlo de ...... 
:t:l.ooo:ooon no mlnlsterio do lrnperio. Pag.ll. 

D.\ CO:UMIS3ÃO DE li.\RINIU E GUERRA 

Sobre um abono aos almoxa1•ifados do hos
pital militar da cOrte e de marinha. Pag. ~. 

D.\ COliMISSÃO DE INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Sohro a matricula do estudanle Alcldes Ro
drigues de Souza. Pag, H. 

DA MESliA COllllll!SÃO 

Sob1•e dispensa de Idade para a matricula · 
nos estabelecimentos de ensino superior, 
depentlentes do minlsterio do lmperlo. 
Pags, 5 e 6. 

DA CO:U:UIS5ÃO DE CO:SSTITUIÇÃO 

Sobre a ilcenr.a pedida pelo Sr. senador Ali· 
tonio Dinii de Siqueira o Mello. Pag. 6. 
A pprovaç;io. Pag. 40, 

DA GOliMIS3ÃO DE PENSOES E ORDENADOS 

Sobre a licença pedida pelo juiz de direito 
Amphllopbio Botelho Freire de Carvalho. 
Pag. s. 

DA COM:UIS~ÃO DE FAZE!IIlA 

(Em reque1·imento) Sobre uma nova matriz, 
etc, Pag. 13. Appruvaçao. 

DA COllliiSSÃO DE EliPREZ,AS PDIVILEGIADAS 

(F.m requt!rlmcnto) Sobre a execução de uma 
ob1·a. ApprovaçAo. Pag. 3t. 

DA COllli!SSÃO DE 1\IARINIIA E GUERRA 

Sobre a nxaçi\o de forças'lle mar para o 
anno financeiro de 1881-ISSi:i. Pag. 45. 

DA COlUIISSÃO DE LEGIS!.AÇÃO 

Sob1·e a restituição de uma multa e custas 
ao presidente e membros da junta I! e qun· 
tlflcnçno da parochla de Santo Antonio do 
Monto. Pags. 119 e 60. 

DA liESMA COllliiSSÃO 

(Em requrrlmento) Sohre uma rcpn•sentaçilo 
do depositaria publico da côrte, capitão 
Joaquim Sllvorlo de Azevedo Pimental. 
Pag. 60. 

DA Comii55ÃO nE COliSTITUIÇ:10 

(Em rc•Jucrlmcnto) Sobro a annullaçno lle 
olclçucs cm varias parochlas. Png. 00. 
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D.\ COM:Ili55ÃO D& FENSOES E ORilF.NADO!! 

Sobre n proten~Ao do professor Dr. Lucinda 
Pereira dos Passos. Pags. 109 c Uo. 

Jl4 COMMISSÃO DE I'A2ENPA 

Sobro um monte-pio. Pag. U6. 

0.\ COliiMISllO DE ORÇAli!ESTO 

Sobre um credito ao mlnlslcrlo do lmpu•lo, 
Pags. ~~~ e 1:!6, 

DA liiESliiA COMMISS:ÍO 

Sohre·tres credllos no mlnlstorlo do lmpeJ•Io. 
Pags. 183 n !!!li, 

DA COMl\1133:\0 DE MAIUNHA E GUERRA 

Sobre as forças de terra para o anno 11nan
ceiro de 18S,~I88S. Pag. 18~. 

DA COM!IIIS310 DE EliiPRE2AS PRIVILEGIADAS 

(Em requcJ•lrnento) Sobre a reconstruc~no 
da Igreja parochial de Campo Grande. Png. 
197. A pprovado. 

J).\ COM)IISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS 

Sobre a licença do Jui2 de dlrolto da comarca 
de Vinnna, no Afaranhao, o do conferente 
dn alfandega da cOrte Josó Ribeiro da 

, cunha. Pags, 211 e :ua. 
Preenchimento de vagas em commlssoes: 

O sr. presidente nomeia o Sr. LcAo Velloso 
pnr·n a vaga nberla ·na commlssao de 
legisfaçfio, pelo f:llfeclmento do Sr. Vis· 
conde de Jaguary, Png. 188. 

ProJecto• de lei: 
Em~ndns feitas e approYntlas pela camara 

dos dt•pu ta dos á proposta lixando a força 
naval para o exerclclo de IBB~·I88ll. Pag • 
• u. 

Emendas feitas e npprovndas pela camara 
· dos depu ta dos á proposta tio podei' exe· 

cu !Ivo, gue abre ao minlsterfo do lrnperlo 
um crerllto de liO:ISI~Ii77, pn1·a occorrer ás 
despezas corn o congresso de instrucçno. 
Pag, 43. 

Emendas feitas o approvadas poJa camam 
dos deputados :1 p1·oposta do poder exe
cutivo qno nxa a~ forças de lerr·a par·a o 
excrclcio de IS8~·1881i. Pag, &i. 

Propo,.lçtlea: 
SobJ•e di\'t'J·sos as<umptos. l'nf:. 12. 
Sobre a licença do dcsemhargndor Jono Ser· 

lorio. Pag, U. 
Sohre ilivorsos assumplos. Pags. 122 a 12í. 
Sobre iit·enças o autorlzaçno pnm as irnran• 

lindt!S rlo Carnro o do Jlosario dn cida!lo de 
Mogyndrlm, em S. Paulo, possuírem até 
IOO:OüO,~. em hcns do raiz, que constituirão 
o seu p:tlrimonlo. Pag; lBB. 

R 
neducctlea : 

Emcnrta !lo sonatlo :l JII'Of!Osiç:1o ela ca mara 
dos dcputndo>,rclntlva :1 juhllnç:lo do lente 
tlc f1·nnccz do scrnlnnrlo eplscopnf da Con
telt·:lO, da tlloc,•sn de Cn]'ah:l, Joaquim 
Justl Hodriguo.; Calhau. P:tg. 1U. 

Dispensa da condiçlio do idade pnm a malrl· 
cuJa nos estabelcclmontos ilo ensino su
perior, dependentes do mfnisterfo do 
fm porlo. Png. uo. . . 

Premio pela descoberta da acçno do perman· 
ganato do polnssn como .antldoto do 
veneno ophldico. Pag. 188. 

Repre•enta~õo: 

Do Dr. Lucinda Pereira dc·S rassos sobre 
sua rretençno pendente de dellberaç4o do 
senado. Pag. &3. 

Requerimento• : 

J?O SR, COIIREIA 

Sobro a dfvlsno' de evoluçiles. l'ag. i .. Appro· 
vaçllo. Pag. 33. . 

DO !\lESMO 8ENIIOn 

Sobre a suspensão da camara munlclflal da 
cidade de Valença, provincla do Rio de 
Janeiro. l'ng. u. Retirado a pedido do 
seu autor. Pag. t7i. . 

DO MESMO SENHOR 

Sohre a ndmlnfstraçao do passeio publico 
pela camara municipal. Png. 16. 

DO SR, . SJLVEJnA DA MOrrA 

Para se adiar a dlscussao de um credito ao 
mlnlsterlo do imperlo, por nao poder 
comt•arccer o respectivo Sr. ministro á 
sessão do 9. i'ag. 3i. Approvaçao om parte. 
Pag. 38. 

DO SR, CORREIA 

Sobre o pngamenlo a 1 empregados da caixa 
cconornica da capital do Paraná. Appro· 
va~ao. Pag. &o. 

DU sn, AFFO:S!o CELSO 

Para quo o projecto sobre abono aos afmoxa
rlfes dos hospitaes militares da cOrte e 
de marinha, seja remettldo á commlssao 
do orçamento pam sobre cflc cmlttlr pa· 
reccr. Pag • .ii. 

DO .SJI, C~RIIErA 

Sobre negocias das Afagtias. l'ag, 46. Appro
va~ilo. 

no sn. u.~nlo DG MA)roml 

Sobr c a estrada de forro do ~Iadelm o Ma· 
moré. Pag. 63. Approvaçao. 

llO SR, MEJHA DJ; VASCONC ELJ.OS 

Sobrn a viagem do lrampol'lc Plwtís. Png.S8 
1\elirado :1 pedlllo ,~:o ~.cu aulo1·. P:1g. \l\, 

DO 5:t. Gtllllli~l.\ 

Sohre ncgociotido Pn:nn:l. P<lg. 117. 

DO ME3~JO SENIIOil 

Sohrc a suspcnsfto rla lei do or·çam~nto J11U· 
nicipaina (11'0\'lncia rJe Sr.rg(pr. i'ag. 126. 
Nilo ó appJ·ovntlo. P:rg. 17.\, 

DO :\IE5:iiU SE:iJIOll 

SobJ'O a sancçilo tlc uma Ir i lli'O\' incinf do 
f'c•·nnmimco. l'ag. 14\. ApproYa~t1o. 
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·J:NDIOE XUI 

DO l\II~Sl!O SEII'I!OR 

Sobre negocias de Mato Grosso.. Pag. 1611. 
DO ~l\, ~MUAillDE 

Sobt·o nogocios do Ceará. Pag. 17~. 

DO Sft, CONDE D~ DAEPENDY 

D~ adiamento sobre as emendas à lei de O do 
Janolro de 1881. Pag, 18S. 

DJ SR, FERNA!'IDE~ D.\ CUNHA 

Sobre nogoclos da Dalila. Pag, :!Ot. 

DO SR, BARÃO Dll :.1.\li!OR•í 

Sobre a aHandega do Pará, Pag, 1116. 

DO SR, JAGUARIDE 

Para ser adiada a dl;cuss~o da lei sobre Olta· 
çào de torças de terra, pot• nilo ter podido 
com pa~·ecer iL sessi\o do 30 o respectl v o 
ministro. Pag, 216. Approvaçtlo. 

DO SR, VIEIIIA DA SiLVA 

Para se adlat• o rrojecto sobre a lei de 9 da 
Janeiro do 188 • l'ag. 217. 

Rlbeh•o do Luz (0 St•.)- Discursos : 
Averbação de escravos. (Sessão em 7 de 

Julbo.) Pags. 16 a i2. 
Passarnonto do Sr. Visconde do Jaguary, 

(Sessno em 2~.) Pag. 186. 

s 
l!lllveh•a Lobo (O Sr.)- Discursos: 

Credito ao mtnistcl'io .do imperio. (Sessão 
em 18 de Julho.) Pags. U7 a 121. 

8llveh•a Mal'tlo• (O Sr.) - Discurso : 
Credito ao ministerto do imperio. (Sessão 

. · em 16.) Pags. · 89 a 93. 
811vell'll dal\lotta (O St•.)- Discursos : 

Averbaçno de escravos. (Sessão cm 7 de 
Julho.) Pags. lll2 a 30. 

Creditas oxtraOI·dinat•los no mfnlsterio do 
fm~crlo. (Sasstlo cm 9,) Pags, 3101 36. 

Premio para descoberta do permanganato 
de potassa comô antfdoto do veneno ophl· 
dlco. (Scs>Ao cm 13.) Pags. 117 o 118, 

Credito no mfnistcrio do ltnperio. (ScsSfio 
cm 19.) Pags. 13i a lU. 

A lei do 9 de Janeiro de 1881. (Sessllo em30.) 
Pa::. 227. 

Ct•odltos ao minl;terio do lrnperlo. (Sesslo 
em 31.) Pags. 237 a lllO. 

A lei do 9 ,Jc Janeiro de 1881. (Sessno cm 
3J.) Pags. 242 a 2111. 

Soare• D••tmdõo (O Sr.) (ministro do eslran· 
yeiros) - Uiscu t·sos: 

Snnc,ao do uma lei rrovincint de Pcrnnm• 
IJUi:o. (Scssao cm 19 do Julho.) Pag. Hl. 

Nogocios do Ccat·á. {Sessi\o cm 20.) Pags, 188 
a 190. 

v 
Vleh•R dn Slh·n (O St·.) -Discursos : 

A lei de 9 ria Janeiro de 1881. (Sc1s:io cm 27 
de Julho.) 1',1gs, 200 a 21 t. 

i<ICIIl Idem. (Scss.~o cm 30.) i'ags. 223 a 
220. 

Votoçcie•: 

Fot·am a ppt·ovndns e adoptadas, para se1·em 
dirigidas á snncçao Imperial, ns proposi· 
çoes da camnrn dos deputados, do cor· 
rente anno: 

· N. &I, aplll'ovando a pensno do liOO réls dln• 
rios, concedida ao cabo do esquadra do s• 
batnlhllo do at·lllharla Raymundo José da 
Paz. _ . · 

N, 4i, approl'ando n pensao de 600 ré is dia• 
rios, concedida no I• sargento reformado 
do exercito Marcos José de Souza. 

N, 4.i, npprovando a pensa o de 401 ,.,;,~ dia· 
rios, concedida ao ~oldado refot·mado do 
exercito losé custodio da Si I vn. 

N. 411, approvnndo n Jlensao do 600 reis dia· 
rios, concedida no i' sargento refclrrnado 
do exercito Espacio Alves de Oliveira. 

N. Si, autori~ando o governo a conceder 11· 
cença no desembargador da relnç4o da 
cbrto Eduardo l'indabyba de MaUos, 

N, 36, idem Idem, no hachnrel Joao I~naclo 
Tellteh·n,.l· uiz de direito da c.omarca de 
Santa Alar a da nocca do Monte, na pro· 
vlncla do Rio G•·ande do Sul. Pag. 3. 

Foram sem debato approvndas, para serem 
dirigidas 11 snncçao tmpertal, as propostas 
da c:1mara dos . deputados, do corrente 
anno: 

N, u, contando, na antiguidade de posto, 
ao tenente de cstado·malot· do,~• classe 
José Joaquim do Andrade Neves, o llimpo 
em que esteve ag~regndo á arma de ca· 
vnllaria, antes do set· transferido pat·a o 
estado-maior da referida classe. • 

N, ia approvando a pensão de 600 ré is dia· 
rios, concedida no i" sat·gento reformado 
Luiz Antonio de Carvalho Juntar. 

N, 33, autorizando o J:OVerno a conceder 
licença ao secretario de guerra, marechal 
do cnm po rl'lormado, Barão de Alattoso. 
Pag. 6. 

Foi sem debato npprovad~, Jal <JUal passou 
em·lll, discuss:\o, e adoptada para ser dlri• 
gida li sancçilo imperial, a proposlçllo da 
caman1 dos deputados u. t8, do corronle 
anno, autot·íznn<to o governo 11 conceder 
jubilação, com os \'cncinJcntos actuaes, ao 
conscthnit•o Alanoel Marta de ~oraes o 
VaiiP, tento d:1 cadeira de cbtnuca mine· 
rnl o minoratog/a da faculdade de medicina 
do Rio de Janeiro. 

Fol sPm debate approvad.1, 1.11 qual passou 
em 2'' dlscus>iiO, c adoptada pal'il ser devo!· 
vida á catuarn dos deputados, Indo antes 1l 
com m lssao de rcdacçao, a proposiçno da 
mesma camnm, n. Z9, do dito anuo, con
tando na aposentadoria do ex-tnspec!or da 
ttwsourat'ill do fazenda ela provlncta de 
Ali nas Geraes, Francisco do Paula Souza, o 
tempo cm que serviu lnter/nantente 
aquetle jogar, em virtude da vaga, como o 
em que ex.,t·ceu, por nomPaçno do goyorno, 
as funcçoes de luspeclot• da thosout·arln de 

· fazenda de Goynz. 
Fel som dobato approvadtl, tal qual passou 

em i' dlscusslio, e adoptada par., ser dh·i· 
gida á snncçao lm~erlal, a proposlçao da 
mesma camar.1, n. 31, do dito a~no1 auto· 
rtzando o governo a conceder JUb laçilo, 
com todos os seus vencimentos nctuaes, ao 
conselheiro Joaquim lgnnclo llamalho, 
tonto da I' cadoim do li' anno 1la faculdade 
da rllrc/to do S. Pnulo. 

Foi sem debate approvndn, tal qual passou 
om 2' dlscussi\o o adoptada par.t ser dcvol· 
vida á camal'll dos de pulados, Indo an tos à 
commlssno do rodac:;no, n propostçno da 
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mesma camara n. 37 do dito anno, autor!· 
zando o governo a conceder juhllaçao, com 
o ordenado que ora percebé, ao lente de 
rrnncet: do semtnarlo episcopal da ConceJ. 
çao1 da diocese de CuyaM, Joaquim José 
Roorlgues Calhau. . · 

Foi sem debate approvada, tal qual passou 
em i• dlscussAo, e adopta !la para ser dlrl· 
glda á. sancçllo imJlertal, a proposlçllo da 
camara dos deputados n, ~de 1881 auto· 
rlzando o governo a conceiler jubhaçAo, 

·com todos osaeus venci mentosactuaes, a.o 
conselheiro lollo José Ferreira de Aguiar, 
lente da i• cadeira do s• anno da faculdade 
de dlreUo do RecUe. Pag, u. 

NAo foi ap11rovado o requerimento do Sr, 
Sll.velra ila lltJita sobre a matricula e 
averbaçoes da populaçao escrava. 

N4o foi approvailo o addltamento do Sr. 
Christian o Ottonl ao requerimento do Sr. 
Silveira da Moita, cuj& dlscusslo neou 
lambem encerrada na sessllo anterior , 
Pag. 83. 

·Foi sem debate approvada e adoptada para 
ser dirigida á sancçllo Imperial, a propo· 
slçAo da camara dos deputados, do cor
rente anno, n. 46, autorfzando o governo 
a mandar admlttlr 11 matricula, no t• anno 

. . de qualquer das faculdades do lmperlo, o 
estudante Antonio Alves da Silva Junlor. 

· Foi JgualmenLe approvada e adoptada para 
· ser dirigida á sancçAo Imperial, a propo. 

slçAo da mesma camara e anno, n. i7, au
torizando o governo a mandar admiltlr11 
matricula; no t• anno de qualquer das 
taeuldadRs de d trelto do lm perto, o. estu
dante Alcl4es 1\odrlgues de Souza. 

Foltgua'tmente approvada e adoptada para 
ser dirigida á sancçllo Imperial, a propo
siçAo da mesma camara e anno, n. 31, 
autorizando o governo a contar para a 
jubilação do professor vllalicto da cadel· 
ra de portuguez do lolperlal cofleglo de 
Pedro H, Manoel Olym pio Rodrigues da 
Costa, o tempo que se liquidar do seu ma• 
gfslerlo como proressor publico na provln·" 
ela da Babla. Paga. '! e &1. 

AJ!provaçl!o do projecto do senado, lettra D, 
ife 1883, dlsJ!ensando a condiçao de Idade 
para a matricula nos estabelecimentos de 
ensino superior, de!lendentes do mlnlsterlo 
do l111perio, Pag, 61. 

Foi approvado o requerimento do Sr, la· 
guarlbe pedindo ln!ormaçGes sobre os mo. 
tlvos em que se baseou a presldencla da 
provfnefa do Ceará, para adiar a respe· 
cliva assembféa legislativa e sobre os 
recursos com que conta o governo para 
subsfllulr os auxlllos que se deviam es-

perar daquella corporaçllo, afim de occor
rer ás despezas ordrnarlas. 

Foi a(lprova do o requerimento verbal do 
Sr, aorrela, solicitando a retirada do seu 
requerimento pedindo· ln!ormaçoea sobre 
quan&os trfpolan tes dos navios que· oom
poem a dlvisllo de evotuçlles lêm sido 
atacados· de berl-beJ•I, quantos têm talle· 
cldo e as causas a que se attrlbue a .Jnva· 
dodo mal. Pag. 89, , · 

Foi approvado para ser remettldo á outra ca. 
mara, Indo antes â comrnlssllo de redacçllo, 
o proJecto do senado concedendo ao 'Dr. 
So4o llaptlsta de·Lacerda um premio de 
ao:Q008ilm remunernçmoda sua descoberta 
da ~çç4o do permanganato de potassa como 
antldoto do veneno opbldtco (artigo addl· 
ti vo do projecto de le da receita geral do 
im perto para o exerci cio de 1881· 1.883, 
separado para formar projer.to dlstlncto), 

rot approvado para ser remetlldo â outra ca• 
mara Indo antes á commlssllo de redacçllo, 
o proJecto do senado, lettra Ef de !883\ au
torlzando,o governo a conceaer ao ju z de 
direito da comarca de S. lollo da Barra, na 
provlncla do· Rio de Janeiro,· Amphllophlo 
Balelbo Freire de Carvalho, um anno de 
licença, com ordenado, .para tratar de sua 
snude onde lbe convier • 

Foi· approvado e adoptado para passa.• á 11 

dlscuse4o o proJecto da commlssao mlxta, 
leltra A, de f88i, aller.wdo as dlsposiçlles 
da lei n. 30i9, de 9 de Janeiro de !881. e do 
regulamento n. 8il3, de 1.3 ·.de Agosto do 
mesmo anno, relativas ás camarasmunlcl· 
paes e juizes de paz. Pag, Ut. 

ApprovaçAo do art. to da proposta do poder 
executivo convertida em proJecLo de lei 
pela camara dos deputados, n.lS!S, de 1.881, 
que abre ao mlnlsterlo do·lm. perto um cre. 
dito extraordlnario de 11.000:0008 para 
conllnuaçmo dns despezas com os soccorros 

, ás provlnctas ftagelladas pela secca e mo• 
lesflas epidemlcas. 

Approvaçao do art. !1° da mesma proposta. 
Fo1 a proposta adoptada para passar a. ll• dls

cussllo. 
Approvaçao dos arls. t•, i•, a• e ,. da pro

posta do poder executivo, convertida em 
proJecto de lei pela camara dos deputados, 
n. iii, de 1881, que Oxa a força naval para 
o exerclclo de 188' ·18811. 

Foi a proposta adoptada para passará 3• dls· 
cussao. Pag. iOl. 

Approvaçl!o e adopçao para ser dirigida 11 
sancçao imperial ila proposta do poder exe
cutivo conveJ'Iida. em projecto de lei pela 
camarâ dos deputados, n. IIi, de 1883, que 
ttxa. a torça naval par~ o exerclclo de 
1886. t881S. rag, 119. 

• 
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PJ'Osidencia do Sr. Badlo de ·aotegipJ 

SU~IMARIO.-Exr&ooaNrE.-Parocor.-· Divisão do ovolu· 
çõos. Discurso o roquorlmonlo do Sr, Corroia. Adi•· 
,monLo.-oRD~u no DI.\.-·Pansõos o llconpa. Approvaçii.o 
om 3• di•eu,.ão.-Anllguldado do posto, ponsõos o fi· 
couça, Appo·ovaçilo om 2• discussão, O Sr. Cruz Ma· 
chado 'podo tlisponsa do lnlcrsticlo,-0 sanado eoncodo a 
disponao podida, . 

,. 

Leu-ao a acta d11 sea,lto anteceden~~. e, nl!o 
havendo quem sob:•e ella fize~se observações, 
deu-sa por approvada. . 

Compareceram, depois de abert~ a sessa:o, o3· 
Sra. Diop:o Vclh~. Fernandes da. Cu~ha, Franco 
de Sá, Lafayette, Carrão, SaraiVa, .Nunes 
Gonçalves, Cunha e Figueiredo, Paos do Men· 
donça, AnUlo, ~ini!Jlb~, Hen:•i9ue d:Avila, 
Uchila Cavalcanl!, S:lve1ra Martins, S1lveira 
Lobo, o Sil vei1•a dá. Motta. 

O Sn. i• SEcRETARio dou conta do aog11intJ 

EXPEDIENTE 
A's i i horas da manhã, acharam-se presentes 

34 Srs. senadores, n s1bcr: Bnrllo de Cote- OJllcios: 
giP.e, Cru~· Machado, Bart~o de llfnmt>nguap~, Do Sr · senador Antonio Diniz de Sique:ra e 
LulZ Fel:ppe, Godoy, V1sconde dl. Abaete, Mello, do 2 do corrc::1te mdez, sol~citandAo,do se
de Lamàre, Barão da. Lng11na, J11nque1ra, João nado licença para o re.;to '\ sess:.:o.- com
Aiíredo, Chri~tiano Ottoni, Corroia, Visconde de missllo de constit!lição. 
Bo:n Retiro, Visconde de Muritiba, L~iío Vel· . · Do ministerio da. f.~enda, de 23 da mez findo, 
loso, Barros Barreto, Luiz Carlos,· 'Chi· communicand~ que, na.quella data, ~xpodi.u or. 
c borro, Paula Pessoa, Castro Carrei!e., José dom ao adminiStrador da typograph1a nac•onal, 
Bonifacio, BarUo de Mamoré, Martinho Campos, para remetter á secL•etaria desta cama.ra, afim 
Moira de Vasconcellos, Conde de Baepcndy, de serem distribuídos pelos Sra. senadores, 60 
Viria.to de Medeiros, Fausto de Agniar, Vieira. exemplares da collecçlto de leis e decisões do 
da Silva, Teixeira Juniol•, Diniz, Alfonso Celso, governo do {881 e seguintes.·- Inteirado. 
Viscondo de Paranaguá, Soares Brundiio, c 
Barllo de Maroim. _ Do mesmo ministcrio, do 27 do dito' mcz, 

prestando as informações solicitadas pelo ~c-
Deixaram de comp1rccer, com causa partici· nado relativamente li extra~çlto das lotorms 

pada, os Sra. J~guaribe, Octaviano, ~iboiro da conc~didas para auxilio dn edificação da no~a 
L11z, Dantns, V1scondo do Jagllary, V1scondo do m~triz da freguezia do S. Christovllo, dost~ CI
N!cthoroy, c Visconle de Pclotas. dada. _A quem foz a requisição, rlcvolvendo 

Deixou de comparecer, aom causa pnrtici- depois il mesa. 
pndn, o Sr. Bnrlio do Souztt QuBiroz. I Do ministcrio dn guerra, dn 30 do dito moz, 

O Sn. PnllsiDmNTJn nbl·iu p. soss~o. \ dci·olven lo snnccionados dous dos nutog••nphos 
v. l!l, l 
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dos decL'll tos da assomblóa geral, fixando us 
foL•çns do te1•rn para o oxorcicio elo 1!:!~3-188,1, 
o abl'indo no governo, poL' aquollo ministol'io, 
um credito do 0:Zl:OUO,:;, pn1•a occOL'L'or t\s dos
p<!ZI1B d11s rubL•icus-Cai:po do saurle o entras do 
cxcrcicio elo 1Htll-18S2.-Ao :u·chivo os nu
togL•aphos, communicando-so tl outra cnmai•a. 

Roprosonta\'ltO do bacharel Amphilophio Bo
telho Froire elo Cnl'Valho, juiz do direito da 
comarca do S. Josó da Bar1•n, na província do 
Rio uo Janeiro, pedindo 111n anno tle licença 
Jlllra tL•atar do sun saudo onde lhe convie1·.- A' 
commissão de pensões e OL'denados. 

Dita do engenheiro civil Lniz Teixoir,l de 
Bittoncout•l Sobl'inho, sujoitnnclo d consideração 
do senado, om adrlitamonto,a momot•ia justifica
tiva do projecto <la estrada de ferro no valle do 
rio Sapucahy .- A' commissilo de emp1•ezas 
pl'ivilogiadns e obras publicas. 

O Sn. 2• SECllETAnto leu o seguinte 

PARECER 

A commissiio de pensões c ordenados exami
nou a proposição enviada pela Cal)lnra dos de

.putados, em H do corrente, autot•izando o go
verno a contar, para a juuilaçrio do professor 
vitalicio·da cadeir.t do p01·tuguez do impeL'ial 
collegio do Po,II•o li, Manool Olympio Rodt•iguos 
da Costa, o tempo que se liquidar do seu ma. 
giaterio como pt·of.JssOI' publico na previne ia dtt' 
Bahia; e, reconhecendo qLtO se trata de set•viços 
da mesma mataria, onten,de que ó do toda a 
justiça o podido dirigido ás carnaras pelo pro
fessor de qu.1 se tr..tta, o por isso é do pai•ecot· 
que a proposição entt•e em discuss:io e sojtt 
approvada, 

t:>ala das commis~õe.> em 30 elo Junho do 1833. 
-Antonio M. Nunes Gonçalves.-Lui:: Fe
lippe.-J. R. de Lama1·c. 

A imprimir, para entrar na. adem dos tra
balhos. 

DIV!S:Í:O llll EVOLUÇÕES 

O Sr. Oorreia. :-E' contristadora it 
notic'a que tomos do estalo sanitario da tt•i
polaç:1o dos diversos navios de nossct es
quadm, que compoom a divisão elo evoluçõ :s. 

Si o facto fosso simplesmente o oífoito doplo
ravel do alguma causa n:ttural, não toriamos 
sinão <JUe bmentar profunrlamento o.; sotft•i
montos do nossos marinheiros; mas não ó esta 
n versão que nos choga. 

Anto-hontem publicou o JoJ'nal elo Oommct
cio o sJguinto tologramma (lfJ) : · 

« Bahia,30 do Junho, :is 12 hot•o.s e 40 minutos 
d~ tur,lo. 

« Dn. corvo la Nicthe·>"alJ desembarcaram, por 
doontos, 1/)U tripolnnlos,' qu:m i todo.> atacado J 
do uoribori. 

«Houve dous fnllocin1ontos. A molo•l:ia ó at
tL•ibuidn ti falta do hygieno no dot•mitol'io o no 
vostuario, qwJ n;io ú propl'Íi) para a estação. 
Reina grnnJo clos11nimo a bordo.>> 

Na g-nzoLilhtt, dir. ainda o Jonwl do mesmo 
dia (IG) : 

« Divisílo r/c cvolu.çues.-lnCormnm-nos r1uo 
o Sr. rninistt•o do. marinha ordenou quo os quu-

l!•o va<os do guort'>l dost" divisão sahissam, com 
n tuaiot• bt•ovida le, do porto d:t B:1hin e so diri
gissem pat'.l o do Santlt C>lthllt•inó., pot• nilo ser 
bom o ostado sanitario dolle~ alli, com espocia
lidado da cot•vota Niothel'oy, onda se mani
fostat•uul 100 casos de úeriúeJ'i. » 

Nilo podiam deixai' de magoar-mo vivamente 
estas paltivr~s elo telegL•,mma: .t mo/estia d 
attl'iúuida ti (alta dJ hygiene no duJ•mitoJ•io 
c no vcstual'lo, qilc nílo d p•·opl'io para a ·cs
taç<io. 

Si esta noticia ó verdadoiL·a, quem o responsà· 
volpolos padecimentos dos 11ossos mnt•inheiros 1 
Corno não se tomaram todas as co.utelus pt·o
cisas, pM'a CJUO a divisão de evoluções pudesse 
desemponhnr a commissiio que lhe foi dada, 
som quo os tripol~>tllos passassem pelos sotfri
mentos de que, infelizmente, todos temos co
nhecimento 1 

Não posso, pois, ~eixnr de solicitar infor
mações a e; te respeito •. 

E, ti•~>tnnuo do negoc1os que corram pelo mi
nist0t'io d:t mal'inha, devo tnmbom dar conhe
cimento aos nobres ministros de uma publica
ção, CJUe encontro na Oonstituição, folha da 
provincia do Cem·il, em seu numero de 13 do 
mez poss1do. Trato. do transporto P.!tl'Íts, o diz 
(!8) : . . . 

« Sabe-se q tte, par Lindo do nosso pot•to · o 
,transporto do guet•t•a Pt~r·ús, conduzindo a seu 
bordo, qu~>si empilhadas, mil e tantas pessoas, 
que tinham do expiar,no ex<lio,peccados alheios, 
ou culpas vãs, 24 hot•a; depoi< Ol"nm victimas 
dtl sêdo, dando-se a bordo o terror e a confusão I 

« O command·1nte Faustino justificava-se t>l• 
leg~>nd" q uo o St•. Raiol mandara sahir, antes 
de estar completa a provisão do navio. 

« Forçoso foi art•ii:Jar ao Maranhão, o concor
rendo a circumst tncin de estar desconcertada 
a machina do vapor, não foi aquillo uma via
gem, não ; mas um vet•dndoiro naufL•ngio. Lon
g·oa dias se pnssaram antes que aquolle navio, 
v01·dadeirn prosiganga fiuctu~>nto, apartasse a 
Belém, desembarcando aquolla gente, quasi 
e11fet•ma dos maus tratos o possimas acommo.., 
daçõe>. 

« Accusou-se o presirlrmto Raiol pelo soffri
mento de tantos innocontes, mas, omquanto o 
o commandant•: se defendia com o presidente, 
S. Ex. so dofen lia com o oftlcin.l, sustentando 
que não lho di,sorn falbr agun a bordo, o me
nos to r closart•nnjos a machi na do seu navio I 

« Acabou oss11 contestação por uma rett•acta
ção do St•. Faustino, que, om um officio no 
St•. R1iol, doimoutiu quatllo avançara em via
gem, na presença do sous olficia~s e passlg-ei
ros, o recot•t•ou ao oxpodionto de juntar, como 
docmnonto seu, um agmdecimento dos offi
ciaos do 15• nos officiaos do bordo, paio modo 
por qtto os tiuh~>:u trnt:t'io; documento quo, do 
nenhum modo, so rol'orin :t sua conducta, mas 
ll gonorosicl:ldo o cavnlhorismo, com quo, nos 
dm·os transas, sous suboL•dinados •o houve
mm par,, com ns li\milins embarcada~, privan
do-.~ot om favor dollna, do sua~ rnçõos rl'agua. 

" A voltn do Bolem so for. om tanl:oH di~s, 
quo bttstmiaru p•l'it uma viagom om torno da 
torra. 

l 
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~ A dospei to de todns n" rod!lmaçilns o Sr 
Raio! insistiu om fnzor oml.lat•cnt• no 'l'w·/t,; 
som vuntng<'rn pat•n o thosout·o, cGrcn do ·toei 
voltmtnrios cont·ensos, nlóm de ulgumas mu
lhot•es, 

« Bnstrw11 considorm• que et•nm, pala mó1• 
parto, set·tnnojos, <[Ue nunca tinham ell:pel'i
mentndo os incommotlos elo mat•, pnrn guo B•J 
devesse escolhet• outt•o tmnsporte ; pot•om nilo 
ora tudo. 

« O Pttries, infecto, immunrlo, doRmanteln
do, tinha trazido bo11:igosos, quo ombm•cnram 
n~ Parnahiba ; era commnndndo pot• um offi
c!nl que o Sr. Rniol accuRnvn; a vingam de
vm set• et·,rna, o todavia S. Ex. o pt•eferia 
ao Paquete que cstnvn no pot•to, e tinha de 
realizar a viagem em pouco mais de uma se
mana! 

. « Fallava-se em economia da parto da admi
mstrnção ; mas o <tu e se queria et•n rotat•dnr ·a 
cheg~da do contingente do voluntat•ios. à côrte 
por amor de um interesse vil. ' 

« O Ptt!'us, largando da Fortaleza no di!l 21 
do Abril, n 9 de Maio ainda ostavn em Pernam
buco! A podrecondo pelos portos da escala, em fins 
do Maio achava-se na situaç.ão que t•cfere a im
prensa da côrte I 

«O J o/'na! do Com1JICI'Cio do 28 de Maio dis
se :-Sabe-se, por telegt•amma, q uo, tendo esse 
transporte soifrido dosart•anjo em sua machina, 
na altura de llhéos, foi em seu soccorro o vnpot· 
Alice, para o qual se baldearam todos os pas
sageiros que seguiam viagem naquello naviG, 
O Pttrits trazi!l a bordo cerca d~ 800 volun
tarios para o exercito e nt•mada. 

« No dia seguinte refere ain ln : - O 
Sr. ministro da marinha detet•minou, hon
tem, que s1hisso hoje n . corveta Pct!'nahyba., 
sob o commando do capitão-tenente Lorena, a 
~ual deve receber a seu bordo 400 voluntarios, 
uos 800 que vinham no Purús. 

" A outra parto viru no primeiro vrtpor 
naeional que tocat• na provincia do Espit•ito 
Santo. 

« A Parnahyba ncomprtnharti o Pttl'us até no 
nosso porto. " 
· 0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Não é 

exacta est:> noticia ; j~ foi feita sobre isto uma 
defeza satisfactoria. 

O Sn. CoRREIA: - Não mo constou essa de
foza. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONOELLOS : - V, Ex. 
leu-a. 

O Sn. ConnEIA.:- Dofoza que posstL assim 
sol' considerada, nindr• não ouvi. 

0 Sn. Mmn,~ DE VASCONCELLOB u!Í OUll'O 
aparto. 

O Sn. PaESIDENTil : - Attonção I Trntn-so 
dn nprosontnç:1o do um requol'imonto : os no
broa sonndor<'s po~!lm a pula vra. 

O SR. CoRRJliA:-Voromo" o modo por quo so 
OXiilic11m os factos ; mns o qno n<1o so pódo 
oscurocot· silo os soll'dmontos porquo pnssnrrtm 
os voluntndos. 

Por qno nua so aproveitou logo o l'ltpot• Espi
l'ito Santo ? 

Só mnis tardo, depois .hs soll'rimentos que 
ao do mm, tltilisnJ•nm-se c].: •. 

Entt·otnnto o Purits nit, u um navio velho ·o 
qtJe so devo concluir ó que elle não ost11Va 
pt•ornpto para fazer a viagem. 

O Sn. MliliM DE VASOO!'iOELLos:-Qu~ndo sa
hiu oslnva pertoitamonte preparado. · 

O Sn. ConnEIA:-0 senado póde convencot··~e 
<lo que um navio, pel'feitnmento preparado, tl
c~sse log:o et~ mau e~tndo 1 Não estava prompto 
para sah1r·; o a exphcação. 

O Sn. ME iRA. Dlil V A.SCONOlilLLOS dá um aparto. 
O Sn. ConnEIA:-0 nobre ex-ministro da 

mnt'i!lhl1, ~i tivesse er_nbarcado no tt·an•porte 
Pt~,·us, tet•1a alguma dttflculdade em aahnr de
feza pnra .os s:r~ndes soifl'imontos daquelles que 
nesse navto vtaJnt•am • 

O ponto, porém, que principnlm9nto ma oceu
pa, porque é de actualidade, o facto que está. 
ta~s~ndo a mais tr\sto impressão ó o cstadà d1\ 
cr1polaç.ão dos nav10s que compoem a divisão 
de ev~luções. E' sobro ~ato ponto que desejo 
as mata completas oxphcnções ; ó sobre elle 
que vet•sa o meu roc1uerimento (Lu), 

« Requeit•o que, pelo ministerio da marittha 
se peçam ao governo as seguint<Js informa~ 
ções : Q~a~t~s tripolant~ dos, navios que com
poem a d1V1sao de ovoluçoes tom sido atacados 
do beriberi ; quantos têm fallecido, e q unos as 
causas a que se nttt•ihue a invasão ·do mnl.
M anoel Francisco C arreia. » 

Foi apoiado o posto em discussão, a qual fi
cou adiada pot• ter pedido a palavra o St·. Vi
riato de Medeiros. 

ORDEM DO DIA 

PENSÕES E LICENQ,\8 

Entraram auccessivamonte em 3• discuilslto 
e for!lm, som debate, approvaclas e adoptntlas, 
para serem dirigidas d sancçiío imperial, as pro
po,içõos d!l camat•a dos depnt~dos, do corronto 
anno: 

N. 41, rtpprovando a pGnsii:o de 500 róis dia
rios, concedida ·no cabo de csq11adra do 3o b!l· 
trtlhão de artilhat•ia Raymundo José dn Paz. 

N. 43, approvando n penaiío do 600 réis dia
rios, concedid& ao 2o s:u•gento reformado do 
Oli:Ot•cito Marcos Josó de Souza ; . 

N. 44, appt•ovando n pensão de 400 róis din· · 
rios, concodidn ao soldado reformadõ do exer
cito .Jos6 Custodio da Silva ; 

N. 45, npprovrtndo a penstto do 600 róis din
rios, concedida no 2° sargento reformado do 
exercito gspncio Alvos do Olivoirn ; 

N. 34, autorizando o governo n conceder 
licença no dosombat·gador drt i•olnçno llrt côrt0, 
Eduardo Pindnhylm do 1\bttos ; 

N. :10, idout iriam, no bnchnrol .João Jgnncio 
Toixoirrt, juiz do direito da comnt•cn do Santa 
1\lal'in llil Boccn <lo Monto, na provincin do Rio 
Gmndo do Sul. 
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ANTIGU!D.~DE DE POSTO, l'J.llNSÃO lll l.!CENÇ.~ 

Segui u-so cm 2• cliscusaao, com o pal'ccor da 
commissao de mni·inha e guoi'I'J, c foi sem de
bntJ upprovadil. o adoptlda, para l~nssat• t\ 3', 11 
proposição da cnmnl'a dos deputado~ do corrente 
11nno, n. 1l, contundo, na antiguidade de posto, 
no tooont~ d·1 ostacl1-maior do 2• clns1o Josó 
JJ11quim do Andrade Novos, o tompll em quo 
rstevo nggregndo á arma de cavallnria, antes 
do sor ll·ansferido para o esta·lo·ll'•aior da rcfe. 
rida c lasso. 

Seguiu-sG om 2• discussão, com o pnrocer 
da commissiío de pensões o ordenados, o f•rnm, 
son1 debato, approvado3 os 11rti. 1° o 2> da 
proposição d11 mGS:llll cnmar11 o anno, n. 25, 
approvnn :o a ponslio do 600 J•tiis diarios, 
concedida no 2• sargento roformaclll Luiz 
Antcnio do Carvalho Junion n qunl fui ac.loptada 
para Jinssl1r ó 3• discussão. 

Soguiu-so e1n 2' discussão, com o parecer 
dtl eommi~siio do pensões o ordenados, a pro
posição da mesma· camnra o nnno, n. 33, 
autorizando o governo a conceder licença 110 
socrota.rio de guorl'll, mai·ochal do campo rê
formado, Barão do Mnttoso. 

O Sn. Cnuz MACHAW, pela. ordem, roque!", 
verbalmente, dispensa. de intorsticio pai·a 3• 
discussão destas troa ultimas proposições. 

Consultado, o senado consentiu na dispens~ 
podida. 

Esgotadas as matarias da orol 'm do dia, o Sr, 
presidente deu psra a do 4 : 

3• discussão das . proposi~êes da camara dos 
d~putndos, do corrente anuo, par.t as quaes 
votaram-se du~pcnsa de intlll•st:cto: 

N. 11, contnndo, Dl nntiguidad.J do postJ, ao 
tenento do osta·lo-m!\ior do 2• classe, Josó 
Joaquim d~ Andra:lo Neves, o tempo em qus 
ostero aggr.'gndo á.nrma do c,wall:lria, antes 
de ser transferido para o ostado-maior da r.: fe
rida classe ; 

N. 25, npprovnndo a pensão d3 CO:l róis dia
rios, concedida no 2• sargonto reformado Luiz 
Antonio elo Carvalho Jnnior; 

N. 33, autorizlndo o governo 11 conceder 
licença no secrohrio do guorrn, m:trochal do 
campo I·ofol'mado, Barão do Mattoso. 

2• dita' das prO?OSiçõo'a dn mesma camnra: 
N. 28, do corrente nnno, autorizando o go~ 

voc•no o. concedei' jubilação, com todos os sons 
vencimentos actuJos, no conselheiro· Mnnool 
1\Inrio. d.J Mornos o Vnlle, lente da carlelra do 
chimicn mineral o mineralogia da fnm!ldndo de 
medicina do Rio do Jnnoiro. 

N. 29, do ditJ nnno, conhn,:o no. aposenta
doria do ox-inspoct~r da thos:mrnria elo fazenda 
dn província ele Minas Goraos, Fro.ndfJCO de 
Pnula Souzn, o tomp~ om quo serviu intorinn
monto nquollo Jogar, cm virtt1do ela vnga, como 
o om qu•J oxorccu, por nomoaç•io do governo, 
o.s funcçõos do inspectai' da thcsournrin da fa
zenda do Goynz. 

N. 31, do dito nnno, nutol'iznndo o governo 
a conc~do~ ,jubilação, com todos os sous von-

cimentos nctuaos,no conselheiro Joaquim lgnn
cio Ramalho, lento da i• cadoii'a do 5o nnno do. 
ft~culdado de direito de S. Paulo. . 

N, 37, do dito nnno, antm•izando o gowrno a 
concedet• jubilação, c· m o ordenado gtfo ora 
percebe, no lento de franca~ do sqminnno opis· 
copal da Concoi~!to, da diocesse d~ Cuy:tbá,Jot• 
q uim José Ro h•iguos Calhau, 

N, 84, do 1882, autorizando o governo 11 
conceder jubilnçlto, com todos os seus venci· 

, mantos nctuaes, no cons~lhoiro Jeito Josó Fe1•· 
roir,, de Aguia:l', !enio da 2• cadeira do 3• anno 
da faculdnd~ do dii•oito do Recife. 

E1n seguidtl. o mesmo St•. JWesidonte convi
dou os Srs. senadores par;~ se occuparem com 
os trnb3lhos de suas commissõ33. 

Levantou-se a sessão ás 1 i 3/4 hor.1s d1 mn
nhit, 

44• SESSÃO 

lllM 4 Dl! JULHO DEI 1883 

P;·esidencia do Sr. Bal't1o do C ote'g'pa 

smUIARIO.-Parccoros, sondo um sobro a liconpa ~odida 
pelo Sr. sonatlor Diniz.-onDBll oo DIA.-Antignidado 
do posto. Ponsão o liconças. Approva~ão om 3' dis· 
eussilo.-Jubilaçaos o aposontldoria, Approvaoilo om 
2·' dosou :são. o Sr. Cru• Maohndo podo disponsa do 
intcri'ldo. O sona~o eoneodo. 

A's H horas da manhã acharam-se pres3ntas 
36 Sra. senadores, a s~ber: Barão do Cotogipo, 
Cruz 1\Iachado, Barão !lo Mamangua.pe, Godoy, 
Lui~ Folipp3, Christiano O~toni, Junqueira, 
Barilo da Lag-una, Moil-ado Vasconcellos,Blrroa 
Barro:o, Lsl!o Volloso, Paul~ Pessoa, Barão do 
Ma morá, d.) Lamaro, Cor roia, Visconde de Para· 
naguá, Chicharro, Visconde de Muritiba, Mnr
tinho Cam•~os, Jaguaribe, Ribeiro da Luz, Cas
ti'O C~rroira, Fausto do Aguiar, Pnos elo Men• 
dança, An ti! o, Diniz, Saraiva, Barão de Ma
roim, Visconde do Bom Retiro, Viairn da Silva, 
Carrão, l-I unes Gonçnlvos, Joiio Alfrorlo, Dan tas, 
Silveira Lobo o Alfonso Celso, 

Deixaram do comparecer, com causa vartici
plda, os Srs. Silvon•a da. Mottn, Visconde de 
Abaetó, Visconde de· Nicthoroy o Visconde do 
Polotas. 

Deixou do comp:trecar, sem co.usa partici
pada, o Sr. Barão do Souza Queiroz. 

O Sn. PnmBIDENTE nb:•iu n sossão. 
Leu-se a neto. da sessão nnlocedento, o, não · 

havendo quem sobro olla. fizesse obs~rvaçõos, 
dou-ao por uppl'Jvnda. 

Compareceram, depois do abert1111 sessão, os 
Srs. Lui~ CnJ•los, Honrig_uo d'Aviln, Fernandes 
da Cunha, Joaó Bonif~cw, Diogo Valho, Cunha 
o Figuoiroclo, Lafayotto, Ft•anco elo Sti, Viri,lto 
elo Modoiros, Uchón Cnvalcnnti, Toixeim Ju
nior, Viscondo do Jaguary, Conde do Bnopondy, 
Cansnnsiío do Sinimbú, Silvoil'a Martins, Soaras 
B1•andtio o OcLttVinno, 

' 
' ' I 
' 
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O Stt. fo SEonnA!uo doc!nt•ou qno nito havia 
oxpodienlo. 

O Sn, 2° SECRETARIO !ou os seguintes 

Pa1'cceras 

Foi .Presenta d. coalmiss.!o de orçamento t1 
pt•oposlçito da camtll':J. dos deputados, enviando a 
proposta do podo1· executivo, concelondo ao mi· 
nistel'io dos neg.1cios do imporia um credito 
oxt1·um•c\ina~io nt1 importt~ncia de 12,000:00U$, 
para a contmuução dus de3pezas co:n os soe
corras ds provincias 1lagelladns pai<\· sêcct1 e 
molestias epilemicas. 

Qut~ndo foi t~presentadtl t1 pt•opostado governo 
de 3 de Fevereiro de 1879, p~dindo um credit~ 
de 10. 000:000$· para as clespe~tlB ncimn refo
ridns, foi ella adoptada pela camt~ra dos depu
tados, pe'a propmição n, 163 do dito nnno 
omendt~da, elevando-ao a 20.000:000$ o credit~ 
oxtrnordinario, quo afinal foi t1doptado poJo ao. 
nado o reenviado á camnra, onJe do pois· de 
approvado, foi sanccionado a 17 de Julho do 
f882. 

J d naquella acena iiio a com missão de ot•ça
mento do senado, em seu parecer de 29 ele 
Agosto de f879 reconhecia que o credito d3 
20. 090:000$ não era aufficiont•J par<\ occorrar 
a toda a despcza ntó então realizarla ficando a 
descoberto a quantia da 1.203:796$21'7, sa"'unclo 
as tabe!las apresentadas. 

0 

· 

Ora, de.lsa época em diante occorroram novas 
despezas, como consta ela tabella· qu~ acom
panha o credito de que agora se trata, o que 
eleva o pedido a 12.000:000$ até á data da 
proposta, que é do i 7 do Outubro ele f879. 

Ignor~ a commissllo si, depois dessa data 
ató o presente, novas daspozas se têm ord~
nado; do qu', porém, ostli informada, ó que 
grande parta está. paga, o que, portanto, a ap
provação do credito só terá por elfeito lega-
lizar a despe~a realizada. · 

Assim que, pensa a com missão que o cre.!ito 
ora concedido não tem outro fim senão nppro
var a daspezajú feita a paga ou em liquidnçcio, 

Approvado o credito, do que se tratn, se ele
vará a 01.297:607$ o total dos creditas con. 
cedidos para as despozus da sêcr.a o por conta 
dos C[Uars já. foi autorizada a dospez~ do 
60.008:006$972, estando o saldo sujeito ti li
quiuação, que, segundo o.s calcules elo tho· 
souro, attiugirilo a 1,183:821$510 (relataria do 
ministerio do imper io de i8B2, tabellâ n, 2), 

A donominuçilo de-credito extraordinnrio
parn despozas j!l ro111izadas, o quo só dopondom 
de ser ou nito nppl'ovadns, não parece muito· 
COI'rocta, o molhar seria que ao substituiaso 
pala approvnção da dospeza; e nos te son tido a 
commissiio é de parecer que so approvo a pra. 
posição da camara dos dopulndoa com a sogmnto 

Emenda subslilu!iva 

Fica npprovncln "' dospor.a foitn com os soe· 
corras ús provincina tlngvlladaa poJa sõccn o 
molostias opidomicas, atá c\ importanci11 do 
12.000:000$, ficando o governo autorizado a 

p~ga1•.as 9ua.nti~s ainda em di,l'id~ dessa pl'OVOo 
monc1n, Jli lu1u:dndas ou em ltqmdnçilo na pro· 
santo data. 

Sala das commissõos o:n 4 de Julho do. 
1883.-J. Antao.-Affonso Oalso.-Barao do 
M mnord.-J. D. Riba•ro da Lu;, 

A commissito d~ marinha o guem• exami. 
nando cuidadusnmente o projecta vindo da ca
mara dos Sra. deputados autorizando o governo 
n !U.t'nJar abonar aos nlm~xarifados do hospital 
m1htar da côrte e do hosp1tal ,!o ma1•inht1 5 of0 

para na qu~bras nos generos alimonticios por 
olles fornecidos aos mesmos hospitacs a con
tar da data cm. que tivcJ•om deixado de 'receber 
esse abolia; ó deJ1aroc2r,om vista das informa-' 
çõos das autorida os competentes, que justifl· 
c:1m o p2dido dos supplicantes, que o referido 
pr'!_j3cto entN e~ discussão o seja approvado, 

Sula das commlssõ:s do senti :lo em 3 d•l · J u
!ho de 1883.-Barao da Laguna.-!. J. do o. 
Jungueit•a,- .llfuritiba. ' 

Foi Jll'eaente á commissã~ de instrucção pu
bliea a proposição do. camara dos deputados, de . 
28 do moz findo, a utorizan !o o governo para 
mandar admittir d. matJ•icu!R no to nnno da 
qunlq~er das faculda~es do imperio, ,o estudante 
Antomo Alvos da S1lva Jumor; dtspensando
se-lhe a idade exigida. pela lei. . 

A commissilo ó da parecet•, de accór.!o com 
os inv!lriaveis precedentes do SCJ_lado, que a 
propos:ção entre na ordem dos traoalhos e seja 
adoptada. . 

Apl•osenta, poróm, om separ.1do um projecto 
regttlnndo a mataria de modo geral. · 

Saio. das commissões, 4 dJ Julho do 1883.
Manoel Ft·ancisco Ooi"I"CÍa.- J. D. Ribcit·o 
dct Lus. 

Foi presente ú commissão de instrucção pn
blicl a proposição da camara dos deputados, do· 
28 do m.n finda, autorizando o governo para 
mandai' admittir á matricula do fo anno do 
qualr1uer das fnculdndcs do dit·eito do Imporia, 
o estudante Alcidcs Rodriques do Souza, dis
pensando-lho a idade oxig1la pela lei. 

Tendo sempre o sanado concedido esta dis
pünsa, o que Jlarece aconselhar a adopçllo de 
uma medida que regule os casos que forem oe
correndo, a commissilo é de parecer que a pro· 
posição on tre na ordem dos trabalhos e soja 
adoptacln, como todas as que no moemo sentido 
tôm sido prJsentos ao senado. 

S.lla das com missões, 4 de Julho do 1883,
-J. D. l.libeiro daLuz.-M. F. Cor1•eia, 

A imprimir para entrarem na ordem dos tra
balhos. 

Ató 1877 figuJ•aram, na co!l0cçiío do noss~s 
laia, numei'Os lS resoluções dispensando a con
dição do tempo o'tnbolecida pnl'n validado dos 
oxamos das maiorias oxigidas c~mo pt•opara
torio>·parn a mat1·iculn nos cursos Huporioros. 

Como n dispensa foi a regra gorai cm todos 
os .podidos dosa~ natureza, snbiamonto ontondou 
o poc!or legislativo, do.sde que a au~ dccisi!o ertl 
somp,•o o invnriavolmonto a mo,ma, doyor 
adoptar umn medicln que lornasso desnocess~ria 
o. sua inlcrvcnçüo om cada cnso ptwticulm•. 
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Foi, por isso, promulgado o de c roto n. 2764 
do -1 d'J Sotombro do 1tl77, quo ,Jiz : 

c Artigo unico. Os o:s:ntne• pt•opnratorios 
· feitol nas faculdades o ·escolas do instrucção 
superior do Impel'io, o P''rante o inspector 
geral dn i nstt'UC\>í'io primaria o secundada do 
munioipio da córtc, e seus delegados nna pro
vincias, quo forem ,Josignndns por doct•oto, 
tet•ão vigor. a todo o tempo, revogadas as diilpo
siçõ3s do decreto n. 1216 ue 4 de Junho de 1804,. 
e quaesquer outras em contrario. " 

Totlas as razões, que concorreram ptwn a 
medida tomada em 1877, influem poderosamente 
a favor da resoluçllo que a commiaHão de in
strucção publica vai novamente pt•opor no 
senatlo, sem embargo de não tor sido bem 
sue cedida a pt•oposta que anteriormente fez no 
mesmo sentiao. · 

Rofet•e·se li dispensa da condição do idade 
para a. ma.tricula nos cursos superiores depon
dentes do ministerio dó imporia. 

A. commisslto julga dever insistir em sua 
proposta. pelas razões seguiu tos : 

i .• Desde que n decisiio do poder lrgislativo 
é sempce a mesma. nos casos particulares que 
lhe são presentes, a justiça di<tributiva acon· 
selha q ua se Hdopte providencia geral, para 
q_ue não ~que p1·ejudicado o estudante que n!io 
ttver mews para requerer, ou o que vencer 
os prepa.ratorios em anuo em que não houver 
reunião das camnras. ' 

Z. • Nlto se póde ferir com a suspeição 
do favor as approvaçõ~s obtidas em idaue in
ferior ti exigtda para a. matricula, pois que 
este nrgumen to provaria de mais. Si são de 
favor as approvações alcançadas antns de com
pleta aquella idnJe, igual razão póde ser in· 
voe ada contra as obtidas depois dessa idade. Si 
são os mesmos os examinadores, si os exames 
se fazem do accórdo com as di.<posições vi
gentes, porque reputar uns bons e outros não 1 
Si este argumento prevalecosse, a conclusiín 
seria a reforma do s;ystema do exames, no que 
a commissilo não term dnvida em concordar ; 
nunca dar n netos idonticos eife to~ diversos. 
Nom deve encontrar senão· animação o estu
dante vordndeirnmonto applicndo que con· 
segue legitima approvação nos exnmos pro
paratorios, antes de completar a idade legal 
para a mntriculn. 

3 .• Nenhum provoito ha paro. a causa pn· 
blica om ficar desoccupado, durante um anno 
ou mais, o alurnno que, com todos os prepn
ratorios, vô entretanto frchadn para ello a 
porta· do osto.belecimento de ensino superior. 

4 .• Não ó fundado o receio de verem-ao nos 
cursos supcriorrs meninos ue tenra idade. Ha 
um limite imposto pela natureza qun, cm 
nenhum caso, pódo sei' transposto. Quando, 
poróm, tal receio houvess•1, n mntricllln n:io 6i· 
gnifica. approvaçiio; o não ao deve pro&urnit• qno 
os lont~s dos institutos do ensino supm·iot• np
pt·ovom n quem niio so mostrar, nos oxnmo6, 
devidnmonto propnrndo. Si o tlznrom, o m:tl ó 
idnntico llO da nrprov•<çi'(J dtt<)UOI!o quo, ombot•n 
com muiot· idade, cnroco iguulmonLo do habi
lihçiles. 

5." Si, conlt•a o quo n nommiss:1o entende, 
a condição de j,)n,Jo devo oei' cousnrvndn, om 
t:tl caso devo sor t•ig-ot•osnmonto manticln De· 
J•ogai' uma disposiç.lio r•m todos os c!lsos em que 
pussa let• applicnção, vnle tnnto como revo· 
gul-u; o n:io put•oco bom que, entre ns lois, 
fignre uma sómento para nunca ser cumprida. 

Pelas razões BX)<Ostas, que julga inteira
mente ]ll'ocedotltns, a commissi!o tom n honi•n 
do sujeitar á approvaçllo do sanado a seguinte 
proposição: 

A assemblóa geral resolve : 
·Artigo unico; ',E' dispons!lda n condiç:lo de 

idude pnr.t a matricula nos estabelecimentos do 
ensino superior dependentes do ministel'io do 
imporia; revogadas as dispo~ições em con • 
trat•io. 

Rala dns commissões em 4 de Julho do 1883. 
- ·M anoel Francisco Co1·reia.- J. D. Ri
beii'O da Lu:;, 

Foi presente u commissão de constituição 
o. carta que, em data do hontem, dirigiu ao Sr. 
primoii·o secretario o Sr. senador Antonio 
Diniz de Siqueira o Mello, pedindo no senado 
licença pat•n retirar-ao para a sua. provincio., em 
vista de noticias que lhe foram transmi !Lidas, 
por telegrammas, que acompanham a referida 
carta, e, sendo justificado. este pedido, é a. com
mis,ão de pnrecni' que ao lhe concedo. a licença 
pela. resto da sessiio, na fórmo. dos estylos. 

Paço do senado, em 3 de Julho de 1883. -
L. A. Vieira da Silva.-Conde de Baependy. 
-J. A. Correia de Oliveira. · 

Ficou sobre n mesa, po.I'n o ntt·ar na ordem 
dos trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

ANTIGUIDADE DE POSTO, PENSÃO E J.!Cl!NQ•l 

Entraram em 3• discussão o foram sem dobo. te 
aprrovadas, pnra serem dirigirlns á sancção im· 
pet•inl as propostas da camnra dos deputados, do 
corrente anuo. 

N. 11, contando, na antiguidade do posto, ao 
tenente de estado-maior de 2• c lasso José· Jon
quim de AndJ•ndo Neves, o tempo em que os
tove aggrogado ú arma do cavallaria, ~ntes de 
ser transferido para o estado-maior da referida 
classe ; 

N, 25, npprovnndo n pensão de 600 réis 
diarios,concedidn no 2° snrg,•nto reformado Luiz 
Antonio do Carvalho Junior; ' 

N, 33, autorizando o governo a conceder 
licença n.o secretario de guerra, mnrechnl do 

· cainpo reformado, Bat•ão do Mnttoso. 

JUBILAÇÕES E APOSENTADORIAS 

Sog-uiu-so om 2• discussão, com o pnro
cor da commissito do pon"õo.- o ordenados, 
o foi, som dobnte, r>ppPovaua o ndoptndu, para 
Jlllssnr '' 3", a pl'oposiçfio da mosmn camarn 
n. 28, autorizando o govo:•no n. concedo r 
jubilnçuo, com todnH os seus voncimontos 
;,ctuaes, no consnlhoit•o Mnnool Mal'ia do Mo· 
raes o \'alie, Janto do. cadoir:t <lo chimicn mi· 

j•,,' 

.. 
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nora! e minot•nlogia da faculdade do medicina 
do Rio de Janeiro. 

· Soguiu-se em 2• discuils~o, com o pare
cer da commissão de ponsõos o ot•denttdos, 
e foi, som debate, appr.ovada, s!llvo a ameada 
oíferecidn no dito purocot•, quo tumbeut fc~i 
nppt•ovadn, a proposiç1io da mesma cnmat•a 
n. 29, contando, na. aposentadoria do ox
inspoctor da thcsourat•ia de f11zenda. da provín
cia de Minas Geraes, Francisco do Paula. 
Souza, o tempo em quo sot·viu interinamente 
nquPlle logar, em virtude da vaga, como o em 
que exerceu,por uomeaçilo do govomo, as func
ções do inspectot• da thosouraria do fazenda de 

· Goyaz, a qual foi assim emendada e adoptada 
para passar á 3• d1scussão. 

Seguiu-se em 2• cliscusslto, com o pare
cer da commissão do penRões e ordenados, 
o foi, sem debate, approvnda e adoptada, para 
passa~• á 3•, a proposição d:nnesma camllra 
n. 31, nutot•iznndo o governo a conceder 
jubilação, com todos os seus vencimentos 
actuaos, ao conselheiro Jont]Uim lgn~cio R:t
malho, lente da i• cadeira do 5o anno da facul
dade de direito de S. Paulo. 

Seguiu-se em 2• discussão, com o parecer da 
commissilo de pensões e ot•donados, e foi, sem 
debate, appt•ovada, salvo a entenda da dita com
missão, que tambem foi approvadn, a proposição 
da mesma camara n. 37, autoriz mdo o governo 
n conceder jubilação, com o ordenado que ora 
percebe, no lente de ft•ancoz do seminario epi
scopal da Conceição,dtt diocese de Cuynbá, Joa
quim José RodriguoB Calhau, a qual foi, assim 
emendada, adoplad~ pnra passará 3• discussl!o. 

Seguiu-se em 2• discussão o foi, sem debate, 
approvada e adoptada, para passar ti 3•, a pro
posição da mesma camarn n. 84, 1\Utoriznndo o 
governo a conceder jubilnçilo,com todo• os seus 
vencimentos nctuaes, no conselheiro Joiio José 
Ferreira de Aguiar, lento da 2• cadeira do 3° 
anno da faculdade de direito do Recife. 

O Sa. Cauz MACHADO (pela ordom) requer 
verbalmente dispensa de interstício, para a 
3• discussão das proposições que ac,tbam de sor 
apresentadas em 2.• 

Consultado, o senado consentiu na diap'ensa 
pedida. 

Esg-oL:\dns as ma terias da ordem dia, o Sr. 
presidente dou a seguinte para o dia 5: 
· 3• diacus<ão das proposições da cam~ra dos 
doputados, para ns quaos votaram-se dtspensa 
de intersticio: 

N. 28, do corrente anno, autorizando o go
vemo a conccdet· jubilação, com todos os seus 
vencimentos uctuaes, ao conselhoit·o Manonl 
Maria de Mot•aos e Vallo, lento da cadeira de 
chimicn minet•nl e minemlog·ia da faculdade de 
·metlicina do Rio de ,J1ln1Jiro. 

N. 29, do dito nnno, cotltantlo na aposenta· 
do~ia do o~·inspeclo.r d·t thosouraria do fazenda 
da pt•ovincm do Mtnns GornoH, Franctsco de 
P11ula Souza, o tompo om quo sorviu intrJrinn
monto nquollo log-nr, om \'Jt•tude cltt vaga, como 
o om quo nxorcou, por nomon.çito do govOI'no, 
as funcçÕOB do inspector tia thusourtll'ill do fa• 
zotl.tl~> do Goyaz. 

N. 31, do dito nnno, autorizando o governo 
a concedet• jubilaçao, com todos os seus ven• 
címontos actuas, ao con.elheiro Joaquim ll!'na. 
cio Ramalho, lento d11 1• cndoit·a do 5• anno da 
faculdade do direito de S. Paulo. 

N. 37, do dito anno, autoriz!lndo o governo a 
conceder jubilaçlío, com o ordenado que ora 
percebe, ao lento de francez elo seminario epis
copal da Conceição, da diocese de Cuyabtl, Joa-
quim José Rodrigues Calhau. · 

N. 84, do 1882, autorizando o governo a 
conceder jubilação, com todos os seus venci
mentos actuaes, no conselheiro João José Fer
reira do Aguiar, lento da 2• cadeira do 3• an::o 
da faculdade de direito do Recife. 

Trabalhos de commissões. 
Em seguida o mesmo .sr. presidente convi

dou os Sra. senadores para se occuparem com· 
os trabalhos de suas· commissões. · 

Levantou-se a BeBsl!o ás ii horas e 40 minutos 
da manhit. 

45• SESSAO 

lllM 5 Dlll JULHO Dlll 1883 

P1·csídencía do Sr. Barl'to de CotegíptJ 

SUMliA!\10:-s<PI!DIBNT&,-Parocor.-Suspondo da ca• 
mara municipal J.o Valonça, rrovineia do JUo do JJLneiro. 
DiscuriiO o tO!JUOrimontn llo Sr. c:orrola. Adiamonto.
OllD&M oo DIA.-Jubilaçõos o aposontadorla. Approvaçlo 
om 3n discussão. · 

A's ii horas da manhilllCbaram-se presentes 
30 Srs senadores, a saber :Barão de Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Jagua
ribe, Chicharro, Junqueira, Correia, Conde de 
Baependy, Viriato de Medeiros, Barlto do Ma
mOt•é, Visconde de Paran,,guá, Josó Bonititcío, 
Paula Pessoa, Cunha e Figu~iredo, Castro Car
reira, Cbristiano Ottoni, do Lamaro, Barros 
Barreto, Visconde de Muritibn, Visconde de 
Abaetó, Dantas, Luiz Carlos, Carrão, Saraiva, 
Visconde de Bom Retiro, Paes de Mendonça, 
Leão Vclloso, Nunca Gonçalves, Ribeiro da 
Luz e Barllo da Laguna. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Diniz, Fausto de Aguiar, Octa· 
viano, Silveira Martins, Cansnn~ão <lo Sinimbú, 
Antão, Fernandes dn Cunha, Lafayette, Godoy, 
Luir. Folippe, Visconde de Nictheroy e Vis· 
conde de Polotas. 

'Deixou de comparecer. sem causa partici
pada, o Sr. Barão do Souzn Queiroz. 

O Sn. PnmsioENTIII abt•iu a sossíi:o. 
Leu-ao a acta. da s~ssão antecedente, r, nfio 

havendo, quom sobro olla fizesse observações, 
dou-so pot• npprovadn. 

Comparocornm, depois de aberta a snssão, os 
Sr•s. Bnriio do Maroim, Atl'onso Colso, João Al· 
ft•otlo, Vioit·a dt> Silvll, Silwira da Motta, Mar
tinho CtLmpos, Soal'os Brand;io , Hent•ique 
tl'Avi!n, Visconde do Jaguary, Teixeira J~-
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nio1', Silveil•r~Lobci, F1•0.nco da Sá, Diogo Velho, 
Meil•a do Vo.sconcallos e Uchô" Cavnlcanti. 

O Sn. :1• SECRETARIO deu conta do segu)nto 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do miniaterio da fazenda, de 30 do mez findo, 

informando em . rospost" li l'equisiçllo do sen"do 
de 15 do dito mez, que a presid9ncia ela pro
vincia da Bahia rasolveu, á vista de um aviso 
expedido por aquolle ministerio á · dita prasi
dencia, remover de L9nçoes para Canlivieiras a 
repartição Diamantina.-A quem fez a requi
aiçilo, devolvendo li mesa, 

Do .mesmo mini~te1•io, e do ignnl data, infor
mando em satisfa.çito â exigencia do senado de 
:19 do dito mez, que nllo se tornara.m ainda. 
etfectivos os vencimentos de q lie trata. a ta.bella 
annexa a.o regulamento approvado pelo decreto 
n. 8947 de 19 de Maio ultimo, por depender 
essa atractividade de ordem do ministerio da 
agricultura, que ate ao presente nilo foi remet
tidl! .ao theaouro nr~cional .-0 mesmo destino, 

O Sa; 2• SECRI!iTAUIO leu ~ seguinte 

Parecer 

Foi presento ai coml)lissilo de ponsõoa c ordQ• 
nados a. petição do juiz de dü·eito da comarca de 
S.Joíl:o da Barra, na provincia do Rio do Janeiro, 
Amphiloquio Botelho Frei1•o de Carvalho, soli
citando um a.nno de licença, com ordenado, para. 
tratar de sua. saude fóra. do pai~; o v a ri ficando 
a. commissil:o que S3 acha devila.inento compro
vado, l/Dr dons alte>tados modicas, o motivo de 

. molestta. allegado, é da parecer que se adopto a 
seguinte resolução: · . . 

A assembláa. geral resolve: 
Art. :I., o Fica autoriza.do o govm•no a conce. 

der ao juiz de direito dl comarca de S. Joito da 
Barra, no. província do Rio de Janeiro, Amphi
Joquio Botelho Freire de Carvalho, um anuo da 
licença, com ordenado, para tratar de sua sa.udo 
onde lhe convier. . 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em 
contrario; 

Sala das commissões em 4 de Julho de 1883. 
-Antonio},[, Nunes Gonçalves.- J. R. de 
Lamare.-Lui.: Felippe de Souza Lcao. 

A imp1•imir para entrar na ordem dos tra
balhos, 

SUSPENSÃO DA CHIARA MUNICIPAL DA 010.\Dlll DE 
VALlllNQA 1 l'l\OVINC!A no RIO DE JANEIUO 

O S1•. Oorreia1- No oxpelionte da 
. prcsidoncia da pr~vincia do Rio de Janeiro on

contra·se o segumta acto do 14 do Jttnho u). 
timo (lê) : 

4. O pi'osidonto da província do Rio do Ja. 
neiro considerando que não t•Jm sido pos-<ivel 
a reunião dn camnra. municipnl do Vnlonça, 
pnrn: dolibornr sobre os negocias ndministro.
tivos n sJu cat•go, polns fo.ltns consecutivas o 

repetidas da tL•es vcl'o~dores C· a ausenai~ do 
um 1111. Europa ; o que nao tendo iguulmonte 
acudido tis convocações os quatro unicos imme· 
dintos em votos, por cinco vezes clmnn.dos ; de 
conformidn.ic com o art. 229 do decreto n. 8213 
de 13 de Agosto d3 !881, estilo osgotalos os 
moias ·legaes plll'll. ao conseguir a reunilio : !'e• 
aolve,om cumprimento do a. viso do ministerio do 
implrio de 9 ae Abril do anno corrente, e na 
conformida.de do do 30 de Junho de 1881, sus· 
pender a referida co.ma.rl!o municipal de Valença, 

.. o mandar · ·qu.e entrem em oxe!'Cicio os verea-
·dores do quatriennio anterior, por se verificar 
a. segunda hypothese do art. 231 do mencionado 
decreto de 13 de Agosto de 1881 ; e ordena que 
se extra.iam cópias de todos .Qs papeis relativos 
aos ractos occorri:ios naquella. municipalidade, 
e sejam remettidaa ao juiz de direito da coma.rcn. 
para pt•oceder na fórmu da. lei contra quem de 
direito. 
- Pa.lacio do governo, 14 d9 Junho de 1883, 
-Bernardo· Avelino Gaviüo Pcioooto." 

Os avisos citados alto estes (lli): 
4. Ministerio dos negocias do impJrio.-Rio 

de Janeiro, 9 de Abril do 1883. · 
lllm. cExm. Sr.-Emofficio de 17 do mez 

findo, expõe V. Ex, havàr-lhe communicado o 
presidente dn clma.ra municipa.l da. cidade de 
Vr~lença a impossibilidade de reunir numero 
legal d8 vereadoras para qne a mesma clmara 
possa. funccionar, ni!o obstante to!' convocado 
1mmediatos om votos, ·conforme o art. 229 do
decrcito n. 8213 de 13 Agosto de 1881. 

A proposito desta occurrencia, consulta 
V. Ex.: 

Si, a vista. d:J. 2~ parte do art. 23:1. daquelle 
decreto, ~adem ser convo~ados vereadol'es do 
quatrienmo anterior para. deliberarem em ca.
mara. com os do actual qua.triennio, o~ deve 
sor chamada toda. a ca.ma.ra t1•ansa.cta, ~uando 
foL' nbsolutnm~nte . impossível a. reumiio da · 
actunl ; e, ainda., ai a necessidade· de qualquer 
destas providencias se verific11 presentemente 
para. o município de Valença, : · · · 

Em resposta. a.o dito officio, claclaro a Y. Ex.: 
i.• Que a regra do art. 231 citado refere-se ., 

á substituição total e não pnrcial da Clmara, 
pelos vereadores do quatriennio anterior. Nas 
duas partes desJe artigo considera· se o muni· 
cipio sem representação; ou pm·que, depois de 
iniciado o novo qu~triennb, o.inda nilo foi em
possa.Ja a respectiva. camara, ou porque, depois 
da. posso, a mesma Clmara deixa do funcciona.r 
o ó absolutamente impoasivol sua reunião, cm· 
bera se adopte a providenci~ da chamad" dos 
immediatos. Nesta sogund11. hypotheso, ó avi· 
dento, como na primeira, a falta de repi•esen
taçilo do município, visto que como to.l não so 
pódo considerar a reunião do alguns verea~loros 
cm minoria, que nilo conqtituem cnmara, o é a 
cst~ corporação, legalmente comtituida, quo 
al!udJ a sogunJo. parto do mencionado artigo; 

2.• Quo esta intorpretaç1ío do dito artigo 
ílrma-se·nns diaposiçõos, que lho serviram da 
bnso da logialnçiio e docisõcs rlo govornq ante
riores 1\0 docroto n. 821~. citado. Os avisos 
u. 8 do 11 do Janeiro do 18•19, in fino, n. i09 

.-:· 

.i 

' ·' ·., 
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do 13 do JLtnho do 1H58 o n. 540 do 19.do No- ,

1 

Julgo dovor completar us disposições quo 
vombro do 1801, o o• n1·t~. 2o § 33 do. lei n. 1•egulnm n matet•ia, paN quo o senado posa 1 

2675 do 20 do Outubto de t875 o 141 das in- malhm· acompanhai' o exame d.\ questi!o. 
strucções nnnex11~ ao docroto n. (1097 elo 12 ele j A loi n. 3019 do 9 do hnoil•o de 1831 
Janc~ro cb _1876 siio o nss~nto d~ fa parte do dispõe (lú) : . 
t•ofet•tdo arttgo; o a 2• fot. adoptndll pelo go- "' At•t. 22, § 4, o Quando, em raz!to do vagas 
verno de accórdo com o av1so d~ 30 d•J Jun.ho 011 ft\lta de comparocimonto, não pudorJm ro·. 
de 1881 e com o fim do prevelllr occ!trronci~S unir-ao vereadora 1 em numero necesurio para 
se~elhantes 4 do qno trata este avta~, CUJO. celebrarem-se na sessões, serilo chama·loa pnra 
cópta ora remotto a.V. Ex, ~estas do_c~~~os e perfuerem a maiot•ia doa membt•oa d1 camara 

. av1aos torn~-se endonto a mcompaLL~tlldtLdo es p1•ecisos,.immediatos em votos aos vereadores, 
ou an.tago!IIBm? nas f~~c9líes ~o yoreadorea de. Si no caso da: ultima parte do § 3• do art. 18, 

. quatr1ennto~ ~lver•o.s., e madmlSBll'el, om· sum- ao houver procedido a. duas eleições para ve
ma, o exerctcto conJuncto de tae> vereadores ; readoi'O>, aquallas itnmcdiatos serão 03 dl pri-

3.• Que a inetllcncia dos meio.s até agora meira eleição, 
empregados para qu 1 a ca.mara do Valença Sl « Só poderão se1• chamaclos, om tRes casos, 
reune. justifica a clianiada da camara transacta. os immodiatos em votos !lOS vereadores, até nu
Na adopção. dos ta . providencia oxtrnordin~1•n mero igual no dos vereadores da quo a camal'll 
cumpre a essa presidancia attender 110 numero ~o compuzer. 
de sessõ:!s quo tem deixado da havot• a a nr- « § 6.• As camaras nito po:leriio funccionar 
gencb. o im-portancia dos negocies que pendem sem a presença da maioria de seus membros, 
d? dec1ai!o d• c amara. Ao empregar essa mo- « Ao vereador quo faltar a sassi!o sem mo• 

. dtda,, devo V, Ex. mandar pro~aler, . na fórma tivo justifica lo, será imposta a m~lta da 10$ 
da le1, contra os vet·e~doros, o lmmodt,atos que, nas cidoles o de 5$ nas villas. 111 

por falta do c ;mparec1tnento, sem mott vo legal, o regulamento n, 8213 do 13 de Agosto 
cJncort•em pa~a o estado an~t~nl.o om que se dnquello anno diz no nrt; 231: 
acha n adtmmstração do mumctpto. . 0 d . ·. d · d . · « s veraa orJs o JUI~es o paz o quatrten-

Deua guardo a .V. Ex. - Pe1ro. Lc<To ,VoZ- nio anterior são obrigados a servir emquanto· 
loso:- Sr. pres1dente da provmcra do Rto de os novos eleitos ni!o forem empossados, o bem 
J;\netro., assim quando, por <(ualquer motivo, deixar de 

cMinisterio dos negocies do iniperio,-1a di- funccionar acamara municipal e fór absolu-
rectoria.- Rio d~ Jcmeiro em 30 de Junho tamente impossival a sua reunii!o, apeznr da 
do 1881. di3posiçiío do art, 229. ,. . 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao telo
gramma expedido por V. Ex. com a data de 20 
deste mez, d;claro·lho, do confJrmidndo com o 
parJCOI' dilo secção dos negocies do imporia do 
conselho do· ostdo, oxarado om cJnsulta de 28 

·do dito mez: 
1.• Que, não podendo s~r itltorrompi-!a n 

administração do mllnici pio do Rio Pardo pelo 
facto, que V. Ex. refere, do haverem abando
nado os seus cat•goa os vereadores da rcsp~
ctiva camnrn e de ao terem negado a compare
cei' os supplantes convocados para substituil-os, 
apeznt• de haver-se emprogJdo o meio da impo
sição das multas logaas, cumpre q uo, ai conti
nuat• o mesmo e:>to.do d~ cousas, de modo r1uo 
seja impossível que acamara funccione ou com 
os pl'Oprios l'oroadorea ou com os t'cspectivos 
supplentes, que elevarão ser convocado> ató ao 
ultimo votado, so t•ecor1•a no meio extraot•di na· 
rio, empregado nos casos de falta ou nitnullaçiio 
do oloiçiio para novo quatrionn:o, da c:onvo
car-so a cnmara do quatrionnio findo, afim do 
o:torcer a adminislraç•<o municipal até q uo a 
compotcnto camnr11 entre no cxot•clcio regular 
do su.•s funcçõcs; 

2.n QuJ essa pt•osidoncia dava pl'Occdor nn 
fórma d:t lei om rolnçüo noa veroadoreJ quo 
nbandonaram os aous logat•os, o aos supplontos 
dos to~ que olf•Jclivnmonto so nogarem a substi
tu •l-os. 

Dnus guardo n V. Ex.- Blmio !Iomom do 
Ncllo.- St•. pro'lid•,nLo da pt•ovincin do Rio 
Grnndo do Sul. » 

v. nr. 2 

O artigo 229 rept•oduz a disposição do § 4• do 
t\l' t . 22 da lei n, 3029, 

Determina a legislação vigente que, em falta 
de comparecimento dos vereadores, se convo
quem os imme:liatos em votos, até numero . 
igual ao dos vereadores, de modo que se possa 
cobbrar sesano; sendo sujeitos aquelles que, 
som motivo, deixarem de comparecer, á multa 
do 10$ nas cidales, e de 5$ nas villas. 

Tratando-ao do caso em que nilo compa1•ecc· 
ram ás sosslíes nem os vereadores nem os sup
plontes da cnmara. municipal dJ Rio Pardo, o 
governo decidiu pela fórum que o senado acaba_ 
de ver, no aviso de 30 de Junho do 1881, aviso 
que, Hoja dito de passagem, n!!o se acha nos 
annoxos no rolatorio do imporio atll'esenta:lo 
pelo nobre senador pola Bahia, o Sr, Dan tas, 
quando devia figu1•ar ao lado ·dos outros que 
nolles se encontram, tanto mais quanto trata 
de asmmpto de bastante importancia, reconhe
cida pelo proprio nobre senador que nes~J ro
latorio menciona a disposiç«o da ultima pu'Lo 
do nrt, 231, que acabai de br, entre aquellaa 
que contêm doutrina nova o sobre as quaes cha
ma a ospocialattençiío do poder legislativo. 

Quor011dO sabor bom o que "haviaaconsolhaclo 
a secção do nogocios do imp3rio do conselho 
do estado n11 consulta que motivou a oxpediçllo 
do aviso de 30 do .Junho, recorri ao Diar:o 
O(ficial onda oncontroi, com olfoito, o oxpo· 
diento do dia 30 do Junho do 1881, mas som 
contomplnr o nvi~o nom a consulta. · 

Onda appnroco n idén do eusponq:lo da ca
ml\ra municipal qu!\ndo OS VO!'Ondot•os não COm• 
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p~rocom ás sessões 1 Sómonto no 1\Cto <la 
proaidoncitt dn p1•ovincia do Rio de Janeiro. 

Oa avisos dizem que, nito compnt•econdo os 
verondot•os t\s soasiíos, por motivo não ,justi
:tlcndo, ao p1·oceda contra elles n~ fdrma da 
lei. 

Eis aqui na palavras do aviso expedido pelo 
Sr. Bar.,o Homem de M•Jllo : « A prosidencia 
dev~ procodor nn fórmo. do. lei em relação nos 
verondot•esi:quo aban tonarem os seuslogares; 
o aos supplontos que otfectivamento se no• 
garem u Stl bstituil-os, » 

O aviso não diz· que os Tet•ondores sojnm sus
p~nsos, . nom que se instauro contra elloa pt•o
cesso criminal. 

No avisoido ex-minist1•o do imperio, o nosso 
collega lSr. Le!o Velloso, nindn se diz : 

" Deve V, EJC. mandar proceder na fórma. da 
loi, contra os vorondores e immodbtos que, por 
falt" de comparecimento, sa1n motivo legal, 
concorrem para o ostado anomalo em que ao 
acha a administração do municipio. » 

O q UB significa mrmdar procedo!' na fórma. da 
lei 1 O que detet·mina a Joi para este caso 1 
A imposição da multu. E' o que exproqs_amento 
determina a lei de 9 de Janeiro d ~ 1881 E em 
que artigo do codigo criminal podiam estai' in
cluidos os vereadores 1 

O SR. Josll BoNIFACIO dá um aparte. 
O SR. CoRREIA:- O aviso não podia revogar 

a lei. · 
Si os avisos citados pelo presidente <la pro

vincia do Rio de Janetro o collocavam em dif
ficuld:tdes, o si, do mais a mús, a questão ó 
embaraçosa em si mesmo, S. Ex. devia cin
gir-se ro.;trictamont•> ao qu•1 nlles contêm, sem 
procurai' dar-lhes um~o~ intellig·•ncia suscepti
vol do contjstaçào, ]Wovocnndo sobre o seu act > 

rotlo.:ões como as que Ol'a faço. O que S. Ex. 
fez ó menos cul'ial. 

Mandou que entras.,em em el:ercicio os V•1-. 
readorés do qu:\tl'iennio antorior, mas, no mes
mo tempo, su;pon le11 não eó os vereadores e 
supplentos quo não compareciam ás sessões, 
como os vereadora' que cumpriam pet·feita· 
mente, os sons devores. · 

O SR. JosÉ BoNll'ACIO dtl outi'O aptwte. 
O SR. CoRREIA!-Isto ó o quo nbsolul:amcnto 

niio toYO em vis tá o Jegüllrlor. A lo i >l~t-,belu· 
c ou o. pena om que incot•ro o vc•reador ~uo, "em 
causa ju"tifici\cln, n:1o compareco ás soasõo•. 

· O prosUente da provincia do Hio do Jnnoil'o 
foi alàm : suspendeu os vcrea•lores, quer tives
sem commottido falta, quor não. 

A sueponsão do V•li'OndoJ•, sobretudo do quo 
somp1•e cumpl'iu seus d JVe1·cs, ó autorizada pela 
loi 'I Nfio. 

Acci'O>co que o pt•osidento rbtot•minou '].llO (S 
papais fosw•m t•,,m,Jltidos no jniz do du•oilo, 
p:trn pi'Ocodcr na fórmn da loi contra <)liCill do 
di roi to. 

Si nom sO,jltOl' potlinm sn1· su :ponsos os voroa
dot'<lS q•to pol'foitnmonto cnmtll'inm o wu dn~•or, 
'I nanto me>i~ onvolvirl11s 0111 p1·ocr.IS •o .!o l"ospon
sabilidndo, o dopenc!onto o Sl'll novo oxoi•cicio 
do cni'go [J:u·n q uo 'f01·n·m oloitos, da docisao 

desse p1·oces~o ! Ser i~ o:di·a.vagnnte n lo i que 
tl\1 do terminasse. 

O SR. Josll BoNII'AOio dti outl·o aparte. 
0 SR. CORREIA :-Nem S3 dei o caso do fnlta 

do oxacção no cumprimento de devores, previst~ 
nu lei •·:iminnl; nem se houvesse ct•ime podia 
se1• puntçào neste caso a suspensão por um a 
nove mozes.. Que pena ó a suspensão pat•a 
q uom recusa seryir 1 

E' uma ni'·idida extraorJinarla o excepcional, 
do natttreza transitaria, a chamadu dos vei'Oa• 
dores do quatrionnio findo. Procura.se justi
fical-n pela necessidade de que ndo fiqu'e lon
gamonte pt•oterido o ·andamento dos negocias 
raunicipaos. Mas esses verJa•lores servem si et 
in guanlu.n. 

Assim que os voroadoces, que chamarei com
petentes, podem trabalhar, cessa o exercício 
dos outros, só tolerado por urgente neces;idade 
de io,•ça. maior. 

Et•ttm quatro os veroadot•es de Valença sempre 
prom ptos pam servir. Bastavó!. pa1·a a camara 
funcciunnr regularmente o comparecimento de 
mais um, a chegada, por oJCem pio, do vereador 
quo está na. E uropn. I.sso podia dar-se a todo 
momento, s1 niio fÕI'a o acto do presidente da 
pi·ovincia, ou antes do governo, que, si não 
aconselhou, mantém es>e acto. 

Suspensos agora aquelles vereadores, como 
si collige <lo acto presidencial, q l!e determina 
a suspmsão, nilo de vereadords, mas da CliUO.I'a 
municipal, o que comprehende todos os verea
dores o todos os supplentas ; ainda que chegue 
Ja Europa o VOI'eador, e declare-se prompto 
pnra ftmccionll.l', dado que tatubem esta não 
se d•~•va considemr entre os suspensos, nada 
se póde fazer sem que cesse pelos meios Je
gaes n docro:n .a suspensão. Isto ó exorbitante. 

A qu"stãn é importante, e deve se1· conside
rado. quando tivurruos de approvnr o dor·reto 
expod do pelo governo em observnncin da ul
tima t•eforma eleitoral. E' pt•eci•o qu~ este 
ponto fique J•egulado ·!o mo.lo mais conforme 
a justiça do quo o foi no presente caso. 

O pro.>idente dn provinciu a principio mar
chou com cante!" : n11tes do ddibui'Hr onviu o 
mini8tro do irnpm•io, e e.~perou n d~cisiio dos to. 
l\lan, ao cumpril-:t, não pódo allogtH', :1·· vista 
dos documentos, quo não a excedeu. 

O ministl'o póde dizer guo, no final do aviso, 
nilo su roforiu senão ú imposi,;ão d • multas. 

O prc•idonte da provincht foi alótn. E o guo 
t.urlo indicct ó que u mataria deve SOl' rocon
sidm•adu. 

Quanto ao ompr0go do meio ostn.boleci,Jo no 
nrt. 231 do decreto rlo 13 do /\gosto do 1881, o 
novo oxercieio doa veroa:lot>;s do qual1•ionnio 
findo, dovnr-sn-t\ osporaJ•, para quo es•a previ
donc~r. se tomo, que lmjn. ord.1m do proHi.lonto 
da provincin 'I 

E' t~onl:o omisso nn logislnção. 
Si n impnssibilid.tdo dn reunião r!rt C:liUI\1'[1. 

fUr orn municipio tnnito nfnBt.ndo drt cnpit·:l da. 
pl'ovi n c i:>, dovortl n in:ln. mrtis l'O l.nt\lnt•·so o an
dnmonto dos noJ.l'ncio' municir11os 1tt.ó rJue n 
qunst.ITo soja "n,joilfl ti [ll'•.•sidonc1n, e osta Ol'r!OnO 
IIIJllOlh pnvirloncin 'I 



SESSÃO EM 5 DE JULHO 

ORDEM DO DIA Não bastaria a communicaçilo do pt•esidente da 
camat•a, que se v à impossibilitada de trabalhar, 
e o p•·dído das to para ·a rellnÍiio da do quatrien
nio findo 1 JUDILAÇÕIIIS lll APOSENTADORIA 

11 

Não vc•jo concedida ao prosiJonte dn proYin
cin n nttribuiçdo .lo que se trata, e quo daria 
lognr a muitas ob,jecçõea. Entrou em 3' c!iscu,allo, e foi sem debate 

Poder-a·,-à sujeitar a proces'o do roaponsnbi- npprovnda, tal qual passou em 2°, e adoptada 
lidada o vereador que não comparece ú sessão 1 pat•a ser dirigida á sancçlio imperial, a proposi· 

A disposição da lei de \l de Janeiro de 1881, çlio da camara doa deputndos n. 28, do corc·on-
que ja li, responde negativamente. te anuo, autoJ•iznndo o governo a concedec• 

· Ao vnrendor que falb 11 a~ssão, som motivo jubilaçllo, com todos os seus vencfmentoa 
jQstificudo, impõe-de a multa de i O$ nas cida- actuaes, ao conselheiro Manoel Maria de Mo~ 
des e de 5$ nas villas. . raes e VaU o, lento dct cadeira de chimica mine-

A lei as6im o ,!eterrnina positivamento, e não ral e mineralogia da faculdade de mr.dicinn do 
resalva. qualquer outro procrdimento. Rio de Janeiro. · 

Para a imp Hsiçilo da multa é indisp~ma.vel Seguiu-se ,,m 3• discussão, e foi sem de~ 
que a falta n1io soja pnr motivo justificado. bate npprovada. tal qual pa<sou em 2•, e adopta· 

O facto de n•io comparecer o voreadorá sessão da para se1• devolvida a cnmara doa deputados, 
da camara póde ser yerfcitumente ,iustiftcuvel. indo antes a commísslio de re !acção, a pzopoai-

A falta justificava póde dar-se d 1 modo que ção da mesma camara, n. 2\l, do dito anno, 
não permittt\ a l'Cunitto d<l camara. Em tal cn~o. contundo na aposontado1•ia do ex-inspector da 
como decl•etac• a suspensão da mesma camnr~. thesonraria de fazenda ola província de Miaas 
seguindo o exemplo do presidente da província. Geraes, Francisco d<l Pnul~~o Souza, o tempo em 
do Rio tle Janeiro 1 que servic1 interinamente aquolle logat•, om 

Não poderia hav.er injustiça mais clamorosa. virtude da vaga, como o em que exerceu, ·por 
Houve apreciação menos exacta da legis- nomeação do governo, .na tuncçõea d3 in

lação vigento, no acto do presi.lento do Rio de spector da theaouraria de fazenda do Goyuz. 
Janeiro de i4 do mez passado. • 

Dahi a necessidade que s. Ex. teve de man- Seguiu-se om 3• discussão, e foi sen1 de-
dar os papeis no juiz de direito da comarca, sem bate approvada, tal qual passou om 2•, e adopta
designação dos vereaJores que reputava cnl- da p:.ra ser dirigida á sancção imperial, a 
pados, ao mesmo tempo que a todos suspendia. proposiçilo da mesma camara, n. 31, do dito 

Nestn. falta não incorre•·am os mini;tros nos anuo, autorizando o governo n cone e :lar jubila-
avisos de !l de Abril e de 30 Je Junho. çito, com todos os sells vencimentos aP.tuaes, 

o Sr. Homem de Mello só tratou de verea- no conselheiro Joaquim lgn·1cio Ramalho, lente 
d da i• cadoira do 5• anno tia faculdade de direito dores que abandonam os Jogares, e os sup- de S. Paulo. 

plantes que etrectivam3nte ao negam a substi• 
tuil-os. Seguiu-se em 3• discussão, e foi sem debate 

O Sr. L0il:o Velloso só traton de vereadores approva.da, bl qual passou em 2•, e adoptada 
e supplentes que, por falta de comparecimento, para ser devolvida 1\ camara dos deputados, · 
sem motivo legal, concorrem pac•a o estado indo antes a commissiio de redncçiiQ, a proposi
nnomalo da administração do município. çilo da mesma camara n. 37 do dito anno, au-

Realmente, a tomar medida punitiva, devo to1•izando o governo a concedo1• jubilação, com 
ser sómonte com relação a quem fór achado em o ordenad~ que ora p'rcebo, no lento de fran
fillta. coz do sem mario episcopal da Conceição, da 

O que o presidente da província resolveu diocese de Cuyabli, ·Joaquim Jose Rodrigues 
aparta-se, neste ponto, dos avisos dtndos cm Calhau. 
sua deliberaçüo. Segui \l-se em 3• . discussão, o foi som debate 

A hot•a está da.la ; vou enviar a mcs1 o meu approvada,tal qual passou em 2•,e adoptada para 
rogue1•imento. · · se1· dirigida !I sancçito impo1•ia.l, a proposição 

Si ainda não se instanrou procos~o contra o., da camara dos do pulados n. 84, do 1882, autori
vorendorr.a dn cnmara municipal de Valença, zando 0 govr•rno a concGrlor jubilação, com to
creio que o govo1•no dove dar or·dom para que dos os seus vencimentos nctuaos, no conselheiro 
não se ronli<o, visto não ser fundado na le- João .Josó Fec•reira de Aguiar, lento da 2• ca-

. gislaçllo, r1ue, por fóc•ma mais de accor,do com doirn do 3• anno da faculdade de direito do Re-
I\ convunioncia publicn, ••ogula a mat'na. cifo. 

Foi lido, apoiado o posto em discuasiln, n Tondo o sona<lo de occupar·se com os trnba· 
qual ficou ndtadn .ror tor pedido !I palavra o lhos do commissões,. dr dos para n ordem do dia, 
Sr. DanLas, o segumto · s d o Sc·. presidenta convtda os rs. sena ores pn1•a 

.Requerimento occupparom-s·l com ossos trabalhos, c M1 pa~a 
I · · t · d · · .ordemtlodia6: <t. Roqueiro ~uo, po o m!ms ~r10 o 1myerw1 

so pOÇI\ no gOI'OI'DO n segumto m.rot:mn~.uo: St Trabalhos do commissõos. 
foi inatanJ•nch ulgum processo cc·1m:nnl contra 
voroa I ores dn cnmara municipal do Valonçn, Lovanla-so n sessão !Is i21]•1 hot·as da tardo, 
suspenso:< por acto do p••rsidonto oln l"'oi'Íncía I 
do l~io rlo ,!:moiro do i4 do 11101. flnclo.-Manoat 
Francisco C orrda. » 



12 ANNAES L>O SENADO 

ACTA 

DA SESSÃO mr Q JULHO Dln i883 

p,·csiclencia do s,., Bm·ao ele Cote,qipJ 

A's 11 .horas da manhit fez-se a chamada o 
nchat•am·se presentes 20 Srs. senndoros, n sabor: 
Bat•iio de Cotegipo, Dnrão de Mamanguape, 
Luiz Felippe, Barão elo Mamoró, Bnt•ros Bnr
t•eto, Visconde de Abaeté, Conde do Baopendy, 
Correia, Visconde do ParanagLul, Fmnco de 
Sá, Chichol'rO, Visconde de Mm•itiba, Alfonso 
Celso, Christiano Ottoni, Sinimbu, Visconde elo 
Jaguary, Paes d1 Mendonça, Do Lamat•e, Tei
xeira Juniol', Martinho Cumpos, Cunha o Fi
gueiredo, José Bonifucio, Barão eh Laguna, 
Co.rrão, Visconde do Bom Hetiro, Henl'ique 
<!'A vila, Nunca Gonçalves, D.mtns o Soi1J'es 
Bt•an:\iío. 

Dei'IIl.l'am de com parecer com causa partici· 
puda os Srs. U chrh Ca valcn.nti, Cruz 1\hchudo, 
Diniz, B11riio de Maroirn, Diogo V olho, Jnguu
ribe; Fausto de Aguiut•, 0ctavbno, Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Joi.io Alfredo, Vit·iato tio 
Medeiros, Meirn de Va~concellos, Junqueira, 
Antão, Ribeit·o da Luz, Godoy, Fet•nandàs da 
Cunhn, Saraiva, Silveira da Motta, Lafayette, 
Castro Carreira, Vieira. da Silva, Luiz Carlos, 
Paula Pessàa, Leão Velloso, Visconde de Ni
cthoroy e Visconde de Pelotas. · 

Deixou de comparecer som caus!l particip;l• 
da o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. BAnÃo DE MAMOUE, servindo de i• se
cretario, deu conte. do seguinte. 

EXPEDIENTB 

Offlcios : 
Do i• s~ct'etario dn carnara dos deputados, 

de 4 do corrente moz, communicando que a]uol
ln camara procedeu ti eloiçilo da mesa que deve 
funccionnr no col·rante mez o ologeu : pr~si
donte o Sr. José Rod1·igues de Lima Duarte; ·vi
cc-prescdcnte, os St's: Antonio 1\forJit•n de Bar
ros,Mnnoel Alves de Arnu,io o Antonio Elouteri
do Camargo; 1• 2• 3° e 4' secretnrios, os Srs, 
João da Mattn Machado, Francisco Ildefonso 
Riboiro de Menezes, Loopollo Augusto Deo
cleciano rle Mello e Cunha, Josó Bas1on do 
Miranda Ozorio. -Inteirado. 

Quatro do mesmo secrotat'io, e de igual datl, 
remettendo as soguintos: 

Prvposições 

A assombléa geral resolve: 
Art, i.• E' nutorizada :> mesa rogodl)ra da 

confraria de S. Bonodi~to do Macoió, capital 
da provincin das Alngôas, a ndqüirir o tel'reno 
de que cnroco para n odificaçiio do urna capo !la, 
elisponsadas da bis do amortização. 

A!·t. 2.• Rovogam-s1 nA dispo~içõos om con
trariO, 

Pa7o da camm•a doA do puta los, om.! do .Julho 
d J i883.- J osd Jlor/.l'if11.res de Lima DllMtc. 
- Jo<io da .li alta JJ acharlo.- Fmnoisco Il
rJ,e(ollSO Ribei1·q ele lllear•:;:es, 

---·----

A nss~mblón gornlt•oaolvo : 
At•t. 1. 0 E' concedidtt ti i groja matl'iz dn Íl'O• 

guozia da SuuJe, no municipio de Mut•ianna, 
om Minas Ge!'aes, autorização para possuir uma 
sol'le do terras do cultura que lho foi legacia, 
dispon>mlas as lo's do amot•tizaç1io. · 

Art. 2. 0 Revogam-ao as disposiçõos em con· 
tl•nrio. 

Paço da cnmara cios d'eputados, om 4 do Julho 
cit i883.-Jos.d Rodl'igues de Lima Dltarta.
Jo,ro da Malta· Jliachwlo.-Frcmcisco Itcla· 
{o!lso Ribeira de M enc.;es. 

A assemblón geral rosolvo: 
Art. L• l~ica relevada D. Maria Luiz~ Pa

checo e Barbo?.n da prescripção em que incor
reu vara receber o meio soldo ue S)U pai, o 
major t•eformndo do exercito Mnnoel Antonio 
Pacheco, desde a data do fallecimonto dest1, 

A~·t. 2.• Rovo;am-se .as disposições em con· 
trarto. 

Paço.da carnara dos deputados, em 4 de Julho 
de 1883.-Jose Rodl'i_quos de Lima Duarte.
Jo i o rla Malta Jliachado.-Fr,moisco lide· 
follso RibJil·o de lif ene.:;cs. 

A' commissiío de fazenda. 

A assJrnbléa geral resolve: 
Art. i.• E' o governo autoriz~do a mandar 

orçar a despeza necessaria pat•a re ~onstrucção 
da igreja parochio.l de Campo Orando, no rnuni
cipio neutro, a mandar applicar a essa ob;oa as 
quantias nece,sat•ias th•adas de-Obras publicas 
e Culto publico, do ministerio do importo. 

Art. 2.• Revogam-se na disposições em con
trario. 

Paço da camara dos deputados, em 4 de Ju
lho de i883.-José Rodrigues Linw Dual'te.
Jo:io da Matta Jlfachado.-Francisco Ilde
f.o nso Ribeiro de llf ene::es.- A' com missão 
do obraa publicas. 

Quatt•o do ministel'io da agricultura de 30 de 
Junho ultimo, devolvendo sanccionudos q.uatro 
dos autographos doa decretos da assembloa go
rai, augrnentando o ct•odito concedido po.t•a as 
obras nocesso.rias á. emancipação das colonins 
do Estado, o nbrin.lo creditas, do i.031 :745$59ll 
para set• npplicndo a di vct•aas YOI'bns do oxor
cicio do i880-i881, o do i00:457$100 á. verba 
-Torras publicas 'l colonisnçiio, do oxercicio 
de i881-1882,e o supplomontnt• de 350:431$874 
pela verba -Exet•cicios findos, do orçamento 
actunl.-Ao nrchivo os auto~rnphos, cornmuni
cando-se á. outt•a camnra. 

A's ii i/Z horas da manhã o Sr. p1·osidonto 
doclut•ou quo não po:lia haver sos,ilo .P'lr falta 
de numero Ioga! do Srs. senadores, o deu para 
ordem do dit> 7 : 

Discussiio dos rotluorimontos adiados poln 
ordem do sua aprosJntaçito, a sabor: 

Do S1·. Silvoii'U da Moita, para quo o govot•no 
infol'mó si pC\l'C\ a osL11tistica ch popubção os
crn.vll nus collocLoJ'inq o ropllrLi\'Cios, por ando 
so for. 11 mntl•iculn. om 1871 o sn faz as aYOJ'blt
çõoH, segundo o docrolo <hl 1:1 do Novembro do 
1872, sli~ sufl1cionLos f\S dodal'a~õcs fJUO HO fn-
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zom sobt•o a nutm•nlidado o idaclo dos osaravos, 
com o ndditamonto ollill'ucida p9lo St•, Chrlstiano 
Ottoni, pedindo informações ~abro quno.> os 
ombaraçoq . que têm sido oncontmdos p~la 
alministraçiio pll.t'a ot•g:J.niuçiio do um11. boa oata
tistico., p:~t•a movimento da populaçllo olct•nvn 
matriculado. o da sua descantloncin dechra ln li· 
Vl'a, e qunes as providencias qua têm sido JJ.<ll\S 
pnrn ramovo1• ossos embaraços, caso exist11m. 

Do Sr. Jaguaribe, p :dindo info1•maçõ •s sobro 
os motivos om que se baseou a presidenci:~ tlll 
provincia do Cea.·á pnN adiar n J•ospoctiva as
sembléa legialativa o sobre os recur;os com que 
conta o governo pn~•a substituir os auxilias que 
se deviam espeM' dnquolla co1'poração, nftm de 
occorrer á' L!ospezas ordinarias, 

Do Sr. CorJ•oia, p·:dindo informações sobro 
quantJs tripolant~s dos navios que compõ3m a 
divisoco de evoluções têm sido at11.cados de beri
beri, quantoq t<lm fullacido, o as causas 11. que 
se attribue a invasão do mal. 

Do moamo s'nhor, pedindo info1•mações sobra 
si foi instaurado algum processo criminal sobre 
alguns vereadores da camara municipal de Va
len~a, ousponsos por neto do presidente da pro
vinci a do Rio da Janeiro. 

E, si houver tempo, i• discussão do parecer 
da commiss~o da constituição concedendo li
cença ao 81·. senador Antonio Diniz de Si'lueira 
e Mello. 

Em F.eguida, o S•·· president9 convidou os 
Srs. senndore1 para se occupa.rem com traba
lhos de suas com missões. 

44• SESSÃO 

E~l. 7 DE JULHO DE '1883 

Prosideltcia do Sr. Barilo de Categipo 

SUN~lARlO.-EXPEUI&NTB.- Rof')_uca·imanLo orn parecer. 
Admini:;tração do Pas~olo Publico pala. Illma, e.unnra 
munielpnl. DistHII'SO o roiJUDI'imon~a do Sa•. Corroia. 
Approvacão-ounR~I na DIA.-Avot•Jmçiro do ca:llrnvos. 
Discursos dos Srs. Hibciro da Luz o Silveira da Motta. 
Eneorramonto da dlseus;ã,, 

A's H horas da manhã, achamm·se pl·esan
tes 33 Et•s. sena.lo••os, a sabei' : Barão de Cote· 
gipo, Cruz Machado, Barão de Mamangunp~, 
Luiz Folippe, Chicho•·ro, Ribeiro da" Luz, Paula. 
Pessoa, Jagua1•ibo, Junqueira, Barão da La
guna, Barão de Mamm•6, José Bonifacio, Mar

. tinha Campos, Silvo ira da r._lottll., qnstro Cnr-
l'oil•a, Bar1•os Barreto, Snrn1vn, V1sconde do 
Abo.et.ó, Dan tas, Co1•roia., Visconde de Muritibn, 
Meira do Vasconcollos, Soares B1•andão, Bartio . 
de Mnroim, Ntmos Gonço.lvos, Luiz Carlos, Vis· 
,conde do Bom ltotiro, Teilwil•a Junio1•, CarriLo, 
Vieira da Silvo., Fausto <lo Agllia1•, Paes do 
Mendonça e Christiano Ottoni: 

Doixarnm do' cornparocot•, com co.usrt P'rtici
pnda, o• Sra. Diuiz, Conde do Bnopondy, F,·~n
co do Sn, Octnvinno, Silvoim Loba, 8ilvoü•a Mnr
tiiH, Honri•}UO d'Aviln, .Toiro Alft•wdo, Anllio, 
Go:!oy, [?omllncloH dn Cunha, do L11nuu•o, Loão 
Volloso, Visconde do .Tt~gum•y, Visconde do 

Nicthoroy, Visconde uo Par~naguà o Viscen(\0 
do Polotas. 

Doixotl de comp1recm•, sem caua!\ partici
pada, o Sr. Bc\ri'ío do Sou1.o. Qaoh•o7., 

O Sn. PnmSIDENTm nb1•iu a seqslto. 
Leu-se a acto. da sessão o.ntocedento, e, não 

ho.vondo quem sobro olla fizesse obsoi'VaçõJs, 
deu-se por approvo.da. 

. Compareceram, d9pois de 11.bort:\ a seaslío, os 
Sra. Cunha o Figueiredo, Allons·• Celso, Vi
riato d) Medeh·os, Sinirnbú, L~r~yatte, Uohó~ 
Cavo.lcanti, e Diogo Velho. 

O Sn, i• SEcnmunto deu conb do seguintQ 

EXPEDIENTE 

Officios do Sr. i• so6ret11.rio da camara dos 
deputados do 6 do corrente mez, communicnndo 
que aquella cama1•a adoptou a. emenda do se~ 
na :lo ao projecto relativo á promoção no corpo · 
do estado maior do 2a classe, e vo.i dirigir á 
sancçlto imperial a respectiva resolução.- ln· 
toirada, 

Represent1ção do Agostinho Adolpho de 
Souza Guimarães, protestlndo contra. ns pre
tençõJs da Francisco Eugenio de Azevedo e o 
engenheiro J. B. Costard, e do engenheil·o 
Luiz Teixeira Bittencourt Sobrinho pa.1•a n. 
construc~ito de uma e>trada de ferro do bitola 
estreita que, pntindo do Alfonas para Ubatubo., 
passo por Pouso Alegre e ltajubá. - A' com
missão de em prezas privileglada'l e a~Jras pu
blicn.s. 

Foi lhlo, posto em discussão c, sem debate, 
ap~l'ovauo o Nquorimento constante do ae
gumto 

PARI'lCER. 

Verificando-se, pela. infol'maçilo .i unta do mi
nisterio da fa1.endn, que a parte ainda não Sll.· 
tisfeito. do requerimento da commissão de fa. 
zenda depondo do ministel•io do imperio,roqner 
a. mesma commissào que desse ministerio sejo. 
solicitad1\ nquella parte da informação recln
mnda, espcc.ificando-se n1lla., n~ caso de ainda 
nilo ter sido cJme~.ndll. a obro. da. nova matriz, 
si os instituidora> da capolla, quo actual menta 
se1•ve Je matriz, fizeram· cessão da mesma ca
pella para tal fim, o 11i portanto s1 acha olla nas 
condições do morocm• a reconstrucção pro
jectada . 

S11.la das commissões do sanado, om 7 do Ju
lho dJ 1883.-D~mingos José Nogueil'a la
.'JUal·ibJ.-J. Cal'l'tlo. 

ADMINISTUAQ:\0 DO PASSEIO PUULICO PEL.\ Q,\l!AI\A 
MUNICIP.\!, 

O SJ.•, OoJ.•l•eill, :-E' principio cor
I'Íquciro·quo llmo. loi nfio ao modtficn senão por 
outra.; mo.s ost~ principb se••vo pa.r11 a ll.pro
cíaçiío do um J'oconto neto do governo. 

A questão quo lanho do oxn.minnr ó-si o go
VOI'llO pódo, som audioncia. do podar logisla.tivo, 
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passar para a administração municipal um ser
viço que ost~. om vit·tude de lei, sujeito li ad
ministração geral. 

Em outros termos, e é a hypothoso do que se 
trata : o governo póde passar para a cnm••ra 
municipal a administração do pussoio publico, 
que a lei entregou li administração get•al? 

O Sa. BARÃo n•~ 1\IAMORE :-E que tem verba 
no orçamento geral. . 

O Sa. CoRREIA :-Embora se trato de serviÇo 
de naturou municipal, embot•a posa~ haver 
utilidale na transforenaia, a questão não é 
esta, o sim sabor si se póue etfeatuat• a mudança 
sem consentimento do podur legislativo, que 
todos os anuas concedo ao ministet•io da agri
cultura. a quantia necessaria para. a conser
vação do Passeio Publico. 

Ainda. no exercicio corrente ha para este ser· 
viço a verba. do 13:263$000. 

Tive noticia do que o governo pretende fazer 
em relação ao Passeio Publico, peb publiclçi!o, 
feita no Jornat do Commercio, do que oacor
rou na ultima sessão da cama1·a municipal (lê): 

« O Sr. Costa Ferraz, depois de ler o aviso 
do ministerio do imperio, cm que ordenn ~110 
a camara declare si aceita. o Passeio Pubhco 
para administrai-o, ficando o thcsouro exone· 
rado de to:la a. responsabilidade, pondera que 
no caso de resolver a camara. aceitar o Pas
seio deve pedir ao governo verba pat•a as des
pezas. 

« Pensa que é occasião de chamar a camara 
para si o que lhe tem sido tirado o de dil•oito 
ln e pertence, não podendo abrir mão de certos 
encargos comtanto que tenhn tambem os meios 
precisos para satisfazei-os. 

« E' lida e posta cm discussão a. seguinte 
proposta assignada pelo St•. Ferraz e outros 
vereadores: 

« Propomos que, no caso de tom~r a si a. 
camara. a administração do Passeio Publico, se 
peça ao governo verba. para occorrer ás dos
pezas necessarias com tal serviço. 

" O Sr. Henrique de Carvalho. pensa que 
desde que a camat•a luta com diffia11ldades para. 
pagar os seus credores e aLtender a melhora· 
mentos que o município reclama, se deve of
ficinr ao governo dizendo que a camara não 
póde aceitar o Passeio: pedir verba. é fazer 
declaração implicita·de aceitação. 

« Era melhor que o governo em vez de en
tregar á camara o Passeio, tomasso a si todos 
os jartins e lhos fizesse molhoramen tos que us 
rendas da c amara nilo conson tem effoctunr. 

« Oppõe-se à aceitação o ó de opinião que 
a c amara poça ao governo não só tudo quanto 
lhe tem tirado, vindo com o quo lho pertence 
as fontes do renda ptra a sustentação dos di
versos serviços que ella terá do executar. 

« O Sr. Silv~> Rabello acha na consnlt" do 
governo um presento grego : a cnmara. está 
endividada: pedir verba é prejudicar outr,;s,nas 
quaos se procu••a fazer oaonomins parn quo os 
serviços n1io Aoffr~m. 

« A camnra, ljUO deixn parados cnlçnmontos 
por falt1~ do v01•bn, quo so omprnhn. o procm•a 
fazot• sncrificio" p:~I'n pnga1• o quo devo, niio 
pódo acoitar uma ofl'ortn que vom doalillcnr 

outrl\s verbas, porque a auto1•izaçí'ío do go
verno sertl pllra dost•ondor o que e d1 camura, 
o que ter:\ necessariamentn do sahir de outrJ.s 
ve1•bas <JUe assim fiaam prejudicadas. Sou voto 
é para que se não aceite a otferta. 

« O S1•. Dutt•a pensa quo, si não se aceitar 
agora a offertn., mais tarde nllo haverà direito 
do pedir ao governo o gue está em seu poder 
e pet•tence à municipalidade. 

« Julga que se deve aceitar, plidindo-se ao 
govorno a quantia de 10:000$ para osse serviço, 
qul\ntia que deve ser paga pelo thesouro. 

« O Sr, Costa ·Ferraz nilo di9se q uo a. cama.ra 
aceitasse: a. sua proposta pai'll p:·dir verba é no 
caso de resolver a. camara recebot• o Passeio, 

« Si assim deliberar a camara, ao governo, 
que conhece as fot•ças do orçamento municipal, 
que o molifica. e a.pprova, cumpro do terminar 
de quo verba sahirà a. quant1a nocessrma. · 

« Quanto a roclamar do governo o que per
tence ri municipalidade, tom sempre defendido 
e pugnado por essa idéa, recordando-se elo pro· 
testo que fez na concessão da Copacabnna, ques• 
tão que o governo resolve11 sem ter dado a me
nor con<icteração à camara, cujos direitos no 
emtanto já foram reconhecidos até pelos tri-
bunaes. · 

« Declara que si houver ~elo e fiscalizaçlto 
na arrecadação das rendas municipaes, a ca
mara terá recursos para as de·spezns que trou
xer a. administração do Pass Jio. Infelizmente 
não pó le deixar de dizer que não ha esse zelo 
nem essa fiscalisa.ção o por isso a ronda arre· 
cada.da não é a que devia ser. 

« A sua proposta r'oi apenas um conselho, um 
aviso para que a. cama.ra deliberasse conve• 
nientementc. 

« O Sr. presidente lê um officio assignado 
pelo Sr. Morria Kohn, em que trata da proposta 
gue apresentou de tomar a atlministração do 
Passeio sem onus algum para. o thesouro, ·e 
pode ú caniara para que tome conhecimento 
dessa proposta, que teve parecer favor1wel na. 
camara dos deputa1os, para onde foi~remettida 
pelo governo. 

« O Sr. Henrique de Carvalho faz diversas 
observações para provar a necessidade que tem 
a cama.ra de tomar alguma medida que tt•aga 
om resultado o chamar a si o <JUe lhe perten· 
co; quanto ti que;tão do Passeio, ó de opinião 
que tanto o officio do governo como a ,proposla. 
sojam enviados ti co111mi~à,io do justiç~> para dar 
parecer, não havendo inconveniente mn annun
ciar-se o recebimento de outras proposta> p~ra 
essQ serviço. 

« O Sr. presidenta, ponderando quo nenhu
ma deliberação se póde tomur sem primeiro 
responder à consulta do governo, propõe que 
so onviom ás commissües de ju>tiça e pmçns 
todos. os papeis para darem parecer com ~.ur· 
gencm. 

c' O Sr. Emilio da Fonseca ontondo que, sem 
doais/lo da cnmn.ra ti pergunta do governo, niío 
dovom ser ouvidns as commissõos, Si so clama 
todos os dius 1arn quo so poçr; no governo o quo 
portonco tl municipalid.1do, como recusar o 
quo ollo ngom nos olforoco, quando n111 membro 
da commiaHi'iO t.lo fazondn. doclarlL quo, hn.vundo 
zolo nn nt•rocndnç1iO cht rondn, niío faltarão 
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meios p~ra fnzet·-so o serviço 1 Faça-ao ofi'o
ctiva a flsculizaçit.l: acoito-•o o ofl'erocimento'; 
o quo fót• da c~mat·~. t•oclamado pouco e pouco, 
pouco a pouco vir1l. Tom visto 'lU" •empro que 
so pede muito nada se obtem, alem de qu · nllo 
acha inconveniente em pedir no governo di
nheiro para administração do Passeio, desde 
quo elle é o tutor nato da municipalidade. 

« A proposta do 81•. presidente para ü•em os 
papRis às commssões do justiça o'praças ó ap
provadn. 

« E' lida, posta em discussão e approvada a 
seguinte proposta do Sr. Henrique de Carvalho: 
« Proponho que a lllma. ca•nam l'o·queira ao 
poder legislativo que lhe sejam restituidos 
todos os encargos e rendas que de direito lhe 
pertencem e que de facto se acham sob a ii
recção de diversos ministerios •. , 

Como se· vê, o governo, som autorização le
gislativa,manifostou à camara municipal o pro
posito de passar u mesma camara a udministt·a
çi'i:o do Passeio Publico, que pot• lei compete ao 
ministerio da agricultura. Com a legishçito 
vigente não o rodia fazer. 

Pódo ser uti atliviar. o thesouro da respon
sabilidade que tem pela consm·vaçilo do passeio 
publico; póde ser conveniente entregar a ca
mara municipal um serviço de nRtureza muni
cipal ; mas como o governo toma a si a . ini
ciativa em questitJ para a qual lhe falta com
petancia? 

Antes .le fazer á camara qu11lquer pt•opostll, 
o que cumpria era munir-se de autorização do 
poder cOm[letent~ ; e nestos assumptos ela 
competoncia o poder legislativo deve ter todo 
o melindre. 

Estou informado da que ha equivoco na pu
blicação do Jornat .lizendo que o aviso é do 
ministerio do imporia, quando ó do da agriclll
tura. Por isso, no requerimento que tenho de 
apresentar, requisitarei cópia do officio pelo 
ministeriu da ag-ricultura. 

Surgiu a idéa de passar para 11 camara mu
nicipal a admin:straçiio do Passeio Publico do 
fo.ct, de ter torminn<lo o contrato etfectuado 
para a conservação do mos mo passeio ; mas 
não podifl o·governo tomar por si a delib •ração 
de trans[erir a administ•·ação do Passeio Pu
blico á camara municipal. 

Isto importa derognçilo de loi, o quo não 
cabo ao governo. . 

A noticia da la das occurrencias havidas 
na ultima sos·~tto da camara municipal con
tém mais esta parte (li!): 

« O Sr. Visconde do S.tnta Ct•uz sustenta a 
nocessidade d~~o u••:;oncia do pnga monto ;los tra
balho~ diL rua Macio!, ponderando <1uo o des
pendido foi inferior ao orçamento, o nio 
comprohendondo o motivo que tom o S1•. Cos
:a t<orraz para impugnar tão justo paga
mento. 

« Posta a votos, a urgoncb ó rejeitada. 
« Podinrlo a palavra ~ola orrlom o Sr. I·l0n· 

riquo do Carvo.llw, dopoH do algumas pnhl'rns 
COitlt•a a rejoiçüo dn urgoncin, trava·SO ani
mnd:t di,cussiío om quo tomr~m pm·to o magma 
senhor, .o os S•·a. Dutrn, Santa Ct•uz, gmilio 
d11. Fon•oo11, Co•la Forrai e ou Iro•, o, reinando 

na sala grande tumulto, o Sr. presidente· sua
pondo a sessão, qno lovnnta pouco depois el!l 
consertu"ncin da <lnsordem q uo reinava o na 
qual intorvieram"tambom muitos espectadores, 
que invadiram o rocinto., 

Snnho1•o.<, é de t~bsoluta necossidatlo protes· 
tar eriot·gicnmr<nte contru cales deploraveis 
actos que ~e praticam na capital do Imporia ! 
(iliuitos apoiados.) · 

O Sn. JAauAnmm:- E' ató incrivel I 
O Sn. CoRREIA:- Que exemplo dado ás ou· 

tras municipalidades do Imporia ! 
.N1to é passivei que na c troara municipal da 

corte continuem essas dosor.lens.,. 
O Sn. TEIXEIRA. JUliiOR:- Com inercia de 

autoriclade. 
O Sn. CoRnEtA:- ••• que deslustrnm a nos

sa civilisnçi!o, 
O SR. StLVI!liRA DA MoTTA:- Qual o reme

dia 1 
O Sn. DANTAs:- O romedio està na lei. 
.O SR. TmrxmmA JuNtaR :- Entl!o cum

pram-a. 
O Sn. CoRRErA:- Não s~o estas as primei

ras desorden• no recinto ria camarn, qua têm 
imp~dido a regularidade de seuq trabalhos. 
Houve ordem para in1uerito policial, e, em 
aviso do ministerio da justiça, pediu-se noticia 
desse inquerito, 

Qual foi o resultado ~ 
Es~as questões da camara ·municipill!noti

varam a reunião do conselho de estadn pleno. 
O que Pe tem colhido de todos os_ passos do 
governo 1 A novn desordem de ante-hontem, a 
turbulencia dominando no recinto da camara, 
e impedindo os seus trabalhos. 

Espero que Ae,jam tomadas m ·~i~a! reaes e effi· 
cnzes para ~tw a camnra mun1c1pal da côrte 
não esteja dando" tr·iste ospectaculo quG temos 
p••osonclndo. A cam•ra assim n[o póde cum
pri!• a sua missilo. Nem mesmo dentro do edi
ftcio municipal têm os vereadores immuni
dades ... 

O Su. At•FONSo CmLso : -Mas a autoridade 
só deve intervir quando o presidonte da camara 
o t•nqui~itltr. Deus no• livre que se estabeleça 
o principio que o nobre senador quer I 

O Sn. ConRErA : - Como nssim 1 
O presidnnte d~ camara municip~l declarou 

· r.nla imprens,~ que rncort·eu. a? governo e. q'!o 
oste lho respondeu, n i o sot s1 houve oqUJvoco 
n istn,que emprogt<Rse os mosmos meios dos seu~ 
antagonistas. 

O Su. AFFOllso CmLso: - E isto jà foi con
testado. 

O Sn. CoRRErA:- Si tantas fornm na teste
munha• que podiam seronvirlns, como nilo tom 
nppat·ocido o •·esultadodo inquorito sobro) o qual 
o pt•nprio govorno p0ele informnções1 

O Sn. DANTAs:- Dontro do rocin to da ca
lll:tl'lt n autOJ·ida lo só pódo intervir n roqui
siç.llo do prosidr•nl:o. 

O Sn. AF~oNso Clit.so:- Apoiado, 
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O Su. Sn.nm.~ n.~ 1\loT'rA:- O remedi o ú 
p~ior. 

O Sa. Cnuz Mo~cnAno:-B quanJo sllo os vo
l'úndoi"es qua bl'igam 'I 

0 Su. AFFO:-!SO 0ELSO:-Nem sernpl'O a culpa 
ó do governo. 

O Sn. Co11.nmu :-0 que estou dizeudo ó, q uo 
houve a intei•vançito do govei'no da pois da re
união do conselho elo estado, mns som a ·am
cacia que ó para desejar. 

0 Su. AIIFONSO 0ELSO E OUTROS SE:-!l!ORES dtto 
apa1•tas, 

O Su. CounmrA :- Tode1s astns interrupções 
não sei•vom para contestai' que o presidente da 
camai'a tratou de conseguir meios par,\ mn
nutonçiío da or~cm durante as sessões da 
camara. 

O Su. Al'I'ONSO CELso:- Isto ó consequencia 
do JlOnco interesso que muita gente ligl u 
eleição das camnras municitlaes. 

0 Sn. MARTINHO CAMPOs:-Do voto unino" 
minal, qua torna impoa.ivol a eleição. 

O S11.. ConREIA:- Mas nil:o se ti·ata da. leg-iti· 
midado dos vereadores; nem da sua capacldnde 
legal para o axercicio dos cargos. 

O Sn. AI'FONso CELSO:- Mas o principio do 
nobre senador ó perigoso. 

O Sn. ConnEIA:- Qual ó o lll'incipio peri
rigoso que estou. enunciando'! (H a outros 
apartes.) Pois póla ser perigoso pugnar pela 
manutenção da ordom e tranquillidadc dumnte 
as sessõos da camat•a ~ 

Pó.lo ser perigoso· eombator a quem as pcr
tm·ba 1 

Si se tivesse feito nm inque1•ito, ou ai tivesse
mos conhecimento delle, ou podi!l fallnr com 
outra segurança ; mas o que vejo ci quo, nper.ar 
do appo.rato do conselho de estado pleno a do. 
expe<:liçiío do aviso no chefe do policia, cont'nüa 
o barulho, continúa o imperio da turbulenci11 
ambnr:1çando a execução regular dus leis. 
(Apoiados.) 

Desejando conhecm• positivamente o aviso 
qne foi lido na ultima s~ssão da c amara mn
nicipal, com referencia á J?BSlagom da ndmi· 
nisll•'ação do Passeio P~bhco pa1•a a camnrn 
municipal, vou solicitar cópia desse aviso. 

Eis o meu l'Otluerimonto ({,8) : 
<1. Requeiro guo pelo ministorio da :~gricul

tura, commorcw .e obras publicas se poça ao 
governo cópia do aviso oxpodido 1L Illma. cn
marn municipal orJcnando-lho que declare si 
acoita o Pnssoio Publico para ndminislrnl-o, 
ficnndo o tho,ouro exonerado de toda n respon
sabilidndo.-1\f. F. Correia. » 

Foi npoindo, posto cm discusaiío e, sem debuto, 
appr.wndo. . 

ORDEM DO DIA 

Continuou n discu,suo do rortU"I'Üncnlo .do 
Sr. Silvoil'tt dn Motln, pnrl\ que o govoi'I\O m
formo si, pm•r. a cslntisLica dtt popul~tçllo o~-

CI'!Wn. nas colloctoi·ins o repnrtiçõos, pm· ando 
so fJz 11 m~tl'icul:l. om 1871, o se t'azam as avo I'• 
brl~·~os, seg-undo o doer o to do 13 do Novombi'O 
do 1872, silo su!ficientos, as d·)claraçõos que ao 
fazem sobr•o a natumlid~~olo o idade dos escJ•a
vosi com o adiamento oil'orecido pelo Sr.Chl'is
tiano Ottoni, pedindo informações sob1•e quaos os 
omb:mlços que tôm sido encontrados pola admi· 
nistraçfio par1\ Ol'g'!lniznç1lo de uma bo11o ostntis
tica, pr~ra movimento da populaçlto oscrava ma
tl'iculada."à da sua doscondenciu ueclarada livJ•o, 
o qunos ns providencias que têm sido dadas 
para remover esses embai'aços, caso exis
tam. 

O Sr. Ribeiro da Luz a·
Sr. presidente, não me incumbil•ia do trazer 
no debato, nesta co.sn, o assumpto á quo se ro
fore o requerimento do meu illustr" mostre, s;
nador poJa província de Goyaz, pot• não mo pa· 
J•ocor• conveniente tratar-s·e dolle agora; mas 
nma vez encetado o mesmo debate, entendo 
uno dever consel'l'ar-me calado. 

Quem lêr semclhnnte reqnorimento, bn
tendor:i qua clle ó perfeitamente. inno:ento ; 
S, Ex. mesmo o disse, observando, 'I ue niio o 
tomassem, nem ns suas observações, como a·l
versidnde ao ministerio. 

Attondon:io-se, poróm, p1ra a justificação do 
requet•imcnto do lioma·to sen1dor, v&·sG que 
ello não ó tão innocente como parece e como 
disse S. Ex. 

O nobre senador pediu a intervenção do no. 
bre pt•esidente do conselho para que cessassem 
os inconvenientes de julgamentos em sentido 
cont•·adictorio, a resp:•ito da libol'Clado de es
ct•avos imp01·tad(s depois da lei de 1831 i o poe
tor:ormonto p~I·gnilton ao illustra presidente 
do cons~elho, ao cstrt em vigor a lei do 7 de No
vembro do 1831. Jti s~ vê que o padido do hon
rado senado~ o a pe1•gunt~ qua fez, indicam 
que não ó innocento o sau requerimento. 

Tratn-se de uma questão g1•avo, questão do 
altn importancia. 

O honrado presidente d·J coURolho acu
diu logo ao recbmo do illusti•e sonauor poJa 
província de Goyaz, o respondendo·lha, de
clarou Cj uo se tratava r: e uma · qnostll'o do 
direito CIVil, que, pelo mecanismo da noss~ 
constituição, estando divididos os podct•os o 
tendo cndo. um dollos sua esphe1•a de acção, o 
poder executivo não podia cnvoh•or-so om so
molhanto quostão,som transpor as raias do cir· 
cuJo que lilO ostrt tmçacl:J pol['. lei. 

O quo inferi do di~uui'BO do uobre presidente 
do conselho foi, quo S. Ex., ostudadamonte, 
qui r. se oxcuBal' do omiLLir opinião sobr•o este 
nssnrnr.to. Não ccnsut•o por isso a S, Ex. i o 
rnou Jllusti'O amigo o comprovinciano oc:upa 
hojl uma clova•la posição nos conselhos d:1 co
ro:l, o devo comprohendor bam n rosponsabili
dado do sou alto cnJ•go, 

S. Ex. distingue-se polo sou bom sonso o 
discl'içito o polo sabor. Conhece p~rfoitnmonto 
quo n'nm nssumpto trto A'l'avo o molindroso, 
como oslo, rlovo so;• muito I'esarvado, p~r<JliO 
qualquer pnlav1•a sua cchón om todo o impoi•io 
o tom gi'ntHlo nlc:mco. 

I '~ 

t' 
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A muitos nilo agJ•adou a resposta. do nobro 
presidente do conselho; nlío agJwlm•h\ a mim 
tamb;m, si porventur:1 S. Ex. ao concluir o seu 
disc<JJ'S~, na:o pt•oferisse us seguintes palavras 
que vou lôr : (lB) c Terminando, dird. ao no
tire sonadot• <JUO v. quost!Lo, a quo S, Ex. so 
I'Oi'~re, é um assumpto de sua natureza gra'i'O, 
e o governo nito con~orvar:i &Qu ponsamonto 
afastado dolle; que, naquillo que estiver na 
sua compdenciu, no quo e>tivor nas nttribui· 
çõos do podêr executivo, não rocusar:i tomat• 
as provtdoncias q uo · forom necessa1•ia~ pv.ra 
melhor solução dcss~ qu~stito, inspit•v.n:lo-se 
no dit•eito, nas circumstancias do paiz o no· 
bom do Estado; ,. 

Tenho fci om que o nobre presidente do con
selho, om quv.lquer soluçlto que tonha de tomat• 
sobre esse assumpto, que a todos parece grt~võ, 
e qu~ ou qualificarei de bastante melindroso, 
ha do proceder nos termos rigorosós de sua de
claração, que acabo de ler. 

Factos se tôm dado, Sr. presidente, om v.lgu
~as comarcv.s do imperio, que devem impros
Stonv.r a todos v.quelles que confiam n·tlei e 
nos direitos que lhes silo garantidos pela con-
stituiçito. · . 

E' facto sabido 9.uo alguns juizes dJ direito, 
no conhecerem v. 1lv.do d·J escravos constantes 
do matriculas j ·mtas a v.ntos do execução ou do 
inyentarios, dos !e que inferem quo a idade, 
ate o anno d~ 1873, om que sa 'oncluiu a. ma
tricula especial, era entiio inferior a 41 annos, 
têm declarado, uns BiJJ·Of/icio, outros a requot•i· 
manto da parte, modhntl tão fallivel conje
ctura, quo o escrâvo ó livre, maniaudo pas
sar~lhes carta de liberdade o excluil-os dos 
autos rio execução ou inventario, 
· Outros juizes, porém, om casos iguaes, têm 
lido procedimento inteirv.mento contrario. 

Tem sido, portanto, varia o hesitante a juris· 
prudencia quanto v. assumpto tão gravo ; ao 
passo que a lei ó só uma, e não póde, om sua 
execuçito, ostnt• sujeita a semclhv.nte variedade 
e divorg.mcino 

Não tenho a pre>umpçiío do trazer esclaro· 
cimentos a elta questiío ; mlis supponho que 
todos nós devemos concoi.'."er com o nosso f1•aco 
cabedal para a elucidaÇão do um assumpto <le 
taatv. gravidado, e que n todos interessa. 

O discurso do honrado senador vela. provincia. 
de Goyaz, jti trouxe um resultado, que foi o 
pronunciv.mento do nobre senador poJa pro-· 
vincia do Espi1•ito Santo, um dos P.oucos ropt•o
sentante~ da antiga geraçilo de llbora.es deste 
paiz, que vein, com sua. palavra autorizada, 
docbrar que a lei do 7 de Novembro de 1831, 
polv. sut> não exocuçüo, no longo ospaço do 
meio scculo, tinha cabido om dosuao, o ora, por 
consoguinto, uma loi caduca. 

O Sn. CAnn:\o:- Opiniiío individual. 
O SR. Rmmno DA Luz:- Ha, pois, umrL opi

niüo, o muito autorizada, do que essa lei cnhiu 
om desuso. 

Von agora, ainda quo com alguma timidez, 
pola fnlla d~ ~ompotoncia do minlt:t parlo,oxpot• 
a minha fraca opinilt·1 sobro a8 Bogninto.~ 
q uo~tõos : 

v. Jll. 3 

1. • Si osttl em vigor a lo i do 7 do NovombL•o 
de 1831, n!lo obstnnto as successivas tlorJga
çõoa po1• '1Lto tom passlldo, ató o nnno de 1871? 
o 2 · • Si na o hypothos l do esta~· nindv. om 

v1gor oss~ !01, ha ou ncro, formula ou procos.'lo 
dotorminalo em Ioi, no qual so dovom sujoitv.r 
os juizos no julgv.mento das cnusns do liberdade 
de escravos, importalo~ depois do 7 de No
vcmbrodo 1831 1 
, 3. • Se hn ou nllo uma jurisdicçilo excope· 

otonal, p:1ra coJthecer dessas causas 'I 
Sr. presidenie, o primeiro trntado que se 

celebro~ e~tro as coróas de Portugal o dt\ Grll
Bretanhv., sobro o trafico de escravos, é o da 19 
de Fevereiro de 1810 •. 

No at•tigo 10• desse tJ•atado, os reis do Pol'
tugv.l o da. Gr!I-Brota.nhv., deliberaram abolir 
gradualmonto o commercio de escravos o então 
estipulnrv.m !).Ue da data da Nctifioação daquelle 
tratado em dmnte, só sorh\ pormottido aos sub
ditos portuguezcs negociarem cm esct•avo~, · 
dentro do t8rritorio pertencente 11 corôa. de 
Portugal. 

Ainda se celebraram, depois, entre as duns 
nações, dous tratados, os de 22 do Jv.noiro de 
1815, o 28 do Julho de 1817. 

Nestes tratados ficou estipulado que o c~'ll
mercio de escravos, por parte de subditos- de 
S. M. Fidolissima, so limitaria unicamente t\ 
parto do contitB nto africano, q uo fica ao sul do 
Equador. 

No preambulo do tratado do 11:115 encontram-se 
algumas palavras do muita importnnoia para a 
questão, de que se trata o que pv.sso a·Ier, (M): 
· " Suv. Alleza Real o PrinCLpe Regente de 
Portugal e· Sua- Magestade BI·itannicu, ambos 
igualmente v.nima<los do sincern desejo de 
acci!lerar a àpoca em quo na vantagens do uma 
industria pacificl\ e de um commerâo inno
conte, possão. vir n promover-se por toda oasa 
grande extensão do continente afl'icano, liber· 
tado osto do mal do tt·afico de escravos; ajuso 
tv.ram fazer um tratado para esse fim, .. , • 

Deste p1•eambulo ao vil que o pansamento do 
tratado era ·v.nimar u industria pacifica e um 
·commercio innocante, no .continent9 ·africano, 
libertado este, do mal do trafico de escravos. 

Em conseq•1onciv. desses tratados do 1815 e 
1817, foi decretado. a lei do 26 de Janeiro do 
1818, dv.ndo desenvolvimento ó.s providencias 
nellos contida.•. · 

'Tivemos pootoriormcnto, jtl emancipado o 
Brazil da coróa de Portugv.I, o tratado do 23 de 
Novembro do 1826 que, no seu art. i•, v.boliu o 
trafico de esct'lwos, declarando que esta soriv.. 
considerado e trat~do como pirataria, dahi a. 
tros annos, o dispondo, no sou art. 2•, quo 
a:loptavam o renovavam, o Imperador do Brazil 
e o roi da Gr!I-Brel~nha, tílo officnzmonte, como 
so fossem inseridos palavra por palv.vra, nesta 
convenção, todos os nt•tigo.~ o disposiçlles dos. 
tr•atlldos de 22 do Janeiro do 1815 o 28 de Julho 
do 1817. 

Portanto, osto ultimo tr.llado, o do 1826, 
inspirou-se nas mosmnq id6as o convenionciRB 
do do 1815. 

As.,im como depois do trnt1do do 1817, foi 
publicada pelo roi do Portugal, n loi do 26 do 
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Janeiro de 18i8, a que jd. mo referi, dando 
p1•ovidencias para ma execuçao, em conBa
quencia elo tratnrlo de i826, publicou-se tnm
llem, no Brazil, a lei de 7 de Novembro de 183i, 
que não é senão um corollario deste ultimo 
trat!ldo. 

PoJ•tanto, Sr. presidente, alei de 7 de No· 
vembro ele 18:H, não podia deixar de pat•ticipar 
do caracter internacional do sua origem, por
quanto foi promulgada, não para iniciar pro• 
p1'i11mente o. emancipação de escravos do Brazil; 
mas no intuito de ac11.bar com o trn!lco no con
tinente africano. 

Teve ella um fim especial, qual o de crear 
um eyijtcma de rep1•essão do trafico de escra
vos, 1m pedindo seu desembaJ•que no Brazil. 

Niio póde, pois, semelhante lei ser entendida 
senlto de conformidade com o seu intuito e o 
systsma que lha é.proprio. . . . 

Noto-se uma cucumstancta; cu•cumstanc1a 
que se reproduziu posteriormente em outras 
leis. 
, Pelo art. iO do tratado de 23 de Novembro 
de 1826, se estipulou que seria prohibido o tra· 
fico de escravos 3 nnnos depois da data da rati
ficação do mesmo tratado, a qual teve logar,em 
Londres, em 13 de Março de 1827. 

Por conseguinte, desde o dia 13 de Março de 
i830 o trafico da escravos ficou prohibido no 
Brazil, passando a ser considerado e tratado 
como pirataria. 

Assim todo• os africanos importados, desde 
essa data até 7 de Novembro de 1831, não po
di;tm ser considerados escrnvos. 

Não consta que, nesse período, cessasse a im" 
portação; mas a lei do 7 de Novembro de i831 
nenhuma rcf'erancia fez aos escravos importados 
nesse es~aço de tompo de quasi um nnno o oito 
mezes; lançando, por este modo, um véo sobre 
o passado e só tratando do futuro, como bem se 
vê do art. 1•, que é concebido nos seguintes 
termos : «Todos os escra1Jos que ent>'arem. no 
territorio ou portos do Bra=il, vindos de fora, 
ficam li1Jres. » 

No art. 2° desta lei se disP.oz que os impor
tadoras d~ esc1·nvos, no Br,tztl, incorreriam na 
pena tlo art. 179 do codigo criminal o na multa 
de 200$, por ca.Ja escravo import<'do, além de 
pagarem as dospozaH de reexportação para a 
Costa da Africa ; reexportaÇão que o governo 
fa!'ia cfl'ectiva com a mai01•pessi~el bre1lidade. 

Tanto nesta nrtig·o, como om outros da lei, 
não se tomou providen ~ia alguma sobre o es
cravo importndo o internado no paiz, que, do
pois de ladino, solicitas~e sua liberlade. 

E' sabido , Sr. presidente, quo no longo 
espaço de t."tupo decorrido doseie 7 de Novem
bt•o ele 1831, ntó ,1 do Novembt·o de 1850, a lei 
da 1831 deixou do so t' oxocut11do., e que não p<.'
queno numero do oscr1Wos afl'icunos dosombnr
cou etn portos do l3t•núl. 

En trotnnto, em 4 do Setembro rlc 1850, pu
blicou·ao U•J.IInovn loi,dcct•ntandc providencias 
maia onOI'giclls e minucioans a l'flapoito da ro
prossão do tt•nJtco d•1 osc!'IWOS, o nosAa loi, quo 
dcrogon 1c do 1831, niTo ao contóm uma só p!C
lavra, rolntivamanto 1t escravos importados, 
ncsao longo pcriodo <lo 19 nnnoa, 

A lei de 1850, no seu a1•t. i," dispõe o se 
guinie (/8) : 

" As embarcações brnzileit·as, encontradas 
em qualq ner pat•te e as estrnngeiras, encon
tradas no~ portos, enseadas, nncot•adouros ou 
mares tot•t•itoriaes do Bt•azil, tendo a seu bordo 
escrnvos, cuja importaçclo ó prohihida pela lei 
de 7 de Nove1nbro de 1831, ou os havendo des
embarcado, Rerilo apprehendiuas pelas autori
dades ou pelos navios do guerra bJ•azileiros e 
consideradas impO!'tadoras de escravos. :. 

Elita. lei, neste, como em outros artigos, nito 
contém providencias, repito, sobre os escravos 
importados depois de :183i. 

Creo!l elln, tambem, uma jurisdicção espe
cial para processar e julgar os apresamentos 
de embarcações, assim como a liberdade dos 
escravos apprehendidos; cabendo á auditoria de 
mnrinha julgar, em i • i nstancia, e em 2& ao 
conselho de estado. 

Passo a ler o artigo que se refere a essa juris· 
dicção especial (tê) : 

« Art. 8.o Todos os npresamentos de embn.r
cações, de que trntn.m os arts. i• e 2•, asaim 
como a líberd cde dos escravos apprehendidos 
no alto mar ou na costa, antes do desembarque, 
no acto delle, ou immediatamcnte depois em 
armazena e depositas sitos no H costas e portos, 
serão processados o julgndos, em primeira in
stancia, pela nuditoria de marinha, e em se
gunda pelo conselho de estado, O governo 
ma!•cará, em regulamento, 11 fórma do p1•ocesso 
em primeira e segundn instancia e poderd. crenr 
auditores de marinha nos portos onde convenha; 
devendo servir de auditores os juizes de direito 
das respectivas comarcas, que pnra isso forem 
designados, » 

A essa lei, que foi regulamentada pelo de
creto do i4 de Outubro de 1850, cujas disposi
ções considernrei depois, seguiu-se n de 5 de 
Junho de i854, que ampliou a competoncia ~o 
auditor ele mnrinha, ainda quando a persegui
ção dos delinquentes e dos escravos desembar
cados 111io se I'ealizasse no acto d 1 desembarque, 
e se fizesse posteriormente, qualquo1• que fosse 
a distancia da co:;ta om que elles se achassem. 
O art. i• dessn lei é o quo passo a ler (lê): 

« A compotencia dos auditores de marinha, 
parn processar e julgnr os reus mencionados no 
at't. :3• dn lei n. 581 de 4 de Sct.embro de 1850, 
torá lognr depois da publicaçao da prc.~ente 
?'csoluçllo, ainda quando a perseguição dos de
linquentes e dos escravos desembarcados uão se 
realize no neto do desembarque, o se faço. pos
teriormente, logo quo n o.utorirlade publica t~
ver noticia do desembarque, qualquer que seJa 
a distnncin d:t costa om que elles se achem. » 

Desta sorte, sendo os Itttditoros de marinhn, 
pela lei de 1850, os compotcntoe parn julgarem 
d11 n.pprohens:1o dos no.vios que conduzissem es· 
cro.vos, assim como d~t líbowl:~do dos guc l'ossom 
apprehondidos nas ombarcaçõos, portos, depo
sitas o urma1.ons, ostondou-so, pelo art. 1' da 
lei, qno 11eabo d11 lor, n compotencia elos mos
mos auditoros aos osc1•nvos do,ombnrcn<los, que 
so ltchnssom internado,, qunlqtwr quo fosso a 
distanciE> dn costa. · 

r. 
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Ainda nesta loi so <!ovem nottll' ns BO"'tlintos do '1871 doclnrou libet•tos: 1•, os escravos por-
pttlavrns : « rlcpot's ela pHblt'caçt7o ela p;esonte toncentos ll nação; 2", os doados em usJft•ucto 
?'esoluçao » quo, mni~ uma vez demonstt·am t\ cot•óa; 3•, os das heranças vng~s; 4•, os aban: 
que o poclot• logislativo, ontre nÓs, não qui~, <lonttdos pelos sous senhot•es ; e nílo compre· 

! 
Pl'oposltalmente .• conhecei' e provid<Jnciat· sobro ho!l.let1 entre ollos os escravos impot•tadoa de-
o passado; constdernndo, senão como le"'al a pOiS de 1831. 
escravidão dos af1•icanos impot•tados ant~rior· Cumpt•o aind" accrescentat• que n matricula 
mente, ao menos tolet•tuldO·fl como facto con- especial da lei de 1871, lussou a sot• o cadastro 
aummado. da populaçiíJ escrava do mpet•io o titulo indis-

Permitta-sa-m~ uma pequena dig1•essiío; pell· pensava! para muitos actos dt\ nossa vida civil 
sa-so, Sr. pres1dente, que o juiz do direito t•elativos :i proprioda lo escrava, como se vô d~ 

.... póde; ex-otfi.cio, ou a requeri monto da p11rte art. 45 do decreto do 10 de Dezemb1·o de t871. 
_, conhece~ de .questões do liberdade de osct•avo: 01•a, depois do todas estas leia, ~ue deroga-

i que se d1ga 1m portado depois da 1831. ram, succos;ivamenLe, a da 7 de ovambro de 
_A prevalecer semelhante doutrina, a condi- 1831, penso quo não se pódo concluir que olla 

çao do oscrav~, na hypothose á que me refiro ainda eatcj.a .o_m vi~ot•, tanto mai3 quando, con· 
ve~ a ser ma1s vantajosa do qilo a do oscrav~ f~rme a OPll!l~O do 1llustre a~nndor pela provin· 
afr1cano, . app1•ehendido no acto de dosem bar- c1a do Esp1r1to Santo, cah1u a mesma lei em 

., ~ue. J!lsto, apenas apprehelldido, é julgado desuso; om eonsoq uencia de não ter sido exe· 
'.) hvr~, o entregue ao governo, o deve sor im· cutada, por espaço de meio seculo. 

·, med1atamonte reexportado , ao passo que Feitas estas observações, sobre a quoati!o de ., 
·, aquelle,,uma vez livre,,fica no paiz, e, por con· direito, pas~o a tratar do processo, que deve 

sequencm, em uma situação preferivel á do ser obse1•vado, no caso de se podo r ainda. fazer 
africano apprehendido. effectiva a disposiçilo do art. 1• da referida lei 

Tambem a posição do mesmo escravo é mais do 7 de Novembro de 1831. . ';.. va.ntajoaa que a do liberto, que nilo fót• brazi· St•. presidente, a lei de 7 de Ncivem bro de 
.i letra, pbrque este, nos tet•mos do art. 7• da lei 1831 foi re~ulamentada pelo decreto do 12 de 
~ 

.-; de i831! niio .Poderá desembat•car nos portos Abril de iS' 2. O art. 9• deste decreto dispõe o 

·i 
do Braztl e, Bl. o fiz o r. sara immediatamonte seguinte (lê) : 

. , reexportado • '" Constaudo ao intendente geral da policia, 

l _Bom se vê, do que .acabo de expór, que a lei ou a qualquer juiz <la rz ou criminal que al-

; nao póde sor entondtda, sem absurdo, poJo gueni comprou ou ven eu preto boçal, o man-

I Jl!Od? por que o tom sido por alguns juizes do dari vir ti sua presença., examina1•á si enten· 
dtre1to, de a lingua brazileira ; si está no B1•azil a.ntce 

Termina• la esta digressão, volto ás considerá- de ter cessado o tt•afico da escravatura., pro-
.J ções que estava fazendo. curando, por meio de interpreto, certificar-se 

i;, Depois das leis de 1850 e do 1854, que dn- de quando vciu da Africa, em quo barco, on:le 

rogaram, cada uma por sua vez a de 7 de doseruba.rcou, por que Jogares passou, om poder. 

Novembro de i831, tivemos a do 2S de Setem· de quantas pessoas tem estado, etc. 

bro de 1871, a primeita que dit•octa e oxclusi· Verificando-se ter vindo depois da cessação do 

vame,nte t1•atou da emancipação do escravos no trafico, o fará depositar e proceder na fórma da 

Bra.z!l ; po;qu~nLo as outras, a que me tenho lei, e em todos os casos serão ouvidos summa• 

reforldo, sao s1mplesmente leis de repressão do riamento, ·sem delongas supet•fluas, na parles 

trafico, mas não de emancipação. interessadas. » 

O art. 8• desta lei dispõe o seguinte (UI): 
Por este artigo se vê que, a t•espoito do preto 

b?ça.l apprehendido, havia um processo minu· 
cO !l'overno mandará proceder 11 matricula CiOSO. 

espec tal de toclos os oscra1los existentes no Era preciso proceder a interroga.torio, para 
I mpe1·io, com declaraçi!o do nome sexo os- certificar-se · o juiz de CJ uando veiu elle da 
tac!o, aptidão ~ara o trabalho o filiação de ~ada Africa., om que barco, onJ.o desembarcou, por 
um, se for con eci la.» que lagares· passou e em podo r 'r!e quantas pes-

Sabia~s~, quando se discutiu o votou esta lei, soas tinha estado. Verificado ter vindo o eJ· 
que ex1st1am como escravos, no Brazil afri· cravo depois da cessação do trafico, seria dopo-
canos importados depois de 7 de Novem'bro de sitado para, om seguida, proceder o juiz no11 
1831. termos da lei. 

_Entretanto, no art. 8•, quo acabo do lor, Temos um outro artigo deste decreto, o é o 
nao .estabeloco~-se excepção alguma ; ao con· 10•, Éiuo dispõe o seguinte (U) : 
trar10, deter.mmou-se quo fosswn matriculo.doa « • m qualquer tempo em que o pt•oto re-
todos os eustontos no Brazil ; omittindo, cal- querer a quo.Iquet• juiz do paz ou criminal, 
~t;ladamento ~ntt•e as declaraçõõs que, nn. ma- que voiu para o Brnzil de[lois cll\ extincçl!o do , ,.:, tl'lcula, devertl\m snr feitas, a da naturalidade tt•afico, o juiz o interrogara sobre todas o.s 
do o~cr~vo ; omissão esta quo foi mantida nos circumstancias c1ue possam osclarccor o facto o 
respocttvos regulamentos. officialmonto procedort\ a todas as diligencias 

Do oxposto sG devo concluir quo osta loi não necessarias para cortifLCar-so dollo, obrigando 
lançou un_icamonto nm vou sobt·o o pass:vlo; o sonhar a desfazar M dnvidns I'[UO se suscita-
mas log.nhwn a osct·nvidilo existontu no Brnr.il, t•om :t tal rospoito. Havon<lo prosumpçõ~s veho-
do? afr1can~Ja importados d"poia do 1831. montes do ser o preto livro, o mandará de-

ranto mn1s pl'OCO<lont;o ó eot.n conclusão, si so positar o pt•ocodor nos mnis lermos ela lo i. » 
nttontlot• quo a roforida loi do 28 tln SoLomuru .. O artigo, quo acabo do lot·, paroco destoar 
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baqtanLo das disposiçüos dos diversos n.rtigos 
1lnl ·i elo i do Novomb1•o de 1831, porque no
nhtlma ao encontro. quo p1•ovidoncio n roa-· 
peito do uft·icano importado, depois t\n<ttlolln 
data, <IUO isoladamonto reclamo suo. libol·dade, 
dcpoi< de internado no pniz o do nollo havo1• 
I'ORidido, por COI' to espaço de tempo. 

Cump1• ·, ni'ío obstante, notar quo este artigo 
niío ]lÓd·l SCI' entendido o cxocut:1rlo, IÍonão do 
eonfor1'!lidaelo eom o pensamento de lo i do 1831, 
e, cm todo easo, de accôrdo com o n1•t. '.lo, c1uo 
h<\ pouco li. · 

Se neste, a rospoito do prato boçal, se a:s:ige 
minueio~as doeiM•açõ~s p~ra depois ser clepoft 
s!tndo, com mnis razão, não so clave prescindir 
do tn··)S decLu•:tçõls a respeito do pt•oto ladino, 
que, como aq uclle, por sor boçn I, j:i não tmn
tom ··m si o signal caracteristico de ter sido 
importndo r~centemente. · · 

Antas da lei de 1850 o do respectivo decreto, 
cxperlido po.r;\ rogulamento.l-a, et•n oste o 11ro
cca,o quo so ,1eve1•ia aeguir p~W<Ijulgal' a liber
dade <!o preto boço.l o d•J lo.dtno, 

Semelhante processo, 'porém, foi pi'Ofunda
rnont • modifico.do pelo decreto do 14 de Outubro 
do 1850, · 

J ti t ~nlo lido ao F.enado o nrt. 8o .:o. lei do 
1850, quo auto1·i~ou o governo á esto.belncet• um 
novo process.), assim como a juris<licção es:co
pcional do auditor do marinha pa1•a conhecer 
de quosti'íe:; relativas ao trafico do eseral'os, 
llll.sso 1\ ler os arts. 6o e 10 do citado regula
monto de 14 do Oc:tu~ro do 1850 (lê): 
· •c Art, 6.0 Si a embo.rcação fôr apres3da tendo 

a ltordo escravos, cuja import~ção é prohibida 
pela lei do 7 de Novembro de '1831, o auditor de 
marinha, depois de vcrifico.r sou numero e si 
coineitlo com a deele.ro.ção do ap1•esldor, os 
fará relacionar por numoros seguidos de nomes 
se os tÍV•lrem; e de todos os signaes, que os 
possam disLinguit•, fc1zenJo-os oxamin~r J,lOr pe
ritos, o.fim de verificar se são dos proh1bidos. 
Conchlida esta doligoncia, do qno se fnrá pro
cesso v.orbal especial, os fara depositar com a 
sogu~ançn o cautela. c1uo o caso e:s:igil• o sob 
su·t responsnbilidnde. 

<1. Si os africanos não tivorrm sido baptísn<los, 
ou havendo sobre isso duvida, o auditor do mn.
rinhn. levorá pt,ovidonciar pttra 'fUO o soj3m 
immedi:<tnm"nte. » 

« A1•t. '10 •. Concluido eslo processo sum
mnl'io, si os interossad:,s tiverem protestado 
por vista, a terão pot• tras dins d''ntro do rm•
tm•io para. deduzir o offorceer suas ro.zões; 
sendo os pt•imeiros troa diQs para os apresadores, 
outros tt•cs para o eurudol' dos africanos, si os 
houver approhon:lidoa, e os troa u)t; mos pa1•a os 
apresadoras; o, findos ostos pt•azos, nna 24 
horas ~ognintos, sorüo os autos conclusos no 
audit •r do m:tl'inhn que, dcntt•o do oito dias 
sentonciar:í. sob1·o n li bordado dos escravos npro
hondidos, s0 os houvol', declarando logo boa ou 
m(t praza n. ombnrcaç1!o o sou carl'ngnmento, " 
appollnndo <•x-orflcí:J pm•a o conselho do estado, 

« Esttt appollnçüo p1•odnzii•!l offoito suspon
sivo, porôm fJUUndo rloclnrnr livros nlgnns 
africanos, os tos sot•iío dcsclo logo postos ti dh
posiçiTo do govorno com as curtas do libordndo, 

as quaes n!io lhos podol'!í~ sot• ontroguos antes 
do decidida nappollnçilo.,.. 

Destes artigos s~ võ quo o jui~ competente, 
pai' L conhocc1• dn aprohcn~ilo ele afl'icanos ó o 
auditor de mnl'inha, com nppellnçfio par<\ o con
selho do ostado ; vê-se mais que h~ um pro· 
co9so rninueioso, nos casos de npprchonsão do 
oseravoa o eh julga.monto do sua libordado. 

Estes dovorn sal' depositados, appellando o 
jui~ ex-oflicio, jlat•a o conselho do estado, do. dr.
cisiio que tiver dado, e pondry os nfl'icanos, desde 
logo, u disposiçi!o elo govet•no, com as cartas de 
l.bordad·J, as quaes nito lhos podoruo se1• en
tt•e;:uos antes elo decidida " appellaçilo. 

Tem sido, St•, presidente, observado este pro· 
cõsso pelos ,iui~es de direito, que, com o funda· 
mento de ser o escravo importado depois de 
1831, lhe têm coneedido a caPta de liberdade 'I 
Não, Assim como tambem não tem sido obse1·· 
vado sequer o tu•ocesso estabelecido no roguhl· 
mento de 1832. 

Por simples despacho interloeutorio, em autos 
de inventario 011 de execução, som au•liencia do 
sonhot•, gue é parte interessada, sem acção ap
parelhad,,, ainda qne summat•iamont~, e sobt·e
tudo sem doposito do escravo, algun~l juizes de 
dirQito tàm mandaio p<ssar carta de ltberdade, 
deixando, depois, o escravo libertado, sobre si, 
quan:lo lhes cumpria pol·o â dis~10siçã:o do go
verno pa~a. s ;r reexportado, como .ó expresso 
na lei de 1831, confirmada, nesta parte, pela de 
4 Je Setembro dJ 1850. 

Sei que, em algumas decisões havila.s, os 
juizes tem nuto:izado rocU!'SO às partes, da li
berdade coneed1da pot• elles ao escravo. 

Comprehonde-se bem quanto ê illusorio se
melhnnto roeur.;o, porque todo o homem seria 
teru natural repugnaeta em procurar reinvin
dicar a propriedade de um oscrlvo, que teve 
cartn de liberdade concedida pela autor1dade, e 
que passou a viver sobre si. 

Tal recurso não ê sem duvitla a anpellação {t 
quo se refere o art. 10, por mim .iu Íido, do l'O• 
guiamento de 14 de Outubro do 1850. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA da um aparto. 
O Su. Rmmno DA Luz :-Mas apenas dndo o 

despacho, entra. o escrnvo no gozo pleno de sua 
lilJnrdnde por lho ter sido entregue a eo.rtn roa· 
poetiva, quando por lei tal entrega nn:o deveria 
so:· fdt.n soMo depob de decidido o 1•ecurso. 

Deste facto ninei< resultara um grande .;mbo.
raço par.l o senhor pug·nar pelos seus rlire;tos, 
o ci a fucilirlarie do porler transportar-se o mes
mo escravo para outro tormo o foro clifl'ot•ente, 
visto j:\ ter comsigo a carta de liberdade, e não 
ter sido dcpoait·1do, como devera. 
. O Sn. StLyEmA D;l MaT'rA :-0 quo eu quot•o 
o um romcd1o para Jsso. 

O Sn. Rmxmo DA Luz :-Tom~so seguido um 
proeosso, na phrnso oxpl'r.ssiv<L dos p<•axistas,. 
tumultunr:o, e, n mau ver, inteiramente con
tt'll.l'io no OHbbolecido pelos t•ogulnmentos do 
1832 o do 1850. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Vejn V, Ex. u 
pt•oprin lo i do :!850. ' 

O Sn. Rmmno DA Luz :-Jà li os arti~·os dos 
roguhlinontos, quo ao roforom !LO pt·ocoseo qllil 

' 

' 
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devo ser seguido pnt•n conhecer o julgar o jui~ 
d~ lib01•darlo do escravo africano, o tnlprocoaso 
devo set• rigorosamillltn obBot•vndo, como ga· 
rnnli!l dos diroitos:dns pnrtes, 

O SR. SiLYmn.\ D.\ 1\!oTTA:-Hn o foro com
muro. 

O Sn. RmEmo D.\ LÚz:-Por.lóo-mo o meu 
iljustl•e mostt•o, temos sobt• • o assumpto legis
laçiio especial o não s~i do loi alguma que, re
vogando tal legislnçüo, tonbn sujeitado quos
liloa do liberdade drJ mcr!lvos, com o fundamento 
~o. terem sido importados depois do t831, ao 
JUIZO commurn o ao processo g_ue devo ser obser
vado, quando se trut11o dK ltb,•rdado do outro3 
escravos. · 

O Sn. Sli.\'E!RA M Mot'TA chi outro aparto, 
O Sn:. RIBEIRO DA Luz:-Pnsso agora a tra· 

tar da ultima quostõo, isto ó, so ha ou não uma 
jurisdição. excepcional para conhecer de q ues
tõos rolatJVas no trafico e libm•.lado dos africa-
nos impm·tados, · 

Polo regulamento do 12 de Abril da t832, o 
inton1ente geral da l?olicin, ott qualquer juiz 
de paz ou criminal, ttnha competoncin, nilo só 
p~r<t conhacet• do aprisionamento dos navios 
quo trouxessem csct•avos afL'icnnos , como 
da approhonsão o liber,lade dos mesmos es• 
cravos. 

Depois, porém, pela loi do 4 de Setembro 
eh 18~, creou-se. uma· jurisdicçüo e.spccial, n 
do audttor de marwha,. pwa niio só JUlgar os 
réos implicndos no tr~tfico, como pat:a nppr~
hender os africanos importa los e conhecer da 
liberdade destes. 

Nota-se, como jri. ficou dito, que a com)Je· 
tancia dos auditores se limitava a conhecer 
d11 libordado, unicamente, dos escravos ap
prehendido1 a bordo das embarcações,. no act·> 
de desombarcar•om nos portos, ou depois 
d~ desembarcados , nos 11rmnzon~ e depo
Sitas. 

O mt. to, porém, da lei do 5 de Junho do 
1854,ostendou semclhantc~compotoncia, tnmbom 
aos escravos afL'icanos intet•nados, qualquet• que 
fosse a distancia em que ostivos.~om da costa. 

Ora, ti vista •tosta 1oi, que compotencia tom 
os juiz s de direito, para conhocorom da libPr
dado do escr•twos afri•·anos, que so dizem im· 
portados depois dek lei de 7 do Novembro da 
1831 'I 

N:to lhes compete conhr.cet• destas qucutõos; 
muito embora sejam competentes, no fót•o com
mum, pat·a conhecer dns questões de liberdade· 
d& outros escravos, como o quo tenha ido n paiz 
estt•angoiro e voltado, e da liberdade do in.Jivi· 
viduos livres que tenl:tam sido reduzidos ti as· 
ct•uvidiio; mas nllo qm ~to ti do escravos africa
cnnos, importados dopois do 1831, os quaes 

• estilo sob a jurisclicçiio especial do auditor da 
marinha. 

O homado sonadot· poJa provinciu do Espirita 
Santo declarou-nos, arrui, que oro. do clamoroso. 
iniquidade, quo bo,io so fosaG dovassar as fazen
das ou osLnboiocimentos do lavoura, para co· 
nhoc r qnnos os oacmvo" importados depois da 
Joi do 7 <h Novombt•o do 1831, o qnaos o; dos· 
condonlos das o.;crnvns, tambom importad[ls do· 
[lois dessa da til, 

O Sn. C1mrs·rro~No Or·roN!: - Essa avari
gunçito ó impossivol. 

O Sn: Rmmmo o,\ Lu1. :-0 hom•ado senalor 
acaba do declarar, em aparto, flUO ó'uma avori-
guaçilo impossível. · 

~a •. pois,m~is· este motivo pm•a.so con<iderar, 
bOJO moXOCjUlVel o art; to dn lot de 7 do No-
vembro de t831. . : · · · · 

Sr. presidente, ó sabido que, polo funúo de 
emnnctpaçiio, tom.so libertado, no Imporia, nlío 
pequeno numero do escravos. 

O Sn. CHRIBTIANO 0TTONI :-Insignificante 
numero. 

O Sn. Rmmmo DA Luz :- Tem-se libertado 
pelo fundo de emancipação, 12 a t3.00!) es
cravos e desses, alguns silo. dos africanos im· 
portados da!lois da t831, que fot•am classifica
dos para a libertaçiío, por torem n seu fuvot• a 
preferencin. estabelcc1da no regulamento de 
t872. Obtiveram, pois, a sua liberJade, medi-· 
anto indemnização paga aos respectivos se· 
nhores, 

Hoje, havendo quem entenda, como o- hon
rado senndot• pela pt•ovincia do Goyaz, que a 
lei de 7 de Novembro do t831 ost~ em vigor, e 
que póde-se fazer oil'ectiva a· disposição do seu 
a~t. t•, sel'ia gt•ando iniquidade não indem
ntznt• os SBnhores dos escravos, que forem de
clarados livres, em virtude de to.l artigo. 

O Sa. StLVEIR.t DA MorTA : - Basta que o 
Estado consinta. 

O Sn. Rrnmmo n.\ Luz:-Tal iniquidade tor
na-se mais clamorosa si ao nttander a que jd. 
esttl quasi totalmente oxtincta a garaçlto dos 
contrabandistas ela escravos, que é mesmo raro 
o propriotario de escravos Cjll1 os tenha ha
vido sciente do serem elles importados depois 
de t831. 

Quasi todos os senhores de oscravo.1 existen
tes os adquiriram bona {Ida, por titulas do 
transmisaão inter 11i11os ou causa mortis, e os 
tàm possuido com a tolerancia e consentimento 
do governo e das autoridades judiciarias, nuo 
sendo, portanto, justo que agora possam ser 
privados da sua propriedade, sem a competente 
mdemnizaçiio, 

Si ha cuipr~dos ou responsavais pela oxisten
cia dessa propriedade, outr·os s•·rão allos; me
nos os actuaas (lrC)ll'iat.arios d& escravos, '1ue. os 
possuem bojo por titules legitirnos, visto mlo 
os terem adquirido .•• 

O Stt. SrLvmmA D,\ MoTTA: _:,Menos isso. 
O Sn. RmEmo DA Luz;-.,, por meio do 

contrabando, ou, sciontemonte, dos contraban· 
di R tas. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Legitimo ti· 
tuJo, não; bo:~ fé, póde ser . 

O Sn. Rrommo DA Luz:- Ora, qual ó o titulo 
legitimo ,te l'ropriodndo dcq primitivos escravos 
do Brnzil 1 

Niio sei qual foi a lei quo autorizou a oscravi
diio. 

O que nos diz" histot•ia patl'ia ó que, ha
vendo indica es"mvos, entro nós, para libertai
os, foram introduzitlos oa nfric;mos, que passa· 
rom n bubalituil·os no cnptivoiro, 
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Conheço muitas leis que fazem referencia ti 
escravidão o ostabelocem disposi1'õos osp<lciaes, 
a respeito do escravo; ma.s niio BOi do nenhuma 
que autorizasse, expt•essamente, desde o sBu 
prinoipio, a oscravidito no Bra~il. 

Foi o tempo, e depois as leis, que se t•eforiam 
~ escravidiio, que a legalisaram. 

E' quasi o mesmo que aconteoo<J a respeito 
da escravidão dos africo.nos, depois de 1831. 

Sr. presidente, eu não quero provocar o hon
rado presidente do conselbo, a omittir sua opi
nião, desde jà, sobre a questão do c!iroito, sobre 
a do processo, e finalmente sobre ·a da jul•isdic
çllo excepcional, n que tenho-me referido. 

O que desejo é que S. Ex. nil:o conserve o seu 
pensamento affastado destas questões e qunndo 
tenha de resolver alguma, que caiba nà.s suas 
attribuições, proceda com toda a madureza ore
tlexão, inspirando-se, principalmente, nns cit·
cumstancias do paiz e no b~m do Estado. 

O SR. StLVliiiRA nA MoTTA dà um aparte. 
O SR. Rtsl!IIRO DA Luz:-0 nobre presidente 

do conselho declarou, em resposta ao nobre se
nador pot• Goyaz, de um modo absoluto, que o 

·governo não tem c'ompetencia para se envolver 
nestas questões. · 

Não pediu aquelle illustro senador que o hon
rado presidente do conselho expedisse qualquer 
ordem li autoridade, para flue revogasse os 
despachos que tem dudo ou para que julgasse 
taes questões, antes em um do que em outro sen
tido. O que pediu, e isto esta nas attribuiçõe; 
do poder executivo, é que o governo, em pre
sença de julgamentos tão divergentes uns dos 
outros.,. 

. 0 SR, SILVEIRA DA ,.MorTA:- Não foi isso ; 
pedi que declarasse si eram sufllcientes os re
gulamentos. 

O SR. RroEIRO DA Luz:- Isso V. Ex. disse 
no seu requerimento ; mas no discurso em que 
o justificou, fez o pedido a que me refit•o. Posso 
lei-o, nesta parte, para. confirmar o que digo. 

E' não só disposição expressa no § 2°, art. 102 
da Constituição, que o poder oxecu ti vo póde ex
pedir decretos, instrucções e regulamontns ade
quados li boa. execução das leis, como direito jó. 
estabelecido, n que se refere um aviso do fina
do conselheiro Nabuco, quando ministro da 
justiça, de explicar, o governo, duvidas que oe
corram sobre a intelligencia elas leis, desde quo 
hajam consultas que não so refiram a facto 
pendente de julgamento. 

O nobre presidente do conselho, mesmo, ja 
reconheceu, nesta casa, quando, em 1879, se 
defendia do haver, pelo decreto do i6 do No. 
vombro de 1878, revogado o art. 2° do do 3i do 
Agosto do mesmo o.nno, quo ao governo cnbiu. 
tal direito. 

Sr. presidente, nilo sei si o nobre presidenta 
do conselho tem do tomar nlguma providencio., 
sobre este gmvo nssumpto, quo caiba nas attri
buiçõos do governo, nem tnmbem si virà solici
t~lr qualquer medida dns camm•as; em todo o 
caso, pondero o.incl!c a S. Ex., quo elevo procodOJ' 
com a maior prudoncia o c i t•cumspoq,iio, lom
brajldo-so Hompt•e 'lno, supposto os nctnao" poH· 
auidorcs do osoravos ~ojam in~o~posadoa, nlto 

são, comtudo, culpados da existencia clossa tão 
antig<e propriednde, aclquil'idn sob a tolerancia 
e consentimento da lmtoridade. 

Tenho concluído. ·-

A' i hora da tarde o Sr. presidente deixou a 
cadeira dt~ wesidencia, quo passou a SOl' OQCU• 

pnda. pelo St•, 2• secretario, na ausencia dos 
Sra. vice-presidente e 1° secretario, 

O Sr ... ·snveira da Motta: 
Sr. pt•esidente, sinto difllculdade em corneçat• 
este meu discursC/. Contava responder immedia
tamente ao nobre pt•esidente do conselho ; mas, 
tendo sidc pt·evenido pelo nobre seno.dor pela 
província da Minas, que sustentou algumas 
1déaa ainda mais em opposição às minhas do 
que ás do nobre presidente do conselho, vacillo 
si devo dar na resposta a proferencia ao nobre 
presidente do conselho, que a. deve te1• por 
maitos titulas, ou ao nobre senador pela pro• 
vincia de Minas. 

O Sa. RtBl!IIRO DA Luz :...:. Dê ao nobre presi
. dente do conselho. 

O SR. StLVEIRA DA MorrA : - Quizera dit•i
gir-me primeiro a S. Ex. Devo porem dar a 
preferoncia a.o nobre senador, pela natureza. da 
matel'ia de que se occupou, que é, segundo eu 
disse, mo.is em opposição aos meus p••incipios 
do que o são ás idéas do nobre pres1dente do 

·conselho, que nunca contestou que a lei de 7 de 
Novembro de i83:! deixasse de estar em vigor. 
PorLanto, o nobre senador pela província de 

·Minas disputou o lagar de praferencia neste 
debato, porque o nobre presidente do conselho 
está, a meu ver, mais a.cliautado do que o nobre 
senador. 

Ju vê o senado que eu tenho necessidade de 
responner immediatamente ao' nobre senador 
por Minas. 

Antes, porém, de occupar-mo, com a devida 
attençiio, do discurso do nobre senador, devo dar 
uma desculpa ao sanado, por ter apresQntado 
osto requerimento, ntio o tendo fundamentado 
senão incompletamente, como o fiz. Era um as
sumpto /ll'ave, uma ma.teria que exigia gr~nd~s 
elucidações, mesmo para que o orador se Justl· 
ficasse da iniciativa que tomava em .que.stilo 
tão melindrosa; e no enbnto sou o pr1me1ro a 
reconhecer que fui deficiente, incompleto, 
quando fundamentai o requerimento. Mas fui 
incompleto, Sr. presidente, por um motivo 
que vou alleg~>.r, para que o sonado mo absolva 
desta. culpa. 

Segundo os procedontee, que ha certo tempo 
o. esta parte se têm in traduzido no sanado, os 
roquorimontos não podem ser ,iustificMlos seniío 
até ao meio-dia, o esse prazo pat•a j ustificaçfio de 
projectos, indicações e requerimentos fica ás 
voz os muito limitado. 

A cas[l. abre-ao quo.si sempre depois das H 
horas ha a chamada pausnna, quo se costuma 
fo.zo ,.; h a a loiLura elo oxpodionto, '1 uo pód~ 
multiplicar-ao, ha n. leitura da acta, parecet•es o 
o:tpediontes elo commissõeA, o assim o tampo 
q uo roa ta p 'rn o nosso collogn o nobre senador 
pel~e provincilt do Pmnnti, quo costuma occupar 
n trilmna nesta occasiao .. , 

•· 
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O Sn. ConnmA :-Porque V. Ex. nllo me 
quer substituit• ~lgumas vezes. 

O Sn. SILVI!IIRA DA MorrA:-.,. o tempo que 
resta é qu~si sempre muito pouco, e 011 mesmo 
tonho l~ment~do a reatt•icção com que o nobro 
sen~dor é ob1•igado a tratar de seus req uel'i
mentos. 

O Sn. Conl\IIIIA :-Acho que a ordem do diiL 
nito deve ficar prejudicada. 

O Sn SrLVIIIIl\A DA MorrA:- Póde ser que 
n!to deva; mas o certo é que pelo t•ogimento o 
orador nunca póde ser interrompido; e assim 
é que ainda mesmo nos c~soa em que a ordem 
do dia é mutilada, como acontece muitas vezes 
entre nós, quando um or~dor usou do direito de 
tomar~ pal~Vl'a durante a. primeira parte e 
haja de. pas~al'•se 9. segunda, já mais ness~ 
passagem se Interrompa o orador. 

O mesmo devia dar-se a respeito dos or~dores 
que se incurnbll!n de fundamentar requerimen
tos, porque, senhores, esta restricçilo, apezar de 
estarmos na época das restricções e obstrucções, 
é m11ito importante. Ha matarias, que, para um 
o:ador L!B ~presentar em um parlamento, pre
Cisa de msts espaço. 

Tento de apresentar um l?rojecto, o orador 
tem o direito de expor o espuito da disposição 
quo apresenta. E não ó dado a todos ter o 
atticismo necessario, de modo que em poucas 
palavl'~s possa as vezes fund~ment~1· um pl'O• 
Jecto importante, como era,"Uerbi 9ratia, o meu 
requerimento, que exigia todoB os esclareci
mentos e elucidaçõe~, indispensaveis a uma 
questão lj.UO joga com~ estatística. Assim, ai 
n~ o~c~s1ào eu tivessa entrado no campo da 
eatatiBttca., que era a demonstração do meu re
querimento, não poderi~ fundamental-o nos 20 
minutos que me couberam. 

Por isso, senhores, julguei que deveria dar 
esta satisfação ao senado, porque, tendo feito o 
meu requerimento com uma <lemonstl·~ção 
muito laconica, dahi se seguiu fnllar. sobre o 
mesmo assumpto, depois de mim, depois do 
nobre presidenta do consell10, do nobre sena· 
dor por Minas Gerlles.,, digo, do Espírito 
Santo •• ,. 

O SR. CHRISTIANO 0TTONI : - Deixe ficar de 
Minas Geraes lambem. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA : - ••. o de Mi• 
nas Geraes tambem ; não ha razão alg11ma 
para que ~ província não se honre com isso, 

O Sn. _JAGUARIBIII : -Apoiado. · 
O Sn. StLVlliii\A DA MorTA :-0 nobre sena

dor pelo Espirita Santo foi q11em, até certo 
ponto, completou o meu requerimento, po1•que 
foi quem se incumbiu da parto estatistw~, de 

, que eu me dovaria ter occupado nntes ; \1 dahi, 
desse ineomploto da fundnmontaçi'io do me11 re
qMrimento, resultou ainda outro inconvoniente, 
o foi quo o nobro presi•Lent.n elo conaolho npro-

. voitou-ao desta circumstancia, para mo do.r uma 
rosposta que ou poderia di~or que niio estava 
no caso om que fiz a pergunta; si 011 pudesse 
tGJ' o:tplieado melhor ·amou roquorimonto, o 
nobi'O presidon to do cousolho nilo me tel'in res
pondido nos Lermo~ om q uo o foz. Mns, como 

vou occupar-me primeiramente do discurao do 
nobre sona.dor por Minas Ge1•aes, porque ja 
pedi vania ao nobre presidente do co111ellio 
par~ esta preferencia, depois me voltarei para 
S. Ex. e responderei ao seu discurso, 

Sr. presidenta, o noure senado!' JlOr Minas 
atMOil do frente a questiXo, e é por IBSO que eu 
vou responder-lhe. Eu parti do principio de 
<JUB a lei do 7 de Novembro de 1831 eetsva em 
vigor ; o nobre presidente do conselho concor
dou commigo, que a lei de 1831 estd. em vigor, 

Não ha argucia hermeneutica a que se 
possa recorrer contra o art. i• desta lei; que 
positivamente diz que todos os escravoa imp<lr
tado s depois daquella data aRo declarados li-
vres. · 

Mas o nobre senador por Minas, que atacou 
a q11estão de frente, negando o vigor da lei de 
1831, · proc11roll apadrinhar-se, oollocar-ae d. 
sombra de uma opinião ospeculativa, que tam
bem foi emittida por outro nobre senador por 
Minas,n respeito do <lesuso em que a lei cah1u. 

O nobre sen~dOl' procurou mostrar que ella 
não estava em vigor, porque leis subsequente• 
tinham alte1•ado suas disposições, 

Mas, senhores, é justamente para este ponto, 
que é capital para a questão, que eu chamo a 
attenção do sijnado, vi,to como o meu requeri· 
menta é edificado sobre esta bnse- a liberdade 
dos africanos importados no Imperio, depoia 
de 1831. 

Quaos são os argumentos ~presentados pele 
nobre senador por Minas 1 

O nobre senador procurou achar na lei de 
1850 a infirmação da lo i de 1831 ; mas na lei 
de 1850 o que o nobre senador podia achar era 
~ confirmaçito daq uella lei, Póde-se acreditar 
que uma lei estd. revogada desde que leis poste
riores a ella se referem, e confirmando aaas 
disposições 1 Foi o que fez a lei de 1850 a. roa
peito da lei antarior, de 1831. 

A lei de 1850 estabeleceu um juizo especial, 
rtne foi a auditoria de marinha para conhecer, 
de que~ Dos actos de importação de africanos 
nas nossas costas, determinando um processo 
especial, considerando-se até a co.mpetencia da 
auditoria de marinha unicamente derivada do 
facto de BOTem julgados presas os navios que 
importavam escravos; facto reconhecido e apre
ciado administrativamente, como pertencendo 
ao juizo de presas, cuja eompetencia adminia.
trativa pertence ao conselho de Estado. 

Mas a lei, tendo estabelecido a competencia. 
do auditor de marinha, excluiu expressamente 
essa competencia para todos os actos que nllo 
fossem, para assim dizer, mari ti mos, prove· 
nientoa da importação ou introdueçlto de afri· 
canos. 

Tanto é assim, quo ~·tui está o artigo que 
entrega ao fóro comm11m o conhecimento de 
todo~ OH fuctos derivados da infracção da lei 
de 1831, que foram ent.regueH aos julgamentos 
ordinnrios. 

Diz o art. 9• da lei dn 4 do Setembro do 18501 
quo o n.nditnr do marinha ó espacialmente com
petonl:e pnrn j nlgnr oH crimes de que trat~> o 
(l.l'L 3. 0 

Quneo Hiío os cri mo s:desto nrt. 3• ~ 
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Silo os de intt•oducçilo, de importaçllo ou ton· 
tativa do impot•tução de esct•avos ; o dono, o 
capitlto, o piloto da embat•caçilo, etc,, são con
siderados oumplioes, bem como n equipn· 
gem. 

Toda a compelenoia., oortanto, do auditor dli 
marinha consiste no conhecimento do facto, 
digamos assim-marítimo ; quando se com
mette o acto da introducçi'ío, pódo a campa· 
tencia do j 11iz estender-se, por .causn da lia· 
grancia do dolicto; mas n!Xo se estende quanto 
ao escravo internado no territot•io. 

E diz a lei de 1854, que tanto encareceu o 
nobre senador por Minas, que o auditor de ma
rinha póde conhecer dos ct•imes comprehoudidos 
no art. 3• da lei de 7 de Novembro de 1831, o os 
que 11ilo estilo designados no nrt, 3• continuam 
n ser. processados o julgados no fóro commum. 

Ora, senhores, como e glle, depois· de uma 
disposição tão expressa, póde·so· querer invocar 
a lei de 1850, como derogatoria·da lei de 1831, 
A competencia dada d. auditoria .do marinha, 
tanto pela lei do 1850, como pela lei de 1854, 
nllo. tem efficacia qua.nto aos escravos que exis
tirem em terra; todas essas leis. n!ío podem, 
pois, debilitar a de 1831. 

Ora, senhores, é curioso este modo de s.rgu
méntnr, guando se quot• inflrmar a lei d·J 
1831. Todos aquelles que pl'dtendem debilitar a 
força desta lei, e·mostt•ar que.ella nito está om 
vigor, citam leis posteriores, qun exactamente 
mostram que ella esta em vigor; .-leis que se 
fandam nella. 

Sem inl'ocar o principio horméneutico de es
colll, para mostrar quo esaa. lei não pôde ter 
11ahido em desuso, nb lapso de tempo ate 1850, 
o de 1850 para cá ; som mvocar este principio, 
devo notar que todoa os que combatem essa. lei, 
vil'o buscar remissões em todas ·as leis pos
teriores, em todos 03 regulamentos, quando 
essas leis e eases regulamentos se referem t\ 
lei de 1831. Pois jli se viu alguma lei referir-se 
a outra lei caduca l · 

Nll'o, sonhares ; todos reconhecem, ou o go
verno reconhece, que n lei de 1831 está em 
vigor, e seria um principio perigoso que o go
verno do Br~J.zil invocasse hoje a ine:s:istencia 
dessa lei, que se1•viu do base a tratados e con
venções· intorno.ciono.es, esto.belecendo obriga
·ções reciprocas entre governos; e uma vez os· 
ta.beleciJas estas estipulações, ossos trat~dos 
entre as n1ções, não podem set• ravogados, nem 
sequer pelo po:ler legislativo de cada um~t d~s 
partes contratantes, 

E o que nós vemo~ na nossa logisiCAção, na 
historia do trafico illicito. O gove.rno compro
mettou-se fot•malmente. 

Em todas as su~s communicações diploma· 
tic11s, roconh.1cou sempre n loi de 7 de Novem
bro de 1831, e seria uma falta do fá o uma 
inopcia do govemo invocar hoje a nul!idado 
de uma lei oxistonto, tanto mais, sonhot•os, 
quo, d~sde 1831 aló hojo, todas as lois, todos os 
actos administrativos, roforom-se a e.,s:; lni 
que so quer dizer quo nito c:stt\ om vigor. Nilo 
ó passivo!. D:JVomos port11nto pnrtir do qno r1 
lei está om vigot•, o on, sonhares, p11rto <lo vi
gor da lei, pot·quo r1uoro nchnl' o romodio p•u•a 
os sous inc:nvonicntos. Sou cl~ maior boa fó do 

que ~tquelles que negam 11 oxistoncia da lei ; 
quero ~chat• um romedio, ma~ t•emedio leg~tl ; 
O pOl' ISSO C!UO [ll'OCUI'O oncontl•ar no S'O\'Ol'UO 
apoio á idéa, com quo se póde dar solução ver• 
dadoira a assa questíto. 

A lei de 28 de Setembt•o, diz ainda o nobre 
senadot• por Mina8, crendo quo a lei de f831 c a· 
ducou,determina.quo devem ser matriculados to· 
dos os osct•avos.Pois por que alei diz que devem 
se r matriculados toJos os escravos, segue-ao 
que a lei ·reconheceu n legitimidade d•1quellos 
que nilo oram escravos 1 Todos, ·quer dizer que 
aquelles moamos que estavam cm disputa fos
sem matl'iculudos 1 Não:. logo, o vicio original 
devia preju.!icar essa. conclusllo, mas o. desejo 
de achar meios de modificar a lei de 1831, ain· 
da suggere ao nobre senador por Mi11as um 
argumento tão Cragi! como os outros, 

Disse elle que a lei de 28 de Setembro não se 
referia aos importados depois d;~.lei do 1831. 

Sim, senhores, e set•ta u• absurdo, por
que a lei do 28 de Setemhro n~o podia deiur d~ 
referir-se li matricula daquelles que fossem es
cravos, 
··Porventura a lei de 28 de Setembro precisava 

referir-so aos importados antes da lei de 1831 W 
O argumento do uobra senador, a oonli'ario 

se11su, é improcedente. O que se segua dahi ó 
que a lei t!e 28 d) Setembro, n~o !lucrando de . 
maneira alguma justificar a l<Jgitimidad.e do3 
escrayos impJrta.dos depois d;llei de 1831, na:o 
a citou ; mas a lei do 28 do Setembro refere-se 
semJ,>re á lei de 1831 e, reforinda-s·o, deixou 
subststonto a raiz do mal, que é a es~ravidão ii
legitima dos impot•tados depois da lei. 

O honrado senador ainda procm•ou mostrar a 
incompet0ncia dos juizes que est!o conhecendo 
11 questlto .da. lei d~ 1831, fundando-se cm que o 
decreto do 12 de Abril do 1852, que regulou a 
lei do 1850, dou um .recurso dns dDcisões dos 
auditores de marinha 11ara o conselho de Es
tado, querendo S. Ex. deduzir dahi que.a com
petoncia nessa ma.toria ê toda adtninistra
tiva, o que n~o eju:Jiciaria, -

Oru., jú. vê o senado quanto ó exorbit·1nte 
esse Pl'illcipio e mais exorbitante a consoquen• 
cia. Quando o decreto estabeleceu o recurso 
dessa decis~o para o conselho do Estado, foi •· 
j us.t~ment~ porquo reconheceu 9ue a nudi· 
torta da mnrtnha, tomando conhec1mento desse 
facto, era uma autoridade administrativa, e, 
como tal, o recurso della deveda ser para o 
poder compctonto, crendo pelO. lei, para c·mhe
cer do prwsns e indemnizações, que é o con• 
s~lho do E~tado. Conseguintemente, não se 
pódo, deduzir doa.se r:econhocimonto da compe· 
Lenc1a do .conoclho de Estado fundnmonlo parn 
invalidar a competoncia dos juizea. 

Alóm.disso, sonhot'oJB, o nobr•J senador, que
rendo exclu.it· a competoncia do fôro commum 
para o conhocimonLo dessas questões, o nesta 
parto imp·ugnando o nobro senador, sojn dito 
otttro po.renthoais, estou fallando· em apoio do. 
opinião <lo governo, porque o nobt•o presidenta · 
do conselho, .em sou discurso disso ~ue não 
podia intromottor-so no poder jndicinl, 
No~to ponto, ropito, CJ'Oio qno estou ajudando 

n.o govol'no, como tom sido o meu pn.pol em todo 
onto nog·ocio, · ·apor.at• de ~or t.ido como o licqn-

.1 
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oiado Poro Garcia. ApBznr disso, eu continuo 
a nuxilit•r ao governo. . • .. 

O Sn. LAMYIIlTTE (p1·csidentJ do conselho) : 
-Muito agradecido. 

O Sn. Sn.vmniA DA MoTTA :-••• embora elle 
não queirtl o meu auxilio. 

O Sn. DANTAS :-Niio cre~a. nisso, ello o 
aceita e agradece. 

O Sn. LAI•AYETTE (presidente do conselho) 
-Já agrndeci. 

0 Sn, SILVEIRA DA l\loTTA :-Não diz . iaso 
o nobre senador pelo Espil·ito Santo e por 
Minas. 

O Sn. DANTAS :-Foi pa1•a bolir com V. Ex. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Elia disse. que 

o Sr. presidente do conselho tinha-mo feito 
esse agradecimento por ironia. 

0 Sn. DANTAS :-Nilo, senhor, 
o Sn. S!LVIIIIRA DA MoTTA :-Emfim, la se 

avenham. . 
O Sn. CHRIBTIANO 0TTONI :-Era o meu juizo, 

talvez'me engane. · 
O Sn •. SILVEIRA D.~ MoTTA :-Tudo isto foi 

um parenthesis, que fecho. 
o no&re senador por Minas, atacando a ques

tão de frente, quiz aproveitar todos os 11ancos 
ao mesmo tempo, como general estrategico, e 
por isso lembrou que estes juizes de Minas, a 
quem me refori no meu discurso, e que deram 
as taes sentenças applicando a lei de 1831, não 
podiam proceder assim por meio do despachos 
meramente interlocutot•ios. 

Senhores, agora é occnsiito de eu me jus ti-. 
ficar para com uns e para com outros. 

O nobre senador por Minas o o nobre mi
nistro fizeram um auxilio seu do eu citar o j ul
gamento doe juizes de Minas, e pretenderam 
9.ue eu queria que o governo interviesse nos 
JUlgamentos \'referidos por elles, p!!.ra se poder 
executar a !01 de i831. 

Senhores, eu citei a npplicaçllo da lei de 
i83i, e esses julgamentos dos juizes de Minas, 
como um exemplo da insutflciencia dos regu
h•mentos de i87i e i872 para matricula geral 
e pnrn a matriculo especial. Más o nobre se
nador por Minl!.B enxergou logo um prccipicio 
na competcncia dos juizes de direito, po•· co
nhecerem destas questões, pretendendo que 
dessas suns decisões não ha recursos. 

Sr. presidente, desde que uma q~ostão ~~a· 
cidida no forum commum, ou seJa no ,JUIZO 
civol, ou no juizo orphanologico, o que o .imz dá 
uma sentença, desst sentenç~ ha recurso par1t 
>t relação, o eu poderia citar, não um, porém 
JllUilos recursos do semelhante natureza para 
a relação ; e as relações do Imporia têm quasi 
sempro dndo decisões em contrario á applicação 
dn lei de 1831; do modo que, quando algum 
juiz d!l. sentença, conferindo a liberdade no os
'cravo, polo fn,cto do ~nr reconhecida a su~ im
portação depois da lot de 1831, umn voz mtor
posto o recurso, as relações tôm sempre cindo 
provimentos aquollos que interpõem. 

Mns, como protondo o nobre sonadot• qno os 
V. UI. 4 

juizos nao interponham r: cursos, q unndo olles 
os interpõem ntó ero-officio? 

Pot•tanto, mesmo este argumento do nobre 
~enador, fundado na incompetonoia do juiz, não 
o procodon to. 

., · Ainda tocarei de passagem em um argu
mento de que se serviu o nobre senador por 
Minas Gernes, púra mostrai' que n lei de 1831 
não está em vigor. 

S. Ex. recot•reu nos arts. 8° o 9• do decreto 
de i2 de Abril de i852, quo, por continuar, 
como foi intento louvavel dos governos dessa 
época, a perae&"uiçlto do contrabando do afri· 
canos, incumbtu cet·tas diligencias terrestres 
aos chefes de policia. 

Senhores, o que mais quer o nobre senador 
por Minas Get·a.os, para excluir a compotencin 
dos auditores de marinha, pam conhecerem ex
clusivamente dn rtuestão, do quo o decreto do 
1852, que dá aos chefes do policia, a qualquer 
juiz de paz, o direito do chamar li sua pre- · 
sença qualCJ.uar preto boçal e verificar si olle 
foi introduzido depois dn lei de 183i 'I 

Está, pois, a lei de 183i fortificada pelo re
gulamento de 1852, quo ó ·mais uma prova do 
vigor dessa lei, com a ditfeJ•ença que na época 
do trafico creou-se o juizo especial dos audito
res da marinha, para conhecer do crime de 
contrabando propriamente; o crime de contra
bando consistia na importação de africanos de
pois daquella data, e a.pena de contrabando, 
quo ó a do codigo, era imposta pelos auditores 
de marinha, ~uardando-se tolas as condições 
do juizo especial do auditoria de marinha. 

Mas, nlto sendo julgado sutflciente osso juizo 
especial, crendo para verificar o contrabando. 
maritimo de africanos, voiu o decreto de 1852,e 
disso: « Não, o auditot· do marinha só tom ju
risdicção nas costas, o facto da sua compcten
cia ó um acto maritimo, ti a inll•.,ducçilo pelo 
mar; mas, o africano, dcsdo que desembarca, 
fica fóra do alcance da juris.licçiio especial do 
auditor de marinha, o chefe de policia, o juiz de 
paz, qualquer autoridade ct'iminnl, têm o di
reit~ de verificar si o africano à boçal e nesse 
caso depositai-o. 

SenbOL·cs, eu sei que este assumpto ó muito 
moli ndroso,. o que trazei-o para a discussão 
do senado, embora incidenten·.onte, póde ter 
grande alcance no osta.do em q uo se ncham as 
idóas do pair., todas dispostas, graças a Deus •.. 

O Sa. JAouAntaE:-Apoiado. 
O Sa. StLVIIIIRA DA MoTTA ... para achar 

meios do nos livrarmos dessa cancro da escra
vidito. Mas, umo. yez que as idóa' os tão dispos
tas para isso, e o· quo so procura ó um meio 
quo não pot•tttJ•be a ordem publica, que nilo 
perturbe as rolaçües aconomicns do paiz1 t.em 
grande nterito, grande .. virtude, a propagando. 
quo com mui ln. raz1lo na to1n nctivado, pnrn quo 
sonho!•es ~ Pam convencer nquol!oa poucos 
cégos ninu1t existentes neste paiz, os quaoa 
julgam quo a lei do 28 do Setembro ha do ser 
eterna. 

Süo poucos. os quo .iulgam que a loi do 28 
do Setembro o umn nt'Cn. om qno não ao deve 
tocar, ú um symbolo diante do qual nos deve
mos ajoolhn.r o osperat• qno morra o ultimo os-
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crnvo p~ra quo o Imporia da Bt•nzil possa ser 
chntnaclo um Impm·io liVl'o. As disposições do 
espirita publico são as quo devem o'ncnminhar o 
govo.rno para ftlzor o BOll do;ver no meio de uma. 
collisito como ess~ em quo ello ao a.cha.. 

Bem soi, senhoras, que meu. proceJimento 
góle SOl' mal interpretwlo por algum liconcindo 
liarcia; ma.s estou tranquillo na. minh11. con· 
scionoia : si aca.so minhas dobeis vozes podem 
concorrer. a.lguma. ~ol!sn p!lrn clnre!ll impulso· e 
desonvolv1monto li 1doa da omanctpação, bem 
dito seja eu.. . . 

O Sn. JAGUAR!DE ::-Muito b3m ! 
O SR. SILVEIR.l D.l MOTTA : - Esse serviço 

l!uero fazer e hei de faz r. r n meu paiz; porque, 
tenho dito muitas vezes fóra desta casa e den
tro della, e ó preciso que 1•epitn, por causa dos 
licenciados Garcias : eu sou abolicionista neste 
sentido- quero chegar ó. abolição completa 
pela omanc1pação grndunl. · 

O Sn.Sl!,VIIlnA o.t MorrA:-Consol'\'1\l' cscl·a
vos, indofinidumonto, à ea•·et•a do qu'l mot•ra o 
ultimo ; não ! · 

O Sn. DANTAS dtt um aparto. 
O Sn. Sa.vEIR.I. DA MoTT.t : - Ha1·omos da 

ucnbnr isto, quer queiram, quot• ntio quei
ram. 

O Sn, C.~oNSANsXo' Plil SiNIMBÚ :-Pelos maios 
lognes. 

O Sn. JAGU ARmE : - Rodamndos pela civi
lisaçiío. 

O Sn. SILVEIRA D,t MoTu :-V. Ex. não se 
lem~ra mais do sou que1· quei1·am, qua1• t1<To 
qu~1ram? · 

O Sa. CANS.\NSÃO DE S!NI~IH6 :-Lembro-me 
porfoitnmon te. 

O SR. SiLVEIM DA MorrA:-Pois seru da 
mesma manei.J•n. 

O Sa. C,lNHNsXo DE SrNumu':-E' o ofl'oito O SR. CANSANslo DE SINmaó :-Disso e 
da. lei. fiz. .. 

O Sa. L.~FA YE'rrE· (presidente elo conselho) : 
- E' o pensamento da falia do throno, 

O Sa. SILVEIRA D.t :MoTTA : - Mas os maios 
de chegar a ess:l omnncipaçüo gradual são 
varias. O governo, na falla do Lhro no, pela 
qual não sei si o ministerio actual rcspond~,,, 

0 Sn; LAFAYETTE (1l1'CSidente do conselho): 
-Eu já disse o pensamento do ministerio actual 
a esse respeito. · 

0 Sa. SILVEIRA. DA MOT:rA:-0 governo, na 
fs.lla. do th1•ono, já se comprometteu n romper o 
silencio, o no silencio a e~se respeit~ ó que 
acho quo está o crime. O ministerio passado 
já decht•ou o que eu quero : A lo i do 28 de Se
tembro é .insufficionte; ó preciso reformul-a. 
Com a le1 de 28 de S3tembro a escravidão não 
se acaba no ·Brazil. 

0 SR. CANSANSÃO Dlil SI:mmó:-Oh ! SO• 
nhore.>! 

O Sn. SILVEIR.\ D.t MOTTA:-A ostatistica o 
mostra 9.000 escravoa emancipados por um 
f11ndo de em:mcipnçiio do 12 ou 1::1.000:000$ dão 
a demonstt·açfio de que, como dis>e o nobrJ 
s~nn~or. pOl' Minas, o.s~o fundo de ~mancir.ação 
nao o uma col!sa sort:l; a omnnc1pnção ficará 
eternumeste adiada. · 

U~t Sn. SENADaa:-E a morte? 
O Sn. Su;vEm.l DA Mo'CTA:-Quor esperai' 

que olles morram t1dos? Niio astd. má.,. E' o 
quo estou dizendo, querem espera1• que ellos 
morram touos; e, si o cspornl'·~m, ó quo e1los 
hão de vivnr mais. A mortalidade, o fundo ele 
emancipação o n. mnnumisiio ospontanen pro
dllzem resultados que essa ostatistica t·:m do
monstt•ado. 

Mas, nindt~mosmo dados todos ar. tos resul
tados ostatisticos, sorin preciso esperar n morto 
do ultimo para so ac:t bar. 

Triste recurso ! 
Deus preservo o Imporio do Braúl desta dos

graçn.l ... 
0 Sn, .lAntT.Inmrn :-Apoil\do, 

O Sa. SILVEIM DA MoTTA:-Qua~• queiram, 
quer não queiram, a cousa ha do ao . fazer e ha 
de se fazei' razoavelmente. 
. Eu aqui estou pa,ra t>j udar muito o nobre pre

Sidente do conselho, • , 
0, Sa. LAFAYETTI!I (pl•esi,lentc do CO!lsellto): 

-S1m, senhor. · 
O Sn. SILYEIM o,\ Moru ..• si ou vir que 

ello não é Sganarello, porque si elle estiver 
prompto para me dizer, ora que sim, ora que 
não, e escolher para si o papel do personagem 
de Moliêre (riso), então não ; mns si S, Ex. 
não descer a este papel e fót• positivo, sim, 

E, como eu ia dizendo, si S. Ex. apresenta!' o 
projecto de localisaçito da escravidão e essa lo
cah~açiio não vier rodeiada de taos re>tricções, 
que sejam alguma genoralisnção (tenho espe· 
ranças nem receio clisto), creio que o governo 
jó. terd. dado algum passo indh•ecto. , . 

E cu tenho cst~:lo t.\ espora do projecto, senão 
cu ,i :i tinha apresentado o meu, po1•que tenho 
um para aprosentar. Ja declai'Ci aqui ao senado: 
si o governo não apresentar o seu projecto 
nesta sessão, apresentarei ou o meu com as 
condições do nüo partur:Jnl' a ordem publica. 
Eu creio mesmo que os senhores hão do acha!' a 
couso. razoava!. 

Mas o ~uc espero do nobre presidente do 
conselho o o cumprimento de sttn promessa a 
respeito dn localisaçüo. E' J1reciso que o nobro 
presideuto do conselho cumpra essl!. promossn. 

As q uostões do elemento sorl'il neste paiz e a 
dos impostos pi'ovincin~s silo ns de mais impor
ttlneia quo estão no tapete. 

0 Sn. BARROS BARRETO:- Apoiado. 
O SR. S!LYEIRA o,l MoTTA :-Si acaso o go. 

vemo ponBlll' r1uo pórlo continuar na suo. inm•cia 
o niio der solução " ossos dons problemas, hn 
do voar. E' pr.1ciso decidit• casos tlous problo· 
mno. o docidil-os rogularmonto, como ou quot•o. 

A questão doa impostos provinciaos, verbi 
[JI'Ct!·ia, ó molindrosissimn.. 

O nobt•rJ prosidonto do conselho, pormitta-me 
nm~ libat"C!ado : ~ rospoitn rlostr1 <JUCKtiio S. Bx. 
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nindu. tem-so ncr~nho.do 1unis do que a J•cspoito 
ela do alo monto soJ•vil. A questão ·do olomonto 
SOI'Vil jt\ no< mostJ•ou um meio do solução- n 
localisaçlio ; mas a I'Ospo\to d:t oull't\ quosliio, 
pelo menos S. Ex. foi mai> nv,u·o ••. 

!locot•do-:no do le1•lido nos All!Jaos :1 resposta 
de S. Ex. ds interpolln\•Õos do illustro depu
tado pelo Rio do Ja110iro, o Sl'. Andrade l~i
gueirn, quanto no pt•ojecto da divisão do rondas 
gernes e pt•ovincinos. A o.•t~ J•ospoito S, Ex. 
repetiu tJ•es vezes : Póde ser c1uo sim, pudo ser 
quo n~o. 

O Sn, LAF.WETTB (Jlrcsidcilt~ do conselho): 
- Entilo V. Ex. niío leu com n dovi•la ntt~n
çiio a roSJlOstn. 

O Sa, SILVE!R.\ DA Mo·rTÂ:-Esttl aqui (mos
trando),a respeito da <livisl!o, V. Ex, roepondeu 
tres vozes: -Pode sol' que sim, pó do ser c1uo 
não... · 

O Sn, L,\F,\YETTE (presidcnec do conselho): 
-Era cm relação ti pergunta qae me cl•afoita: 
-Si o governo aceitava -o projecto dt~ commis· 
são em. relação a cato ponto, o quo respondi : 
- Póio ser que sim, pódo ser que não. V, E~. 
está dando d minha resposta uma generalidade 
o um alcance que ella não tom. 

O Sn. SILVEIRA DA MorT.\:- A' peJ•gunta: 
- Si o governo perfilha o p~ojecto do nobre 
ministro da fazenda. Respondeu o nobre presi
dente do conselho que clla estava prejudica'la, 
porctue o ministro !la fazcndn não formulara 
pro,iecto. 

Nlío formulou projecto, ó certo ; mas formu
lou na idóus, e no seu relataria estão as idéas. 

0 Sn. Sn.v:mmA DA MOT'I'.\:- Sonhore11 
como ou disse, as duna questões culminnntos da 
t~ctualidade srro as do ol"m~ulo so!•vil o a dos 
impostos provin?bo3, o _po1· iseo foi quo tofluei 
nellns ngorn, po,s CJUO nuo nntrnvam senão late• 
ralmonto no negoo1o sujeito ao debate. O ceJ•to, 
pot•óm, ó quo a l'ospeito do olomenlo s,rvil 
S, Ex. manifoatou pons,unonto qao equivale a 
um proj'~cto; nntrotanto que n l'Ospeito da erga· 
niznçilo financeira dns pt•ovincias, S. Ex. não 
quiz deixai' ponetrnr do modo algum qual e:·n o 
seu pensamento, 

O Sn. LAFAYETTE (presidenta do conselho) : 
- O nobre senado!' estd.. engac1ado; talvez fosse 
mais cxP.licib a l'Ospoito dessa r1uostiio do que 
a l'ospe1to da do elemento serv ii, . 

O Sn. Sn.vEIRA DA MoTT·\:- EntJ•etanto eu, 
·e por isso foi que pe:Ji lkmça a S. Ex,, qu~n
do v0jo um goyerno vacillal' nos scua p~ssos pri· 
meiros a respeito de que;tões vitaos, desconfio •. 

O Sn. L;\!i'AnJTrE (prcsiden~o do con· 
selho) : -Nilo houve nenhum~ vncillaçilo, 

O Sa. StLVEIR.\ DA MoTTA : -Nilo vojo que 
hajn dotel'minação por parto do governo, con
fot•mo os governos parlamentares costumam 
mn nifostar-se. 

Seaborcs, ha muito tempo quo ostamoa pado· 
cendo d~st:t molestia. 01•ganir.am-se ministe
rios e todos ellos com solomnidade muito 
grande apresontam-se perante na camar<~os o 
dizem : « Est"mos cstudan:!o ! • São meninos 
quo vão para a escola, estiio estudando ; quando 
ae exige, se pode que npresonte algum pro
jecto, o governo responde: c Não, senhores; 
estamos estudando ! » · O Sn. BAanos B.IRRETO:- Ntio ha projecto, 

houve actos. Ora, v~jo· quo esta molostia continúa, Mas 
o Sn. SILVEin·' 0,1 Moru : _Isso é outJ·a obsei'VO 'lUG uos paizes mais adiantados no llys

cpwstüo, questão essa que nlio pertence só ao t1ma parlamentar, os gov'1·nos nno procedem 
nobre pl'eaidento do conselho. desta manoil•n. Quando o~ ministorioa sobem, 

''llbsiatc a. segunda perguntll:---0 governo já ao sab3 o que vão fazer, pm•que tôm idéas 
pas·•ndo incumbiu uma commi~são do organi- feitas a l'espeito do tolns nB questões que se 
zar projecto sobre a divisão do rendas geraos e cliscutom, não esporam o poder para estudai-as. 
provinéiaes? Esta commissilo elaborou projecto Niio me !ombro agora do nomo de um ministro 
o aceita o goVOI'no ns itlóas do projecto, som in- do Sr, Grávy, o co!lcga do fa!locido S1•, Gnm• 
t1•oduzir-lho modificação alguma 'I betta, o qual, oendo chamado para um minis· 

O Sn, LúAYE~'TE (p;·csitlcntu do cons.Jlho) : te1•io organizaria por eu to ultimo, no dia. se·
- Eis nhi a pergunta do Sr, AndJ•ndo Figueira; guinto apresentou na camnra trea ou quatro 
som duvida., foi a resposta em rolaçiio ú pcl'- projectos r•eorgnnizando tolos os serviços da 
guntn feita; pódo ser quo o governo aceito o mal'inha om F1•ança. Não mo lembro do sou 
pr(\jecto como foi feito, póde 801• que nilo, Jt\ nome, mns ora um official notllvol na marinha 
vô V, Ex. que isto ó co1•1·ectissimo. francozn. Apl'Osentou todo; ossos projectos logÇI 

0 Sn. Sll.VEIIl.\ DA MoTTA:- Eu ia ler oa no dia seguiu to; mas ~orl}ue, s :nhoros 1 Porque 
ora um homem especml, estudava as questões, 

outros doua-pódc ser fJ>'C sin1,pód:c se•· qua mio; não GSJH·rnva a fa1•da bordada para c:tnminal-as, 
mt~s ntio lcl'Oi. RespondoJ•o\ no co.·rcctissimo p~ra pcns11r om medi'lns; qunndo se apresentou 
do nobt·o pt•osidonlo do conselho. como governo jt\ na trazb estudadas. . 

Eu disse htJ: pol!co qu? S. E~., n 1:o~peit.? elo Mns, nós vemo" entro nós que sobJ•o questões 
elomonto ;crytl, tmba stdo m1us oxp!rcJto, llllh:~ como o elemento servil 011 como a rofol'ma 
moslrn·lo mn1s o ponsnmonto do -;·ovorno, quo o finnncoirn dns proviucins, o governo aitlda nllo 
o rtuo en qu~I'O sa;Jer, pouco roo m.o d~mrlo .a' 1 nprcqouln icléns. Entro nós ouvimos ullognr 
fórma do p~DJOClO. E tom, nad11.mnt: o~ncl.~ ·. o I ca:;n chnpa: «O governo caL1\ ostu,Jando, o 
nobre p1·osrclenl;o do conselho fo_: mn1.s oxpuc1Lo g·ova1·no hn clo opportunnmonto rlnr provi-
no ~o11 p<·mnmont.o ?"m rolnçuo n~ clr::-t~ntn tlenoins! » _ 
BOI'Vr[,!o que tt rosporlo clastn qucsl"o c! o Jtn• • O paiz cal.:\ cnnsndo di~lo, São T~Ncisos ho· 

. postos. I mons cno~e:ico,;, activos, dotormmndos, quo 
O Sn. LAFAYICT'rm (prúidn,:c rlo conselho): chngnom no porlor snbontlo o quo vüo fazor; 

-N1Io1 senhor; v, Ex. ostt\ ongan~cJo, mas ostuclnl' 1dóns dopols do ltl ealarem, iH~o 
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não, porque ó uma oscol11 muito custosa para 
o pai~. 

Eis a razão pot• que pedi licença ao 11obro pt•o
sidonte do conselho 1'1' · 1 apresentar benovolu
mento o.<ta minha n ' .t·ehensão a respeito dn 
falta de determinação do govorno. 

O Sa. LAFA\'lllTTlll (presidente elo conselho): 
-E' urna illusão optica ;·V. Ex. ost1t onga· 
nado, nito falta ao governo deterrninaçuo. . · 

O SR. JAGUARIBlll : - E' tão obscura que. o 
pai1. niío a tem cornprohendido. 

O Sa. StLVllliRA DA MoTTA :-Eu acho que o 
nobre presidente do conselho é um homom de 
gabinete, e não só de gabinete ele ministros, 
como jl\ ero de gabinete antes de ser ministro, 
o como homem de estudo, eleve ter ielóas assen
tadas sobre estes assumptos. O estado, poróm, 
trro comple:to elas relações do rninisterio cóm a 
canumi, parece que tom amortecido um pouco 
n S. Ex. o que o tem peiado.,. 

O Sa. LAtiAYETTE (presidente do conselho): 
-'-E' uma apt•eciação erronea. 
· . O Sa. S!Lv:II~A DA MoTTA ... quaiit!o eu. 
entendo que o meto que tinha o governo de alar
gat•, de fortificar sua maioria na camara dos 
deputados, era apresentar-se francamente cotn 
projectos dereforruas'liueraos e muito liberaes. 
Isto pilleria servir-lhe de escudo ; mas, com 
esta indecisão em que tem estado, parece-me 
que pouco fará. 

Agora mesmo nem o governo ainda pôde 
fazer pass11r o creJito para o congresso ped''·· 
gogico. 

V.ou agot•a voltat·-mo. para o nobre preeidente 
do conselho ... 
·.O Sa. LAFAYETTE (p,·esidanta do conselho): 
-V. Ex, não tem sendo se occupado commigo '! 
(Riso). 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- Ató agora te
nho-me occupndo com o Sr. Joar1uim Delfino. 

O Sn.. JAGUA!liBE: - Tem-so occupado com 
incidentes, agora vai entrar na questão do ele-

·mento servil. . 
O Sn. SILVEIRA DA 1\!oTTA:- Sr. pr.osidiltil", 

ou contintio no m·,smo constrangim•mto. Te
nho ngot•n do responder no nobre pre3idenlo elo 
conselho, com quem devi~ gastat· metl tempo, 
·ante~ do que com o discm•;-o do Sr. sen11dot· 
por Minas ; mas ngot•a pouco tempo tenho, 
sendo quo o mesmo que jn tenho gasto r\ do 

'mais e a attonção do senado est:i fatigada pnl'n 
umf/. discussrio dos tas. 

O Sn .. l.\oU.\1\lTIE: -Em todo "fLBO, os poucos 
que restam o ouvirão com todn, n atlençüo. 

O Sn. S:r,\'l'.IRA DA MoTTA: - Di1·iginclo-me 
no nobre presidente do conselho, não devia ser 
c0111 l1mt~ ostroite~n do tompo, dovin ser umn 
diacus~11o mais lnrg-n... Nilo llui, Sr. prosi
c]entn, ai podoril\ fnl!nr m11i" unm vc?. nosto rc .. 
r1norimonto 'I 

O Stt. l'ItmSIDI~NTE:-Não, sonhar. 
O Sn. Su,n:tn,\ DA MoT1'A:- .Julgnva qno 

c rrno autor d 1 l'O<JUOI'Ímonlo podin falia\' mai~ 
1/llll\ voz. 

0 Sn. PREB!DENTE:-E' Cl segunda VO:t que 
V. Ex. ffLllll, · 

O Sn. SILVEinA DA MoTTA:-Hei de apJ•o
veitat• i.. liç~o ; agora, quando man<lar algum 
requet•imonto,ha de set• ... 

0 Sn. DANTAB: -Sem falia r. 
O Sa. SILVEIRA DA Mo·rTA:-Sim,senhores, 

ha de ser .sem fallar, e depois ficarei com as 
duas vezoa ··para explicar o meu pensamento, 
Como a dism1ssão ha de principiM por Ojlpo
siçüo, eu poderei responder e replicar. Mas 
assim mesmo nilo faz mal ; eu J•esumirei os 
pontos em que tenho de responder ao nobre 
pt•esidente do conselho. 

Sr, pt•esidento, o meu requerimento corno 
esta redigido, com a ingenuidade que o nobre 
presidente do conselho r~coobeceu, tinha por 
fim proporciona.r ao governo uma declaração a 
respeito dessa questão e habilitai-o a con
tentar a opinião do paiz a respeito da lei de 7 de 
Novembro de 1831 , 

Quando redigi o requerimento, reconheço-o 
hoje, apezar de tel-o feito aqui. de momento e 
depois de fallar, tive uma inspiração, porque o 
quo pedi foi unicamente um pretexto para pro~ 
vocar do governo uma declaração a respeito 
ue'ste ponto :-São sufflciontes as condições dos 
dous decretos do alistamento geral e especial de 
1871-1872, para poder reconhecer-se que os 
importados depois tla lei ele 7 de NovombJ•o de 
1831 estilo no caso de ser decla1'ados livres 1 O 
que ou queria saber é si o governo achava 
auffioiente, ou não, o exemplo que citei do jul· 
gamento do juiz de Pot~ao Alto, em Minas, de
clarando livre um africano pelo fncto de se ter 
manifestado com a idade ele 36 unnos e assim 
vel'ificnr-se que era importado depois da lei de 
1831. Esse facto eu o citei, unicamente para 
mostra r que a lei de 1831 estava tendo urna 
intelligoncia. varia, e que essa intelligencia 
varia em assumpto tiio melindroso poderia ter 
consequencias muito oerins. 

Ora, o nobre ministro podia ver que a minha 
reg uisição, a minha impertin"nei!l era a res
pmto das condições do3 dons regulamentos. 
Estes regulamentos exigiam certas ileclarações 
e ~u quereria que essa~ declaraçõe~ fossem 
rno.is cxplieitns, porr1ue com ellr.s se podet•ia 
Yol'ific:cr si acaso os africanos importados de
pois da lei do 18:31, com fnud:amenlo estavam 
ou não no c~1s0 de serom declat•ados livres. 
Mas o nobre ministt•o respondeu quo as dlicla
raç5es dos regulamentos são suft1cientos; ontre
tnnto, S011hores, as doclaraçõos dos regulamen
tos são tiio pouco sufflci~ntos,que, pelas est:atis
Licas ministradas, moamo pelo govemo, se vê 
quo ha umn, confnsiío completa a resJloito das 
condições dos esct•av0s existentes no Brazil, 
impot•tados depoiq da lei de 7 do Novombt•o do 
1831. 

As ostatisticas mostram n insufficiencias das 
doclarnçües do regulamnnto; entretanto o no
bre ministi'O vom o nos di~:« Slio suflicientos.» 
Mas porventura o nobro ministro póde suston
tur que com ostas doclat•açõos quo julga suffl
cinntes, a" o"l!1tisticns oslílo foitaH do modo con
vnniont•' o oxprirnom 11 vet·rlado 1 N:<o. Basta 
pugar no relntorio do ministorio dll agricultura 
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para ver-se que o governo mesmo é o pri
meiro que reconhece n deficiencia dos dados 
estatisticos que nós temos. 

E donde vem a insufficicncia desses dados 1 
UM SR. SENADOR :-Proponha-Ee uma nova 

matricula. 
(H a outros apa1·tas.) 
O SR. SILVDinA DA MoTTA:-Vom de que os 

regulamentos silo insufficiantes, porque nito 
exigem as declarações necessat•ias. 

Senhores, o proprio gove1•no reconhece a 
insufficiencia dos regulamentos, para se poder 
obter uma matricula conveniente, afim de se 
podet' legialar a respeito do assumpto. · 

Como é, pois, que o nobre ministro vem di
zer que os regulamentos slto sufficientes 7 

Si o ·alto, pot• que na:o nos da uma matricula 
conveniente ' 

O SR, LAFAYETE(presidente do conreZho):-
0 relatorio a ~ue V. Ex. allude é do governo 
transacto. 

o SR. Su.v:iiiRA DA MoTTA:-Ah! muito bem, 
eu jã esperava isto ; mas é uma d<iclaraç1io 
precio'sa, a que o governo tem-ao esquivado 
mais de uma vez, H a actos em que o governo 
actual tem querido passar como continuador do 
mi nisterio passado, e como tal poderia .aceitar 
a solidariedade desses actos. · 

O SR. LAFAYETTlll (presidente do conselho): 
-Nlto e acto, é uma opinillo sobre negocios do 
administração, 

O SR. SrtV'EIBA DA MorTA:- Mas é uma opi
nião importantissimfl sobro um facto de tanta 
transcendenoia como este : trata-se de oeter 
meios de realizar uma estatistica conveniente 
para ao poder legislar a respeito deste magno 
aasumpto. 

O SR. LAFAYETTE (presidente do conselho): 
-Basta executar a legislação existente. 

O SR. SILVllliRA DA MoTTA:- A legislação 
existente e ~ legislação a fazer-se, hão de ,iogar 
com dados estatisticoa, o, nri. caroncia destes, 
não é passivei fazer cousa que p1•este ; sonil:o 
vejam-ao as incongruencias que ost~o resul
tando, 

Entretanto o nohre presidnnte do conselho 
quer legislar· sobre a loco.lisaç!ío da escrava
tura •. , 

0 Sn, LAFAYETTlll (ÍJI'OSidento do conselho) : 
-Leia os art. 21 o seguintes da lei do i do 
Dezembro de 1871, o verá si esse serviço ost1l 
ou nilo bem regulado. 

O Sn. SrtvliiiUA DA MoTTA : - Conheço as 
disposições : exigem certaR declarações, 

O nohro ministro cita este decrob, porquo 
ahi •o exige declarações de naturalidade e do 
idade. 

Sr. president.o, vo,io r1ue n11o posso concluir 
o meu discurso da maneir(l, por quo dosojava, 
dom01·nndo-mo na ro1Rposta ó.s obsorvo.,õos feilas 
poJo nobre proaidonte do conselho ; alóm do mo 
faltar o tempo, n•lo quero cnnsar os mous col· 
lng'ILB. 

Mas, pnrn nbrovinr o dobr>te, torarei om um 
ponto unicamente, viM to importai· a dofosa do 

uma falsa imputaçilo que me fez .o nobre presi
dente <lo oonsolho, 

S. Ex., querendo declinar da questão, fugiu 
de entrar nella directamente, e assentou de 
exccpcionar os meus argumentos, a respeito do 
facto deduzido dos julgamentos doa juizes de 
direito, attribuindo-me (reta é que e a falsa 
imputação) a idéa de querer que o governo in
terviesse nos julgamentos, 

O Sn. LAFAYETTm (presidenta do conse
lho) :-Esta no seu discurso publicado, e eu 
ouvi aqui. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Nilo està; nlto 
senhor; e V, Ex. ouviu mal. 

O Sn. LAFAYETTIII (presidente do conse
lho) :-V. Ex. disse que havia variedade nos 
julgamentos e invocou a intervençllo do gavero 
no· para fazer desapparecer essa variedade. 
Isto esta no seu discurso. 

0 SR, SILVEIRA DA MOTTA :-Eu citei o 
facto, disse que havia variedade nos julga
mentos, e mostroi a necessidade de novo re;. 
guiamento para a execuçlto da lei de f850·; 
mas n!ío pretendi que o governo interviesse nos 
julgamentos. 

o SR.. LAFAYETTE (presidente do éonse
Zho) :-V. Ex. invocou à intervenÇlto do go
ve.rno para fazer cessar essa variedade dê 
juri•prudencia. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Mas fazer ces
sar como 1 

O . governo tinha á sua dispoaiça:o ex\)edir 
um regulamento que ampliasse as cond1ções 
declnratorias da matricula. 

Tendo em vista o pensamento de fazer uma 
matricula nova, o governo podia, ou fazer por 
si novo regulamento, ou solicitar <lo po~ 
der legislativo a aut01·izaoão quiJ tivesse por 
fim ... 

O Sa. LAFAYIIITTm (p1·esidetite do conselh,~: 
-Mas si V. Ex. nega toda.e qunlquer autori· 
zaçiío, como aconselha ao governo que peça 1 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- O governo que 
a poça, embora cu negue. (Riso.) 

Em geral, eu nito dou autoi-izaç1los ao gà
verno, mas.,. , 

O Sa. LAliAYlllTTE (presidente do conselho): 
-Mas aconselha que as peça. 

O Sa. SILVEinA. DA MorTA . , • mas, quando 
se trata de m~teri~ administrativa, om que a 
compotencia do g·overno é iuqueetionavel, não é 
preciso que ou dê a autorizaçiio que a consti· 
tuição dá, qual a do expedir regulamentos para 
a bott execução das lois, 

O nob1·o p1·esidente do consolho, em 1879, 
deu a su11 opinião sobro o direito e o modo de 
reg~lamontar as lois; não tive occaeillo de 
tomar parte nessa discussão, apezar do ser ató 
provocado pelo nobre ministro, porque adoeci ; 
sonilo o teria feito. Mas n. opinifio que o nobre 
minist1·o está Roguindo agora ó justamente 
opposta liqnclla que seguiu outr'ora. Está aqui 
nos 11nnaes do parlamento, o vou repetir parn 
ficar bem ostabolooido. 
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Disso S. Ex. llJ\ sess:"io de 2•1 do Julho do 
!879 (lê): 

c Pa•·a nquilatnr quão longo Oiilá. da vorda· 
delira dout,•ina dJ nobro HonndoJ•, boatu consi
deJ•nr n nnturcza da lei e 11 do decreto do poder 
exeeutivo, do regulnmento. A lei oatnbcleco oa 
p•·incipios direetore.! do nssumpto, o no regula
mento combinam-se os meios que, sem nltern~• 
o pensamento do legislador, tornam-se preci~o.~ 
p11rn a melhor execução du lei. , • • · 

O Sn. LAF.'\YII)TTJl Qwesiàenta elo consclM): 
-Esu doutrina é síi. 

O Sa. SILVllllRA D! MoTT,t :-(contilluando a 
ler) ~ •.• Disto deprehende-se que o governo, 
q11ando ehega a con1•encer-se de que ne mc
didns qtie empregara p:ll'n executai' a lei n!!o 
silo realmente as melhores, est:l no seu pleno 
di1·ei to derognndo-ns 011 substit11indo-ns por 
outras, que, mais nde'luadasjulgue para chegar 
áqualle ftm •.• » 

OSn. LAFATlll'l"fE (pJ•csiclente do coMelho): 
Issq tud~ ó correcto. 
. O Sa. SILVJlmA. D.t MonA :-Pois si não são 

as melhoro>. as disposições do regulnmento 
actu:~.l, porque S. Ex. não as póde melhorar, á 
vista desta sua intelligencia 1 (Continua a ler): 

c , •• e muitas vezes no regulamentar na 
leis, e sobret11do as leis que pertencem propria
m~nte tl administração, consigna (o governo) o 
modo por que aa entende. • 

Orn, senhores, não ha nad::L mais positivo. 
O Sn. LAF!YETrE (presidente do conselho) : 

-Essa doutrina ó correcta; eu a sustento ainda 
hojo. 

0 Sn, SILVEIRA. D..l MOTTA :-Nilo exigi que 
o JlObJ•e ministro ( porgue me havia de levanlnt• 
este fnlm testemunho~) fosse intervir na ju
risdicção dos juizes de dil•ei.to; pedi-lho provi
dencias; quaos são as providencias administra
tivas que estão ao alcance do nobre minietro? 

São essas 11 q11o S. Ex. so referiu oru :1879; 
s. Ex. póde reformar o regulamento, pódo 
esta.beleceruma matricula nova, podia ató dar 
una interpretação, que aliás a lei nlio preéisa, 
porque S. Ex. confessa que olln está em vigor. 
Pois, como imputar-me ump opiniiio que ó um 
orro •lo direi to 1 

O nobre ministro, que as VtlZes por exccs· 
siva benovoloncia, ainda se lombra de que fui 
nau mestr.~, embora. eu reconlwça que hoje es
tou um mcs\re debilitado, s~m o viço du minha 
iutelligencia naquelle tempo, não podia attri
buh··me raso Ol'l'O,pOl'CJllO devo sn.<,er que, <iesdn 
que tenho ·•ss••nto n<ts camaras legislativas, to
nho s11stontndo somp:re ns me~mns opiniõos re· 
strictivas do direito de regulam' •ll .. ;• <JUO o go
vemo se arrog.t cts vo1.es n r .. speito das leis. Si 
algum er•·o po,so commotto•·, ó pelo excos'o 
com quo def,lndo n doutrina re;tdctiva dos re
gulamentos, e é por isso tnmbom que sou op
:p()s\o ás autorir.nçõas. 

Não posso, S1·. presidente, occupm··me do 
discurso d 1 nobt•o minis Iro como convtnhn, por
qllo tenho' tido som p1•o os ta infclicidndo : pn1•n 
fazer o roquol'imento fui conrctnrlo no rriucipio 
pelo oxpedionto o poln ord•)m do dia, o hojo fui 

podado pelo nobJ•o •Jonador por Minas, de modo 
quo não pude dar 110 nobre pt•esidcnto do con" 
solha uma rcBposta oomo desejava. 

Desculpo-mo iS. Ex. 
O Sn. JAcJUAiliUE: -Muito bem ! 
Não lJaven.lo mais c1 uom podia~c a pabVI'a, 

nem nurllOJ'O para votar-ao, encerrou-se a dis
cussclo, tlc~ndo n<lia~a n votação. 

O Sn. 2> SJJ:CilllTAnro, servindo de presidente, 
deu para orJcm elo dia 9: 

1• parte (até !Is 2 1/2 horas ela ta1•de) 

Votaçilo da matet•ia encerrada. 
f• discuso~iío do parecer da commissão d.) 

constituição conced~ndo licença no Sr·. senador 
Antonio Diniz de Siquoha e.Mello. 

2• discussão da proposta d1 podor oxecutivo, 
convertida em Pl'ojeoto de l~i pela e~mara dos 
deputados, n. f36 do i882, abrindo no minis
terio do lmporio um credito extraordinnrio de 
f2.000:000$ para continuação das dcspezas com 
soccorros ás províncias tlagelladas pela sêcca 
e moleatias opidemicas. . 

2• parto (lis 2 1/2 horas ott antes) 

2• uisc11s~íio das proposições da camara dos 
deputados, do corrente anno : 

N. 46, autorizando no governo a mandat• 
ndmittir à mntl·icula no to anno do qualquer 
das faculdades doj;lmperio o estudante Antonio 
Alves da Silva Junior; 

N. 47, autorizando o governo n mnnda1• ad
mittir á matrio11la no i• anno de qualquer das 
faculdades de dil·cito tlo Impcr·io o estudante 
Alcidcs Rodrigues do Souzl ; 

N. 32, autorizando o governo a contar pat·a~a 
jubilação do professor vitalieio da cadeira do 
portuguez do Imperial collcgio cb Pedro II, 
Mnuoel Olympio Rodrigue3 da Costa, 'l tempo 
que se liquidar do seu m!lgistol'io como pro
fessor publico n:t província ela Bllhia. 

Leva ntou-so a sessão às 3 hOI'IlS da tarde. 

45• SESSÃO 

EM 9 DE JUI.liO DE f88S 

Pr.;sielencia da Sr. Baraa de Cotegípo 

SUM.11AUIO: -EXJ'EDIR"''·- Jloquorimcuto cm parecer. 
Approv:~çiio. ·····Divisão do ovoluçõos. Discurso o ro
quorimouto tlo ~\r, Corroia. Disr-nnw rlo Sr. Ln.· 
faycllo rprosi~louto do conselho). Approvar.ão d.J ro· 
ftllOI'Íirlon'to.-Pill~JCJIIA NRTI~ DA onmm no IJJ.\_._ Volnçffo 
do J'OIJUDI'imonto do SJ', Silvo ira dn ,\toltn o ntlditamonto 
tio Sr·. Christlauo Ottonl !:J·Jbro a\'OI'har.ãn do oscrnvos. 
Hojoiçlio do amhos.- Licença nn Sr:t~onatlor ,\ntonlo 
niui;: tio :-:;jquolra o }!folio. AptJI'O\'ac.ão 0111 ta. tliscns
s;io. 11 S1·. Grt11. Machado podn rliRpOHs:t 110 inLOJ'Ktielo 
para a ~1\ rliscussfio. O aonnJo eoneedo.-:mGllND.\ T',\1\'1'1\ 
liA nnn:m D:> nu.- Ct•(l(lJto oxlr:'LOI'tliun.río :almildstorio 
do imporio. OhS"I'VaÇÕt)S do Sr·, prct~itlonLlL ni~CIHSII o 
roquorimonto tlc adiamont11 1:o ~r. Si!volr:l Lln 1\foLta. 
Di~eur:w do St· Con·oia. ;\pprovaclio elo roquorirnord.o. 
-1\fatrlcnla do OHud HlLos. AJlprnvaç:ão. --,Jubilar-ão do 
um profO.i:ltll' tio collogio tlu Porlro H_. O Sr. Cruz 
,\Jaehado podo dispensa do inlor::~Licio. U senado r.on
corlo. 
A's 11 horas eh (mnnhií ncharnl!l•RG JH'OBO!l· 

tos 31 Sr·s. sonndorc~, n Bctber: Barão do Co-
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togipo, Ct•uz Machado, Barlio do M:Lmnngnape, 
Godoy, Luíz Fe!ippo, Antão, Junquoira, CJrroia, 
Visconde de Bom Rotiro, Uchôn Cavnloa.nti, 
Pnuln P.ossoa, José Bonifncio, Silveira da 
Motta, Barros Birt•eto, Barilo d~ Mamoré, 
Affonso Celso, Chriatinno Ottoni, Luiz Cnrlos, 
Jnguaribe, Conde do Baependy, Cnrrlio, Cll>tro 
Carreir~, Ohichorro, Diogo V olho, Visconde do 
Pllrnnnguú, de Lamare, Barão da Laguna, Pncs 
do Mendonç1, Dnntas o Barão de Mnroim. 

Deixaram do comparecer, com causa partiei· 
pnda, os Srs. Diniz, Octaviano, Silveira. Lobo, 
Henrique d'Avila, Teixeira Junior, Meira de 
Vasconcellos, Martinho c~mpos, Leiío Volloso, 
Visconde de Abaetó, Visconde de Muritiba, 
Visconde de Pe!otas e Visconde de Nicthet•oy. 

Doixou de comparecer, sem causll. partici
padll, o Sr. Barito de Souza Queiroz. 

O Sn. PnmsrnmNTI'l abl'iu a aessito. 

Foi lido, posto cm discussito e sem debate 
appt•ovado o t•equorimonto constante do se
guinte 

PARECER 

A oommissito d•l emprezl\s privilegiadas e 
obrag pnblic~s pat•a dar· paro cor · fund~mentado 
sobre a pt•oposiçit'l n. 49, da camnra doH depu
tados, proctsa que o governo, pelo ministerio do 
imporia, informe áceroa da conveniencia, ur
genoiá e possibilidade do exeJ11tar-se a obra 
autorizada com os recursos indicados na auto
rizaçito, 

Sala das commissües em 9 de Junho de 1883. · 
-Barros Barreto. -Diogo Vo!ho.-0. B. 
Ottoni. 

DIVI~ÃO DE EVOI.UQÕES 

Leu-se a acta da s~sslio antecedente, o, nllo o Sr. Oorreia. a- Sinto prof11nda-· 
havendo quem sobre olla fizesse observações, mente ter de justificar um requerimento na 
dett-se pot• nppt•ovada. · auaencia de qualquer dos membros do gabinete, 

Compareceram, depois de abertll n sessão, qu~ f!Oderiam diz?r si~~~- alg~m fundamento na 
os Srs. Saraiva Fausto de Aguiar, Soares · notto1a de _uma ame mmtsterlal, quo nos chega 
Brandllo, Nune.'Gonçalves, Ribeiro da Luz, de torna-v1agem. 
Visconde do Jaguary, João Alfredo, Viriato de No Co1·reio PauUstano, hoje recebid(l, là-se, 
Medeiros, Cansansito de Sinimbú,, La~l\:yotte, extrahido do uma carta dirigida desta cOrte para · 
Fernandes da Cunha, Franco do s .. , Vtctra da s Paulo (lê): 
Silva, Silveira :Martins e Cunha e Figueir~do. .« Hollve ultimamente umâ ospeoio de crise 

O Sn. 1• SEcnETARIO deu conta do s 'gutnte ministerial, Eis o caso : 

EXPEDIENTE 

Otllcios: 
Do ministerio do imperio, do hoje, em que o 

respectivo ministro communica que á mesm~ 
hora que lho foi designada para assistir hqj ~. 
no senado, li 2• discllssão d·• proposta abrindo 
áquello minhterio um credito extraordinario 
de i2. 000:000$ para as dcspezas com os soe
corroa ás provmoias fiagelladas pela sêccn e 
molestil\s epidemicas, eleve achar-se nl\ Cl\mara 
dos dep11tados pl\ra assistir á 2• discussão do 
orçamento do imperio, e do projecto n. 45, de 
f883, concedendo um cre1ito no m"smo minis· 
te rio.- Inteirado. · 

Do m~smo ministerio, de 6 do corrente me?., 
rcmottendo cm satisfaçffo li t•equisição do se
nado do 28 de Maio ultimo, o aviso do minis
tcrio da fazenda de 27 do mcz findo, acompa
nhado da informaç!!o prestada pelo admi nistrn• 
dor da typographia nacional sobro a doopezr1 
com impressão das leis o decisões do governo, 
numero do exomplnrcs impressos o diqtribui
dos.- A' mogn, · 

Do ministerio di\ marinhn, do 2 do dito moz, 
devolvendo sanccionado um dos autog-raphos do 
decreto da nssomb!cin geral, fixilnclo a força 
naval pnrn o oxot•cicio fhumceiro do 1883-1884. 
-Ao archivo o autographo, communic,\ndo-so 
li outt•n cnmlra. 

Roprosontnção de Augusto do Souza Lobo, 
ox-3° oscripturnrio do thosom•J nacion >I, pe
dindo dispensa do pag-amento da quantia a qno 
oat1l obt•igndo par r. com r. fazoncla nncional.
A' commisaiio do fnr.ondn. 

" O ministro de estt·angeiros ( conselheiro 
Brandão) fei: questão da nomeação do Dr. Sã, 
secretario do governo dessa província, para pre
sidente de Santa Catharina, o da nomeaçiío do 
Dr. Pelino Guedes para substit11ir o Dr. Sã no 
Jogar do secretario. 

" O ministro do impeJ•io resistit1 tenazmente 
a essas pretenções do ~e11 C(JlJega de estran
geiros. Os do11s ministros azedaram-ao na con
ferencia.. .. • ,. 

Confesso que foi sorpreza para mim o que 
encontrei no C'ol'l'aio Paulistano ... 

O Sn. Su.vEmA DA MonA:- E' uma novi
dade. 

O Sn. SoARES BnANDÃo (mõn.istro da estran
geiros):- E' complotllmente inexacto. 

O Sn. ConnmA:- Eis nhi a vantagem d~ fal
Jar em presença dos no!Jrcs minifltros : clissi
poll-sO o meu r o ceio. 

E já que o nobre ministro dos nagocios es
trangeiros está tão bonevolo, niío poderil\ S. Ex. 
acrescentar um apM·te em t•elnção á noticil\ na 
possível nomel\çilo do secrotnrio do governo do 
S. Paulo pnra presidonte de Santa Cathal'ina 1 
(Pausa.) S. Ex. achn mais nlgum embaraço ... 

O Sn. ·SoARES BllANDÃO (miniJ!I'O da cstl'an
geiros):- Niio hn ombaraço; nilo est:i t•osol
vidn n nomeação ; lU: os tá o pt•osidante oll'octivo. 

O Sn. ConnEt.\ : -Podia V. Ex. dizer por 
quo ainda está, depois do lmver solicítudo do
missão 1 

Estnr1t domoradn n domissi'io purn so rosolvot• 
ao moamo tempo sobre a uomonçi(o do succas· 
sor rt. 



32 A~NAES DO SENADO 

0 SR. SOAREij BRANDÃO (ministro de est1•an• 
geiros):- A noticia ntto é a:ll:acta nesta. parte 
ainda. 

O SR. Connl!liA:- São as informações que 
ou desejava. 

0 SI\. SOARES BRANDÃO (?ninistro de ost:·an~ 
gci1'os):-O secretario dtt pr•esidencin de S. PMlo 
era [lerfeitamonto capaz o habilitado para. ilste 
lagar, como para outros identicoa. 

O SR. CaRREIA :-0 que ou pretendia .per
guntar ao nobre ministro do imporia aro. si é 
conveniente que o secretario da presidencia 
seja advogado em causas pendentea no fóro. 

Hoje recobi jornnos de CampinaH, em que se 
diz que o secretario advoga em uma cnusa de 
furto de joias, i e que os seus clien tea fol"am 
pronunc~ndos. 

O Sn. SaA.RES BRANDÃo (ministro de estran
geiros): -Mas o facto do sect•otat·io advogar ó 
muito commum. 

0 SR. SILVIIIRA DA MOTTA:-Muito commum 
não é. 

0 SI\. SOARES BRANDÃO (ministro de estran· 
geiros):-Em minha província é, 

O SR. JAGUARIBII:-Não deve advogar. Ou 'li 
em S. Paulo muitas censuras a este respeito. 

O SR. SoARES BRANDÃO (ministro de estl·an
gei'l"os):-Em Pernambuco osta ató o nome a.n
nunciado na porta. 

O SR. CoRREIA:-E' o que dese)avn por
guntar ao noure ministro do imper10 : ai aos 
secretarias de pres1dencia é permittido advogar, 
sobretudo em causas crimes, como est:í aconte
cendo. 

O SR. JAGUARIIIE:- Qualquer ·que seja. o 
foro, ui!o o devem fazer. Não serão poderosos, 
na phrase da Ordenaçil:o, mas sel·o-bão em pre· 
sença dos nossos costumes, o que é niuito peior. 

O SR. SILVEIRA DA. MoTTA : - E ó incom pa
tivel. 

O SR~ JAGU,\.RIIIE : - Apoiado. 
O SR. CoRREIA : -Já tive a honra de servir 

como secretario do governo de uma provincie., 
e declaro que o tempo mo et•a apenaq suffi· 
cionto po.ra desempenhar os deveres do cargo. 

O Sa. ANTÃO :- E de província gr~~onde 
etttão ! · 

rinheiros omburc~dos nos navios quo compoam 
u divisão de evoluções. 

Dopois do tolegt•amma, em que funtlamentei o 
meu anterior requerimento, outros têm vindo, 
que ainda m~is nos sensibilisam. 

Publicou-se um tolegt•amma da Bahia de 6 
do Julho, di2endo: «Grassa com intensidttde o 
bot·i-uéri entra as praças da corvetaNictheroy. 
Têm-se dado casos fulminantes nestes ultimas 
dias. Ha cel'ca do 80 atacados,» 

Hoje o.Jo'l"naZ do Commercio publica outro, 
honteiLI rocehido da pt'<lVincia ila B:~hia. Diz 
(Zê): 

c Continuam a desembarcar tripolantes da 
corveta Nictheroy ~tacadas de beri-bóri., 
. Quando publicou o primeiro telegramma, o 
Jornal do (]omme?'Cío acrescentou, na gazo
tilha, que o govoruo determinara que a corveta 
fosse parn Santa Catharina, 

Deu-se est<l ordem~ O que emuaraçou a sua 
execução 'I Pm· que ainda oatá a. corveta na Ba
hia, aggravando-s(i cana dia mais os so!fl'i.men-
tos d~ seus tripolantlls ~ . 

Hontem a imprenRa deu noticia da que se 
pretendia remover os enfermos para a illia das 
Cobras, dizendo-se que ja alli estava preparada. 
uma enfermaria, e notando-se o inconveniente 
desta medida. Ha verdade nisto 1 

A folha ofl!cial tem eaLado silenciosa, e isto 
t01•na ainda mais obscura a resoluvão do go
verno. 

O Sa. SOARES BnANDÃo (míníst'l"o áe est'l"a»· 
gcii'OS) :-Não ha obscuridade nenhuma ; e isso 
mesmo: mandou-ao que sahiase a Nicthe'l"oy. 

O SR. ·CoRREIA. : - M:as para Sllnta Catha· 
rina ou pat•a. o Rio do Janeiro Y · · · 

O Sa. SoARES BRANDÃo (ministro de cstran
geil'os): - Para Santa. Catharina. 

O SR. Comi.EIA : - A noticia então da r e• 
moç~o dos beri-bericos para a ilha das Cob••aa 
não é real~ 

O SR. SoARES BRANDÃo (ministro de estra»• 
geiros) dá um aparte. 

O SR. CoRREIA:- A ordem de seguir a Ni· 
cthe1·oy pa1·a Santa Ca.thnrina. foi dada natural
monte pelo tdegrapho ; depois que ella foi a.n. 
nunciad" havia tempo para sor. cumprida. ; en• 
tretanto sabemos, pot• telegramma hoje puuli
cado, que ainda hontem a corveta estava na 
Bahia e que dolla. desembarcavam novos onfer· 

O Sn. Cl\uz MAoHAOO : - Não é só o tempo ; moa. 
ba razões de out.ra ordem. Será tl!o grnndo o mal na tripolação du Ní-

0 Sn. ConnllliA : -·servi na província do caw,·oy, que o !la já não possa deixa.r o porto da 
Rio de .Tanoit·o, cuja udmi nistraç:lfl g-el'rtl n:1o 80 Bahia? Terá feito tantos estt•agoa a enformi
comp.tru com n de S. Paulo. Alóm da rnzilo de dado quo a t.ripolação não possa. correr os riscos 
tempo, h a outras, de convonioncia publicl!.,.. do unm viagom da Ba.hia a Santa Cath11rina 1 

O Sr. Cnu~ MACHADO: - Apoia.do. O Sn. Soil.mns BI\ANDÃo (ministro d~ est?'an· 

OS 
. qeiJ·os):- Crdo q1te não . 

. . n. CorumrA ... que devem toma•· mco.n- · _ • 
pat!Vcl com n }Wofiss<1o do advogado o exor- O Sn. G?RIIEIA.:- M:<1a ontao_o que tom ob-
c!ci~ do co.rgo de Hecrotario do govet·no pro-~ atado à sah1da dn. cot·v.ota 'I 
VIUClal. 0 SR. ~OAilllS BRA.NOÃO (ministro deiestran-

Mas o principal 114sumplo, que bojo me , gmros) <III outro 11p~rto. 
proo~cup11, o wuito mo von111isa, pa•·<o ;1un,l O Sn. GO!Ullli,I:- O que é corto 6 quo 0 mal 
proctso c~:tn':nr a attonç:l'io do nobre mtnlstt·o crosco. A JlrimnÍl'n nolicilt u11o tinhn 11 gravi
prosonto, o nlltdn o aotfrunonlo dos nossos mn- ' dado q uo OH ultimo" tclogl'a.mmna do nu ucinm ; 
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ag-ar~ noticia-aa quo tÍlm-ae dado cnaoa fulmi
uanlGs.,. 

0 SR. BARÃO M LAGUNA:- E o remedia não 
ó ::6 mandat• a corveta pat•a Santa Cathat•inn ; 
convém tnmbem dosinfJctar o navio. 

O SR. CotmEIA:- T"m havido obstnculo no 
cumprimento da ord >m do g-overno para quo a 
corveta deixe o ancOl•udout•o da Bnhia 'I Será 
motivada e.ssa demora na nocessidudo da desin
fecção do navio 'I Quantns praças da guarnição 
existem hoje !iyres lt~ enfernlidad) ? 

No primeiro telegt•amma denunciava-se como 
origem do mnl a falta do hygiene no dormitaria 
e não ser o vostuario pt•oprio pura a estação. 

O SR. Dm L,uiARE: -Não é provava! que 
seja verdade. 

O SR. CORREIA:- Sobre tudo isto silo precisos 
esclat•edmentos, e algumas linhas uo Dia· 
rio O lficial podiam dispensar as perguntas 
que sou forçado a í'azet•, tt•at:.ndo de questões 
de ti'io grande importuncia. 

O SR. SoAREs BRANDÃo (minist.'o de es
trangeiros) :- Aind~ r.ão ha informnçõ cs com· 
pletas. 

O Sn. ConREIA:- O governo tem a seu dis
por o te!egt·apho .•• 

O SR. _SoAREs BRANDÃO (minist1'o de es
trangeiros):-E tem usado delle. 

O Sn. CoRREIA:- ••• e por que as respostas 
que tenha recebido não fot•am publicadas, des
de que não se tr~>ta de assumpto. reservado 1 O 
que póde aconselhar o siloncio da folha official1 

Não é aómente o triste facto que occorre na 
tripolação dos navios da divisão de evoluções 
que hoje no,q onche do dór. Outras noticias 
encontramos nas folhas dim·~as que igualmentô 
excit tm reparo o me obrigam il act•escentar 
algt1mns pala vraa. . .. 

R~firo-me ús lamentn.vets occurrencus q no 
so deram na ft·eguezia de Santa Thereza, mu
nicipio de Valença, provincia do Rio do Juneit·o. 
O nobre presidente do COilselho ha de tar infor
mações sobre estes deploraveis factos e si 
S. E:~:. as quizesae transmittir ao aon:tdo, creio 
quo pres~at·ia um serviço. 

O Sn. LAFAYETTE (p,·esirlente do conselho): 
-Ainda não ha informações officiues. : 

O SR. ConnEr,~ :-Espero quo o govorno as 
a1licito quanto autos do preside~te da provincia 
do Rio de Janeiro, qurl tão proxtmo e~tri. 

A noticia diz que houve telo.gt·nmma imme
diatamonto ao chofo de policia. A occut•t•oncia 
e do di[l, 5 ; o não ó infelizmen le :t primoit•a 
dossa ordem; outras tôm-ao dado na pt•ovinci:t 
do S. Paulo, na do Minas .•. 

O SR. SILVEIRA DA MoTT,~ :-E nn do Rio de 
Jnnoiro. 

O Stt. ConRlliA :-•.. o na do Rio do Ja
noit•o so d.t agot•a peltt segunda voz. Factos 
são ostoá r1uo oxigmn os nmis sérios cuidados. 

Reclamo ninrla nttonçt1o pnt•a outro facto. 
Em o numoro do 5 do t'OI'I'Ollto ela Pi·ovt:nci<t 

o\rJn! da cidudo do Rio Pnrdo, pe~indo provi~ 
doncit~s contl'U desot•loiro•, que tom coml'leta~ 
monto pet•tu1·bado o municipio, depois que d'ali 
ao retiraram os delog[l.doa do policia nlforea 
Francisco de Paula Vclaaco e capitilo Vicente 
D ominguea Martins. 

Esporo q tto s~bre lodos esses factos o governo 
colbet•ti informnçõos, tomtmdo lo.;o as providen· 
cias quo as cousas impet•iosamente estão t'J~ 
clamando, · 

O meu req uot•imento versa especialmente so
bre o que tanho dito com relação nos soifl·i
mentoa por que tem passado a tripolnçiio da 
corveta Nictheroy, e vou sujeitai-o jil. á con~ 
sideração do senado, por<jue ó passivei quo o 
govot·no nos tmnsmitta a gumas informaçlles o 
não '}uoro que por falta de tempo deixe do ae 
dar ( 8): 

« Requeiro qne pelo minis~erio . rla mari~ha 
se p~ça•u ao governo as segu1ntes mformuçoos: 
quantos tt•ipolnntes dos navios da diviano de 
evoluções tom sido acommettidoa do bet·i-bct•i, 
quantos têm fallecido, e quantos ainda se acham 
enfet·mos '1- Ma1loel Francisco Correia.~ 

Foi a\10iado o posto em discussão. 

O Sr. La:ta;re-tte (pres.'dentc do con
selho) :- Sr. pres1dente, o governo tem sido 
solicito em pedir infommçlles a respeito tlos 
factos a que al!ude o roquerimento do honrado 
senador, e não menos promplo tem sido em 
tomar na pt•ovídenciaa a seu alc:mce. · 

A iutenção do nobre sono.l'ot• já acha-se até 
certo ponto prevenida pelo governo. 

Já foram re1nettidos á typographia nacional, 
afim de sarem publicmàos no lJõario 0/ficial, os 
telogrnmmas o diversas communicaçõcs a reg. 
peito desse fa<·to; amanhã, por consequcnci,, o 
senado o o nobre senador . terilo conhecimento 
dos mencionados telegrammas e informa.~ões. 

Quanto ao:; outros factos a que o honra lo se. 
nadot· se t•eferitt na justific1ção do seu requeri
monto o governo procura colher as informa
ções n~cessarias e toma1•á a 9 medidas que forem 
mais convonionte.~ e justas. 

E' o quo tinha a dizer, nct•eaccntando q.ue 
pela minha parte declaro - não ten~o mottvo 
para impugnar a pass[l,gem do roq uertmento do 
nobt•o senador. 

Finda.a discussão, foi posto o. votos o appro
vado o requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA· 

VOTAÇÃO DA MATERL~ ENCERRADA 

Posto " voto~, não foi approva lo o requet·i
ment'l do Sr. Silveira ela Mottn sobre a matricula 
e [l,verbações da população escrava, cuja dia· 
cusaão ficou r.nc:•rrada na sessão anterior. 

Posto a votos níio foi igualmento approvado 
o additnmonto do Sr. Christiano Ottoni no reque
rimento do Sr. Silveit•a da Mott[l,, cuja discussão 
ficou tnmbom oncerrndn ntl sossiio nntot•ior. 

LIClllNÇ,~ AO SR· BICNADOR ANTONIO DIN!Z 011 

SIQUllllRA IG ~!lili-LO 

ele Jllinas, folha di\ cidndo do Ouro Pro to, on- 1\ntt•ou om !• discus,liO o foi sem ,)obato!'ppro
contrn·sa umll. roprosontaçiio da cnmara muni- 1 vndo o ltdoptndo para pttsaar t\ 2• o ulttmn, o 

V. III. 5 



ANNAES DO SllNAilO 

parecer da commissuo do constituiç.:to conco
dondo licença no Sr. smado1' Antonio Diniz da 
Siquoil•a e Mello. 

O Sn, Cnuz l\hon.1Do (pela o1·dem) rO'[UO
rou verbalmente dispons:. do intorsticio. 

· Consult~tdo, o sen~do consentiu na dispons!l 
podida. 

CREDITO EXTl\AOilDINAUIO AO MlN!STEil!O DO 
DIPEUIO 

Entrou em 2• discussão, com o paracer da 
commiss!ío do orçamento, o art. 1• da proposta 
do poder o::tecutivo, convertida om l'rojocto do 
lei pela camaL'a dos deputados, n. 1313, de 1832, 
abrin:!o ao ministet•io do impel'io um credito 
oxtt•aordinario de 12.000:000$ para continuação 
das despezas com soccorros ás províncias fln
golladas pela sêcca o molostias opidomicas. 

0 SR. PRESIDENTE :-Tem de entrm• em dis
CliSBãO a propostn do governo p:tra concessão 
ao ministet•io do imporia de um crolito do 
12.000:000$ pnra soccorros ás províncias Jla
gellndM pela sêcca. 

O Sr. ministro do impm·io communicn qtJO 
não pódo comparecer por estar impedido nn 
camarn dos deputnlos com a discussão do 
ot•çamento do imperio. 

E: do estylo coustn.nte que os ministt·os 
compaNçnm no senado pwa tac's discussões; 
o não tondo nqui nssonto o• guo niio são 
senadores, não hn. outra occnsit1o em r1ue 
olles possam dar os oscbrocimontos, que forem 
pt•ocisos. 

Recordo-mo do quo, devendo otltl'ar em 
discussão, om uma dn.s legislaturas passadas, 
o orçamento do imporia, o dando-se o mesmo 
impedimento que a~tualrncntc, foi roquerid3 
que entrasse cm d1scussão o orçamento da 
justiça, cujo ministro era sanador e e.;tn.va pre
sente ; o requerimento foi rejeitnclo e o .or
çamont1 do imporia adindo ; tal ó o rigor com 
gue o senado mantem o principio ou o estylo 

·indicado. . . 
Por isso, som pro quo por qualrp!Ol' motivo os 

Srs. ministros deixnm de comparecer p~l'>\ dis
cussiio das respectivas pt•oposte1s, ou declarnv:\ 
n mat~ri"' adiada si não houvesse r1uom o 
contrariO propuzess9. 

Entretanto, oni n ultima vez que isto succedeu, 
um nobre sen11dor arguiu n. presidencia por 
esta pratica, o o sonn.do. npprov~u um requot•i
mento pnrn quo prosogmsse 11 dtscussão, Por
tanto, está cm discussão n proposição, 

O Sr. SUveh·a <la J\:lotta :
Pedi n pnlavr.t para mnndnr à mosn um t'Ol'[UOL'Í· 
monto do adiamento d11 discussiío, concebido 
n?s termo~ qu? vou ler, vi,qto quo o Sr. mi
mstt•o do unper10 dou umn rnzt1o do nt1o com
pnrocimonto, ató corto ponto, nttcndivol pcn•a 
olle, que é tor nocossidndo do assistit• ti 2• dis
cus,lío do ot·çnmcnLo do mini;t •t•io do irnpot•io 
na rnmnr<J. dcs deputados. 

Como, portim, csttt rnz110 pódo elcsttppttrocor 
prornptttmonlo, pot•quo n discus.sc'io do o:·•·n
monto do impot·io, depois do poucoH dias, pÓdo 
sot· oncot•radtt, o, provnvolmonLo, o sot•tl, ó elo 

prOYOl' r1uo daqui a clous ou t1•es di1cs, si tanto 
dut't\l' e.;ttc discussão, ostartl S. Ex. desimpe
dido, o, então, podortl yit· pt·oenchot• o procoito 
constituciom•l dos ministros nssistit•am á dis
cuss•!o das su!ls pro;>ostus. 

Pot• isso vou mttnclar ti mo.n oste req~JOL'i
monto: 

'' ~eque!t'O o nclinlJ!O?to dn e!iscus:ã:o dosto 
cNdtto ato quo o mmtstt•o do tmpet'IO possa. 
COmparacer 1 dopois da uiSCUSSÜO do N'ÇUlllOnto 
do imporia na cumnt•a dos Sra. depulndog, » 

!<'aço osto L'oquorimento com todas estas cau
telas salutares: n prim0ira ó nnnuncin.r ore
querimento, que VOlt fundamontn.r; a sogund;1 
o declarar que o adiamento nüo ó indefinido, 
porque, com r1uanto dependa de um fac.to, que ó 
o comparecimento do ministro, osso facto fa
cilmente se defino pela causa que eu dou, n 
discussão do orçamento do imporia. . 

Agora quo annunciei o L'oquerimonto, croio 
que tenho o direito do fun'lamontal-o. 

St•. pNsidento, ó preciso fazer alg-um esforço 
para por cobro a ost'.t torL•ente de abusos pat•la
montnres, quo se estão introduzindo successi
l'amonto. Ha muitos anuas que s1 chmia contrn. 
as doprav:t\'Ões do systoml\ l'OPL'osontativo, o 
entre estas figura, om pl'imoiro Jogar, o dosrlem, 
o abandono com que os governos trn.tam ambas 
as casas do parlamento, 

Esse desdem tem-sa manifestado ultima-
. manto, a men ver, com o.,cnndalo, porr1uo ao 

monos ato ag-ora os ministros, reconhecendo a 
sun respons·.tbHitlado, o dever rigoroso do assis
tir u disculsiio das suns propostas, niio se ani
mavam a vit• pedir licença no senado, dando 
como motivo o do;e:npcn'w dest1 ouclaquelle 
outro dovet• do seu cargo. 

O cccrgo de ministt•o tom com ofi'•lito muitos 
embaraços, mas elles agora como quo vão 
abusanrlo desse room•;;o tl nllegm•. 

Outr'ora reconheciam que o pnrlnmento ti
nha o diroib d~ sOL' rigoroso, exigin:lo a pro· 
sonça dos ministt•os para u discussão das re
s\Jcctivns pt•opostas; mas agora n. relaxação vai 
c Jogando nos to ponto : os ministros, por qual
qnol' motivo, dizortl : « Sr.<. sonndm•cs, isto é 
rabugom do velho, os senhore1 dispensem-mo 
do J[, it•, pot•quo estou occupa<lo a-tui com outrn 
cousa, quo valo mais do quo o senado.ll 

Nilo duvido, HenhoJ•os, quo sojn um dovct• 
impo,rioso, o até Cll'to ponto proferivol, o do 
ministro ns;istit• na camnr.l dos deputados tl 
discussão da lo i annun, mas isso, ultimamonto, 
vni-so ropotindo, pot• CJUO ~ A culpa ó do ·go
vomo ... 

O Sn. BAnnos BAilliETTo:- Apoi:ldo. 
O Sn. Sn.YII:m.l DA MoT'r,u- ... e1uo não 

tom sabido dolinct>t' n sua n.cç:!o no pnrlamonLo, 
do sorte que só no moia lo do Lorceiro moz do 
scss:io ó quo so [>l'incipi:t a disctltit• a loi do or
ç·unGnto. 

Si acaso n1o cslivcssomos Liío ntmzndos nct 
<li~cussiío da.s loia ttnnuas 1 nito ao clnJ•in n.go1·n. 
o;Ln. collisuo ·do Lor o sonarlo tio discutit· um 
croclit~ no moiado do .Tttlho, o, ostnr o ministt•o 
elo impot·io, cujo Ol'~·"monto ó o pl'imoit•o quo so 
di"cuLo, oecupado com oH\.ll cliscw,s:1o, n!i[," pt·o· 
fol'ivol nn onll'n cam1U'!L · 
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.Pot·tnnto, sonhm•os, ó pt•t•ciso, como uisso, 1 • Portl.tnto, ó isto tlmnyol'L~ tt}.lorta, um credito 
pot' cobro nestes nbnso,, qno agora chognm n > Lndofint,!o <(110 n commls<t1o <ltt ao governo pal'a 
ser tort•ont~s; os lUinistt•os jtl <JUOrom ~ 1 de.>~ pngar dividas eh sôccn, ou qurJ tenham essa 
cartat• intoit•nmonto do todos estes dovct•es pnm .denominni"io, port]UO creio '!UO mt\ita cousa se· 
com as cnmat•as. fet. a cu,Ln dtt sôccu. Essa omon la da commisstto 

O Stt. AFIIONS·) CELSo:- V. E~. nttoncla p~t'l\ ó um~ ca:·tu bt·anca ... 
n dnttt em quo foi podido esta ot•cdito. O Sn. ANTÃo:- Ja ostú om discussilo ~ 

O Sn. SrLvEmA DA 1\lorr,l. :-Eu vejo quo o O Sn. Srr.vtlm,l. D.l. 1\IoTT.I.:- .•. dada ao go· 
pnrocm· da commisslio sobro esto crodit.o ó de 3 vemo pnt•n lir1uidar, daqui e'ln dintlto, as quan• 
dos to mcz. tina ain !a em diví.la d~ssn pt•oveniencia; ora, 

O Sn. Al'l'eNBO CELso:- E o credito foi po~ as quantias ainda em divida de provonionciad~ 
<lido om 1870. aõcca podam ser muito maiore·:, croie c1ue ain'la 

Agot•a veja si o gov~rno ó o culpndo: 
O Sn. SrtvEm.l. DA !\IoTTA : -V. Ex. foi 

ministro nessa ópoen, portanto osla so nccu. 
sando a ai mos mo. 

O Sn. Ai'FONSO CELSO :-Nilo senhor ; V. Ex. 
d:t lostomunho dos osfot·ços quo s"npro empre-
gamos nost€s nssnmploa. · 

O Stt. SILVEmo\ n.1. Mo1'1'<1. :- Eslu-so accu
s~ndo u si •.. 

O Sn. A IrFONSO CJcLso : - A cnlpn. não é só 
do gnverno, ó p1•eci~o qu~ trabalhemos mnis. 
gsta ó que ó ~.verdade. 

O SR. Sn,vErnA DA MoTT,\ :- . , • por,1ue, 
sonelo o ct•odito de 1870, o tendo o nobi'O sanador 
sido ministt·o nosso tompo, dovin to r con tribnido 
parn. quo cata cliscuss:io so ti vosso feito antes, 
Pois o nollt·o senador, 'JUO orn ministt•o o tinlm 
maioria na cnmnrn, porq uo niío promoveu a 
approvn.çffo d>'sto cro lilo, no tampo do seu mi~ 
nisto rio ? 

Portanto, o aparto de S. Ex. nU:o invnEda a 
minha argumontnçuo, nntos a frll'tifica, r.o con
trario foi um acto do conscioncia do nobre so • 
nador lrnzor os to facto, porque S. Ex foi mi
nistro ne•sa 6poJa o não promoveu a npprovn
ção do credito. . 

O Sn. AFJIO:sso CELso: - Appcllo para 11 
consciendn do V. Ex., qtl•) modificará CS>n 

ho. outra~ além dessas. 
·o Sn. ANTÃo : - Ntio. podam exceder do 

12.000:000$000. 
O ::ln. SILvmnA D,\ J\foTTA: - A emenda da 

commi,~lio diz:- Jtt liqui.!adns ou em lí~uida· 
ção na prosonte ehtta -;ora, nlío é possivol pro· 
scintlii• da rwesonç.n do mini~Lt•o, para pór as 
rostricç.õcs nocossarias nossa carta branca com 
que a maioria d:t oommissito mimoseou o go
vet•no. 

O govorn1 quor aomonte n npprovaçiio desse 
OXCOSSO que 11\0nla a12,Q0Q:000$000, 

O Sn. ANTÃo: - E' só isso. 
O Sn. SrLVEI!\A D,\. Mo-rTA: -Então ri com

misslio devia propor a approvaçlio des'a deapeza 
de quo falia a tauell11 o que dá esse ela fiei!. 

O S11. ANTÃo : -As despezns já estão feitas. 
O Sn. Sn.vErnA DA Mo '!TA :-Não sei si estão 

feitas ; V. Ex., como já andou muito pola. casa 
da rua do Sncrmuento, póde saber mais do que 
c:~, si essas despezas fornm feitas sem autori-
zação. . 

A commisafi:l mesmo diz que em parte essas 
despcz;s ja estilo paga~ ; Jllcts então ha outras 
q•1e nüo cstlio liquir!udns o que, por não estarem 
li qui !nelas, não estiio pogns ; logo, este nrbitrio 
dado no governo pura us e1uantins cm liquidaçiic, 
na pt·o>cnto dat~, torna indefinido, indotermi· 
undo o ct•edito. 

censura. O Sn. Co~.sTno CAnnE!l\.\ :- Qual ó a data 7 
O Sn. SrLVEIUA DA MoTT.~ :- Senllot•es, niío o Sn. Sn.vErM DA MoTTA:- O credito é de i7 

quero entrar pot· orn no. discussão do ct•odito, do Outubro eln 187\l, porém 0 ministerio, de que o 
h r. i d • ontr·ut• depois; o quo está cm tliscussão nobt•o seuadot• por Minas fez pat•to, tcvo vida. 
ó o ndiamcnto e ou nl\0 desejo sahir da di<cus· anterior u ontrndo. de S. Ex. para e.lle. 
são elo acjinmcnto, cujas l':W.Õ"B todas devem do· s. Jlx-, entt•ou para o ministerio do pois da 
dn~ir-so eh nacessidàdo 'lHO hD. dn presença elo r.,tit•aeh do nobro swudot• pela pt•ovincia do Rio 
minislt·o, pnr:1 dni' informações sobt·o artigos Gt•nndo do Sul, o j,t o ministorio Linha pedido 
do et·t~dib o das tubc!lus quo o justificam. . a approvaçiio elo crodito. 

Ortt, indo este credito à commissito do orça· Do<do quo o credito ó do 1870, nbrango toda 
monto do senado, a ccmmis•lio o!lorocótt um!\ a vido. do minhtorio do Sr. Sinimuü. 
omondn, t•oconhocondo qno 11 eh10min~~iío do 
CI'Oàit.o·oxt;raordinnrio p:tl'a <'Sso f:m niio ô a O Srr. AN1'Xo:-A proposiçilo cla co.mnra só foi 
pt·opria, e ossn. omondn. ó concobicht 0111 t.ormns np!'cscnlncla no sona·lo cm 1882. 
lnCH 1fllO nfio rí passivo\ clisponsm· n oxplicn~fío . O Sn. Su.vJ~IIl.l. n.1. 1\krn:-·Eujit disso 
elo St•. minisl.t•o do impm•io, po:•rtno 11 nmonrln. 1sto pot' cans:t do npnt•l;o do nobro aonnt!or por 
C]llo O>l.ti em cliscnssiío, roujnnt.amcntn rom o J\linns,quoroudo lauçai'al'.'"l'onsahilidnc!otlostu 
cro,Jito, di~ assim: clamor:\ sobro o sounclo. 

« Fiei\ npp1'0V:\dn. n rlospoz1t l'oi li\ com os 
soccot•t•os :ís pt•ovineio.s 1\IIA'Dllrulas poln sêccn 
o molo<Lins opiclomicnH n.LÓ ú imporln.ncin rlo 
12.000:000::;; flcnndo o govorno nutorizndo n 
pn:.(ltr ns qtlnnt.ins nin ln om dividt\ dossa pro
vcnioncin, jll lirf'1idnclns ou cm li'tuirlnr;i'ío lHl 
[ll'OSOilliJ d:\1.:1," 

O Sn, A:·n:\o:- Niío ci so\Jt•,, o sonarlo ; n 
proposiç:io vciu cm ·1882; o sonndo nilo Lom d()· 
moJ•nclo. 

O Sn. Sn.n.lllA D.\ 1\[n·r·I'A:-V. Ex. osl.JI 
connrm:tnclo o r1uo on dig-o, cp1c 1\ rosponsnbi
lirhlo urro é "'' sonntlo, ci rlo~ govot•nos posto. 
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rim·os a 1879, porq uo de 1879 a 1882 vão t •·os 
annos. 

O Su. AN1'ÃO :- A proposição passou na Cll· 
mara em 1882. 

O Sn. SILvE mA DA ;,; >TTA : - Veiu para o se
nn.do, e _ngora é que o credito foi remettldo pnra 
a commrssilo. 

O Sn. ANTÃo :- E esta não podia dar• mais 
depressa o seu pnrecet•. 

O Sn. SILVE111.A DA MoTTA :...:.Deu-o depressa, 
o atú de mais ••• 

O Sn. ANTÃo:- Não duvido. 
O Sn. SILVEIRA DA MoT1'A:- .•• porq'uo esto 

c•·edito foi-me remettido, como membro dtt com
missão d·l orç,tmonto, p~rn dar parecer. 

E' preciso que o senado saibllo destas cous~s 
que importam vord:~deil•as irrogularidadeR ; iJ 
preciso que eu refira mais esta novida<.le do 
nosso systema. 

Ten.lo eu do dar parecer contra o CI·edito, e 
vendo que o:o meus collegas tinham mais agua 
benta do que eu, que davam parecer a favor, 
disse : «Não devo dar pnrecer, porque, si o 
der, elle não podara ser nssignado pelos meus 
collegns, porque alies disc01•dntn de mim, e, 
sendo nosim, ó até melhot• quo olles dêm pare
cer ; ou darei dopoi8 o meu, pnra servir de 
voto em separado. " 

O SR. ANTÃO :- E n inda está om tempo de o 
fazer. 

O SR. SILV:.IIIÍA DA MoTTA :- Mas, vejo hoje 
em discussão o 11arocer com fJUatro assigna
turas sómente, sem a minha; e nom o par•ocel' 
me foi apresentado para que eu pu lesse rejei
tar a assignaturn. 

Si tive;se t•ejeita lo a assignatm•a, · haveria 
motivo para dizer-se : .'~ Porque niio funda
mentou o seu voto·~ » mas não m'o apresen
ta<•tun, e eu, de propoüto, deixei quo os ouu•os 
membros da commissão chss'm o sou p~•·ecor 
para dar depois o lllOU voto em separado, o, 
portanto, não podio. nem SC'JUBr vil• para a mesa 
o p:<recer como esta .•• 

O fht. ANTÃO :-l\1osmo que o nohr0 senado•• 
não compa•· .. c•:sso aqui po:• m11itos dias 1 

O S11. Su.vJ~IliA D.\ MOT1'A :-V. Ex. rsttl on
g:\nn,[o; no.~ ta sessão só faltei no senado duns 
vozes. 

O SR. ANTÃo:- No dia om q uo foi lido o pa
r.~ cor V. Ex. não compnrccou. 

O Sn. Sn.VEIIIA nA l\loTTA :- Eu faltei nó
mont" rlunsvezcs; V. Ex. ú qnc o.;tovo dor•ntc 
muitos dins, .. 

li 811. A'T~o :-Não mnitos. 
O Sn. Sn.vvrn.\ nA i'ITOT'I',\ :- .. o o p:~rccor 

fui n.·<~igu:Hlo ''lll din em quo estivo l11!~t:t rasn, 
<JII · f >i em 3 <1.' ,junho, 

I) ~n. ANTÃO :- i\'ií•l <Í di,'lo ou[pnd:c 11 COIII-
1 r 1 i~s;·i n. 

O Sn. f'ri.Y:·:II:A n.1 1\TnT'I''.:- E'c'll[lllrlil. 
< ... onw ~.:o n:,l:li.~ . .'"lla mn p[l.l'er•OJ' sou1 Acioneb dcs 
mo :rbro: du rO!tJJni~mf'to '~ 

O Sn. AN·rXo :- O paroco1• foi nprosonttulo, 
tanto que esta ussignuclo. 

O Sn. SILvmmA DA Mo1"1'A : - Como se as• 
signam os pareceres 1 Hão do os momb•·os dn 
commissão inquirir dos seus collegus : « Tem 
alg-um parecer para assignar 1 » 

O Sn. ANTÃO :-E' obrigação dos membros 
do commissiío, 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :- B' ob1•igação 
que eu niio tenho. O defeito vem do mau sys
tem:l dos trabalhos das commissões. As com
missões devem trabalhar em conferencia; é 
deste modo que se estudam na questões, porque 
é nas conferencias q no se verifica quaes os que 
concordam, quaes os que divergem. Mas não; 
adoptou-se o systema da um membro dar pn· 
r•ccer e ma.ndar depoi.q nos seus collegas, pelos 
continuas, para o assignarom. 

Eu niío assigno de cruz cousa nonhuma, se
nho•·es ; não vojo aqui quem mo possa fazer ns
signar do cruz, tanto m:lis que este parecer 
nem me veiu as mãos ; ninguem m'o apresentou 
e tanto quo ostá assignado só por quatro. 

O Sn. AN'rÃo:'.:. Pela mai~•·ia dn commissão. 
O Sn. Sn-vmmA DA MoTTA:- Não; o regi

mento diz que a c01nmissi!o do orçamento é do 
sete membros e não d:J qu:.tro. A maioria pro• 
v aloco pnra constitui!• parecer, mas niio para 
excluir os outros membros de tomnrem varte 
no pa1•ecer. Quem deu o parecer foi o nobre 
senador pela provincia de Minas, e S. Ex. não 
deveria tel-o mand:~do pa1·a a me3a sem ter veri
ficado si outros membros nlio o queriam as· 
signar, mesmo para que se niio pudesse dizer 
que foi facto a traz da p01·ta. E' mais uma rnzão, 
Sr. presidente, pnn o adiamento, porque n 
maioria da commissiio deu par•ecer sem ouvir qs 
outros membros. 

O Sn. ANTÃo:- Não póde dizer• isso. 
O Sn. StLVEIRA n,~ MoTTA :- Deu ; aqui estti 

a prova e n sua confisstTo. Pm· i.~so, Sr. pl·~si
donte, eu 11cho que o p1·ojecto de creJito tleve 
ser adiado sem inconveniente algum, po1•q uo o 
Sr. ministro tnm um impeclimento temporario, 
quo natur11lmente sorti curto, o ent<io, depois 
dello, póde-se discutir o credito na suct pra
s 'nça e poderemos pedir explicaçü s, que não 
foi pu~sh·cl exigir u.tó agora, e que cu ainda 
menos podel'ia <lm·, porcJUO niío fui ouvido, ape
zat• de ser membro cl11 conllnissüo, 

Mnndo á mesa o requerimento. 
Foi npoiado o posto em discuss[o o roquori

mnntr), 

O 8r. Correio. :-A razão, nllegnda 
pch nnb!'O mini"t.ro do impcrio, pnrn rloixr~r de 
nssi··t.i•· hoje it rliscns~'io rlcsle c;•cdito. ó dignn. 
(lo considm·nç:io ; S. gx, Lorn rlr, assiRLit• na 
ontl'a ctllllllrn Il discnssão tl.< loi rlo orçamento. 

D ·selo 'JIIO u mot.ivo o JWOcetlonto, c••olo rJiiO 
o ndiamcnto niio pódo rloixn1' do sor Moit.o. 

O <JilO lm n. not:nl' ó 'JIIO so viossn n dnr cstn. 
COI1Cill'!'O!H~:f1 dO Sül'\rir:OA. 

Hn. 1di:'IIJIJ:J.H BOsHÕüR 'lno ''1.1 1 ·rl!',J•o: n. nocca
~i·ln<l · ri" ao tt•;~.t <1' ria J,.j rio Ol'c;nmnnto' o, si 
houVoH•O •ido onttio attondirlo, podo•·-~o-ill 
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hoje discutir este credito, snm o embaraço quo j " Não podit1 o governo ser indifferente ao 
nppnroco. modo po1• que erum feitas eno1·mes dospezas, 

Maia tarrle o mesmo l'odido foi feito na ca.. em algumas províncias do norte, em conse
mnra doa deputados pelo illustro chefe da mino- quencia da calamidada que as devasta, 
ria conseJ·vndora, e o que declarou então o pra- " PaJ'tt veriftctlr si tinham sido d•'vidamente 
sidente darjuolla camara 1 Que não tinha. sido consulta'dos os interesses d~> fazenda nacional 
passive! á commisa~o do orçamento trabalhar, em tão avultados diapandios, e observadas, pelas 
porque as tabeUas explicativas não haviam sido repartições competentes, as normas estabele
presentos á camara. c idas para a fiscaliaaç!lo doa dinheiros publicas, 

Porque sa retardou tanto a remessa de do- envie1 como delegados do thesouro ás provin
cumentos indispensaveis para se poder estudar a c ias do Ceará, Parahyba e Maranhão o confe
lei do orçamento 1 rente da alfandega da côrte Fabio Alexandrino 

Dahi a impossibilida·le em que se ach11 o no· dos Reis Quadros, e o to escripturario do the
bre ministro para compa1•ecer ho,ie no se- souro Al:ltonio Caetano da Silva Kelly, munidos 
nado • · das instrucções e· poderes precisos ~ara pleno 

Regularmente não se poderia suppor que no desempenho de tão importante comm1ssão. 
dia 9 de Jull1o, depois· do segundo moz da sessão 
logis!Miva, ainda não se houvesse tratarlo da ~ O exame das despezas com a secca, feito 
t d 1 · d d d · · · d por estes dous empregados, patenteou alguns 
• parte a e1 a espeza, a o mmtsterlO 0 abusos commettidos pelos encarregados da pres-

impel'io · tação do soccorros, que, si bem não tenham a 
A proposta de credito ó antiga; foi feita gravidado e a extensão que exo.geradamente se 

durante o primeiro ministerio da situaÇI1o lhes attribuia,- exigem comtudo que sobre os 
acrtual. O ministro do impario tinha necessí- culpados recaia a sancção penal. 11 

dade 1\e ostuda1• o nssumpto ; e, desde que foi o Sn. PnEsiDIIINTIIl :-Peço ao nobre sena-
dado para ordem do dia, devo suppor que havin naclor que 80 limite ao adiamento. · 
sido feito esse estudo, e que S. Ex. poderia 
responder logo às perguntas 9ue não se póde O Sn. CoRRIIliA : -. Estou dando as razl!es 
deixar de formular para a deVlda apreciação da por que voto pelo adiamento, uma dos quaes é a 
mataria. necessidade de esclarecimentos, necessidade 

Mas, desdo que ha necessidade do adia· 
menta, praval0ço-me do ensejo p~ra indicar 
alguns pontos que terão dB ser considerados 
por occasião da discussão do credito, afim de 
que o nobre ministro possa vit· munido de todos 
os esclarecimentos neecssarios para perfeito 
conhecimento dos factos, 

Nl!o é só estar votando sommas sobre som
mas avultadas para dcspezas exigidas pela 
calamidade da secca, despezas qUG se elevam 
a 61 .21l7 :607$000. 

Foram todas casas despezas regularmente 
feitas 1 Estilo toda. no caso de ser approvadas 1 

Quem o pl!e em duvida é o proprio governo. 
O senado não ha. de ter esquecido um aviso 

do nobre senador por Minas Geraes, o Sr. 
Alfonso Celao, quando ministro ela fazenda, 
sobre a indevida applicação de quantias dospen· 
didas, pOI' motivo da s'cca, em obras publicas e 
em outros serviços que não podiam ser aslim 
nttendidos. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA : - Apoiado, já 
me referi a isto, 

O Sn. CoRnEIA : - Além dessa indevida 
npplicaçiío, houve abusos nas mesmas dospozns 
feitas om coneoquencill d11 calamidade. 

Mais do uma voz, nas discussões desta casa 
sobro cato assnmpto, fallou-so em lndrüos do 
ensaca o luva do pcllicn ; o quo se deram abu.sos 

. CJ•iminosoa, sabemol-o por documento officml, 
o l'olatorio com qno o honrado senador a que 
mo referi passou a administração no Aeu sue
cessO!' o nobro KOMdOJ' pol» província cln 
lluhin ~ Sr. Snrnivn.. 

E' o momento rlo rocot•rhw '" P'llaVJ'nH os
criptn.s no J•olntot•io do uobl'o uonador o •JUO ro
volnm qu" Li'll tou dos L~> JU!tiOJ•ia com cuidado. 
DiHsO S . Ex. (ti?) : 

qu·e estou patenteando, afim de que o nobre 
ministro; quando aqui vier, nilo allegue im
possibilidade de prcstal-ns immediatamente. 

Eu tinha de perguntar, si o nobre ministro 
estivesse presente, pelo trabalho do Sr. Qua
dros. 

0 SR, AFFONSO CELSO : - Está publicado e 
distribuido tis camaras desde 1880. 

O SR. CoRREIA:- Bem o sei. •• Tinha de 
perguntar-lhe pelas medidas tomadas em con· 
sequencia desse trabalho o quaes as penas que 
se tornaram effectivas contra os que praticaram 
os abusos criminosos de que falia o relatorio. 
O nobre ministro do imperio poderia allegar 
que, sendo interrogado a esse respeito inespe
radamente, não lh.e era possível de momento 
satisfazer as minhas perguntas, como devera; 
assim, quero desdeja prevenir a S. Ex. do que 
tet•l\ de vil· prestar essas informações, que são 
essenciae.< para se resolver a 1•espeito do cre
dito pedido. 

Quantos processo., se instauraram para ap
plí~!lçiio da lei penal, como justl!.mente recom
mondara o nobre senador ex-ministro da fa· 
zonda 1 

Qual foi o rosultndo desses processos? Quo 
restituiç.õos se fizeram a fttzenda publica de 
q_uantias t~rrocladas cl'iminosamonte do sou dos
t1no para virem formar essas fortunns impJ•ovi
snda~•. que, do l'oponte, com vasto clarão, illumi
naram a corrupçcio e por modo tão d<lploravol1 

Do pois quo osto c1•e lito foi pndí<Io, discussões 
tõm havido na calllat•a dos doput!ICios em qu(l 
so tom foi to referencia nos abusos o oscnndalos 
que ao praticaram n11 clistribui~Jto dos soe corro" 
motivados pala cala~tüdndo da secca.. E entre
tanto tom-.qo foito om torno dos~os lugubros 
acontocimontoa u1n ~iluncio lamontavoll 
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Dosojo quo o nobro ministro, quo tom os 
meios do recolher todns as infot•ma\•Õos sobr·o 
Laos oscundnlo.q, o pmsuo os documentos quo 
dovem ser preciosos pam a histori:1 da admi
nistraçiio do Brazil, os tt•ngu ao senado, afim do 
que possamos nquibt:\r a rosponsabilidndo dos 
quu se nchnt•am cnl'olviclos nossos factos !ibu
sivos. 

Houve corta vnntngom nn demora dn rosolu
çüo sobro osto credito; não se póde hoje allogar 
o que se nllogavt~ nas sessões anteriores, a 
f!l.ltu de t~mpo para a ac1•üo da justiça e a ne
cessidade de colligir novos documentos. Hoje 
tudo ost1i sabido, houve culpn:!os o não conl'em 
que se faça mysterio sobt•e os factos escnndalo
s~s o com justa razão denunciados. 

O minist1rio actual cstl\ isento de culp~ 
nostn mnlet·in, e nonhumn'vantagem Lerá em 
occultar n verdad~. 

Estimo quo hottvosso o adiamento p11ra podot· 
annuncinr o pedido do infot•muçõos positivas 
sobt•e factos que não podem pnssm• desperce
bidos no saio da ropro~ontação nncionnl, onde 
felizmente ainda a cort•ttpção niio ontt·ou. g• 
aqui onde podamos castigar esses inimigos do 
bom publico, que se aproveitamm d:1s calami
dades com que a Pt•ovidencia tlagollou esta 
nação, para so locuplct!l.rem á cUsta dos neces
sitados, lwantando grandes fortunas, 

s~ssent!l. e um niil contos ostã1 dospenclidos 
com a secca; diz-se quo ostiio desponditlos, 
mas os documentos officincs nos fazom untovor 
que parto dess'1. importante c1uantia se despen
deu com outras -npplicnções que não as que em 
nome da loi d·evi!l. ter. 

Traga o nobre ministJ•o os esclarecimoritos 
de r1uo o gover.no di;; põe; o adiamento lho 
fornece ensejo pura munir-se dellcs. 

Dosojo ouvir ler esses inqum•itos que se fi
zeram, quero ver •lm riu antas cabeças nccusn
dns do cl'imos e1tão hoje collocndos os ponna· 
chos da gunl'cln mcional, embora não ospo
cialmonto na pt•ovincb do Coar!\, porque ha 
gt•ande queixume do sous rept•es1ntnntes por 
ainda não tm· chagado ató ltt a chuva do pa
tentes ela guarda nacional.. 

O SR. Su.vEm,\ DA MoT'r.uhi um aparto. 
O Sn. Coam'u :-E não hn funccionarios 

punidos pelo nobt•o sanador o Sr. Alfonso 
Celso, como Jnini,h•o da fazenda, <JUO hoje os
tão r•Jstitltidos aos cargm do <JUO S. llx. o~ 
privara ~ 

O Sn. AJIJIONSO Cmr.so:- E' natural CJUO se 
tivessem justificrtdo rtopois. 

O Sn. ConntnL\ :-Pois vamos avrrig-u11r tudo 
isto. 

O Sn. AFJ•'ONKO CNvo :- O rpto poss,, nfin.n-· 
çn.t• ó qne por cnust disso l'ui vicl.ima do mni· 
tns di1tt!'ibos poJa i mpronsn.. 

E' nntur.d, porem, que ossos individues so 
justificassem. 

O Sn. CommrA : - Chcg-ott o momento do 
apurarmos a vot·rlnclc. 

O Sn. Ai•'Fr>:o;so Cm.so :- Niío so: si nlg-nm foi 
J'ointogrndo; 111nK, 11i o f,Ji, ú pt•ovni'OI fJIIo ao 
ti vosso ,ju.~tilicarlo. 

O ~uo ó corto ó <JUO om algumas pt•ovincins o 
jut•y ub.oolveu indtviduoR, cujtt ct•iminnlidndo 
ostn.vn. mnis quo domonatrud•l. Agot•a contt•tt o 
ju1•y não sai o quo ft\zet•, 

O Sn. CoRnEIA :-Fclizmonto tomos !i dis
ct.lssão desta credito para upt•ocinr o discutir os 
f:1ctos. 

O Sn. Awo:-~so CELSO :-Houve inspector do 
thosout•nria, que ·chegou a t•asgm• folhas rlo 
livros parn oncobt•ir n sua fraudo, o no cm tanto 
foi absolvido ! 
. O Sn. ConuEIA :-Si ojury absolveu um in

spector do Lhosouraria que rasgou folhas do 
livreis ·Pill'a oncobril• n sun frnu.lo, o governo 
(o ó esta a minha observação), qu~ justifi
cnçito oncJntra!'in para o procedimento que 
tovo depois com relação n. cmprogaJos cul
pados 1 

0 Sn. AFFDNSO CELSO :-Esse individuo, f·~
Jizmontc, não foi nomoa,lo para c:11•go nenhum 
mais, 

O Sn. ConnErA :- B alguns outros'/ 
O Sn. Al'FONSÓ CELSO :-Não sei si outros 

o foram; mas este a r1ue me · t•oferi nii? 
fr>i, 

O Sn. SrLYEm.~ DA MoTTA:-.,. Foram varias. 
O Sn. ComtEJA:- E11 ni'ío soi ~mão o quo t\ 

impt•onsa denunciou. 
Si não sn trata do quo rasgou folhas do li

vros, tr~ta-so rlo otltr,), que, por motivo da mes
ma ordem, foi oxoncraclo. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Ett aott Q1jrigado a 
lombr!ll' ele novo no nobre senador quo esta 
discutindo a mnteria do credito, embora diga 
que é para prevenir o St•. ministro. 

Entnn lo quo V. Ex. dove guardar estas obser
vações para qnando estiver prosontn o Sr. mi· 
nistro, quo, sem, duvida, não ha do agl·aclocor 
n V. Ex. a antoci pação. 

O Sn. ConnmA:- Si e ministro do imporio 
do hojo fosse •J daquollo tempo, ou me rosm·· 
vm:ia para fazer do momento estas poJ•guntas 
e solicitar as infot•maçõos qno o caso exige. 
Attonclondo, pm·óm, a quo o actual S1•. mi
nistro exerce o cm•go hl\ pouco mais do um moz, 
quiz antecipar algumas rellexões, pat•a quo a 
discussão do ct•odiLo, qu.<ndo so verifique, soja 
mais proficua. 

O Sr. prosidonto, pm•om, aclw rJno iHto osltl 
um pouco fót•n da discussão do adinmonlo, o ou, 
nada quorondo oppor ti obsot·vação d' S. Ex., 
dou por tm•miundas as minhas ponderações. 

Não havonrlo mais quem pe·lis~o n. pal1wrn, 
CnCOI'l'OU•SO a rJ i"CIISSITO. 

Posto a votos por partos, foi n ppl'ovado alô :.is 
palavras- posa~ comprwccot• -, o foi I'Ojoil.ntlo 
na outJ•a. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

MA1'RlCUf.A DlU ERTUDAN'L'I~S 

Entrou cm 21~ discu~Hfin, o foi som clobut'l 
n.ppt·ovnrln o aclopt:H1n JIUI'a Jlllf:IH:ll' a :;a, n. pro .. 
posi<;tTO da cnmnt'lt •'c< r]nputnrlns, rlo cot•ronl.o 
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anno, n. 4Cl, au tori1.ando o g·ovot•no a mandl\t' 
adntittit· ú. mutt•icullt, no 1' anuo do qualquot• 
das fuculdndos do lmpot•io, o ostud,tnto Antonio 
Alves da S\1 v a J nniot·. , 

Soguiu-so om 2• discusslío o foi igualmonto 
approvarla o adoptada p~t·a passat• a 3••, n pro
posição da m~sm11 camara o anno, n. 47, aut :
rizando o governo a mnndar nchuittil• ú. ma
tricula, no ta anno do qualquer das faculclados 
do direito <lo lmporio, o ostu:lanto Alcidcs Ro
<lrigues do Souza. 

JUQILAQÃO Dili UM PROI'lliBBOl\ DO OOLLEG!O 
Dili PEDRO II. 

Soguiu-s3 em 2• discussão o foi igualmente 
apP.rovada e adoptada pat•a passar a 3•, a pt•o· 
postçllo da mesma camnra o anno, n. 32, autori
zando o governo a contQt' pni'O. a jubilação do. 
professor vitalicio. ela. cadeira de pm•tuguoz do 
tmpet•ial collogio do Pedro II, Manoo! Olym
pio Rodrigues da Costa, o tempo quo so liquida~· 
do sou magístorio como professor publico n[l 
província dn. Bahia. 

. O Sn. Cnuz MAcHADo (pela ordem), requer 
verbalmente disp~nsa de in tcrsticio para a 3• 
discussão desta proposição. 

Consultado o senado, con>entiu na dispensa 
pedida.. 

Esgotadas as matarias da. ordem do dia, o 
Sr. presidents deu para a do dia lO: 

2• e ultima discussão do parecer dn commis
siío do constituição, concedendo licença ao sena
dor Antonio Dini~ do Siquciro." Mello, para 
que votou-se dispensa elo intoraticio. · 

3• discussão das proposições da. camarn elos 
deputo. los do corrente nnno, pn~a que igual
mente votou-ao dispensa do intorstiéio: 

N. 46, autorizando o governo a mandar a~
mittir á matricula, no {o anuo do qualquet• das 
faculdades do lmporio, o ostudanto Antonio AI· 
vos dn Silva Jumor; · 

N. 47, autoriza.ndo o governo a mandar a.!
mittir ti matricula, no i o anno de qualquer das 
faculdades do direito do Imperio, o estudante 
Alcielca Rodrigues de Souza ; 

N. 32, aútorizando o governo n. contrtr pat•a 
a.,iubil~ção do professot• vitalício da cadeira do 
portuguoz do imperial collogio do Pedro II, 
Manoel Olympio Rodrigues do. Costa, o tampo 
quo se liquidar elo sou mngi~torio como profes
~or publico nn provincia da B~hia. 

:!•cliscnssiio do projecto do sonado,lottm D, do 
cot•t•onto nnno, disrcnsanclo n condiçüo da ida
do pat•n n matricub nos estnbelocimontos do 
ensino superior, depondonLos do ministorio do 
impm•io. 

2• dita da proposiçilo dtt cnmnrn rlos elopn
taclo', n. 127 elo iSBZ, autorizando o goVOI'no 11 
ml'nclar abonnl' aos ahnoxarifo" do hospital mi· 
litm· eltt eôrLo o elo hospital do nll\l'inhn 5 °}" 
p:·.r11 as <[UOurns nos gonoros nlímonticios, po1 

elloa f0t•nocidos ao.> mesmos hospitnos, a. contnt• 
dn cinta om quo tivorem deixado de percober 
os'o nuono. 

Trabalho.> do commissõos. 
Ern soguida o St•. pt•esidonlo convilou os 

Sra. senadoras pal'n Ho occupat•em com tt•aba· 
lhos elo suas commissõos. 

Levnntou-se a soss[o a. 1 hot•a. da ttwde. 

46• SESSÃO 

E)l 10 DE JULIIO DE 1883 

Prcsiclcncia do Sr. Bal'ao lle Cote[Jipe 

SUMMAUlO.- F..xa•&Dlll:\Tr.,- lloLlacçi'ias.- Pagamont~> a 
ompro~al.{os lia. cuixa oeonomica do Pat•uná, o fLtntlo do 
oma.ncl!laciio cm lguassú. Discur:io o ro'lum·imouto 
úo Sa·. Cort·oin., A·ppt'O\'ar.ão.- Ot\Dtm no DlA.- Lieonr.:~. 
ao Sl'. son:ulCH' AntoniO Dlnb du Siquoira o 1\loUÕ. 
Approvaçiio cm :.P discussiio.-MaLa·icula do c:~Ludautoll. 
AliJli'O\'ar.fío om 3.1 tti:~cussão.- JuUllação 1\o um JII'O· 
fo.uiJt' UÓ collogh tlo Potla'o 11. At1Jlrovar.iio c:uq 3·• dis
cnssão.- !Jrojl•cto tio sontnlo IIJL~t·a D, sobro llisJlOI)Sa 1lo 
hlado JHLI':'L a malricula no~ csln.bolociml!ntoJ tlo cur:to 
1\U(lol'iot•, O Sr. Uarão Uo ~btuoró rll!JUOt' que o projecto 
antro om 2a discus:~ão. O soni!t.IO concodt). AJlr.J·uvadio 
om 2;\ tliscussão.- Abono uoa almox.:u·ifos tios tospiLáo,; 
milllar tia_ córlu o do mat'inha. Discur:;o o rof)uori
monto do Sa·. All'onso Co su. Appt·ovtu:ão c.lo t•or}Uori
monLo. Ubscrva~üos Uo Sr. prosiUonttJ. '" 

A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 
30 Srs. so1mdores, a sabat•: Barão de Cotogipe, 
Bar~o do 1\!fnmanguapo, Godoy, Luiz Felippe, 
All'onso Celso, Chicharro, Cor,•eia, Luiz Carlos, 
Con:le do Baepondy, Paula Pessoa, Uchõn Ca
valcanti, Visconde de Paranagu<l, de Lamarc, 
Barros Barreto, Visconde ele Abaetó, Josó Bo
nifncio, Castro Cim·eirn, Fausto do Aguiar; 
Visconde de Eom Retit•o, Bnrão da Laguna, Ja
guaribe, Viriato de i\lcdeiros, Barão de 1\fa
roim, Barão do Mamoré, Vieira da Silva,Dantas, 
Meira .do Vasconcollos, Henrique d'Avila e 
Sonros Brandão. 

Deixa1·am de compnraccr, com caus1 partici
pa.Jn, os Sra.: Ct•uz Machado, Diniz, Octavbno, 
~ilveir.t Lobo, Silvoh•a Martins, .João Alfredo, 
Carrilo, Fernnnclos da Cunha, Silvoira dn. Motta, 
Martinho Campos, Leão Volloso, Visconde do 
Muritiba, Visconde de Nicthoroy o Visconde de 
Pelotas. 

Deixou do comparecer, sem causa pat•ticipnda, 
o Sr. Bal'iío de Souza Queiroz. 

0 Sn. PUEBIDENTE t\ut•iu 1'1 sessão. 
Leu-so a neta da sess,to nntocodento o, nüo 

havendo quem sobL'O elln fizesso observações, 
dou-so por approvn<la. 

Cornp:H'OCornm dnpois elo abort:> a scssiio os 
Srs. : Cunh:t Figueiredo, Sinimbú, .Junqueira, 
P1.1oa do Mcndonçn, Diogo Valho, Toixei1·a Ju
nior, Antão, Sn1•nivn, Christiano Ottoni, Vis
condn d,J ,J ngunt•y, Fr11noo do Su, Ribeiro cltt Luz 
o Lnfr,yotto. 

O Slt. :J' GJ:cnJc'rARIO, aot•vi.nclo elo 1°, dou 
conLu do sog·uinto 
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EXPEDIENTE 

O/H cios: 
Do ministerio do imperio, do 7 do corrente 

mez, devolvendo sanccionado um dos autogrn
phos do decreto dll.assemblóa ge!'al, que auto
riza aquelle ministel'io a mandar pagar di
vidas de exercioios findos, na iln pOI'tancia de 
23:274$328, -Ao archi vo, communicando-se á 
outra c amara, 

Do ministe1•io da fazenda, de 9 do dito mez, 
pre,tando as informações solicita das relativa
mente IÍ aceitação dos trabalhos da com missão 
incumbida de rover e completar a carta cr•dastral 
do Rio de Janeiro.-A quem foz a. requisição, 
devolvendo depois á mesa . · 

Do ministerio da agricultura, de 7 do mesmo 
mez, devolvendo sanccionP.do um dos autogra
phos da resolução da assembléa geJ•al, r1ue ll.U· 
toriza o governo a conceder· seis mezes de li
cença ao conductor de 2• classe da estrada de 
ferro D. Pedro II JosiÍ Militiio de SanL'Anna.
Ao a..rchivo o P.utogt•apho, communicando-so á 
outra camara. 

Da presidencia da província de Santa Catha.
rina, de 28 do mez findo, reme ttendo um exem

. piar do rolatorio com que abriu a 2• sessão da 
24•legislatui·a da assembléa daquella província. 
-Ao archivo. 

Foram lidas e post~s em discusslio, e sem de
bate approvadas, as seguintes 

Redacções 

Emenda do senado á proposição da camnra 
dos deputados, relativa U jubilação do lentG de 
francez do seminario episcopal da Conceição, da 
diocese de Cuyabá, Joaquim José Rodrigues Ca
lhau: 

« Art. 1.• Em vez das palavras-com ordenado 
que ora percebe- diga-se -com o ordenado 
correspondente ao tempo de serviço que tiver, 
calculando esse ordenado na razão de i :000$ 
annuaes. 

" Sala das commissões·em 7 de Julho do 1883. 
-Visconde do Bom "Retiro. -Fausto de 
Aguia,· .» 

Emenda. sub~titutiva á proposiçito da. camnra 
dos deputados, relativa á aposent:tdoria do ex
inspector da thesourarh de fazenda de Minas 
Geraes, Francisco do Paula Souza: 

Avt. i.• Substitua-se pelo soguinto : 

" Na aposentadoria do ex-in~pector da the
sourarin de fazenda da pt•ovincia do Minas Go
raes, Francisco do Paula Souza, contar-so-l\ 
como rle efi'octivo oxorcicio o tempo om quo ser
viu interinamente aquollo c11rgo, que se achava 
vago, para o offoito do sor compntarlu no trien · 
nio exigido pelo § 3• do art. 57 do docroto do 20 
do Novembro do 1~50. 

« Sala das commi"silos om 7 do .Julho do 1883, 
-Bom Retiro .-Fausto de Aguiar.» 

PAGAMENTO A E~!Pl\EG,\DOS DA CAIXA EOONOmOA 
DO PARANÁ., lO D!BTIUOUIÇÁO no FUNDO DE 
EMANCIPAÇÃO E~l !GU,~BSÚ 

O !Sr. Correia&- Acabo de t•eceber 
dll. capital da província do Parnnu a seguinte 
roclamaçi!o (lê): 

« Ha 20 mezes que os empregados da caixa. 
economica dest11 província estão em atraso no 
recebimento ue seus minguados ordena :los. • 

Parece que tem Jogar alguma pl'Ovidencia 
que remova este vexatorio retardamento. 

Aproveito o en.Yojo para fazer entrega ao no
bre ministro da fazenda. do varias documentos 
relativos ·ao modo pot• que à distribuiuo no mu
nicípio de Iguassu o fundo de emancipação. 
Foram-me rvmettidos com estas palavras (IB) : 

4 Oiferecemos a V. Ex. as certidões in
clusas, pelas quaos verá como pl'Ocode o 
collector de Iguassú em relação aos escraVO!! 
que devem ser libertos pelo fundo de emanei~ 
.pação, fazendo-na pagar áque!ies a guem se 
pt•otoge por mais do que tôm•sido ava!ta.dos em 
mventario, desfalcando assim esse fundo, que 
podia ser 11pplicado a maior numero de manu
missões, tendo lambem V. Ex. occasião de 
apreciar pelos documentos na. 8 e 9 como se 
procede em relação aquelles a quem não se pro
tege.» 

Espero que, li vista dos documentos, o nob1•e 
ministro providenciará como mais acertado 
fór. 

Eis o meu rer1uerimeuto (lê) : 

" Requeiro que pelo ministerio da fazenda 
se peça ao governo a seguinte informação : ha. 
quantos mezes têm deixado de ser pagos os or
denados dos empregados da caixa economica da. 
capital da provincia do Paraná.-Manoo~ 
F',·ancisco Oor1·eia, » 

Foi apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado, 

ORDEM DO DIA . 

LICENÇA AO SR. SENADOR ANTONIO D!N!Z DE 
BIQUEIRA E MELLO 

Entrou om 2• e ultima discussão, e foi sem 
debate appl•ovado, o parecor da commissO:o dà 
constitLÜção, concedendo liconça ao Sr. senador 
Antonio Diniz de Siqueira e Mello. 

~!ATR!CULA DE ESTUDANtES 

Entrou om 3• discussão, o foi som debate ap
provada e adoptada para sei· dirigid11 á sancçiío 
imperial a proposição da camara dos deputados, 
do COI'rento unno, n. 46, autorizando o governo 
a m11ndar arlmittil• IÍ. matricula, no 1° anno de 
qualr1uor das Cacnldades rio Imporia, o ostudnn
to Antonio Alvos da Silvo .Junior. 

Soguin-so om 3• discuRSUO, o foi igur~lmonto 
appro'/ad:c o adoptada para sor diriq·ida a Kanc
çfio i rnpol'ial, a propo,i,,üo da mos ma camarn. e 
anno, n. 47, n.uto!'ir.nndo o govomo a manchu· 
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admittir á. matl'i.cu!a, no 1• anno ~·· qualqu~r dnB , Niío é esta, porém, do certo a intellig-onoia 
fac~ldalos d~ J1re1to do lmpei'IO o estudtLnte qu11 se tem dado, na pratica, de semelhante 
Alc1d.,s Hodr1gues de Souza. dispo•içllo, . 

JUBILAQAO DIC UM PROFICBSOl\ D~ OOLLICGIO DE 
PIIIDI\0 II 

Conforme Be v~riflca.das decialles que acom• 
pan.1am o parecer da •Ilustra a commisslto de 
marin:1a e guerra, tem-se entendido ser como 
que uma gratificação dada aos almo:i:arifea, 
tanto dos hoauitaea Je. s:IUde da guer1·a, como 
dos de marinha. P is bom : ,Já. nito se contentam 
com isto, O almoxaril'e · do hospital de saude 
ua gue1·ra re<JUereu ao corpo 1egislativo que 
ao u.andaas~ abonai' 5 •/o nllo PÓ dos gen~roa 
sujei tua a deteriora~iXo, como lambem de outros 
que nllo rstllo ne•ae caso, co111o, por , xernplo, a 
curne verde, que é consumida diariamente, 

Ora, o -enado compr· hend•• que um favor a 
est~ respeito não tom justificaçllo. E' o que ae 

Pl\OJIIIOTO !lO SIIINAllO LIIITTRA D SOBRIII DISPIIINSA pretende, fJi O que a cnmara VOlilU e é O que a 
Dili IDADIII PARA MATRÍOULA nobre commissilo de marinha e guerra do •e-

SeR"uiu-se em 3• discussão, e foi igualmente 
approvada e adopta oa pa.ra ser dirigida á sanc
çilo Íluperi • I, a propos1çilo .• a mrsma.c11mara o 
anno, n. 32, autorizando.o governo a ··ontar para 
a ,iubiluçàrJ do profe,aoo• viLalicio da cadeira de 
portuguez do imperial culle'l'io de Pedro II, 
Ma.noel Olympio Rodrigues da Costa, o l 'mpo 
que 11'' liq uiJar do seu magisterio como profos· 
ser publico na província da Bahia. 

Seguiu-se em t• dia ·ussão, e foi sem debate 
appro.vada e adopta~a para passar a 2•, o pro
jecto do senado lettra O, .lo coo•rente anno, dis· 
pensando a condiÇão de id11do p·ord a matricula 
nos estabelAcimentos do ensino IUpOI'ior, depen-
pen .entes do minist3rio do imperio. . 

O Sa. BAaÃo Dili MAMOll.E (peZ11 ordem) re 1uer 
veroalouent~ 'lue na. fóo·ma do. regimento o 
proj~cto entre logo em 2• discussão, 

Posto a votos foi approva.do o requer'mento. 
Em seguida entrou o projecto em 2• Jiscus

são e foi s. •m deba.te a.pprovado e adoptado pará 
pass~r a 3,• 

nado adoptou·. · 
Além disto, esta. proposiÇão foi d11t••rminada 

por uma petição do armoxaJ•ifado da guerra, e 
não sei p<Jr que motivo faz..se extensivo o favor 
ao almoxarifado da marinha. 

A mataria parece perfeitamente regulada. 
pelo alvará de 7 de.Ja~eiro de 1797 o por aviaoa 
posteriores. 

Si formos conce·ter esse favor aos almoxari·· 
fadc.s dos hoapitaes de saude, n«o a i porque nilo 
se h a do fazer extens va a .oueama disposição a· 
todo~ os funccion~ .. i~s publioos que •ão respon· 
SIIVOlS pur COmeStiVOIS· · 

Esta pretenção foi repellide pelo governo, 
tendo sido o ~- cto até de consulta do conselho de· 
est:tdo. Entretanto, é possível que um mais de
tido exame 111. mataria n11a convença da sua jus• 

ABONO AOS ALMOXAl\IFES !lOS HOSPITAES MILITAD. toça. Parece-me pois que, além da. nobre com• 
DA OÓl\T!II III Dm MAD.INHA missão d•' miLrinha e guerra, conviria ser ouvi

Segui11-se em 2• discussão a proposição da 
c amara dua det•utados n, i27 de 1882, autori
zand~ o governo a ·mandar abono r aos almoxa
rifes clll.h.Oipital m,litar da corte e do ho•pital 
de mAha 5°/o paJ•a aa qu •bra.s nos genero• 
alimeaticios por alies fornecidos aos mo.<1uos 
hospitaea, a. contar a data em que tiverem dei· 
xado de p roobe1• esse a.oono. 

O Sr. Atl'onso Oelso 1 - Sr. pre
sidente, este projecto e ouais importante do que 
talvez pao·eça Envulve nad" monos do que· o 
augmouto .!'' vencimt~utos de deus funccionario1, 
os almo~arifes dos hospitaea do saude .a guer
ra e da lllarinha, augm nto que não mo paroce 
sutl!cientemonte justificado. 

V. E:x. sabe que, por diaposiçilo antirtui<
sima, aos almoxarit'es d rs ho•pitaes do saudo, 
assim como aos oemoLis f<Inccionnri•·S de mur.i
nha e I(Uerra, qu · têm a seu cargo a. guarda 
de c .onestivrlis suj,itos a quobr s, abona-se uma 
corta poreontagom na tomadá de suas contas, 

Comp1•ohende-se bom que esta porcentagem 
só pode realizar-se quan ,o haja falta, e ó 
este sem duvida o pensamento do l••gislndor. 
Doter.uinou ollo quo, qnnn•lo na tomnda de 
contas desses fuucciou,rios se vol'iflcassem 
faltas m g ·noo•os HujeiLos a quebra, como, po1· 
ex ·mplo, l>anhn, toucinho, usu~ar, o te,, ao 
lhos u.bonassom 5 "/o. 

v. lJI, 6 

da a de orçamento. (Ap iatlos.) Portanto, si a 
nobre comJuissão não se oppõe, , , 

O Sa. BARÃO DA LAGUNA: - Nilo, senhor, 

0 Sa. AFFONSO CELSO , , , mandarei um re• 
querimento â mesa nesse sentido. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem 
deltate approvado o sogJDte 

Requerimento 

c Requeiro que seja remettido o projecto à 
com missão d' orçamento, para sobre ollo emittir 
parecer.-10 de Juluo do 1883.- Affonso 
Celso . ., 

Foi o projecto romettido a referida com· 
missllo. 

O Sn. PnmSIDICNTE:- Está esgotada. a ordem 
do dia. Est: mos som trabalh ·s importantos 
qu·' possam BOI' dados p11ra diacusailo ; peço 
por isso ás nobres commissõna, que tem de 
omittír parare•• snbo·o alguns projectos, que 
apressem o sou trabulho. 

Convido o• nobres armadores pro>ontos para 
so occuparom com trabalhos do com missões. 

O mesmo Sr. pro.idonto dou para ordem do 
dia 11: 
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i• diaou•ailo do projocto do senado, lottra E, 
do corrente anno, aulorizando o governo a con· 
ceder um anno de licença ao juiz de direito da 
ccmnrcn de S. João d • Barra, na provincia do 
Rio de Janeiro, Amphilophio Botelho Freire da 
Carvalho. · 

Trabalhos de commissões. 
Levantou-se ll·sess!lo às H horu o 40 mi• 

nutos da manhA. 

48• SESSAO 

:llll H Dili JULHO Dili i883 

Presidencia do Sr. Barlto de Ootegipe 

SUMMARIO:- EnaDIIN!I.- Oau1x oo nu..- Lloonoa. 
O Sr. Lul• FoliP.PO po~o dispuusa do lnlorstlclo. O se• 
nado conco~o. 

.A's 11 horas da manhl, acharam-se presântes 
30 Sra. senadores, a saber: Bai'IO de Cotegipe, 

·cruz Machado, Barão de M~mangua.pe, GoJoy, 
Luiz .Felippe, Conde de Baependy, Chicharro, 
BarrÓ.• Balol'reto, Ribeiro da Luz, Paula Pessoa, 
Barão de Mamoré, .Castro Carreira, Junqueira, 
Paes de M.mdonça, Correia, Viriato de Medei
ros, Vi•conde do Bom Retiro, Henrique d'Avila 
Alfonso Celso, Visconde de Paranaguá, Viscon~ 
de de Jaguary.,Visconde de Abaetd, Luiz Carlos,. 
João Alfredo, Cunha e Figueiredo, Silveira da 
:Motta, Franco de Sá, Sinimbtl, Carrilo, e Barão 
da Laguna. · 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Sra. Diniz, Nunes Gonçalves Barão 
de Maroim, Christin:no Ottoni, Diogo Veiho Ja. 
guaribe, Octaviano, .Silveira Lobo, Sil~eira 
Martins, Antão, de La:nare, José Bonif .. cio, 
Vieira da Silva, Dantas,Martinbo Campos, Leão 
Valioso, Visconde de Muritiba, Visconde de 
Nicthoroy, e Visconle de Pelotas. 

Deixou da comparecer, sem causa participada 
o Sr. R1rão de Souza Queiroz, · ' 

O Sn. PnESIDIIISTIII abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessllo antecedente, e, nã1 

havendo quem sobre alia tizesso observações, 
deu-sa por appi·o,·ada. · 

Campareceram, depois de aberta a sossllo, os 
Srs. Saraiva, Fausto de Aguiar, Lafayette, 
Uchóa Cavalcanti, Soares Br,.ndão, Meira de 
Vaseoncellos, Fernandes da Cunha e Teixeira 
Junior. 

O Sn. :1• SIIIOl\ETAnro deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofllcios : 
Do :[o secrottrio da camara dos deputados, 

de 9 do corrente moz , comm1micando que 
áquolla cnmnra constou tor 'ido sanccionnda a 
ros·Jluç1io da ass.omblóa gnral, sobre o crime do 
furto do gado o 01!tros animnos.-l11tnirado. 

Dou a do meslllo 1° secretario, o do igual data, 
remottondo os a·,guintos 

·PROJECTO Dili LEI . .11 PIIOPOIIQÃO 

Emendas fe'tas 6 awrovadas p~la oamara 
dos deputados, d proposta do poder B:11eou
tiuo que fl:»a a forpa na11al para O·fiCI181·oioio 
de 1884-:1885. 

Acorescente·se no .logar competente: 
A assemblér. geral. decreta: 
Art. t.• (Como na p1•opoata.) 
Art. 2.• (Como na proposta.) 
Art. 3.• (Como· na proposta.) 
Art; 4, 0 (Como na proposta~) 
Art; 5;•-(Como na proposta.) 
Sala das commis1lia~,am 5 da Junho de ::1883. 

-Paula Sousa:-Franklin Doria.-A. E. 
d8 Camargo, 

Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da nação. 

De ordem da Sua ·Magestade o Imperador, 
venho apresentar-vos a seguinte proposta de 
lei, fiundo a ·for~a ·naval para o exercicio da 
1884-1885: 

Art. t. '' A força naVal activa para o anno 
financeiro de 1884-1885 constará: 

§ t. o Dos oftlci~es da armada e das classes 
annexas que fót• pre11iso embarcar nos navios · 

.de guerra e nos .transportes, cOnforme suas 
lotações, e dos estados-maiores das esquadras e 
.divisões navaes: 

§ 2.• Em circumstancias ordinarias.de.3.300 
praças de pret do corpo de im periaes mari· 
nheiros, · comprebendidas as companhias de 
foguistas, de 104 da companhia de imperiaea 
marinheiros de Mato Grosso e das do .batalhito 
naval, das quaes .poderão s2r embarcadas 2.800; : 
e, em circumstancias extrordinariaa, de 6.000 
praças de<les corpoa.e de marinhagem. 

As compa11hias de aprendi~es marinheiro~ 
constarão de 1.500 praças. 

Art. 2.• O ba.talhllo naval constará ..ll.e oito 
compan'•ias com .o compbto de 600 prae 

Art. 3. o As p1•aças de pret volulllarias, 
quando fórem escus,•s por conclusão do tempo 
de serviço, terão direito a um prazo rle terras 
de 108.900 metros quadrados nas colonias do 
Estado. 

Art. 4. 0 Para. preencher a força decrotada, 
proceder-se·á na fórma d~ lei n. 2556 de 26 de 
Setemb1·o de :1874, ficanao o governo autori
zado a conceder o premio do 400$ aos volun• 
tarios e 500$ aos engajados, e, em circumstan
cias ex traor linarias, a contratar nacionaes e 
est•·angeiros. 

Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. . 

P~>ço da camnra rios d'putadoa, em 9 de Julho 
de 18A3.-J. R. de L'ma Dua1·te.-locio da 
Ma !la J.[ nclJado.-Francisco Ildefonso Ri· 
beiro de Mcnozcs. 

A' commissiio do marinha e guerra.. 

A nssomblóa geralt•osolve: 
At•t. :1. o Fica inenta dos impostos gor~ea a 

vonda dos uilhotes rins 20 lotnrio.s concedidas, 
pola lo i pi'Ovincw.l d11 Bahin, om honoficio da 
construcçno do oatrnda quo, da parochia do 
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Sant'Anna da Aldeía,.dírige•ae.á de Nossa Se· 
nhora dai Dórea cja Nova Lage, no.munioipío 
de Nazareth. • · 

Art. 2.• Ficam• 1'evogadaa a• di11poaiçõea em 
contrario, 

Paço <la•camara·doa d~pute.doa,om9 d1 Julho 
de 1883.-l. R. do Lima Duarte,-Joao da 
lllatta. MGchado.-Franc,sco Ildefonso Ri· 
beiro de M onens, · 

A' commisailo de orçamento, 
Repreaentar;llo documentada do Dr. Lucinda 

Pere1r11 doa Passos; sobre sua pretençio pen• 
dente de dilliberaçio do senado.-A' commiasilo 
de panaõaa e ordenadua. · 

ORDEM DO DIA 

LICIINQ'A• 

Entrou ·em i• discuaslo, e foi sem de-· 
bate spprovad&. e adoptad1, p&ra paasar á 
2•~ · o projecto do senado, lettra - E -: ~e 
·!883, autorizando o governo a conceder ao JUIZ 
de direito da comarca ~e S. Joio d&. barra, na 
provincia do Rio de J11oneiro, Amphiloquio. Bo
telho Freire de Carvo~olllo um anno de licença 
com ordenado,pa.ra tratar de aua·saude onde lhe 
convier. 
. O Sa. Lurz FELIPPE (pela ordem), requer 
verbalmento que o prqj o c to, na fbrma do regi· 
manto, entre logo em.2• discussão. . 

P.oato a votos, fo1 approvado o re~utlr!• 
mento, . 

Em se/l'uida entrou o projecto em 2• dlsCus
allo, e foi sem debate approvado e adoptado para 
passar IÍ 3•. . . 

Tendo o sen3do de passar· a occupar-se. com 
os trabalhos de commisijlSea dado~ para ordem do 
dia. de ho e, o Sr, p~eaidente deu a seguinte 
para o dia· 12 : 

Trabalhos de commisslles. 
Leva.ntou·se a se~são ás· H 1/2 horas da 

manhã. 

ACTA 

EM 12 DE JULHO DE 1883 

P1·cside~cia do Sr. Barao dll Cotegipa 

A's H horas da. manhiHez-se a chamada e 
a.charam•30 presentes 27 Sra. aenadores, a aab1r: 
Barão de Cotegipe, Ct•uz Machado, Barão de 
Mamanguape, Gorloy, Luiz F Iippe, Jaguarib~, 
Teixeira Junior, Chicharro~ B•rilo de Ma'??ro, 
Junqueira, Pauh Pe, soa, Vtsco!ld'l dn Murlttbl, 
Correia, Barão da Laguna, Vtscondo do Bom 
Retiro Barros Barrnto, Cond~ de Baopondy, 
Barão dn Maroim Cunha o Figueiredo, Affonso 
Celso Viriato de !\1o lfliros, Visconde de Abaoté, 
do L~mare, Diogo V olho, Vieif!\ da Silva, Vis
conde do .Jaguary o Lafuyette. 

Doixal'nm do comparecer, com causa pnrtici· 
po.dn, os Sra. Uchóa Cavnlcnnti, Diniz, Nunes 

Gonç1lvea,Cbristiano {)ttoni,.Fauato de Aguiar, 
Franco dn Sá, Soarea•Brandllo, Octavinno, Sil· 
voira Lobo, Silveira Martins, Henríqu~ d'Avila, 
Paes de Mendonça., Joio A!Credo, Moira. de 
Vasconcellos, Sinimbú, Antio, C~rrio,;Ribeiro 
da Lu3, Fernand~• da punha, Sa.rai va., Jotá 
· :'onifa.cio, Silveira da Motta, Castro Carreira, 
Luiz Carlos, Dantaa, Martinho Campos, Le.lo 
.Vello1o, V1sconde de Psra.naguá, Visconde de 
.Níctheroy, e Visconde de Pelo tas. 

EXPEDIENTE 

Officios : 
. Do ·Sr. 1enador Pedro Lello V elloao, de hoje, 

communicando que deixa de comparecer M 
aes,õea do senado . por achar;.se anojado pelo 
fallecimento, na Bahia, no dia· tO Jo corren'e 
m ,~, ~e seu cunha lo o Dr. Joio Pedro Alves ·de 
Lima Uordilho.- Mandon·se dea&nojar. 

Do 1• secretario da camara dos deputados, 
de H 'do corrente maz, communicando que 
àquella eamara constou haver silo sanncionada 
a· resoluçllo da assembléa geral sobre a·pro· 
moção para o pr••enchimento das vagas que se 
abrirem no corpo de cstado-ma.ior de 2' clasa~, 
nos postos do tenente ao de coronel.- Intel• 
rado. ·· · 

Tres do mesmo.f• secretlrio, de igual data, 
remottendo os seg11intea 

Projectos de Zci c proposit:tto 

Emendas feitas e approvo.das pela camara dós 
deputado& á prO[lOBI& do poder executivo, que 
abre ao mini ;lerio · do imperio um credito de 
59:181$577, para occorrer ás deapezas com o 
congresso de instrucção: 

Accrescente·se no. logar competente : 
A anembléa geral decreta: 
Art. i ,o· (Snb$titlltivo.) ;E' o·gOve!PD autorl· 

zad~ a deapeader com o r·ongre.sso de 1natrucçló', 
convocado por acto do 19 de Dezembro de '1882, 
e exposição pedagogico.,a q.uanti11de 64:181$577, 
na qu .1 fica incluída a de 23:912.$286, já eacrí· 
pturada no thesouro · como donativos feitos· ao 
b:atado em fa.vor da in11trucçtl:o public3, o a fazer 
ai·op~raçlles de credito neceaaarias para com
pletar aqaella quantia. 

Arl. 2.• (Como, na proposta.) 

Proposta 

Art. 1.• E' nberto ao ministerio do• negoociOI 
do imperio um cwlito de 59: 181$577 Jl!o'" 
occorrer áij dospozaq com o congresso do m
s trucç~o, con voe ado por acto do i 9 de Dezembro 
de I.Bll~. 

Art, 2.• Revogam-se na disposições cm con
trario. 

Pa!acio do Rio de Janoiro om 28 de Maio do 
1883.-Franoisoo Antunos M acie!·, 
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DIIIMONBTRAQÃO DAS DIIISPIIIUB COM O OONG RJIISSO 
Dll INBTIIUOQÃO 

Dospoza jd roalizodo poo· couto do ~oualivo1 om bonoficio 
ola lnslrucc3o publica: · 
Gru.tiRcaÇilO ao o'eri[lturario do congraii!IO, Julio tio Lima 
· l~raneo, na raz;lo li O UiU8 IDOIUHlO!I, do.iJo 30 do Dozomhro 

do !SR~ ato 30 do Abril do coro•uuto auuo... 6U9,j677 
Fornocimuut:.~s tHLra o oxpodlouto o aunun-

clo:i ••••..••.••.•.•..••.•• , •.•.. ,, ,, ••. , , , , , I66JjnOO 

Doapo•a• autoo·badas : 
Obras no odificio da Typographia 

Nacional, pura o pl'opal'o das 
salas, mollall1 otc .. .•..•.. ,. .••• 3:05j8000 

Acquislção do cadoil'as para· o 
cougro"o ........ , .. • .. •• .. .. 1:7j0SOIJO 

I dom do uma mobilia para a moso 
do mos mo congro~so.,.,.,,,, .• 500)000 

Improssito tios pnroeoroa na Typo-
graphlá Nacional .......... , . , 2~:000h000 

Passagonti do i1la o volta dos mom-
b!'O:i do eongrcs.io, roshlouLos 
naa provincias.,.......... . .. • 10:000~000 

Transporto& do ohjoet.oa enviados 

776,;577 

para o Ol[Josicilo podagogiea.:. t0:000,j000 
---- 47:oo;;.;oou 

Dospozas por autorizar : 
lliPminaçito .••..... ........•.... 
Movais pura a oxposlcilo podago· 

glt:a •.•.....•...... ........... 

Guardas o sorvontos (4 mozos) .... 

Despozas ni[o providas ..•..•.... 

2:000SOOO 

3:ll00$000 
3:0(108000 

8:500&000 

57:181R577 
2:00U,sOm 

59:1~18:;77 

Tereoira directoria. da soerotaria do ost.tdo doi nog•lclo.i 
do impol'io om 2R do Maio do tS83.-0 dio·octor luioriuo, 
N. MIDO!il. 

Paço da. camara dos deputados om li d~ Ju
lho d'l 1883. -J. R. de Lima Duar'e.-Joao da 
M atta Machado - Francisco Ildefonso Ri
beiru de M ene::es. 

A' commissuo de orçamento. 
Emeul•s feib• o approvadas p•la caruara dos 

deputa los á propus ta do pod.1r e:rocu tivo que 
fixa M rorças cte terra para o oxerc.cio de 1884 
a 1885: 

Ac1• •sconte-se no lo!l'ar competente : 
A nssgmbléa geral dncreta : 
Art. :l..• (Como na proposta.) 
Art .• !.• (Como na po·opo<tà.) 
Art. 3.0 (Additivo.) O ~overno Jica autorizado 

a rever o regulamento da e~cola militar do Rio 
Gr;mde do Sul, de conformirlr•de com o decreto 
n. 8205 de 30 de Julho .lo 1881. 

Art. 4." íb:' o nrt •.. o da proposta.) 
Paço da camara dos deputado~, em H do .Ju

lho de 1~83 -J. R. de Lima Dua•·te.- Jnao 
da M atia M acha•!. o.- Francisco Ildefonso 
.Ribei,·o de JJI ene::es. · 

· · Augu~tos o dignissimos Sra. reprosentrmtos 
da nação. 

Em cumprimento ~o prooeito constitucional, 
e de ordem d' Sua Mag •stade o lmpoo•ador·, ve
nho apresontao·-vos a soguinto proposta : 

~rt. i." As fori'"B do too•ra po.t'a o nono finan· 
cotro do 1884-18d5 con;tarilo : 

§ 1.• Dos officiaos das dift'arentos classes do 
quadro do OX"rcito. · 

§ 2.• D·• 13.500 po·aças de nret Pm ciroum
atancia• orclinarias, e Je 30.000 em cit•cum• 
st11oncias extraurdinarias. Estas forças serão 
com1llntad•s na fórma da lei n. 2556 do 26 de 
Setembro de 1874. 

§ 3.• Das companhias de aprendizes arLilhei
ros, nito exc ldendo d•• 400 praças, das duns 
companhias de aprendizes militares cread••s nas 
provinci 1s de Mi11as G••raes e Goyaz, com o 
pessoal que lhes foi mar,adu, do corpo de a! um· 
r.os da escola militar da có~Le,e das compa11hiAs 
do aloi.onnos do< escola militar da proviocia do 
Rio Grande lo Sul, ate 400 pr11ç rs, 

Art. 2.• O promio para os v ·luntarios será 
do 400$ o para os engajados de 500.t, pago em 
trea (lrestações, •endo o dos seguodus propor
c'onal nu tempo pelo qual do novo se engaja
rem, no'l ter.uo< do art. 2• da lei n. 2623• de 13 
ele Setembro de 1875. 

§ 1.• Os voluntarios perceberão, emquanto 
fórem. praças de pret, m .. ia uma gratificação 
igo1al á metade do •ollo de primeira pr.1ça, 
conrorme a arma em que servirem ; ·os en:ra
jado~ perceberão mais uma gratificaç~o, igual 
ao soldo de primeira praça, o tambem segundo 
a arma em que servirem. 

§ 2 • Quando forem oscusos dp serviço se 
lhe~ concedera, nas colonins do Estado, um 
prazo de terras de 108.900 metros qua.lrados. 

§ 3.• A importancia da contributçno per·u
niaria, de que trat 1 o nrt: 1° § lu n. 7 ~a I i de 
26 de s~tembro de 1874, s •rá do i :Ooo;ooo. 

Art. :i, o Ficam revogad •s as disp >siçiles em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Mn io de 
1883.-Carlos Aff'onso de Assis Figuuiredo. 
-A' commis•ão d marinha e guerra. 

A assem bléa geral resolve ; 
Art. 1.• E' autorizado o governo a conceder 

no d '~embargalor da. relação da côrte Joilo 
Set·t•>rio, um anno de licença, com o respe ·tivo 
ord1na lo, para tratar de sna saude ondrl lhe 
convier. · 

Art. 2.• Rovogam-se a' disposições em con· 
traria. 

Paço da camara do• deputados, em H de .Julho 
de 1883.-J. R. d•• Lima Duarte.-Jor%o da · 
Matta Machado,-Francisco Ildafonsu Ri· 
be'ro de M cne:es. 

A' commissão de pensões o ordenados. 
Do mi nisterio da marinha, à e 10 do dito mez, 

dev lven;lo sanccinnnJo um !los autographos da 
ro~oluçiio da as em~léo .~eral, mand11ndo crmtar, 
n•t antig :idade do i• ten mto da armada Aprigio 
1os Santos l~ocha, o teonpo de"orrido do 14 de 
Fevereio•o de 187~ a 13 de Abril do mesmo 
anno,duo·ante o qual ost ve, nlóm de um anno, 
na 2• classe da nrm~<!a.-Ao ar,,hivo o auto· 
go•apho, com·nunican lo-s' 11 outra camarn. 

Do 111in st 1rin da agl'icultura, de i 1 do rafo
rido mez, romettendu, em resposta no officio do 
9 do eorronto moz, cóp'a da portaria exporli ln 
por aquolle ministerio 11 lllma. cnumriL m"ni· 
c i pai dn ctlr·to, om 30 do po•o:dmo fin lo moro.
A qu~m for. fi I'O<]Ui.~içllo, dovolvoudo dopois tt 
mo<n. 
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O Sn. PnESIDI!lNTIII declarou, que se achavn 
sobro a mesa, e ia a imprimir para ontrar na 
ordem dos trabalhos, o a 1guinto 

PareCei' 

A commisail:o de marinha e guerra, tendo 
examinado attentamonto a proposta. do po.i r 
executivc•, fixando as f1>rçaij de m'1r par' o 
anno fin)l.nceiro de 1884 - 1885, o approva la 
pela camara. dos deputados, e dij parecer que 
a pro)losta. dew entra.r em di~cusalio e Blr ap· 
provada. 

Sala das commi•sões, em 12 dG Julho de 1883. 
Barflo da Laguna. -Visconde de Muritiba. 
- Junque ra. . . 

A's 11 1/2 horas da manhA:, o Sr. presidente 
declarou que nli·• podia haver sessA:o, por falta 
de numero legal de Srs. sena. :ores, e deu pa.ra 
·ardem do dia. 13. 

1• parte (atd 1 1/2 l1ora da tarde ou antes) 

2• discussão da proposta do poder necutivo, 
convertida. em projecto !e lei pela cama1·a dos 
deputados, n. 135 ~e 1882, que abre ao mini•
terio do im~erio, um credito extra.ordinario de 
12.000:000$,para continuaçiio das despezas com 
aoccorros das· províncias flagelladas pela. secca 
e moles tias epid ,micas. 

2• parte (ti 1 1/2 hora da tarde ou antes) 

3• discussil:o .do project~ do senado letJ•a D, 
de 1883, di•pensando a condição da. idade pa.ra 
a matricula nos estabel •cimentos do ensino 
superior, .lep ndente< do ministerio do imporia. 

2• dita do proJecto do senado, conced·,ndo ao 
Dr. João Bapt1sta de Lace1·da um premio de 
30:000$, em remuneraç!lo da sua descoberta da 
ncçilo do perm•nganato de potassa como an
tidoto do veMno opllidico (artigo ad !itivo do 
projecto de lei da receitl\ g•,ral do Imp11rio 
para o exercício do 181:!2-1883, separado pa1•a 
formar projecto distincto). 

49• SESSAO 

SESSÃO Elo! 13 Dili JULHO DE 1883 

Presid~ncia do Sr. Barflo de Cote,qipe 

SUMMAI\IIJ.-•xr•niuT<.- Nogoclos das Alagõas. Dis
curso o roquorlmunt.J do St•. Corr(lla. Apr·oyução do ro
qutmmonta.-~'11111& R.\ I'AI\T& Dl onDIK DO Du..-CrodiLo 
oxLt•aurJinarJu ao minblol'io tlo importo.- Di:~cnt·~o 
do Sr. Corroia. Adlameutll.- RKOU:~nA l'ARTr. DA onru~• 
Do Dh ,- Di •ptmsa ela eantlição do illa•l~ para matricula 
dft n8Llltla.utull. Encot'rMnJIILn.- Promw rola. dosr.o .. 
coborta do pormauganato tio pola~sa, Mmo nnthlot.o 
do yonuno opllltlico. Discursos do:~ Sr:~. Col'rnia, La· 
fayolto (pro~ltlouto do cntuclho), Silvoira dn MoLla o 
Junquotra. Enconumouto. 

A's H hot•ns d~ mnnhã nchnrnm.so presentes. 
31 Sra. s~nndor •s, n saber: Barão de Cotogipe, 
Cruz Mnch·•do, Bai'i'io de Mamnngunpe. Oodoy, 
Luiz l•'olipro, Chicharro, SilvoiJ•a da Motta, 
Co1·roin, Barão do Mamord, Junqueira, do Lu· 

mare, Carrilo, Christiano Ottoni, Paula Pessoa, 
Teixeira Junior, Viacondo de PaJ•ana•<u·\, Vieira 
:h Silva, Ca.stro C ~rreira, Visconde de A baeté, 
Lui~ Ca.rloa, Jaguariba, U!ão Valioso, Sa.rniva, 
DantiiB, Aft'onao Celao, Ba~roa Bnrreto, Rarilo 
de Maroim, Nunes Gonçalv •a, Silveira Lobo, 
Viriato de Med •iras .e Visconde de ·Muritiba. 

Deixaram de com~arec"r, com cau~a partici· 
cipada, os Sra. Diniz, Octaviano, HHnt•iqlle 
d'Avila, Paea de M~n,lonça, Joiio Alf,·edo, Ri· 
be.iro da Luz, Mart:nbo Campo•, Visconde do 
H~m Retiro, Viscon~e dA Jagunry, Visconde de 
Nictberoy e VtsconJe de Pelotaa. 

Deixo11 de compni·ecei',sem causa participada, 
o Sr. B•rlo do Souza Queiroz. 

0 SR., PRIIISIDII:NTII a.bri U a sessil:o. 

Leu-se a. acta da sessão antecedente, e, nlo 
havendo quem sobr~ ella. fizea~e observações, 
deu-se por approvada.. 

Compareceram, depois de nberta a. seaaao, os 
Sra. Moira de Vasconr.ellos, Sinimbú, Ucbóa 
Cavalcanti, Soares Brundiio, Cunha e Figu 'i
re lo, Silveir• Marr.ins, Fausto do Aguiar, 
Barlo da. La.11'una, Jo e Bonifucio, Antllo,Franco 
de Stl, Fernanles da Cunlla, Diogo Velho, La
fayette e Conde de Baependy. 

O Sn. 1• SmCl\BTARIO deu oonta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oftlcios : 
Dous do ministerio do imperio, de H do cor

rente mez, tranam:ttind t aa.ncciona.dos os "uto
gra boa das resuluçõ s da.a.'ltletnbléa l(et•al quo 
ap·trnvam as pensliea c· •ncediilaq aos 2•• aa r
gentos J!:qpacio Alves de Oliveira e Marcos José 
de Souza, ao cabo de esquadra Ra.ymun~o José 
da P •z e aos soldados T~rtuliano das Chag:11 
Pinheiro e Jos~ Custodio da Silv·•,e doclara que 
a pensilo de 400 rs, Jiarioa, concedida ao sol· 
d·•do do 2• b•talhi'ío de infnn1aria An1.oni1 Be
zerra e BJlprovada por rfecreto legislativo, fica 
elevada a 5110 J'S, di"rios por S'r elle anspe• 
çada reformado ·daquelle bahlhilo e nito soldado. 
-Ao archivo os autographo~,communicando-ae 
Ii o·•tra cam1.ra. 

Outro, de igual data, do presidente da. pro
víncia do Rio de Janeiro, reu:~ettendo dous 
exempla.res da falia. q1t0 leu ii assembléa le
gislativa daquelh pNVi neia, em ae•ailo de 
abertur't d•1 uma convocação extraordinaria.
Ao archivo. 

NlllGOCIOS D.\S ALAGOAB 

O Sr. Oorreia1- Costuma dizer-se 
nihil subsolo nou,.m, mas V. Ex., Sr. pre
sidente, vai ver que esta regra tamb3m sotfre 
oxc,pção. 

O qne diria V. Ex., si, por e:xemplo, eu 
viesqo referir .1uo Sua M·•gnstade o Imperador, 
no ser-lho presonte um11 re;oluçito da assom
blón. gorai, p •r" sn.ncc•onnl-n, se tivesse docla
r.tdo sua .,,ito, resorv.1 ndo a sancçiio p:.ra o seu 
succosaur 1 



Bem ae vê ~ua nlln .. trago· esta .. observação 
fiOn~o P"-1"1l.ind!car. 11 Jlaturcu do ollliiUIIIoplo .da 
quo vou.occupar-mo •. 

O que diri&ainda V, .Ex., Sr •• p11811idente, 
si, sendo sujeita. a INl pooaida11te ·de provincia 
uma 1'esolução .da· :ua:.ambi.O~ lAgi"lativa. pl'o
vincial para. a saa:cçio, sa déaae este do 
suspeito e man::inasa rosarvar a lanc.Qilo par1\ o 
.1eu. suceesaor W. 

Creio que figuraria uma hy,pothaae que não 
tenho noticia a:l tive<se.jámaia· dado ilm noaaa 
.adminiatraçlto. Bntrlltanto e.o.caao. Eil-o aqui 
na· folha otllcial .d ... provincia da8 .Alagõas, . .ele 
2.11 do..moz tlndo. · 

No Diario da Manha n. 432 lê-se (lB): 

c Otllcio do 1ecretario do gove1•no ao 1• 
•Meretario da' assewbhia. leg.ialativa· · provin
ciaL-De ordem de· S. &~. o •Sr.. 'Vice-pre
aidente da provincia, eommunico · a V. S., 
para que se sirva dar conh •cimento á assem
bllia legislativa provincial. que.no projecto de 
lei autorizanJo.a preaidencia a manda.r pagar ao 
segundo eacripturario do thesouro .provincial 
Francisco ArnllUJ $ou to-Maior o ordenado cor
respondente ao . t0mpo de que t~ata o mos mo 
projecto, deu o segumte despacho :-Conside
rando-ma impedido de funccionar nesta p1·ojecto 
-cuja disposiç!lo tem de aprovei~r·o~· não ao ci
dadão F!•anciscoArnau.J Souto-Maior, ·conforme 
o proce limento. desta presidencia, e, tendo ja 
um~> vez. c<.~mo juiz de direito me averbado de 
suspe toem julgamento, perante ojury, a que 
elle respond'u na cidade do Pilar, entendo que 
-&·meu sueaeasor competo·.aanocionar ou .nlto o 
pr.ojecto .alludido •. 

_c E para que cltegue este procedimento ao 
conhecimento do·cOTpo legislativo provincial, 
determino que ae·lhe faç• a devida communi
CI'ção. ~> 

·O Sa. Cauz MAcHADO :-Leif.\ a a.ssignatura 
do homem. Qpem.é elle 1 

Ó SR~ CoRRETA:- Aeha-se actualmente DS· 
preaidencia da.provincia das.Alagóaa um juiz· 
de direito. 

O Sa •. Cauz MAcHADO :-Juiz- de direito 1 
O Sn. JAGUARIBIII : - Si presidiu ao jur;y, é 

naturalmente porque é --juiz de direitó •. 
UMSR. SeNADOR :-·Umjuis·! 
o· Sa. JAGUARium :-A f~lha rerere-se uo ex· 

podiente, e niio diz talvez o nome do presidente. 
O Sa. Coan ElA :- O officio é do secr•et~1·io do 

governo dirigido ao 1• secretario da asseurbléa 
prov:ncial. Quen1 seja o juiz de direito, que é 
tamb0m o vice-presidente, e acha-se actual· 
mente no administraçã' da provincia d 'a Aia" 
gàlls, o nobre ministro de. estrangeiros o po
derà dizot• ao senado, 

o· Sa. Cnuz MACIIADO :-Soja quem •fór, 
tanto o juiz de direito !'Orno o secretario são 
m11ito ontendidos em direito constitucional. 

O Sn. ConnmrA :-Não se póde culp~r o secre
tario do governo ne•to caso : elle limito11·Re n 
dar, por ordem do prosid •nlo, conhecimento 
do neto ao secretario d" asaomblóa. 

Mas llilo• .se pdde dni:u.r. de· ;IIGtar o ~1111 ha. 
de original ~Ul Ulll•pt'tWid~te de,p~ovincia.dar. 
se de suapa1 to para sanoa1onq~ UUla- lei,. como 
o fez o vice-f!residente das Alagõas. 

Si elle se tivesse oaladoi si nada tivesse feito, 
a lagialatilo suppriria o seu silencio, A lei 
seria l)ublioa.da, · · 

Mas reservar o caso para -o . .eu· •tucoeaiOI', 
que póde chegar 111u·mez 011.um.anno dapoil, 
isto é que é de •. todo incomprahensivel. '(Apoic-
.d,os.) • 

O me11. requar,imento tem por fim saberei 
esta .lei foi publicada. . . 

O Sa.: AwoNso :Cmr;so:-EatA. •olaro• -que o de
via ser no fim de- to l!iaa. 

O Sn. Coaa'EIA:-0 vice-presidente proferiu 
o seu· despacho 10 diaa depois que ,. lei au biu 
;i.aanoçAo. 

Como se oonsidarou este •oto•f·O·~idBlllo 
não -:leu a sancção, e,portanto, ·de\'81'-sa-il·~ppli· 
c ar a disposi~o do art. i9 do acto addicional. 
(Apoiados.)· 

O rueu fim é saber si alai foi publicada, 
O ·Mqaerimento serve tambe<n•. para dar a 

conhecer o juizo . que formamos sobre a , ma
teria, que a da au& uatureza digna.. de figurar 
:nos·annaes. 

Eate requarimeilto .Jlio. póde .abaolutamente 
ser dispensadD. · 

Foi lido, apoiado, posto em discuosici e, sem 
debate, approvado o seguinte 

Refluerimento 

Requeiro·que, pelo ministario do'lmperio, ae 
peça M governo a seguinte informaçio·: Si ·foi 
ou não publicada a·rosoluçiio da assembléa legia
·~<.tiva da provmcia das Alagóos autorizanrlo o 
· pagnmento de ordenado ao 2D eacripturario do 
· thesouro provincial Francisco .A:rnaud Souto 
Maior,rusoluçio11uja sanação-o vice-presidente 
daquella provinda reservou para seu succea-
àor, -M anoel·Francisco C on·eia. . · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITO JIXTRAORDINAI\10 AO IUNISTER!O no 
IIIIPJIIRIO 

Achando-se na sala immediata o Sr, m1n1s• 
tro do imporia, foram sorteados para a deputa
ç«o que o .Jeve receber os Srs. Jaguat•ibe, Ba
rão de MaToim e Junqueil•a, e, sendo o mesmo 
senhor intr'oduzido no salão com as formalidades 
d , estylo, toma a11sen to na mesa, e senta-se à 
direita uo St•, presidente. 

Bntron em 2• disaussio, com o parecer da 
commissão do o••çamonto, o art. i• da proposta 
do poder• executivo, convertida em prOJecto de 
lei pela camaru dos derulados, n. 135 do 1~82, 
quo nbt·e no mini•terio do imporia um credito 
extranrdinnrio t!e 12.000:00ll$, para continua• 
çlto dns do•pezas cnm soccorros das pi'Ovincias 
tlngcllndas poln socca e molostins opidomicaa. 
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O Sr. Oor:rela.a-Vamoaocoupar-noa 
na presente sessilo com o 12° Cl'Odito extrll-orça-' 
çan.ental. ~~mmando tolos· a .quantia de 
15.358:456$50;:>. 

Trata-sAdo approvar despezas na importan. 
cia de i2.000:000$,.ainda coru soccorros durante 
a aecca que ftagellou àlgumas províncias do 
norte, ficando 111aim elevad.\ a despoza oom · 
esses soccorros a·ftt.297:607$000, 

A nobro oJmmissllo Jo orç~mento do senado, 
ponderando que ao 'trate. aiuda uma .vez de 1'8• 
gularizar despezas já eft'ect11ade.s, propiie 
emenda alterando. a. proposta, para o fim de. se 
declararem simplesmente apprOovadas as do•·· 
pezas rea I izadas. 

. Quando apreciei em uma dar · •ess!itlll pa~r
s.adas, o facto de haver o gov81'11o · tratad0o da 
oossil:o do Pasaeio Pablico,sem a pr10iaa· aatori• 
zaça:o, disse que convinha tivoiiSo-o ·poder ·le
gislativo melindre em qllestõ•JS··de .competen
cia, · Mas a1uelle caso er~ de valor mini111o 
em presença dos crr•ditàs que ·BB repetem, 
para o fim de. regularizar o que já está feito, 
por ordem simplesmente do governo. · 

O SR. StLVB!RA Looo:- E sem serem apre
aentadaq as contas ; propõe-se ass:m secca
mente. 

O SR. Coanmio~.~- .Lendo os p~peis que in
struem a pro11osta, lendo o parecet• da.-com
misslio, se reccinh,oo que ·todas ou a maior 
parte das despe1.as, n::~ importancia de 
H .OOO:OOU$, estilo feitas e pagas por ordem do 
governo. 

o Sa. SILVEIRA. Louo:- E pelos ladrões rle 
casaca e de luvas de pellict, Isto é ama farça! 
nllo é syst~ma rf}prasentativo ; ó -um •ystema 

· de de,lapidaçlles ! E engordam os corruptos· 
com. tal systemal · 

O Sa. CoaRmiA :- Referirei um facto que 
se dou com o encadernador a quem costumo 
encarregar de trabalhos de •na profissll:o. 
· Mandei encadernat• a minha ultima uollecção 
de leis, e forneci-lhe um modelo. ·O.encador-

, nado r, com grande sorpreza minha, póz este' 
titulo: leis do governo, (R so.,) Parec ,a.ma 
uma estrnvagancia; mas o enca1ernador, creio, 
aoubo o que fez (riso), e os factos que se estão 
passando nlt:J dei:mm de dar-lhe razllo. . 

O SR. StLVllliRA Lona:- Leis do governo,· c 
governo do Imperador. 

O Sn. PRmstomNTm :·- Attençito I 
8 Sa. CoRRBlA : -O Imperador, o nobre 

senador·e~be, nllo li responsavel. 
O Sn. StLVBlRA Lona:- Sei; menos moral· 

·mente. 
O SR. ConRmiA : - Tr;ta-•e de deapozns.,, 
O SR. StLVElRA Loao :,. Eu não o reduzo a 

a umn pe~t·a ou a um ptlu. 
·O Sn. CoRREIA.,,,, a raspei to das quaes exis

tem disposições tão severas ; ma.s, a vonta.le 
prepotente do governo as despodaça, com a. f11- · 
cilidtde quo, .!linda uma vo~, estes docamontos 
testemunham, oomo se ostivossemos sob o ro· 
gimon do leis do go1lerno, 

O SR. SILVEll\o\. DA MoTTA.: -i\eha quem ·ap
prove. 

O Sa. StLVmlRA. Looo:-Com·qae consoienoia 
se ha de votar uma proposta desta i lsao nllo 
é proposta : é farça. 

O SR. CoRREIA.:-·Quan'do se ·tratou d~adi-. 
monto proposto pelo .nobre senador pela pro
vineia de Goyaz, ao entrar. em discusallo este 
credito em uma .las ses•õoa passadas, ponderei 
que .. havia necessidade do nobre mimalro do 
imperio dar informações minuoi01111 sobre DI· 
crimes commettidos por oona&illo- da dutribui
çiio dos soccorros; · criwa ... denunciado• em do.. 
camentos officiaes • 

Esperava que S.Ex., ao começara dhonaslo, 
ministrasse todas aa informaçõ1111, visto q1111· 
hoj'e nlo se pode mais allegar IJII8 "O gov•>t'ao 
não tem os e~clareciinontos prec110s. Na aassllo 
a qao me referi, dei.notici~ ao a3nacio-dG qu., 
ac~rca de abusos criminosos praticados nes~e 
serviço, con•ta do relatorio otferooido pelo 
nobre senador por Minas Geraea, ·o,Sr •. Ail'on.so 
Celso, ao . entl'egar a administraçãG :do ih• 
souro ao nobre senador pela província da Bahia, 
o Sr. Saraiva. Teria depois de indicar ou troa 
documentos ; mas o Sr pt•e•idenle· obi81'Ton· q~e 
essa discus~llo era mais 1oropria da,proposta;;·e, 
poi i.1 só agora vou tratar deste ponto. 

O nobre senador pela provincia de Minas Ge· 
rae~. o Sr. Aft'Jns' Celso, encarregoa .. a um com• 
mi•sario do thesouro, o Sr. Fabio AI •xaniri11o 
dos Reis Qtla·lros,de in•peccionara.theaouraria 
da província do Ceará, e os documentos conoer. 
nentes ás elevadu despezas, feitas com soocor
ro< publicas por conta do .miniaterio do iln-
p~o. . 

O Sr. Quadros ·a(ll'1aentoa o relatorio, a que 
vo11 pedir a d•monatração desses criminoso• 
abusos, cuja puniçila recommendou o nobre se· 
nador por Minas Geraes. , 

Devo dizer, antes de tudo, que essa puni
ção me parece tanto ·mais nece~saria, q11anto 
é pt•eciso separar o joio do trigo, porque.na 
pi•ovincia do Cear&. houve muitos cidadil:oa 
dignos, que se desempenharam honrosa.mente 
da incuml>encia que lhes foi dada de socicorrer 
aos tlagellados ,pela. secca. · 

. Os que bem procederam nllo devem ser 
confundidos com aquelles que abusaram· cri
minosamonte. 

A primeira doclaraçilo que se apresenta ti .a 
d, crnaçilo na provi ncia. do Ceara de um the
souroiro ger rl do aoccot•ros, pe11110a estranha 
â thesouraria de fazenda e que serviu sem 
fiança. 

Parece· que oste serviço na capital do uma 
provinda, onde existe thesoararia de fazonda, 
cabe ao thesoureiro. por si G por sous pre
postos, 

Esso thesouroiro geral do soccorros recobea, 
de Março do 1878 a. Maio do 1879 (lendo) : 

Da tho•ouraria 
do fazenda.,., i.2i2:1..17$100 
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Da camttra muni
cipal , producto 
da venda de go
neros, por que 
ao dobitou •• , .. 

Deposito central 
idem, idem •••• 

Do<pondeu: 
Com opera rios o 
mat ·riaes oara 
ob1·as pubifoas. 

Com gnneros 
a I i menti· 
aios para ra• 
ções e dietas , 
utensílios , lu· 
zes, o !.>jactos de 
expe.tien• 
te e outros ar
tigos destina• 
nos á enferma· 
r i a , diversos 
dhtrictos 
de emigrante• 
e outras dr1pen• 
dr•nci tS de soo· 
corroa ....... . 

Soccorros "m di· 
nbei o 11. fami• 
milias domioi· 
lindas dos ui
versos distri• 
ctos da capital. 

Carr •to. <lo ge• 
neros ..•.... .• 
Feitio de roupa. 

Roupa feita .... 
Fuzendus para 
roupa ........ . 

Empre·~ados de 
abarracam o n • 
tOBo I 1 I tI o t t tiO 

Div rsos empre· 
gados ....... • • 

'Medieos, enfer• 
meiro1, encar
reg~rtos do tra
tamento de do
ente a, serven
tes e outros• 
en•pregados de 
enfermarias e 
lazaretos ...... 

30:510$095 

6:189$720 

296:674$156 

405:209$907 

259:~36$616 

41:493$990 
41:007$240 
1:004$130 

5:043$902 

90:952$281 

3:495$284 

81:0290459 

------
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Mortalhas.,, . , 
Reparos d1\ cha
c. ra do S. José 
Barroso,ern Ja
c a r.1 c , n g a 
(para onfol•ma.
J'la mil. tar) , , , 

Empregados do 
Celllite1'io . •.•. 

1.249:822$914 Aluguel de ca• 
sas. e a1·mazens 

Cavalgadu•·a ã 
emprega los, , , 

Su•tento de ani
maes p~rten

cent ·• ao Eatu
tado , inalai ve 
OS ,a, CO!Upa• 
nbia proviso
ria de ca. valia-
ria .. , .... , ... 

Entregue p 'o r · 
ord•1m da. pre
sideociu da pro
víncia a J os e 
An ton ioda 
R o c h a para. 
compra de ro-· 
zes •.••••.•• • 

Entregue tam
bem por ordem 
da preairlencia 
da província â 
Francisco d e 
Paula. R a mo s 
pnN comprada 
rezes ...... , . 

Idem -idem ao 
ga!>ine 'de loi. 
tura para ilis
tribu çilo · de 
BOCCOI'l'OI ·, em 
dinheiro, a r ... 
mil ia" inrli ·en
tes na capital. 

ld 1m ao viga rio 
geral para in
d •mniz•ção de 
esmola• á emi
grant"a •.. , .• 

Negociações de 
a•qu•.s deste 
r es p onsavel, 
proveni.,ntns de 
do s" I , os de 
suas contas ... 

Saldo prasu-
m ivel a seu fa-
vor .. ,., ..... . 

1:177$100 

400$00() 

1:585$660 

2:519$973 

3:726.$(100 

20:000$000 

9:000$000 

21 : 000.~000 

2:846$750 1.311:292$456 

O que observa 
conta 1 (Lê) : 1.225:346$~65 1.249:82~~914 

64:469:542 
o Sr. Quadros tratando desta 

Conducção de 
variolosos 
para enferma• 
riaa o do ca· 
dnvoros para o 
comit rio,.... 16:602$968 

c Nas contas apresentadas por osso commis
sario nota-se o BOI!'Uinto: 

« Muito~ documentos do dospoza quo sobem a 
contonnq do contos do róis nilo ostão convo
niontomonto logalisudos, o portanto mo pnroco 
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quo n1io podem ser acoitas peh fa~onda, om nccornmettidoa de varíola, além dos c1ue pr•estara 
vista da logialaç~o fiscal. com11 rnombr•o da commiss1lo domiciliaria do 2• 

• A• folhns dos opor•ar·iua indigentes, de fmni- <!istricto, oonf,mn·• expoz o responsavel em 
lina e possuas s ccorr•idns com dinheiro, fol'l\rn officio dil'igi.lo om (l do me;m1 .mez, p;•opoildo o 
paga; umas pelos r•espoctivos comluiss[lf'ios, lll'bitramonto desta g.•atiflonçllo o <!e uma outra 
outras pelo> ndministrador•os do obras, nos a Antonio Tlllemnco Lima V urda, na iuiportan
qunos o ro pon•avol entregava .as nocessarias oia d' 400$,.tarnb m paga. 
aom:uas; certificando o ates os pa'g <mantos e na 11. Na dAspoza de suas conta~ está, com dll.ta 
maior pa1·to pm•ece quo os pagamentos for·am do 30 uo Abril de 187\l, a quanti 1 de 2:846$750 
etfectuados poJo mos mo responBIWlll, que os <'er- em <JUO importaram as despozas, que mlo podem 
tiflc •vn, encontr•ndo-so alguma< folhas com a oorr·er• pot• conta da t'az,nda, feitas em Per
nota do pagas, mas sem assignatura. nambuoo com a n1gociaç~o de tres •aques no 

• E' evidente a irregular•idade, sani'ío illega· valot• do 232:244$231) quo roce Jel• da thesouraria 
lidado de somelh;ntas pug.1mentos, feitos poJo do fa1.enda sobre o thosouro nacional, sald 1B 
modo indicado, uo .suas contas ainJa não tomadas, sondo 

.. A maiol' parte dos fo"nccimontos de gnne- 150:13:~$106 das até 31 de Dezembro de 1878 
roa alimenticio; JHra raçõ1s o dietas, utonsilios, e 82:111$130 até 28 de Fevereiro do 1879. 
luzas, objectos de oxpodionte e outros a.·t'gos 4 Importanta, incontestav••lmento, est~ conta, 
destinado< a enfermarias, a divor·sns districtos pot• ter sido este responsavel o qu, mais fortes 
de emigrootos o 0.1tras dopendoncias do soe- sommas dospendou po1• conta da fazend '• re
cort•os, foram pagos som proc1dot· ordem da commondei ao insp·1cLor d11. thesouraria que não 
prosiclencia da Jlrovincia, que, embora tivesse demorasse a sua tomada 0 ultimamente que 
autoriza lo as compr•s, não dispons:íva o sot•orn- designaqso um empregado que,. dispensado do 
lhe aprosontudas as contas, como se aeu em qu:tlquor OLtlro trabalho. proc1desse a ella, que, 
alguns ca~os, princip~lmonto sendo a autori- por esta proviJoncia, e•ta em an lam·mto; 
z~çito om termos ro<trict a 

" Muitas t•equisições rubricadas por modicas « Conv•m consignai' que, alem das avultaias 
o outras assignadaR sómento pelo commis- sommas q11e lhe fo:·am confilldas, tom a res
sario do distt•ido, director· ou encarregado dns ponsabilidMio do um importante deposito de 
lazaretos e enfermarias, c:~rocem do recibo, goneros úo governo, representando uma cifra 
que import:~ principal11rovn do fornecimento ; elevada, , · 
havendo tambem f.,Jta de exhibição de varias O trabalho do 81•. Quatir•os foi apresenta :o em 
requisições para o provar, não e•tando rubri- 31 de Dezembro de 1879, e hoje rleven1 estar 
cndaR ou legaliz-1das as re pectivas contas, que esclarecidos os ponto• que ent:io nllo estavam; 
foram pagas independentemente da ordem a e o nobre mini-troachar-sa-ha seguram •nte ha
que mo -reforí. bih:ado para completar• as inrnrmaçliea d'\das 

«Em se<nelhantes condiçõess e acham muitas, por aquelle funccionario, a cujo volumoso ro
que importam em <l"7.enus de contos de l'óis, btorio vou ainda recor·rer. 
d:ts d 1 principnl fornecedor ~'rancisco Cardei r.•, Trntan lo rins commissõ~s do 810c rros, no
irmão e empr •gado d:1 casa commer•cial dores- ·mear\a~ pat•a diversos municípios, citarei, por 
pousavel de quem se trata. exemplo, a do Arneirós. 

c Notei que os encar·regaúos dos bzaretos do 
Mecejana e Arronches tambem fizeram forneci- Diz o Sr. Quadros (!íi): 
mantos de dietas e outro; artigos, sondo as con- • Em officio de 17 do Junho de 1879, asai-
tas do ulti111o rubricadas pelo respectivo mo- gnado pelo viga rio e por Mano1l Leonardo de 
dica, mas não aRsim as .o primeiN, Araujo Foitosa, romottou a commissl!o a lista. 

« Estr:whei n despe?. a feita com os repnros da dos indigentes que receberam os goneros ali
chac .. ra de .To'o Barroso, nn importanci.t do mnnticios m:mJado• pela prosidenoia, por intor· 
400$, por• não estar convenientemente do- mouio elo Joaé do Souza Caatr·o. 
cumentada.. . : , Figumndo nella como indigente o vigario, 

.. Decl!\rou-.me o p1•e 1dr.nte da pr~vmc1a, q~e que rocoborn. 28\l kilos dossos o o outt•o mem· 
tend? necesstda.d•' .~e nl~gar est•. c w.cara para br·o da commiss1io, signatnrio do otllcio, 68 ki· 
scrv_1r dt.•r.ant' a. epulemu• de var•wl~ de enfor- los; 0 n•io sJndo n lmissivol qne como taes 80 
marln tnlhtar•, na qual for•a.•~ r•ocol.lrdos os •o}- con~ider·o o vigario de uma i'roguezia, que ro
dad. s o os pr•cso; acomrn.et:Hios do•so. m~l, nua cebo congrua dos cofres publicJs, o um cidadão 
n J?udo obto1' sem"· conrhçuo de substitUir o la· nscolhJdo polo governo para membro de uma. 
dl'llh~, mn_núar lunpnl·n ° r•opnrnr qualquer commissrlo do confiança, escolha que não reca
dammficnç:ta. r"sult11nte do uso. hirin em pessoa q!l9 necosAitass3 1lo soccor· 

« N11o podta entr•ofanto osla desl?~"a correr ros pul11ico• declarai qun mo pn.rocia convo-
por conta d11 verba-Socco•·ro• pnbhcns. , nionto fnzol~os rncolhot• a importiLncia dos 

" Na lesp •zn com o possoal do onformo.rms, gnnoros I uo " si mosi!IO distribniram com pre· 
lnza~·otos, ote., ~omjH'oiwndo-so a quallttn ~o toriçi'ío dJs rnconhocidamonte ind gontos; con
úO $, p ga em. vtrturlo do <lospnch~ da presl· vindo averiguar si um individuo de nome ig1tal 
dencm.'h Jli'OVtnc a, eh 14 ·? Fovornrro c!'' 1879, ao do vig.trio, Ant·mio d~ Sou1a Rogo, cont<lm
no ox-m•J?O~to!• da tllflsonnn d.o fnzonda, b~- pla lo 11,. rolttçiio do quo ao traia com úO !ti los rio 
chnr~l ArlHIIClos ~CSIII' do Almn1in, como g'I'I!Ll· gonoros, ó nind~t 0 mosmo vig11·io, pn1•n 0 fim 
ficu~ao peJos sor~l\'OS quo durante tros ID?'-os I do t•ncolher t·•mbom n imporL1,ncia dnstr's.» 
proslou na cnpttlll, l.l'!ll~>n 10 homroopnth1ca· , 
monto um considOI'IIVOI numero do do,vulidos O Sn. CAs·rrw CAI\llEll\A da um nparlo. 

V. III. 7 



50 ANNAES DO SENADO 

O Sn. Conmw .. :- E out1•os fizet•am lbl'lun~a 
coloss~os. NnJa m:lis .f<tnasto par.~ um Bstnclo 
do quo VOI' ossaq fortunas oriun•Jaq .!a r los g-raça 
JmL!ica, 

O Sn. VmrATJ DE Mxomnos:- E' uma injus
tiç~ que ostâ fazendo. 

o Sn, ConnEIA:- Fun.lo-me nu documento 
quo aqui está, 

0 SR, VII\!.\ TO DE MEDEIROS :-1\!as ahi diz·sa 
que se formaram fortt1n11s colossr.cs 'I 

O SR. ComtMA :-Nt1o, mas nota-se qria.fornm 
distrahidas do serviço a que oram destinadas 
grossas. aommas. 

O senado continutmt a ver o que diz o com. 
missaria do governo. 

0 SR, CASTRO CARREIRA :-Na.q circumstnn• 
cias cm que estava a província, orá. impassivo! 
evitai' os abusos. 

O SR. CJnRElA :-Nito hn ospocio do abuso 
para retirar dos ~ofros publicas ~uantias indo
vidas a. que nüo ao recort•osse. Ex~mplos: 

1.• Por meio do documentos com assignatura 
falsa, provada por oxnmo feito pet•anto o chefe do 
policia, (Pag. 69 do relatoriodo St•, Qu rdros.) 

« Pedi, por ofllcio do 4 do Ont~bro, no ~rcsi
don:e que or danasse o exame cm ta os assigna
turaP, prosoguinio-so· nos termo> da lei, si 
falsas ; e, como taes, considerou-as o exame 
feito pcrnntn o chefe de policia. " 

2. 0 Em documentos roaes, acroscontamnnto 
posterior falso. (Pag. 68.) 

« Notei quo, depois da. data do recibo, foi 
mencionado quo n farinha pesava 4.500 ltilos e 
o milho 1.200, declardção que indicava ter sido 
oscripta. dopo's· dl assignntura do mesmo re
cibo, porque a estam pilha cola ia o inutili
snda com a palavra-milho-, via-so cst!lt' sobre 
o começo da letra A do nome do membro da 
commissão Antonio lUcat•.!o, quando clovia aor 
o conl1•ario. » 

3.• Emendas grosseiramente feitas em do
C'lmoRtos, provavolment~, diz o commissario do 
governo, para haver dos cofres publicas sommns 
indevidas. (Pág. 78) 

« Examinnnio os documentos que inst1•uiram 
a conta, dotorroinoi som o mono!' esforço na 
emonõa.q operadas nos p~didoB, provavelmente 
para havei'· se dos cofres publicas sommns inde
vidas. , 

4." Escripturação irrogubr, que não moroco 
fó. (Pag. 80.) . 

« Do que a osc1•ipturação nüo merocin fé, tal 
o modo Íl'l'og·ulat• por quo se acha feita, tambom 
doi conhecimento li prosidoncia. » 

O Sn. C.\smo CAnnmmA dá um aparto. 
O Sn. ConlllC!A:- Estott demonstrando os 

nbusOl praticados; o rohtol'io foi distl'ibuido, o 
nobro sonaclo1' complotm•,\ com ollo qnaosquor 
oscl.trocimontos qno julgun precisos; 

5.° Falsificaçilo do dosp:tcltos rio JWnHir!nnto 
dn. Jlrovincia, autor·iw.ndo pngamontos. (Png.Sl.) 

<< Mrs a l'ul,iflca~ito não ficotl n '·conta o om
cio, natnndru-so t\ lottl'u do despacho osct•ipto, 

ot•don:-.ndo o p 1gamonto; pot• po9soa quo não 
ot•a omprogado du socrotat•ia do governo, o aind~ 
á 1\ssign:ltura do prosidonto. » 

Nlío posso tambom deixar de fltzot• mençüo do 
alguns dos modos 110r quo so oifoctuavam as 
dospozas, inclicaclos na pag, 55, tl•atando do 
uma juetific•çilo do thosom•oil•o da commiss~o 
cont1•al da capital (IG) : 

« Apro~entou mais divor:ns ordens do presi
dente da provincia, inclusivo cartas o bilhetes 
alapis o alguns cartões do visitn dessa auto
l'Íllndo; fican:lo ao at·bitrio do rosponaavol:t im
llOt'tancia que d9via ontrogar como esmola ao 
portador 011 portadores <leiloa, por isso quo oesa 
circumstancia n~o foi ospecialisada om quasi 
sun totaliàado. 1> 

Dospezas, feitas pelo modo quo o senado 
acaba de ver, concorr.eram para avolumar o 
encargo elo Esta do em cons?quoncia da sêcca, 
o qual, passando este credito, clovar-so-hn a 
mata de 61.00.0:000$000, E niio devorei insistir 
para que se conheçam os rcsponsaveis pelos 
abusos donuttcindos no rolatorlo do ox-mi
nistt•o da fazenda, o Sr. Alfonso Celso, o 
no proprio rclat01•io; apt•esentado em 1 do Julho 
de iSSO, tlelo presidente da provincia, oS~. Josó 
Julio do Albuquer,1uo Ba1•ros 1 . 

Neste relatorio, á pagina 63, là-s1 ( 18) : 
« Tendo-s1 em consideraÇão o numero de 

commissões, a natrtreza do sBI'Viço o as cir
cumstancias cxcepcionaosda província, victima, 
11or mais de tres annos, dos maiores tlagellos 
qu~jri affiigiram a um povo, se reconhoce1•.t c1ue 
as denuncias dadas e as suspeitas levantadas a 
reapei to de algitma~ dezenas t!e commiesarios, 
ja especificados na parte deste relataria que se 
occupa da administração da justiça, não po !em 
pr.1judicar o caracter cearense. » 

Diz ainda o mesmo rolatorio: 
c Si alguns commissnrios (\bus:mun, devo a 

justiça punil-~s severamente.» 
Pois bem, ó desta puniçãry que quero tor 

info:•mações. 
Si bes afio as Jll'üVIIS fornociJas ao governo 

cm 1879 :icorcl do abusos clamorosos praticados 
om dospczas com a soccn, temos ainda uma ta· 
b31la, apt•osontada pelo mosmo commissario o 
S1•. Quadros, das dcspozns que pela vot·ba -
Soccorros publicas- se fizot•am com obras 
publicas gornos, provineiaos o municipaos •. o 
senado vai ver quao.> foram as obras com que 
se dosponlou grande sommn, lovnda 1\ conta 
de soccorros publicas. 

Quadt•o n. 2, domonstrnçüo das dospozas 
foi tas por cont:t da vot•bn-Soccori'OS publicos
do Abril do 1877 a Novembro do 1879 com ob1•as 
go!'M', provinciana o municipacs (/J) : 

«Ob1·as rJOmes.- Paiol da polvor.1, fortaleza 
do Nossa' Sonhara da Assumpç1io, palncio dn 
prosidoncin, lrtzaro to da L·.1góa Funda. 

PI'O"'inciacs e munieipaes, - Asylo do 
mondicitlndo, fonte artificial da prnçn do Bnrão 
do !binpnba, po;·o nn prnça do.g 1\fnrtyt•c,q, dito 
no Pajuçal':t, rlito om Arronchc,!, pont.o n!t 
lngón do Gnl'I'Oto, dila no Sirtuoü•n, di tn no rio 
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Pacoty, tlitl1 no rio Mni•nugunpi11ha, ditas no 
Timbó o G'mimL11hú, açudo do Tana)lo, açudo 
do Pujou, dito 110 ltnp~<hy, dito 11~ ostJ•ado. do 
Smn•o, 11torros do bnrroíl'tls, oapolla tlo S. Bo
nodicto,caj)Qlltl <lo Nossa Senhora do Patrooinio, 
capclla tlo Nossa Sonhm•a do Livramento, 1·~mpa 
do passeio publico V. Jll'tlia, l'oparos nr. ct~tlôr., 
p!•olongt~monto do cano do esgoto, comitorio, 
bibliothoca1 !•aparos no Lycou, "alçamentos crn 
<1ivorsas runs o ostl•adns, cas1 para oscol11, os
tradn de Moute·mÓl' ti Pac11tuba, 11ontilhilo om 
diversas ostrad~s. 

illtmicipio ela lillpcra.tri:. - Cadõa e ca
mar•l municipal. 

BatutitrJ.- Cadêa, igl·oja matriz, igi•oja do 
Sanb Luzia, igroj11 do Noss.1 Sonhara do Ro
sario, camitorio. 

Morada Nova.- Cade11. 
J11 ultmqü .-Igreja. 

. Jagtem·ibc~mi1•im.- Cadêa. 
Jlfcccjana.- lgroja, 
Paca111ba. - Cadêa, comitol'io, mall:iz, 

açude. 
Sob1·a!._- Cadê~, camitorio, nçu<lo, 

· Sant'Amw. - Cndêa, cJmillcrlo, camnrn 
munici1>al, q uarteis. 

Viçosa.- Cndên. 
S. Benedicto.-Cn<lila. 
T·mhi·1;,v.- Ponto, cndêa. 
8. Bento.- 1\!ati·i~. 
J]{ ada PcJ'CÍJ'a.- Cnmarn municip:ll. 
S. Pedro do Ibiapina .- Cadêa, igreja. 
.lgtta· V c1·de. -Lnd~ira. 
Jubala.- Camitorio. 
C'an ;a.- Cometeria. 
Cascavel.- Ca.lên. 
QuixeJ•ttowbim.- Merendo publico. 
Oan:ndd .-Escola. 
lpu.-T~scola. » 
O Sn. CAsrno c.,nnHm.,:- Acho quo foi 

muito pouco o que se gastou com a capital; de
via ser mais. 

O Sn. JuNQUEitu:- Do ;tÍ 1 se trata é dale· 
galidado . -

O Sn. CAsrno CAnUEIRA:- :\ questilo de lo
gnlidade IÍ outra. c~m o capibl Jospondido fize
ram-ao muitas obt•as, que não fo1•am carne, 
porque o ret!rante ora quem fabricava a c 1l e 
outl•os matorJaes. 

O Sn. JuNQUEmA:- Mas essa doutrina ó pc· 
rigosa. · 

O Sn. ConaEIA:- Reconheço muito n compe
tuncia do nobre senudot' pelo Ceara nos tas ma· 
tOl'bS; mas pct•mitta que ou acompanho o com· 
missaria do thesouro. · 

O SR. C.ISTRO C.IRREIR,, :-0 caso da sncca 
ó todo oxco11cionnl, o só rto Coartl ó '1\IO so pódo 
bom fuzol' idóa dollo. 

O Sn, Su,vmnA Lona :-Mas nô> cll fuzomos 
i lóu dos abusos n 'qun o lia dou log:tl'. 

O Sn. Cvmau:-N:lo lenho combatido nonhu· 
ma dospozn foitn com os flagolln_dos poJa· cn}n
midndo ; nvonaH estou oxlralundo do um tm· 
pol•tnnto doctmwnto officiul o quo HO rofOJ'O 
conll':t o. logt~lidado. 

To.mos outJ'a tuuolla n. 3, « damonstrnçlío do 
Jospo~a foit:1 JlOl' C')Jlta ela vorlla-Soccot•ros 
pttblicos-do Abl'il do 1877 a Nov01nbro do 
1870. » 

O senado dir.mo·lla, indicando ou algumoa 
das dGspozas quo flgul'l'lm nesta labolla, como 
as dovomos consiuo!'Ul'. 

i.~ Auxilio a um pat11·o pnl'll mud11r do t•osi-
doncta, · · 

2, • Acquisiçlto do uma cnsa para. escola na. 
C!l)lito.l, 
: .3.• Dospozas feitas om uma casa, na cidado 
da Granja, para t•osidoncia da commiasno 
do ongonhoiros tla estrada do ferro do So
bJ•al. 

4.• Auxilio no impressor do oxpodionto da 
província, 

O Sa. JuNQUE!IIA: -Foi um jubileu\ 
O Sn. ConnEIA : - 5.• Coropt•a do cavallos 

p11ra a companhia p1•ovisoria de cavalla• 
1•ia. · . 

Finalmente, gratificnçõas diversas na impor· 
tancia do 229:868$850. 

Dospendorll.m·se cam obras l>ublicaa avultadaq 
quantias, que se !~varam á conta de ao·cconos 
publicas, 

Alem da ovidont~ prova fornecida poJo com
missat•io do governo, o Sr. l>residonto, José 
Julio de Albu<luorquo Barros, tamb3m diz, no 
sou r~Iatorio, posterior ao do Sr. QuadroJ (18): 

<1. Foi pormiitido realiza~· molhol•amontos con· 
sidoravoia, entro os qnaos 190 kilomotros do 
estrada do fol'ro, além de 500 obr.1s geraos, 
p!•ovincines o municipaos.» 

Ora, si lovarmm om conta o <JUO custaram 
cslOs 190 kilomoLl'Os· do estrada da forro, a 
dospozn com a socca não se limita a 61.000:000$, 
vai muito alcim. · 

O Sn. C.1srno CAnR:&mA:- A dcspoza ~)J'O• 
priamento com o Coará é de 3ó.OüO:O:lO$; a 
oxcodcnto foi gasta com as províncias do Per
nambuco, Pal'ahyba, Rio Grande do Norto o 
outras. 

O Sn. Couaxt'A.:- Os documentos officiaos 
dão maiot• qu~nti'l despendida no Ceará. 

O Sn. CAsTRO Coun'EII\.\:- Então o thosouro 
não ó exacto nos s~us balanços, llOt•que os 
oxámínci e po>so garantir a V. Ex. q110 não 
passam do 30,000 o tantos conto5 as dcspezas 
com a socca no Coará. Esno~ Gi.OOO:OOO$ não 
foram gastos sómonto naquolla 11rovincia. 

0 Sn. JUNQUEinA:-Mas OUI'O Ó O C!UO ouro 
valo. 
'o S11. Conam.• :-Nlto nstou lançando á cont11 

do Coa!' ti toln 11 dospoza c0.11 n scc~a ; niio ex
cluo dus minhas obsorvaçõos a Jlarto do abur.o9 
pmticados om otllr.:.s p~ovincias, sobro os ~uaos 
poço lambem inform11çõas no nobro mimstro, 
r1un possao OR documentos o pódo do !los dnt• co-
nhocuuonto dR camnt'll<. · 

Qttando · so tratou do Cl'<1ditos nntnrim·-s, 
npt•csontoi oatt•o• ft~ctos; ngo1·n aprosonto 
ostos .•. 

u~! :Sn. SmNADO!t :-o nobre ministro pó lo 
dir.Ol' llollt/Hlll Hat\ts Qi'lWI. 
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O SR. CoRnmA:-Sni que o nobre nlinistro 
tem uma grande vantap·om nesta .iscus·ü'ío; di1·1i 
quo a respon abilidadc· •lo é Hll!t; m:\q, jlOI' isso 
mesmo, póde l'efe1•it• nLt.-.uonte a verdade ; e é 
o que dello ospe1•o. 

Â luz da ve1•dado tom grande valor nestas 
questões. Si outra puni1•lto nlto se ptldor in
llingir lhtuelles que se Jlrovnlec 1ram do uuu\ 
desgraça nacional para se loouplrJtal'nm, pelo 
mono~ a rep1•ovaçiío publica os aoompanhtu•i\, 

0 SR, CASTRO C.IRREIRA :-Eu desejaria CO• 
nhccer os nomes de todos os prevaricado1·es. 

0 SR. CORREIA :-V. E:t. pódo vêr.o 'guo no 
seu tt·abalho diz o S1•, Quadros; V. Ex. jn lott 
rase trabalho; mas eu lh'o otf•reço. E espero 
que o nobre mi'!-i ... tro lo i~perio fo1•neçt• ao 
senado os demais esolar<cunentos que estou 
reclamando. 

Como se pedo neste credito a approvaçüo do 
pod~r !Jgislativo? Por um methodo q•1e serve 
tanto p tl'a pedir 12,0UO:OOO.S. como 24.000. 

O SR. Su,VEIRA ·D.~ MoTTA :-Apoiado, 
O SR. CORREIA:- Eis aqui tu lo quanto o 

s·overno diz em ju<tiftcação da propo~ta (lfJ): 
« Pela resolueão desta augusta camara, sob 

n. 163 de 31 de 'Maio do corrente anno, envhda 
· ao senndo e que ahi se ach~t ainda em disous•ão, 

foi concedido ao ministorio n meu i·argo o cre
dito de 20.000:000$, para continuaçfio das dos· 
pezas que o gove1•no impel'ial est:i fazend,, com 
soccorros ás provincias.do norte do imperio, 
flagelladas pela sêcca. 

« As despezas, poróm, conhecidas até a pre
sente data, como se vê da demonstração junta, 
já absor1·eram. aquella qu·•ntia e apresentam 
'um de fie t de 7,571:047$6~4. 

«Para cobrir, portanto, este augmento de 
despezas e occorrer ás quo se torão necessnrbt· 
mente de fazer ató ao fim do exercicio de 
1879-iRRO, calculadas approximndamente em 
4,428:952$306, torna-se preciso m·lis um outro 
credito extr rorlinario, na importancia de 
12.000:000$000, 

« DEBPEZ,~S COM SOCr.ORROS ÁS VJCTJMAS DA 
SF.CCA, JIEITAS POR CONTA DO CREDITO DI~ 

20.000:000$, VOT,\DO PELA RICSOLUQÃO DACA
MARA DOS SRS. DEPUTADOS SOO N. 163 I> E Sf DE 
MAIO ULTIMO, A QUAL PENDE DE APPROVAÇÃO 
DO SENADO. 

Até 18 rio .Tu-
lho rio 1879 16.880:627$710 

Do 19 do dito 
mez a atrí 
presontedata 6.733:tl7$'i81 

23.613:745$201 
Creditas .solicct.a !os e ainda n:io concedido": 

Ceat•a, ... · .. . 
Pnrahyba ... . 
Alngóas .••.. 

3.5G1 :30l$05i 
214:55'!$217 
181: 44H$229 

3. U57: 302$·10:3 

Ct•odito pe. 
dUo .....•. 

Excesso ..... 
Desi'ei.!\S 9Ue 

se ealoulatn 
ató o fim do 
oxeroicio dr1 
1879 a 1880 

Credito pt·o-
ciso, .... ; .• 

27.571: 0•17$094 

20. 000:000$000 

7.571:047$694 

4.428:952$306 

12.000:000$000 

Terceira di r ·ctol'ia da secretnri" <lo estado dos 
negocio• do impot·io em \;l Je Outubi'O Je '1879. 
-u Ji,·cctot·,·D ·. J. J. da Campos da Costa de 
J1l edairos e .4/ buquel'que. » 

Eis nhi toda a ju<tiflcaçiio ! E o podor le
gislativo <JUO approve e'tB somma I Nem 
siqc10r s~ allngll_ n~t p1·opost11 que as dospozas 
indicadas fot•am·· bem feitas. Sou 01.1 I"Oprns~n· 
tant~ da nnçiio, u quem do via o governo fol'no· 
cor to .os os documontos para formar juizo 
seguro, qu<J·'teide procurar os incomplelos do· 
cumentos pubiicad .s, para dirigir o meu voto. 

O SR. SJLI'EinA Loao :-Nem ó nobre minis· 
Iro póde dizer. Não temos toma.la d~ contas; 
cm nlgurn tem·•o nom houve oscriptut• rção. 
E' um systoma para acob~t·tar bnnd •lhoiras ! 

() SR. PRESIDENTE :-Attençi!o ! 
O SR. CoRREIA :-Temo• ou não necessidade 

do ~ue o nobre ministro nos Jê esclnrecimen· 
tos • 

O SR. StLVEifiA LoBO :-Este systoma está vi· 
rando comedia. 

O Su. CoRRIIIA :- Procut·ei aR tabellas ; 
procurei os rolatorio< do governo, dos presiden
tas, dos commis arios do g-ov,.rno p •ra fo1•mar 
juiz~ acertado ; tua" verifi•.JI1~i quo me ora i~
pos,lvol fot•mal-o com os documentos pubh
cados. 

E' o governo quem melhor pódo .esclare
cer a mat·Jria, e o nubro ministl•o dOI'" fazei-o. 

O SR. SILVEIRA Louo :-Nem elle mesmo 
póde, 

O SR. CORRJ".1:-Tonho nirirla de perlir outras 
int'ormai.,~Õ s n.n nnbr•e minisb·o, <'mbora niio 
verse•n espe,•i,.Jmonto sobt·e os Jespezas com o 
fla·,·ello da seccn, quo tantas culamida.lr•s tr,lUXO 
ao Bt•azil. onlre as q nnoR não desejavn. contem
plar os cr·imino.~o• nbnsos praticados por n luel
lns qtl · se prr·vall'COI'um Jossns calamiJ;t•.los 
p:>r' se locupletat•om. 

E' pnrn mim ropu!"nnnto n e•pocie d~~ que 
v lt oam em torno das desgraç:.s publtcas a 
mit·a <to luct·o. 

O SR. S!I.VE:IR.I LoAo:- Apoia lo. 
O ~n. Cnnltlr.J.I:- Um <lo• pontos "obro IJUO 

dosojo ouvir o nobt•o ndniatt·o. t·ol'cro-so n um 
seu I'Ocflntoaclo: o nvi-·o qtto S.Ex. diri!.du ~'lll 
!i do cor<·rmto ao pr ·Hi.lnnto ln p1•ovinci1L do 
Rio .lo ,Jnnoit•o, rloci lin lu n qnost1to .ln pro,i· 
doncia da camur11 mun.icipul de Nictheroy, 
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Reunirias os vet•eadores do actllai quatrion
nio, em numero do 13, votnt•am para presiden• 
to : seis om um candidato ; seis em outro ; e 
o 13• dell sou voto, para vice-presidento. A 
camat•a municipal tevo de considerar o facto, e 
entendeu que, desde que o voto dado para vice
pt•osidento inflllill no resllit 1do da elotçno, devia 
11anar-se a it·regnlarí !ade h~>vida procedendo " 
nova eleição. Assim ao fez e o trn balho Ja c.~
m!ll'a tem Hi lo até hoje dirigiclo pelo presiden
te <>ntão eleito. 

Um doa vereadores recorreu da dec:ailo re
lativa á nova eleiç~o, declarando que o voto 
dado parn vice-presidenta et'IL delle. 

O presidente da província não dooidill a 
quest~o, aujoitou•n ao nobre ministro, que a 
resolveu. por aviso do 5 deste moz. 

1. primeira ob•ervação, que tenho do oppot· 
ao noto, é que falia !LO nobro ministro oompe-
tenciiL para a exp,dic;ão do avi ao. · 
· Si se considera a <leci<llo como referente á 
legisl~>ção eleitoral, a uttribuição que tinha 
o governo para dal-a cessou depoi< da lei de 9 
do .Janeiro, e do regulamento de 13 do Agosto 
de 1881, o qual contém a declaração de que, 
depois de sua publicação, cesqn aquella attri
b·~i~ão, conferida pelo a.rt. 120 ,[a lei n. 387 
de 19 de Agosto do 1846. 

Tr •ta-se de um recurso interposto para. o 
presi.lente da província 1 Não é caso ..te re
curso. 

A lei do to de Ontubt•o de 1828, art. 73, nito 
conceie recurso senão aos cidaliios que "e sen
tem ag gt'llVndos por dolibet•açõos, acórdãos e 
posturas das cama.ras. 

No caso que occorrou não ha cidadão a.ggra· 
vado. 

A corpot'a\•i'lo comp~tento reconheceu uma 
irregularidade. hnvidiL na eleição de seu pre· 
sidente, e, como de raziio, resolveu que se pro· 
cedeqse de novo ao acto, que npena3 enten !e 
com o regimen interr10 da camara. 

E si se trata de recurlio ll decisão d wia ssr 
logo proferida pelo presi,lente da província, 
porque ao nobre ministro caberia resolver, caso 
da deci<ito do vresid~nte se interpuzesse re
cur.<o. No c.1s0 vert.enta, o sup••rior decidiu 
antes do int'••rior, que por isso, di1·igindo·se li 
camara referiu-se não a um recu1·so, mas a. 
uma reprilsentação que lhe fót·a presente, 
qu~>ndo o aviso a.tfirma qne « da decisão d!L C!l• 
mat•a rcom"I'CH pnra a prosidencia o vereador 
Lrtiz José do MeMzes Fróos. » E' o que se vê 
da portaria presid 'ncial d 19 do corrente, publi· 
onda no J 01'11al do Oommel·oio do hontem (lê): 

« Palncio do g-ovomo da pt•ovincia do Rio de 
JtLnoiro.-Nicthet•oy, 9 do Julho da 1883. 

« Tonrlo o v~ro:tdor Luiz Jo<é de Menozes 
Fróos rcp ·cscntarlo contra a. deliberuçlio deRsa 
cnmara, que julgou nulla a primo ir~> eleiçllo 
Í••ita pura a e~colha do s lU pre •i~ ente, proco· 
d ndo a no\'0., nm voz do aprlic!Lr-~o a di •po· 
siçiln do art. 3~ da H n. 3 .0~9 do 9 de Janeiro 
dn 1881 para. o d·,som·•nto dos dou< nomes que 
obtivomm iguul votação, consultni, nt onta n 
im••OI'tnncin da mnt•H·ia o n ospocinlidrHlo da 
hyputhoso, uo governo imporinl, •tuo por nviso 
de 5 do corronto re•olvou, doclul'nndo : 

1. • Que á oedula do voro~dor que por engano 
votou para vico-presid · nto upplica•se com todo 
o fun lamento n d.sposição do art. 147 § 4• do 
de<l!•eto n. 8.213 de 13 Je Agosto de 1881, nilo 
podendo ser apurada ; 

2. 0 Que, d•wondo. prevalecer o resultado da 
primeil·a eleição, a presirlencia la oamara com· 
pote ao tnais velho dos dou~ vereaJor·s empa.· 
tudo~. ex-vi do citado art. 33 da ja referida. lei. 

.E pois, nnvio 11 e .. a ca.me.ra cópia do aviso 
do 5. do corrente, para. que aeja cumprido, de
feriu lo ~ar asso modo a repreienta9«o que me 
foi diri~1da pelo vereador Fróes, 

« Deus guardo a Vm.- Berna,·do Avelino 
Gavi·io Peixoto.- Sr. pr~aidente e mais ve• 
relldores da camara municipal do Niotheroy.» 

O nob:•e ministro fundou a sua decislto nas 
seguintes t•azões (lê) : 

" A' cedula do vorrador que, por engano, 
votara. para vice-presirlente applica-•e com · 
todo o fundamento a diaposiçilo do art. 147 § 4• 
do decreto n. 8213 de 13 do Agosto de 1881, 
que prohibo, na eleiçã > de vet•eadores e juizea 
de paz, a a.put•açiio de cedula cuja declaraçilo é 
contr,•ria á do rotulo, E' um correctivo justo da 
I ·i Jaara quem, por fraude ou menos atten9ão, 
infringe-lhe os precrlitos. » 

O 'que diz o cita ia § 4• do art. 147 do decrelo 
de 13 de Agosto 1 (La} : 

c Que na eleiçito de vereadores a de juizes de 
paz nilo se apururd a cedul!l que contiver de
claração contrat·ia â do rotulo., 

Por que esta disposição de natureze. preven
tiva e não Npressiva Y Para impedir um facto 
prejudicial li regularidade de uma eleiçlo 
conjunata. 

Qu<l applicaçi!o póda isto t 'r à eleição ain
gulat• do presidente da camar~ 1 

Ood 1 ll exigencia le ~a.l do rotulo 9 Onde a 
exigeneia legal de que a cedula coiltenha qual
quer decla.raçll.o, além Jo nomo do vereador que 
se desejá collocar na prosidenci~ Y . 

Regular o caso por uma disposição inteira
mente iaapplieavel é procurar uma razão 
'l ualq uer 1 ar., resolvet• uma hypothese em certo 
seutido. Era mais franco di1.e1' logo: quero 
qu" o pt·esidente da camllra seja tal vereador, 
e o nerneio. 

Acrescenta o aviso (lO) : 
c Obsarvnda. esia providencia legal, nmo ti· 

nha alcance juridiao a declaração de voto do 
vereado,• Fróes, visto que ma.ntinhll·So o aigillo 
da votação d'J 12 vereadora"• unicos que ha
vi~>m vnlidamonle votado. 

« Seria 11brir uma porta aos abusos admittir
sn a opinido, que prevaleceu na onmara de Ni· 
cthoroy, de ~o dever considerar prej11dicada 11 
votação da g-rande maioria, 'ó porque um va
I' adOI' O<JlliVOCOU•se no VOtO C!jUG prestou, e 
assim o d cLtrou. 

« E cumpre notar qun h~ incoboreneia. no 
juizo da camnrn, quanto á so•<unla eleiçilo. 
'Nesta, •Írn, foi vioh1do o sigillo d11 votaçl!o, 
pOl'IJUO sendo unauimomonto votado p~>ra. pt•c
aidonte o Dr. Marcellino, patenteou-se doida 
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logo o voto doste vorondOI', a ai proprio confa
l'ido. >> 

Na p1•imoirn pm•to o nobre ministL'O não so 
importa com n declarnçúo, q u& foz o vct"ndal' 
l"t•óea, de qup o voto e1•n ddlo ; na segunda 
importa-se com o rJsultndo do esorutinio, por
que revelou o voto do vereador em si mesmo, 
quando o fllcto ó que, pela unanimidade, reve
lou o de todos quo volat•am. 

Poderá ser cousa para estranhM· que o ve
reador vote om si para presidente ou vice
prosidente, mas· o nobre mmist1•o não aponta a 
leigue o pt•ohiba. 

No caso que apreciamos, nem ha que fazer 
qua~quer reparo, porque não tendo o vereador, 
Dr • .Marcellino, necessidade de votlr em si p:n•a 
ser eleito presidente, em consequencin. da l'e· 
tirada dos vcrendot•os que haviam votado no 
veren lo r Frócs, o seu voto não foi assim dado 
senão para patent~ar irrecusavelmcinte que 
fôt•a simpbs ,equivoco o nppat•ecimento, na pl•i
meü·n. eleição, do uma cedula para vice-pl·eai
dente. 

A ttmmimidade de votos na cHção forneceu 
argumento ao nobre ministro. 
· Imagine o nobre ministro que, pot• equivoco, 
votava om si cm alguma eleiç1io em que fosso 
candidato, e quo o resultado era unanim~ a seu 
favor. O seu 0quivoco devin. pt•ejudicar.:.Jhe a 
eleição, o annullar todos os mais votos~ 

O nobre ministro quiz col!ocar na presidencia 
da. camara municival do Nictheroy um certo 
verõadot•; o, para conseguil-o, recorreu a dispo
stções inapplicaveis, o a mais out1•u quo o fa
VOI'eceria, dada n hypothese, a do artigo 33 
da lei de 9 de Janêi1·o, que, em caso de empate, 
m:mda preferir o mais velho em i·lade. Antiga-
mente decidia a sa1'te. · 

E' um"l solução ·a CJ.Ue só se tem do rec.Jrrer 
em falta de mltro meto legal. ·· 

O facto demonstrou que, no caso da cauHu·a 
· municipal de Nictheroy, havia outro recurso 
legal, que, com vantagem, podia ser aceito: 
a nova eleição. 

Procurei vet• no aviso si o nobre ministro 
leviLva a su • decisão á ultima consequcncia, 
a nullidode dos actos daquella onmara até agora. 
praticados ~ob a presidencia do veraadot• que o 
nobre ministro afasta do Jogar em gue foi devi
damente collocado. 

Tendo decidido que o presidenta serviu in
competentemente, devia ir por diante, o o fa
ria com o nwsmo dirnito com que expediu o 
aviso de 5 deste mcz. E' certo, entL·etanto, que 
a lei não cogilou de um presidente até o mez de 
Julho, e de outro doas~ mez até Janeiro. 

A opinião do nobre ministro ó outra ; e u 
su'a opinião devemos curvar-nos. Tui ó a p1·e· 
ten\:lío manifestada no final do aviso, onde lê·so: 

« E' consoquoncia da opiniao do g-ovemo, 
quo devo prevalecer o resultado da primeira 
oleiçlio. » 

Do facto, o nobre ministro usou da ntll·ibui
ção, quo co:;sou, conferida ao governo polo 
nrt. 120 da loi do 184G ; o, pois, a illogalidado 
do sou acto ó manifesta. 

Pnrn disfnrçü-n, empregaram-ao todos ostos 
maios : recurso on ropl·osonta~.~o, consultn do 
presidonto, resposta com a onuncia~i'ío do uma 

opini1io, o deci~1lo fina( (l mozes depois do acto 
pt•at:cado na capital ela pt•ovincia, o que si 
tinha de BOI' decidido contra o que a can;m•a 
deliberou, dovht sel-o immo~iut!lmento para 
ovilm· compJic,lções. ' 

O que embaraçou por tanto tampo a decisão 'I 
Todos ostunun~s na firme ct•ença de quo a 
cumara municipal do Nicthot•oy doliborava com 
inteira regularidade legal; nenhum intet•essado 
havia opposto qualquer contestnçilo aos actos 
pot• ella praticados; ó a nutot•idado superior 
que vem ugo1•a p~t·turbar tttJo, o annrchisar o 
sfl('viÇo municipal na capital da provincia do 
Rio do Janoiro, por um neto infelizmeate 
exorbitante de suas attt•ibuições. 

O nobre presidente do conselho nos havia 
promettido raspei to superstici090 ás lois, e isso 
mo tinhu enchido de osport~nças ; eu quet•ia 
tor occasião de s:1udar a legalidado trium
phante ; mas o acto do nobre ministro do im
perio não justifica n promassn do Sr. presidente 
do conselho, 

O presidente da provincia, percebendo toda a 
responsabilidade que podia assumir, seguiu 
cautelosamente o expedwnto da consulta a seu 
superior; porque ni!.o fez o mesmo o nobre mi
nistro, soccorr~ndo-se do grande chapéo de sol 
do cons3lho de estado 'I O presidente foi mais 
sagaz que o nobre ministro, deixou a onda 
passa~·, ella foi at•rebentar na secretaria do im
perio e molhou o nobt•o minist1•o. 

C1•eio que S. Ex. tem necessidade urgente 
de retirar-se, log·o que termino o tempo mar· 
cada para esta discussão, afim de poder a~sistir, 
na camara dos deputados, á do orçamento do 
ministerio a seu cargo ; deixarei, pot• isso, 
muitos assumptos para outl•n occasião. 

Mas quero sempre pet•gttntar o que pcnsl o 
nohre ministt·o s0bt•e um acto que, croio, o se
nado receberá com alguma estranheza, o de 
um presidenta de provincia que.multou o en
carregado ela folha official por haver publicado 
editaes da thesouraria provincial, da alfandega 
e da th;:soural'ia de fazonda. . 

Eu comprehQnderirt que o oncarrogndo da 
public~tçilo dos actos officiaes separasse no con
trato estes editnos pal'a serem pag;.s em conta 
esp~cial; mas achei singular qtto fosse QlJe 
mulLndo por publicai-os gratuitamente. 

Com otfeito, o presidente do lUa Grnnde do 
Norte, ultimamente t·omovido para outra pro
vincia, não sei si com vantagem para o serviço 
publico, procedeu como acabo de dizer. 

E' o 'Jue se vô paios documentos que passo a 
!ôr (lê): 

« i• secção.- Secretaria do govet•no do Rio 
Grande do No1·to, 19 do Mnio de 1883. 

« Illm. Sr.- S. Ex. o Sr. presidente da pro
vincia recommonda a V. S. quo, com a maxi
ma urgoncia, lho info!'me com que autoriza· 
ção tem fr:ito, na gazeta officinl Rc(o1'ma, a 
publicação do cditacs da thesom•nria do f1tzonda 
o nlfundegn doa ta provincin, conu•n o disposto 
no contrato quo celebrou em 13 do Jancil·o de 
1881. 

«Dons guardo n V. S.- lllm. S1• .. Toão Cal'• 
los vVnnd01·loy, r li rectal' cln t.ypographin do Cm·
:·oio rio Nr~tal. No impodiment·l do aocrotario, 
o offieinl-maior, Cal'los Bastos. l> 

i 
. : 
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« Officina typographica do Co1'J'Oio do Nntal, 
19 da Maio do 1883, 

« IUm. Sr.- Com a maxima urgencia solici~ 
tnda em sou officio desta data, quo agot•a !\Cabo 
de recobet•, vou responúer ao que V, S., de ot•
dom de S. Ex,, oxigo do mim sobt•o a mntet•ia 
do dito otllcio, 

« Nenhuma aut01•izaçüo por escr:pto recebi 
do Exm. Sr. présidonto do. província, Dt•. Cu~ 
nha Bm•1•eto, plll'a publicar, na gazeta official 
RJ,''OJ"ma. oditnos da thesout•nrin do fnzend;• e 
alfandega desta província, o ~uo nuncn foi con
trnl'io ao contratb que celabro1, não só em 13 
de Janeiro de 1881, mas ainda desde 25 de 
Junho de 1879, época em que começou à publi
cação dos netos offici~>es da prosidon<lia no pe~ 
riodico Re(ol'ma, 

« 'Tendo~me par muitas ve~os si:lo enviados 
certos actos'do Eerviço puulico, <tue interesso.va. 
fossem publicados na folb.a · offic1al, tive per~ 
missão verbal dos dignos antecessores de S. Ex. 
pari\ o faaer na Re{onna, como r.empre. pra ti~ 
quoi desde a ad.uinistr1çao do Exm. Sr. Dr. 
Rodrigo Lobato Marcondos l\111o0hado, Alarico 
José Ful'tado, Dr. Saty1'0 de Oliveira Dial, que 
nunca entenderam haver por isso infracção de 
contrato. 

c Por igual se tem i~to d>ldo em todo o tempo 
da longa. udmínístraçli.o de S. Ex. o Sr. Dr. 
Cunha Barl·eto, que decorre do 1.3 de Abl'il do 
anno passado. 

c Desdo esse tempo até agora, que jã excede 
de um nnno, nunca encontrou S. Ex. motivo 
de reparo para julgar que tenho infringido o 
disposto no contrato, cuja rescisão tenho soli~ 
citado por mais da uma. vez, pa1•a nil:o estar su
jeito aos caprichos de vingança de quem quer 
que seja, o que não os tão do ho.rmonía com a 
seriedade e dcc~nci:t do um alto fLmcciono.t•io 
publico. 

c S. Ex. mesmo tom enviado pela sua secre· 
tari~t, parllo serem publicados na. Re(01·ma, edi
be.; da capitania do porto, da camaJ•a muni
cipal, todas as actas da assembléa provincial e 
outros escriptos que nunca. foram incluídos nas 
disposições <lo contrato ; e eu nunca fiz nisto 
t•oparo, nem jnmo.is me recusei á publicaçiio do 
bes peças. . 

« Si nisto havia infracção de contrato, S, Ex. 
devera ter-me advertido, o, consentindo na
quillo, compartilho. a responsabilidade desta 
falta., ai ci que ex'ste a suppo~ta inf1•acção do 
alludido conll•ato. 

pt•ovincial, cont1•a o disposto no contrato quo 
celebrou em 13 do Jrmcil•o de 1881, 

• DouB guardo n V. S. -Illm. Sr. Joiio Carlos 
Wantlerley, directot• 'la typogl'nphia do OorriJio 
elo Natai.-No impedimento do secretario, o 
official~ma[ot•, Oct~·los Bastos. ,. . 

« OfficiM typographica do OoJ•;·ciodJ Natal, 
19 de Maio de 1883. 

• lllm. Sr.-Aiuda não tinha concluído do 
todo o. l'ellposta ao seu primeiro officio desta 
mosino. da.t~, quanda recebo um outro exigindo, 
com a maxim~ urgencia, de ordem do S, Ex., 
que informe lambem com 'luo autori~o.ção tenho 
publicado, na gazeta officml Reforma, editaes 
do thosouro provincial. , ·· . 

« Com a minha· primeira. respoata tenho Sfl• 
tisfeito a cxigencia que mo faz neste seu so· 
gundo officio. 

« Confirmo,· portanto, neste o que alli dissr, 
" Deus guarda a V. S.-IIlm. Sr. Carlos 

Bastos, official-mnior da secretaria ·da presi~ 
dencia, servindo de secreto.rio no impedimen!o 
deate.-Jo:To C. Wandorley.,. 

c: 1~ secçlío .• -Sect•etal'ia do governo do Rio 
Grande do Norte, 1 do Junho de 1883. . 

" Illm. Sr. -oe· ordem do Exo1. Sr. p1•esi~ 
dento da província; communico•lhe que, por 
acto desta data, o na conformidade da clausula 
7• do contrato quo celebrou om 13, rle Janeiro 
de 1881, para fazer a publicaçilo o explicação 
dos actos officiacs, foi V. S. multa.lo na quantia 
do 200$, por tc1• infringido a clausula 3• do re-
ferido contrato. · 

c Deua guarde a V. S.-111m. Sr. João Carlos 
Wandàrley .-No impedimento do 6ecretario, o 
otliciul-maior, C ar los Bastos.·» 

Des3Java saber. caso o nobN ministro me 
possa mformar, si esta multa tornou-se ell'e-
cti vo.. . 

Estimaria tambem que o nobre ministro so 
dignasse informar-me qum lo seguirá para a 
província do Paraná o presidente ultimamente 
nomeado, o Sr, Dr. Oliveü•a Bel!o. Desejo que 
não S3 demore a ida cleste presidente, a respeito 
do qual a opposição na província do Pa1•an& não 
eatll preveni·la como se acha a do Piauby, em 
relação ao presidente que acaba de ser no~ 
mearlo, _ 

O Sn. hau,uiruE:- O que dirão do Ceará, 
ondo o. vico-president~ ost1t inte1•vintlo muitis•i
mo directamente no.s eleições 1 Parece que já 
deviam ter mandado blegramml para ir no 
vapor que sabiü h~> poucos dhs o novo presi
d8nto. « Tenha V. S. a bonclado de fa.zor chegar no 

conhecimento do Exm. Sr. presidente esta mi-. 
nhn. resposta; o ainda por os to. vez solicito de O Sa. CoanEIA:- O governo elevo apressar 
S. Ex. a rescisão do eontrato. n idl\ do~so presidenta, tanto quanto a do S1•, 

« Deus guarde o. V. S. - Illm. S1•. Carlos Dr. Oliveira Bello, que podará tirai' o vice-pre
Bnstos, ofllcial-maío:· da socrot<ll'ia da presi~ nidonto dos embaraços que resultam para. sua. 
dencia, servindo do socroturio no impedimento nclminístraçlio da perda tia somma que tinh1 
deato.-Jo:lo Carlos w,md~rlcy.» s'do enviada pelo administrador ila mesa. do 

J•ondns do Ant0nino. ao inspector da alfa.ndogo. 
« 1~ soccão.-Socrota.rin do governo· <lo Rio de PnrannguJi, assumpto de un1 nrtigo publi-

Grl\nrlo do Norte, 1\J do Maio tio 1883. tado hoje no Jo1·nal do Commm·cio. O ndminis-
« lllm. Sr.-S. Ex. o Sr, p1•osidonte da pro- trador cin rnesn do rondas e sobrinho tio vice-prc~ 

vincia J?nndn que V. S. i~formo, com a m~ximn ~irlento, o podor-se-ha, ajnda quo in,i,us!nmonto, 
lll'goncm, com quo autOJ'lZnçiTo Iom pubhcndo, lançai' qualguoL' suspntto. elo p:1rclnhdado ~-a 
na gnzeta efficial Reforma, oditao~ do lhosouro lnprceíaçfío do fnclo por pnrto doS. Ex. 
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Espero que o nobre ministro reoommendará 
ao novo presidente que procuro resolver a es
oundalosa quest/lo dos tert·enos a•lquiriàos para 
os colonos I'Usso-ullemães. O nobre ministro 
sabo que ~sses terrenos custat•am ao !';st~do 
somma avultada, que o• colonos russo-allemitoe 
tiveram .d" retil•at·-se, ficanao om abandono as 
terras f:!UO olles occupavam, 

O primeiro ministro da agricultura do gabi
nete ultimo, o Sr. cons••lheiro Fleury, com 
quem aqui di •cutimos o assum to, expediu ot•• 
deus sobr1 este malfa.lado negocio •. 0. que se 
colheu dessa intervenç·lo do gove1•no a bem dos 
int~resses publicas 1 Quem está hoje de poase 
desses terrenos 1 

O Sn. JuNQUlliiRA:-Os vendedores, é o que 
corre. 

O Sa. CcmREIA :-Pois ci passivei que o E~
tado nlto tenha meios de fazer valer os seus 
direitos 1 

O S11.. JUNQUEIRA : ...... Essos terrenos valem 
mui to pouco ; mas foram vendidos por milhares 
de contos. 

O SR. CoRREIA :- Quando se fez acquisiçito 
desses terrenos; dizia-se que 'fóra feit' com van
tag · m para o Esta Jo ; o nobre ministt•o pód11 
verificar agora si assim foi, promovendo a alie
nação delles. 

O que é necessario, em todo o cnso, é que nito 
permaneça:n ·as cousas no estado em que se 
acham; é da dignida~e do governo resolver esta 
questão, e o novo presidente dove BOI' especLtl
mente incum~ido de providencial' sobre ella. 

Confesso que cau'sa-me profunda dór vêr 
brazileiros lutando por um motivo que o go
verno póde faz •r desappat·ecer, 

Quem podet•a melhor que o governo dizer 
quaos os limites que a loi do 185::1 mando11 
re<poitm· 'I l~' o governo quem tem o podei' 
de esclat•ecet• pet•feiLamente o assumpto, á vista 
do documentos qu • existem ou uevem existir na 
provincia de S. Paulo. 

Tendo da lo a hora, e não desejando reter o 
ho11rado ministro alóm do t mpo marcado 
par;t eita discu•silo, ponho remate as minhas 
obsRrvaçõos, ~aparando que S. Ex., quan~o 
haja de respondet·-mo, tome em c msi..!Araçiio os. 
assumpto~ . I e que tenho tr •tado, e uê as pe
did"s explicações sobre os facto• l'eferentes á 
distribuição <le soccot•ros nas pt•ovinciaq fiagel-
ladas pela secca, (Mui to bem.) · 

Ficou a discussão adiada pola hura. 
Retirou-se o Sr. ministro, com as mesmas 

form~liuades coin que fóra recebido. .. ' 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISPENS.\. DE CONDIÇÃO DE IDADE PARA 
MATRICULA Dili ESTUDANTES 

Entrou em 3• discusdo a qual, foi &em debate 
encerrada !lOr ftlta de numero para votar-se, e 
rese1•vada a votação para a sessão seguinte, o 
projecto do senado letra D, de 1883, dispensan· 
do a eon lição de id tde para o. matric11la nos 
"stnbelecimentos do ensino superior, depen
dentes do ministerio do imperio, 

Muito agt•a !roeria ao nobre ministro se CJ.Ui
zesse desatar O nó de outra qti•>stão, a de lim1tes PREMIO PELA DESCOBERTA DO PERMANGANATO Dll 
entre as provincias do Paraná e· Santa Catha
rina. Ha vantagem rea.l em que tal questão ter

POTASSA. CO~IO ANTIDúTO DO VENENO OPHID!OO 

mino. O nobre ministro sab'e que a provincia Soguiu-se em 2• discussão o proj~cto do sena
do Paraná é ,iudicialmellte sujeita ú relação de do co11ce~endo no Dr. Joiio Baptista de Lacerda 
S. PHulo, e a de San la Catharina u da provincia um premio de 30:000$, em remuneração da sua 
a que S. Ex. pertence. Como resolver uma 1 Jescoberta da acção do permanganato de ~o
questã~ judiciaria, que tenh~ ~e ser dec}dida j tass.a.como ant!doto do ve!leno oph!dico (artigo 
pelo tribun 1! da relação 1 OsJUIZe< da provmcia / aJd1ttvo do proJ~cto de lei da rece1ta geral do 
do Paraná consideram-se competentes e os de Imp··rio, para o · xorcicio d • 1882-1883, sepa• 
Santa Catharina Lambem ; e o nobre ministro I rado para formar projecto distincto). 
comprehende quanto ó inconveniente este con- · 
flicto. · j O Sr .. Oorreiaa- ~ou um d~s a~mi-

0 governo tem com11ehncia. para resolver a I r adores d~ 1mpor:ante descobrimento sc~entlflco 
questão, pois que os limites entro as duas pt·o- do Dr. Joao .Ba~tlsta de ~ace~da. . 
vincias est1lo fixados na lei. Diz a lei n. 704 de O hu~a~1Lar10 beneficto falto p01:: esse I~lus-
29 de Agosto do 1853 no art. t•: c A comarca tre braz1leu·~ nito. póde sor esquecido, An!mar 
de Curytiba, na provinch d·J s. Paulo, se1·á elo- descobertas tden.t~eas me pareue cousa dig~a 
va<la á categoria de provincia, c ,m a donomi· dos po?~I'OB pubhco.<. De~O,JO, GIIII'etanto, ouvu 
nação de provincia do Parana. A Rua extensão a op1mao do governo, po1s que ao trata de dos
o limltos serão os mesmos da referida co- pez.a. novn:. 
marca. 10 bnthus1asta de todJs os r1ue t•ecommendam o 

· nome hrazile ro a gratidiío un.vnrsnl, de todos 
O nobro ministro podorti informar-se positi- os que têm a fort 11na de podar prnstar 11. h uma· 

vamente de 'I unes oram og limitaR da comarca nirlnde serviços como 0 que pt•e,t·m 0 Dr. La
de Corytiba em IH5:l, e determinar que estes cordn, esto11 delibomdo a vot•r pela rosoluç,to, 
limites, que suo os legaes, seJam obset•va- sobrett1do si, ouvida a opinião do got'Bl'no, não 
dos. lho fót• contrllt'ill. 

Esperar qun n 'soluçr1o parta do poder lrgia-
laLivo ó corrot• o r sco de p01·petu11 r Jnstim~- O SR. PntnsiDJCNTll :-O nobro sono.dor ni!o 
veis contlic tos on tro os habitantes do p 11rnná mflndn um ro•ruori monto ? 
o do SQnto. Cath t•.nn, qu", om nlgumas occtl· O SR, ConnlliA :- N1io, senhor ; limito-mo, 
siõos, têm tomado caracter gravo. por om, a pedir n opinião do govorno. 

.I 

' .... 
I' 

l 
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O ISr.Latlt.yet·te (presidenta do coa
sellv') :-A dmJcobet•to. do Dr. Lnco!'la ó offica
cissünn. Pódo-so dizot• quo ~ stu oltloaci~ ,iii so 
nchn provada pot• gt•nnde numet•o do factos. O 
D1•, Lacer:l11 tom, port~nto, pt·osto.Jo servi\•o 
immonao, não simplesmente ao B1•nzil, mas 
o. toda o. humanidade. (Muitos apoiados.) 

Sendo assim.~mbora aa cil·cumsto.ncins finan
ceiras do pniz s 1jam difficeis, o govot•no ontsnde 
que é de j uatiça conceder-se o premio d~ que 
trata o projecto om discttsáão, (Apoiados.) 

O Sr. Silveira. da Motta1-Sr. 
presidente, ''penas justificarei mou voo coat.ra 
o l'rojocto, 

Tencionava provocnr 11 doclat•o.çilo do go
vet•no a re;peito dessa despezn, visto como o 
estado das nossas finançns não é prospero ; o, 
estando o governo annunciando dcfic't, espe· 
rava que fosse mais avnro dossns concessões do 
proinios. · . 

Não tenho, porém, nocessidnde de provocar 
essa. declaração, pot•que o nobre p1•esiclente 
do coRselho se apressou cm amparar o project~ 
com o. declaração prévia de que vot:l por olle, 
apezat• das difficuldnde> do tliesout·o, em vista 
da magnitude da d9acoberta. 

Senhores, nito contesto o. .efficncin do. desco
berta, mas parece-me que, si comaçarmos a 
conceder pt•emios pocunial'ios, por quanto' elixir 
de longa vida se nprea)ntar ... 

O Sn. VIRI.lTO DE MllDIIiiROS :-Não ó o cn~o. 
0 SI\, SILVEIRA DA JIIOTTA :-E'.,, si acaso 

nos enverodat·mos no caminho de dnr promios 
por descobertas de ma teria medica, de reme· 
dios paro. curar isto, aquillo, e aquill'outro, 
estou quo Loremo3 entrado cm uma vcrada nova 
e perigosa ; porque, hoje, que o. sc:encia sa 
tem adiantado muito o têm-se d •acoberto pro
cessJs e elen1~ntos novo~ em mataria medica, 
desde que se dê um premio po~ uma descaber ta, 
embora util, como ncredito quo est~ p~ss\ s~r, 
toremos aborto um mnu exemplo. 

Tem-se, ó vet•dade, reconhecido, por muitas 
exporioncias, a effico.cia da a.pplico.~tto ·do re
meJio do Dr. Lacerda po.r.t curar moJ•dedura de 
cobt•a ; mas, senhor0s, por mnis que se qu·Jira 
reconhecer o. otllcacia do remedia, não se pód~ 
negnr que a scioncia, muit1 nntea dost~. ~inhn 
descoberto outros que, a meu ver, produz1nm o 
mesmo effeito. 

O. Sn. VIR!.\. TO DE MroDll!ROS :-Ainda nllo 
ao ~~ochou nenhum. 

O Sn. SrLI'EIR.\ DA MoTTA: - Ett tenho al
guma experiencia destas npplicaçõos ; te,nho 
visto no nosso sertão, onde nilo chegou a1nda 
este l'~molio, curnr-se a mordedura d·J cobra 
ca·icavol. .• 

O Sn.. V mu-ro DE MEDE mos:- Bomzcndo. 

O Stt. SJ~ YJ!li\A o,\ MoTTA:- Não ó com 
orações, não, aonhor. 

O Sn. VmuTo DE 1\!Eomnos:- Pois Otl te
nho ouvido dizot• quo ó bon7.011clo. 

O Sn. SI~VJain.\ n,\ Mo1"rA : -Não duvido 
que, polo magnetismo, so possa curm·. 

v' Jl[. 8 

Maa, como dizia, lenho visto no serttto cu· 
r o. r-se mot•dedura do cobro. c a ;cavo! com a np
plica~ão imm~diata do 11lgumas gottus de ai· 
cnli-volntil. JtL não fallo <!Os outros remedia, 
empyricos, que muito s~ npplicnm e que pro· 
duzem grandes resultados. 

Sanhot•e•, o principio tjue aorn do base ao 
remedia, que hoje se pretende premiar, a meu 
ver, nno é novo, porqunntr' já foi reconhecida 
pelo Sr. Alibert, nas suas viagens pelo. Nova 
Gr.\!lada, o. efficncia do. applicação da miltania· 
gunco, que ó a substancia adoptada peloa in• 
dig.mns daqu ··lias regiões, para todas as appli· 
cações cont1•arins ao 1lirus das cobras mais 
venenosas. O Sr. Alibcrt refere um .facto que 
protesta. contra a preforencia que se quer d:u• 
hoje a estl reme dto para curar mot•deduras d J. 
collrns, 

A França o mandara com.outros chimicos e 
botanicos a uma viagem scient.ifica, e elles, 
visitando a Nova Gt•annda, estudnram séria
mente o phenomeno do 1lirus das cobra.>, o na 
applicações que pocliam neutraulizal-o. Re
conheceram então, pela inoculaçlio da mikn'nin
gunco nos atncaclos do, 'rus, que nquella sub
stancio. produzin o mo:> mo ·aJi;>ito,quP se diz pro·. 
duzir n. injecção da substancia de que se trata. 
Esse mesmo principio introduzido na circu
laçllo, por me10 da moculaçâ:o, foi experimcn· 
tado por esses s~llios fl·ancezoP, logo que co
nheceram que os indígenas não tinham recaio 
de ser mordidos pelas cobras, Hnvia quem jul· 
gaese que isto era uma historio., que nil:o havia 
processo para o homom se torna.r inaccessi vel 11 
mot•dedur.l d~ cobro.. Entro tanto elles fi?.er.Lm 
as experioncins mais fttndamentaes a respeito da. 
applicnçllo dil mikn!lia·.,uaco1 e atti alguns su
jeitnl•a.m-so 11 exper1enc1a da m'culaçilo, e con
seguiram t•esistir, por esse maio, á. mordedura 
dns cobras. Verificou-se então que, com o 
m ~amo principio se cura v a a ~ordedurs .d~s 
mais vol'lenosa•. E como se verificou 1 SuJet
t·lndo-sn os aabios, na viagem scientifica pela 
Nova Granada, ·a metterem o braço em um3 
gaiola, o11.de estava uma cobra cascavel, e 
serem mor.:lidos por ella, aendoimmediatamen to 
curados. 

Ora, como vejo deste3 fnctol, e como em toda 
a minha vida tenho visto curar mordedura de 
cobras até com ce.ldo de tallos de bananeira •. , 

O Sâ. VIRIATO ll!l MEDIIiiiiOs :-Nilo era veneno 
de cobra, 

O Sa. StLVEJUA DA MoTTA , , • nlto po:so 
achar agorn ~otivo, embora sej~ muit~ efti7 
ciente o remodto, o que não duvtdo, po1s so1 
que tom sido applicado com proveito, para so 
dat• o premio de 30:000$, portJUO se descobriu 
um romedio plra morde lnra. de cobra, 

Não quero demorar n passagem do projecto 
já ndo pta lo pelo govorno, Po.t•oco que o gc
verno tem m'do do algumo. dentada do cobro. 
ou i i\ aproveitou o romodio, por isso quer que o 
pr~jocto ,passo; mas ou voto con~ra, p~rquo estou 
convo'nctdo do que ha romodtos lno cfficnzos 
como osso, ho. mUitos nnnos, conhecidos por todo. 
a. parto, o ontiio niio estou disposto a concorrer 
pa1·n so dar a quantia do 30:000$, como t•ocom
ponst\ por uma dQscoborta dessas, 
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E, sonhoros, o govol'llO tem oul1•o moio de 
rocompeusnr : po1·quo n:lo faz <:sso homem 
b:~l'ilo, por oxomplo, ba1•ilo dtt Uub1•a 1 ou vis
conde ou conde 'I Acho que não ó cnso do ro
compensa pocuniar•i11, o, si começal'mos n d11r 
recompensas .pecunit•rins por descobot•li•s dossn 
natureza, teremos ele BOI' muito perseguido~ 
polbs elixires do long11 vid11 que se hiio do apre· 
sentai'. 

O Sr. JunqlLeira:- Co1no costumo 
dar mui ta nttonção ao que diz o nobre sonudor 
pel11. provincin de Goy11.z, e tenho opinião con
traria n ele S. Ex., preciso j uatificar" o meu 
voto. 

Nilo conheço o Sr, Dr, Lacerda, mas admiro 
o seu invento, o acredito ~ue o!la ó um bem
foi to r• da hnmanidade. (:ipo•ados.) 

A constituição, no art, 179 § 26, diz quü, 
quando o invrmtor renunciar o privilegio, terá 
uma remuneração em dinheiro; ora, ha 59 
annos que a constituição nos rege e 11inda não 
houve nenhum caso de se do.r premio pecu
niario. 

Si o S1•, Dr. L~cerdo. tivesse foito mysterio 
de sua inven\'ão, podio. ter tirado grande l·esul
tado, vendendo o segredo por avultada somma; 
ont1•etanto elle, como homem phila.nthropo, hu
manitario em toda a extensão da palavra, vul
garizou esse.segredo e, por conseguinte, ó jus
tamente o caso do§ 26 do art. 179, quo assim 
se exprimo: 

« Os inventores tet•ão n p1•oprieJade das suns 
descobertas ou da• suas producções, A lei lhes 
assegurará um privilegio exclusivo temperaria, 
ou lhes remunerará em rcanrcimento da perda 
q uo hajam do solfrer pela vulgarização. » 

Si o Sr. Dr: Lacerda stl tivesáe entendido 
com o governo, an t~s de vulgarizar o segredo 
do sua descoberh, o governo estava em sou 
direito, decretando essa remuneração e pedindo 
depois a competente approvação; mas, como o 
segredo estd vulgarizado, só o poder legisla· 
tivo póde agora decretai-a, 

Em todos os paizes ao pratiCI\ isso. O homem 
que se' dedica a esses estudos faz despezas, 
perde tempo e o tempo ó dinheiro. Si é a pri
meira vez quo vamos dar uma l'ccompenaa pe
cuniaria, isto niio ó de mais. Nossas circum-
1stancias financeims n•lo silo as mais prosperas, 
bom o sei, mns trata-se de uma doapeza mi· 
nim't comparativamente a essas sommas enor
mes, .como ns que ~inda hoje vieram a discussão, 
rolattvamen te ~ aecca do Ceara. 

A França acaua de dar um grande premio pe· 
cunial'io ao eminente Dr, PaRteur, por ter dos
coberto .a vnccina contra o carbuncnlo que de
vastava naquelle paiz o gado lanigoro, o creio 
Cj.UO se trata do o levar asso prumio que ó muito 
grande. 

Dis~e o nobre soll!tdO!' por Goyaz que o go
verno tinha outro modo do romunorar o Sr. D1•. 
Lo.corda, nomeando-o barllo, viscondo ou conclo; 
mas nllo c\ osso o unico moio do gnlardonr ser
viços publicos. 

Nn lnglntorrn dú·so r•,,compon~n hern.ldicn, 
lll,IIS cltl-so Lmnhom dinheiro pnm o individuo 
ficar n co~orto dn nocossidado, o dodicnr-so no 

serviço publico. Alli o om toda ,. Eu1•opa, os 
homens dignos do l'ecomponsa ní'ío aito ·romu• 
nol•nclos sómonte com lit'ulos ; ninch lut pouco o 
que foz a lng-lnto•·ra com seus dous gonor•aes, 
um do ten•a, outro do m~>r, que conquistaram o 
Egypto, o gonoml Wolseloy o o almir11nte quo 
bomb~trdoou n Aloxnndl'ia 'I 

Ní'ío só foram olovados ao pnriato, como ti va
ram po1• duas vido.s u1m pensiío muito grande. 

Po1•tanto não vejo razão p11ra que nilo se 
itdopte o p1•ojecto em ;li~cussilo, que tem por 
fim.,remunorat' pecunrarramonte e parc~>mente 
um sol•viço humnnitario, modo do remuneração 
que pela primeira vez so etfectua em nosso 
pniz. 

Hei de votar pelo projecto, não para ser 
agrndavel o.o governo, nem sei si o governo 
tem empenho nisto; ó uma questã, toda parti
cular ... 

O Si. L,\F,\YETTE (presidente do conselho): 
-E' uma q~est~o do justiça. 

O Sn. JuNQUEIRA . • • mas pot•quo temos o 
dever de animar aquellos que fazem bem á 
humanidade. (Apoiados.) 

O Sn. VIRIATO DE MEDEI!los : - Como o 
Dr. Lacet•da. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra 
nom numero para votar-se, encerrou-se a dis
cussão e reservada a votação para a sessão 
seguinte. 

Esgotadas as matarias <ia ordem do dia, o Sr. 
presidente deu para o di11 14 : 

Votação das materio.a cuja discussão ficou en
cerrada. 

Discussão dos requerimentos adiados pala 
ordem de sua apresentação, a sabor : 

Do Sr. Jaguaribe, pedin~o informações sobre 
os motivos em que se baseou a prcsidencia da 
provincia do Ceará, para adiar a respectiva as
semblé~ logislutiva,e sob1•e os recursos com que 
conta o governo para substituir os auxilias que 
se clcviam esperar daquella corpornçllo, nfim de 
occorrer ás ele <pozas ordinarias, 

Do Sr. CQrroia, pedindo informações sobre 
quantos tripolant"s dos navios que compõem a 
divislio elo evoluções tcim sUo atacados de beri
beri, quantos têm failecido e as causas a que 
ao nttribuo a invasão do mal. 

Do mesmo senhor, pedindo informações sobre 
si foi instaurado algum pr•oces<o criminal aos v c· 
readores da camnra municipal de Valença, sus
pensos por acto do prositlento da província do 
Rio de Janeiro. 

E si houver tempo : 
3• discussão do projecto do senado lnttra E, 

<L e 1883, au torir.ando o governo concoclor no 
)uiz de direito da comar·cn do S .• Toiío da Barra, na provinda do Rio do .Janeiro, Amphiloquio 
Botolho Froiro do C:tl'valho, uu1 nnno do licença 
comordonndo, pnr.t trat1r elo sua sauclo ando lho 
convier. 

Lovttntou · so n sessão 1ls 2 ho1·as da tnr. lo. 

.\. 

I 
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50• SESSÃO 

EM 14 DE JULHO nlll 1883 

PJ•esidoncia do 81'. Bt~rao de Coteg,)Jo 

SU.II~t.\niD.-l~xpe.Uchto, -ParoeorM. -E~tl·n.tla do Cor1'0 
do ~l:ltloil't\ o MnmOI'IÍ. nhcmso o \'Ol]UOdmonto tio 
S1·. Jlll.l'ão do Mnmortl, Appt·ovação tio I'OtJUOJ·iruouL·) .
ÜIIPI!)l oo mA. Volaçlto tlns mato rias oneort•ntlas,-Uocla-
1'ação do voto tlo S1•. Cuuhn o ~'lguo(l·odo.-Nogocioa. 
tio Coar1í. Dlscnrso:i dos Srs. Cnst!'O Cai•t•cil'a, JIIJ:"Uil· 
J•lho o Col'roia.. Eucoua.mouto.-Olvl:;río do ovoluc.õos. 
O Sa·. Co1·roí<~. podo n rntír.uln do sou roquodmcnlll. 
Eneorrnmonto.-Snsponsão dr~ oam:U'a munlci)lal da cl· 
d:ulo do Valonça, na prov!nc!a do Rio do Juno!ro. Dh· 
curso do Sr. Dant ... -Adlamonto, . . 

A 's H horn.s da manhit acharam-se prcaontes 
32 Sra. senadores, a saber: Barão do Cotegipe, 
Barão de Mamanguape, Godoy, !.uíz Felippe, 
Josá.Bonifacio, Chichort·o, Jagunribe, Visconde 
de Abaetd, de Lllmare, Barão do Mamot•é, 
Paula Pessoa, Christiano Ottoni, Dantas, Cor
reia, Conde de Baependy, Junqueira, Castro 
Carreira, Luiz Carlos, Silveira Lobo, Cunha e 
Figueiredo, Meit•a do Vasconcellos, Saraiva, 
Carrilo, Visconde de Muritiba, Visconde de Bom 
Retiro, Fausto de Aguiar, Diogo Velho, Alfonso 
Celso, Barros Barreto, Visconde d~ Jaguary, 
Barão do Ma.roim e Bnrão da Laguna. 

Dei::taram de comparecer com causa partici
pada os Srs.: Diniz, Cruz Machado, Franco 
de Sá, Octaviano, Silveira MartiM, Henrictue 
d' A vila., Paes de Mendonça., Antão, Ribeh•o da. 
Luz, Martinho Campos, ViscondR de Parn
naguu, Visconde de Nictheroy e Visconde de 
Pelotaa. 

Deixou de comparecer sem cnustl participada 
o Sr. Barão de Souza Qneiroz. 

O St\. PnmsiDENTE abriu a sessão. 

Leu-se a acta da seRsüo antecedente, o, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações,. 
deu-se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs.: Nunes Gonçalves, João Alfredo, Vieira 
da Silva, Soares Brandão, Sinimbtí, Viriato de 
Medeiros, Uchóa Ca.vnlcanti Lafayette, Fer
nandes da Cunha, Teixeira Juniot•, Loãe Vel
loso e Silveira da Motta. 

0 Sn.. 3° SECRETARIO, servindo de 1°1 dou 
conta do seguinto 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministeria dn mnrinba, do 12 do corrente 

maz, rolntivnmonte á tripolnção rla c~rveta Ni· 
cthcroy, aífectnd[l. do ben-bori.- Aq_uom foz a 
requisição, drvolvendo-se a mesa. 

Outro, rla camara munieipnl rln villn olo Ga
nancia, provinoin do S. Paulo, do f6 do Junho 
ultimo, lrmbrnndo a convonioncia de. dnr-se 
andrtmonto no projoc.lo ,i:\ votado poln c:1mnr1t 
doH dopntndos, constgnanrlo vorh~ pnra con· 
clusn:o da nberttH'fl do isLhmo do Vl\rndouro.
A' commiRsiio de emprozns privilogi t~<lns,o obras 
publicas. . 

Outt·o, d[l. camat•a municipal do Jamueiro, de 
H do cat'l'Jnte m~z. moRtr[l.ndo as vnntagens 
quo rosult,.m pat•a aquelle município 'da ado
pçilo da·pret ·nçi!o t[o engenheiro Luiz Bitten
cout•t Poroit•;, Sobrinha, para a canstrucçilo do 
um11 o~tt•ndn de fo:•t•o, C[U<\ pnt•Lindo do littora.I 
da ]'rovincia do S. Paulo, passo por a.quel!o 
município, o vá terminar na cidade de Alfenas, 
vrovincia do Minas Get•aes. -A' commissllo de 
orçamento o obras publicas. 

O Sn. 2• SEOl\E'I'Al\10 leu o s;guinte 

Parecei' 

A com missão de legisla.çâ:o examinou a pro
posição da camara dos d•1putados, com a data 
de 3 do Setembro de 1869, concebida nestes 
tet·mos: 

« Artigo unico. O governo mandara restituir 
ao presidnnte e membros da junta de quali• 
fica.ção da parochia de Santo Antonio do Monto 
a multa c custas que lhes foi imposta p)lO pt·e
sidente da província de Minas, por portaria de 
3 de Julho de 1868; revogadas as disposições 
em con trat• io • ,. 

Entre os papeis que acompanhavam a. re
ferida proposição, aclta.-se uma. cópia da por
taria que impoz a ·multa e cujos fundamentos 
aüo: i•, que n. junta., havendo concluido os 
trabalhos de sua primeira reunião em 19 de 
Janeiro, deixou do reunir-se de novo, como lhe 
cnmpria, nos tern10S do art. 22 da lei do 19 de 
Agosto de 1846, em 20 de Fevereiro, a pretexto 
do enfermidade dos quatro mesarioa; 2•·, que 
obrigado o ]H'esidonto da junta, cm virtude de 
reiteradas ordens do presidente da província, 
a celebrar a segunda t•euniilo a i4 do Junho, 
om vez de durar a sesslto os dias da lei, o 
mesmo !'residente adiou-a logo depois, nllc
gando terem comp:~recirlo o.~ mesarios antigos 
a reclamai' os lagares oocupa.dos por cidadãos 
nomeados conforme o at•t. 14 das instrucções 
de 28 de Junho de 1849 e 4 do decreto de 22 de 
Agosto de 1860 o ni!o saber alio como devia em 
tal cnso proced$1'. 

Cabe observar,· que, dos documentos, :1 que 
a portaria do presidente da província se refere, 
nenhum consta dos papeis que acompanharam a 
proposição. 

O presidente dtt junta e mesat•ios multados, 
dirigmdo-se ao corpo legislativo para alcan
çarem a restituição Je que se trata, a.tl!t•mnm: 
1•, que a. junta reuniu-se de novo em i4 de 
J.unlio e funccionou regularmente ; 2•, que niio 
foi em virtude das ord0ns do governo da pro
víncia que o juiz do paz nosso dia reuniu de 
novo a JUUID., mai'l pm• sua pt·opria. deliber~çiío; 
3o, que d:1 docisílo do presidBnto da provmcia 
intorpuzernm recurso os multadas, o qual não 
surtiu atreito, pot•quo n1ío foi interposto dentro 
dos dez dias do regulamento de 5 do Fevereiro 
do 1842, at•t. 45. · 

gm abono de suns nssorções, no tocante u 
colobraçiio da sogundn. reunião o' sua rogu
lnl'idnde, njunt,nm os reolamnnt<'S um cat·tificado 
do escrivão do jui1. do pl'z, pr<Jsirlent." dnjnn.tn, 
cloclnmnr]o quo n juntn. fez 1\ ijOgunrln, renntiío 
om 14 do .Junho o' concluiu n qnaliflcnçilo elo 
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anno; um nttostnJo du cnma;•.t municipal dn : dn villn elo Pns ;o Fui1do, no Rio G;•ando tio 
cidade do Tumundud, no mesmo Hontido, e , Sul, do Junho do 1879. 
outro ca;•tifi~udo do otficial do justiça, clizen lo 1 Uma out;•a do Francisco Ignacio dn Silva 
que recebera d:t m:to do juiz de paz, p;•esiuonto' A;·aujo, oloito;• da eid.t<.lo ela Campanha, em 
da junt;, um edital, com m·dem do ntfixul-o nu Minas Go;·aes, ele 22 rle Setembro de 1879. 
porta du matriz, marcando o dia 14 do Junho Uma out;•a da cnmara municipal dn vill.t 
parn a segund 1 reunião dn jm1ta, oditnl que, de Cnbacoi;•as, de 4 do Nov~mbt•o d<J 1880. 
nliús, o propl'io juiz de pur. conf9ssl que nlo Cópiu do processo instaurado na Bahia, 
vira atfixado como ordenara, na porta d;t po;• occasiuo da eleição primarin na froguozin. 
matriz. da :P~nha, enviada pelo minist·n·io do impcrio 

A commissito do leg·isluç:io con~idet•ando '1 ue cm 6 de Agosto do 1880. 
nlío ó t•egular desfaze.· com disposições le· Uma petição do Dr. Nabor Carneiro Be· 
gislativas.acto> do poder administrativo do que r.erra Cavalcanti, do Pernambnco, de 7 da 
ha J•ccurso; Julho ele 1880, na qual apresenta um esboço 

Considerando q uo a prova adduzida pelos para a rafo r ma eleitoral. . 
reclamantes não ó satisfactoria pnra destruit• 
os fundamentos dl po1•tal'ill do l'l'Osidente da 
provincia da Mina~, que os multou ; 

E' do parecer:· que n pt•oposiç:to não está no 
cas1 do ser approvada pelo senado, devendo, 
entretanto, entrat• opportunamente em discus
são, afim de qua o me5mo senado resolva o qua 
achar melhor cm su' sabedoria. 

Paço tb senado, 9 do Julho de 1883.- Vis
conde de Jaguary.- J. J. Fe.·nandes da 
Cunha.- Visconde de Paranag.u<l. 

A im;··rimit·, put•a entrar na or lem dos tra· 
b1lhos. 

Foi tambemlido, posto em discussão e sGm 
debate approvado o re<J uorimonto constante do 
seguinte 

Pa1·ecer 

A commiss~o de log-islaçilo,a quem foi pt•os9nt~ 
n repr~s 'ntação ,iuntn do dopolit·u·io publico da 
côrte, capitão Joaquim Silvorio de Azevedo Pi· 
mente!, reclam·1ndo proviclaneias que o habi· 
litam a alimentar os libertan:los, que, em avul
tado numero, silo ;•acolhidos ao deposito publico, 
quando pelo juizo. da provedol'ia s~o conside
rados bons do evenlo, para dar seu pnrocor, pre
cisa de informações do governo e as requer. 

Paço do senado, om 13 de Julho do 1883.
Viscondo de Paranagu<I.-J. J. Fernandes 
da Cunha. 

Foi igualmente lido, posto em rliscussiio e 
sem debato app;•ovado o s~gointo 

IIISTRAD.~ DE FERRO DO )!ADEJR,\. B MA)!ORE 

' 
O Sr. Barúo de MaDLoré : -

Sr. presidente, não tencionava voltar a discus
são sobro n estrada de furro Madeira o Mamoré. 
Pretendia aguardar que o 11ovorno viesse ao 
parlamento pedir os necessnr1os recursos para 
a continuação dos estudos que alli mandou pro· 
ceder, sondo que nenhuma attençlío preste1 ao 
esca•·céo que se levantou por occasião de, nesta 
casa, omittir o meu juizo ucorca da retirad .. do 
chefe dnquolla cJmtnissfío, facto que sem du
vida veio animar nquelles que entendem que a 
alies ó pos>ivol faze;• aquillo que oli:is julgam 
impo$sivol ao govet•no, como a este procuraram 
fazer var o;n requerimento que foi in conti
nenti indeferido pelo ministro da. agricultura. 

Mantor-me-hianesse propo.~i to, Sr, presidente, 
si não fosse sorp1•ondiJo com o discurso de um 
honrado deputado pela provincia do Rio de 
Janeiro, o Sr. Andrade Figueira, proferido ha . 
dias na camara dos Srs. dopntados a respeito 
deste assumpto. 

Esse discurso, partindo do voz tão autorir.ada. 
como o. do hom·"do d!pulldo, resolveu-me a 
apr~sentar urn requerimento. que vou submet
tor d considot•ação do sen~do. 

Para mo ti val-o, preciso tomar em conside
ração algumas das proposições emittidaa pelo 
honrado membro daquella camara. 

O illustrado deputado, começando o seu dis
curao do impugnação a todas e quaesquer me
didas que o governo possa tomat• ucorca da-

Parecer quelle assum)Jto, disse o seguinte (lê): 
« E'tes estudos (referia-se a estudoA ,já fei-

A comm'ssão de const'l.uição e mino 08 tos pJra ~ construcçã~ da.quella estrada) q!lo o 
i 1 d , 1 

1 
_ • xa u · governo JUlgou sutfictentes p:•rn determmar 

rax,e S constantes .a I e açno ]Unta, apre~On· uma gat•antia do juros, não O foram para come
a oa ao senn~o_ptun. o offoilo de serem annu!- çar a construcção da est••ada que J'à tinha sois 

Indas na cloJçuos n que ao procedeu cm dt· 'lh · ' · · • 
vorsas pnroc:1ias, por occasião de preencho· mi. o~ constt•utdas. O n~~ro mtnt~llo acaba.do 
rem-so us vngas do senadoJ•es em differcntcs decl~mr. quo ostol ostdos podmm ter. stdo 
pr .. vincias do Imporia; 0 , attenlonclo n que 08 f.PPIOvettaJos ,11nrn n const':ucçlio dn patt~ d~ 
referidos papeis, nuj eilos ti consideração dostn . mha q_uo dov1a s1r con 1trmdn com o cap;ta 
cnmor.1 nos nnnol do 1879 n 1880, 0 101, con-1 garanttdo, ma~ essa pal'te. e cxacta~~1cn~e 
soguinlo anteriores 11 actual lei oloitolr.ll, niio atj<tclla.quc da~u1 sei' constrtwla em te1·> tlorw 

- t • t · . 'd 1 . b1·a::tle >'o,» 
nno n ~m proson "Ol~onle mn!s . opportum nc c, o Ora, Sr. pt•eúdonte, snppnnhn en que n quoati'io 
do J 

1
1 oco.r que · qJ~m nrchtvndfs. T do sm· a estrada de forro do Madeira o Mamoró 

. u n dns commtssõcs, om 4 rio '.ulho do conslruidn om territorio brnzileiro ou estran-
1,8':l3.- C. r!c Bacpcnr/y.- L. A. Vtctl'a da goi··o ostnva por uma vez liquiclndn, julgndn por 
S•lva.- .Tono Al~"tcrlo d • ·' 11 1 t' • Lo os ; porrluo, pnrlt tgnorar quo sm·u o n toe n 

nolnçtio n 'luo se roforo o parecer nnno:s:o : om tot•ritorw bJ•nzileiro seria nocosanrio tam
Umn rorroaontn~•lo da énmnr:~ municipnl bom ignal'lll' quo, vindo n ROt' o porcttrso cln-
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IJIIBII~ ostradn ont1·~ !IS cachoeiras do Guajnl'a• 
mi1•im a Santo Antonio, o sendo toda ost>< mm· 
gem dil•oita do Mudoi!'a sita em territol'io do 
lmperio, ó impassivo! cogitm• da hypotha~o ~o 
corNI' pn1•to dnqu :lia ostrada por tOI'l'llOr!O 
estl'ang·airo. 

O Sn. B.mnos BARRETo:-Apoiado. 
O SR. B.lnÃo DE MAMOIIE : -Entretanto,. 

com n maior sorpro~a vejo quo o. honrado ~opu· 
t~do pelo 4·o dlstl'lcto. da prcmncta do. Rw da 
Janeit•o aindt< supplío que parto da r.stl•acla de 
fm•o do Madeira. e Mamoró t~t·ó. do ser con· 
struida· em territorio estrangeiro. · 

Limito-me, pm•tanto, St•. presidente, a pe· 
d"r·lha que cogite nesta especio, isto ó, que 
considere quo, tendo todo o pet•curso desta es· 
trada da forro, de 3tl0 milhas, de s~t· construida 
na margem direita do rio Mad<Jira, entre as. cu: 
cho~it•as do Gnajnramirim o Santo Antomo, o 
fora de duYida qne nilo• tará sique•· uma pollegl\· 
da cm terl'itorio estrangeiro. 

0 Sn, BARROS BARRETO: - Ap.oia·!o, 
O SR. BARÃO DE MA~!ORE:-'- O St•. depu tildo, 

pat•a justifie.ar a sua impugnação,. disse CJ'!o, 
tendo o anno passado votad!J o cre>llto, em VIr
tude do qual estiio se fazendo aquelles estudo;, 
pronunciandO até 8 seguinte pr0p0siçã0 1 r0" 
col·do-me bJm: • sei•:\ a unica estrada pat•a C~fa 
garantia eu darei ·o mou voto -,. mudou esto 
anno tle conceito, á vista de informações, que, 
diz S, Ex., lhe foram ministradas. 

Mas, Sr. presidente, quaos as informações 
.tiio po:lerosaa , que consel)'uiram de11_1over o 
conc.>ito de um homem, aluis tão pertm!l'z ~m 
suas opiniões e que npracia com t~nto crt~erlO, 
com tanta reflex1io, todos. os negoc:os pu?hcos 1 
Desejara que o St•. deputado, em occastitl op
portuna, nol-as revalassB, para que .ou, p~
sando-as devidamente, visse tambem s1 poderm 
muda!' a 'opinião que tenho a respeito daquello 
grnnde commettimento. . 

As informaçõe~ que existem, a respetto da 
mataria de quo se trata, estão; por de,mais ex
prossaà om documentos da m!l.tor vnha o nilo 
podem cortamento ser destruidas pelas que diz 
0 honrado dOJlUt•d~ ter colhido ul~iu111monte, 
as quaes, repito, tgnoro quaes seJam. 

O Sr. BA!UlOs llARRETa:-São taos que o !o
vam a commottet• o Cl'l'O quo commette~, d.o col· 
locar aquolla est1•acla de ferro em tem tor1o es · 
tt•angeiro, 

O Sn BARÃO Dm MAMORJ~:- Disso o honrado 
doputndo : "•· · 
• « Esses lognres s:.lo intoirnmente des?rtos, n1io 

tõm população alguma. (Nao apo1a~os da 
drputaçâo do Ama.::o1~as.) C~mmun.tcam·~e 
nponns com umn pro1 :nem que o n mrus po~1 ~ 

·da republica d.t Bulivin, que onll'Jtem mmto 
pouco commorcio com o vallo do Amazonas, 
quo não pódo mesmo vil' a tor om g1•nndo escala, 
pOl''!no a distancin. a pet•corror ó ~normo. ~ 

g ost~ outra pl'oposiçiio profer11ln polu hon· 
rndo dopulncio, qno me foz cnhir dus nuvens, 
considomndo qno S. F.:x. devo s~bor IJ01!1 que o• 
provincins quo tõm do nprovmtnr m~ts com n 
abol'lnra da oslrndn ~hi forro do~fadell'!t o1 ~ln· rnoró, ano rt~ tnilh rieM d~ t•apubl,cn dn Bl:! 1Vln, 

silo as provincias Oriontaes ; as ci~nndinas, 
aquellns em que nbund~m t.Jrritot•ios u.ber
t•imos, em quo ha um percurso dll 3;000 milhas 
de aguns da navegnçlto fluvial, que só esta:o 
li cspel'!l de vencot• o enorme embaraço que se 
litos antepõe no Madeira, para se communi
ca!•om com o rosto do mun:lo por via do Ama• 
zonas. (Apoiados.) . 

Como, pois, o honrádo deputado avança r1uea 
provincia mais pobre da Bolivia ó a unica quo 
tom de communicar-so com o Amazonas, 
quando é justatnento o contrario 1 

Sr, presidente, já que o honrado deputado 
alludiu a infot•mações, eu peço licença para an• 
tapar-lhes as contidas em um exten•o relatorio 
que a oxtincta companhia do Madeira e Ma
morá apresentou, já an1 1874, r. o parlamento, 
em virtude. da qual promulgámos uma lei, nu· 
torizando a garantia de juros addicional de 
~·400 ;000 para que se pudesse levar avante 
aquello molhoramonto. . 

Disse a companhia (lê) : 
c Depois que o Brazil franr1ueou o Amazonas 

aos seris viúnhos ribei rinhol e ao mundo in
teiro, a utilisaçlío das 3.000 milhas navogaveis 
dos nffiuentos bolivianos claquella arteria ape• 
nas encontra obstaculo nas cachoeiras do Ma· 
tia i ril. que n est1·ada de ferro do Madeira a 
Mam~ré tom por 11m vencer, ligando a nave
gaçao interrompida pelos embaraços que a na
tut'e1.a alli collocou. 

«Este unico obstaculo á communicaçi!:o orien· 
tal, auxiliado pelos incessantes esforços que o 
Perú faz para monopolis·.tr o . commercio da 
Bolivia, a dirigil-o por vias-ferroas suas p:ua 
portos seus, tem virtualmen~e collocado .a Bo
lívia em absoluta depondoncta commerc!Ql, e, 
portanto, politica, do Parti. 

c A construcçito da estrada de ferro do Ma
doira o Mamot•ó transferirá ess~ dependencia 
para o Brazil. Dahi vem a hostilidade directll, 
que esta grandiosa emproza brazileira tem 
encontrado fóra do" paiz. · 

" Presentemente, por causa dos grandes pe
rigos e das demoras na passagem das cachoeiras 
do Madeira, o caminho natural para a Bolivia. 
q u~11i que lhe é de nenhum valor, e _na forças 
productivas de sua populaçilo industr10•a ficam 
'pet•didas, O custo de transporte do uma ·tone
lada do mercadoria ua costa do Pacifico a La 
Paz, principal cidade da rJpublic1, é actu~l
monto de 400$; si n estrada de ferro do Madell'a 
e Mamoró estive~so construida, o custo do 
transpOI·te do oceano Atlantico para o mesmo 
ponto seria apenas de 80$000, 

c E ó por tolo, vista a falta de u:un t11.l r]B
trad» de fert·o, q ua os ar~ig-os do exportação da 
Bolivin cifram-se na qumn o nos motnes pro· 
ciosos ; no passo quo o comn!orcio ~o longo 
curso da Confederação Argontma, patz somo
lh~tntomento depondonto da. um grande syst~ma 
fluvial com uma unica salnda parll o Atlantteo, 
ó do ;alot• de 100$ por cndn. i1_1dividuo da sua 
populnçfto, sondo quo o dn Bohvta chega apona~ 
a 15~000. 

c Conformo o ultimo t•oMorio estil.listic?, o 
commot•cio ostrnngeiro da JJolivia polo Pacifico 
lttontl\ 11 3'81nlJo tbnelttdM por nnno, o rslo 
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.Amazonas a 10,000, pe1•fazendo um total <lo direitos de impo1•taçtto exigidos pelo COll• 
46,000 toneladas. 

c Uma ·vez aberta a estrada de ferro do Ma· 
deira e Mamará, a fastidiosa, carissima o peri
gosa jornada pat•a o Pacifico será ab1mdonlldll : 
a totalidade do t1•afogo de mercadorias e passa
sagoiros ha de seguir o facil cut•so que a na· 
tureza lhe proporcionou, e se desenvolvera com 
extraordinaria rapidez. 
c Tomando, pois, 46,000 to-

neladas de trafego pela es· 
trada de ferro, a30$ por te· 
nelada, temos............. 1.380:000$000 

c E 25,000 pas~ageiros (ape
nas i •/o da população) a 
20,,000 .. , •....•.......... 

<1. Deduzindo 4 •Jo para o cus-
teio .................... . 

eTernos um producto liquido 
de ...................... . 

500:000$000 -------
1.880:000$000 

752:000$000 -------
1.128:000$000 

ou quasi 12 •f, sobre o custo extremo de 
~. 1.000.000, porcentagem que deverá augmen
tar com sorprenden to rapidez, em vista. do e:'
traordinario desenvolvimento do commercio de 
dous milhões é meio de pessoll.s, que, anterior
mente seggregadas no interior do continente 
sul-americano, vão afinal ter livre communi
cnção com o mundo, por meio da. estrada. de 
ferro bra.zileira.. 1> . 

Eis, Sr. presidente, o que disse a companhia 
ingleza, que foi encarregada da construcção 
dessa estrada. Mas, perguntar-me-hão : Si era 
assim, porque essa companhia não levou a ef
feito n construcção da estrada 1 

O senado sabe qual a razão ; sabe que tondo 
o governo boliv1ano concedido o capital de 
~ 600,000 e tendo a lei do Brazil garantido o 
addicional de t 400,000 ; mais tardo foi por 
aquelle governo retirado o capital e entregue 
aos portadores de bonds bolivianos. 

Foi esse o motivo, portanto, falta de fundos, 
que deu lagar a que a empreza se Hl!llograsse. 

O honrado deputado fallou ainda na facilidade 
que essa estrada ia proporcionar ao contrabando 
naquellas l'egiões, 

Sr. presi1ente, parece-me que o honrado de
putado, tão critel'ioso como é, n!!o considerou 
este assumpto, com aquella reflexão com que 
S. Ex. costuma considerai' outros. 

Qual é o contrabando que póde so dar no 
Amazonas, em consequencia da construcção da 
estrada de ferro do Madoira e Mamoré 1 

O dos goneros que se destinam as rOilUblic'ls 
limitrophes d1t provincia do Amazonas 1 

Mas, em virtude de tratados internncionnos 
que temos, os generos importados pelo A ma· 
zonas pat•a aquollns t•epublicas, Bolivi~t, Parti 
o Vonozuola, siio livres do quae.<quer direitos, 
o por conser1uencin, que contrabando pó lo 
ontllo fazm•-se pm• aquello meio 'I 

Dir-se-htt quo os gonoros, que dever1io se
guir poJo Amazonas para nquellnA republica", 
t!carllo om uma da• provi1Jcia1, diminuindo os 

sumo. 
Mas, Sr. prosidonto, não ha de ser a con

strucçilo da estt•nda do·ferro do Madeira o Ma
moró que vit·ú estaeelecer os te abuso, porque o 
senado snbo quo ttlei brazileira, pormittinrlo 
a abet•tm•a. do Amazonas no commercio uni
versal, o fez com a maior lnJ•guozn, sem o me
DOI' obstaculo na.quella vustidllo de aguas, tanto 
no Amazonas oomo nos seus affiuentes. 

Portanto, não ha de ser a estra·la de ferro do 
Madeira o Ma.moré que ha. de vir estabelecer 
este contra.ban lo . 
. 0 SR. BARROS BARRETO :-Apoiado: , 
O SR. BARÃo DE MAMORE :- Os rentlldios, 

Sr. presidente, são outros, como por exemplo, 
estabelece!' uma melhor fiscalisaç!!o. Não ha de 
ser, torno a dizer, a construcção da. estrada do 
Madeira que levantaru alli' contrabando~, que 
alius se tem dado e darão, independente della. 

Eu não posso,Sr. presidente, deixar ainda de 
ofl'orecer á. consideração do honrado deputado 
a opinião valiosíssima do nosso illustre presi
dente, o Sr: Barão de Cotegipe, que, discutindo 
este assumpto em uma. das sessões de 1874, 
disse o seguinte (lê): 

« Não farei n historia da projectada estrada 
do Madeira e Mamo ré. Por occasião. de occupar 
a pasta dos nogocios estrangeiros, no minis
terio de i6 de Julho, tive de enminar as pro· 
postas da Bolívia o as concessões foitas á com· 
pnnhia para a construcçlto desta estrada, e 
fiquei convencido tla grande utilidade que olla 
traria não só â Bolivia, como lambem ao Brazil. 
Seria aquelln a melhor via para. a exportação 
da maior parte dos prodtlctos da t•epublicn bo· 
li via na e para a. im pm·taçi!o dos quo houvesse 
de receber em retorno. " 

Eis a opinião de um estadista, como é o 
honrado presidente do senado, que se dedicou 
com o ma\Or pntt•iotismo ao estudo desta questão 
e chegou a. essas conclusões, diametralmente 
oppostas ás qtte tirou o hor..rado deputl!do a 
quem me refiro, · · 

Sr. presidente, o senado me pet•mi ttiri• que 
eu apresento ainda o que se lê em uma memol'ia 
que se publicou om Londres em 1873, com re
lação :i estrada de ferro de que trato. 

Depois do expm• os esforços incessantes da 
Republica Argentina o do Pertí, para chamar 
a si o commorcio da Bolivia, da pobre Bolivia, 
seggregada do mundo, diz o seguinte aquella 
memoria (lê) : 

« Mns é atravez do rio Amazonas que a Bo
livia procura o sou maior dosenvolvimento; e, 
de feito, collocando-se em contacto com o vallo 
do grande rio, tol-o-ha nn mrtim· escala. Este 
assumpto é rio maior interesse para a Europa e 
para a Amarica, e a rnpida noticin de um paiz 
até ~>gora privado d~ pttrticipoçilo no progt•esso 
geral do mundo, ó de instante interesse do com·. 
mo reio e da civilisação. » · 

O nobro rloputltrlo alludiu :tinda tis pesHimas 
condições sanita rias dn zona f[llO tom a osb•ada 
do pot·cort•or. N11o soroi e11 quem cont.r•sto om 
absoluto sornolhnnte propo"iç.iio : nognt•ei, po· 
róm, 'luo ns fobros pnlustt·e~ roinom no Ma
deira durante lodo o nnno, como a11ogurou o 

r ' 
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nobre deputado. Elllls tôm rtlli, como na margem 
do todo~ os nos<os rios, stta phnse de cresci
mento, sendo col'to, que, infolizmente, foi 
nosso poriodo do anno quo em Santa Antonio 
colheram ellns a commissiio de estudos. Entt·e
lllnto, ha apenas dous dias quo li umn. carta do 
<listincto me6lico dll commissãa, na qual asse
gura que goza olla de snude, tendo npcnas etn 
convalescença dous trnbalhad01·es, e que o 
pessoal tochnico seguit·ia no dia seguinte (14 
de Junho) para Jacy-Paraná, distante 80 kilo· 
metros de Santo Antonio, em pt•osoguimento 
i!os seus estudos, jü completos ate Cachoeira 
do Thootonio, na <listancia do 20 kilometros. 

Sr. presidente, escuso, mórmente na justifica
ção de um requerimento, de ir adiante, mesmo 
porque tt hora e~tli concluindo-se e {larece-me 
ter dito quanto e bastante pat•a elidir o sobre
salto que no. opinião publica, ou ao menos nll 
parte da opinião publica <JUe se dá a. esses estu
dos, póde produzir o discurso do nobre depu
tado. 

Sr; presidente, ninguem lamenta mais do 
que eu os deploraveis successos que tem ad
vindo t\ commisslio de estudos da estrada do 
Madeira e Ma.moré, nem delles e culpa.do quem 
quer que seja. 

Ouvi o honrado deputado tornar ·raspou· 
savel· o governo por aquelles factos, a.llu
dindo á má organi?.açiio da conimissão o i!s fe
bres de que ella tinha. sido victima 'no rio Ma
deira; mas, senhores, justiça seja. feitaa. r1uem o. 
tem, e justiça seja. feit11 por um adversaria 
politicó o portanto insuspeito. O governo, neste 
assumpto, nenhuma culpa tem dos tristes 
acontecimentos occorridos. 

O· ministro da agricultut-a, o Sr. Fleury, 
qua.ndo formou a commissão, chamou o chefe 
della. e disse : - • O senhor componha a com
missão como entender conveniente ; dou-lhe 
plenos poderes pa.ra o fazer. " O ministro, in
stado para a. nomeação de engenheiros, respon
dia : - « Na.da tenho com isso ; entendam-se 
com o chefe. • 

Si 11 commissão, portanto, foi mal composta., 
a.o chefe e não 110 governo se deve imputar 
essa má orga.nização. Demais, disse o nobre 
doputa.do, por quo o governo não foi busca.r 
gente acclimatada la e não aqui 1' 

0 'Sn, Vtn!A.TO DE MEDEIROs :- Ha.via de ir 
buscar aonde niio havia. 

O Sn. BARÃO DE MA.MORÊ :- Aonde o go
verno havia de achar, na provincia do Amazo
nas, um pessoal de engenheiros para .forma.r a 
commisslío 1 

O Sn. VmrA.To UE MEDEI11.0s :-Aqui mesmo 
ha de achar gr~ndo difficuldade. 

O Sn. BARÃO Dlll MAMORÊ :-Quanto aos tra.
blllhadores, não ó oxncto que o governo não 
procurou gente ~tcclim~tnda. ; os mnioros es
fot•ços so fizornm ; mns, comprahendo o senado 
quo tr,•balhadoros n'uma província, em · quo 
gn.n lmm G$ o 7$ pot· din na ox tracção <lo. bor
rn.cha (apoiados), niío v;1o ao sujeitar a osso 
outro serviço ; d~hi a difficuldade de encontrar 
u•ab~llmdoros ncclimatudos. 

O governo, si quizer ter pessoal na com• 
missão, hn de tol-o, no meu entender, com as 
pt•aç ts dos corpos do exercito, como previo as 
mstt•ucções da commissito, porque, quando nito 
tivet•em que f11zer, como soldados, podem ae 
empregar no set•viço de fachina, como tt•aba
lhudores; só assim póde-se encontrar gente-no 
Amazonas ; mas sabe-se que os presidentes são 
muito zelosos 'Iuitndo se tt•ata de tirar praças 
eh• província que a.dministram: e, portanto, 
o remodio será m~tndal-ns daqui. 

Em conclusl!o, Sr. preeidente, direi que est11 
questão tom chegado ao sou termo (ápoiados), 
.e tenho pena de que o Sr. presidente do con• 
selho nito esteja presente para ouvir-me. E' 
imprescindível que o governo tome uma. deci
são urgente e pei•emJltoria a tal respeito ; e es
tou que a toma.râ o illustrado mini•tro da. agri• 
cultura. S. Ex. deve ter ouvido Sr; Moreing; 
aceitando ou nlto '!IS suas iaformações proce
derá, como ate aqui, com a melhor boa vontade 
ao grande commettimento, adoptando proViden
cias promptn.s e energicas. A popula.çito esttl. 
sobt·esalta.úa ; os pais de familia choram seus 
filhos Mquelle suppoato mata.douro, e alguns 
t•epresentantes d11 nação entendem que se vai 
sact•itlcar na.quelle commettimento milhares de 
contos de réis. Poderá continua.r este estado 
de cousas 1 EntBndo quenllo; (Apoiados.) . 

Estou certo de que da retirada do chefe daquel
la commissl!o provaiu uma das causas do emba-' 
raço em que o gov~rno p~race achar•ae e nl!o 
SÓ es3C emba.raço, COI'liO tudo que temos OUVidô 
a respeito de semelhante assumpto, são uma. 
justificativa da.quillo que eu disse nesta cáaa 
sem o menor animo de oft'ender aquelle enge
nheiro, cujas habilitações reconheço, embora 
me visse compellido a censural•o, até porque 
nunca. perco de vista o preceito de Ta.cito : 
- " O teu maior inimigo é o que te louva; ,. 

Vou, pois, mandará mesa o meu requeri
mento. 
· Foi lido, a.poiado, posto em discussl!o e sem 
deba.te approva.do o seguinte 

Reqt~erimento 

Requeiro que se peçam ao governo 1111 se 
guintes i nformo.çõea : 

Si a commissão incumbida dos estudos das 
estradas de ferro do Madeira e Mamoré con
tinúa a funccíonar a.llí, a em que ponto tra• 
balhava., pelas ultimaq noticias. 

Qua.l o estado e!fectivo do seu peasoâl e o da. 
força publica. e dos trabalhadores que a acom
panha.m. 

Quo.es as providencias do governo já oxpe· 
didaa para remover as causas que tem entor• 
pocido a tarefa da commissiio. . . 

Pnço do senado 14 de Julho de 1883. -
Bar,io de Mamort!. · 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MATE:R!AS E:~CERRADAS 

Votou-ao oro 3• diacuasrto foi approvada e 
adoptada para sor romettida á camara. dos de~ 
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put~dos indo antes a commis~n:a· do J•e.lncçiio, o I ciuos e municipae.;, como liO propõe realizai' na 
projecto do ~~nado letra D. do 1883, di;p;n. prolcnLo oossão; 
aando a con i·)lQ de idade par11a mntricub nos 1 d~osolro, us1•ndJ da nttl•ibul\)llo que lho 
ostabelocim.mu• ·lo ensino suporiot•, dependeu- c .• afere o 1l.l't. 24 § 2• c!;> lo i do 12 do Agosto 
tos do ministerio do imp~t·:o. dõ 1834, ndiur 11 instllllaçlll) da seasao orclina-

Vei0 aí. mesa. o foi lida a seguinte docl:l.l'ação t•i;J. d:\ t•eforidc< assomblóa legislativa provitl-
de voto. cial pat•a o dia 1• do Outub1•o dJ corranto anno, 

cDeclaro que votei contra 0 projecto.- pot• ser provava! que nessa occasiilo já esteja 
Cunha e Figueiredo. p1·omulgada a descriminaçiio e divisão dos al-

lud:dos serviços e rendus publicas.:• · 
Votou-se, ·foi approvado e adoptado para O. SR. BARROS BARRETO: -Si nru' tiver novo 

passar a. 3• discussã;o o pt•ojecto 'do eenado adiameuto. 
concedendo ao Dr. João Baptista de Lucet•da um 
pt•emio de 30:001)$, em romuneraçiló da sua O S!.\. CAB'rRo C.mnEIRA:-Ja vê o senado 
descobJrta da acção do permanganato do patas- 9.ue o vico-presidento tove au~~o ra~iio p~ra pra
aio como antidoto do veneno ophillico. tlcar esse acto, atton lendo aoil embaraços em 

O SR. BAnÃo DA ft,AGUNA pela. ordem ro- quo ao achava a. provincia com o ot•ço.mento 
quer dispensa do inl.ersticio para 3• discus- desequilibrado e sem t•ecursos para~' adminis· 
são deste projecto. t1•:tção. 

Consultado o senad(l consentiu na àiapen&a A nslembléa. provillcial do CearA foi con-
pedid~. vacada extraordinariamente em Novam bro do 

auno pnssl\do para tratar do orçamento,· o nessa 

NEGOCIOU DO CEARÁ 

Prosegui.u a. discussão do requerimento do 
Sr. Jag·uat•ibe, pedindo informações sobt•e os 
motivos em que se b!!seou a· prcsi.lencia da 
proviilcia do Ceara pa.rm :tdiat• a res 1ectiva as
sembléa legislativa e mobre os recursos com 
9.ue conta. o go·,•erno para substituir os auxi
hos que se deviam esperar da.quella corporação, 
afim de occot•rer ús despgzas ordinarias. 

O Sr. Oast.ro Carreira:- Sr. 
presidente, o nobre sen 'ldtlt' meu distincto ami
go, o St•. conselheh•o J;\g11aribe, pareceu estar 
um pouco desnsocogado acerca do ostado da 
nossa. provincia, pelo facto de haver o vico·pre
sidente adiado a reuniãG da a.ssembléa pro
vincial dtl Julho pa.t•a Outubro. 

A's informaçõ~s que sobt:e. essa neto j~. deu 
o meu nobre a.m1go, o · St•. l/mato de Medeu•os, 
vou juntar aquollas CjUe chegat•am ao meu co
nhecimento, o desejarei com dlas tranquilisnr 
o espirita do nobre senador. 

Tenho om mãos " portaria com a qual o vice~ 
presidente justificou o sàu acto, o peço licença 
ao seuado pnra lel· a. Creio ljUO o nobre sonadot• 
tem desejos do ouvil-a, I'OIR por mais do uma 

' vez, pediu a sua data, que ó 26 de Maio, (Lê): 
cO vice•prosidente da provincia, conside· 

rando, que o dia 1° de Julh~t pro:s:imo vindoui'O 
é o designado para a. ins ta.llmçilo da rospocti va 
a.asombléa logislat.iva: 

cConsidero.ndo que por esta occasiüo devo a. 
mesma nssembléa adoptar, entre outras medidas 
do interesso publico, as que offoroça.m sogui'O 
criterio · pa1•a o restabelecimento do erluili
brio financeiro sensivelmente perturbado om 
consoq uencia da rovogação dos imposto.J de 
importação dil•ocLa o por cabotugom, que con
c~rri_am com b~a parto 1mra a rccoi~a, ela pro
VInCia ; 

.:Considc,•anclo q uo ost1 critcrio n1ío oxistiru 
em quanto o podo r logi~lativo• gorai, u quom 
compota a rovognçiio rins leis provinciaos olfon
sivns do> impo~Los gortlos, mio dof!el'iminar o 
dividir 1ts NtHlas o sorvi~.os gGraos, provin-

reunião revogou o.~ impostos de importação o 
di cabotagem, que concorriam para renda 
das provincia~ com 200:000$, que é ]lOUco 
mais ou monos 11 quarta parte da sua receita, e 
votou o orçamento com um .deficit sllporior a 
70:000$, <lotando-o com verbas de receita, que 
não podm•ão ae·r satisfeitas. 

Este o~ta.do de cousas causou um tal emba
raço que, npe~nr da rigoroso. economia. com 
que o pt•esiden to da. provincia, o St•. Barttó de 
Guo.jara, a administrou, não despen.lendo senão . 
aqui!lo, que rra vet•JadeiramentJindispJnsa.vel, 
tod>Will viu-se obrigado a. lança.t• mão elo cre
dito, contrahindo um emprestimo, que não 
satisfez a sua espectativJ. 

Em vista desta. porspecliva, o vice-presidente 
ent~nleu que, estando reunido o corpo legis
lativo, este sem duvida se occupari~ desta 
magna questão, a discámina.ção dos iulpoatos 
geraes e provincia~s. o então, estando a. ques
tão decidida em Outubt•o,. podia a provincia 
t1•ata.t• da. org,tniz:tção de um orçamento com 
b:tses segura.s.de estabilidade. 

Ora, em Iaos circumstancias, parece <JUO a 
prudencia e a economia aconselhavam, q.ue a 
asaembléa prol'incial só pudesse logislar 11 ess 1 

respoito, depois de votada a questão p3lo corpo 
legi~lativo. · 

O SR. JAouAn.mm:- E si o corpo legishitivo 
nada votar 1 

0 SR. CASTRO CARREIRA : -Então cada um 
procurat•á sahir do embaraço como puder. 

0 SR. BARROS BARRETO - Para que revo
gou a. assombléa os outros impostos1 . 

O SR, C,1s·rRo C.ummruA : - Eram conside
l'ados inconstitucionaos. 

9 SR. BARROs B.mnmTo:- O poder compe
tente nunca tinha considerado tal. 

O Sn. CAsTno C.uumrnA : - Nüo foi só no 
Co~r1\ quo aconteceu isto, foi Lambem om ou
tr.tH p•·ovincins, mas n do Coarli foi a pl'imeira 
quo t1•ntou dossn. quosLiío. 

O Sll. BARRos BAilRJCTO : - Foi 11 pl•imeiJ•II 
qu.1 trocott o ciyismo poJo sorvilismo. 

.. 
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o Sn. CAsTno CAnnEin.>. :-Eu nilo entendo 
assim, entendo q u' e lia procodou muito bom, o 
tanto nssim considet•ou o governo, que o vice
preaidente q11e ontito se ~chava. na adminis
tração, foi condecorado com a commenda da. 
Rosa. 

O Sn. BARRos BARRlllTO : -Tornou-se c um• 
plíce do um acto inconstitucional do Sr. pre
sidenta do conselho de entlto. 

O Sn. CAsTRO CARnmmo~.:- Ent«o esta cen• 
sura não vai só à província. do Cearll, vai a 
muitas. 

0 Sa. BARROS BARRETO:- Sim, senhor, 
0 SR, CASTRO CARREIRA : - R~sta.-nos ào 

mono! esse consolo. 
Nesse acto, na minha opiniito, ditado pelo 

criterio e reflexão, no qual só vejo motivos de 
louvor, o nobre senador por minha província 
eocrediton dcscobt•il• um jogo político, di1.ondo 
que olle níto se dilria, aí na:o fosse a eleição, 
a que se tinha de proceder na província para 
preencher a vaga deixala na. camara dos 
deputados pelo honra:lo Sr. ministro da guerra. 

E'. uma grave injustiça do nobre senador 
pat•a ~om o nosso patricia, o vice-presidente, 
que está habituado 11 sor julgado por S. Ex. 
por modo diverso, 

O coronel Theodorico, O.{làz11r de ser um par· 
tidario extremado, como d1sse ha dina, isto é, 
dedicado ás suas idéas politicas, ê incap~tz 
de abt1sar da posição em que ·se acha para 
praticar actos, que n!to estejam muito do accôr· 
do com a sua d1gn idade. 

Nilo ó a primeil•a vez, que o coronel Antonio 
Theodorico da Costa occupa a administração 
da J!~ovincia e, si nlío fosse abusar da aUençito 
do senado, eu apresentaria a opinião da im • 
prensa. do Clllld. acerca dessa administt•ação, 
opinião da qual não destoam os dous orgãos 
da opposição, que se publicam na capital. 

0 Sn. AFFONSO CELSo:- E que ainda são 
m~tia extremados. · 

O SR. CA~TRO CARREtnA:- A' vista, pois, dos 
precedentes, creio, que posso garantir ao nobre 
senador; meu amigo Sr. Jaguaribe,quo na olei
çito, a que se tom d~ proceder na provincin, a li· 
berd11de do eleitor se1•á mantida em toda a sua 
plenitude e que os direitos dos candidatos serão 
respeitados, dispondo co.da um dos elementos 
que tiver. 

Poróm devem ser elementos proprios, filhos 
dos serviços do candido.to, filhos da dedicação 
dos amigos, porquo, se sabe, que os tempos da 
imP.osiçíio jn lá se foram, bojo é olla muito dif
ficll. 

O Sn. JAoaAmmn:- Quem póde empregar oss~ 
recurso da imposição ó quem tem poder. 

O Sn. CASTRO C<~.nREIRA:-Espero quo o no
bro senador n!to estojo. preparando terreno par11 
11 censura do governo e do sou defogn. ·lo poln 
reeleição do nobre ministro da gt1erra; peço
lho, qlle attendo. qlle, antes de ser ministro, o 
Sr. consolheiro Rodrigues Junior foi eleito om 
i o escrt1tinio tendo por competir\otes, nüo só 
um candidato da opposiçílo como um candido.to 
sou cort·oligional'io, quo lho dístrllhiu muitos 

v. m. 9 

votos. Ora, si nessa eleição om que o nobt•o 
senado!' não pódo deixat• do 11creditar, quo 
houve plena hb01·dade, eleiçi'lo presidida pelo 
ministerio do distincto Sr. conselheiro Sat'lllVa, 
em que todos reconhecem que houve plena li· 
herdade de eleitores ••. 

O SR, JaNQaii:IRA :- Na Bahia, não, 
0 SR. CASTRO CARREIRA :- Pois no Coara 

houve plena liberdade. Ora, dizia eu, ai ne.eaa 
eleição o nobre ministro d~ guerra. pó~e 
obter a maioria absoluta para ser eleito em 
fo escrutínio, agora que elle ni'lo tem desmo·· 
rocido p11ra com seus amigos, o pelo contra-· 
rio tem augmentado na estima delles pelos 
serviços que tem prestado e se acha nas con
diçlle~ do prestar (apoiad~s), estou persua
dido, de que não ha razão nenhuma para que · 
sua candidatura nA:o seja abraç~da com todo o 
interesse o de:licação pelos amigo11 e correli-
gionarioa, (Apoiados.) · 

, Deus nos liVI'o que aas·im não aconteça, por
que a. derrota do nobre ministro da guerra 
seria, senão um deso.stre, uma vergonha pn~•a 
a provincia·do Ceará'; e por isso, ai me fosse 
pormittido fazer um p1dído ao nobre senadO!', 
seria no sentido do n«o trazer Jlara esta casa 
questiunculas desso. natureza. Tratemos dos 
altos interesses de nossa província, que tem na
c essidade do todos O !I nossos esforços. 

Jã niio foi som grancle pezar, que tive occa
sião de ver inutifis•Jda por um raqueJ•imento 
do nobN senador pelo Paranã, a iniciativa do 
nobre ex-ministro da agricultura, mandando 
applicar as sobras do orçamento a obras, que 
tio neces9arias se tornam it mesma provinc1a. 

O SR. CORRl!llA. :- M3~ o Sr. ministro da 
guerra concordou nisso; é 11cto do gabinete 
actual. 

O SR, CAsTRO CARl\m!RA. :- A unica maneira 
por que posso explicar esse facto é <jUa, tendo 
o nobre ex-ministro da agricultura feito a ppli
caçA:o das sobras de umas verbas para outras, e · 
isto acontecendo no exercício de '1882-1883, e 
1883-1884, o actual Sr. ministro da agricul
tura niio pôde, por esse motivo, concórdar na 
distribuição feita desse modo. 

O SR. AFFONSO CII:LSO :- E' questão do le
galidade. 

.0 Sn, CASTllO CARREIRA:- 0 que posso 
afiançar é que approxima-se o n.nno do 1892, 
que é o cantenario da maior secca que solfreu 
a província do Coará no soculo passado, e, si a 
chronica da província nito fnlha, como, infe
lizmente, nilo tem falhado a respeito desses 
~randes factos da natureza, nós teremos nessll 
opoca a repa tição da secca. 

O Sn. JuNQUmmA :-Então provin~tm. 
0 Sn, CASTRO CARREIRA:- E' isso que quero 

prevenir ; ó prociso que vamos tratando do acau· 
telar ossos grandes mal~s rtuo podom reprodu. 
zir-so o quo, com as modirlas que teve em vista 
o Sr. ministro do. ~tgricultura, podemos preve
nir par11 não so repetirem oa f,\ctos quo se de
ram de 1877 n 1879 e r1ue obrigar~tm o Estado 
nos posados sacrillcios quo foz e que todos nós 
lamentamos, sacrificios pm· cujn causa agora 
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mesmo, com grande pezar meu, estou vondo a 
província do Ceará estar ardendo aqui. 

E por fallar nisso, antes do concl uit· q uoro 
tirar o nobro senador pelo Parana de um en
gano cm que se acha ..• 

O Sn. PRIIISIDIIINTll!:- Perdóe-me o nobro se
nador i isso deve ficar para a discussito do ct•e
dito. 

0 Sn, CASTRO CARRlii!RA: - Eu não quet•ia 
tomar tempo i é só para dizer que noa sacri
ftcios que o Estado f~z a bem das victimas da 
secca uo Norte tocaram ao Ceara sómente tl•inta 
mil e tantos contos e não 61.000:000$, como 
disse o nobre senadot• pelo Paraná. 

O Sn. CoRRIIIIA:- Referi-me á despeza. toda. 
o Sa. JuNQUliiiRA:- Aqui esta esta' tabella 

que di~ o contrario. 
0 SR. CASTRO CARREIRA:- Vamos Ver si 

combina com a minha.. 
O Sn. PR!!:siDliiNTIII:- A discussão ni!o póde 

ir pa.ra es~e ponto, Na sogunda.-feira conti· 
nuará a discussão do credito. 

0 Sa. CASTRO CARRIIIIRA: - Então termino 
aqui, desejando que minha.s explicações tenha.m 
llatisfeito ao meu nobre amigo. (llf uito bem.) 

O Sr. Jaguaribe:- Peço a V. Ex. 
e ao sena.do permissão pa.ra começar a minha 
respost!t a.o meu nobre collega. e amigo, pela 
parte com que terminou o seu discurso. 

S. Ex. a.ca.bàu convidando-me, convit3 que 
aceito da melhor vontade, a que não nos occu
pemos com questiunculas, e tra.temos simples
mente dos altos interesses da província. Dou 
a minha palavra. a.o nobre senador que neste 
terreno me achará sempre a seu lado. 

Antes de tudo sou bra.zileiro, e por isso as 
questões geraes do paiz me mereceram sempre 
preferencia a todas a.s outra.s. 

Não entendo, porém, que os intrrosses de uma 
província em caso algum se possam considurar 
questões pequeninad, de que um Hena.dor não 
possa tratar. 

O que devemos é concilia.r os interesses ge
mes do B,•azil com os das provincias, quo fa.zem 
parte delle, e sem as quaes não póde existir. 

, E', porta.nto, indispensavelque para a manu
tenção do todo, cada uma das partes se erga 
deTidamente. 

Feita. esta promess~ gPra.l, ou aceito o com
promisso para o qual me convidou o nobre 
senador, preciso mostrar quo a que~tão de quo 
me occupei nlio é, nem póde ser de modo 
algum que•tiuncula.. 

Sr. prnsidente, quando formulei o requeri· 
mento, e procurei justitlcal-o, fallei bem alto; 
principiei lendo o acto addicional,q ue era a base 
desta. questão ; procurei mostra.r que a nttri-. 
buição do adiar uma a•semblóa provincial era 
gravíssima., o que só em casos muito ospeciaos 
e claramente domonstmdns, podiam os presi
dentes us•r dessa nttribuiçllo, E agora nccros
centa.roi quo olla me pnreco ainda mais gravo, 
porque tem o seu !lmto ou quanto do podor 
modorndor. 

Nlío so pódo, com otfoito, entender devida
monto o neto addioional, nas novus croaçõos de 
assembléas provinciaes e nas attribuições dadas 
aos prosidontos em relaç!io a ellaa, sem se tlr
mat•om os preceitos get•aes dos varios poderes 
do Estado, 

A nossa Constituição, esta.belecendo quaes as 
a.ttribuições do poder, moderador, e qua.es a.s do 
poder oxecutivo, em relação ás camaras, por 
exemplo, dá a.o poder executivo a attl'ibuição de 
M convocar, · -

Qutmto, porém, á llltribuiçiio de adial·as, dia· 
solvei-na ou prorogal-as, foi ella collocada en
tre as do poder moderador, o que quer dizer que, 
sendo este podot•, pala mesma Constitu!ção, a 
chave dos outros poderes, deve ser exerc1o!o com 
toda a modoraçilo ; o por isso, nlío podia ser 
confiado sonão aquolle que,alhmente collocado, 
pu:lesse usar de taes funcções, sem eiva. de 
paixão. 

Esta. simples dift'erença mostra. de quanta 
prudencia deve, ser t•evestido o presid~nt~ de 
uma. rrovincia quando usa. de uma attr1bu1ção 
que no meu modo do entender tem seu tanto 
ou qua.nto da attribuiçiio de poder moderador ; 
seguramente pot• delegn.;ão, porque o agente 
do podei' moderador, pela Co,nstituição, sendo 
um só, os presidentes de província nil~ p~dem 
sar considerados como exercendo attr1butções 
desse poder senão em ra.roa casos e por dele
gação. 

Mns precis~· recorrer a esta. fonte llara.. mos
trar qu~ trato1 de uma questão con'ltltuciOnal, 
e ninguem dirá gue uma. questi!o constitu
cional é uma qllealiuncula. 

0 Sn, FERNANDES DA CUNHA:-Apoiadissimo. 
O Sa. JAGUARIBm:- Agorn, Sr. pt•esidente, 

preciso descer aos factos especi~es, pa.ra q~e o 
sena.do veja quem tem razão: s1 eu ou st os 
meus nobr<is collega•, visto que dous delles 
já se ma.nifestaram neste sentido, 

Senhores, sou incapa.z de fazer injustiça. 
·a pesso:t alguma e, ainda menos, ao cidadão de 
quem se trata, o Sr. coronel da guarlia. na
cional Antonio 'fheodorico da. Costa, actual 
vice·presidente do Ceará com quem entretenho 
relações. 

Eu nad11 disao de ma.! do Sr. Antonio Theo
dorico i o que disso, o sinto continuar a. di~er, 
é que eston convencidissimo de que exprem1 a. 
verdade ; isto é, sinto não ter encontrado nos 
argum~ntos doa nobres senadores que o defell!
dem, demonst~açõe~ que mo demovam da. opi
nião qne ma.mfest01, e na quiLl sou obrtgado 
a insistir , cada. vez com ma.ior convicção, 
porque outras provas me chegam de novo. 

O que disse foi que o Sr. Antonio Tbeodorico 
nllo r;evia adiar n. a'ssembléa provincial nas 
condições especiae~ em que esta o C~artl, 
qua.ndo a província nunca careceu ma1s da 
presença do sua nssemblóa do que actualmente, 
visto quo as necessidncles alio urgentes. • . 

0 Sn, BARROS BARRETO:- Apoiado. 
O SR. JAGUAnmm :-•.• o exigem a cada mo

mento quo ao reuna nquolla. corpornçito .para 
sa.lvar a província do nbysmo om que so ~cha. 
prooipi ta.Jn. 

I i 
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Nuno~. talvez, omno agora, ~província tevo 
nece~<idado da I'Bunião d~ su~ aasamblá~A, 
Dianto desta necessidade clamot·o~a, aó um mo
tivo muito po.loroao podia !ovar um presidente 
a adiai-a ; e, entretanto, nilo so póde onc <ntrar 
outro motivo sen!lo o deaejo de f~vorecar um~ 
can<lidatura, pois era :o que n!lo é difficil de
monstrar que o ~diamento da aasembléa provin· 
ciul tem sido o primeil•o o lamento com qu3 o 
vicA·presidente tem contado para sustentar a 
candidatura do nobt·e ministro da guerra, 

O Sn. VmiATO nm MEomtnos :- D3sejaria ver 
a demonstl'aç!lo, 

O SR. CAsTRo CARREIRA dá um apa1•ta. 
O SR. JAGUARIQE :-Antas de tudll, Sr. presi

denta, preciso refutar, em geral, oRargumentos 
dos meus .nol·ras collegas, pura depois doso 'r 
aos factos, que convencer/to o senado de que 
. tudo quanto tenho dito é baseado nelles. 

A minha declaração ó a seguinte: O primoil·o 
dos meus nobres collogas que justificou o acto 
do presidente, o nq uelle que o soo ado acaba de 
ouvir, declararam que o motivo do adiamonto 
foi o seguint9: Tendo-se raconhecidll desequi· 
librio entre a rocei ta e a despeza, desequiliht•io 
proveniente da abolição de alguns impostos 
considet•ados inconstitucionaes, feita pela as• 
sembléa provincial,o anno pas~ado, era nocessa
rio estuJar as bases do futuro orçamente a 
fa.zer •.• 

Creio que fDi isso o que disse o meu nobre 
collega. 

0 Sn. CAsTRO CARREIR,~:- Mesmo para fazer 
um orçamento com bases segut•as, 

O Sn. JAGUA.RtuE:- ... e accrescentou que 
para conhecer essas bases, esperava, segundo 
diz a portaria que foi lida hoje pelo nobre se
nador, que a assembléa geral legislativa fi· 
zesse a discr:minação entre impostos geraes e 
impostos provincia "a, para que o novo orça
mento com estas bases pudesse ser ent!lo org-a
nizado de modo a ser aceito definitivamente. 

Senhores, este argumento de esperar a dis· 
crimina~.ilo feita pela assemblóa g.;ral, podia 
inftuir no animo de um presidente pouco 
pratico na administraç[o, pouco conhece
dor do nossas cousas e que tendo ouvido 
fallar que se ia fazer os~a discriminação, 
acreditasse nella, como em um evange~ho; 

·mas, o vice·pt•esidente do Ceará li um ho
mem activo, bastante conhecodor de nossas 
cousas e do modo por que ellas se fazem, e, por 
consoquencia,dovia ter nxp1riencia de .que essas 
promessas quando realmente t'os•em cúmpri· 
das, não o seriam ltio cedo ; e, etfectivamente, 
estamo< vendo que o nobre presidente do con
selho no seu programma apresentado as ca
marns, logo em seguida a sua nomeação, que 
foi om 24 de Maio, fez a promes~a d"- que 
faria a discriminação das rendns. Estamos, 
porém, no terceiro mez de trabalhos, .sem 
que tenhamos visto cumprida essa pro· 
mossa. 

O SR. LAl'·Will'l'l'E (prosiclo11to do conselho): 
- Posso assogurar a V. Ex. quo o projecto oslli 
por assim dizer preparado. 

O Sn. JAaUARIDE :-O qlÍe ou tinha ouvido 
ora uma pramessa do nobre minist•·~ a rosp~itc 
do oletnento servil, dizen<lo que muito breve 
apparoceria o projecto. 

O SR. LAFAYE'I'l'll (p•·esickn/a do conselho):-
Tambam esta prompto. : 

O Sn. JAGUARlDll:- Tinhamos· a promessa 
de que se cumpriria outra f ,i ta anterior• 

.manto ; mas a do cumprir-se essa a que me 
estou referindo, que foi feita ao parlamento, é a 
primeira vez, que o ouvimos, •. 

0 Sn. CASTRO CARREIRA dá um aparte. 
O Sn. JAGUARmm:- Esper~m os nobres se· 

nadores ; nito se julguem vencedot•os com tito 
pouco. Eutre a promessa e a obra, a distancia á 
enorme, 

0 SR. SILVEIRA Loso:- Apoiado, 

O SR. JA.auAniam:- O que ~igo é que o v:ce- . 
pre~idente devia saber qu~l o estado da pro• 
vineia ; elle moHtno na sua portaria refere-se ao 
desequilibrio das finanças. Havia, pot•tanto, ne
cessidade ur .;ente de providencia~ para occor
ror á• circumijtancias .ta província, plra atten• 
der a reclamaçõ •s dos empregados publicos 
que se acham sem r.:ceber os seus ordenados, 
havendo por isso um verdadeiro clamor. 

A província do Ceara, em geral, é pobre, e 
comprohende-se que o empregado publico alli, 
como em todo o Brazil, só conta com os seus 
vencimentos, e qua.ndo no fim do mez não os 
recebe, quando nito siio pa\]'os, é isso uma ver
dadeira calamidnde ; elle fica em peiores con
dições do que o m·•ndigo das rua•, porque 
esse tem o rJeurso de esl9ndor a m!lo ; mas o 
empregado publico devo set• um homem decente 
por causa do proprio cargo, não póde pedil· 
esmoh, estender a m!lo á caridade. 

Mas, senhores, o quo fazer o empregado pu
blico, que é pai de familia, o que, contando 
com os seus vencimentos, chega ao fim do 
moz e lhe dizem : Não ha, não se lhe póde 
pagar1 

O presidente di\ provincia. devia tal' debaixo 
do seus olhos este espectaculo. Não d de hoje 

. que os empregados publicoa no Coara deixam 
d~ ser pagos. Já a esse respeito fiz um l'üque
rimento nesta casa, e confesso que foi a pri· 
meira vez que tive noticia desse facto. Diziam• 
me então em cartas que recebi, que havia mais 
de 10 mozes que algumas classes de empre· 
gados não recebiam os seus vencimentos. Tive 
esta noticia em princípios de Maio. Agora 
tenho noticias mais posihvas, e peço licença a.o 
senado para ler uma carta que recebi, o que 
dá idéa das circumstancias do Ceará, que nilo 
permittiam a um presidente, qual~uor que elle 
fossJ, deixar razol\velmente de procurl\r atten· 
r!er" essas necessidades, nlio deixando tudo de 
lado, nm abandono, adiando a assemblóa pro• 
vincial pelo motivo quo foi dado •.• 

0 Sn. CASTRO CARREIRA :- Mas a que vem 
isto para. ~ q ueslllo 1 · 

O Sn. JAGUARlUE :-A assomblóa provincial 
daria romodio. 
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O SR. CAsmo C.\URII:!M :·- Já tinha auto
ri~ado operações do cre-Jito, o o presidente 
lançou mao dellas, e não teve resultados. 

O Su. JAGUARIDE :- A carta. a. que vou re· 
ferir-rue IÍ de 30 do Junho, e diz o seguinte 
(lê) : 

c Ceará, 30 de Junho de i883. 

O Sn. SILVEIÚ Louo :-Mas imposto RObJ•e 
que'! 

O Sn. JAGUAR! IIm :- Pequenos impostos, por· 
que viver se1n esse regimen ti viver em banca,. 
rota. 

O Sn. SILVEIRA Loao :-A' borda da qual nos 
aohamos. . 

~~: Continua o pessimo est•do do thesouro pro· O Sn. JAGUARIDIII :-Mas nos achamos por im· 
vincia.l, que não tem rendimento parn pagar 0 perioia do governo. 
que se acha a dever, pois, a.lêm dos presas, o' Sn. SILVEIR.\. Looo:- E essa. aituaçito das
corpo de policia, guarda civica, e ompJ•egados graçnda vai aggra.vando mais a. situação deplo
do thesouro, todos oa maia estão em atrazo. A' ravel do paiz. 
maior parte tios professores, aposJntados, coad- o SR, JAGU4Riam:- E a provincia do Ceará 
jutores e gui~amento das matrizes se deve não é tão sem recursos, que com uma boa. a.dmi
um anuo e ma1a, nistração não possa equllibrar a. sua. receita. e 

« Ollerece-se, em pagamento, a[lolices provin• despeza. ; isto salta ao bom senso. 
ciaes, com osjuJ•os de 6 •lo, qne, em Dezembro 
proximo passa.do, não foram pagos. • O Sn. CAsTRO CARREIRA:- Mas issu é de· 

Peço ao senado que attenda a. este topico: vagar, nlto ti de chofre. A assembléa não póde 
c o!ferece-se em pagamento apolices provinciaes, fa~er dinheiro. · . 
com o juro de 6 'fo, que, em Dezembro proximo O Sa, JAGUARJBE :- Sim, a. assembléa não 
passado, nito foram pagos.• Coniinúa. a. carta póde fazer dinheiro, mas.,, 
(lê) : O SR, CAsTRO CAIIRIIIIIIA dá um aparte, 

«·O commercio não quer comprar, nem com 0 SR. JAGUARIBm:-. , . mas 0 meu colleg!L vê 
10 •/o de desconto. O debito da provincia anda bem que desde. que se reunisse 11 as~embléa e 
em miLis de 400 contos, só podendo ser p1Lgo b ll · · fi 
com eniprestimo da thesouraria de fazend!L 80 esta e ecesse regras que 1ns::massem con ança., 
h 

· · 1 ~ os empregados ~ublicos que estilo morrendo á 
t escuro provmc1a , como 1ez. o governo com. a fome, encontrar1a.m quem lhes emprestasse di-
provincia da. Bahia. nheiro; mas não se reunindo, nem isso· elles 

11. Os 10 •[o que o commercio pagava. de expe- encont1•a.m, · 
diante provincial, e passou ,Para augmentar Já vê 0 meu honrado collega que 11 reuniâ"o 
o addie1onal da alfandega, e que trouxe esse da assemblóa.. era de um!L grande efflcacia, 
grande !Ltrazo, com que estoi lutando a. pro- Agora vou mostrar como a assembléa podia. 
vinc~IL, e nil:o ~ei quando poderá melhorai', visto fazer dinheiro para. salvar a. provincia. da. penu-
que a despeza. ó certa. e não ha rendimento para. ria. em que esta. · 
satisfazei-a, 

11. Os pobres professores estão se vendo em Reunindo-se a assembléa, em seu patriotico 
triste si.tnaçito, po1•que nito ha quem lhes adiante zelo, podia reduzir a.lgum!Ls despezas e,tambem, 
seus ordenados, nem com grande 1•ebate, 10 fazer a creação de novos impostos, autorizar 

Este é o estado da provincia. E' uma. carta de o presidente da provincia. a. fazer novo emproa
um commercianta, que me escreveu, sem saber timo, afim de que pudesse elle occorrer ás des
quo e11 tinha de fazer uso della. Portanto, é uma. pezas. 
communicação de confidencia, a expressão da. O Sn. CASTRO CARRIIIIIIA:- Ma.s note V. Ex. 
verdade. guê já. ha. easa providencia, e a. presidencia já 

Pois bem, senhores, nestns coadiçõea qual o lançou mão della, e nitf) produziu resultado. 
recu1•so com que pódo contai' uma admimstra-
ção, senito 0 de app"llar J>O.ra a asaembléa pra· O Sn. hGUABIDE: -Portanto, vê-se que a. 

, vincial, que pode1•á dimmuir a deapeza ou dat• reunião d!L nRBomblóa era. indispensavel, o que 
novas rondas, com que possa manto r 0 pessoal o presidente não podia. razoavelmente adiai-a, 
indispensavel oi administra~ão 1 t!ando·se na esperança das cebolas do Egypto, 

isto é, OSJ.lorando que haja lei geral discrimi-
0 SR. CASTRO CARREIRA :-Onde irá buscar na.ndo as rendas. 

esses recursos 1 E' isso o que chamo IL esperanço. das cebolas 
O SR• l.I.GUARIIIE :- Pm•gunta o meu illus- do Egypto, 

Irado amigo onde irá b11sca.r esses recursos ! A : Parec mdo que tenho demonstrado que a 
respo,ta ó simples: onde n'io lia, El-Rei o rounii(o da assen.bléa era indispensavel, pas· 
perde,- é o anno"Iim popular. MILs reunida a as· sarei ago1•a aos factos, em que me baseei para 
semblcin, ossiL corporiLçlío patriotica deve ver acreditar que foi IL oloiçito a quo se havia de 
q nneH os meios do v1da o a possibilidade do obtel· proceder na vaga deixada pelo ministro da 
os; n então oli!L fará o que occorJ•e no bom pai de guerra, que levou o presidente da provincia a. 
familia : rodu~ir a dospo~IL o esforçar-se por tomJJ.r essa medida que chamarei oxtraordi· 
croa.r alg-uma receita nova. E' o quo a assombléiL naria. 
ha de fnzor: procurar diminuir a dospoza, redu- Sr. pl'esidento, si ou me bll.sensso simplos
zindo at.ó ordonndos quo forom grandes, o crenr monte em conjoctu~as o nilo em factos, meu 
algum novo imposto, do modo quo o orçamento honrado collego. dirin. que ou oatnVIL ph!Lntasian· 
so equilibro : som isso niio comprehondo a ad· do ; mns o quo tenho dito, ó o que dizem os 
ministraçiía. jornaos dn província e o que o Jornal do Com-
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mercio que aqui trouxe, j~ transcreveu do 
. jornal Constitu:'ç·io. 

A providencia qun o presidmte tomou em se· 
guimento ao adiamento, foi eqta •.• 

0 Sa. CASTRO CARRlllliiA da um aparte. 
O SR. J.\auAntoE:- ..• feito o adiamento, 

immecliatamento constou que o pr~sidonte da 
provincb tinha. um expediente tão crescido 
para o dialricto, que na oocasiilo da. sabida do 
vapo1• costeiro que vai para Camocim, foi adiado 
para o dia seguinte, e ontilo os observadora' 
viram o volume immenso qtte sahiu da sec1'0· 
tari~ e que tinha motivado o adiamento q_ue 
póde ato importar em sacriflcio de dinhe1ro 
para a província, por'lue naturalmon.te os con
tratoq dos vapores unpoem multas quando 
houver transferencia. 

Esta ó a i• conjectura ; a 2• fundou-se em 
ver-se logo que um deputado provincial, pa

. rente do ministro da guerra actual, seguiu 
nesse vapor. 

Q SR. CASTRO CARREIRA da um aparte. 
O SR. J.\GUARIBE : - Si a. aasembléa fune

cionasse, esse deputado estaria na. assembléa, e 
si fo.sse deixaria a vaga, porque alie reside na 
capital; immediuta.mente seguiu. 

Ainda mais, o presidente da província no
meou immediatamente agenciador de volun· 
tarios a um maior reformado que acablva da 
chegur li provinc111, visto que tem feito sua re
aidencia no Sul, e já apparaceu no Jornal do 
Oommercio um artigo que parece de origem 
'ministerial, dizendo que esse official é inteira
mente insuspeito, porque estaya ausente. 

Nilo quero uccusar esse official, mas dil·ei 
apenas que sai 11ue é primo do nobre ministro; 
Mas, Sr. pre~idenle, para que esse agenciador 
de voluntarios na vespera da eleição Y 

O Sa. CAsrno CARREIRA:- Não tem nada 
com a eleição ; V. Ex. está dando vulto a uma 
cousa que é tão natural. 

Os nobres senadores acham que ó um acto 
muito natural, mM eu pergunto : o presidente 
nomeou agenciadores para o resto da província 
nesta occasillo Y . 

Nilo constO.. Eu leio os jornnes ~ue dilo noti
cias minuciosas, e esses só se reterem a ossa 
nomeaçilo. 

Agora accrescentarei mais uma observação, o 
é quo sahiu no Jornal do Commercio um artigo, 
como parecendo de origem ministerial, no gual 
diz que elle foi nomeado agenciador de volun
tnrios, tambom para o 3• districto, e nllo só
mente para o 4, • 

O Sn. PAULA PESSOA:- Então.;. 
O SR. JAGUARIBE :- Ora, os nobres senado

res encontram muita facilidade nas suas vic
toria.• e eu os felicito por isso. O entllo do 
nobre 'senador quer di1.ilr que esta nomeação d,o 
agenciador níto tom relaçilo alguma com a el?t· 
ção. Mas, pergunto eu : porque o~te _offic1al 
não foi exercer suas funcções no So d1str1~to, _o, 
sim, unicamente no quarto, quo fica malB d1s· 
tanto? 

O Sn. PAU!nl PEssoA:- Por sor mais fac i~. 
O Sn . .lAGUADIBE : - Nüo ó por sor ma1s 

facil, ó porque paru. Iii ó que convinha a ida 
dolle nesta oocasi~o. 

Agora mo P.ormittirú o senado que ou ana• 
lyse estaatt1•1buição que 1e arroga. o governo, de 
nomear agenciadores de voluntarios. N1To sai 
qual a lei em que se funda o governo para. ter 
este p1•ocedimen to. 

O Sn. BARÃo DA LAGUNA : -São os cin
coenta mil rciis que ganham os agonciaiores 
por voluntarios que apresentam. 

· O SR. JAGUAntDE : - Percorri a. lei n. 2556 
de 26 de Setembro de 1874, e nella nada encon• 
trai sobre a. nom~açl!o de agentes ; portanto 
não sei em que o governo se funda para prover 
empregos que não foram creados por lei. 

Naturalmente o governo dirá que nil:o tendo 
sido cumprida 11 lei do so1•teio, algum meio 
deve ser empregado pa1•a obtençi!o de praças 
para o exercito e para a armada • 

Mas pergunto eu : quando todas 11s nossas 
leis silo tit? claras a respeito das medidas mili
tares, não permittindo a accumulaçil:o da forças 
om ÓP,oca que coincida com alguma eleiçilo, 
como e que o governo, na occasiilo em que se 
manda proceder a uma eleição, lembra-se de, 
em seguidn, nomear agenciadores de volunta.rios 
para o districto em que essa eleição vai ter 
logar 1 Esta. coincidancia nilo quererá dizer que 
uma cousa tem ligação com a outra1 

O Sn. S1LVEIRA Louo : - Nomearam para 
out1·as províncias 1 

O Sn. JAGUARtaE:- Não consta, e nem para 
outros pontos da província. do Ceará. 

O Sn. S!LVE1RA Loso:- E porque es1a. e:s-
cepção para o Ceará 'I . 

O Sn. CASTRO CAIU\EtnA:- Todas a~ provín
cias têm tido. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- E' um recru• 
tador. 

O SR. JAGUAR1am:- E' verdadeiramente um 
recrutador que, si quizer, póde abusar, como é 
natural que abuse, desde que o fim foi produzir 
atreito na eleição. 

A lei que acabo de citar declarou que estava 
abolido o recrutamento, esse recrutamento a 
que sa chamava caçada humana. 

O Sn. StLVllliRA Lono:- O sorteio ó muito 
. peior, nilo respeita a familia. 

O Sn. JAaUARtnm:- Mas, senhores, primeiro 
que tudo observarei que estes agenciadores, 
com muito boas palavras, e ·simplesment0 sedu· 
zindo, 11odem fazer muito mal, e Uo violento, 
como o recrutador, que atacava da noite, á milo 
armada, n. casa do cidadão, e dalli arrancava 
o fllho-familia ; porque, senhores, sejamos 
francos, o recrutamento muitas vezes niio pra· 
judica o individuo 1ue vai servir, o qual póde 
ató estimar muit> ivrar-se do jugo paterno e 
do trabalho, .quo · ó cuusa · quo não agrada a 
muita gonte moça, da enxada, que ó o flagollo 
do filho do lavrador, que vai do manhã paro. o 
trabalho e yolla sómenta á noite par!L des
canço.r. 

Conhecendo isso, o ngoncindor diz a.o ouvido 
do jovon, a. quem qum• s~duzil-, cousas muito 
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bonitas, promotta mundos e fundos, diz que 
elle vai vat• o grando mundo, v~i s~hir do 
serviço grossoit·o do campo, vai ~ndar cal
çado to~o o din, ter boa ca•a, bom alimento, 
ate. ; e isso tudo seduz n qualquer joven inex
porionte. 

Mas, pet•gunto : a quem é quo isto pro· 
judica 1 E' ao joven recrutado, ou 1\ sua fa· 
milia '# Prejudica sobretudo a famili·,, a cujos 
trabalhos elle vai f11zor grnndo faltu, e pre
jud;ca a atfoiçi!o dos pais, cujo coração vai 
magoar•S', e ahi é que está o atreito da ma· 
dida. Eu mo explico. 

O moço convidado a assentar praça volun
tariamonte não ó oloitor ; mas o pai póle 
sel-o, e então o agenciador diz-lhe :c O seu filho 
vai assentai' praça volunt~riamenta.» 

c Ora, senhor, não me faça isso.,_ c Emfim, 
si o senhot• conformar-se, eu não o levarei. :o 

4.0ra, é ou niio um recrutamento tão violento 
como nquolla que so fazia c~rcando n casa 
do cidadão com estrepito 1 E' manif<•stamanta 
este um procedimento de um etfoito terrível, 
que e~tá prohibido em toda a noss~ logislaçlto 
eleitoral, que racommonda que em occ~sião da 
eleições fique suspenso o rect•utamento. 

0 Sn. PAULA PESSOA:- l;so Riio é recruta
mento; 

O Sn. JAGUARIBE:- E', meu eollega. 
O Sn. SILYEIR<l Lono:- Apoiado, esse abuso 

ó muito possível; e no estado de corrupção rei
nante, póde-so afiançar, elle ha du dar-se; vê-se 
em tudo o dedo corruptot• do governo ; por isso 
é que se gastam essas quantias enormes. 

O Sa. hGUARIDE:- E aproposito desta me
didl\ o abuso se póde dar com mnior app~rato; 
a idóa da lo i foi acabnr com o recruta monto da 
lei antm•ior o substituil-o pelo sorteio; mns alei, 
no §;;o do art. 8•, diz que depois qne se tiver 
feito o sorteio, fica abolido o recruta monto. Mas 
o recrubdor, mandado hoje para fina eleitoraes, 
dirà, qttando não quizerem cedet• volunt·lria· 
monte ao seu pedido: , Bem, si niío quizerdes ir 
por bom, ireis li força, pot•q ue o ar·tigu da lei diz 
que o racrutamonto ~ntigo ficará abolido sÓ· 
mente depois do sorteio, mas este nunca se fez, 
e,por•tanto, eu estou armado com as disposições 
da lei an tig~," 

O Sn. SILYEIRA Lono:- Nem to.l sorteio se ha 
de f.,zer, com o favor do Deus. 

O Sn. JAGUARIBE :-Vê-ao, pois, que essa 
nomeação de agenciadores ó uma violencia foi ta 
á liberdade do eleitor, violoncia que n!lo pódo 
deixar de eivar de nullidade a eleição quo se 
fizer debaixo desta preasiio. 

0 Sn. SILVEIRA Looo :-E' verdade. 
O Sn. J.\GUARIBE :-Agora, Sr. presidente, 

peço permissão pr;raler o trecho de uma carta 
da Gt•anja, remettida no· jornal Oonstitui(.'lfo, 

Esta carta foi publicada debaixo do titulo
Cabala official na Granja, om favor do ministro 
da guot·ra. Niio Joio toda alia por ser longa 
(lê) : 

« Chagou o Arcado, acompanhado do alforos 
Firmino o do major ,Ju•tino Pos"oa, rocrntador 
do vulnntarios, o todos codo começnram ~ 
trnb~>lho.r. -~ 

Outro ll•ocho rliz : ~ O mo.jor foi saltando o 
UÍZflUdO que itl ftlZet• O diabo 1\ favor dO seu 
parente ministr•o, puis ora para isto quo linho. 
sido nomendo ; parece doudo, 

~Nesse~ di~s, consta que todos trea seguirão 
pnra Viçosa (outr·o ponto do districto), ondo vão 
as>entar sua base de operações eleitoraPS, O 
osbirro policial vai ~com.,nnhado do parte do 
dcstnco.monto, dizendo. quo, si fór prectso, fat•á 
ntó .uma jl4rirli::atla, como que para mostrar 
a quanto está disposto, •. • 

O seriado recorda-se· do que é um~ .i uri
dizada, quer dizet•: matar gente e q ue1mar, 

0 Sn, CASTRO 0ARREIRA:-Admira que O no• 
bre senado!' dê credito a essas cousas. 

O Sn. Srr.vEIRA Lona:- l•so é muito natural 
nesta situaçi!o, em quo ato. se ataca a pro
priedade, 

O Sn. JAGU.IRIBE (continuando a ler):
« Pod" t•in dizer-lhe· tamb3 m os recursos com 
que o Arcado diz contar ; mas calo-mo para 
nllo po.re~er intt•iganto, deixando que o futuro 
dê razão a quem a tivor. O que se fór dando, 
it•ei communicando para seu governo, '!> 

Ot•a, Sr. presidente, combinados todos ossos 
factos, poder·ae·á dizer que o adiamento da as
semblé~ provincial do Lenrá não teve relação 
com a reeleição do Sr. ministro da guerra 7 

0 Sn.C<lSTRO CARUEIM:- 0 major O O tenente 
siiG deputados provinciars 7 

O Sn. JAGUARIBE :-Não são deputados pro
vincines, mas estão intimamente ligados com a 
eleição, meu caro collega. 

0 Sn, CASTRO CARREIRA:- Então faz•SO ainda 
eleição ú ponta rle bayonetas 1 Eu pensav~ que 
tinha acabado isso. 

O Sn. SI~VEIRA Loao :-A corrupção au
gmentou e tombem a coacção. 

O Sn. JAauAnmm:- O systema actual, ma
nifestamente sup1rior na fórma, porque acabou 
com nquellas nuvens nagrns ••• 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Não é tal superior. 
O Sa. JAauAnmm:-Bem, meu caro collega, 

vou chegar lu. O systema actual é superior na 
apparenciA., quando o governo garanto a liber· 
dado do voto, o que t•arissim;s vezes póde acon
tecer; mas, quando o governo não garante a 
liberdade do voto, o systema actual é muito 
peior do que o anterior, porque o corpo elei
toral compõe-se de gente mais che~ada ao 
governo, de pretendentes, de empregados pu
blicas, o sobre toda essa gente o governo póda 
exercer pressão ; portanto, no dia em q ua o 
governo quizer intervir, não ha esperança. Nos 
tempos antigo~, o governo fazia muito, é certo; 
mas fazia por fraqueza da naçi'io ; no bello dia 
em que o povo se levantasse o dissosse « Esse 
direito é nosso »,o governo nada poderia fazer, 

O SR. St~VEIM Lona:- Esse direito foi 
roubado. 

O Sn. JAGUARIBE :- 1-I(\j o n mas>a do povo 
os tá nrrodada; o cor•po ololtoral compõo-so do 
empregados publicas e <lo homens conlloscon-
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don tas, quo facilmente concordam com o go
vel'no. 

O Sn. SILVEIRA Loao :-E' 11. classe média, 
composta de pretendentes e dependentes. Pois 
iate ó situaçito W E' cousa pôcl.re ••• 

0 Sn. CASTRO CARREIRA :- 0 nobro sanador 
não conhece o corpo eleitoral ela Grsmja. 

O SR. JAGUARIBID : - Fuça justiça á indepon
dencia de meus patricios ; mas sãu homens como 
os de toda pat•te, e em uma provincia pobre, 
onde se anda atrtls de empregos, estes meios 
- ameaç11. por um lado, e promessa por outro, 
têm um poder immenso. · · 

Vou ler outro trecho do jornal O onsti tuiçao 
n. 68, de 28 do Junho. 

« Cabalista official ,. • E' um 11.rtigo que se 
segue 11. esta epigraphe. E' ou não escandaloso? 
(lê) : 

« No vapor maranhenao Gurupy seguiu o 
deputado Paula Pessoa, de qu~m já nos oc· 
eupámoa ••• » 

Creio que é o filho do um dos nossos dignos 
col!ogas, que lambem é deputado provincial. 
(Oont'núa lendo): «Tendo o Sr. ~heodorico 
adiado a aasembl éa provincial, licenciou os 
seus amigos plra trabalharem pela eleição do 
ministro, e o!lea· estilo todos os d1as fazendo-lhe 
as ventados. " 

O Sa. Vm.IATO DE MEDEIROs : - Iriam tra
balhar, independente disto. 

O SR. JAGUARIBE (continua a ler) : c Si 
não fosse o neto do viee·presidenie, a assembléa 
hontem daria começo ás suas aes>ões prepara
terias, para ser aberta otllcialmente no dia 1 • 
do mez que entra.,. 

Portanto, e>se deputado estaria no seu posto, 
não andaria cabalando. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS :- Todos esta
riam nelle, afinal. 

O SR. JAGUARIBE :-Mas ahi estão dous que 
la não estariam e es.tariam na assemblóa pro
vincial, si ella trabalhasse. Nlto trabalhando, 
estilo fóra de seu posto. 

0 Sn. CASTRO CARREIRA :- Os conservado· 
rea lambem estariam no seu posto. 

0 Sn. 1\IEIRA DE VASCONCELLOS :-Da mOB• 
ma fórma aconteceria com os conservadores. 

O Sn. JAGUARIBE :-Tambem os conservado· 
res, que silo deputados provinci11.es, não esta
riam lá, ai a assembléa trabalhasse. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDIDIROS :- Oh I senho
res, independente destes, a assembléll provin· 
cial podoria abrir-se ou não 1 

O Sn. JAoUARIBE :-A assembléa provincial, 
estando adiada, não se reune ; só o poderá 
fazer quando o adiamento fór levantado. 

Sr, presidenta, catava procurando um outro 
trecho, que não encontro nos jot•naes que aqui 
tenho ; olle hn de estar aqui com certoza :mas 
tenho pouca viRta e por isso niio encontrei. Que
ria referir-me a um artigo que dó. noticia do 
uma licença do prosidonto dn provincia, conco· 
dida n um Sr. Dr. João Rodrigues do Albuquer
que, juiz do diroito, irmilo do actual ministro .... 

O Sn. Vmu.To DID MEDEIROS:- Elle está em 
Sobral, ntlo se acha no districto do nobre minis- · 
tro da guerra. 

O Sn. JAGUARIBE :-••• que Hervo em uma· 
comarca fóra do diatricto, e que se diz· ter sido 
dada a licença para ir cabalar. 

O Sn. CASTRO CAnREIRA :-E si V. Ex. fór 
acreditar em tudo quanto fie diz, então ••• 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROs : - E quem.~ 
q u? diz. essas cousas 1 A redacçlto da C o nsti
twçao. 

O Sn. JAGUARIBE:- As pess1as que redigem 
a. Oonstituiçllo são tão dignas como outras 
quaesquer, que o forem. 

0 SR. VmiATO DE MEDEIROS:- Ha'algumaa 
quo o são certamente ; ha outras, porém, que 
niio merecem fá. 

O Sn. JAGUARIBE:- O nobre senador, ainda. 
ha pooc0s <lias, querendo mostrar aqui 11. sua 
abat·>nção de intervir em questões parti.JariaY, 
se !isongeava de ter recebilo votes de deus 
partidos, e eu garanto ao senado quo as pe•soaa 
que redigiram a Oonstituiçao eontribuiram 
grandemente para a eleição do nobre senador. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS:- Não eram 
as mesmas pessoas que se acham hoje á testa 
desse jornal. Entre as do hoje, ha umas que 
me são completamente infensas, e a tudo quanto 
é cousa boa. 

O Sn. JAGUARIBE:- Portanto, Sr. presidente, 
parece-me que os factos a que me tenh\t refe
rido, demonstram officialmente a intervenção 
que ha na eleição, pois um juiz de direita que 
nllo consta ter doenç., alguma, segundo diz o 
jornal, obtem uma licença, e const11. que segue 
pat•a. o cireulo da eleição do nobre ministro. · 

0 Sa. CASTRO CARREIRA:- Para O circulo, 
não, para o Sobral. · . 

O SR. JAGUARIDE:- Ello póde niio ter ido 
logo para o circulo ; mas nas vesperas da. elei
ção partirá de Sobral, e lá irá. 

Em todo caso, isso que o eollega e eu dize
mos, depende ainda da confirmação de factos 
posteriores ; mas a Constituiçao dn a noticia: 
si elle está no Sobral, alli é eaminho para o 
districto. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS :-Todos os ca• 
minhas na provincia levam lá, como todos le
vam a Roma. 

.o Sa. JAoUARIBE :-Sr. presidente, não 
quero tomar ao senado o seu tempo precioso, 
e, portanto, procurarei terminar ; mas antes 
de fazei-o, peço 1 ei•mi"llo ao senado para res
ponder no que disse em uma das suns discua· 
sões o mou nobre collegn, o Sr. Viria. to de 
Medeiros, '!.uando, parecendo rofol'ir-so a mim, 
dizia que S. Ex. eatava bem longe de tra
zer para o senado questões do partido .•• 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS:- E nunca as 
tra~o. 

O Sn. JAauARIBE : ••. o dava como razão o 
to r sido eleito pelos deus partidos. 
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0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS:- Não Ó a unica, 
mas ó uma das t•azl!es. Não tenho goito para 
ti•azer no senado questões pBI•tidarina, mesmo 
porque entendo que não é logar propt·io para 
ellaa. 

O SR. JAGUAR!DE:-A minha raspoata ó a se· 
guiute : faço t\a intenções da nob1•e senador 
toda a justiça, acredito que tudo quanto disse 
foi na melhot• intenção, foi mesmo eoo-abun· 
dantia cordis. 

O SR. VmrATO DE MEDEIRos:- Sem duvida; 
nlía tive intenção algum~ de affender o nobre 
senador. 

O Sa. J.\GUARtnm:- Mas senhores, si nito fosse 
a cordura co1n que estou sempre dhpcista a aco· 
lher as palavras do nobre senador, meu amiga, 
eu poderia dizei' que ellas se p1•estavam a tra· 
duzir-se cm um escarnea atirada a ·um partido 
que teve a long:mimidade, ou não sei de que 
pnlavm use, de, pod mdo bater a chapa de sou 
partido e fazel-a triumphar, por moderação, 
para avitar questões, prefel'iu fazer alliança 
com um grupo do partido adverso •• , 

0 SR, FERNANDES DACUNH.\:- Pat•a BOI' de· 
pois logrado na pa1•tilha. 

O SR. JAGUARIBE: - ... para ser depo:s 
logrado na partilha pelo governa. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROs:- O governo 
não podia lograr, porque moamo não interveio 
nisso. 

O Sn. FEnNANDms DA CuNll.\:- Mas, na es
colha, a Ceará foi prejudicado na soa represen
tação vitalicia. 

O Sn. JAGuAnlBE:- Tem toda a razito o moo 
nobre collega. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS dú Um aparte. 
O SR. JAGUAnrnE :-O nobre senador sabe que, 

segundo os principias da sua escala, a escalh1 
de um senador nlla é acta sómento da poder mo
deradar,é um acta em que intervem o governo. 

O Sa. Vmi.tTo DE MEDEIROS :-Mas o governo 
nãainterveiu. . 

O SR. JAauAmnm :-Estou dizendo que isto ó 
a principio da sua escola, da seu partido.,. 
· O SR. F~~:nN.tNDEs DA CuNnA:-Deviam ser es

calbidas sena,!at•es de nm boa os lados. 

O Sn. JAGUARmm :-Agora, para que a nobre 
seniLdar se convença de que este partido conti·a 
a qu~l S. Ex. se esta irritando ... 

O Sn. VIm.tTo DE MEDEI!\Os : - Não me 
irrito. 

O Sn .• L\aUARmE :- ••. e ao qual a vic~·pro· 
dento si tem procurado pi·ojudicnr ... 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :-De modo no• 
nhum. 

O Sn. J.\Gu,tRIBE :- .•• parn qno o me11 
nobre collega so convença do quo osto partido 
concorreu para a sua eleiçll1, p~ra q uo S. Ex. 
estojn nqui donttlo, recoi•dni'Oi um fnoto. O 
nobre sonndor sab~ quo um cidadão muito dis
tincto, na ol~içiio sonntorial que precodeu a do 
S. Ex., mOI'ccou a escalhn du coróu, c onti'O· 

tanta este cidadüa nilo póde depois sot• do novo 
incluido 1111 lista ••• 

O SR. VmrATO ~E MEDEIRos:- Par culpa 
delle. 

O SR. JAauAnmm : -Nilo estou tratando 
dista ; o que quora provar é que, si não fosse 
esse partido, ó muita duvidosa que S. Ex. esti• 
vesse aqui, como nito está a seu companheiro 
da outra lista, e V. Ex. mesmo disse ·jii. que 
nlío fallava cm nome de partida, por isso que 
foi aleito pelas dous partidas. 

O Sn. Vrn!ATO DE MEDEIRos:- Não disàe 
isso ; disse. que ní!o trazia para aqui questões 
partidàrias. 

·O Sn. PRESIDENTE :-Attençí!o! 
O Sn. JAGU ,tniBE :- O que eu dizia, era só

mente o que julgava conveniente para a minha · 
questão; ní!a tenho em vista ferir 11 nenhum dos 
meus honrados collegas,·,. 

O SR. VIRIATO DE MEDEII\os.dá outra aparte •. 
O Sn. JAGuARlDE :-Eu. não contesta que o 

vicc-pi'eaidente do C11ará seja um homem de 
bem ; a.naQ~e senador que haj e fullou em pri~ 
moiro lagar nesta questlto referiu-ao á adminis
tração anterior daquelle cidadão. Nilo quiz in~ 
terromper a S. E:x., não lho dei um aparte, 
m&s aproveita-me da palavi·a para dizer que 
applandi a pre2idencia da Sr. Antonio Thea· 
dorico em outra accasiãa, quando não se tratava 
de eleições. E' um homem de bem, incontes
tavelmente ; ó,um homem rico, que deve apre• 
ciar a riqueza, por que foi ganha pelo seu tra• 
balha, par sua diligencia. 

O Sn. SrLVEIRA Lano: -Eu não entendo 
assim. 

O Sn. J.\GUARIBE :-O nobre senador sabe 
que os homen~ que par si ganharam a riqueza, 
podem melhor apreciai-a da que aquelles que a 
her,laram. 

Mas, como dizh, o Sr. Antonio Theodarica, 
quo foi sampro um homem.trabalhador, em ma• 
te1•ia do eleições coma se manifestava 1 Eu 
sinto que não esteja aqui a nobre presidente do 
conselho, que foi presidente do Ceará, e deve 
ter muitas recordações do que era o Sr. .Anto
nio Tbeodorico •.• 

O Sn. Vmr.\TO DE MmDEIR03 :-Hoje mudou 
muito pelit idade, pela experiench o pt•atica do 
mundo. E' um homem muitíssimo reflectido. 

O SR. hauARIOE:- Era de muita vialencia. 
em accasillo de eleições. Ora, nm homem que 
Re mostrava d~ uma oxtrcm< vialancia então, 
hoje coma presidenta do província ••• 

O SR. VIRIATO DE MEDEIRos:- E' muita mo
derado. 

O Sn. JAGUAR IDE:- O nobre senador tÚio pó
de desconh0cor que a Sr. Antonio Thooclorica 
foi um homem de oxnltaçiio, do pnixiia partida
ria; o como o nobre sanador quordizer ~no com 
o do correr das tampos não ó hoje allo o moamo 
homem, quando em gornl certas qualidades 
aompi'O so consorvnm 1. •• 

O Sn. VmiATO DE MEnllllnas :- O quo ó 
preciso ó julgai-o polos sous actas. 

,,. 
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O Su. FmtNANtJJ!la DA CuNHA:- Con~"l'Va-so 
HOill, ot•e liel tl~ l'·•Cut'da~ões da tttoeidMie. 

(li rt ou ti' os apartes; u Sr.p. esiclmw -,·ectanlit 
att· nç!lo.) 

O Su. JAGUAI\IIJE:- Sr. pt•esidonlo, ou tinha 
de f~>~ut• utua ~upplic11, ruas nilu sui a e1uem. 
Qut1ndo fiz <'Btu t•ee 1uet•ituent , ttuol'ia pl'inci
pulmente ouvi:· o govet•rw. NiiO ó um c •<O parn 
l·l'Oviúenciao, pelos unius con,tituc ontte '• o 
nchat•-se uma provincia no mais pt•ofundo 
nby.meJ pot• cuustt do desoquilibrio deJ sou ot'Çtt
meu to 1 ;·.ntt•etanto nonhu"' min stro fez de
clv.ração LLI:;umu a este I'espeito, ne~1 os voju 
prusentes. 

O Sn. D.INTAs:- Está pres3nte o nobre mi
nisti•o de estmngeit·os. 
. O Sn. Vmr,\·to Dm Mtcnretnos:- E o St•, pre

sJdantu d cotisulho ju se decl.oruu. 
O Sa. JAGU.\Itltll!l :-Q Hlro res,Jon !nr a esta 

a.p 'rte do meu u .b1•e culle,r '· Q mndo no o Jtro 
dm 011 aqui refel'i o que dizia o Cearense, 
jornal do Cear:LlJU~ e ot•g:iu otfici:tl do governo, 
o no:1re senu•lor disso 'I'Je o Cea!';mse não era 
o go1erno. Eu quel'i" princi ulmeut • que o 
governo t'espunde~s<3 !\0 meu req,let•ilueuto, 
e ffiiUiit',.sta$Se com to la 11 fr.,DLJUeza o seu pen
samento, pa·u que se ficasse conh •cendo sob 
que lei se dove viver. 

Mas o gov.;rno não responde, acastolla-se no 
silen··io ••• 

O Sn. VtRlATO DO MEDI!litlOS :-0 Sr. presi
dente do· cous lho, dbsu lJUa as ret'ormus es · 
tav:•m pl'umptas. 

O Sa. J.wu.\amre:- Ot·a, Sr. presid~nta, 
pnra qu•J serv • o parlamento senão para 'lu e as 
1déas se tt•o.,uem, pal'tL 'JU' HO discutom as 
questões 'I Não é em apartes qtte o pensamento 
do governo se d11ve manifestai'. Os nobt•es mi
nistrna ac-,stell:tm-<e no sil ·ncio, o que nil•• 
está ,Je a.ccórdo com o nu-so 'ystnmn d' go• 
Vtl•no, g-uvomo pari •montar: r.,tt•ahom-so, não 
dizem nada. 

O t•e,jlterimanto qqe fiz sobre a< providencias 
quo se roclamn.rn do govwno, par l occorJ'Ol' 
ao triato estado da ;•rovincia do Cear:\, <JU nto 
ao dLJSOtl'til l>rio do sou orçamento, já tinha 
sido pr.·veoido por outro que ou :.avia feito t•o 
senadn, e '-1 uo fo p:tra o govet•no, tudo i~ to lla 
maia te um mez. E' cvirlonte, portf\tlto, ~ue 
n11m o governo responelo, nom os secretar10s 
satisfazem aos pedido~. 

Hu. mais de um mez que pedi providanoias 
acerca da falta do pacrnmonto dos empregados 
publi··os •lo Coara; e nenhuo1a resposta tivo. 

Po~o-se inultimonto ao governo q 10 explique 
qual sou pensamento, em rolaçüo t\ eleição de 
que so tt·at1t, porque todos os ftctos rel'oric!os 
indicam intervenção manit'estn do governo. 

O Sll.. VmiATO DE M1mmmos.-Ntlo apoiado. 
O Sn. J,,au.mmm:- Q,, ministros ouvem e 

n:tda dizom. 
O Sa. Vmr;~·ro Dl!l MttuEIIIO< dti um np!lrto.' 
O Sn .• T.tGUAll.loE:- Portanto, sento-mo fa· 

zondo um pt•otosto do intimo d'ttltna, contr~> 
todns ossns violoncias, o aproveito 11 oocasiíto 

v. lli. 10 

' pnra eleclarnt• que ont tud·• qua tenho dito nada 
11m is !'aço •lu e1ue sot·.cuhot·~nlo; o re"ot•do-ml 
•tue, •tunudo o,tavn utnda no podet• o m •u ·•M• 
Ltd' o so Lt•atava elo uma oloiç:io senntot•ial que. 
ao fat•ia Jlat•n P''eencllimonto da vaga deixada 
pelo St•. Pompeu, v•mdo eu quo a provincia •lo 
C tw!l começi\Va naq lll•lh• deagrnçadn s :,ri e do 
calatn1dad '"• por occasiüo da ~e Ma, e que niío 
so provia 1Ltó onde podiam chegai', eu lo v, nt ,i
me p •c!indo uo g-ovurno que ni'io se m<tndassa 
proced •r lt eleiçlto, pot•que n[o podi11 h:wer 
vot•dadt,ir' li boi' .nde, por•1ue come\•ava a di•
tribuiç1i<1 dos SIJCCOt•rns, O uu principi>Wll. 1\ VOl' 
'lu' a eleição naquella ópoca séria uma farçt, 

Protest~i contra isso, e os uf)bros ministros 
ti v ram o b•un senso d • mandar adiar o eloJição; 
do ·la a•·nm-no ao pat•l emento e tornou-se essa 
provid~ncia em acto • 

Corn·wehen~o o senalo <tue e•tando no poder 
o pat•tido con~arvudut•, e hav•mdo um C<'U li•la.to,. 
p<ra que111 tuda~ as vistas se voltavam, hom1m 
de talento r•>c ·nltocido e de po~iç:io conaile
velmante diatincLa, o Sr. conselh•lil'O Ale.,ca.t•, 
meu particular amig-o e meu parente, levan
tando-me •·u contt•a a eleição, ia. prejudicar 
utn amigo. 

O Sa. V mi ATO DE MreoElll.OS: -·De azcórdo; 
sitn, •enhot·. 

O Sa • .IAGUAnlBE: -Mas ou tenho por norma 
na minltl\ o 'scurid•ule procurar cumprir o meu 
devet• do accór,io com n minha contici~ncia, e 
ri ·s~e 'lue m1 pet•stmdi <JUe uma eleição na
q,Jella CpOCa nà•l polia S~t· COUSa Sé1•ia, era-me 
it1li rerente qu-• o candidato fo<se meu amigo ou 
nã·•· como no caso pres·mte; só des >jo que a. 
eleição cort•a livt···monte. 

O Sa. VmiATO DE MmoEmos:- E ha de ver 
que ha de correr livremJnte. 

O SR. JAau All.tam : - Não tenho nenhuma 
indispo,ição com o Sr. ministro da gu •rra.; é 
um homem que conheço ,[osde moço e fi 1ue sa
bendo o sen:1d' que o primeiro e unico em
prego que S. E~. tevo fui eu quem lh'o rieu, 
por1ue Cu i nu quem o nomeou pr.lfnotor publico, 
e assim posso at'Í ~iz"r que f,,i quem o in
,·nntoi; nã> t •nho, portanto, contra elle pre
venção alguma. 

A' nma. hot•a e um quarto da tarde, o Sr. pra
si.iente deixou a cadeira da presid.,ncia, que 
passo'u a ser occupaJa pelo Sr, vice-presidente. 

O Sr. OoJ.•reia z -O nobre sena lor 
quo acaba do f:,JIIlr quei~ou-so rlo silencio do 
governo nnsta discusstio; mas ainda é tempo do 
manifnstat• elle o seu j11izo acerca do acto do 
vice-presiden to do Coará, adiando a respectiva 
nssamblóa legislativa da i 0 de Julho corrente 
pat·ao 1• da Outubro. 

Acha o govnrno procndento o fundflmento 
com 'lua o vice-pre<i lente justificou o Reu acto1 
Dos ·j' s11bor como oncnt•a a doliboraçdo do seu 
delognJo. 

Analyaaroi tt port~ritt rlo adiamento, J?MO. 
damonstrttr quo nrazão allogada nilo justifica 
a providencia. 

O Sll.. JAauAatuE:- Apoiado. 
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OSn. ConnEII..: - Quul tom sidu u. opiniilo O Sn. C~o.smo CAnnmn~..:- Esporavll•so quo 
mu.nifastndu pulo governo acerca do neto os· n questilo ostivossJ resolvida. 
traol·dinario tio adiamento do assembleia logis- o Sn, ConnEIA: _Uma espernnça justifi· 
lativa do Pl'ovineia 1 c.mdo umu proviuoncin dessa ot•dem! O CJUO 

Veju.mos o qua di~ um nviso do ministerio do om!Jnt•nçnvu que, dado 0 t'u.ato quo so jul~avu. 
impel'ÍO n. 197 de 27 do Abl•il de 1861, fir· passivei, n nssemblan se reunisse oxtrnordinn
ma.lo pelo hont•ldo sanu.Jor pela Bahia, o riamento 1 
Sr, Saraiva. Entretanto os nobres senadores sabem CJUO, 

Nesse aviso encontram-se os segllintes con· ainda qu•mdo nesta sessão se promulgasse a lei 
aoitos: futura que determina o a.oto presente do vico-

" Ntío devem ter logat• adiamentos das a.l• presidente, nilo era ab1olutamente possível Cjue 
oembleias legislntivns provinciJes sem motivos no dia i• de Outubro ostivo3se essa lei em oxo-
muito imperiosos. » aução, tão importantes alio os actos que em · 

" Os p!•esidentes devem considera~• os adia- vh•tude dol!u. o ,"'ovorno tel'ia de expedir, 
mantos das assemblêu.s provinciaea. como rne-
did,ts extremas que só pódem s~r legitimadas ···O Sn. CASTRO CAI\Ilmlll.A : - M11ajá se ~abí11 
por circumstancílls extr;lordiluu•ias; » do que se t1•atava. 

A opinião que o governo tem manifestado em O Sn. CoRREIA:- Considere o senado que 
actos solemnes f~voreco o adiamento da as- pass~, dentro de um mez, o projecto hoje an
sembléu. legislativa d11 província do Ceara, nunciado pelo Sr. pres~dente do conselho, a 
I'esolvido pelo vice-presidento em exe1•cicio 1 respeito d1 discriminação das rendas e serviços 
Nt!o, em goraes, provinciaes e municipaes ; o diga 

Desejo, poróm, assignalar um facto, antes si em dous tnezes esta1·a tudo feito, lilra q uo 
ele ontr~r na apreaiaçiio da portaria. d~ adia· essa lei possa ser cumprida. Mas o que já pode
monto. mos dizer.ó que ella não passará na presento 

Ha quanto tempo não se tem realizado o sessito. 
adiamento da assambléa legislativa. da província . 
do Ceará 'I·Niio tenho leiubrança do que nestes O SR. BARROs BARRETo :-E Sl passar, est,!o 
annos mais proximal se ti vesgo tomado ali i a . certos de que as );lrovinchs hi!o do aceitai-a 1 
pl'Ovidoncia que actualment~ se tomou. O SR. CoRm:rA:- E' tão grande a difficul-

O Sn. JAouARmE :-Apoiado, dade dt\ mate1•ia, que o govllrno, tendo no fim 
da sessão p tssnd:t nomeado uma com missão pM•a 

O SR. ConnBIA :-E é certo que dul'lmte o estudai-a, ainda nito pôde, ape"ar dos auxiliares 
calamitoso tempo da aêcca nil:o se julgou prc· de que se soccorrou, !Lpreaentar uma proposta. 
aiso o adiíímento. Pois, si simplesmente para formular o projecto 

O Sn. CAsTRO CARREmA :-0 orçamento era niio t~m bastado o tempo decorrido da nomea-
o mesmo, nito havia duvida alg-uma sobro os ção d.t commissão atei hoje, poderá aassembléa 
direitos do importação; pelo contrnrio, impor- geralt•,Jsolver osse magno nssumpto com tanta 
ta.va-se ·muito nessa occasião. pt•omptidito, que posa' o vice-pl•esidante do 

o Sn. CoRREIA: _ o que nllega 0 vice- Ceara colher o fructo do adiamento da ussem
prasidenta para a medida extt•ema do a i ia- bléa llat•a i• de Outubro? 
monto da nilsombló~ provincial 'I « Que em O Sn. CAs·rno CARREmA:- Bastava que ti
sua reunião a assemblóa deve aloptar mo- v esse noticia r1 ua passava o projecto, para ter 
didas que offlreçam seguro criterio para o base pa••n organização do orçamento .. 
restabelecimento do equilibrio financeiro, sen- o Sn. CoRREIA:- Da sorte que, ai o projecto 
sivelmante pcrtul·bado, em consequoncia da hoje nnnunciudo não passar ntó o 1• de Ou tu· 
revogação do imposto 'h impot•taçilo directa e bro, não havert\ base pn1•á r.. asscmbléa do Coará 
por cabotagem, que concorria com. bot parte m•gani~a1· 11 lei do orçamento pt'OI'incial! 
para a receita da provincia; e que e'to criterio 
nilo existe cmquanto o porler legislativo geral, Senhores, o governo não pódo aceitar a 1'11· 
a quem compota a l'Ovogação das leis p1·ovin- zão dada p~lo vico-pr~sidoute; o ,juizo :lo go
ciaoa offeosivr~s dos impostos gornes, nã<:l clis- vorno tem Bldo em sonttJo contr••rie; os omba· 
criminm• 0 dividi!• as rendas e a~rviços geraes, ro.ços das fmançns tlas p:·ovinains tõm sido 
provincilles e municipacs, como se propõ~ roali- motivo para que o !lo recommende a reunião 
znr na prJsonte seaqllo. ,, oxtraordinat•ia das assomblóas pl'ovinciaos. E' 

Assim, po's, 0 vice-presidente fundou 0 seu possivol catar resolvendo a m~sma questão do 
acto na possibil:dndo on 1,robnbilidndo da as· modo divor;o, si so tl'IÜ'l. da provinda da Bnhia, 
semblóa gnrnl, na actual sessão, ostabolocm• ::1 ou da do Ceará 1 
discriminuç.iio das rendas o sm·viço3 go:•nes, A aasomhlóa provincial dn B11hin l'cunin-so 
pt•ovinciaos o municipncs. parn doliborat• acerca ela questão tlnanceil•n.O 

Um facto passivo!, quando muito provnvol, nctnal mini->Lol'io, t•ospond ·ndo a umn porgun
indopcndonto das nutoridnJos provinciuos, sm•- ta qno fiz n re9poito dn rouniito da nssomblóa da 
viu do base pn1'a 11 medida oxtrenm do adia- provil1cin do Rio do .Janoii'O, quo so achava om 
monto da nssomblón provincial ! circumsto.nciaa somalhantos tis da Buhin no 

Si no dio. i' do Outubro ns cousas osLivoJ•om quo I'ospoit11 à bi do orçamento, diBso que so 
com, c;tnvnm em 1• de .Jnlho, o tudo nos induz reuniria oxLI•nordin11riamonto n nsqombloa. En· 
11 CI'or que nfsim ucontocorà, quo vt-.!Ot' prntico trotnnto, a pt·ovincia do Com•tl, quo ao achn nas 
to1'á o ndiamonlo, qno vantngom provo i o do ao- mais lastimavoiB condições fint>ncoirn.s, como o 
molho.nto providencia 'I nobro sanador q uo fnllou om 1 • logo.r po.ton· 

i' 
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toou ao sonndo, é aqu8lla em (jUO se dispensa 
o concurso dos seus I'epresentantos afim do dell
borurem sobi·o as medidas necessnrins ~~~~·a a 
rogulai•idadB dM finanças, 

O Sn. CABl'no CAI\UEIRA da um nplrt.o. 
O Sn. ConnEIA:-Mns a prosidoncia do Coara 

estt\ com um orçamento, qual o dosci'eveu o 
nobrB senador;· chegou a esse estado pOI'';Iuo 
em sua reunião ultimo. a nssembléa p1'ovinc1al, 
extinguindo impostos de quo vinha grande 
parte dos reourso3 com que a província fasin 
as suas dBspezas, deixou de tomar medidal em 
substituição daquelle~ que extinguiu. 

Pois núo esta v a cm suas mitos revogar o 
quo fez 1' Po:'CJUe o governo annuncia um pro-

l, acto de lei sobro di,crilninaçilo de !'ondas, 
'ogo as provincias hii:o de proceder att·~nden
do a essa futurd lei V 

O quo nos disso um elos nobres senndm•es·tra
tnndo desta questão 1-Que, si o vice-presiden
\e reunisse ngJra a assemblón provincial era 
simplesmente para ter a seu Indo ropi'esen
tan •as de\ pi'ovincin, cujo subsidio clla nlio po
dia pagar. 

E o n~brJ sonador quo hoje fullou em pri
mcÍI'O Ioga I' accrosc'lntou : «O estado financeiro 
da pi·ovincia ó tal, '!tie, tendo o presidente 
faculdade de fazer operações de credllo afim do 
acudi!· ás rle ;pezas, em balde tentou oss'l rJcur
so, nada pód l conseguir. )) 

E' nestas cii•cumstancins que os ropt•csen
tnntes da provincia süo nr1•edados de .deliboi'•'r 
s9bro o ma:timo interesse delln ! 

Fique o nobre senado1• certo de quJ no dia 1o 
elo Outitbro os ropre •ontantoa da província hão 
de "char-se om presença das dilllculdndcs· cm 
quo se achariam no <lia 1 do Julho,., 

O Sn. JAGUAniOE:- Em p~iOI''S condições 
pelo des,quilibt•io. 

O Sn. ConnF.:r,\:-... aggravadas pelos ou
cargos tomados nos mezes de Julho, Agosto e 
Setoml>ro, que podittm ser removidos pela as
s~mbloa. 

n Sn, C,\sTno CARUE!R,\:- A a.ssembloa nudn 
podia fazoi', 

O Sn. Comtl!ll.\:- Pois si foi a o.ssomblúa 
que votou as providencias quo tronxornm pr·n
cipalmento o dr.sJquilibt•io, como mdn pórl., ft
~OI' hojo? 

O Sn CAsTRo CARnEm,\:- O quo olln tem 
elo !a1.or ó pwa o ui·ç~rnanto elo nnn'' quJ vem; 
o t,lnto faúa om .Julho, como !i1r:l om Outu· 
Lubro, 

O Su. CoRRgrA:- N:io, sonho:•; n nssom
blér.porlin tomai' morlidas rJIIO vigoi'iiBS1lll dosdo 
log-o. (Apoiados.) 

O SR. CASTRO CARngmA:- As .morlielns q uo 
n as>omblón podi:1 tomar ostiTo j:i tomr.tlns no 
OI'çamon !o nntol'im•. 

O SR. CoRREIA :-Portanto, senhoras, o alio
gado nfbtivo do mnu estado rlo.s finnnçns rb 
Jli'Ovincia pnra ju~tinC!Ir o n:limnnuto <ln ns
sJmblóa ri conti'Illli'Orlucont:J, 

O Sn, JwuAnm~ :-Apoi11do; n:1o to·n u mo
no!' pt•ocQdoncin, 

O SR. CoRm:rA :-0 mnu ostndo dns finanças 
aconselha a audiencia do poder que tem com
potencia para romovor o mal. (Apoiados.) 
· Eslllrtl a pt•ovincia <lo Ceai•t\ r:tern11menta 

coudemnada a nao melh01·ar as suas flnançM, 
a nfio pode1• siqucl' usar do ct•edilo, si acaso 
r.1ío .pas;ar na assembléa gel'nl urn!l lei dB dis
crimmação do rendas Y Espei'at• aquella assam
blén provincial pelo que tem de fazer a oste 
respeito a assembléa. goi'al, ó ontregm· a ou
trem a sorte' da provincia, Foi o poder geral 
ijuem trouxe a actual situação financeira da 
provincia l · 

0 SR. CASTRO CARREIRA :-Foi. 

O SR, CoRRICIA : - A aasembléa geràl não 
tomou medida nenhuma rosti·ingindo os recur
sos de que a provincia do Ccai'Ú dispunha até á 
ultima reunião d·t aqsemblea provinda!. O em· 
bnrnço veiu do neto da a slmblóa legislativa 
rrovincial ; portant1 ella o pódo remover; mas. 
OQStas ci:•cumstancba é impedida do cmenclur a 
miío ; o p1•ilsideuto qne1• que perduro a situação 
deploravel, adiando a nssembléa, quando !levin; 
ató, c·mvocal-a c:ttraol':!in~I·bmcnte, si esti· 
v ·SSJ longo o dia do sua rouniilo! 

Trata-se felizmente de uma quosti!o de pe
queno es11nço de tempo ; o dia i• do Outubro 
niío está lango, e o uobro s1nndor vm•á nesse 
dia si o ~cto que hoj1 pi·otcnde defender niio 
foi cnusn do maior rniim finauceirn. para sun. 
provincia. Passado o dia 1• elo Outubt•o, pode
I'omos dizer ao nab1•e s:'nndnr que quem pu· 
gnnva pelos int~ressos do C<J 'rá e1•am os que, 
como eu, "ost.:io combatendo o neto de adiamento 
dtt as<emblón provincial. 

O SR. C.tsTRO CARnEIRA:- Póda sor. 

O Sn. CoRREIA : - Nih> tenho hesitação cm 
nílli·mar 'JUO a nssomblóa PI'ovincial se encon
trará, quando rcunii•-se. no 1• dB Outub:·o, na 
mesma. situacão om que estaria no diti i• de 
Julho. · 

O SR. C.tSTRO 0ARRI!l!M ·: - Nüo eram essas 
aJ esperan•;ns do presidente. 

O 811, ConnEI.\ :-Niiú ~o ftllldl um acto 
dessa OI'dem om csp"rnnçn<, cjue podem set• 
illusori s, elo proviclencins l<!gis ativas quo niio 
se pUde pl',Jvor cm <[Ue snutido so:·:io. 

O vico-pi'osidetl\c do Ccnr:i, o nobre senado!', 
qu.llquei' de nós niío pódo dize:·, moamo ncoi
bndo o proJ'cto que o nobro pl'csidonto do con
sollto annunciou, quo alie lm do ser adoptado 
som modificngão. 

O SR. Su.vF.rn,\ Lnno :-lh elo nor om sontido 
nonhum. 

O Sn. CoRnEIA :-Como é, pois, que, fundado 
cm toda'J oss~s vacillnçõos o i ncortczns, om 
possibiliclndos ou em Jll'ohahilidados qul\ndo 
muito, vai-so logo tomando um:1 providencia quo 
a lo i constitue ionnl I'OBOI'Va Jllll'a casos o:s:cepcio
naes 'I Gomo ó r[UO so faz isto om umn pl'OVtncin 
ond.1 nló nrJui tom hnviil~ rospoito no procoito do 
t~cto n<lliciontll ? 
. O SR. SILVEII\A n,\ 1\!o'I'TA ·:-A tn(l.iOI' infoli

cidndo do Co:n•:\ foi lor ministi'O co:1ronso, 
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O SR. ConREIA :-Não podia BOI' o. npl'O· 
ciuçlío do impot·tunle assumpl<l do nc!it~menlo d• 
assembi<itL pl'OVlndul do Cmw1l inl'lui,h> nn. 
denominação do questiuucula•, que hoje ompl•o
gou o nobt•e s'nador gue t'ullou em 11rimeu•o 
loga1' sobre este 1'·''1 UOl'lmonto. 

O SR. JuNQUEIRA:- Apoiado; ó umn quostlío 
constitucional de re.tl iutot•e ;s" pttl:llico, 

O SR. CoRREI,\:- Si, alóm d11 raziío all8gada 
na port·•ria do n.Jiamento, ha alguma ruztlo 
oecultu determinativo. do acto, ó quostito em que 
não me envolvo. 

Parece, entretanto, u vistt da impi'Ocedencia 
da r;tzüo alte~·ada t•urn o udiamento, quo e'ta 
niio Ó a l'eal, 0 la<timavel estado fiaan•,eiro rla 
p1•ovincin. do Ceará, que profundo.monto deploro 
porque des1jo ver nquella provincio. nuu·cl.ur 
seguro. no co.minho da prosperidade, pr ·nde-se 
á politica infelit. do gabinete pJss.tdo, ·na ques
tão dos impostg., provi ucia•:S. 

O SR, 'JAGUAU!BE : -Apoiado. Coll•cou 
as provincias na m•ior pennl'in. e n•io deu pro
videncia algum"; Hómente lembrou-se da Bahia 
para mauJal-n soccorror. 

O SR. CORREIA : - E' poli ti ·a, posso assim 
dizer, que começou pelo fim. 

0 SR. SIL YEIRA. Louo :- ApoindQ, 
O SR. CoRREI.\ .- Ante• do estudar os re

cur.,os d' c a ;a provinda, de fol'lllat• o seu juizo 
sobro a melhor divisão dila l'endas e dos serviços 
publieo;, tratou logo de desorg:tnizar na fi. 
nanç~s provinciaes, jti ordenando pelo telegra
pho a suspane 10 Jo· or1•amento prodnciul de 
Pernambuco, jó. provocando a t•evogação d, im
postos qun tinham a consag1'açào •!O t<~mpo, tl u 
sombra dos qtlnes as pt•ovincias iam vivendo 
som estes. ~>stromecimentos de angu,tia po1• 
que deaJe então tôtn p.,s,arlo. 

Qual é o estado da provincia d • Pornambuco, 
dopoi• da suspens:io de certos impostos por 
acto do crover.•o, exce .ente de sua competenci" 
constitucbual 'I 

O SR. SILVEIRA. Lono :-Apoiado. 
. O Sn. ComuorA :-Qtlom não s~he quaes a• 

dJffi.cullnd:'s com qu~ h~t" aquo\la pl'tJVincin 
p.•r.t ac :d'l' ás • :a" pt'lmetms n ·<·esslrla•les 1 

Qual ri o e~tn lo d:1 p:·ovincia .la 8nhin, ndo 
a. 1 ·i nflo f1d susp ·nsn.~ a ··não na c 1pit ·l, o oR 
impo,tns siio nr1'ocarla los na est.tç:io fiscnl Jo 
C•u•avclllls o em ontm~? 

O SR • .!A.GUAUIBE :-Isso ó um cahos. 
O Rn. ConnmiA :-Na província do Conrtl, 

onvimoH ho,jry todos os fiO :s Uignu::; rdpt•os"ln. 
tantos m:wi foHLai'Otn n. dot• flUe ns opp1'i.no, 
por v r<:m 1ne "'luoll" pr •vinc" 111io podo nctu 
sirptor Hf-lnl' de credito, ' mn.tüom om g-t• n !e 
ntrnzo o pn.!;nuwnto dos voncimontos do seus 
funcciono.dos. 

Dovh a ·r atn." Jl"liticn fÍtmnceim qno o ll:O
vcrno nconaolh"""" (,a provind '·' 'I Pois hnvia 
doBO d •S(JI'g'ILlliZat• 11111 r•st:~ 10 do C011 ifLH !fllO i, 
mnnton<lo 118 p•·ol'incin'a ··Oill dilllenl blll •s '"ltin-
1'1~::.·, rtnlos diHp1lr !L.>Prcn. cln. Silh~t.iuliçiio ~~ 
A glol'ia rio g11biuolo (lllKMttdo "l'IL ann•1nciar : 
nu. provinciu do Co:11'i\ r•tvo;;nrum•.<o o~ ilupuaLo~ 

insconstitucionnns; 1111 rlo Santa Catharina o 
meamo ncontoc••n; assim t~tmbout n, do Pn
run,i, ntc. Com a inl'oliz politica a •guida 1.elo 
gabinete pas~n.(o uosto grave llssttmpto, n ai
Lunçào daa pl'OVI ncius potorou do modo m·ti• sa
liento. Antes da provtd·311C 11 aconselhada pelo 
govemo, na provinci11 .lo Ceará, digam o< no
br••s t•eprosentan Les dessa pt•ovi ncia, u. situação 
financeira era aquella q11e clloa hoje doscre~ 
vernm .'I 

0 SR. VIRIATO DE MEDli:IROS:- 1\1>18 nos;o 
tempo havia os impostos· inconstitucionaos, 

O SR. CoRREIA:- M:>q a questão não con
siste sótn"nte· ''m revogar •·as a impostos; em 
desfalcar, por exemplo, a provincia .(o Ce .rá, 
na 4• parte ele su•s Tend11s, Cumpriu •ubstituil• 
convenientemente esses t•ocursos (l.:r outt•o , 

O SR. SILVEIRA D,\ MoTTA:- 11:' pnr~~o que as 
províncias saibam como são tratadas pelo go
vern·l geral. 

O Sn. VmiUO DE MEDEIRos:- A provincia 
do Ceara nlio fez soniio o que d~vm .faze!•, 
Assim as outto;•s seguissem o stlll exe>nplo! 

0 Sn. SILVEIRA. LOB I :-Elias que VliO con
tando comsigo. 

O SR. CoRREIA ; -Não seria bojo a pt•im.eira 
vez em que eu vteas·• d••clarM quG convmha 
libcrtat• as provinci:.a dol!l impost.os incoustitu
cionaes; mas dos :javn •tue ist.o se fizesso por 
meio d:. uma polihca esclareci a e prnvi.lente, 
e não que t1•iluxesae as provincias ao e·•tado 
que o uob,·e senador peh B thia, o Sr. Dantas, 
b''tn decr•wou, qu tn 10 dhse que ellas estwam 
qunsi u solicita•· es:nolas. Invoco n. autoridade 
tlo nobre arJnador pela B 1hia, po1•que sei que, 
aiu:la. quando S. Ex. se ubstina na pof.tica do 
su•n'ço, h~~o sompro o desejo de conhocm• a sua 
opinião. 

O SR. DANTAS : - M ts neixe-me na politica 
do sumiço. 

0 SR. Co RETA :-R'duzir 1\S províncias a 
noc~>s•i lade de o'~o.1ola1', n11 piu•ase do noure 
senad••r p ·h• Bahia, nis :to que chega11tos com 
uma politi .. a quo ntlo fui d :\•tlam •nte medi
t•ula, 

Hqjo o Sr. pt•osidcnto do conselho nnn11naiou 
quo t"rn um pt·oj ·1·to snb:•n n..d.ticriminação d s 
r ·ndas ge1•ae' e jli'OVinci.t s. Eut 'lu" bases as
senta e-so pt·o,jo,:o 1 Se1·ito ncet;aveis essas 
ba'''" 1 As medidas p ·o os tas podo tu transitar 
poJo rnl'l• menta 'I Quom o saho 1 

li: St!lt':'! t .ln ~rado o senadot· qne n.nnnnciM• 
quo lttó I ill Otllltbi'O r··oxilll<l niio OSLIIi'!\ f• pt·o
po~ln votn.dn, 11110 r.o~·d pnssnd~1 nns can.ntt'as 1 
Quem couhoco o mnrch:t d '" disc.u '"'""do pr\1'
laltlonlo porl_i't\ Lo:·. dnvidns a ~to rcspoitn 1 

Vou conclu:r ns 1111nh,s ohsorv"çi'Jos o lenho 
dito ·lU nt.o mu pa,·ec • Anf!lciomo pnra tor11ar 
lttanif"sto qno n1in Ó ,illsLiflciiVel o adiatll~lltO ela 
""' 'l!ibl<i:tlegislativ 1 pt•ovincial do Cour:t. 

O :->n. Vm1 ''rn 1>rn Mtcntnlnns :-N:1n •;,poinrlo. 
O Sn. Conntr.tA:-Niio e:oio ,n I alg-nn1 .. cilltt•o 

nolll'o sorrndDI' l.f!n 11 a n pnln.vra ; o o l'eqntwi .. 
111ant.n flcnt•/r nncrwrrdo. amn quo ao cnnhoç.r o 
rp10 r.om l.orb n .t' ~1i0 se solieiLn.v 1, Ir o,;inüio elo 
govot•no, Nilo u do o ror IJUO o govorno tJN1turo o 
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dia i elo Outubro, pa1·a <lizot• Ri foi bo1n 011 mau 
~ acto do vicO-pi•osiden lo do Ce,.rtl. Mas o certo 
e qua e~tti tolot•n ndo o udüunento da u•seutblrin 
provincial do Ceàrá, o provocando a rouuitio 
cxtraoi•dinari, das ~ssemblóas provincia " do 
Rio lo .laueii'O o da Bnhin. As masm.ts 'l'llZÔOB 
produ?.em r.•aultados diversos. 

Adi11-,qe uma asa ·mbló.L provincial e C'lnvo
cam-se outri\• extraordin •riamante, tratun1lo
ae d ·. serviço sem ~Jhante, n rogubrisaçdo das 
tlnançCLa provinciaes ! 

De maia a 1uais, o que sobresahe é que n dis
CU<sll: > ~1.1 reqner•m~•nto vai ficar encerrada o 
o, senado privado do conhecer u opinião do gn
verno. 

Nll:o hav,ndo mais quem podi•so n palnvra 
DAm num oro pal'a votar-se, fico11 cncerr·1d 1 a 
discus ão o reservada a vot~tção para a se,são 
seguinte. 

DIVISÃO Dllll!IVOLUÇ10 

SeA'uiu-se em discn,são o roq nerimento do 
Sr. Cor'rei,., pedindo informações sobre quan
to• l!·ipolantt~s dos navio• qu · CO.t1po m a 
divisão de evoluçõ •a têm si~o ntac~dos de bel·i
ber•i, quantos tãm falloci.Jo, e na cansas a que 
se aLtriuue a invasão do mal. 

O Sn. Vwm-PRES!Dli:NTE :-Ficou adia la a 
discnssão deste roqU<'l'imento, Ol' ter ped1do n 
pt~l.o VI'·' o Sr. Viriato da Medeiros. 

0 Sa. VIRIATO Dlll MEDEIROS :-Cedo da 
p~lavru. 

O Sn. PRES!Dli:NTE: - Nlío havenrlo mnis 
quem qtteira a palavra, fica encerrada a dis· 
cuss.io. 

O Sa. Conn1111,~ (pela o1·dem) :- Publicnçõ •s 
olllciaes, posteriores ti ap1·esent • çfio do mau 
requorim ·nto, tornam·n'o p1•esent~mente dia· 
pensava! esse l'OI!Uerimento. l'or isso, peço a 
V. Ex. ~ue cons11lte o ""nado, si p·•rmitto que 
o retire. 

O Sn. VtCJil-PnES!Dli:NTI!I: -O requerimento 
do nob1·~ senndo1· a rá bmndo em c onsíderaçã:o, 
qunndo h11uver numero pnm vohtr-se. 

SUSPENSÃO DA OAMAilA MUN!n!PAL n~ CIDADE DE 
VALENÇA, Pl\OVINCI.\ DO 1\10 Dl'l .JANEIRO 

Seguiu-ao, em dise~JR3ão, o rc,1nol'imonto do 
mesmo s 'nh,J•, pndinrln inform.\ÇÕt1B 8•1br •, si 
foi instaurndo nlgnm pr•ocnsa • c1·iminal sobro 
nlguns voroa~ores .t 1 cnmn;•a municipal do Vn
louça, suspensos por acto o.lo pi'OsidoJnto d:1 pro" 
vincia do Rio do Jan<Jiro. 

O 81•. Dantas: - S•·· prraid,nl:e, 
apez n• do toüHr-rno. a pnlavm nost.a hora, nno 
dei xnrei do tlproveitar-1no: r; dos poucos min 1 tos 
quo 1·estam, P"'''" dizor alg1una couzn sobro 11 

qu at.iío do IJU'> se occnpou o honmdn sanador 
pelo Pitl'n.ni\ om"umn dna: ultimns s IBSi'í s. 

A 'l'~O~lllO ó g-l'avo, ,Ó da.H mais i111pot•bnl·•s, 
porque enton<lo com as munic p11lirlnrl's, in
atiuJçõuA c •11 •ti t11cionnos t!uo H dnRLiililm ·ao 
govurno looul diJB povuB; wutit11içõo• •1uo ao 

t•eg••m por tuna l·•i o•p'Jdal que lhos traçou a 
esphor.1 de tlLLríbui\'tios, l)llO, ILO ludo dos di
l'elt 1s, conl'o!•e rlevei•es; tnstituiçõ"s que suo o 
goru1en .lo gov"rno livro; o ain lu bem LJUO no 
U!lsso paiz, a nossa lei funriam•mtul insp11'au-se 
nos pdncípios •o liboi·dado, noij p.·incipios do 
govemo do paiz pelo puiz, para c >nsagrnr no 
aell nt't, 167, que e>n todar~ as villas e cidad s 
haveria camnras municipuos, u qnem pnrticll
l•r•••ente ficava incllmbido o governo oconomico 
e lllUitici1·al d1L mesum localidade. 

Eu não po;r~o 11gorn eDt••••r n t apreciação, 
o 'JU'l faria ai o tempo me permittiss~. do Jes
envolviKlento quo têm tid<l onu·e nós a insti· 
tniç1lo municipal, col•poraçtlo, essencialmente 
adudnistrati.va porque se destina, como o 
SOnad I S!lbO, a promoçãO dO tudO$ 08 adi&.Jl~ i• 
mantos mm·aes e matoriaes, u pt•osp:•rida le, em 
sum.ua do llounicipio, 110s termo• da lei do 1• de 
Outuur,, de 1R2t!. 

Ma• o que é cnrto, Sr. presidente, é gue, 
qual tu ·r q•te se,jn o desenvolvimento qu · hiLja. 
tido entN nós o governo municipal, o governo 
local. ha muito a fazer I' •r~ corres ·1onder 
ao seu grandioso fim : logo, pol' esHil parte, ao 
la.~islad >r incumbe o dever l'lgoroso de zelar e 
velar pelo· perê··ito desempenho das normas os· 
tabol,cidns nus noss11s leis, afim Je que a auto
Rotnin municipal cr sçu e s 1 consoli<le no nosso 
paiz, condição indispensavel pal'a que po<sa dar 
os melhores result••tlos. · 

O honra lo senador, tomnndo por prete~to de 
seu discm·ao, a suspensiio da camat·a d" cidade 
de Valença, nn ·provincia do Rio de Janeiro, 
agitou ao me .mo te11tpo rl tferontes questões, 
lev~ntou duvidas, me~s com Hetl talento, po
deudo " cad1 uma dellttR da.r respo~ta completa, 
asclarecnr ao senado, olesta. v ·z, contrn B•lUS h·t
bitos, contentou-se de deixar-no. n toJos sem 
ouvi•· a. sun opinião sobre cada um·1 das quos
tõ'B quo S. E:t. suscitou, 

Pai':L resumir u minha resposta, ainda mais 
do 11uo o f:•ria si o t"mpn niio fossa escasso, eu 
me feduziroi a a p1·eciar l'apidl\mente o discurso 
lo honrado senador scb os seguintes pontos do 
vista : 
· lmpossibilidndo rla re1mi:io da ca>nara muni· 
cip:\l da cidnde de v,.tonça, peznr de esgo
tar-se o recurso do •rt. 22'J do r •glllnmoat.o e 
§ 4° d,, art. 22 da bi eleitoral, de 9 do .lnneiro 
do 1881.; 

Convocnç~o dos vcrea•loros do quadriennio 
proxi>namente findo · rom I'' r ta ou no tod11 ; 

lmposiçiio de mnltn sómonta, ou tn1ub >m I'es
pon"al>ilidado criuoim•l; 

Noc ·ssi laLIIl d'um "cto da su"ponsiio, c•>mo 
prolimina1• pnrn. n c'1nmada dos ve1'Dado1'os da 
camar:< do quad•·ionnio findo. 

Sr. p•e.idont.o, o acto do prosidonto da p1'0• 
vincÍlt do Rio ~ 1 .Jnnoiro, sus •andando n en· 
zw1ra mun :cipnl do Vnlonç t, f11·mou-so, niio só
men l.o na .lispo •içfio logal, co1no tnmbem f,,j 
pr •tir.ndo ,topais de hnvor nrlll"llo digno func• 
c·iónn.rio oHqobdo toJos os m •ias r1tzon.vnlmnn• 
to oxigo:dou, pai'G ao cnnvAncor 1l0. inlpoasibili
dndc rh1 ronni1· n moncionnrlit CILI1lal'illllllni'c'i]'"'· 

Pi'o<cindin lo d11 loit11r:< •b rlitf•rontil• lo
cumuntos1 11 LJUO mo dnl'in; aonlto fouo" rns«o 
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a que tonbo alludido, o pouco tempo, eu darei 
conhecimento no senado de um documento' L] ue 
resumo om si, tudo quanto se podia queret• 
para formar-ao a mais fundada convicçllo, de 
que o honro.do presidente da provinch\ do Rio 
do Janeiro foi summamente prudente c osct·n
puloso, antes de lavrar o acto do suspensão d.t 
camara de Valença. 

E' assim que S. Ex. e:s:igiu do presidente úa 
camara municipal, com quem houve troca do 
de dilferentos olllcios, relativamente d ausen· 
cía de verea:lores necess~>t'ios pat•a a camara 
fuuccionar ; não sntist'eito com as diversas ros· 
postas que tinha rJcobida, ~inda expediu o se
guinte officio, em quo, depois de declarar q uo 
não era regular a convocação dos immediatos do 
segun:Jo escrutinio, mas sim os do primo iro. de 
conformidn lo com o a:·t. 22, § 4' da lei de 9 de 
Janeiro do 1881, accrescentou que, dwondo a 
presidencia da provincin tet• o mais porfoito 
conhecimeato dos factls, para tjuo u bi tivesse 
a maia justa applicaç6o, m•a necossario quo o 
presidente da camara a infot•mass3 sobt•o 03 se
guintes pontos: 

" 1. o Si, depob do rõferido sou officio,continua 
a nito ppdlr celobt•ar sessões, por falta de nu
mero, não comparecendo os mesmos veroadct•es, 
cujos nomes indicará ; 

2.• Qual o numero do convocações feitas, 
e o numero do faltas, com ou se'm motivo alie· 
gado, se mpt•o com a i ndicaçito dos nomes dos 
que faltavam, o dos motivo~ nllogadog, si eiis· 
tirem; · 

3.• Qual o numot•o dos itnmodiatos do primei· 
ro escrutínio convocados, com dednmçiío cl3 
seus nomes, dM convocações feitas o do qual
quer motivo allogalo ; 

4.• Qual o nurnoro dos immcdiatos do segun· 
do e~crutinio, indevido.mento convocados ; 

5.• Si a indevida convocaçiio dos s1gundos 
teve Jogar, pot• não haverem outt•o> immcdia-
los do pl'imeiro, e cm qu' tcra:os. ~ . 

A resposta do presidenta da cnmat•a foi aso
guinle (lê): 

"lllm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de b· 
var no conhecimento de V. Ex. quo, nilo ha
vendo regressado ató então da Em·opa o vei•oa
dot• Dt•. Braulio Joaquim Gomos, e compa.l'ccido 
apenas put·a. n so11síio L!e h•·.io os vet•onuot·es 
Dr, FrttncLco Julio Xavict•, Dr. Emoroncinno 
Venancio de Carvalho o Adolpho de 0;\t'vnllt~, 

, Gomes, junt~moDto commigo, deixandJ do com
parecer' os domais vereadora<, c immcdiato~ 
convocados, nüo foi passivo! ainda ho,jo, pela 
sex:tn voz, ht\VCJ' sessão; pelo que mui Lei nos 
que fnltat·am em 10$000, 

Junto envio a V. Ex, •13 documentos com
proba.tívos da convocação dos VOl'Ondorcs o im· 
mediatos, o da falta do compat•ocimen to dos 
moamos, afim do V. Ex. pt•ovidoncim·. 

A rend" da c amar>' nchn-so qunsi toclrt nl'
rocndada e Jm muittt urgoncin do se mundaJ' fn
zor as scgninLos obt•ns: a subslituí~.iío da cnn·t
lisaçí'ío, rio bat•t•o pot• c:mos do f·l't'D, d'ngua 
potnvol nosltt eidndo; a consLt•ucçiin do UtlltL 
ponto sollt·o o J•iboit•nn do Ullll; n do 11111n. Ollll'a 
ponto na ft•,Jgnczitl do Stllllt\ 'I'hot•oztt; a t•c,:on
stt•Ucçilo do um puchndo co.ttiguo no pnç.o mtt-

nicipal ; os reparo~ nos oncan11mento~ d'agua 
da ft•oguezia de s~nto. Antonio do Rio Bonito o 
S~nt~ Is~bel do Rio Proto ; os jardins e cõrcas 
das pt•aças do Visconde do Rio Pt•oto o D, PoM 
dro nesta cidade, o outras ouras diversas no 
municipio. 

Aguardando ns ordens do V. Ex,, deixei 
de m~rcar o dia parn. nova convocaçito de 
scs~lio. " 

E ain·!a em data do 12 .!e JunhJ accresc en· 
tou (ZB): 

· " i.• Desd1i o dia 30 do Maio proximo passadJ 
attiJJoje a camara niio tem funccionado, porM 
quo nílo convoquei senão, visto que seria inutil, 
e mesmo aguardo.va as ordens de V. Ex., como 
consta cio final do officio nesse dia. 

« 2.• Tenho feito seis convocações de sessão, 
para os dias 5o 17 do Fevereiro,8 e 31 de Março, 
13 de Outubro e 30 de Maio do corrente anno, 
continuando a falbr o~ mesmos vereadores, 
cujos no:nes j~ fora.ut mencionados. • 

Tem, ~oi~, pres~ntos o senado, por essa lo!· 
Lura, as ttltot•:naçõos (]UO, em resposta ao prest• 
dento da provincia do Rio de Janeiro, lhe pras· 
tou o pt·esílentc da cnmara de Valença, e, como 
se vó, mostt'..t que a falta arguidtt nilo ora 
simplosmemte do um ou outt•o vereador, cm 
umtt ou cutt•:t fJOssão, mas que, inintert·ompiM 
damcntG, desde Fovoroiro atti a data jli men
ciona·Jo., :!2 d9 Junho do corrente anno, todos 
os esfot•ços empregados polo pt•esidente da ca
mara, pat•n que esta se t•etmissc e funccionasse, 
fot•am ballados. Em conscqucnda, o presidente 
lavt•ou o neto de :!4 de Junho do f883, susponM 
dando a clmo.rá mun!cipt\1. · 

A lei que rcgnla a materia, cm primeiro 
logat•, o n do 9 de Janeiro o to:t re'!l'ulamonto. 

A impossibilidade dl reunião da camara do 
V,\lcnça, unm ve1. assim vct•itlcada, dava ao 
pt•eaidcnto d.\ pt•ovincia, no mo de uma attriM 
buição, que lho é conferida pela !oi do 3 do 
Outubro do 1834, o direito de suspendei-a e im
mediattlmontc mandar rosponsnbilisal-a. 

O no'Jre senn~or pelo Paraná parece que poz 
cm duvida osso dit•eito, qu~i\do pet•guntou: a 
suspensão dovio. sm• como a praticou o pt•osiM 
dento, isto ó, do toda n camnra, ou dovia re· 
c:.hir "ámen to sobt•o os vot·undoros quo haviam 
incort•ido n:t t'nll.n, o, portanto, na s:tncção da 
lei criminal 'I 

Pot•gunlou ainda o nobre Rcnutlm•: pois alóm 
da mnltu, q110 ú umo. pena, o presidente dn pro
vinda podia suspender a cnrnura? Niío bastaria 
a multa? 

St•. prrsirlcnto, o proprio 1\cla ela pt•osidonto 
da provincia do Rio do .fnnoit•o, em parto, res
pondo ao nobre sonndot•, 

A hypolh~se o t•calmonle nova, ó a pl'imoit·a 
· vo1., depois da lei da rofot•ma eleitoral, quo e.o 
d~ o cnso do ser chamnd~ uma cal\lnra do qun
dl'ionn:o findo partt t•onssnmir funcçüos que jt\ 
1m viam ox pirado, porquo a camnt·a, novnmonlc 
ri cita se tonhn moslt':Hio inhahililndn pnrn funcM 
cion!\t'. Mas tt BUBponHiio, nos to caso, linha pm· 
fim, om pl'inwit·o logut•, dodnrnr que, d:tquolltt 
<hln cm dinnlu, os llOI'OH vrrondoros mio podo· 
rium mni·1 cr,ncot't'Ot•parn n• fnncçõos mnnici
pMs, dosdo tjlto a mttiot•in dos novo~ claitos 

'I .I 
: 
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nilo comparcc1upm•a dcsompcnhar-so do seus 
devet•es. A suspeus!io nocesaariamonto devi~~o 
pt•eccdor á convocação do. camara antig.1, c o 
presidente ccmprehondou pet•foitamonto o oa
pil'ito da dispostçdo do art.231 do re3·ulamonto, 
do 13 do Agosto do 1881, lavrando o acto de 14 
do Junho do COI'l'Onto anno, no qual ficaram 
claramente consignados os fundamentos q uo o 
determinaram. 

Actualmente, quando uma camara doix!l tle 
funccionnr o que, por forç11. do art. 231 do l'o
gulamonto, do Agosto do 1881, a autoridade 
competente tem de chamar a cam11ra. do qua
driennio findo, não basta suspender o mnnd11r 
responsabilisar os vereadores que concorreram 
para e> te facto anormal, é nccossario um acto 
que declare que da.quolla data om diante a ca.
mara, novamente eleita, por isso que não tem 
correspondido a.o seu dever, vai ser substitui 111 
p~la camara. do quadriennio findo, rcsponaabi
lisados aquolles que forem reconhecidos pel" 
autoridade judicinria incursos na lei· criminal, 
por falta do cumprimento do dever ou por aban
dono do cargo. 

De outro modo o absurdo seria monstruoso, 
como o senado vai ver. Chamados os vereado
res do quadriennio sem haver o acto .le suspen
são, nos termos do do 14 do .Junho, to riamos 
uma duplicat:l. do vereadores, concorrendo para 
a mesma sessão alguns dos vereadores da ca
mara nova, e todos os da camnra velha chama
dos a fnnccionat•. 

Daqui, pois, rigorosamente se deduz a ne
cossidacle de um acto declat•atorio, qual o que 
foi e:tpedido pelo illustro presidente da pro
vincia. do Rio do Janeiro. 

A substituição deve ser total e não pat•cial, 
conforme a .. eg1•a estabelecida no aviso do mi
nisterio do imperio, do 9 de Abril do corrente 
anno, como se v e das seguintes palavras do 
referido aviso: 

" 1.• Quo a regra do art. 23l, citado refe
re-se á substituição total o n1ío parcial da ca
ma.ra, pelos vereadores do quadriennio ant~
rior. Nas duns partes desse artigo considera-se 

·o município sem representação, ou porque, 
dopois de iniciado o novo quadriennio, ainda 
não foi empossada. a respectiva. cama.ra, ou 
porque, depois da posso, a mesma camara. deixa 
de funccionar e ó absolutamente impossível sua 
reunião, embora se adopte a. providencia da 
chamada dog immodintos. Nesta so~unda hypo
these, ó evidente, como na primmrn, a falta 
de repNscntação do município, visto qno, como 
tal não so póde considerar a reunião de alguns 
vorca.:lo1:os om minori11, que não constituam 
camnra, e ó a esta corporação, logalmonto 
constituída, que alludo B segunda parto do 
mencionado artigo. 

2.• Que esta interprotaçüo do dito artigo flr· 
ma-ao nas dis;·osiçõos que lho BOI'virnm do bnso 
dB legislação o decisões do govol'llo, anteriores 
no decreto n. 8.243, citudo. Os avisos n. 8 dq 
H do Jnnoiro do '1840, in fina, n. 1LIO do 13 do 
.Tunho do 1858 o n. 540 do Hl do Ncvembi'O do 
18üi, o o.> nrts. 2°,§ :13 ela lei n. 2675, do 20 do 
Outubro do 1875 o 141 das instt•ucçõs nnnoxa< 
ao doere to n. 6.097, do 12 do Janeiro do 1876, 

silo o assento .b 1" pado do referido artigo; o 
n 2• foi ndoptnd!l pelo govot•no, do accOrdo com 
o aviso de 30 do Junho dJ 1881, o com o flnt do 
prevenir OCClll'l'encias semelhall tos 1\ de q UO 
trata este aviso, cuja cópia Ol't\ rometto a 
V. Ex. Destas decisões o aviso>, tornn-se evi
dente a incompatibilidade ou antagonismo nas 
funcções d n vereaduros do quadrienn ias di
veraos : é inadmissivel, em summ11, o exe,·ci
cio conjunto de taea vereadores. • 

Daqui, pois, l'igot•osamonte se deduz 11 ueces
aidad~ do um acto declaratorio, ou tonh•\ elle o 
nome de suspensão ou qualquer outro, polo 

:qual o presidente d11 provincb, autoridade 
oompetent~ na. ma teria, resolva que, daquella 
data em diante, pois que vão ser processados 
os que concorreram para que acamara não 
funccionasse,a camarll a que pert9ncem, me•mo 
os que n>~o concm•reram para essa. falta,deixarà 
de funccionnr para dat• lagar a que a cama.ra 
do quadriennio findo compareça. ás sessões e 
desempenhe devet•os, que nito foram desempe
nhados por aquolles que o deveriam fazer. 

O acto, portanto, da. suspensão nilo podia. ser 
parcial, muito embora (a neste ponto estou de 
responsabilidade nilJ possam ser comprohon
didos senilo aquelles que for.:m achados em 
falta; e estes, pelo proprio acto do presidente 
da província., silo roalmente os que devem 
soffl·er o processo do responsabilidade, como 
passo a dernonstra.r, lendo as proprias palavras 
do documento presidencial: .••• c e ordena que 
se extraiam cópias de todos os p11peis relativos 
nos factos occorridos naq_uelb municipalidade, 
e sejam t•emettidas 110 ju1z de direito da comar
ca, para proceder da. fórma. na lei contra quem 
do dil•cito. • 

Eis aqui a explicaç~o completa do pensa
mento que dirigin o presidente da província 
no &.cio de susponsi!o. O pre1idente não man
don metter em pro~e1ao de responsabilidade a 
todos o.~ vereadores dessa camar.\ municipal; 
mandon que a autoridade ju -Jic'aria., a quem 
incumbe .por lei processar os que incor:eram 
em responsabilidade, o fizesse contra a quem de 
direito. . 

Esta oxpress1ío não é senão a repetição da 
que ae contém no urt. 153, si não me falha a 
memoria, do Cod. do Proc. Crim. Ahi esti\ 
terminantemente dito que sempra que o pro· 
sidente da provincia tiver conhecimento, pot• 
denuncia ou pol' queixa, de qualquot• facto c1·i· 
minoso, tomando informsçõe·l a respoito o con
ve.ncendo-se do que rcalm L• te o facto ~ digno 
do ser submettido a pl'Ocosao, remetteru os pa· 
pois 11. autoridade judiciaria. competente, para 
pt•oceder na fórma da lei. 

Ahi, dr.ante dessa. autori.lade, é que cc m os 
clocumontos que lhe são prosentos ella sa bo 
contl'l\ quem ha de inatalll'or o processo. 

O pt·oce limou to, portanto, do pro.•idento da 
provincia respeitou,ntto sómonto a lei eloitornl, 
o tlocreto CJ.UO a I'Ogulou do 3 de Agosto de 1881, 
que nutortza (m•t. 231) a convocação da ca
mnra do quadl'iennio findo, sem pro quo se provo 
a. impossibíliclndo do rounÜ··sO o. cnmara, nova· 
monto eloita,sonão bmbom n~ fórnm do aotl acto 
do suspensão rJspoitou 1\tÓ nas palavras n dispo· 
siçüo do cod, do pro c. c rim.; mandando O. nu to-
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ridado judichwia tod.>a os papeis, e incumbin
do-ti do lli'OC·•Liel' cnntra a q •lc<n d' dir·•ilo •. 

Si ua monte do p·esidenLe .lfl provincin o<li· 
ves•o o compl·ohenrl•r ·no pi'OC"~'o, qu •I' os 'l."o 
concoi'I'Ol'am p n•a ess' fnclo nn111'm <L o prOJ·l· 
diciul em intel·essos do munici:1io,quer nqu •llos 
que estavam isentns do toda e qunlquel' falta, 
a redacção seria muito dill'er•>ntli; ore! 'nari11 
quo a autOI'i 111de judicial'ill PI'Ocessasso contm 
todos OS Vei'GadOJ'OS, . 

Ma-1 .l ss1 o honrado s~nador :E a multa 'I 
Pois não bastava a multa 'I 

Sr, p1•osidenle, a jur aprurlonci:l adoptada 
enlre nóa,desd ' o< no,sus pt•imoit•os dias de ~·o· 
vel•no coustitucíonal,tem sido sempre invuria
vel a este re<p1ilo. 

Eu não po<lm•oi agora senão c lar rapid,.men· 
te o que pd.Je colli:4'Ír, s·>m acompanha•· a< ci· 
tações dos com1n.•nlario< que me P''"punha fn
zeJ• para, pelo m·'U modo ver, def •nder inteira· 
monte a dout:ina inva1•iav<l quo tem sido 
su~tnntad11. V. Ex. vni ver, ent1•e outro~ 
avisos e decisões do govo1·no, constantem •nte 
SUSt'lnlttdn O p1•incipio ,[Q que, nló.u un.s multas 
impost •B pela lei do {o .1~ Ontubro "" 1828, cnb!l 
!is camaras ou a seus presidentes impor ao< verea· 
dot•os qu .. ,s ·m causa justitlcnda,doJ3>Un de com
p:lrecel'· li~ sos<ões; lambrJm cabe á autoriJaJe 
res;•onsabilisar uq<l"Jl,,s qu · iucorr··rem na 
cenSIIl'a dos arts, 12~, 153, 15.4 O 157 d·l C•Jli!l"O 
crimintil, artig .a qu•J punem ora n desob ·dien· 
cia, or" a falta de cumprimentos de dJveres, e 
o a b11ndono do cargo que se ext~rce. 

Com•1Ç:1rei p 'r le1• o aviso de '!8 do Feve
reiro d' 183:L Este aviso esti< assignado polo 
ministro do imperio tle então, N col110 P•íreira 
de Campos .Ver'{ueiro; ti um nome conhecido 
ern todo o lmperio e que não pótle ser pronun
cialo sem ... 

O Sa. JAGlJARillE :-Sem veneração. 
O Sn. DANTAS :-Sim, senhor, som veae

l'ação. 
Eil-o: 
" Em l'espostn o o officio da camara munic;ptl 

da viila de Angra dos Reis, na data ole 21 d••slo 
mez, M~tnda a Roc;oncia, em nome ti Imperador, 
pela socretal'ia de nstarlo Jos negocias olo im
poria, partic par-lhe, quo bem fez em chatttal' 
os vor·•ntlores innuedi~ttos om votos, na. falt:1 dos 
otfoctivos, devidamente convocados. E pelo que 
J'OSpoita aS i'rovidencias quo pedo p.Un QoJI'Íg'llol' 
n tomarem pos•e <le VOl'nlldOI' aquoll.~s .[o~ no. 
mo:.dos, que r cus~I·orn f~>zel-o, se:u mostrar 
impedimento justo ; M~tnda a Jm.<mn Rogenci:l 
bmiJJ'ur li rcfel'ida cam·tra, que ella tern pura 
rsse fim o meio dn• mult:1s, conl'ormn o sou 
l'egimento, e o procedimnnto cl'iminal pela in
fracçiio do III' t. 12 · do c o ligo Cl'iminal. 

P .lacio do Rio do Janeil•o em 28 do Fovo
roil•o do 1833 -Nicolt!o Pe,·úira da Campos 
Ve•·gueiro. » 

llis aqtli, poi", nmn <locisi'ín, om quo clwn
montH eslli ou<tonlurla a doutl'•na tlo 'IUO a• 
mnlt•s, 'J"' alto uma ponn, ou coroo KO lht•s 
queira chnm•r, ntOI'llmt>uto n.tlministrativ~ts, 
silo imposlas pelos presidentes duR camnras mu
nicipaoa, nilo oxcluom o procodimonto crimi-

n~l, >Olllpl'e 'IUe OR Vd"Oó!IIOr~; illCOI'rOl'eiu 11~~ 
cen<lll'a' do Cod 1>1! 1-'on~~l n dov· I' m vo1• i~<o 
""I' pi'OOAS•nd '" o l'eS,Jonsalliliaados. Poste
l'i"r'u >n•e, Sr. prnsidon•.e, e•t"" duv.daa rop1'0• 
<luz•rruu-,o o kOUI'e ca :11 u·ua .!ollas, cun•ul alo 
n g~>VOrno, ll SUIL ·tflCI>il.O jli uaiB doi!tOU da BOI' 
conS•l·lll~ ''·OIU ,, Cilada ~O<ll.l'illll, 

Post"l'iOI'm"ntn, pai<, d •anta de nova duvida, 
em 18:35, l'oi expediuo o soguiato nvi•o (tê) : 

1!. gm soluç:lo ao officio rio v. m~. ,Je 28 de 
Fevora:ro p1•uxim~ pas.a,Jo- \funda a R"g.•ucia, 
~<m uome d·J 11nl'or .dor, J·espoudel··lhA, quo 
devu empr'o;;ar tod ,, o• me•o• de persuasão, 

·pura q•1e os v ·roudoJ•es ua <•amara municip·•l 
de••a •Jida·le sejam utfoctivos, no exe1•cic10 ~os 
sons cu ·:;o·, fa~eulo-lhes conbec·•r o qu~ a 
IOdos r··sulh dest• etr ctividade; cuml'l'ind•l, 
11.11 m1~:-tmu t'mP"• qurt V. l•~x. dêa.H c.,nveui'ln• 
tes · I'OVi·lnn· il\s, afim de que se im~nnhK as 
pena' da lei a ·• que faltar· u, e •oja chamado 
á. I'·•Bj>O"'ab,hdadd quem for omis•o nm fazei· 
as execut~~or » 

Assi!l"llll.lo, o minist1•o do impwio de enti<G 
Joa<jui•u Y:ieira da Silva e SGuza. " 

E por urna circumstancia f••liz, noste mo
mento, lwnra-mo com a BU•l ntten\'ato um digno 
fil.to de<s'J hon1•ad•J brazileh•o ( apoiarlos), o 
i!Just•·ado s·•nador pelo Mtu•anhão. . 

O Sn. ConnEIA:-Que tem honrado a cadeira 
do seu pai. 

O Sn. DANTAS:- Pois bem, Sr. presidente, 
ora companheiro do senador Vieira da Silva, 
ministro do imp 'l'iO em 1835, o ~enador Ma
noel Alvos B1•nnco, nomo dos mai• lembra<los 
na nossa hist.orill. poLtica, ont<'O os estadistas 
que concorreram com mais salwloria pa1•a a 
lündl\Çiio do governo constitucional neRte Im
poria. (Apoiados.) 

Em 18131, consultado o governo solilre díft'e
r·>ntes t•ontos, e ent1•o out os. o de poder ser 
multado o verondo1' e responsabJ!isado ao mes
mo t 'mpo , foi J•estJondio\o pelo governo, 
( lê) : 

c 'Fundanrlo-se na. dispo.,ição das portarias de 
28 de f<'evereiro e 2 d·• Julho de 1833, respon~eu 
V. Ex. affi••mativamente aos ref,,ridos qua;itos, 
accrescentando que, contra os eleitos que sendo 
chama lo para Pl'""tarem ju1·amento, como ve
rnadorea ou supplentes n~o ~e ap•·esentam, nem 
d11a l'azüoa etflc•cntes pal'l\ serem oscu•a<los, 
póde have1· procedimento cl'iminal por infrac· 
ç1to do art. 128 do Corligo Panal. 

Em rrspoata, cabe-me dizer que n decisffo de 
V. F.x. e,tJi de accórdo com o 'Ille •e ach" esta· 
bolecido pc1as citndas portarias. (Aviso <lo 113 de 
Dezembro do 18131, expedido no p1·esid.mte do 
Amn.zonaH). » 

Ainda no nnno do 1872, n 18 do Al)l'i!, foi, 
pelo ministro do impoJ•io dn nnlllo, o nosso hon
l'ndo collcgn Sr. Joiio Alft·edo, ex podido o ao· 
g11inte aviso (lê): 

.: O pl'tJBidonto Ja camnrn municipal do Es
pirita S mto solidlou ns no•·ossarius providen
cias pnru rounii··HO acamam, por n1ío compa
rocorom vorondoros om numoJ'O log;~l, o dous 
supplontos uuicos, com quo ao complotnva 11 
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maio!'Ítl, tH·~nva~-s~ im P"didos, no nxorcioio do I lei' n S. IO:x, as Jll'Opi•ias palavi'ns da consulta, 
ou~rns Otupt ogos. pechwo.u lho V. ~lt., do ao- o vou tambem infol'U1al-o, do que 0 art. 231 do 
fel~ do com. o Mt, 28 d11 lo1 de 1<> de ~utubt·o do •·ognlamB,tto oloitornl vigonto clorivou.so exa• 
8-8 o avisos do 3 do S ·tBmbro do 1,8<>7 e 17 do ctnmonte do p1•incipio snstontndona consulta, e 

Junho de !8(!1, que po.i"m os prosilont •s dns ad . .lptudo no aviso tle 30 da ·Junho. 
camuras Impor multas aos v~readures o sup- . · 
pl 'ntos, que deixo. 1u de c:~mparocor, sem apre- Vc~a o .Re~ado 1!., confir:nnçlío~ A C[Uest~o .e•: a. 
sontat• as escusas estnbolnoid11 , n:~ roferid« 1 ·i, u.!o uus .no1t do I oreadot o~ du cumara IUU~tc.t
d •vendo, no caso ue ln ·fliouciu c! •alo moia, pai d.o R10 Pat·do. O pr ·si.lonte diL proVJncm 
recorl'ei' a provid •ncia d11. parto finul do aviso do Rio G1•a.ndl do Sul Oltpedm um telogrnmma, 
do Hl de Doze"'bro do 1851 con,ultando o governo sob1•o o procodim 'nto 

Ap:,rova o observa qu~ e diverso 0 onso que deveria. to,r,,visto que nilose havia re1mido 
figurado no aviso dot6 de Dezembro, invocado a c~~:ra muniCtptlld.lquo.Ha v:ll~. 
por V. EK., o que, po.·em, 11 a0 impede rle pndero Eis o _tolegramma quo e de 29 de Junho de 
ha~er tambem nn d" ijue trat•<, procedilndnto 1881 (te) : 
criminal, por infmcçao dos· arts, 154 e 157 "Veraadot•es eleitos no anno passado para 
do Cudi,q" Cd,ninal.,. a ou.tn:tramunicipal do Rio Pardo, por ter o go-

Tomos, portanto, Sr. pt•esidonte, quo ajuris· verno decidido que nilJ er:1 valida a eleição 
prudencia constante entre nós ha •ido d,, nc- CJUe fizoram d·' seu presidente, nos termos da 
córdo com 1\ lei do 1• de Outubro de 1828, que l~i ;lo 9 do Janeiro ,leste anno, abandona1•am 
dtl o car 'cter de obrigntoriodu.de ao cargo de os s:ms logai••s e não foi mais passivei reunil-os 
vereador, " tanto assitn, <j'le o cidadão eleito em. camll.t•a, ne'll os supplHntes, convocados re· 
ni!o pód·· deiltar de aoeitCir o mesmo cargo, petJdns vezes, têm coll\pareoido. Eagotou-ae o 
salvo si, segundo r•sta prescripto nessa. lei, recurso dns multas. Não ê passivei haver ses
apt·esenta.r motivo jti,to de escu,a. sito da camara, o que se faz urgente .p11.ra a 

De aecórh com o.;tes pt•incipios invariavel- oobi•a.nç:l dos·impostos do novo anuo financeiro, 
mente s11•tontadns p••racompellir os vet•ea lares e outros s1rviços importantes. Consulto a V. 
no elt.,t•cicio de s •Us cargos, nlóm das multas Ex. 'i devo chamar a camara transacta, ou que 
que a H de i• de Outtibro oreou o a de 9 d, Ja- meios devo empregar para não ficar aba.n<lo-
neiro conservou, augmontan~o o quantum da nado o serviço mnuicipa.l.» , 
~ulta, alies i no.orreu! n~ censura dos art~. 1~8, Sobre isto foi ouvida a socç§o do imperiD do 
1o4 e 157 do eo~tgo Cl'llllln,.l, p r lesobed1encta, conselho de estado, a qual depois de, com muita 
falt' de cumprimento do deveres ou abandono razilo,obseJ•var sobr •. • a originalidade do motivo 
de carg-o. . . . d11do para o níio com 1,arecimento dos vereado-

Parece, poi~, ~VIden~e que o acto do pres1- res, isto ó, para. 11 eloiçiio do presidente da ca• 
dente .. a p:ovmcta do rio de Jane:ro, SO·J este ma1•a, entrando n<t. questão, disse (tê): 
ponto de VISta, tambem não merece Dr.ln hum a • • 
censura, que é correcto, que se firma nas mais "As lo1s não cog1t tram dest1 casn; portanto, 
cl:rag ·o expre<sas diseosições dt~ te~, cot1~em recorrer-se ao que em semelhantes se 

O honrado s·•nudor, ·ia-mo escapando este pra~I~a. : d11 . "!osma. sorte gue, annulladas IB 
ponto do 8 ,u lis,mt•,a, alludiu a uma c:msnlta el'iÇO s muntOI!•aea tnte~r~lme~te, siio chama• 
do conselho de esta .o e 11.pez1w de lillUB se 11 ti- d·.s os vercadot·.es .do qua.ir1ennio precedente 11. 
monlos de amiz:tdo 0 b novolencia par, com- exercer os resp·.ct1~os cargos,, emquanto se nii'J 
migo, que nilo c 'S'O de agrad·~oer, S. Ex. não pt•acede a nova· oletç•ilo, por Identtd.•de de ra
perdeu ocoa•iilo d·' formular uma c'nsurn ao zõea; .des~e que não ha va~eadores do actual 
ex-min 'stt·o do imperio, por não ter feito acom- qua .r!enn!o, rptalquer que seJa a. causa,, a~s do 
panhar 0 r la todo uo anno de 1882, npr"B'lD• qu.nd1'1ann10 p~~ced~nte c~mpote substltUll-os, 
tado ás camnra•, da cr•noultn da ""cção do im- ato que pr?v•denctas se,p~m dada• oppor.tuna
P"rio do conselho d,, est.rlo, que a1lrvi11 de b11.z, m•JRte : assim a. soc~ã? concorda com 11. tnfor
ao aviso ·lo minbterio reopeetivo, que tem 11 maç~o da i• du·ector!a, o entende. que neste 
nata de 30 I e J nnbo d, 1881. •eU tido se de~·em expedu· a• necessai'lll.S ordens, 

Sr. presidont , é muito desojo do oenqurar 0 po.ra que .seJam convocad!JB os yerendores d.o 
só pooso <'Xpliear isto p ,10 excesso de 11.m'zndo, ql_la.lrwnmo fi~d?, para. se Incumbirem da admi· 
Pois o minist>·o t •m a cn!p., qun I h • quiz nt- mstração munlclpll.l. 
tl'ibuir o honrado Reuudor, porque no seu t'"la- Nn 2• parte do avi'o ordenou Vossa Mages
torio doixn de noompanhar uiUa consulta do tale lmp<iri>~l que o secçilo indicasse quaesqu•Jr 
consoUw rlo ostnd 1 'I outras pt·ovidenci~~.a que julgl\sse convenientes, 

Mas, estn fn1tn qno o honra.lo senador quiz e, em cumprimento dnHt.aaugusta ordem, n sec
notar, nindC\ é mnito menor do que pnt·eoeu a çã.o tem n. honrado doclnrar que, alóm da pro
V. Ex., porque, si esta consn1ta nt1o a.comp,mh" vidoncia in .lenda, a que mn1s oflicnz pódo ser 
o relatorio do mini<tro do imperio, de IBH2, o c~~obQ na alçadl\ Jo governo, só lhe occorre 
ucouli>nnh•JU outra con~ultn, por vonturn mais r> r•mpreg•1 rlos m-.ios legaes pal'a punil' os 
importante do qno essn, o qn0 swviu de b.,z~ cidarl 'os que assim faltam ans sctts de1Jeres, 
a oxpod çtlo do rogulamonto eleitoral do Agosto suJnitando a p•·occsso de rcspgnsabilidade .os 
do 1881. . vc ·andores que ab•mrlonnram os seus lo,qa··es e 

O hon•o.do aonnu ,,. cle<O,]Dll snb·•r qnnl o mo- r,•cusam-so a desempenhar o mandato q11e 
tivo ou quaoR os fnn lntrt••nto< cont.irln• na con- acoitaram, c i,qualllt••nfa os 1JCl'eadoi'OS .Htp• 
Rulln, "nt virtnrl" dos fJIWOB foi oxporlirlo o nvi•o pl,•nl.e,, que, sem cnu<ajtts'·ficarla, na (dr ma 
do mini.<torio do imp,rio, do 30 do Junho. Vou da lei do i• do Outubro do i828, nuo quizoram 
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sub11tituir os que pt•ece.li~m na ot•d.)m dtl vo
toçlío. » 

A do11trina, pois, do nviso baseou-se ne~
ta con ;ulta que foi t•osolvieh, o osta me>mn 
consulta, quo e<tt\ assignada polo> Srs. conse
lhoit•os de ostndo José P0dro Dias d·1 Carvalho, 
Viscon !e de Bom H~tiro o Jos:\ Caetano do An
drade Pinto, servi11 Je bnze, como ha pouco 
disse e vou demonstrat•, ao at•t. 231 do U.ecretJ 
do 13 do Agosto do 1881, cuja leilut•n passo a 
fazet•, plra. que ftrtue consignadt• o possam o> 
que acompanhat•eul a questão ficar completa
mente habilitados, pat•a a julgaram Olll todas as . 
suasrebçõos. O art. 231 dispõe (18). · 

O at•t. 229 pt•ovidencia em ordem a serem 
chnmados os supplentes do i• esct'lltinio, quan
do faltarem vet•eadorel do n11mero. 

Como rnostrei, de>de que comecei a occunar 
a attençilo do senado, esse racut•so foi osgot~do, 
e sómente depois do pre3idente d1 provincia 
convencm•-se, de quo era impossivel consegui!• 
a reunião da maioria da c~mat•a de Valença, ó 
que foi chnm~d,\ pm•n snb>titlliloa a cam!\1'!\ do 
quadri :nnio findo, 

T1•ata.ndo-se de expedir o regulamento, a. 
secção elo conselho d·J estndJ dos negocias do 
imperio, compondo-se então dos conselheiros 
Pauli no Josó So:~ores de Souza, ,José Pedro Dias 
de Carvalho e Visconde de Bom Retiro, ouvida 
sobre o. mataria, lembt•ou o se3')linto (tê) : 

<~.Tamhem pnrece acertado quo se accrescentc, 
neste capitulo, a seguinte dispo'lição : 

03 vereadores e juizos de paz do qundrien
nio anteriot• são obrigados a .servir, emquanto 
os novos eleitos Dilo foram empossados, e bem 
assin\ quando por qualquer motivo dei:xnr de 
fnnccionar acamara municipal e fór absoluta
mente im,.1ossivel a sua reunião, np;zm· do 
art. 22, § '4• da lei. " 

Estn consulta foi nnnexa no relatorio do 
ministerio do imper:o, no qual o nobre sonadot• 
encontrou uma falta, que ná~ ó tão grande como 
lho pnreco11, m11s no qunl nãq quiz encolltt•ar 
esse documento que lhe n1txiliaria muito na 
elucidação da matorb. Si11to muito que nns 
suas loc11braçõos, camp11lsando osso documento, 
não ch~gnsse ntó a loltura dcst!L parte da con
s11lta da secção do conselho do estado dos no
go~ios do imporia ; pot•que, si o ftzea~o, talve1. 
rt!tit•,\sso a censura. 

O Sn. CoR~EU :-Li. 
O· Sn. DANTAS: -Pois si leu, que nocessi

da.,le havh de trazer, como falta do c:t-ministro 
do imporia, uma circumstancia que ninguem 
jlimR is capitulou como falto. 1 

O Sn. ConnErA:- A lei oxig~ que oss1s 
avi.~os sojnm publicado>, e Jli'OscnLcs ao son11r\o 
logo qci.O S~ l'OUni:•, O e dfl illoga.Jidade '!'10 eu 
mo quollUJ. 

O Stt. D.\NTAs:-N:Io ha illog,,lid:~do. 
O Sn. Coli.!IJnl\: -E' dispo>içito oxpt•ess!l. 
O S11. DAN.rAs:-Dosdo que 11 consultn, pnt• 

assim rlizo1·, consolidou " doutrina fj'IO serviu 
do bas1 pnl'l\ n dispJsiç.fio do rogulnm·mto do 
Ag-oslo do 1881, om oxocuç'lo cb lei <lll \) do 
.Tanoiro do moamo nnno, pni'Oco quo estava 
satisfeita o. disposição daloi ú que refore o nobro 

sonndOI', qu11ndo não, nus suas pllliiVI'l\s, por
feitamente no se11 ospirito, 

O S!t. Conulllu :-Os o11tJ•os netos e~·tão pu
blicado.> no t•olutal'io em vü·tudo da lei ; por
que 1\iio o !'ai cale 'I A lei ó a mesnm, 

O Su. DAN'l'AS :-Mas, o.in~a t•oconhocid.t 
falta, dô·lll~ o úil•oito de notar que a cen
sura não foi p1•ocodonto, porque o nobre sana
dor, q11e já foi ministro, sabe que nenhum mi
nistl•o neste paiz vài dar-se no tt•o.bnlho dB 
collecciotmt• e colligÍl' to.Jns os doculllentos quo 
devem faz~t· p~rto do acu t•olatorio ou, fazendo-o, 
nenhum se du ao trabalho de vet•,ai falta isto ou 
aqilillo ; nenhum procede desse modo, a nllo 
sor n respeito de algum~ notn. diplomatica ou de 
algum docum3nto de tal natureza, cuja falta S3 
torne sensivel á priméira vista. 

Eis, pois, Sr. presidente, informado o s3nado 
do q uo me pal'ece nessa ct uestão mais concor
t•et• para o e~clal•ecimento da ma teria, e aJ 
mesmo tempo pat•ar. justífLcaçilo do acto lavra
do pelo ill11st1•ado pro>idente <la pt•ovincin do 
Rio de Janeít•o •. 

Si o cat·go do vel'car!or, q11e é ele cl~içlía po
pular, investe o eleito de um:~ grandJ honr.•, 
qual a de occ11par-se dos interessas de seu mu
nici pio, di~ei, do governo de seu mllnicipio, ó 
claro que ao lado dessa ntlt•;IJuição, das mais 
impo.'tantos,das mais uteis, está decididamente 
o dever d,1,no sau exercic:o, uão falto.t• a ns>idui
dnd' e 11ontualidnd" quo a lei do 1• de Outubro 
de 1828 e o. eloitornl do 9 d:J Janeiro do 1881 
lhe impoem, 

Nu.tJUella. multa-sJ1 c1•eio quo com 4~ a 5$, 
ao vereador qu~ falta á sessão, sem motivo jus
tifica:! ; nosto. so ím, õe o. multa de 10$ nas ci
dades e 5$ nas villas; mo.a tau to em uma como 
em outrfl. lei, se cliz-no vereador que faltai' a 
sossão;nilo se diz,poróril,<tilo o vero~dor ou verea
dot•es que sem motivo j11stificado, systematica· 
me11te, por phnocombinndo o criminoso, deixar 
ou deixarem elo comparJcet• <is sessões a pena se
ja passivei da pena de multa. Para este caso, 
'sr. pr,Jsidenta, a multa, como ·todo o mundo 
comprohendG facílmcntn, do nonhum vnlot• se
ria. 

Nostes casos a I'Csponsabilídnde criminal, e 
sômonte elll\ jlO.lerá compallir os servidot'e3 ao 
cumprimento do um devet·,do que se mostraram 
omi2s1s, [lOIJCO cuidadosos. Foi exact~monto o 
<til~ aconteceu com 11 camnr.t municipo.l de Vn
lonçn. Nilo quero faz r n~nhuma o:fensa nos 
cidadães qu.~ incorreram ncsl.!l falta; mns quero 
sustentar CJ.UO o acto do pt•oside11te que suap·,n
deu, pal'!l 1mmodbtnmont~ mandar rcsponst\• 
bilisar aos quo f•ltarnm 11 um do\'el' oxpt•csso 
cm lei, ó legal, o.ltnmouto justo, · 

Quem nc1íto. tuo., cargos c •ntt•nhe ,[ovores, 
o ontt·' os maiij impor·tnnt:>s estli o do fnz !1'0111 
sosaõos para lt•ntflrern da nrroendnçi'io clfl1 1'011• 
d:~s, eh distl'ibuiçiio dolln•. do> mclhoramolllos 
do município, omfim, :!c torlo> ns intot•csso• que 
lho incumbo pi'OI'Cr o romodi"l', nos tormos <ln. 
lei r<JgulC\:nonl.al' <lo 1• do Outubro do Hl?8. 
A ostos dovol•os a Cttlnal·n. municipal do Valonç.fl 
f1Hou r.:dondamonto, como ncni.Joi do mo;trn1·, 
londo um documento insuspJito, qua.l o do Jll'Osi
donto respectivo, doixan•lo do fawr sosrroos dos lo 
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o moz do Fovoreiro ató Junho. Pergunto a 
V. E:~:., pot•gunto a t•Jdos que b1•am, que aeom
pnnhara.m o. questão: que outt·n pl'OvidenciP. 
J>odia BCI' tomada 'I A lo1 tom um caracte1• irn· 
porlltivo :-L ex debot esse j11bens »Oil docons. 

Uma lei que so limit11sRo a aconsolhiu', 11 
podi1•, 11 supplicar, perderia o sou cal'r\Clor 
~asoncia.l. A loi impel'IL, n lei obl'ign, o. lei 
1mpõe. -

Mas o president·1 da provineio. do Rio do 
Janeiro, antes do, com a lei, suspender n. Cl· 
ma1'a e rnanlar responsabilizar os culpados, os· 
got'ou todos os meios suazorios, aquollos a quo 
alludiu o ministro do imperío de :1835, o Sr. 
Joaquim Vieira do Silva e Souza. Os meios 
suazorío,, empregou-os, informou-se do prosí
tlonto da camara, mandou convidar os sup· 
plantes, em fim, esgotou todos o 1 t•ocur:Jos 
prudento-1, os da poi•suo.s!ío o do conselho. 

Mas, esgota los os tos, eomo fo1•am, o conti· 
nuando a ficP.r cm abandono os cargo.l, com 
projtüzo dos interes>es do município, que fãzer, 

,~;eniío <lo ncc?rdo:com:oa princ;pios invaríRvol
monte sogll!do• o com as d Jcisões dadas pot• 
todos oa mínist1•o< do impet•io d-l uma e outra 
politiea, quo1• dnrante a rogencía, cluer d11ranto 
o segundo reinado : 'Jue fazer senão, do ac
cór<lo com cala j urisprudonda, tomar n provi
dencia· quo tomou, de su 'pender, do rosponsa
bilisar c do convocar a camai'R do quarlriennio 
findo, pnrCL novament1 investir-se dossas nttri
buiçües e eui•ar ,:os intores;es do municipio, 
que estavam, nüo sómentB descurados, cJmo 
completnmente abandonados? 

Estes, Sr. president~. foram og motivos que 
prindpnlmcnte mo daterminll·am n intnrvír 

• neste debato. Pareceu-me que o honrado se
nador, quo alíils ns>im como niío so deu no ti'R• 
IJnlho, quo porlerín fazer pcrfeít:\mcnto cJm p, 

competencia que t~m, com o talento que- lho 
reconhecemos, alóm do não omittir sua opiníilo 
olnr:t e Jli'Gcis~ sobre alguns dos pontos do quo 
me tenho oecupo.Jo, Jimítnndo-so sómenta a 
ccnsUI'Us directa' contra o presidente da pro
l'in•.•ia, si bem mo recordo nté cm um dos 
n·~chos do salt discurso, deixou ver que o presi
dente, no s1u conceito, om alguns pontos tinhu 
sido oscrnpuloso o prudente. 

Mus como s1 eombína esse juizo j •1slo do hon
rado sonndm· com na censuras que parocen 
querer de:x.ar pairar sobre' o pre<idenle da 
provi nch, pela pratica de um neto quo nilo 
foi senão o resultado do acontecimontoR, quo 
fm••;osamento dovorin1n levai-o n este extremo 1 

O Sn. ConnmA:- J~u disso que o pro.sídünte 
tínhn onvido o governo, o ntô cei•lo ponto a 
cenuura rccahio. sob1•o este. 

0 SR. DANTAS:- Ü goyerno, 1\ CJllOffi 80 ro
forÍII o bon1:ndo Eonn~o:·, não foz senão nlludil• 
:\s dbposiçõ:JH dn lo i o 1ls <bci~õcs rlndns om di f· 
fol·cnt<>s ópocn~, nos divrrsos :wisos, alguns dos 
q<Hlcs fornm por mim cítndo:L 

Po1•tanto, o governo nost,, ponto não Bahin do 
torrono logo.!. 

O Sn. Conmr.rA :-Bu ftLlloi nn moJ Íllt\ t.01nud" 
om rolnçilo nos vo,•ondol·os, quo n:io commotto
ralll falt ta. 

O Sn. DANTAS :-Mas já expliquei isto, ja · 
disso o motí vo, havia necessidade de um acto 
quo dócretl\sso :\impossibilidade do continuar 
a funcciona1• umn camara, que em BUCL maioria 
nüo cotnpnt•ecia 11 Ressno, por,Juo, si o não fl. 
z 'sse o prosidento dn provinc1a, se:,ruir-so-ia o 
nbsurdo do COncorre1•em as sessões fiO mesmo 
tempo os vot•oadore.~. do quadriennío findo, cha· 
mados [lltt'n. p1•eonchor as faltas, e os vereadores 
da cnmnra, cuja maioria m'o comparecia, o que 
tinh~ conco1'r1do para a falta do sessões. 
-_ Resultnria um misti(vrio, uma des11rdom o 
foi, sobretudo, isto exactamente o que so quiz 
providenciar. 

Não poderia o pro>idente dn provineia deixar 
do descri mi na r esse facto no neto da suspensão. 
Estl suspensão não qut;r- dizer que todos os 
vereadores incorressem na falt!\ do cumpri
monto de devere•, t·1nto que, remottendo os pa
peis ii nutori:lade jud:ciaría, não disee-todos os 
vereadores, .mas nquolles quo incot:t•oram nn 
falta, oquelles· n quem do direito eoubosao o 
processo r!n t•osponsnbilíd 1de. 

A d-,sci•iminnçilo é clara. Si o nobre se~:.adOl' 
quer ,insistir em ver no nt·-to do presidente da 
província do Rio de Jnno'ro, m1is do que real
monte se contém nelle, não tel·oi senão de de
plornr a sua injustiça. 

Sr. presidente, doseillpo·me o sena.lo de ter 
oxco:lido a l10ra : nus foi assim necos•ario, 
pn~•a tomur na moror,id.\ r.ttonção o discurso d~ 
nobrJ senador pelo P~1·ant1. 

O Sn. CoRREIA:- Ouvi a V. Ex. eom muita 
sn tis fação. 

Ficoll a diséusa"iío ndíada llC!n hora. 
O Sn. Vrc!1-Pl\ES1Dlll~1'El dou para ordem do 

úia iü. 
:1• parte (até 11f2 horas da tatclc ou a1\les) 

Votação elas mnto:·ias, cujll. discussão fico~ 
CllCGl'i'Uda. -

· Continuação da2• discussrro da p1•oposta do 
pode1• executivo, convoi•tída em projecto de lei 
pela camara elos doput~dos, n. i:i5, do :1.832, 
quo nb1•o no ministorio do impot•io um eredito 
extraordinario do :1.2.000:000$, para con~inna. 
ção d~~ deapezna com os soccorros ás provin
cina ilng.,lh<lo.s pela seeca o molestias epide· 
mica!!. 

2• pule (a t 1!2 horas ela taràc ou antes) 

3• tlía~ussilo do projecto do senado, concc
d,mdo no D1• .• João Baptista do Lac01da um pro· 
mio de 30:003$, 0:11 rumunot•Jçiio da su:1 dcs· 
t·o~artn da acçilo d:J permanganato do po~ 
tnssn , como antidolo do veneno ophidico, 
artigo 11dditivo do projecto do lei da rocei
tu r~ornl do imporia para o cxOi'Cicio do 1882 
n 1883, separado para Co1•mnr pr~jecto distincto, 
pni'll quo so votou rlisponRn do íntersticio. 

Dítn do p:•ojooto do senado, lottr:t E do 1883, 
llUlOI':znndo o governo 11 cmccdo1' 110 juiz do 
,(i,·oito d<\ comflt•cn <lo R. .loli-J d:1 Bn.rrn, n:~ 
pmvincin do [~i o do .lnnoil·o, Am philophio Bo
telho Freire <lo Carvalho, um 11nno <lo licon~ 
çn, com ordonn·lo, pn:'fl lrntltl' ri~ sua snudo on
de lho c·onviOI'. 
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i• ditt\ do pt•ojrcto di\ commis"ão mixtt<, ' aio Ctlmpel!n Pi roa Ferrail•l\; o no ll!l.liiH~rol Joilo 
lettrl\ A de 18t!2, altol'l\nd•1 a• disposições da · lg-m1cio l'Aiseit·a, ju ~ d • dit·eito dtl colll:ii'Ca 
lei u, 3021) ,Je 9 de ,laneil•o de 18~1 e 10 t•egou- do San ti\ M•1ri1l diL Bocca do Monto, na p,ro-
lam •nto n. 8213 do 13 d•l Agosto do mesmo Vlllcit\ do Rio Grau le du S tl. · 
auno, r :lativas ás cam~>ras municipaea o juizes Ao aJ•chiv.J os autogt•nphoa, comtnunican-
do p!Lz. do-se ti outra camara .. 

Levantou-ao a sessão ás 3 horas e 40 minll- O Sa. 2° SmoRE'l'ARIO declarou quo nilo 
tos da ltll'de. havia pui•ecerea. 

51• SESSAO 

EM 16 DE JULHO DE 1883 

Presidencia do Sr. Barao de Cote.IJipc 

SUliMARJO:-ux••amBMTII.-A viagum ~o Lransporlo •Pu· 
l'ÚS•, Diacul'so o roquorimonto do Sa·. Moira do Vas· 
eoncullo:~. Adiamanto do apoiamonto.- l'IU.\li!ln.\ PAI\TH 
nA OllDIUI uo ou.- C1·odilo no minlbtorio do impodo. 
Discurso do Sa·. Silvoir11. Mtll'tilu. Adlamouto, 

A's H horas da manhã acharam-ao p1•esentes 
33 Sr~. s••nadore;, a aabnr: Ba1•ão de Cotngipe. 
Barão de Mumanguape, Go.Joy, Ln iz Felippa, 
Visconde de Aba•·tá, .Tunquau•a, Viacond1 de 
Bom R tiro, Silv~<ira da Motta, Jaguuribn, Bar
ros Bart•eto, dn Lamare, Luiz Cnl'los, Correia, 

. Moira de Vasconcel!os, Puula Pessoa, Christiano 
Ottoni, Mat•tinho CAmpos, Chicharro, fl,mri 1un 
d'Avila, Custt·o Carreira, Josó Bonif.,.cio, Barão 
da Lag11na, Barão de Mamor•i, Viscon~e .ln 
Jaguary, Cansansão de Sinimbú, Diogo Velho, 
Fausto de A~uiar, Vieira .a Silva, v·riato de 
Madeiros, Paes de Men lonça, Antão, Condu de 
Baependy e Alfonso Celso. 

Daixarl\m de comparecer, com causa parti
cipuda, os Sra. Diniz. Cruz Machado, Nune< 
Gonçalves; Barão do M aroim, l~ranco do Sa, 
Octaviano, Cai·rão, Riboiro •la Luz, FernandrJs 
ria Cunha, Saraiva, Cunha o Figueiredo, Dan tas, 
Teixeira Junior, Visconde de 1\luritiba, Vi~
condo de Nictheroy e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer, sem causa participa:la, 
o Sr. Barão de Souza Qu .. iroz. 

0 S!l, PRESIDENTE abriu a sessão, 
Lou-se t\ acta da sossão ~>nte .. edonte, o, não 

h!Lvendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. 

Compareceram, depois de nberl'l a sessão, os 
Sra. Silvcit•a Martins, Soares Br;tndiio, Uchóa 
Cavalc<~nti, Leão Velloeo, Lafayette, Jo1to Al
fl•edo, Viscon ln de Puranaguá e Silveira Lobo, 

o s[\, 3• SmO!\ETARIO, servindo do 1•, tlcu 
conta do soguin te 

EXPEDIENTE 

Tres officios do minietcorio da justiça, de 12 
do cm•t•enlo mrz, de,•olvonlo sanccionados OH 
troa autog1•nphos da assomblóa geral r1uo :>nto
riznm o govemo " conco~or um "nno do licença 
com ordflnado no dosombnrg.•dor da t•olaç!io •lll 
córte EdtHJ.l'do Pi n•lt1hybn do Mattoa ; :tO doA
embargador tlu rolnç!lo do Porn11mbuco Oetva-

A VIAGEM DO 'rRANSPOllTE CPURUS) 

O Sr. Meira. de Vasconcel
losa,....~r. pl'tJsideute, preciso justificar um 
reqtterimento, que votJ submettet• a considera
çilo do senado. 

Nas ligeir.ts obs1rvnções que vou fazer pari\ 
justificar nste Nquer1mento, tenho .!e. dirJgir
m·J p:•incipalmente ao nobre senado!' pela pro
vincia tlo Pa,•anii, visto como foi S. Ex. quem 
me collocou na necessidade e na obrigação de 
apt·esen tal-o. 

E1u um" d,ts sessões passadas, quando S. 
E~. justificou um ra.Juerim~nto pedindo infor
m~<ç:ío ''o govemo sobro o esta,•o ;anilado doa 
navios da divisão da evolições estacionl\dos no 
porto da Bahia, trouxa ao conhecimento .lo se
nu. 10 escandalos, abusos e atá attentados, que, 
sagunlo 11 publlcaçiio feita em· um jornal, que 
leu, haviam sido praticados a b01•do do transporte 
do guct'I'O. Pw·ús, em sua viagem do Ceará 
para o Par:i. 

As observações que agora vou fazer para 
ju<tificar W'lU requeriment~, deve1•iam talvez 
ter sido feit·•s mais n proposito e 111ai• oppor
tunatuento, qu·mdo se discutiu ó ro•tuel'imento 
dn nobre senadot•. i\las, por motivos "st,anhos 
II minha vontade, auccedeu qu'' eu não e•ti
vesse presente á snssão no momento, em que 
foi auorttl a discnssiio leste requel'itllento, e 
como o illu•tt•e senador pelo C,ará, que se havia 
in .c:•ipto, desistiu da palavt•a, foi, na fórma do 
regimento, encert•ada a discn•~do do requeri
mento, sem que eu p td ssa set• ouvido, o dar us 
explicações necessari ta, apt'eHentando, como 
additarnento, o requ·•rimeoto que ourora fa\•o. 

Q, f ctos oscan~lll,sos rtue o illustro anua
dor trouxe no conhecimento do son11lo B1io vn
!l'nmonte d~nunciados 110 a•·tigo, a 'lUC me ro
fit·o, e q'io S. Ex. leu, e são denunci~<dos com 
tanta exa«eraçiio, que pela simples leitura 
devo parec~r a qualquer aspiri to desprevenido 
que rnalm~nte oram invorosim1is e incri veis. 

E pa1'!1 p:·ovar ao Honndo rtno tenho razão 
n.osta aprociaç:io que fa\·O, vou lo r um tt·ocho 
desta ]lJbl caçüo, quo vom tmnscriptt• no dis
curso do nobre son:.dor. ( Lô ): 

«Sabe-se que, pa1·t:ndo do nosso pot·to o 
tl'anSfiO to de !I"O''I'a Put•ús, conduzindo a 
seu bo1·d '• qu 'si ompilhnrlas, mil o tnntas pos
son.s, que tinham do oxpint•, no oxilio, poccn
dos nlho 1os, ou culpa" vii•, 2-1 horas d:1poi • OI'El.lll 

vi c ti mns da sêdo, uando-so a bordo o torroi' o a 
confcJs:io l 

«O commnndantf3 Fmtstino ju•tific"va-so al
lcg!Ln.to qu~ o St•, Rnyol mnn<L\I'a Bllllir, nntoli 
do oatar complet11"' provi•~o do n11vio. 
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« Fo1·çoso roi a1'1'iba·· lto Mamnhao, e con. npat'le q110 nii~ ot•a vot·dnde, que o P·u,·us havia 
cor1·endo a. c I'CUll!.ltan ilt do estai' d~scon• I sido )ll'epal'~do e proniptifiondo u.;~tos de snhi1· 
ce1·tada a machina du 'lJltlJOl', 11lio (o i aguillo para e< ta cuuuui•sllo, e ,1ua11Jo dei este npat·te 
tema _'lliagem, nao :mas um ve,·dadoii'<J natt- llllrsuadi·me quo aet•ia acolhido pelo illu•tre 
fra,q• o. Lo_ngos dia•. ao pa~"'1r11.u1 antas qno s •nadm· i acreditei glle S. Ex .. nttn pre.erisse 
aquolle navto.vord~dcu•a JlrosJgan!:(n tluotuauto, pt•estar cr11dito u declt.raçilo anony1na do Jornal, 
aport<ssa a Bolem, do•omblit'Oilndo a.juolla uo que d minhaatllrmutiva. Mas fui illudido, 
gente qua•i enferma dos n:e.us trato~ o pessi- porque S. Ex. contestou o mou aparte, nllo 
mas acommodações.,,,.,.,,,,.,,,,.,,,., . , , . aceitou a minha atfirmativa e pt•oaunciou-ao 

nestes termos (• 8) : 
··~'o· P~~á~; ·i~f~~t~: ·i~;;~~~d~; ·:z~;~;;,~ic'z~: 
llo, tinha t1·a~ido bexigosos, que embaJ•ca. am 
na Parnahiba , .. , . , .. , .•....... , .. , .. , .... , 
li ol to O III fI I ti O, o o o I O I I I I ti I o O lo I III Ot O I ) 

E' uma denuncifl vaga em um jornal parti· 
dat•io, da província, que. se acha em manif"sta 
opposição á administração, e pela maneira exa
ga ·ada pot' que expõe os factos fa.cillllente so 
comprehende, que não ern posaivel, quu tives
sem occorrid 1, 

Não á posaivel acrnditar-se que o transr•orte 
Puries, tendo sabido do Ceará, "m cujo porto 'e 
·conservou-se por Pspaço de 8 :ias, pat·a s • p ·ep~
rar e recebet• a fo1•ça de linha que tinha de con
du1.it• no Parà,24 horll" depois não tivesse n. bord.:> 
a agua~a precis~, fic·•n.<lo os tl'ipolnnte, o os 
passageiros r<l luztdos á se<Áe e forçado~ a bebe
rem agua rio m11. ·, guanrlo aliàs e is tia um dis
tillador, que servirio. 1íar,, preparar ag.ta pura 
sup1Jr r qu !quer ftütt. 

Não é crivel que, tendo RUo o vapor p<'ODl• 
ptificado na córte p1u•a fazer esta viagnm, se 
achas •e om poucos Ji>a · d" viag~rn ou< es
te.,b immttmlo, infecto. do maneira q no não 
se polia prestar an serviço a que fó1·a d~stina
do, e tolo rlesmantalado, jtl CJIU a sua machina 
desconcertada, · 

De tuJo isto vê-se evidentemente que hwia 
domasiadn exngemçilo nas cen<uras arg-uilas. 
Â<R'm pois, entenJi q•1!l omquant" o nobre Ho· 
nador limitava-se d lnitur!l uo arti.Q'o do jt>l'n I 
a que me refiro, nada tinha que "P)lor; deixei 
ao critorio do senado f•zor a apreciação, e to
mar na con•Uoraçiio que werecusso, 

ParPceu-me que S. Ex., ao t<~rmimr a lei
tura, se limit:~s<e a pe::lir ao gorerno qu'' to
lillnss• na consiJeJ•nçllo quo lhe m ·recessem 
e8tes fnctoa, estes escan.lnlo• donilnciados na 
imprensada p1•ovincia, ou, quando muito, per
guntaria· si o govet·no tinha conhocimnnto dn 
que algum dess··s nbuaos tivus•o occo1-rido, o 
que providencias t'vera tomado a l'espoito. 

J\s.tm, p01·ém.não succeJou, n, pelo co11trario, 
com alguma .~orproza, vi q11o o nobr0 sanador, 
ao terminar a. loitm•:~ dn jornnl, nbunJou em 
algumas conqideraçõe•, por onJn se mo.qtr11va 
inclinado a nc,·oJitnr 011 nntes convencido do 
que er11m verJaJeiros os f11C!Os nrcruiJos, " no 
termin 'r as Bllaa obs ·rv9Qões, concluiu nos tos 
termos (lê) : 

« Ent<·etanto o Purus niio é nm t.rn.nSJ10I'lo 
velho; o que se dove concluir ó qno olle m1o 
ostavn'prompto pnr11 faz,t· a viagnm. » 

Qunndo S. F.x. ns,im concl,liu. emitt.indo 
juizo fund do no•LRs cen~urna, o ~ttllt• .,and~ on 
P"lo monoH ltcrcdilllU lo <Jlt'l o Pu. ies 110111 no 
mon'os oat1Wn prepnrndo p1u'n a viag••m, ontonfli 
'll.\0 dovl11 protoijtar1 como fir., e ontilo disao em 

c u sunado póde convencer-se que um navio 
poríeit:~mente pt•eparado ficasse logo em mau 
eet •do 'I Nüo estava promplo 11ara sahir ; é a 
explicação, " 

~. Ex. avançou, permitia que llie diga, 
estou certo que de muito boa fé, inspirado 
pelos sentimentos nobres que sempt•e o domi
nam ql1ando trata dos negocius publicas, avan
çou uma proposição inteirameate illexacta. 
O tran•po te Purits quando aahiu do porto do 
Rio <O Janeiro ebtava p .rfeitarnento prep>tra
d,,, aS Ex', devi~< saber que, quando. eu lhe 
uffit'mlwu isto, <i porqu" tinha certeza, trata
va-so d 1 um facto rec,:nto que se verificou na 
admin:strll.çã.o da marinha J.urante o tempo em 
<JUe eu occupava n respectiva pasta. 

O Pu,·its P''ocisuva d" raparaç!S'S impor
tantes, o ou as mandei fazer na indust ia par
ticular. Tenho disto conhecimento e pu1•feita 
lembranr:a, porque m:<is de üma ve~ estive a 
borJ.o; ns rep~Lmçõea foram contratadas e os 
contratos por mim approvalos. Foram feitos 
sob a. fiscH.li~açüo im mediata do BI'Senal de ma
rinha, o sómente depois das informações noces
sur•as, do confut·midado com o regulamento o 
cum a lei, ó que autorizei o seu pagamento. 

Foram, pots, feitu todas aq t•oparl!.çlloa 'de 
que nocessttava o tral<s:··o•·te, de,de o seu cnaco 
ató às ca!.Hras, que f 1ram subatitui~aa, e só
menta uepoia de prom'1tificsdo, sendo ate pin
taclo o reg-ularmetlle inunicindo, o q11e parth1 
do Porto. 

.li\ vê S, Ex. que, não tendo conho,.imento 
dos f.,ctos, não do~ia contnstnr•rna pon lo ern ·lU· 
vida o 'Jllo ou affi,•ma.vn do sci~nci" propria. 

h:u poderia oppot· tnmbem, CClntraditando ii 
public:tção do jornal Cons'itnição, nrtigos 
anonymoa dn outros jornaes d11 provincia, que 
Jll'oduzem a d··f ·s:t contestandCl os faclos, e 
talvez o Jlttd ·ase fazer com rnai• l'antage<u, ]ler
que nos jorn:~es que tonho presentes é feita a 
cxposiçllo dos factos como elloa se passaram, ó a 
ra:zonval explicaç:1o clos<na llrguições levantadas 
no jClrnal qu:• o nobre senador IOll i ó finalmente 
a defesa e, corno sabe S. Ex., a <lnfesa tem n seu 
favor a pr.,s:unpçliO d1' verdade, umqun.nto. n 
accusnção não ó pt•ovaln. , 

P1·o~cinrlo, po,·óm, de•s·• leitul'a i jlreft:·o fazer 
uso de documento; o poças officiaos, que tenho 
presentes, o que explicam os factos, e comple
tam a Jota•a. 

Ap nas a Oonstitttiç/Cn publicou essa uCCllSa
ç:1o, o prosid 11tlo ela pt'Clvincin do C 'nrá, que era 
enllloo::;r. 11r. l~ayol, hoje Tlartio da GunjArâ, 
,1uo.sompt·o se disti_nguiu p~lo sou o.·~ir~to do 
justtça e luod"t'nçuo (ap·1 •adas), dtrtg'IU um 
otncio no ~omrnn.ndn.nto do vnpcr, contendo di· 
voraos i tons, ou que,ito", relativos nos fnctoa 
qtto tinhu.m sido denunclu.due, ot•denando-lbe 
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que prestasse a r•ospoito inform~<ç!io e escla
recimentos. 

Lerei no s~nado a resposta do comman
danto (18) : 

<< N. 1! 4- Bordo do transporto Ptwies no 
Com·d, om 19 do Abril de 1883, 

« lllm, e Exm. Sr.- Em obedioncia áortlom 
de V. gx. contida em o officio de 18 do corrente 
mez, manrlando que ou responda aos quesitos 
oxarallos em o mesmo officio, cumpre-mo res
ponder·: 

Quesitos 

c i. o O m vio sob sou com mando tem a Jll'e· 
cisa capacidade para uccommodar devidamente 
força em numer•o da do 15° batnlhiio do infan
taria, que conduzia para o Pnrâ 1 » 
c- Sim!» 
Responde ti affirma tivamente n este quesito, o 

nem podia responder de Olltt•o modo, porquo o 
Pw·it.< transportava 900 e tantas pessoas, o a 
sun lotaçfto é do i. 200, 

Seguntlo quesito (lu): 
« No transpot•te clossa força con~um iu-s9 a 

provisão d'agua 1.1\'o caso affirmativo, n quanto> 
dias do viagem, c por que causa 1 . 

Houve nccossiJndo cl~ distil!nr-sri agua n bor
do o do bobor·-s~ a do Jll'Oprio mar, danio-se ac
cUontos gr.wiss[mos h 

« -Quando o tr.utspot·to su ·;pcnJou tinha do 
nguala doz mil litros, o que or.t SLJiflcionto para 
n t1·opa, guarnição do navio, fumilias dos offi
cinos o jlraçns do batalhão ntri o 1:orto do lliCll 

dos tino; por•ón, conhoc3ndo que, na altur·a do 
Maranhão, mJ faltava agun, doviJo no abuso o 
dost•ogmmonto dos soldaJo.>, fui forçn~o n tocnr 
naquclle pOL•to par·a nto;tar· os tanques. 
'.l~mbora tivesse um tnnquo qunsi ciJOio c que 

o disti!la:lor fllnccionnssc rogulnrmonto, tivo t•c
C3iO do qualquer <los:.rranjo nosso nppnrolho, o 
por isso não qtliz prosoguir na viagem sem 
nquolla lll'Ocaução. 

Não no rlotl o facto de J,obor-so agua distilln
da, si bom que, si is>o so üvesso <ln:lo, na.la lt·J
voria do nr!mir•nr, porquanto to:los os pnqu.1ton 
tl•nnsa.tlan tico' usam dessa n gna o mesmo os 
navios do guerra quando ha falb nos tanqnos 
d:t q UO e lomn:]n liOS )lO I' tOs, 

Emguanto ao uso cl'agua lltt..rt do mar d wn 
rtú,;urllo Cli!JCllrlrarlo por cspil'itos maldi
~cntcs. )> 

Esb\ raspo ;to. no 2o quo>ito explica os factos 
como so pnssnrnm, o nem HO podia ncrc<litnr que 
com o:feito ti vosso o navio pnrtido do porto do 
Coar•ti som estai' preparado com totlo~ os 
np,•oatos pt•ncisos, som ngundn snfficionto. O 
prn,idcnto <ln p:•ovincia 111io ora cnpnz <le con
wntir cm snmolhuntc fnclo; o com. quo intc
t·osso, pnt•n <JUn fim 'I 

Domais, c.,tovo u fronte do movimento do 
nmbnrqun, no Conr•tl, o Sr. general Tibn1•cio, 
rplO ao cnnsorvavn elo por foi to nccônlo o hnr· 
mania, o ontrot,inha r•claçõcs corrlinos com o 
15'' batnlhfto, cnm son co111mnndnnle o ofii"i""'· 
Essn gonornlntnl'ocin pl<.'ntl conílnnçn. do pt·o-

· siden to o portanto sol'ia solicito em reclamar 
o quo fosso nocess:trio parn o serviço a bordo, 
nilo consentiria IJUO seus camaradas ficassem 
ox11ostos aos incommodos, lrans1s o soü'ri
mentos que refere o jornal. 

Outro quesito (lê): 
"' 3. o Aind1Çno. caw affirmritivo, semelhante 

occurronci!\ não foi provista por Vm, antes do 
suspender neste porto 1 

E assim, <tue razito tove para nllo provi· 
deneiar em Ot·dorn a evitai-a 1 • 

«;_.Esta explicado na resposta do segundo 
quesito.-.-. 

c 4. 0 O navio sob seu commando suspendeu 
levando essa tropa, antes do momento tlxndo 
por Vm. como sufficiento para ter-se nccom
modado dovidamen te a mesma tropa 'l 

Pela affirmativa, o que concorreu parà 
isso 'I ~ 

c-0 transporte t•ecebeu a tr•op~< e suspendeu 
depois do estar prompto pnt•a a sua commissão, 
conformo dei p~r.to a V Ex. ~ 

"'5, 0 O mas mo navio tinhn nessa occasiilo a 
machinn de;ar•r•anjnd•l, a foi isso motivo para 
que l~va,se mni9 tempo nn viagem e concor
r•csa)· para nr•ribnt• no Maranhão 'I A ser ver
dado, que razões toro Vm. para suspender com 
a machina cm e·stado do desarranjo'{» 

«-Arribei ao l\!nrnnhão pelo .motivo con· 
stanto da t•esposta no segundo quostto. -. 

« 6.o Fin'llmonte dou-so a bot•do ulgum caso 
do aborto om conseq110JJcia de incommodo:; da 
l'iagem, ou nlgue n ntirott-sa ao mar pelo 
mesmo facto 1 ~ 

«-Houve a bordo dous pnrtoa do tempo, o 
o facto de atirar-.>o ao ma~· uma mulher deu-sa 
no por lo do ~!aranhão, ja f:.m.leado o transporto, 
c, segundo doclarnçilo da mesma mulher e do 
pessoas quo a conhoc~m, ficou provado ter sido 
isso pt·ovonient~ do nccosõos do son1mbulismo 
de qtlO olla continúa n ser nccommettida.» 

Além da obt•ignçfio inhorento á minhn po-. 
sição do commandanto em Lrattr bem a tropa, 
t••,nho 1\ convicção do q1to esforcei-mo o mais 
possivel para tor•nttr monos penosa essa via
gem o para isso cedi a camara do navio tis fa
mílias dos officiues o o camuim :1.0 comman
dnnte. 

Os officiacs o cndoles fot•am alojados nos 36 
beliches do quo dispõe o tt•nnsporto. 

J1tlgo ter correspondido r\ confiança do go
vemo o ti dos prJpt•ios offieinos, pois CJ,UO ospon
laneamonlo mo olfot·ecor•am um abntxo nssig
nado quo pot• cópia npr•osGrito n V, Ex., ficando 
om mr;u pcdet• o origino.]. 

Dons gtwrdo n V. Ex.- lllm. o Exm, Sr•, Bn· 
rilo do Gttaj nr,l, M. D. preside nto da provincia. 
- Faustino 11/artins Bastos, cnpit~o·t~nonte 
comm!lndnnlo .. " 

Ficam assim oxplicadns na nccusaçücs inft11l• 
da:li\S produzidos poJo jornnl Gonstitttirrlo 
eontr'!\ o pr'o8idonto o o corruunnclnnto do Pw·tis; 
si a hot•do do vnpot• so clóssom os oxcossos o 
abusos rl0IlllllCinrlo,, si o~ solrlncloa tivossom pns· 
snrlo polos solfrimontos rJUO dosrrovo o jomnl, 
o commnndnnlo o os officiaos protoslar•inm 

I' 
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cont.rn eomolhnnta nttontndo; mas bem ao con
tt•at:to, em ve~ de t•eclnmnrum contr.1 o JH'O· 
ced~mon to do commnndnn to o oftloi~os do P:urus, 
nsstgnat•nm um11 ·manifostaçito om iJllO agr~· 
doe~m o bo.m tmtnmonto qtto roc.3bJt•am. Nosso 
abltxo-as ngnado, são palavras toxtun.os-agrn• 
docam a maneira col'(lcal o ca·naradcse<.~ por 
qM fot•am tratados (lê): 

11. Copia.-Os oftloiaos do 15• batalhito do in
. f~nt.aria, abaixo aslign 1dos, agradecem á offi· 
c1~hdado do tt•nnapot•to do guerra Putus a mn-

. notra cor!loal o camat•a:losca com quo os tr .• ta
J'am na Vla.~om do Ceará. p!lra os ta capital, que 
ncabam de f,tzet•. Pará. (Bolem), 13 de Março ue 
188~.-0 tononto-coronel Jos:i Antonio Alvos, 
maJor Benta L. dn Gama, capitão Tertuliano da 
Costa, capitão At-istidos Rodrigtws Vuz, capitito 
Ma~oel Bo~erra, c!lpitãoJoão Forroit•a Panasco, 
capltão Jose Joaqt11m Soares Carne Viva, toMnte 
Alfredo da Costa Wayno, tenente J. J Ayrca 
.do Nascimento, alfot•os Joaquim Josó rle Andra• 
de1 alferes Manool Joaqu1m Domingues Mo
reJra, alferes Deodato Lopes do Almeida, alferes 
J~ão Francisco da Silva Castro, nlreres A mm
CIO ~arlos do Brito, alferes José Segundo Ponna 
J~n\or, alforos Rudt•igo do Paula Xavier r'eli
msstmo, tononto Dttroteu Raymun:lo Maria do 
Oliveira, alferes-ajudante C11ndido Carlos Caval
cnnti de Negroiro3, alferes Antonio Paes do 
Barros, tenente Janllario da Silva Ass~mpçilo, 
Firmo Corrêa Araujo Sapucaia, alfet•es J. Carlos 
Nepomucono Silva. 

c Conforo.-Bordo do transporto P.utus, no 
Coará., 19 de Abril de 1883. 

« Conforme . .::... Josd da Almeida, 2• te-
nente. 'I> · 

Está assignado pelo commandanto o por todos 
os 25 officiaos do bablhão. 

Além deste docum.onto, tenho ainda um~ in
fot•maçilo prestada pelo comman lanto rio Pw·us, 
logo que na t,•ibunado sanado o honrado senador 
polo Paraná levantou estas censuras. · 
· E' dirigida no qtlal'tel genm·al nestes tor-
mooQ~: . 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo lido hoje,noDiario 
Otficial, o discur;o pronunciado na tribuna do 
senado pelo Exm. Sr. como lho iro Corroia, o 
no qual gr.wes accusações mo silo foitaa p01' 
aqu~lle distincto pa!'lamontar, accusaçõos aliás 
co1hldas no jot•nal a· Canstituicão, que se pu
blica na capital da pt•ovincia do Ceard, julgo do 
meu dovor rostabelocor a vordado dos factos. 

Guardarei a ordem em qno foram formuladas 
as accusaçõos. 

1.~ Empilho. monto do 1.000 o tantas pessoas 
a b01•do do Pttrits, ns qua.os, 24 hora3 depois dn 
sahida do navio do Jlorto, oram victimns da ao .lo. 

Entt·o homons, m,tlhol'Os o ct•ianças ombarca
l'am nossa occnsião 8t2,quo com as Jlraçna dn lo
tação do navio, tlo 7ü, 'C levaram o ntll\lCl'O taLai 
tdJI8. 

O Pudes, romo V. E~. sr~bo, foi construido 
na Europa ]lnrn accommo<lllr 1.200 praças, o ·1'oin 
clotn.·lo tlo Lo.lo" os c~mrno:los noc0ssa•·ios n nlo
jar o abrigar dovi<lumontn t.1l numorJ dn in
'di viduos. 

Tom oito t~n J: :.; pat•a nguadn,ouja capaoirJado 
lotai é do 11.50U litros, quo et•a bastante para 
abastecot• toclo o possoal a rnziio do 2 li troa pot• 
praça durante sois dias, Ora, a aguada estava 
atostaua o ora impassivo! que 24 horas depois 
da partida houvoase sôdo a bordo. 

2.• Arribada ao Maranhão para tomar a"'UII 
·e desar.•anjo na machina. 

0 

Si to~uoi no Maranhão apezar do ter a bordo 
2,000 litros,· foi por querer continuar. a dar a 
toda gento ngtlll som medida, visto quo parocou

·mo mais acert~do, nuo havendo tempo filial de 
ohegad~ ao .Parli, )Ião restringir o fornecimento 
do proc1so liquido, 
- Nem o mais levo concet•to sotrrou a machina 
do navio no Maranhüo,cJmo pt•ova nllo só ·o Hvro 
do q t\artos do bordfl, como · po1•quo apenas 20 o 
tantas hot•ns de domoJ•a tove·nosse porto. 

3.• Retratação em officio,ao presidente llnyol 
do qqo dis~oru abordo em presença dos oftlc1ae~ 
o passagetros. . 
J~lgo~me dispensado de contestai' essa alle

gação visto como estou ·acostumado a diZer a 
verdade de um só mo lo. E o attestado dos offi
ciaes do 150, attestado q:u1 não solicitei' o de quo 
nito precisava, é suffictonte Jlara contestar as 
inverdades articulada1 pela Const'tuiçilo. 
. 4.•Volta·de Bo!om em tantos dias que basta

t•tam para uma v ngem om torno da. terra. ~ 
Essa travessh durou 17 dias, dos qua~s seis 

passados no Maran~ito e cinco no Piauhy, todos 
P?r <!rdem do~ prestdontes das respectivas pro
vmctas, a eu~aa ordens me achav• . 

5.• O Pu1·us infecto,immundo, desmllntelado 
tinha \razido bexigo aos que embarcaram n~ 
Parnahiba. 

Nenhum' só doente da guarnição havia a bordo 
nes>a occasiúo, como podorú V. Ex. verificar 
pela parto mensal ; immundicie nunca existiu 
nem existe em navios da marinha imperial • 
d~smantolamo~to ... do que ordem ... O que reei: 
b1 na Parnah1ba foram 25 aprendizes-mari
n hoiros, q uo por terom attingido a idade da lei 
tinha?! de set• transferidos dJ respectiva .com
panlua para o quartel do corpo de imperiaes 
marinheiros nesta côrte. E' verdade que, dous 
delles achavam-se com cataporas e por isso 
mesmo não seguiram viagem, e regressaram 11. 
companhia. 

6.• O Purús largando da. Fortaleza a 21 de 
Abril, a !l do Maio ainda estava em Pernam
buco apoJrocenclo pelos portos d~ escalas. 

Q!tid inde f A mis~ilo do navio era tocar cm 
todos os portos onde purlesso entrar, afim de re· 
cebor nelle> as praças engajadas o o material 
de gt1erra que dovia ser transportado para a 
côrte. E si a isso so chama-apodrecer nos 
]lOrtos-fot·çoso ó confessar quo ató improprio ó 
o termo escolhido, pois quo forro, que tal ó o 
motorinl d,l casoo do navio, uno apodrece. 

7." Doaat•ranjo na machina na nltura dos 
lhóos. 

Podel'iajulgar-me dispensado do explicar o 
fncto depois do quo no senRdo disso o Exm. Sr. 
consolhoii•o !\.loira, ex-ministro do. marinha, mRs 
ncroscontat•oi sompt•o quo o que occ:1sionou n 
d:•anrrnnjo om quosL~o foi o t01•-so partido um 
ctxo moto•: da marh!na, Ol:tO qtw, J10sLerior
monto vot·1flcon-so, L1nha uma falha quo jú 
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existia das le quo ra· montt~rln. 11 m•\chína do 
navio na ln~lnt •rt•a, E sondo ell<l o primittivo, 
COill\ll'Ohenle-se bem quo, uetJOÍS, de tol' 1\ UI!\• 
china do Purús trubt\lltado tlurante muitos 
ann •s, não tJud •sse mais resistir. 

C1•oio ter assim contestado na falsidarlos as
criptas na Con•ti!ulçl'lo, o red.1údo ás vo••da
deirus protJo••çü·•s as malevolas insinuaçõe'l, 'Lu e 
ali i me st!u fe,tns. . 

Deus guat• ,a a V. E1:.-!llm. o Exm. Sr. Eli
siario José B •r~osa, ajudante-g.·ne,•al ria nr
ma<ia,-Faustinn M a-rt/ns B .stos, capitão
tenente commandante. 

Nesse otftcio n commnn:l·•nta explica 9atis
faotoriamente toJaà us occul·ron.das, n"da tloix~< 
a desojar ; uponns póde-se notH-r que a viagoom 
foi um pouco l'ntar.lala ; mas ó re1·to tumb .1m 
q11o o commanlnnte tinha ordom elo govo1•no 
11ara. rocebet• força e material da guerrt. polos 
110rtos onde tJassaise. 

O Su. VIRIATO Ol'l MxoEtaos:- Nilo teve 
c11l~a alguma nesse negocio. 

ú Sa ME IRA nE VASCONCELLOS : - Em todo 
caso estava ti disposição das presiJonc as, e 
naturalmente foi dou10rado p .r· nccossidade do 
seJ•viço. 

Não exht.in a bordo epidemia, nem foram 
recebiJos varioloqos na Parnnhiba; ahi embnt'• 
caJ•am 25 aprendizes marinheiros, dessas 25 
roarinneil·os Jous estavam alfcctalos do cnta
póra~. e por isso deixaram de embarcar; ne
nhum uoent ·. existia. a borJo. 

O vapor por consequonci • fez tola a sua vi11-
~om sem tlesnrranjo, nem avaria a!g'uma; foi 
sómenta, como Jjsqo o commnnJanta, no p .-sar 
na altura.·,los llhéoq, qu • quebrou o eixo pot· 
ce.u•a dn uma f>\lh • que o'istia dnalo que a ma
china foico11ocala, mas qtlO na inspscçilo feita 
no arsenal não foi notada, o nem tJoJia. sor. 

li:•sa ~~ovaria foi uma sorpreza para toúos que 
naveg •vamsathfoitoli,~upponJoter uma viagem 
feliz, 

Entretanto o nobre senador, para carregar as 
ooreH d" accu<açã•), troux~ ao conhncimonto do 
senado umo. noticL• Jo l oi'nal do Comme;·cio 
,obro o incilento (!8): 

11. O Jo•·na/. rlo Com.me•·cio de 28 do M~io 
rlisse:- Sabe-se, por telegramma, quo, t•mJo 
esso transporte sotfri lo uesarranjo om sua mo.
cbin~ na nltura dos llhéoH, foi om seu soccorro o 
.vapor 1llico, para o qual se baldearam todos os 
'passageiros ,1uo HOg"ttiMn ving~m n·•qt1ollo 
navio. O Pw·us trazia a bordo ~arca d~ 800 
voluntarios pnr!L o exercito e armada. , 

A esse rospoitn já prestai n explicação necos
Raria na sosslto <I•; 3 de .Junho, o ,,n, Fo/.ha Nnva 
foi ]lltblicnla a informttç1io quo a rospoito 1lnu 
um official do bar Jo, om 31 da Maio. 

O Sn PRlCSIDll:N'TE : -Lembro no nobro se
nador que .i.t osbí concbida a hortt. 

O Su. M>clllA om VARCONOELLOS: -Não falta 
mais nenhum minuto 'I 

O Sn. PnmslDJUNTID : - A tó jt1 pnssltm nl
guns. 

O Sn. M•cmA om VA"OONOml.I.OB:- Bom ; 
vou lor nponas OHSO ultimo documonto (lfJ): 

O des!!-'ll'u do Pui'\Íi!.- Nw·•·açll'l de .um o (fi· 
cial dabl do,-Vic·.ot•ta, 2ll do Maio.-Hojo, 
IÍS 3 1/2 hot•aij UI!. tnt•cle, funJetl.uiOB neste 
porto. 

St1hiJos da Bahia no dio. 23, aq 4 horas da 
tarJe, achnnJo Ulll IJllll' calmo e uma pequena 
brisa do sul, o eéo lim;lido e azul, deixava bri· 
lhar 11 luz pur>l e ar.;entina. da lua cheia, 

A alegl'iu, a esperança o a s·•t,sfaç~o de ver
mos coucluir '' noua c 1111misslto co•n feliciJade, 
nos embalavam, e foi ulog••emnnte que alorme
cemos, para o.oorda•• ás 4 horas o 3U minutos da 
m·tnhã, com o formiJavel estampido que se ou· 
viu m• uu1cnüta; que parou loc:o em aeguidn.. 

Di~er tndo 11 'lua nos pa,sou P"lo espirita, 
em um momunto, é cou.•a que se concebe, mas 
não se uescr··v~. 

Felizmento a nossa anciedade foi de cut•ta 
duraç•lo, !>Ol•que, gl'llças a pericia de nouos 
ma•,.hinistas-o segundo doa qua •s, por suo. 
babilidacle, comprova que a sua promoção por 
merecimento, foi um acto d•1 justiça; graças o. 
elles; 11 machina foi em um instante prepara la 
e lia 9 horas A 30 minutos o cona·•lllo dos otll
cia•s resolvia que ~e dovi11 seguir a viagem, 
visto como o navio só com u•na roda anJava. de 
cinco " seis milhas por hora~ 

A avada que s·,ntimns, foi ter-se partido o 
eixo das ro<lns intol·me<l.ial·io, junto à 111nnivella 
a E B. porque Ullll\ .. nOI'me falha circular o on· 
fraquacia e o o'xo apenas resistia por menos de 
um terço de seu diametro. O mau estado do 
dito eixo e•·a impossivel de ser inspeccionado, 
por cans!L da posição da falha. 

Hontam, depois do m'io dia, o vento que nos 
ajudava, rondou para o sul e nos fez diminuir 
o andamento. 

Devo dir.er que :\s 6 horas da manh!t da hon
tem pa•sámos pelos Ab1·olhoa e lá vimos an
COI·ados os navios ela es'luadrilha de evoluçõeq, 
Hoj ·, ás 7 horas da manhit, tendo-se afrouxado 
um parafuzo da ma·:hin •, fomos obrigados a 
parar, peiando a roda com tnna espia; nesta 
occasiiio, como o navio estava á matraca, veiu 
a bordo uma cat1•aia do ponto de S tnta Cruz, a 
so.ber si havia alguma novitlade ; no mesmo 
momonto passava por nós o peqt1ono Alice e 
nos a·ferocia auxiho o reboque, que rejeitámos 
por ser in11til. 
. A's 8 horas começámos a andar •) pouco 

depois vimos o m"at.rn AlvoQ e tambem o 
vapor Alice, que tambem manobrou de modo a 
rnssnr-nos por BB, pela pópn e por EB, per· 
guntnndo s1 queriamos auxilio ou reboque. 
E I! e nrwegou de eon•erva comn,sco o, npozar 
do P,uüs to r uma roda só, dou bem que fll?.er 
no A.ttca para ncompanhnl-o. 

Ent••limos os dous e funJedmo.9 !1.9 4 horas da 
tnr lo. 1> 

To•minnndo, pois que nlio posso faMr mais 
ob,erv •ção algttma, creio q11e dei tis oxpli· 
cnções pt·ecisns para ,justificar o roquerim•nto 
r1uo vou npt·osont.ar. 

Ficou •ohro a mosn pnra sor npoindo na ses· 
s lo A •·:·ni nto, visto jt't tot• pnsando " hnr>L doai· 
gnnrln pnrn n aproso ntnçfio do roq uorimontos, o 
seguinte : 
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' EM 16 DE , 89 

~ Requeiro que se peçam ao governo as se- dar então uma resposta ao seu illnstre collega 
guint3s informações, pelo ministerio da mari- do Rio Grande do Sul, pede desculpa ao senado 
nha: por entretol-o po1• algnm tempo com negocies 

L • Si o transporte 'Purús soffren avarias, e que podem parecer indiiferentes á maior parte 
do qne natureza, om sua viagem aos portos do dos cidadilll<,mo.s promette, quanto om si coube1•, 
norte. procurar interessai-os. Muitas vezes discu- · 

2. • Si o. falha que verificou-se existir no eixo tindo-se individualidades póde-se attingir a 
a E. B. podia ser vista e inspeccionada na oc- g1•andes principies, · 
casiilo da vistoria por que passou o vapor, antes Não ba muito tempo (é uma obra ·modernis· 
de sua partida. .sima) o illuatre naturo.lista Noxler, tratando da 

S •. R. - :16 do Julho de :1883.- Meira de .. monographia do carangueijo, desenvolven os 
Vasconoe!los. ,. grandes princi~ios d~ physiologia dos crasta-

ceos. E nem ó 1sso tilo moderno como possa pa
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA recer a muita gente que apregóa novidades, 

pois que as mesmas leis da esthetica Aristo
telos Já aa nl!o inventou, mas estabeleceu a 
theOI'Ia do poema pelo estudo do poema .de. Ho
mero, e os grandes principies da a1•te dramatica 
võ~ d.aquillo que .il1 haviam cscripto S~pboclos, 
Eur1p1des, Menandro e outros, de mane11'a que o 
metbodo nãó é novo, 

VOTAÇÃO· 111!1 M.I.TERI.lS ENCERRADAS 

Posto a votos por pnrtes, foi approvado o re
querimento do Sr. Jaguaribe pedi!i:lo infor
mações sabre os motivos em qur~ se baeeou a 
presidencia ela provinda do Ceará para adiar o. 

· respeutiva assemblóalegislativa e sobre os re
cursos com que conb o governo para subltituir 
oo; auxilios que se deviam esperai' daquella cor· 
poração, afim de occorrer ás despezas ardina
rias. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento 
VBI'bal rlo Sr. Correia; solicitando a .retirada 
do seu rJquerimento pedindo informações so
bre qu~ntos tripolantes dos navios que c'om
poem a divisa:o de evoluções tem sido atacados 
do bori-beri, quantos tàm fallecido e as causas 
a .que se attribue a invasão do mal. 

CRJIIDITO AO MINISTIIIRIO 110 IMPIIIRIO 

Achando-se na sala immediata o Sr. minis
tro do imperio,foram sorteados .Para a deputaçilo 
qae o devia receber os Sra. V1sconde de Bom 
Retiro, Martinho Campos e Vieira da Silva; e 
sendo o mesmo Sr. introduzido no salão com 
as formalidades do estylo, tomou assento na 
me ao. á direita do Sr. presidente. 

Continuou em 2• discussllo, com a emenda 
oife1•ecida no parecer da commissito de orça
mento, a proposta do 1/oder executivo, conver
tida em projecto de lel pela c amara dos depll
tados, ·n. :135, d9 :1882, que abre no minis· 
terio do imporio um credito extraordinario de 
:12.000:000$, para continuaçllo das despozas com 
os soccorros ns provincias ftagelladas pela sêccn 
o moi estias epidemicas. · 

Assim, tratando da politica especiAl do Rio 
Grande.do Sul e sem querer encarecer a varte, 
que nolla tem tomldo, póde dizer que Bl hoje 
olla tem maior influenci:l no Imperio ó porque 
o Ol'ador não desertou dos principies· e das 
praticas já 1•osolvidas na provinc1a o inft11e 
directamente aqui nos grandes negocios do 
Estado. . 

O seu illustro collega, oli merame·n'te, ou po1• 
que lhe fizesse conta, ni!o compl'ehendeu o pen
samento do orador quando disse que na pohtica 
era invencivel. 

Não quiz fazer a propria apologia, quiz ·ape
nas levaRtar a sua torra que, inspirada nesses 
grandes principies, sem coacçl!o alguma de 
poder ou dJ pos1çito ofllcial, soube em tempo em 
que o poder official parociainvencivel, vencei-o 
em aome desses mesmos principias. 

O illustre sen.1dor disse que, chegado á pro
vincia do Rio Grande, quiz logo o orador impor
se a todos, que nllo ti varam remedi o senilo sup· 
portal-o para não quebrar a grande unidade do 
partido. 

Quando chegou ti. provincia, para na assem
bléa provincial tomar parte na politica, nilo 
havia, ni!o existia o que ae chama hoje partido 
libel•al. 

Contesta lo neste ponto pelo Sr. A vila, ob
se1•va que o nobre senador tem o direito de 
tomar a palavra para contrariar. Não existia, 
po'róm, o partido ; o nobre senador desconhece a 
historia da politica do Rio Grande, de qrl,llalii\s 
faz parte. 

O Sr. Silveira Martins muito a O Ol'ador faz aqui a exposição de como foi 
seu pezar vem quebrar hoje os seus e;tylos, eleito deput1•do provincial pela influencia e 
pois não gostou nunca da faculdade concedida apoio de seus parentes poderosos pela fortuna, 
aos I'Opl'osentanlos da nação, de discutirem am· mas até então inditrorentosà politica, 
plamonte matarias ost1•anhas áquellas que se E' o primeiro, pois, a declarar que nessa 
aiscutem, a proposito de credites, que implicam primeira eleição foram os elementos da familia, 
confiança no poder executivo. - que o collocaram na assembléa provincial. 

Neste systema ha occasiões pal'a tudo; e Poróm, como n1io ó dndo alterar a natureza 
mesmo, por amor dn arte, paroco quo ao dovo das cousas, entrando nlli e sendo eleito rclo.tor 
discutir guerra na lei do forçns do torra , da lei do orçamento, da commissão de justiça e 
marinha na lei do forças nnvaos e finanças da com missão do in,trucçffo publica, começou a 
quando se trata do credito o do votai' dinheiro; fnzol·-so o quo ató então ao não fazia, começa
mas não ao lho tom oiforecido ensejo; cloRojava ramos nogocios a ter outra direcção. 
fnzel-o no snbbndo, poróm, como ns circumstan· Dospachnrnm-so os papois acumulados na 
cias om quo ao acha tal voz o n~o pormittnm . paeta ch1 com missão do justiça, o pelo quo toca :i 

v. Ill. 12 
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do instrrtoçilo publica recoi•dat·~ sómento um 
f~cto. 

O nobre sonndoi' ost•wa então p1·osonto o, si 
nilo estava, ain·ln vivem alguns dog que da
queiJa assembléa fizeram parte, antro outrus o 
S1·. lsl'ael Bar<•ello; 

Hofero-se á~ seguintes palavNI~ elo Dt• .• Ta
cinto de Mendonça, no toi·rnin~r o ora lot• um 
dis•:urso: « si o nobt•o d11putado precisnss~ do 
reputação (está escripto, por is~ooropoto) esse 
discurso lh'a daria om qunlctuet• parlamento». 
E o Sr, lsl'nol Barcellos, hoJe cbefo do pat•tido 
conservador na PI'ovincia, confi1·mou assa opi"' 
nião dizendo: ., Nun~a nesta as;ombléa, desde 
que ella existe-prof riu-se um discurso do tal 
ordem. • 

Nito quer dizer que osso rliscur'o fosso cousa 
muito grande, porqun tudo e relativo ne•to 
mundo ; m11s, desde que um e!e:c10nto novo so 
apresenta no .ebate de um corpo collectivo, 
necess rl'iamonte em 'lualquer paiz-aqtlelle que 
ponsa, que trabalha e aprPsenta os t•es11ltados 
deste, colloca.-se na vung·uarda, no primeiro 
logar. 

Foi assim que Richelieu, em tempo• C(Ue 
rlliás nito et•am prlrlamentares, conquistou o 
podei' e occupou o logat• da dominador na 
Europa. 

Quem pensa é que governa o sem duvida 
nenhullla como em todas as nnçõe • a maxima 
parte do~ ho.mens.niío tem esse poder de inv ·n
ção, que tem os que pens:~m, que estudam; 
qno · se p1·eparam, ,que fortificam o CHrebro, 
como se fortifica n nnture1.n physic1 na gymnas
tica, pot• uma lei natural, aquolles quo sno 
inferior,·s, debaixo deste ponto de visb, con
gr.,/[am-se e tomam a direcção, que os ospit·i
to< superiores lhes imprimem. 

D'ahi vem que nem sempre e o chefe aquelle 
c1u.e p~roco sel-o, o c1uo occupa officialmente o. 
pnme1ro Jo·"'ll', mas o quu realmente eir.e•·ce 
influencia. O velho noetlte, na sua mocidade, 
exclamava: 

« Haramente nq uelle que occupn. o primoit•o 
logar rept•os >nta o primeiro papel. Qu•mto ·ei 
góvernado pot• seu minist•·o, quanto mini•tro 
govot•na,lo por seu sect•etario I » 

Mesmo neste systenul pnrlamentar, onde 
nem s~mprr, prevalece o merecimento, póde-se 
dizer: « Quanto ministro govormdo por 1110 

official de gabinet" !•. O primeiro não ó aquelle 
que occupa o prímAiro Jogar; é o que, com 
mais "habili.lade, usa dos sem talenlos para 
aconselhar .e dirigir os outros. 

Portanto, não foi com razão quo o nobre 
senador di~so qun o orador indevidamente pro
curara servir a seus proprios planos de ambi
ção. Nem todo~ podem elevar-se; cn la qual 
tem n sua natu1•eza. Quem pódo tirar ao loão a 
juba e as gm•ras que lhe competem corno roi dos 
anirnne< 1 Nilo, nem ns aguias esvoaçam on tre 
nrbustos, nem ns avrs rnsteirnR atiram os seus 
voos muito nlto, encnrnnrlo o sol. 

Niio h a nognr o eJI'oito dn su porioridndo 
int,.llectunl. E"ta suporiot•iclado irnpõo·s" it•ro
sistivolmonto nos mais fr•co•, l'ol~ intolligon. 
cia, Nem ORtr". nn vontndo dn ni nguem deixar 
do recoiJot' 11 loi imposta poJa força dn I'n?.iio. 

Tendo o St•. Silveira Lobo objectado, em 
npa1·te, que-em primeiro Jogar, s ·devo ouede· 
cer tl aupol'ÍOI'iclnde mornl, porque e ta ó a 
gar.mtia do uso das outt•as ft~ouldades - o 
ot•ndot• contesta o o.p1rto, pedindo que o nilo 
inLorrompam, pm•qu11nto isto nlongo.rü1 o seu 
discurso, o, proso:;uindo, obse1·va qu·o a supo
riot·i<ln .e moral, a quo noaba de tl!ludit• o nobt•e 
senador, não pódo, cm ultima analyso, deixar 
de fun mr-so na baso racional a <JUe olle orador 
ha pouco nlludia. 

O Sr. sanador pdlo Rio Gt•nnde do Sul disse 
que o ot·ndor se collocnt•n n>< vanguarda, com· 

·inn,ndando scrnpi'O Canavni'I'O, Pm•to Alegra e 
Osol'io. S. Ex. não foi fiel em sun narraçiio ; os 
citados cavalheiros, ei•am, naquolle tempo, 
inimigos figadaes. 

Em 1868, .quando sub'ram os consorvador·s 
ao poJ.,r, e o partido con·ervador do Rio 
Grande. se con~regou em torno do presidente 
dtt provi11cia, foi que se discriminaram os parti
dos de modo nitido. At6 1868 póde dizer-a1 'lue 
não existia organizado o pa1·tido 1 bera!. O ora
doi' creou ont!ío um jornal e custeou-o com o 
seu proprio dinheiro. lt'oi esta folha quo deu a 
victuria nos lib91'~os na eleiç~o do 1872, victo
rh> tanto mais bt•ilhante quanto os vencedo
res não dispunham de nenhum elemento ofll
cial. Foi assim q 11e o orador. impoz-s" ao seu 
partido; foi montando a ial~t·onsa, red1gindo a 
folh ·, preparando a 1•iclo1'ia da.; urnas, 

Tratan lo-se da eleição geral, o general Oso· 
rio escreveu ao or tiO I' uma c11rta perguntando 
quaes seri 'm os candi:laLos libera,.s no 2• dis
tricto. O orado1' in <icou estes nomes: Silveira 
Martins, Dt•. Thimotoo Pereira da Rosa, Dr. 
Henri'! ue .1' A vila. O Sr. Dr. Thimoteo decli
nou dnssa honra, occultamonte, contra os pe
didos do orador; e foi então quo o genot•al Oso
rio co~ovidou o Sr. Barão de Mauá, escolha gue 
o orador nãu app•·ovou,opinnndo que, ai não lia
via homens habilitaJos do partido na província, 
melhor seria que fossem eleitos os Srs. Marti
nho Campo·, .Tosú Bonifacio, Christ.iano Ottoni, 
Tavares Bastos e Aífonso Celso, )ibernes dis
tin•·to< que vantajo .amonto prop11gnnriarn os 
interesses do parti .o. Esta idéa não agradou 
porque os elr.itoros r1ueriam ter os sous pro
cura:lores perto de ai. 

O Marquoz .to Herval não era um homem de 
lettras; m~ts com sua intellignncia excepcional 
e algum tanto t•eb Ido, aPodo obrigndo a viver 
constantemente sob o rogirnen milit •r, tinha 
em politi,·a algumas mnnhus do raposa, que 
talvez constituam grande '1 ualidnde aos olhos 
do alguem, por<Ím niio aos do ora lo r. q uo p•·e
fet•e em tudo a frnn~neza o a lenldad>, 

Po1• isso, quando o orador estranhou que 
S. Ex. tivosso convidado ao Bat•llo do Mauu, o 
finndo geno••al obj~ctou qun, já estando convi
dado aquello cidadão, n•io pa1•ecia bom obri
gai-o o. fazor um papel menos honro,o. Nom se 
limitou n isto o gtmeral, maR, a' crificnndo a 
candi<ht11ra do honrado sonadot•, o Sr.Aviln, a 
convoaioncins ou noo<'ssi<lados da occnsi,io, ox· 
cluiu o nobre sonndm•, ndmittin,lo umnrnifl'o, o 
consnllwi"o Bl'lls~no. 

O m·nrlor nl1o pôdo ndhot'ÍI' n isto, o p"t'gun
ton ao gonornl: '' ó nssim ~no V. r·~x. pt•ocodo 
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no cnmpo do blltnlhrt 'I Distingllo aos quo nilo 
comlu;tom, e Ancriflcn aos quo se expoern nu 
pel ·jn 1 »Ouvindo isto o g-eneral !'iscou o nome 
do conselheiro Br•usque o ndrnitt.iu o do nobre 
sonndor. Já se vô q ui1~ inexadamente o · nobre 
senador• expo~ m fn tos, Publicada a. chapa, o 
general oscro,•on urna cai'ta no nobre sonndor 
fazendo-lhe sentir •JU" rt sua cnndi,Jntul'll dos-

, contenlrwn n muitos co-religionurios, O hon" 
rado s ·uador• desi.ti•1 delln; e ora sto quo o 
B'~>noJ•al queri:t, pelo quo immediatameute ,;iJb· 
stituio o nome d1> lionrndo sana .or pelo do 
conselheiro Brusque, envhndo no orador uma 
cart·, dr:clarando que o fnzia. com n devida uuto
riz·tção elo honrn.lo senador•, 

Ató ontib, como so vê, nenhuma rlivergencia 
houvet·n entro o orador• o S. Ex. ; mas qnnn•lo 
occorreu a questão onti'O o orador• e o Sr,Bnrito 
de Muuti, o.Sr, sanl\d•n• paio R•o Grnnde, quo 
devia favores ao Bnr·ão, pr,.tondou impedir n 
livre manil'estuçiio do corpo eleitoral. 

Este man:festou-so om contrario, o o hor..
rado s•mador. tlescontonte, poz ter·mo á publi
cação do. l'olhn libm•al, declarando que o fazia 
}JOr•que o parLillo •·slava dissolvido. 

Suhiu o or•ndor do ministol'io, e nlío cnr•ece de 
ro"orJur o modo por qud fJi recebido no Rio 
Grande. · 

Rel"tivnmonte a sua dissidencia com o ge
nerul Osorio, lombr·u n4o sor• verdade o que 
diz o dit;tdo: « quun.!o um não quor, dous n«o 
bl'ignm . » Por s UI\ par•t) o orador fez todo o 
posaivel para e1·itar• o contlicto,· E isso não 
obstou a quo sa cbogassn a lançar na conta dos 
poccndos do or•rdor a onfermidado. que roubou á 
patria o goncr·al Osorio. Nilo hn m11·ior iujna
Li\ul : o general contava mais d•1 70 annos, e 
nes'n ida .e ns enfermidad<•a enconl.l'am um 
o.rgani•mo já gasto o pouco >Lpto para resis-
tJr-llr"s• · 

Depois da mor·to do.general, convidou o ora• 
dor o hont•ado senador pelo Rio Grande para 
r,.zer pnrto da lista sextupla; S. Ex, aquieaceu, 
entrou na lista o snbiu eleito. Mais tarde o 
orador: recebeu uma cnrta de S. Ex., pe :indo 
pal'n •or nou•ea:lo president~ do Rio Grande ; o 
com etfoito u foi. 

Queixa-se o nobre son,.dor do que o orauor pro
cur•asse intorvL· na sua aJministração. O ora
dor samp; o entendeu qun nli.o aó os mini.~tros 
como aquellos que os apoiam no parlamento sito 

Em 1874 repetiu S. Ex. a mesma opinilio na rospon<avois pelo governo do pniz. Nem isto é 
ass •mblón p: o incinl; c entrotnnt' es•o par- novidade no 'Ystomn r•oproA1ntntivo. E' oquo 1111 
tido, 'llle S. Ex. dava como mor·to em 1873, ba livro lnglnter•ru se denomina pntronagc. Alli 
10 nnnos qun o tem cumulado do honrns, trn- sempre os ministr•os ontenJeram quo 1sso ao 
zon~o-o ató d cndeirn que occupa no seuadn. · ctcvia CQnceder• nos l'opresonttlntes Jas diver-

D.lpois do t1•nncar '' folna liberal, collleçou 'as localidades. Quando o exerc;.cio desto di
S. Ex. a escrever ar•ligos anonymos em um roito tonde n exorbitar, o cm•rectivo ostá na fil
jornal .qse ao chamava Jltalaia tlo Sul; cl cnlizaçito r!o pnrtid!l contt·urio. 
nessos nl'tigos ,Jef·ndeu o prnsidente cnnser- O honrado Menaclor, que alias nunca se mos
vndor Cardoso de 1\loraes o utacou O< li bel' tOS trara infonso a e<tes· p1•inr.ipioa, nilo 01 quiz 
sou; CO·religionar•ios. Quo nome dar a ist.o ·~ O admittir, aindn com d~trimento dos interes~es 
fncto póde cansar· ostmnhoza; mas, parn com- elo sou partido durante a suo. gestão .presi-
proval-o, I à o orndot'l,·echos de uma cm•ta de BO dont•inl. · · 
do Julho do 1873, ns·;ignada pelo Mnl'c1noz Jo Contou o nob1•o senador um facto do Passo 
Herval. Fundo e uma historia da Soledade. Quando ao 

Em seguida narra o orador o occorrido quanrlo cl,miltiram as autorida,'!es daqunllnlocalidade,o 
o nob••o senador poJo Rio Gt•anJo, o Sr. A vila, omdor censur••U o facto, com tanto mais rl rei to 
m'ost;·o~-•e fuvot·nvcl. na IIBS~mbléa d" provinciu quanto apoinvn então o governo e el'a lambem 
do Rio Grande, em 1874, ao contrato do cnnal . por isso re•ponswol, notando-se que fóra quem 
elo Sangr•a louro. Accentunndo-so ninda mnis in licar11 o nome do honra:lo sen11dor pnra pre
por• isto a divor•gcncin entro S. Ex, e o orador, aidonto da pr•ovincin. 
partiu S. Ex. pnm n su:1 tert•n, o Jagunriio, onde O honrnd1 ar•nador ouvindo n cen,ura, d~a
sot•viu, ó co:to, no pnr•t'do, mas não pm• dedi- cul"ou-s··, nll~gnuclo as ·razões por que assim 
cnçtio no 1•ar•tido lib~rnl, son:io por JUe no ,la· procorlor.,, Poucos dins dopoisd.,ixou S. Ex. rio 
guar·ão as Jissidoncias pnrt.i :111'ins são tom hom . ser presidente, o attl'ibuiu ao orador a demiss«o, 
poss·,aes o ao nobr•o senndor• era impos<ivel, qnnndo \'ara olln do l'ór•ma alguma concor
noàtns circumstuncias, manter-se impo.rcinl. rorn. 
Assim passaram-se troa nnnos, · quando, em Tem prosontes documentos que ao referem a 
i876, o orador, hosp· dando-se no Jagum•ilo cm acto< do nobr•o senador, praticados na pre~i
c:tsa do Sr. Diann, foi visitado pelo honrado dencin do Rio Gr•ando, o do quo só teve conhe
se nndor. (C Ol~tc.,taçiJas rln s,•, A vila.) c ·monto d~pois da demissão do S. Ex., no tos 

Pnrr\ n oleiç:io tinhnm do entrar o g·onornl que não l>Od.inm ser do modo algum approvndos 
Osorio o o Dr. Flores, rc~t.rwa um Lel'Co ro por ~uom nfio quizosso tomar a rosponsnbili· 
Jogar; n orador convidou n diversos cidndiios dado ele t·mtns Wogalid-'·do~. rle tantas onor
que o r.,cusarnm, o onttio c0111'idou tamb••m no midacios. 
nobre Honnd111·, yuo tnmbom declinou dn honrn. Refore-so, om pl'imoiro Jogar, 1\ comprn de 
Entilo condo<condou o ntwlor• pnr·n ontrm· nn torr'OllOA, BUHLcnl:nndo qtro o nobr•o e<inador roi 
chapa. Em tudo i~lo bom so mnnife.st '· que o inexncto 111\ nal'r'nç~o que, nosso re~poito, fez 
ornd •I' nuncn foz qut·stiio do ambição pessoal. no 8"111\do, o tnmbnm qno foi illcgal o sou 

Hi"toril\ o Ol'ndnr o modo por quo so houvo uclo. 
om snns r•oln•;õos rom o honrrvlo son:> lm• poJo I Exvüo ntinuciO'l\lllOllto como •Js factos so pns
Rio Grancio, clopoia cln asaon\"io doa liboraoa, snrnm. O Ol'lldor eslava nn córto, o ign01·nva o 
cm 1878. 'lU O Jmvin. n n'so l'Os!fOilo; dtlVindo ful!nr tlr< 
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compra do torras, suppoz ató quo se ti•aüwa de 
ordom do governo goi·nl. Escreveu, é certo, 
uma carta no nobro senador, o resumiu o sen
tido della : recommondou a compi'II das torras 
do Brito, de quo tinha int'ormaçi!o do. serem 
cxcellontes; a rQsposta de S. Ex. foi quo jd as 
tinha comprado. 

O acto, \1orém, do nobre senador, ora illegal, 
como depo1s verificou, e passn. a demonstrar. 
J.ê os artigos da lei do or~amento provincial, 
que autorizavam a compra de torras, o, compa
ranrlo-oa, mostra que a autorização vinha a BOI' 
nonhum.1, desde que dependia de verba, que 
não se realizou ; porque, sendo-lhe destinadas 
as sobra• do -pagamento do juros- e tendo 
havido, em vez do saldo, deficit nossa rubrica, 
é evidente que caducara a autorizaç~o. HOllVo, 
portanto, emissão de apolices, no valor de 
202:420$, sobre juro que não estava votado. 

CitL ainda as outras terras compradas, as 
quantias por que o foram, e os nomes do seus 
proprict:ll'ios, sustentl\ndo rião· serem ollas 
convenientes, algumas que jll. haviam sido 
abandonadas, e. outras que até oram litigiosas ; 
havendo terras compradas tambom a um parti· 
cular, que as adquh•ira do governo, venden-
do-as entretanto pelo dobro. . 

Depois de censurar todo osso procedimento, 
observa quo ainda os~as terras estão por medir, 
o quo nilo custará menos de iOO:OOO$, vindo 
assim S. Ex. a ter ordenado illegalmente uma 
de<poza superior a 300:000$000, 

Refere-se depois no facto de restituição que 
S. Ex. mandou fazer da fiança do. administra
dor da recebedoria da mesa do rendas provin
cinas, contandJ as circumstanoins que o re~ 
vos tiram, o qua o orador desconhecia, quando, 
respondendo ao nobre senaclol' pelo Pa.rami, 
defendeu o nobre senador. / · 

Foi por conhecer cl~pois estes factos quo, .na 
qualidade dei relator do orçamento p1·ovincial, 
censurou o nobro F.enndor em relação aos ul· 
ti moa mez~s de sua administração, o qu3 fez 
para não ter delles responsabilidade. A isso so 
limitou por ter S. Ex. d·Jixado do ser adminis
trador da província, e parecer-lhe falta de ge
nerosidade batel-o, quan:lo ja se havia re-
tir,,do. · 

Expõe em seguida minuciosamente todos os 
f,cto• occorridos nn eleição posterior: n recua:~. 
elo seu voto, quando os aoua amigos lho apre
sentaram a candidatura do· nobre senador, o 
como deJ:lOis, às instnncias desses amigos, res
pondeu que não o apresentava, mas quo o 
acoitarin "i viosso alguma indicoção das lo
cnlid~des .. Nesse sentido telographara pll'a 
ltaqm, o outros Jogares, o ent!i.o as influen
cia~ doc.sas localidtdos pediriam no centro a 
su" nprosentaçllo. · 

Lei neste ponto alguns topicon elo uma .cni'tit 
do nobre senador, escript:"•. quando pn1•Liu parn 
o. Jaguarão, om quo diz quo as rolaçGos poli
ticas entro ollo o o orador clovom sompro BOI' as 
mosmns, som quo doem ouvidos nalguns amigos 
ambiciosos, que procurnm intrignl-os, Declara 
que niío conhoco ossos amigos, do quo !nlln o 
nobro s.onudor, pois ninguom lho foz intrigas 
arespe!Lo do S. gX, 

Refere aind11 algumns cil'cumst~ncias quo 
ontito se dol'llm, o om apoio de sua ver.lnde m
vocll o testemunho do nobre ministro do im-
poria. . 
· Refere lambem o que· se passou em um ban

quete· otferecido então ao nobvu senador em 
S. Gabriel. S. Ex. J.ll'eten:lou feri!• o ora,Jor, 
mais deus amigos, CUJOS nomes declina, mani
festaram o seu descontent~montn pela maneir1\ 
por que S. Ex. se exprimia, e o nobre senaJor 

. teve de contramarchar em suas extllioações, 
Perde11 então de vis lP. o nobre senador até que 

se verificou a eleição, o tendo S. Ex. dito que 
teria 300 votos do maioria, não foi eleito no 
primeiro oscruti~io. . 

Expõe em seguida o que foz para o 2• escru
tinio, 8em ser a pedido de ninguom, assegu
rando nesta 'occlsião.-_que não apresentou o 
Dr. Antero, nem o D1•. Barcollos, oomo·affirmou 
o nobre senador, assim como nilo a t1oiou a pro
tenção do Dr. Escobar a uma eand1datura, de
clarando-lhe que não intervinha no pleito 
elei'toral. 

Depois do referir quanto se passou até li eloi· 
ção, em que ficou eleito doput11do o nobre se
nador, pa~sa a expor quanto occorreu na vaga 
de senador abo!•tn pela morte do Sr. Fio· 
roncio do Abreu. Na exposição dos factos, 
chega ao ponto em que foi oscripta a carta, a 
que já alludiu em outra oce~.~sião, e que depois 
exphcou o nobre senador. Lê ao senado osso 
documento, annly:Sanuo os seus principaes to· 
picos, para mostrar romo o nobre senador reco· 
nbecia o orador como chefe do oeu partido na 
província e pedia o seu auxilio, 

Explica depois a sua posiçiio do opposioionista 
ao ministerio pro2idido pelo nobre. Visconde de 
Pnranaguá, o refere o que se passou com os de
putados da. sua provinc1a,invocando ainda o tos· 
tem unho do nobre minist1·o do imporia, e asse
guran:lo que nuncll se quiz impor a ninguem, 
ao contrario do que assegurou o nob1•e senador. 
O orador nas lutas do parlamento acostumou-se 
a contar só comsigo, certo tle que o valor da cp
posição não está no numero, mas na qualidade, 
porque os governos não vh•om só do votos, mas 
tambem da opinião publica; o quando o ataquo ó 
justo e procedente, o os oi·ros se agglomoi'am, 
não ha po:ler humano que sustente uma ma
c~iina que a natureza doct•ctou que sojn derru
bada. 

Quando ·o ataque é justo, a força moral se 
robustece; o po1• fim ha o t1•iumpho. Por isso o 
orador, niio obstant-l o eou temperamento bi
lioso,niio ao apressa, tem paciencia para espo
rar. Tambom não ó invejoso,e o prova a maneira 
como na provinda procura os homens do ta
lento para que so não desviem, p~ra quo não 
vão parn os tdvor.mrios, o so aproveitem no 
desenvolvimento do lll'ogrosso o dn.libordade. 
Assim ó CJIIO foi procui•nr o noLro ministro do 
impcrio, que ó o prim~iro talento da novi\ gc
raçüo rln provincin. 

Ha uma eouHn, qno vnlo nmia do quo ~OI' 
grando-ó abril• o caminho, o servir do oacnda 
para quo subam os maiores, E si o nobre se
nador ostt\ sentado nn sua cadeira ó porque 
nll'IWosson n pitmdlt1 qno o orndor nbrin it ma· 
ohl\dinlm. 
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Recorda qllo o nobi•o sonndai' nté lhe foz oat•ga, uo thosoureiro das loterias, logo telagraphou 
contl't:l a honl'a e glol'ia da p1•ovincin, das no- Jlara o proaidonto da província rocommen· 
moaçõea e despachos que alcançou om teinpo · da11rlo seu genro, moço illexpodonte de pouco 
om que e~o~tevo om opposição. . mais de 20 annos. 

Expõe ao senado como esses factos se passa· Censura a portaria do 7 de Março, que lê, il 
ram. Quando veio pela primeira voz ao parla· nnalysando-a diz que S. Ex. mandou para o 
monto, quaai numero um, havia apenas, da sua Rio Orando um oculista do Rio de Janeiro com 
provincin, troa magistrados, em todo o Imporia. uma subvenção do 3:000$ estudar' a lagóa de 
Até os logaJ•cs de aupplentes de juizes munici· S. Gonçalo. p~>rll d'ahi tirai' resultados para a 
paes eJ•am dados, no Rio Orando, a filhos de ou- abertura da b&rra I Na opini!to do orador, isto 
tras províncias, como quo duvidando-se ela leal- n!to é sério : é a historia do F'ige~ro. , 
dada e dodi~ação da provinoia à causa do lm· Justifica as palavras 'lua disso em rolaçlo aos 
.perio. Conseguiu então que se contemplassem ropu.blicanos da fronte1ra do Rio Grande, e em 
alguns rio-grandensos na classe dos magistra· que o nobre senador quiz ver alluslo ao 
doa, tecendo grande elogio, por esse lacto, li nobre presidenta do conselho, paractJndo·lhe 
memoria do Visconde do Rio Branco, e igual· por isso achar-se já o orador em opposi9ilo 110 
mente ao então ministro da justiça, Sr. Duarte gabinete. 
do A~cve:lo, que comprehendeu a politica com Explica esse neto do nobre p1•osidento do con· 
sabedoria. selho, assignaudo o manifesto republicano, por 

Neste ponto fáz o orador consilcraçõee de uma corta fraqueza, pois S. Ex. nlo pensava 
ordem politica, apreciando as vantag.ma do daquello modo. Mas S, Ex. n«o tinha direito· 
ayatema monarchico' sobre o republicano; o vai·' de estragar as suas podeJ•osaa faculdades, o seu 
tando a referif•se .à eleiçllo da li~ta S)natorial, talento, a aua energia, que podiam aproveitar 
de que foi eseolhirlo o nobre senador, diz que ú causa publica. O orado!', si fosse republicano, 
nilo aftlrmou que fizera a eleiçito, mas que para· nilo o seria platonico, porquo comprohendo que 
ello. concorrel·a, e que, sem o seu auxilio, S Ex. nlo se póde mudar a fórma de governo nem as 
nilo te1•ia feito a sua carreirà.politica, instituições sómento na praça publica o no 

Não poda a gratidão do nobre s~nndor; mas, campo de batalha. 
alludindo a ultima época,pergunta:-qucm fez a Depois de mui tua outras considorações, ai
S. Ex. commandante superior .da guarda nacio· lu,Je finalmente li uma carta publicada, do nobre 
nal1 Quem o convidou para fazer parte da lista senador, jurando que S. Ex"nilo ora capaz de 
tt·iplice, e depois da lista aextupla, em que foi fazet• o que nella affirmn.. H a pessoas, .conclue 
escolhido 1 . o orador, que se vangloriam do que não.fize· 

Neste sentido faz muitas rotlexõas,tornando a ram para conquistar consideração; mas fazer 
roferir·S3 ll sua opposição no ministerio Par:1- garbo de actos que se nilo praticaram, collo· 
nnguá, em que fui acompanhado po1· deus' depu· cando-se fóra das leis geraos da socie~ado, ó 
tados da sua província, tendo os outros seguido uma aberração do espirita, é uma loucura. 
à politica do governo. Hoje,pois, como sempre, Ficou a discussão adiada peln hora, 
d~ pé, pódo perguntar: qnom foi que teve 
razão V Rt~tirou-se o Sr, ministro com as mesmM for· 

Refere depois o que se passou com a divisão malidades com qus fóra recebido. · 
dos circules pura. a nova loi eleitoral; o seu Da la a hora, o Sr. presidente deu para or· 
unico podido foi que se attendossem á googra· dom do dia 17 a mesma já designada, a 11aber: 
phb o a estatística. 1 ' 1 1/~ h · d d t ) Dissera o nobro senador que o orador se in- a pal·tc (ato • 01·a a tar 6 ou an es 
commodara porque elle nl!o nomeara um o.dmi· Continuaçl!o da 2& di<cussão da J?ropostll do 
nistrador do cllpatazias. Explica no senado podei' executivo, convertida em projecto de lei 
como isso so passou, mostrando como, não pe· pela camn1•a dos deputados, n. i~5, de 1882, , 
dira nenhum tiwor, vendo apenas naqnollo caso, qno abro no ministerio do imporia um credito 
como somJlro, as convonioneins do serviço. · oxti'nordinnrio de 12.000:000$, pará contin~a-

Dopois do ynJ•ins.c~naid.ol'ações.P?liticas nin~la çilo das d~spozas com os aoccorros ~s pro!m• 
om rolaçiio M m1nlsterw pros1dldo pelo Sr. cias tlngcll!l..ias pela. secca. e ·molesllas ep1do· 
Viscondo clB P11ranaguu torna a roforir-so ú. mica~. 
politica quo tom seguido na sua p1•ovincin, di· 
~onda quo, si nhi tom vonciJo uompl'O, ó por'luo 
só Ylli poJo cmlinho dn vorclu'lo. 

Rospondon:lo a outros topicos do discurso do 
nobre sanador, di~ qno S. Ex. apl'OCiou mal o 
uogoeio da ilhn das Flores. Em C?trn occMiíio 
provará quo S. Ex. ni'ío cconnnnsou despoztt 
para o Estado. 

Occupn-so om oog·uida co~1 as obras da dos· 
obst1•ucçiio dn bai'rn do r1> Jagunrlio, lendo 
v~>rioa doeumontos om contoslnçüo no qno nffir
marn o no bro ao nado!'. 

,AssogtH'a no senado qno tondo uma familia 
nunwrosn Jll1o tom um "o pnronto omjli'Og'n<IO 
pnblit•o, nilo podendo tlizor o moamo o nobre 
sonn<!ol', quo1 sondo ministl·o, o vagnndo' o logar 

2• parte ( d 1 I /2 horct da te~rde ou antes ) 

.3• discussão do projecto do sonado,concedendo 
ao Dr. João Baptista do Lacerda um premio 
de 30:000$. om romnnoração da aun descoberta 
dn ncçilo do porma11g~n~to do. potass~ •. como 
antídoto do veneno ophuhco, artigo ndd11lVO do 
projecto de loi da receita geral do imporia para 
o oxercicio de 1882-188::1, sopnrndo para for
mai' prqjoct'l d~s:incto, pnrn que se votou ·!is• 
ponsn do intorstiCIO. 

Dita do prqjocto do senado, letti'U E, ele. i,883, 
uut01·iznndo o govomo tt concodor ao JUIZ de 
dír0ilo dn comarcn do S. Jeito dtl Barrn,·na, 
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provincia do Rio de Janniro, Amphilophio Bo
~elho F1•"ire de Carvalho, um anno de licença, 
com ordenado, para tratat• de sua saudo onde 
lho convier. 

i• dita do projocto d11 commissilo mixtn, 
letLra A, do. 1882, alt••raudo as di•fosiçõos da 
lei n. 3029, de 9 de JaneiL·o do i88 o do rogu
lamonto n. 8213, d·• i3 do Agosto do mesmo 
anno, relativas as camaras munidpaes o juizes 
de paz. 

Levantou-se a sessão às 3 horas e 40 minutos 
da tarde. 

52• SESSAO 

IlM 17 OE IULHO DE i883 

Presidonoia do Si'. Ba1·t1o de Ootagipa 

SUl\IMAI\10.-Apolamoulo do ,·oquorimonto do Sr. Molr. 
do VMconco.tos. O mo:nno Sr. tlot..lo a rotira.d.1 tio :itlU 
roquorimon,o.- O Souatlo COIH~o~lo.- Pnuu:rn.A. I'AnTK 
P.\ ontuur no DIA.- Crodilo do miuiiFlorio da irnporio,-
Diz~cui'IOS tios Srs. Marial tmimsll'-n tio imjlorin). ,lun· 
~uoira. ('!)) A.ut;to, o AJTou1m Co!so. AdilwJOnto,

·l:)soo:-.D.\ l'o\1\T& PA OIIPI::ll DU UIA,- PromiO pola tJO:iCO• 
borta.dn aeç1lo tio pot·maugunat .. do potassa, co111o an· 
Lidolo do vonono ophitlicn, Eneorramo•:to.- Lieonl'n. 
a juiz d1.1 •li rei to. Euco1·ramouto.- A ioi do O do J • 
noll'tt tle a88t, Di:~eurso:i do Sr. Cot·r.oia o LafaycUo {pro· 
siJonlo do eonsolho.) Eneo1·ramonto c.la ta di:~en:~:~ão, 

A~a i I horas d~ manhã acharam-<e presentes 
33 Sra. senadorilS, a saber: Barão 'e Cntegipe, 
Bari!O de Mamanguape, Godoy, Luiz Felipve. 
Jun•tueira, Silveira da Motta, Paula Pes oa, 
.Viscondq do Bom Retir •, Chichor1•o, Casti'O Car
reira, Luiz C...rlos, Barros Bnt•reto, de Lamare, 
Fernandes do. Cunha, Christiano Ottoni, Meirn 
de Vasconcellos, Correi11, Dantas, L·•ão Val
Ioso, Jaguaribe, Alfonso Cel~o. Viriato de 
Me leiros, Visconde de Muri tib:\, Barão do Ma
mo ró, Toi~eira. J1mior, l~ausl.o do Agu1ar, 

·Barão de Maroim, Ml\rtinho Campos, Barão da 
Laguna, Paes de Men lonçn, Nunes Gonçalves, 
'\'i eira da Silva e Visconde de Paranngu:i., 

Deixaram de compa••er.er, com causa partici
pada, os Srs. Di niz, Cruz Machado, F•·anco de 
Sa, Octaviano, Silveira Martins, Henrique 
d'Avila, Jollo Alfrado, Sinimbu, Rib"iro da 

' Luz, Saraiva, Cunha e Fi~:ueredo, Josú Boni
facio, Viscon.le de Nicthoroy e Visconde de 
Polotas. 

Deixou do comparecer, sem causa partici
pada, o Sr.·Ba1·ilo cie Souza Quoiroz. 

0 Sn. PRESIDENTE abriu n sessão. 
Leu-se a neta 1ln se••ão antocodentn, e, niio 

havendo quem sobre olla fizoss~ ohs~rvações, 
deu-se por approvala. 

Comparocoram, do pois r! e aborta a sessão, os 
Sra. VJscon<lo de Abaoté, Diog·o Velho, Antão, 
Viaoondo do Jagunry, Conde do Baoponly, 
Uchóa Cavalc:1ntn, Silv ·il·a Lobo, Laf,tyotto, 
Soares Brnndã • o Carr1io. 

O Sn. 3° SxanrnTAI\Io, servindo do io, de
clarou quo niío havia espedionto. 

O Sn. 2° SmcB.E1'ARto declar•o•1 quo niío hnvia 
pareoere~. 

AL'O\,\MJCN'I'O DO 1\l!lQUlll\IMICNTO DO SI\, Ml!lll\A 
Dll VASCONC!li.LOS 

Foi li lo, apoiado e posto em discussão o ro
quol'imonto do Sr. Moil•a de VnAconcellos, que 
h11vit1 fioallo aobt•e a mos1 na Hossuo antorio1•, 

O St!. MtctaA (pela ordem) roqtwrou verbal
monto a retirnda do seu requerimento, 

. . Consultallo, o senado consentiu na t•etirada 
peJida. · 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORl/1011'0 AO MINISTEI\10 DO lllf•ERIO 

Achando-se na. saln imme:liata o Sr. ministro 
do imperi•J, furam •ortoados pat•a a deputa<;ão 
que o d8via receber os Srs. Vieira da S1lva, Vis· 
conde do Bon1 Rntiro o Curt•e,a ; e a·mdo o 
mos no senhor introduzido no salito com as 
formalidades do estylo, tomou ass·.mto na mesa 
á direita do S1•. presidente. 

Continuou em 2• disctlsaiio, tom a emondn 
otferecida no pa ocor d11 ~ommiss~o de orça
lll"nto, a rn•oposta do poder r.xecuttvo, conver
tida orn projol'to d·l lei pela c~mal'll dos depu
tllJoi, n. 135 do 1882, rple 'íibro ao ministerio 
lo imrel'io um crédito oxtrao1•tlinal'io de 
12.000.00:•$, para continua•;i!o das despozas 
com os soccorros ás Jll'ovincias flagellada.~ pela 
secca e molestias opitlomicus. 

O Sr. Maciel (minist1·a do imperio) 
começa docl,ranJo que, sobre os esolarocimon
tos quo pediu o illustre e 'Dador poln..ll''ovincia 
do Pat•aná úcot•c' do cred·, to em dtscussão, o 
governo nada t~m a accr ·scentar ao que diss~ 
a honrada cornmis~ão do senaJ.o. 

Qu-mto á punição do cl'imino~os por fraudes 
pratic·1das na di ·tribuiçilo do" soccorros, que 
tmto custaram ao paiz, de q11e lambem se oc
cupõu o nobre sonalor a quem respondo, o que 
lh•J cabe diz •r ó que,apeza" de offic10s dirigidos 
a.os presid •ntos de vnt•ins p1•ovincias a tal ros• 
prJito, p·.llas administrações antorior''B, na se
cretaria do imperio, hoje a cat•g > do orador, 
nMla consta do poflitivo com rdlaçiio á desco
berta ou não dos criminosos indigitados, quer na 
im.~ronsn, quiJL' no Jlarl:tmcnto. . 

Em vista dos rolatm~ios anteriores, póde sem 
duvida a~sogurar-so, o é facil do conjectural', a 
verdade do aHfiOI'to de quo houve desvio <los di
nheiros pub!icos na ma.teria do que se tl•ata. 
Mas, dahi não pó le vir pnra o governo, nom a 
oste se póde imputnt• culpa algum>t por osso 
facto. 

Nilo hnvin sorviço alg·um ot•ganizndo. os ~n
cllrrogndos dollo não oram funceionarios nu
blicos, n maior pat•te das vezoA orn.m cidndãoa 
que tinham pn.1•a o governo o mr•reoimento de 
SO olfOL'OCOI'OlD pni'U Um BOJ'VÍÇO O•ll "i de difficil 
de<olnponho. . H I'Ospoctivns contn~ nií' po
diam, pois, se1• p1•ostndns com a oxnctidno qno 
a.li:is ó oxi~·ivol lrlltllndo-so do serviços bom o 
devidamente 01'gnniz11doa. 

Arlduzinclo aindiL cliv•,rsas consid01•nçõos ROb1•o 
oato ponto, concluo o oraclot• doclnranJo quo nn 
aecrutaria •lo ministerio n sot1 cargo n«o consta 
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a. existencia do processo algum dos !'netos in
diCudo~ pelo noiJt•., senudut·, pat•ecundo-lhe o•
cusadu ttct•esc:ntt~l' que de now pede inf >r>nu
~·~es aos · pronlent>•s ue provinc1a, P"l'a saber 
s1 u.lg·un1a cousa occot•t•eu dupois dos ultimas 
otU?ws 'lue a tal respeito viot·am t1 secretal'ia 
do llll pOt'IO, . 

Ollservat•a que, si houve fraudo o desperdicio 
do dinheiros pulllicos, necessariamente houv•l 
tamuom mui tas victimas da calumnia, o Rem 
p~ovaa nüo póde o governo lançar a conta dé 
ctdudtla algumliCtos criminoso< quo vagatuente, 
sob a c~~a do anonymo as ve.zes, com irres
pons~bthdade sempre, são at•ttculados. 

Alem de quo·nad:t consta de i•Ositivo, o s<'
nado comp.rehonde que ó impossivel, com os 
n~ssos habitas, com a piedaJe do coraçlio brazi-

. letrd, que pnrdoa todos os crimes, descobrir, 
pr. n~ipàlmente depois d" decorr dos annos, os 
crwunosos que exploraram a grande calami
dade do Coará, 

Nilo quer isto dizer, do modo algt11n, que 
hesite o gove~no, quando por qualquer meio 
tenha conhommPnto de quem sejam os crimi
nosos, em faz~l-os punir devidamente. 

Passa a t•esponder a outros pontos do dis-
curso do honrado senador pelo Parana, · 

Com reforencia 11 denuncia publit•ada por um 
jornal ne S. Paulo de oxnrcor o secretario d • 
governo a advocacia, f.tcto contra que' se mos
tro? o nobrn senndor e outros, que nessa oc
castíio o .ncompan_haram, in.lignado<, pensa que 
com ell'e1to niio r; t•egulnr semelhante procedi
mento, o aqui deve decla:•nr que este funceio
nario peJiu demisstlo do seu c~Lrgo no dia ~O do 
Junho, demissão que ha de ser dada porque 
ninguom é obrigado a servir um cargo pu
blico ; m s diz isto d·~sde jtl, para q uo nito so 
supponha que intluitt li isto a de nuncta da,1uelle 
jornal. · 

Sobro o ponto contt•overtido, Jloróm, o que 
póde di1.or ao nobre sena lor ti quA, por acto 
solemno do governo, os S<)Crotat•ios das presi
doncias pódem advogar, 

Pnrn confirmat• oBta asset•çito, o ora:lor cita e 
lê o aviso n, 104 dn 8 de Ma>•ço de 1866, gue 
procedeu a audiencia do conaelheit•o consultor 
dos nn,•:ocios da,iu4iça e da respoctiv" secção 
do conselho de estado, pelo qual se declarou quo 
os secretario>J das prositl 'nci18 podiam ad
vogar. 

Não se póde, portanto, oruquanto não fôr re
vogar! o este aviso, o o centrado n>io se decreto, 
impedir ou prohibir que oa secretario& das pro
sidoncia' advoguem, 

O hom·ado snna lot• polo P·u·ana, tambem 
com in.·tign·1çiio, censurou o acto do minietorio 
do impe,·io, dirigido ao presidente da provincia 
do Rio de ,Janeit•o, que o consultou sobro a in
tc•rpret~>çiio q uo se <lnvia dar 110 artig-o do regu
lamento oloitor:>l concemouto a eleição do pro
~idento d·t cumat•a numicipal. 

A censura de S. Ex. r"c·,hiu sobre dous 
pontos. As razões om quo fun<lou n. pr'moirn. 
foram : r1un depois da loi oloitornl, nllo tom o 
governo com1) toncin para expodil• avisos deci
dindo qnostões sobro ~<sto nss 1ntplo. 

PJ'imoirnmenl.e, quahtuot• quo sojn a disposi
çiio no alc,tnco do texto dn loi citada Jlolo 

nobre senad~r. nito ostá o governo privado de 
rlut• ~os pre8tdente~ ,[e provincia as instruoçllea 
'JUeJulgueoon ven1onte, dentt•u d& orbita de suas 
atLribuições ; em segundo Jogar nio se 'póde 
compt•ehender, em vi><ta do tex:t~ t\ que se refe• 
riu o. '!obro senatlur, qu •. hnja para as oamarss 
mun.tetpaeH, quunto ~ elo1ção de seus pr•aiden• 
tos, tasu 'lUA o nobre senado!' pat·eoeu suppór. 

Considerando as oousiiB como realmente silo • • t 
as c~mur.ts m.u~tctpaes r>!presentam um ele• 
m.ento ~e admt.n\stmç4o, alio instituições admi• 
nt•trat1v •s, SUJeltas a certos respeitos aos pra• 
sidentes de provincia, que alo oomp •tentes para 
julgar til alguns recut•so3, e podem até sus• 
pendei-as. 

Como corporaç~es adminHrativas estio me• 
dinll!ente dependentt•s do governo geral, o im
meltatamente dos presidentes de província no 
exerc aio do suas uttribuições legaeà, 

Não pód''•.P.orta.nto, o !lu~ ae p~1sa· nas c~
ma,.as mun1c1paes ser md1ft'erente aos presi
dentes d· > provtncia, como o niu póde sér ao 
gove~no, que tleve velar e fazer com qué se 
cuwpralll as leis, · · · 

O poder executivo, a assembleia geral, tanto 
o senad'' comu 11 camara dos deputados têm o 

. direi to ~e sáber si os pras dentes proo,;dem de 
co~·fot·mtdade c,om ae p~escripções da lei. E, 
p01s, S· a ler detilrmma qual o· modo por 
que as camaras devem procelor em c rto1 casos 

'podem os presidentes eixur que a lei nio sej~ 
obs~rvada1-E' ao que leva a theoria do núbre 
·senador, 

Si o _juiz .d·l dircit? não <la cumprimento a 
uma drspoatçtio de let, ha recurao; mas 1i a ca• 
maramunicipal el•·ge o aeu presidente de modo 
contrario !I lei, a quem cabe onhecer do Cacto 1 
- Necessariament · ao 1:oder que, pela lei, é 
competente, ti autoridade administrativa, ao 
poder superior, 

A camara dos deputados o o senado podem 
rogulat·-·ae pelos seus ragimentos ; roas as ca
maras municipaos regulam.se' pela lei, cuja 
observancia o governo deve procurar mantJr; 
e, em face do texto citado pelo nobre aenador, 
a respeito da eleiçtto los pre.•identea da• cama
r~s municipaes, o governo é o po:ler compe. 
tente para conh13cer si se procedeu ou não de 
conformidade com a lei, 

O ot•ador procura ainda demonstrar quo ntto 
foi um '"'tO partilario; que n4o foi por elle 
croa lo o mo lo de proced"r urguido; que o en~ 
centrou existente, o, portanto, nllo exorbitou, 
como disan o nob1•n senador, Achou esse alludi. 
do c~minho e, cJmo o julgou muito regular, 
seguJU•O. 

Quanto ao segundo ponto, o de achar o nobre 
senador estranho que fosse objecto do um re
curRo a annullaçAo tia eleiçilo do presidente da 
cnmn.ra municipal de Nicthoroy, observ:\ que a 
lei dtl recurso contra qualqunr deliberação da 
mesma camara. Ora, o presidente, que se jul~ 
g'nva . eleito,. foi. quem reclamou por ent<1nder 
ter stdo preJUdicado por uma deliberaçilo da 
cnmara. 

O nobt•n senador nncontrou tainbem que foi 
umt\ a·•plicn.ção fnlsn feita ao caso occurronte, 
o d11 di•posiçao do nrt. 147 § 4• do decreto do 
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i88i, que manda inutili~ar n codula que ó houvosso desmando', tal voz nao ao cul'ecesse de 
dnda com o J•otlllo divorao do sou contendo. i:000$000, 

O orador ontende que, em falta d0 soluçlio es. o Su. JuNQUEIRA:- Sr. pro.,idente, 011 sou 
pocial d~ lei pal'a o caso, a disposi\'ilo dt\ níos- l'n!icnlmento opposto á comlusiio do parece!' da 
ma lei a que t•ecorrou e de quo nlio queJ•ia sahil• illustt•adn comnuss1ío, Nilo nego o meu voto ao 
era aque!la que mais applicaçlto tinha. cro:lito, o dinhoiL·o estli g·asto, o govemo não 

Procura outroBim 0 or11dor pemonstrar que podia deixar do soccorret• as provincias do 
não houve espirita p•lrtidnrio, por parte do go- norte,tlngclladas pela secca.,, 
verno, como aliás so afiguron ao nobre senador, 
no modo po1• que decidiLt n qucntão de emp1te1 O Sn. SILVEIRA Louo:- g• este um veso que 
sendo que nem a esse respeito ao innovou cousa · annulln o parlamento. 
alguma; fez-ao npenas npplicaçllo do que esta vil O Sn. JuNQUtliM , , , e aproveito a occasilto 
escripto na loi a respeito do hypothese iden- para dcclat·ar que casas pt•ovincias merecem a 
tica : a prefet•encia da idade em taos con- minha sympathi11 ; a do Ceara.,, 
dições. Os c C 

Quan:lo teve a honra de merecer a attençíto n. ASTRO ARUE!RA:- Ollrigndo. 
do senado pela primo ira vez, explicando factos O Sn. JuNQUEIRA , •. para a qual um seu 
de su:t provincia, foi censurado por não tel' nobre ropresnntanto, ha dias, pensou que eu as
dado providencia efficnz para quo não conti- tava regateando os BOC'corros de qu~ elln pt•cci
nuassJ na presiclencia da provincia o presi- snva, declat•o r1ue muito me merece, pot•quo 
dente que havia sido demittido ; o um honrado sempre e ·teve na primeira linha com suas 
senador lembt·ou que bem podia ter-se man- irmiis, qudndo se tt•atou de defender a honra na
dado que o chefe do policia assumisse a ndmi- cional. 
uistrnção, como estava providenciado na lei. Portanto, não ó para ro,j·ateJr no Conl'Ú, nem 

Parecendo então ao orador sorprendonto ossa ás outt•as pt•ovincina do norto, o dinheiro qtlO 
disposição que niio tinha e~tcontado na lei,nem fó1• preciso para tirai-às do abatimento, da 
em netos do governo, declarou que viria canbr mort; irnminente, qu•J agora occupo a_ tribuna, 

- a palinodia de havei' errado, si verificasse o não; ó P •ra dizet• á ill11strndn commissiio que 
contrnl'io. não posso npproyar o sou tr.Lllalho, comqunnto 

Mas hoje tem o prazer de declarar qúe o que 1•ote, como dias~. pelo cr~dito. 
encontrou na nossa legislação, sobr~ tal assum- Durante o corror da sccca, nos exercícios de 
pto, foi simpl•Lsmento um acto de i872 do hon- 1876:,_1877 ató i878-i879, o governo viu-se 
rado senador pela província de Pet•nambu~o o obrigado a abrir ct•edito' extt·aol•,linnrios pura 
Sr. Joll:o Alfredo Correia de Oliveira, polo qual soccorrer aquellas provincias tlagellndas; estes 
se declarou insubsistente a lei de 1823, que crerlitos foram npp-L•ovndos completamente, 
dava aos presidentes da camara municipal mas no corret• do anuo Je 1879, o então minis
o direito de substituir os presidentes de pt·o- tro do imperio apresentou um credito do 
.vincia. 12.000:000$, como pt•evisão daquillo que se gas-

taria no fim do exercicio e com a terrainaçilo da 
Dadas estas oxplicaçõos , j tilga o ora lor socca, 

tet·-s~ desempenhado do compromisso que to- Pergunto a0s honndos membros rla commis. 
mou para com o senado, a semelhante res- silo : Podem SS. E Ex. assegurar ao senado que 
peit11. essa quanti1 do 12.000:000$ foi aqu~lla que s~ 

O Sr. Junqueira :-Sr. presidente, 
não é passivei que esta discussão cosle de.> to 
modo ; é um assumpto que deve morec3t' as 
nossas maiores attonções, o por isso pedi 11. pa
lavra, porque entendo c1ue o senado nlio pódo 
votar desta manoim o parecer da illustt•e com
mi~silo ; parece·m~ que á nocessario dizer aJ. 
guma cousa, pat•a que se fique sabendo justa
mente aquillo que se vai votar. 

De· que se trnta., senhores l Trata-se de D.p· 
provar o ultimo ct•edito allerto para soccorrer 
as provincias do norte, l!agnlladas pela soccn. 

E~se credito pedido no poder leg1slntivo foi 
de 12.000:000$; nito pódo ser approvado o:u 
tempo, pela accumulnçiio dos trabalho< parln
mentares, e agora vem, cm hora posthuma, sor 
novamente presente ao sen~do. 

Mas, ser.hot•es, não so tratn. 'ómonto de um 
credito de 12.000:000$, ó a ultima do milo por 
parto do poder logislntivo sobro este nssumpto 
importnnto; ossos 12.000:000$ quorum dizer 
üO ou 70.000:000$ ; ó a npprovnçiio on scllo 
por parlo do i'Odot• logislatwo a tudo qunnl.o 
ao fo1. 'I Orn, o.-ta mntrJ•in pórlo pnssnr nHsitn. 

O Su. Sn.v1m1A Lono :- Apoi11do. E si niio 

gastou na terminação da secc.a 1 
Podem dizer que as despezas n:io foram nlóm 

011 ficaram tiquem des~a qunntia1 
Demais, pola discussão que tOJ,; hnviclo, o se

nado não está habilitado a votar a conclusilo do 
parecer da il!ustt•o commissão. 

O governo pediu credito ; eu dou.Jhe o mou 
voto, como dei a todos os outro<,- e portanto a 
essa quantia superior :t 60.000:000$, mas não 
poss1 s~UM·com minlm approvução tudo quanto 
se fez, porqn~ niio estou habilit~~rlo para tal. 

Mas n illnstre commisslio foi adianto do go
vr.rno, foi mais realista do que o roi : em 
casos taes, o dever do parlamento ó app!·ovar os 
creditas, mas nlio pódo npprovar as rlo!p0zas, 
sem que tonh;\ otltt•os elementos. 

O governo foz sou dever : pediu ti cnmara, no 
coner do a.nno do 1879, o ct•o,dito de 12.000:000$, 
c a commLs•ilo do orçamento do 8onn.do nos 
nconsolhn no final do seu parecer o scguin te 
(lê): 

« Fica ap,.:•ovnda a t!ospGza feita com OA soe· 
cort•os {•s pt•n~incia~ tlagellndns pol11. socca o 
moJo,tinH e:oidomicns ntó ti impot•lnncin do 
J2.000:000$, flc·mdo o govo1'no ~nl:ori~ndo a 
pagnr ns qunntins ainda cm divida dossn. pl'OVO· 

.\ 
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nioncia, já liquidadas, ou cm liquidação n:\ pro· 
sente data. • 

Ora, si os 12.000:000$ fol'llma ultima quantia 
pedida pelo governo, e si o senado approva1• a 
conclusão do pRrecel' do. illustre commissilo, tem 
implicitamente dado a sua approvação a tudo 
quanto SG fez no correr dosannos de 1876-1880, 
e te1•á dado llm sello solemne de sua ·approva~ 
ção a todos os gastos até á impo1•tancia de mais 
de 60.000:000$000. 

O poder IGgislativo nilo negou, como não 
devia negar, o dinheiro; mas nós não estamos 
habilitados para prestai' a nossa cumplicidade a 
tudo aquillo que se praticou. 

O nobre ministro do imperio perpa~sou pela 
questi!o em cinco minutos, quando seus talen
tos e e. sua responsabilidade exigiam alguma 
cousa mais : ora preciso que o nobrG ministro 
dGsse aos quesitos do nobre senador pelo Para· 
ná uma resposta mais cabal e mais completa. 

O paiz precisa dessa resposta, porquG todo o 
mundo sabe, do nort3 ao sul do .Jmperio, · quo 
durante essa calamidade muitos abusos se pra· 
ticaram. E !i n!Xo faço granda accusaçiio !LO go
·verno; mu1tos destes factos sllo consequencias 
inevi ta veis das circumstancias do momento, 

O Sn. SrLVEIRA Loao:- Não apoiado, da 
má administração. 

O Sn. JuNQUEIRA : -Nilo h a podei' humano 
capaz do cohillir de todo esses abusos, 

O grande Napole1ío póJ.e com o mundo inteiro, 
mas não pôde com os fornecedores, 
· Não proclamo a theoria da toleranc:a : pelo 

contrar1o, quero a punição do~ criminosos, mas 
não se póde dizer que, nas mãos do governo, 
estava inteiramente fazer cJm que n1ío houves· 
se abusos. Mas si esses abusos se deram, e 
si existem poças officiaos que os apontam; si o 
nobro s3nador pelo Paraná leu aqui um rela
torio minucioso e circumstanciado de um empre
gado do theso:1ro, denunciando grandes abusos 
no Ceará e om outras 'províncias, por que motivo 
o governo não mandou instaurar os competentes 
processos, e o nobre ministro ':om dizer. hoje 
que ntto consta na sua s:cretar1a que se'tonba 
instaurado um só processo 1 

Meus senhores, essa confissão ó roalmonto de 
aterrar. Pois então, diante do tantos abusos, 
alguns provados com documentos, a admini
stração publica nesse quinquennio não achou 
uma occasi1lo de mandar· processar um só desses 
criminosos 1 I · 

0 Sn, CASTRO CARREll\A : - Fizeram-se al
·guns processos. 

O Sn. JuNQUEIRA : - Si fosso necos•m·io um 
corpo de delicto d~ que esta situação não tom 
estado na altura d 1 sou dovor, o quo acaba d~ 
dizer o nobre ministro do imporia ora o mais 
solomno documento. 

Pois ontit~ todo esse acet•vo do accusaçõos 
quo rosnltnm do rolntol'io do Sr. Quadros . não 
moroceu do presidente da provincin, n1io mo
rocou do governo imperial q uo mandassem pro
ccdot• contra nquollos abusos 1 

Sonhot•os, todos nós sttbomos o quo ao p1ssou 
ns província do Cct\l'li : aqu lln nobt•o provincio. 

V. III. 13 

foi \ ictima da socca, mas tnmbom foi victima 
dos cspoculadore;, 

E' sabida a histol'ia do que alli se passou, o 
ó por isso, Sr. presidente, que nilo posso dar 
meu voto a essa approvação proposta pela no
bre commiesão, porque neste momento não 
devemos olhar sómento para o plssado ; o di
nheiro estt\ gasto, não devemos olhar sómente 
para o pres3nto, devemos olhar para a posteri
dale o para 11 historia, 

Para a posteridade o para a historia, porque 
o que ficaria ora 11 lei emanada dos poderes 
competentes, dizendo : « Fico. approvarla a das· 
pozo. f~ito. com a secca do norte ~. o esta ap· 
provação ó que não podemos dar. . 

Em todos os paizos, depois de uma grande 
calamidade, ninguem regatêa aos poderes pu
blicos o dinheiro necossario para pagar as des
pozas , mas tarnbem ninguem vai o.pprovar 
essas desJlezas, 

Ainda ha pouco li uma obra importante 
ácerca das finanças tla França, em que se traz 
o cumulo das despezas feitas durante a guerra 
franco·pl'Ussiana; nessa obra vê-se que, de
pois que a França pôde t•estaurar-se um pouco, 
e que os poderes publicos puderam cuidai' das 
finanças do Estado, o que S3 fez foi nomear 
uma grande commissilo do seio d1 clmara; 
esta commissão tratou de verificar tolas as 
despezas feitas, todos os contratos celebrados, 
alguns dos quaos ainh estavam em andamento, 
e então formuloti propriamente alista das obri
gações e concedeu todo o dinheiro nocessario, 
autorizando o governo o. contrahir novos om
prostimos e a augmentar o. renda, tambem com 
q uasi 500 milhões de francos; JlOI'ém niio pro
paz a approvaç!lo d11s despezas da guerra, por

. que não .era passivei o.pproval-as; tinha havido 
uma confusão immensa, m~is de 20,000 in· 
dividuos tinham sido encarregados do passar 
vales e fazer fornecimentos, o a camara patrio
tica que ao reuniu em Versailles nllo podia dar 
sua approvação cégn a taes despezas. · 

O que devemos fazer agot•a é approvo.r o cre
dito, porque foi bsm pedido ; mas não podemos 
ser mais realistas do quo o rei, mais gover· 
nistas do que o governo, para dizer : c Ficam 
approvadas as despezas »; isso seria uma humi
lhação ; isto ficaria para a historia, para a pos
teridade, e eu não quero lig~r meu .nomo a 
semelhante cumplicidade. 

A nobre commissilo, pois, devitL dizer, como 
se tem dito semp1•e : « Fica concedido o credito 
do 12.000:000$ »;.isso ora correcto, porque não 
podemos deint• do dar o credito pedido, o por
que, votando assim, não dizemos que gastaram
ao os 12.000:000$ ; podia-se to r gasto mais, 
podia-se ter gasto menos. 

Esta isso nos no~sos costumes : nincla este 
o.nno muitos crelitos foram vota'los nesta casa, 
som que se dcclnro.ssem approvada~ as despe· 
zns, Em 1877 npprovaram-so de uma só vez 
creditas 110 valor do 50 a 60.000.000$, mas não 
sJ dissJ: c Ficnrn approvadas as dospozas.l> 

E ó contra isto que me levanto, porque não 
quoro que no futuro eo diga : « Tudo quanto ao 
escroveu no Bt•nzillicoi'Ca d~ socca do Coará foi 
uma pura fantasia, nm romrmc3 pas.~n.goil•o, 
p01•quo o pod Jr legislativo, conscio do sous 



devoro a, tendo prosou tos todo.s os d >cumentos, 
fechou 11 q uost:io o aollou-o. com a approvuçlto 
solomne do todas as d••spezaa. » 

E dopois, para quo a nobt·e commisaiio 
vojn que esta em tet•t•eno falso, que nito 
podia tet• aconsolh11do ao s;nado s~me
lhanto cousa, vou rapidamente réfet•ir-me 
aos documentos ofticbes que existem sobro esta 
questilo, nfim de quo o senado comprehonda 
que, si approvar todas as despezas, appt•ova 
uma cousa inteirnmente aàrea, 

Os documentos uftidaes não combinam so-
bre as -lespozas da secca. . · 

O rebtorio do mini'lterio d~ imperio, noanno 
de1880, !ratando dessa assumpto, traz o quadro 
das despezas e diz (lê) : 

" Por conta dos credito> especiaes abet•tos 
para acudir ús despezas da sacca, despenderam
se até 21 de Abr1l findo as quant1as abaixo 
discriminadas : 
Côrte..................... 14.632:657$37i 
Amazonas .. .. • • • . • • • • • . • • • 691: 84()$103 
Pará. .......•......... ,.... i .548:587$639 
Maranhão. . • • . • . • • • . • • • • • . 937:587$6 '9 
Piauhy.................... i.3.J3:1l00$191 
Cenrá..................... 28.579:999$990 
Rio Grande do Norte....... 5 885: t:l8S22:3 
Parahyba.................. 2.555:081$276 
Pernambuco............... . 3.386:43i$556 
Alngõas. • .. .. .. • .. .. .. • .. . 636:500$000 
Sergipe................... iO:OOO~noo 
Bnhia. . . . . • . . • . • . • • • . • . • • . 365 000$000 
Espírito Santo............. 130:000$000 
S. Po.ulo .............. '·'. 20:145$100 
Rio Grande do Sul... • • . • • 24:328$370 
Minas Gernes.............. 2:200$000 

60.734:287$582 

Ora, nesse mesmo nnno de 1880, o nobro 
sena:!Ol' pela província de Minas Geraes, pas
sando a ndministração dn fazenda no Sr. con
selheiro Sat·aiva disse em docur.uento ofticial 
(lê): . 

« Demonntrnção do todas ns despezas feitas 
nn córto e nns províncias abaixo mencionadas, 
com a socca, por conta dos ditforentes cr •dit s 
por onde têm corrido ns mosrnus dospezns até o. 
p1•esente data ... » Vêm todas as provincins e 
a sommn ó do 74.163:906$159. 

Eis aqui no me~mo anno o rolatorio do im
poria que rlá como despendidos com a secca ..• 
60.734:287$582; o o nobre ministro da fazenda 
daquella ópo ·a dá como despenlida ••.••... 
7 4.163:905$159. 

O Sn. CASTRO CAllREillA. : - E' porque hou
ve confusão. 

O Sn. JuNQUlllllA:- E' evidente que ho~o 
confusão ; mns ó por haver essa confusão, por 
nós não estat•mos senhores d" mlteril\ nom o 
govorno, quo niio podemos declarar o.pprovo.das 
as despozas. 

Agora, o rolatorio do anno passado do mi. 
nistorio d 1 faz onda traz Lambem um quadro a 
res~eito dn ~ despozns com a socca, as quaes fnz 
subtr a 61.297:000$. Pot•tanto, tomos om um 
relntorio aossonto. mil o t-Intos contos, om outro 

sotonta o quatro mil o tantos o om.um ter
coiro sessent~ o uni mil o tantos. 

E' diante dossn divorgoncia que a nobro 
com missão di~ : 

" O sen~do dochre que ficam approvadas 
todas as deapez1•s com a s~coa » ; mas, que. des
pezas são estas? Que papel fazemos nóe pe
rante o paiz,votando uma'cift•n quo não conhe-
cemos 1 · 

Estamos om nosAo direito o em nosso dever 
votando os 12.000:000.~·pedidos, porque, quando 
fm•am pedid"s, ernm neceaa•rios e foram gastos; 
mas nós nito podemos dizer, como se diz no 
final d•Jste parecer : "' Ficn approvada a despeza 
feita com os soccorros ás províncias flagelladas 
pela s •cca e molestbs ·epidemicas até á impor
tancia de 12.000:000$. , Nilo; eota locução n~o 
é v~rd~deit•a. · 

Nós gaslámos mais ou gnst~mos menos, e, por 
consequencia, não podemos dar o nos;o voto 
pela maneira por que propõe a illustre com· 
miqsão. · 

Si p .>rventur~ passasse tal qual o p~recer da 
nobre commissão, cujas luzes ou respeito ·e 
cujas intenções patriottcas ett proclamo, de al
guma maneira o senado et•a illudido no modo 
por que ia dar o seu voto, não porq uo a nobre 
commissão tivesse isto em vista, mas de fncto 
podia-se dat• os ta illasão. 

Nesta simples emenda, apresentada pela il
lustt·e commissiio, esta muito mais, o senado 
comprehende, do que o pedido pelo governo. 

Si ou quizosse usar da e:s:pressilo do presi
dente do conselho, lhe dil•ia que ahi e que 
e.>tava a alma 1o licenciado Pelro Gat•cia ; era 
justamente nestns pal~vrns que pareciam 
muito simples : -que ficava approvado ocre
dito de 12.000:000$ e afinal isto queria dizer : 
O poder legislativo prestou a sua plena .adheslío 
11 tudo quanto se fez ; por consequencia., per
petuo silencio sobre a questão da s •cca ; nin
guem mais dove discutir, o voto logislativo 
upprovou tudo! Mas é justamente isto o que 
nós nüo po.lemos fnzor, porque Bitpponho que 
era exorbitar das nossas f.tculdades. 

O podar logislativo só podaria dar esta ap
provaçiio proposta pala nobre commissão, si uma 
commissllo do inquerito tivesse apres•mtado o 
seu trabalho~ tivesse verificado todas as despozas, 
não só n.leg.tlidade dollas, mas a sua legitimi
dade; que essa commisslío tives'e apresentado o 
resultado dos processos instaurados contra os 
criminosos, que,si tivesse ilpurado ntó ao ultimo 
vintem de tudo quanto se desponrleu na socca, o 
quo, ontito, no final do sou rolntorio, se tt•ou
xesse ao sanado a cifra exacta do quo se tqm 
despendido. Nilo hnvendo estll cil'rn rxacta, 
nem esso infjunrilo, pordóe-mo a illu<tro com
missão, n1Io podia tor aconselhado a approva
çilo do i2.000:000$, como 11 quantia que ti11hn. 
terminnrlo os soccort•os á soccn. 

Fo.llnndo doeto modo, Sr. presidente, o sonndo 
comprohonrlo que ou ostou mai·.< pugn:1ndo por 
rste principio do fórmn, fJUe é um pt•incipio do 
leg •lidado; quo n1io estou instituindo um oxnmo 
ncorca dn legitimidlldO do cortns d·,spozas, 
nom tonho moamo moio• do o faz ·1·. Como 
disso, nossas occnsiõos calnmitosns chio-ao 
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muitos aiJuaos, impossiveia do prevenir do 
todo. 

As nações m~is n.liantnclas tõm sido victimas 
em taes occn.ijiõos, e ·nllo hn. pah nenhum que 
possa to r um serviço do fornecimento tilo bem 
organizado, que fique inteiramente extreme de 
qualquer nccusnção. Apropria Frunçn, a pro
pria Inglaterra, qu~o têm do arcar com dos
pezas muiol'Os, vôm-se collocadna nas · maxi· 
mas ditllculdad •s. Dul'llnte a guOi'l'n. dn. Crimeia 
a lng.ln.torra deu· o~ m~iores o.xemplos <I e qu.e · 
n·llo LJnhn. os serl'lços propi'lOS de forneci· 
mantos. 

Ha um factl muit~ carncteristico da conf11Bão 
9.ue reinava na administl'açilo ingleza, Elia 
tmha o seu deposito de forneJirnento na. Cri
méa, em Bt~laklava. Um navio, que alli es· 
tava, recebeu ordem para transportar-se a Con
stantinopla, levando um commisaario. 

Na viagem pelo mar Negro, elle 'disse ao 
commandante : 

« Eu vou a. Constantinopla. buscar sapatos 
para o oxercito. "Diz o .commanda.nte: C> Oh I 
o meu navio esti carregado de sapatos, e so 
acha jn, ha tres mezes, em B>laldava. 

Então teve o commissario ele voltar com o 
navio. 

Si isto se da cm naç5es d39.oella ordem, com 
um grande pessoal e muito dmheiro, nllo ad· 
miril que entre ntls alg11ma cousa. se dê· a~ este 
rospaito. o que é de estl'anhar e que o go
VOI'nO nito procuro cohibir essos abusos, não 
mande instaurar os competontos processos, não 
tenha seguido esta que.;tão com a attenção que 
merecia, para. que o nobre· minht1•o não 
vie,se ngora dizer 111 sonado, que n§o sabe de 
cousn. nenhuma, que nenhum processo se fez ! 

Si p1rve!ltura cu ostivessa dispo.to a. votar 
pela approvaç;;o das despozas. de 12.000:000$, 
segundo o parecer da com missão de orça.menb, 
essa declaração seria sutllciente pariJ. m) fazer 
mu lar do opinião. 

O SR. StLVEIRA Looo:-Mas, dizendo elle que 
approva o credito, ~ a mesma. co11sa. 

O SR. JuNQUEIRA:- Nilo·, ha grande dift'e
rença ; o poJei' legisll tivo não deve negar ao 
executivo a concessão desses creditas. 
. O SR. StLVEIRA Looo:- Ma~ póde fiscalisar. 

O SR. JuNQUE!l\A :-Essas quantias eram 
necessarias para soccorror as provincia9 victi
lnln da aocca. 

O SR. StLVE!RA Lo no:- E' o quod proban
dttm. 

O SR. JuNQUEIRA : - O nobre se nn.dor não 
pódo desconhecer quanto foi enorme aquella 
calami.Jndo, o a constituição, garantindo os soe· 
corres publicas, obrigava o govorno a estender 
mlío pi'Otectorn áquollas populações desvalidas. 
Mas c!ahi a que nó3 tomemos a rospons•bili
dnclo do quo so f,lZ no Coara, quando se diz que 
os gen<'ros romctt.idos pelo govorno, eram en
vi:dos pDi' u111n estrada para o c mtro o .dahi 
voltavam a capit:1l, fazendo quatro ou cinco 
vozes cst\ excursão, pnrn fl~UI'nr outl'.lS tantas 
vozes nos m11.pp11.s dos fornocimontos ... 

O ·sR. Ct.srno CAunrnmA: -Ism não, oxacto. 

O Sn. JuNQUlllii\A • , , quando sabemos que 
houve um" falta de cuida~o oxtraordinaria, ~ 
ponto d3 havei' uma hecutornbe iurmensa de 
victimas pelaij molestias; quando a va1•iolafazia.· 
csti'BB'•·s 1mmensos e os hoapit·tea eram verda
deirJs fócoij de infecçi1o, cheganclo-se 11 achar 
03 cada veres adheridos uns aos outros pelo pila; 
quando houve tudo isto, havemos de ligar. o 
nosso nome perante a historia. e a po>teridade, 
approvando taes factos 1 Nilo, jamais o pode-
remos faz o r, . 

O Sn, SiLVEIRA Loo(): -L~ e cá muita rata--
zana engordou,. · 

O SR. JuNQUEIRA :- Estou prompto a cones
dor a importaocia do credito; mas nilo estou 
resolvido a dizer que to.las aquell os acenas 
lutuosas e criminosas que se deram no Coara 
merecem a nossa approvação ; nüo, é preciso 
protestar contra isto. . 

O Sa. SiLVEII\A Lono: - E quem foi pu
nido 1 

O Sn. JuNQUEIRA : - Essa é a dift'e.rança ca-· 
pilai na. questllo, ri a concesslla do credito e a 
app,·ovaç,io da.despeza ; ahi, neste eixo, é que· 
deve gyrar a questão. Nós nito podemo>, hoje 
que o din\oiro está gasto,· senão cmsurar os 
abusos quo se deram; mas o que podemos ain
da é ... 

O SR. SILVEIRA Looo :-Devemos exigir as 
contas de tudo quanto se gastou. 

O SR, JuNQUEIRA : - O nobre senadol'1 per-. 
doe-me dizer-lhe, está em pi'Ocur~ de uma 
sombra que não póde a.ttingir. 

O SR. SiLYEIRA Lono:- Porque 1 
O SR. JuNQUEIRA :-O que V. Ex. quer é 

que n~o se r.oncela o c•·edito, . 
O Sn.. SILnmA Lon~: - E', que só soja 

approvalo depois que se provar o que houve 
e forem justificadas as despezas. 

O Sa. JuNQUEIRA:- Mas o dinhiro foi gasto, 
o o pensamento de polar legislativo ri que se 
socco~l·essJm aquellas populações. 

O Sa. SiLVEIRA Lon) : -·Mas soccorrer não 
e dissipar. 

O Sa. JUNQUEIR,\:-V. Ex. bem sabe que, 
quando o poder legislativo approva um credito 
pedido pelo governo, nos>o credito viio incluídas 
duns questões im:1ort~ntos : a do quantum, 
que ó sempr.> import mte para o paiz, e a 
npprovação do serviço. 

O poder legislativo ja tinha manifestado a 
sua opinião favoravol a este servi~o o a ou
tro~ creditas que apprl:lvou. Nesto caso tra
tnvn-so apenas da continuação desse serviço o 
do q>.ran~1tm n despender. A npprovaçilo do ser· 
v;ço ó rtucstão muito impoi•tnnto, e estn o go-
v ~·rn n j il n tinha por si. • 

A's \•ezos um govo:•no tem do soffror a nni· 
mosidndo do parlamento. N•1o ó porque olle lho 
nogu 1 um Cl'odito p9r1uono, mns o porque o 
parlamento reprova o serviço. 

O Sn. SiLVJCinA Lono d!i um aparte 
O SR. JUNQUJCIIU :-V. E~. não negou na

quolln occu~iuo • Ainda ha pouco tempo o go-
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vet•no da Republica Franceza podiu no parla
mento um credit 1 de 40,000.000 de francos 
p1un umn intorvonçito no Egypto e n camara 
dos deputados daquellc p~~oiz no3'ou este credito. 
A questão não ora do 40.000.000 m3ia 110 
grande orçameato francez ; a questão era do 
serviço ; e a camara enten-Jeu quo o governo 
francoz não dovia onvolver-s3 naquolles n3go
cios; negou o credito e o gabin 1te to v e de reti
rar-ao. 

E' o que mTo se dá 110 caso presente, pois o 
serviço já estava approvado. · 

Por consequencia., ó necJtsat•io o credito ; 
mas entendo que não so pó:le approvat• a emen
da da nobre com missão do orçamento, 

Trata-se de uma despezn urgente, de uma 
des;1oza que foi uetorminndn. pllo estado das 
provncias que soffroram a seco1. 

O Sn. StLVJC!RA Lono :-Mas não podemos 
votal·a som saber como foi feita. 

O Sn. JuNQUIIIIRA :-Seria melhor approvar o 
quantum exacto da despeza l!UO se fez ; mas 
si o senado :Lppt•ovnr · a conclusi!o do parecer 
d!l. commissão do orçamAnto, que manda só
monto approvar as dospezas feitas, o crelito 
tanto póde ser de 12 como de 10 ou 15.000:000$; 
mas, approvnndo o crddito, sabemos que elle 
é da quantia de i2.000:0J0$0GO. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Nem V. Ex. pódo 
saber si são 12.000:000$000. 

O Sn. JuNQUIIIIRA :-Perlôo-me o nobre se
nador ; deixe-me continuar. 

O Sn. SILVIIIIRA Lona :-Posao dat• apartes; ó 
um direito. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Sr. presidente, o nobre 
senador ha de ter dado o sou voto a creditas s :
molhantes a esse. 

O Sn. SILVIIIIRA Lo ao :-Não ha tu! ; o di
nheiro não é mou. 

O Sn. JuNQUIIIIR,l :-Eu sou opposicionista 
e entendo que deve-se dar no governo este cre
dito, justificado pelo serviço da secca ; o no
bre senador, quQ parece estar tambem em oppo
sição a os to ministerio •• 

O Sn. SILVEIRA Lona :-Não ti ao ministorio, 
só, ó. á situação. 

O Sn. JuNQUEIRA .... o nobrJ sGnldot•, oppo
sic:onista mais radical do que eu, nega sou voto 
no credito. 

O Sn. SILVIIIIR,l Loao:-Porquo quo~o a 
tomada ele conta~. 

O Sn. PnESIDENTIII:-Attençilo ! 
O Sn. JuNQUE!RA:-Sr. pt•osiclonto, oste ct·c

dito foi nprJS3ntndo no corro r do nnno do 1879, 
quando n scccn ainda perduram ; por conse
qu~ncin marcou n quantia de 12.000:00li.SOUO. 

Si foss l possivolacompanhar as dospezas quo 
so fizeram com oste crodito, p11m que tivos
somos conh·1cimonto pleno dollns, seria som 
<luvidn. melhor. Mas o que o noht•o senador 
poderia exigir hojo ó que se nprosonlom ns 
con tns pnm nós podermos approvnl-ns ; do qno 
se traln uqui pot·tim, ó do ct•Jdilo po liU.o do 
12.000:000$, o não do appt·ovnçü? do contas. 

o Sn. SILVIIIIRA Lona d:l outt•o aparto. 
O Sn. JuNQUEmA:-0 que ostou dizendo nilo 

ó que ns despezns sejam vot·dadeiras; o qno 
dizta ó que não devemos appNval-as, mas guo 
ao conceda o dinhoil·o que o governo pedtu. 

Sr. presidente, nesta diso~tlBitQ d 1 dospozns 
com a sGcca tom havido UIIW\ grande amplitude. 
Não q11oro, porem, uproveuar-mo da occasião, 
para dar desenvolvimento a outras questões. 
Mas, como t•opresontanto da .naçi!o, nito posso 
impassivel ver transitarem algumas lhoorias, 
·quo nito mo parecem muito Ngulares. . 

Ainda hontem se fallou no republicanismo 
de alguns ministros, o eu ct•eio que nilo é JlOS· 
sivol n:lmittir->e esse republicanismo em ho
mens q uo tenh!l.m assento nos conselhos de uma 
monarchia. Faço ,justiça aos nobres cavalhei~os 
a quem s3 tem feito esta accusaçlío. Acredito 
que SS. EEx. hão de concordar no que estou 
uizendo. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA;-0 St•. ministro 
da mnrinhl declarou-se. 

UM Sn. SIIINADon:-Foram sonhos ~a moci
dade. 

O Sn. JuNQUIIIInA:-Euacre litoquJ os nobres 
cavalheiros que tem assento nos conselhos 
da corôa não s~o republicanos; si fJram, aban· 
donlram essas idôas. 

O Sn. SILVEIRA DA Morr.A:-Níio senhor. 
O Sn. SILVIIIIRA Louo:-0 verdadeiro libe

ralismo conduz para ahi. 
O Sn. JuNQUIIIIRA:-Niio é possivol que um 

republicano possa fazer parto dos consolnos de 
uma monarchia; seria 1sto uma enormidade 
moral, um absurdo politico; s3ria o mesmo que 
admittit•mos que em uma republica, que se for" 
masso na Al!omanha, o Sr. do Bismark pudesse 
ser primoh•o ministro; que C.tstellar em Hespa
nha fosse ministro de Alfonso XII; que o 
Sr. Fontes Pet·oira de · Mello fosse ministro 
em I'epublica portuguoza, ou que o Sr. Ferry 
pudosso a·Jr ministro do Duque d'Aumale 
ou do Conde de Pariz, si fosslm reis de França. 

O quo não posso deixar do crJr ó que os 
nobres ministros a quom se tom feito esta 
censura, qualquer que· fosse a opiniiio poli
tica quG tivessem tido, não a conservam, 
porque, para servir nos conselhos da coróa, era 
preciso que tivessem lançado fórn o bonet. 
phrygio. Todos em seu Jogar servem ao seu paiz; 
mas a verdadeira theoria constituccional n!lo 
admitte este consorcio, esse connubio d" repu
blica com a monarchia. Os nobt·es ministros, 
n quem se tôm f3ito r3forencia, nilo são roptl• 
blicanos; doixoram muito lons-o essas idóas, 
o ho,je adoptam outras. 
A constituição não porm: tto outra cousa. 

Não quero, Sr. prosidento, prolongar adis
cussão, o dovo agradecer ao me:1 nobro collc
ga, o honrado sanador por Mima, 11 attonção 
quo mo prestou. Si antro nós hn divct•goncins· 
profundas om poli ticn, no mo monto r.stamos 
do accórdo, porqno ambos somos opposicionis
tns ... 

O Sn. Su.vmnA LDBo:-Som duvidn; o n osla. 
fórmn do govot·no. 

I 
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O Sn. JuNQUEIRA :-Ahi não o acompanho : 
estou divergente. 

Marchamos, porém. ambos contra o inimigo 
commum, que o o actuJI governo; o nesta lido 
tenho muita sttisfaçi!o em encontrar a meu Indo 
o velho bntnlhndor de 1857 e 1859. 

O Sn. SILVIIliRA illoo :-E ainda me honro 
de tet• estas iléas, l'!"orque o meu liberalismo 
está na medultt dos meus ossos. 

O Sn. JuNQUEIRA :-E o meu é a ordem e a 
libordnde da constituição, com as sua1 institui
ções. (Muito bom !) 

O Sr. Ant.ii.o 1- Não esperava, Sr. 
presidente, ter n~cessidado de vir d. tribuna de
fender o parecer que a commissao de orça
mento teve a honra de apresentar approvando 
o ct•edito de 1.2.000:000$, que foi pedido pelo 
governo para occorrer ás despezas de soccorros 
4ij províncias flagolladas ·!lo No1•te. 

A commissão teve o cutdaio d' apresentu a 
quantia em que, até á época desse credito, im
porta tola a. despeza com as províncias flagel
ladas, porque achava no ·documento official esta 
demonstraçi!o. E' o rolatorio do ministerio do 
impet•io de 1882 que. o nobra senador apresen
tou, onde ,se acha discriminada toda a despeza 
com esse set•viço , e eu peço no senado que at. 
tenda para o modo por que esse documento se 
exprime a esse respeito. 

A commissíio citou, no sou parecer, a tabella 
n. 2, que acompanha este relatorio. D:l ella po: 
província todas as despezas que foram feitas e 
que foram já autorizadas, importando todas em 
60.008:000$, e dir. o relatorio o seguinte (Zê) : 

O Sn. SrLvllliM DA MoTTA :-O qu) é que 
se chama autorir.~das ~ 

O Sn. ANTÃo : - E • a oxpediçilo do ordens 
para pagamento. 

O 811. SrLvmntA DA MorrA :- Ordens do 
p~der executivo 1 

O Sn. ANTÃO:- Ordens do pod~r executivo 
autorizando o pagamento das despezas extraor• 
dinarias, pedindo depois os credito s. 

O que relta hoje, a não ser a approvaçito 
dessas despezas, e é o qu) importa a appro
vaç~o do credito pedido 1 

Commetteram-se abusos, e eu peço licença 
para ler o 9.ue a commissll:o disse quando se 
pediu o crod1to de 20.000.:0UO$, e actualm3nte 
ella pensa como pensava então: 

Naqueila época, Agosto de 1879, disse a com
missão (tíJ) : 

c Os soccorros prestados 1h províncias do 
norte, para occorrer . ás despezas da secca s) 
elevam até ao presente d. importante somma de 
50.501:403$217, que corresponde d. metade da 
renda do Estado em um exercício. 

c Sento a commissão quo tão avultada despâza 
ncro esteja isenta da accuaaçiici de lat•gos dia· 
perdicios.A fhcaliRação dess;s serviços foi des
curada, o com muita menor despeza se teriam 
prestado esses soccorros, si m .. is severa se 
mostrasse a administraçilo publica na. flscali· 
sação.» 

E' este o parecer da commissll:o, quando se 
votou o credito de 20.000:000$; pertencendo 
eu a essa commissão nessa. época, e ainda hoje 
pertencendo, n.ão posso divergir da opinião que- · 
então sustentei. 

o Sn. JuNQUIIllRA:- Mas a commissão con-Demonstmçao das despe::as autorizadas pelo 
1 minist1·o do imperio na c8rte e pro'llincias tinúa. approvando 

o Sn. SILVEIRA Looo:- E' a regra; reco-
Desp_3zas. autorizadas...... 60.008:006$'972 nhecor os abusos e serem approvados: ó essa 
Creditos Jli npprovaclos..... 29.297:607$025 a regra. do parlamento brazile1ro. 

" por approvar...... 32.000:000$000 o Sn. ANTÃO.- Conclue a commissiio (con-
Na época em que foi apresentado o relatorio tinua a l8r) : 

(19 de Janeiro .do 1882), o governo aind~ nito c .•• na espot•ança de que o governo :e· 
tinha conseguido a approvaçlto do cred1to do duza com promptidão as despezas ~ a fiscaltse 
32.0000:000$,o apenas foi depois appt•ovadoo do com rigor, propondo que a propos1ção da ca-
20.000:000,~, e portanto veiu a flcar por ap· mara entre em discussão e seja approvadn.l> 
provar o cr~dito de 12.000:000$, que é o de que 0 Sn. JUNQUEIRA.: _ Approva 0 ct•edito. 
no3 occup~mos. A d 
N~ss l apa.nham1nto de todas as despezas foi- O Sn. SILVIIliRA Looo: - pprova tu o. 

tas o npprovadas, t•econhece !lu o, ainda conc1- QII) ó da indemnização das despezas mal fei-
dido o crJdit~ ficava um sniJo do 1.289:00il$. tas1 Disso não ao cura. 

Nota o lhesouro o seguinte (tê) : 1 
« Este, ~nldo estando, poróm; sujeito ás das- O Sn. ANTÃo : -Esta, portanto, c aro que a 

d 1 commisslio, propondo a approvação das. despe· 
pezns om liquidação, ns quaes, segu.n ~os ca - zas para na quaos se pode crodllo do 
cuJos go thoaouro nncwl,lnl, atttngiram a f" 'ooo,oOO$, não quer isso dizer que ella jul-
1. 183:8:..1$010, fiel rJduzt~o a 105:778$143 ~. · .1 'bom feitas todas as <Jesp,zas quo 
~ara quaos~uer outros, que Il.lnd 1 po>sam ap- guo_ mu1 ° 

1
. 

" ., ontao se rea tzaram. parecot•. h · 
Ora reconhocondo-so que níio só o credito do 1 o Sn. SrLVIIlinA. Lono :- Basta .:;uo "Ja pnr-

2J.OOÓ:OOJ$, como o do 12.000:000$, jli est.!- cellas que ntlo poJem ser. approvaias, para não 
vnm rmprogncloa quaai todos om despo1.ns fet- se podo r approvar o crodtto • 
tas o nntoriznda•, nndrivam olla.s cm 60 mll o 0 S. su.vEmA nA MoTTA :-Propõe-se ntó 
tantos ~onto~. . . _ n npprovaçíio do dcspozns quo ainda não estilo 

Em ~1stn rlis.so entendeu n comrn1ssao quo,o~- li uitlndns. 
tando J!Í nutor1znd 18 todas ns rbspozns, 1mpo1- q S L 
tando 'o !las om üO ,000:000$... O Sn. H,VJiln.\ OD l : - l~so ,i à ou diss·1. 



O Sn. ANT,io : - Tondo cu dito· q uo o facto 
da commis•llo concordar com a nppuovaçiio 
tlosto credito ui'ío iluporta da1• como bom feitas 
todas as despezas que 'tiveram Jogar, tenho 
agora de l'esponlor ás consideruçõ's que fez o 
nobre senador, a respeito da emenda que· a 
commissl!o propoz. 

Diz o nobre senadOl' quo estll clispo•to avo
tar pelo creJito de 12.000:.000), porque é elle 
noc1ssario para O<'correr ao pagamento das.des
pazas q u~ estão. feitas, mas que não. concJrdn 
com,.a emenda p1•oposto. pela commissão. 

Sr. presidente, a commiasõ.o disse o se-· 
guinte ( l8): . 

« A clanominaçi!o de credito oxtt•aordinario 
para de~pozas jli renliz:ldns, e que só d!"pcndo 
de ser 11pprovado ou não, não pare•1e mo1to COI'· 
recta, e melhor seria que se aubstituisse· pela 
11ppr.wação da despcza até 11. importancia doa 
12.000:0L0$100. 

A intençiio da commisslío foi declarar que é 
est~ o ultimo credito cancedirlo para sem o·· 
lhnnte fim,e quo se pagaril\m até á imnortnncia 
dos 12.000:000$, as·despozas já liquidadas e que 
se•li 1uidfl.rem, mas ·lospezas fe c tas, que li pe
nas dependam de liquidaç:io. 

O Sn. SILVEIRA D.t MoTT.\:- E' o f'JUe cst\ 
esoripto. 

O Sn. ANTÃo:- Algumas dependem de li-
q ui.lação. · 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- O mais ó inter
pretação. · 

O Sn. SILVEIRA Lono:- Despe1.as que ainda 
não se liquidaram são .a.pprnvadas ! E.' muita 
generosilade com o dinheiro t~lheio. 

O Sn, ANTÃo:- Estilo liquidadas, 
O Sn. SILVEm,\ D.l MoTTA:- Niio estão. 
O Sn. AN.TÃo:- E' npenas 11 quantia de 

105:778$143 que nn•1uolla époc11 não estava 
liquid11da, m~s que hoje cstarú. 

O Sn. SILVEinA DA MoTTA:-Não esta tal, nem 
a commiss:io diz isso. 

O Sa. ANTÃo:- Eu já decLlrJi que a com
missão o que pretende ó 11app1·ovaçiTo do credito 
para na clespezas j:i ronlizacln•, liquidadas e r1ue 
se liq uirlarom, ató á importancia dos 12 m\1 
contos. Er11 esta !I intençlio da commissão, é 
quo fosso rsto o ultimo credito para fl_tlBO fim,. 

O Sn. SitVEIR,\ DA 1\foTTA:- Intençao •• , 
O Sn. ANTÃo:- A commiss,io disse que não 

era ~orroctn a denominação do credito extraor
dinario ·p:11•a png11monto de 'lrsp.~z1s Já r.cali
zadns, o que não é passivei hojo deixar do reco
nhecer como faitns. Em casos somelhantos, têm
se considerado esses creditas como creditas 
complementares, sem pro q no a desp 'ZB excodo 
os credites anteriores som que tenha sido pre
vista por um Cl'odito, tondo-so rlepois de lega
lizar assa dospoza. Entiio usa-'o d11 oxpressão
croditn ~omplomontar, o nós tomos om noss,. 
logislaçi\o al!l'uns · casos semolhnntos . Eu· 
trago aqui n:tomplo do um que deu-s8 em 
18313. 

O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA :-Depois disso j:i 
ao lo3'islou n rospoit.o. 

O Sn. ANTÃo:-Dizia o clecroiQ de17 do Ou
tubro do 183!l (lê) : 

«E' concedido no 'governo um credito co~lple
mental' de 2.000:000$ para occo1•re1' tis despe
zas extram•dinnrias feitas com a pacifiençito do 
Pará o S. Pndro do Sul, em os nnnos linan
ceil•o< de 1835-1836 o de.-1836-1837. " 

Ora vê-ao que o co1•po '!!l'gislalivo, naquella 
época: comprehendi~ que os creditas .P~r.o des
pezas já feitas e realizadas, em excretei? ulte
l'ior, não podiam s~r cobertos com cred1tos. ~x
trnor,linnl'ios,porquo aquelles eram verdadeiros 
creditas complementures, · 
. Eu podia usar d9ssa expressão quando pl'o

pu'z a· emenJa. 
O Rn. Su.vEIRA n.t MoTTA:-Níio apoiado. 
O · Sn. ANTÃO:-Temos um e:s:e1nplo na nossa. 

le;islaçiio. 
O Sn. SILVl':IRA DA MoTTA:-DJpois de 1836 

já so legislou sobre Cl'Jditos. 
O Sn. ANTÃO:"'"-Niio sobre ~reditos com,Pie· 

mentttre~, apenas sobr~ credilos oxtrac:rdLna
rios, o1•dina1'ios e supplement:1~es, que suo cou
sas muito diffiJrentes. 

O Stt. SrLVEinA DA MoTTA :-Legislou-se so
. bre os creditas que subsistem legalmente. 

O Sn. ANTÃo:-E o uso da expressão-~~edill? 
c 1mplementar,- no systcma de exe;·ciCIOB, e 
consn adm~ttida pelos homel!s quo tJm estu
dado o systema de contabihd"de, e guo nós 
deveriamos ter adoptado, porque, em mUitos dos 
nossos. b~lanços , a pparecem des p zas que 
excedem os creJitos, e que Jevinm ser cobertas 
co:n credites complementares. 

O c1•edito complementar é uma. mediia. in
disponsavel em. todos os balanços. 

Eu 11odia usar, como disse, de>ta e~pressiio-:
cr~dito. complementai', - mas pa1•ec1a que, di· 
zendo que as clespozas realizadag até li impor
tancia de :!2,000:000$ ficavnlll approvadaa, ~ra 
o mesmo que dizer : - fica app1•ovado o c•edtto 
extraot•dinario ..• 

0 Sa. SILVEIRA D.\ MOTT.\. :-Não podia dizer 
isso. 

O Sn. ANTÃO ... por.1ue realmente já es
tão fe' tas as despezns, o hoje não ó que se abre 
o crelito, 

Passando p'la mane!l'll po~ que qum· o. no~re 
senalor,níio so nb1•e h~Je cred1to extraordmnr10, 
mas 11 doHpeza .está feita; o, portanto, o qu~ se 
faz ó dar autonznção ao governo para bgahzar 
essa d 'spozu. 

Neste sentido foi que 11 commissão PI'Opoz a 
emenda, mns, o senado resolver:i como entender 
mais convoniento, sendo co1•to que o cre.lito ex
trnDl'dinnrio que 11'1lli ao P"lo ó pnra despezas 
j:i roulizn;Jng, o qn~ tf\nto valo dizer- cro
'ctito nxt1·:wrdinnrio rio :!2.000:000$, paradospn
~a~ jli rnal iz11d11s, como dizer - fie 1 n pprovada 
a dospez11 na importnncia do 12.00U:OOOS, li
quidada c que so licplidar. 

E' o que tonho a .!izcr em do:'es:• da commis
oi'io; ont1•otanto o sonaclo I'O.>olvoriL como on
tondor mais acertado. 

'· 
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O Sr. Aft."onso Oelso fará algumas 
roflexõo~ ácorca do discurso do nobro son~~odor 
pelo. B»hio., 

Sa:o muito judiciosas as ponderações de S. Ex·, 
quanto ao .gravo inconveniente de proferir o 
senado um voto que importe approvar, sem de
tido o minucioso e.1_ame, as deiipezas prova
n;ientes da secca quõ tlagellou algumas provin-
Clas do norte, · 

Está ni ·so de pleno accOrdo com o seu illus
trado collega, mas parece-lho que S, Ex. 
blseou·se em um falso supposto. A sua argu. 
mentaçiio fundamenta-se em uma confusão de 
idéas manifesta. · · 

O nobre senador discorreu como so a emenda 
do. commis~ilo dG orçamento significasse o. sa.nc
çilo do COI'po legi •lativo nos dispendios exigidos 
por aquella calamidade até o computo de 
f2. 000: OU0$000. 

Por outra, S. Ex. argumentou como 'se a 
eommissão désse por boas, l?revadas o liquidas 
despozas daquella importanc1a, 

Nisso está a confusão, porque tal nlio é o 
pensamento da commissão dJ orçamento, 

O sentido da sua emenda é outro; npprova. 
mais um credito extraordinario até a.quelle 
algati•mo, com applicaçilo aos soccorros ás 
vi c ti n;as do tlagello ; dá ao governo a autori. 
zação, que ped1u, para assim empregar a.quella 
somma, além dos outros recu:sos votados ; ou, 
mai~ propriamente, como ao exprimiu o nobre 
relator, legaliza, •ancciona o acto do governo 
mandando despender mais !2.000:000$000. 

Não quer isto, porém, dizer que desde jlt 
ficam reconhecidos como perfeitamente validos 
e regulares os gastos feitos a.té esse valor, 
desappar••cendo conseguintemente a responsa
bilidade dos que receberam e empre~aram di
nheiros para esse fim, dentro daquelle ~imite. 

O Sn. ANTÃO:- Apoiado. 

O Sn. AFFONSO CmLso acrescenta C[Ue si outra 
cousa acon•elh asse a commis•ão, iria a.lóm das 
attribuições do poder legishltivo. 
· Não é elle o competente para tomar contas, 
liquidai-as, approval-as ou não, concedendo ou 
negando quitação aos respectivos responsaveis. 
Taes funcções incumbem, por preceito da 
Constituição, a um tribunal especial, com juris
dicção privativa e plena o tribunal do thesouro 
nacional. 

O poder legislativo autoriza as despezas 
marca·lhes o gu~ntum e concede os meios ne
cessarios para sua roaliznçlio; mas o competente· 
para tomar as contas o ve1·ificar si as pre,cri.: 
pções logaes foram cumpridas, si a despeza 
foi .ou não regalarmento feita. o está no caso 
de ser ubonada ó o thesouro nacional. 

O Sn. DANTAs:- Essa distincçfio é corre
tissima.. 

0 SR• AFFONSO CELSO observa que dahi nffo 
se segne quo o poder legislativo nilo tenha in
gerencin alguma em taes questões, porque n 
sun intervonçiro nelles ó indisputavol, já por 
meio da ronsura, dns cornmi•sõos do oxnmo do 
rosoluçõos oapodnes sobre doterminadqs casos, 
ou do lo i• promulgadas pm·n rogoi•om no futuro. 

No jOó'O r0gulnr dns instituições, porém, 

q~em toma contas, julga-as'boas, ou não ; ó ·o 
ll'Lbunnl do thosouro, cuj11s decisões tem força 
de sen"tença.. 

Portanto, carec~m de fundamento o~ receios 
oxternaJos por alguns do& nobro; senadores de 
que, com a npprovaç4o da emenda, 'legalize o 
senado despezas que não tenham sido devida
monte justificadas e li ]Uidadns, 

Os responsaveis continua· ao aujeitos á pre
stação de contas, e obrigados a reporem o que 
mal des11enderam ou desviaram, além das 
penas. crLminaes em 1 uo houverem incorrido, 
(Apoiados.) 

Si entretanto, outra intelligencia póde ser 
dada á emenda, o oralor por sua parte, e pensa 
que tam·bem o nobre relator e demais membros 
da commissi!o, nenhum obstaculo opporilo 'á 
que olla soja supprimida ou se lho dâ diversa 
radacçlio. 

O nob1•e s~nador nlludiu ao de.~accórJo qne 
ha. entre o ultimo relatorio do orador, como 
ministro da fazenda de iBBO, e o do nobre mi
nistro do imperio de ont!io, acerca das despezas 
da secca até aquella data, calcul1ndo·ns um em 
74,000:000$ e outro em 64.000:000$000. 

Julgava que nunca mais se levantasse qu~a
tão sobre este facto que ficou .perfeitamente 
elucidado. · · · 

O Sn. SILVEIRA D.\ MoTTA:- Perfeitamente, 
não. 

0 Sn. AFFONSO CELSO responde que de um 
modo completo. 

O nobre ex-ministro disso quo havia erro no 
relatorio do orador, levanlo em conta duplic11.• 
damente, uma pa.rcella de iO,OOO:OOO.~OOO. 

O orador moati'OU quB o erro nlill era sen, 
nem do thesouro; mas da secretaria do imperio, 
de quem reclamara uma tabella de taes des
pezas, pela qual guiou-se, e cujo original exhi· 
bi!l na tribuna, firmado pelo director da respe
ctiva secção. 

Ficou, portanto, averiguado que houvera uma 
duplicata na sommn, eliminada a qual, os dous 
relatol'ios combinam, 

Isto consta da discussiio havida no senado, 
nas s ·ssões de iB e 19 de Agosto de 1880, 
como é facil verificar~se nos annaes. 

E' inconveniente affirmar que factos desta or· 
dem não f.Jram tirados a limpo, quando no cou· 
traria tiveram explicaçito sntisfactvria, porque 
induz-se em erro a opinião publica. · 

Em Ioda a discussão até ugora havida sobre 
este credito observa-se a tondencia de alguns 
nobres senadores, para arguirem a situação li
beral de pouco zelosa, na fiscalisaçi!o das gran • 
des despezas, quo nos t~ouxe" sõ"ca. 

O oraJor quor varrer a testndll. do ministedo 
o. que pertenceu. 

D"clara, som roceio de ser vantajosamente 
contestado, que osso min' ate rio foi a tal ras
pei to tilo zeloso, como o que mais pudesse 
sel-o. 

Quo tMs despezns foram exco•sivas, não seca· 
rou de ordenai-as do modo a serem conTenien
temonto fiscr~lisadns, orgnniznndo-so regular
monto o SOI'Viço da prestação do soccorros quer 
em dinheiro quor em generQ!! ; - que houve 
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mesmo gran~es abuzos, cousa ó que niuguom cartua particulru•os 011 artigos anonymoa da im-
pódo contestat•. pronça; tltdo isto reconheceu-se mio ser exacto. 

Mas, de quem a culpl1 Da situaçilo libet•al, Os rolatorios o exnmoa dos omprogados do 
que assumiu 11 direcção dos negocias publicas, thesouro, habilitaram niio só o governo, como 
quando a calamidade mais so ag-gravllra, e jli aos presidentes das províncias, a tomarem pro
catavam montados todos aquolles serviços 'I videncias. officazes o a.certadas, sondo corto que 
Ninguem o dirá I logo em seguida as dospezas decresceram consi· 

Si não foi passivei dat·-lhes melhor direcção, doJ•:welmonto, • 
quando o flagello nppat•oceu, no principio em Uma dessas providencias foi n nomeação do 
pequena escala, como melhorai-os, chegando commissõ3s de tomada de contas dos fornoce
ello ao sou auge 1 E' preciso fazer justiça a to· dorus de soccorros, o encart•egados de trans
dos. Ninguom act•editou que 11 sêcca perJurasse pot•tes, compostas de funccionarios distinctos 
por tanto tempo, e por isso niio f~ram tomadas do thosouro o tio algumas thesourarias, que se
as devidas cautelas. E desde que não foram guiram para as diversas províncias. 

· ndoptada.s em começo, difficil, senão impossivel, Não era possível aproveitar para osso serviço 
seria consoguil-o, quando as ropulações emi~' .o proprio p~ssoal das thesoura.rias, por onde se 
gravam em massa, e era preciso acudir de tinham feito maioreà despezas, porque todo elle 
prompto a coatonaros de milhares de famintos, ou quasi todo, estava sujeito li prestação .de 
aos quaes ora mister nilo só alimentat•, como contas, por ter •ido aproveitado para membro 
vestir e dar pousada. das diversas commissões de soccorros. 

Leiam os nobres senadores os relatorios dos Essas commissões, que o orador denominará 
presidentes das províncias do norte etn 1877, o liquidantes, apresentaram trabalhos de muito 
do Sr. Aguiar, por exemplo, referente ao Ceará, valor, que Mo de existir no thesouro. Exijam
o I'oconhecorllo que elle, assignalando os abu- nos os nobres senadores e reconhecerão que nilo 
1.os, apontava como sua causa principal a falta era possivel fazer-se mais elo que então se fez. 
de organização regular dos serviços, ás primei- E nem só 'isto: o mi11isterio de 5 do Janeiro 
ras mnnifostaçõosd1 torrivel crise; -'falta que mandou submettet• a. processo nquelles indivi
já áquolle tempo não se podia remediar. duos, cuja criminalidade ficou demonstrada, e 

Sem embargo, o gabinete da 5 de Janeiro fez o orador, ainda que com muito pezar, não he
quanto era humanamente passivei, procurando sitou em demittir ou aposentar forçadamente 
tornar productivos os soccorros; proporcionando aquelles funccionarios, s,ujeitos li sua autori
trabolho nos indigentes ; t•eduziado as despezas ; dade, que foram encontrados em culpa. 
fiscalisando-a•, o reprimindo os abusos que O que mais poderia fazer o governo nessa 
chegavam ao seu conhecimento. época 'I 

Pela sua parte dirá que, assumindo a pasta Levantou-se para lavrar um protesto contra 
da fazenda em Fevereiro, logo em Ma1•ço fez apreciaçõe, monos fundu61as ; e tem conseguido 
partir para o norte, empregados habeis, incum- o seu fim, 
bidos de inspeccionar as despezas e promover a 
sua rcducçilo, empenho mn que o governo foi 
effic:tzmente auxiliado pelos seus delega:los nas 
províncias. 

Esses empregados apresentaram relutorios, 
que muito 'esclareceram o verdadeiro estado das 
cousas, Referindo-se a um delles, ha poucos 
dias, o nobre senador pelo Paraná disso que o 
seu autor prostárn relevantes serviços. l<'oi o 
conferente da alfandega da côrte, o Sr. Reis 
Quadros, cujo nome menciona com prazer. 

O gabinete, que assim procedia, ora aqui dia
riamente censurado por muitos dos nobres RO

nadoros, sem razão alguma SS. E Ex. queriam 
que se mandasse cessar os soccorros de chofrJ, 
o que ne.nhum governo prudente poderia fazer, 
sem expôr u misoria, á prostituição e á morto 
milhares do victimas. 

Fallavam vagamente de abuzos, que diziam 
não serem devidamente pu!lidos, como se fóra 
licito fazei-o, som compleb averiguação dos 
factos. 

E' cousa singular ! 
Nenhum rios factos trazido3 então á triuuna 

foi mais tarde confirmado pelas indlgaçõos a 
quo se procedeu ! Assim, a supposta morto de 
enfermos em um hospital incendiado; a illumi
nação do uma cidade de interior, á cus! a dos 
creditas para a socca; a compm do casas para 
abertura <lo praças; a remessa do contonns do 
milharo• <1~ tolhas, etc., otc., a quo nlludiam 

O Sr. Junqueira:- Sr. pt•osi
dente, o nobre relatot• da commisslío do orça
mento veiu a tribuna e eu não posso deixar de 
apresentar-lhe a minha replica. 

S. Ex. quiz tit·ar argumento de um parecer 
de commissi!o, quando se tratou do credito de 
20.000:000$000. 

E' exactamente ahi, Sr. presidente, que en
contro g1•ando base para a minha argumen-
tação. . 

O parecer da commisslío daquolla época não 
concluía pela appro1laçita dL despez~, m:1s sim 
pelá autori:::açl!o ele um crolito de 20.000:000$, 
concedido pela camara dos Srs. deputados. 

E para que o senado conheça perfeitamente a 
questão, vou ler a integra dessa lei, que é o so• 
guinte (lê) : 

c Fica concedido no ministo1·io dos negocias 
do imperio mais um credito oxtraordinaJ•io do 
20.000:000~, para ser applicado especialmente 
no pagamento do dospczns com soccorros ás pro· 
vincias flagol!adas pela secca, e molestins opi
demicas • ., 

E' a lei do :17 do Junho do 1882. Portanto, 
osta foi" formula scmpt•,, adoptada: «Fica con· 
cedido no governo urr credito do 20.000:000$. » 

O parecer da commiRsão opinou que P.O 
npprovasso esta resolução, Logo , nem a 
nobre commiss,1o nnquollo nnno, nem o so
narlo .se C)mpromottot•am na approvnçilo da dos-
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poza; concodorum o credito podido poJo go-
vorno. . 

0 Sa. MAR'l'INI!O CAMPOS :-Apoiado. 
O Sa. JUNQUEIRA :-Nilo podia .deixar do con. 

ceder, porque do contrario seria o senado faltut• 
no seu dever, dizer us populuçõos tlagolladas: 
Mot'l',lm de fome. · 

0 Stt, MARTINHO CA~IPOS :-Apoiado. 
O Sa .JuNQUEIRA: -Conseguintemente, toda a 

minha argumentaçtto está de pt!; esta fot•mula 
approbativo. de hoje, vaga, é intoiraménto nova 
e desnecessal'ia, porque, para legalisaçilo do 
acto do governo e das despezas, bastava o cre• 
dito pedido. 

O nobt•e senaclor relator da· commissã:o, 
Sr. pt•esidente, ainda no~ trouxe o exemplo de 
uma .lei de 1836, que concede um credito com
plementar de 2.000:000$000. 

O senado , porem , considere , que, na 
õpoca em que se votou es~a lei na nossa legis
lação fiscal, figuravam os croditoa comple
mentares. Mas veiu a lei de 1850 e acabou 
inteiramente com elles. Portanto, não podia 
presentemente tratar da formula dos creditas 
complementares, porque hoje só temos creditas 
supplementares. 

Bem ou mal, os ct•editos complementares 
foram extinctos pela lei de 1850, 

O Sn. ANTÃo:- Nem havia necea~idade 
delles. 

O Sn. JUNQUEIRA:- Mas ainda aaoim veja 
o s~nado como Ee exprime alei de 17 de Ou
tubro àe 1836 (lê): _ 

« E' concedido ao governo um credito ·com· 
plementar de 2.000:000$ para occorrer ás des
pezas extraordinarias feitas com a paeificaçtto 
das províncias do Pará e de S. Pedro do 
Sul, etc. » . 

Portanto, a formula é : Fica concedido um 
credito complementar de 2.000:000$ para este 
fim; jamais se disse, comO-· neste parecer, que 
ficam approvadas as despezaa que o governo fez 
com a pacificação das pruvincias de S, Pedro 
do Sul e do Para. 

Conseguintemente, ai o nobre relator da com
missão quizesse apresentar ao sanado argu
mento valioso em prol do que eu estava· dizendo, 
não o podia achar melhor do que a lei do anno 
passado, approvando o credito de 20.000:000$, 
e este credito complementar, que hoje não tem 
mais assento na nossa legislação fiscal, dect•e· 
tada cm 1836. E' uma fórma nova, uma formula 
pel'igosa, esia declaração de que ficam appro
vadas as despczas, e o nobre senador por Minas, 
que ha pouco a eu-mo a honra de responder, 
parece reconhecei-o, quando diz que, si por
ventura alguem suppuzer que ahi vai implicita 
approvnção .de actos de quem quer que soja·, 
s. Ex. ntto 1ru Ião longe. 

Orn, para quo adortarmos uma formula nova, 
que traz om si este inconveniente 1 

Soi bem quo ostns formulas niio livmm os· 
rospon~avois, si por ai não estiverem desobri
gados; soi bem disto, mas a nação não snborli o 
nom a historia, que osta ó uma locução nova 
e innoconte, uma vez que ó aborrativa do todas 
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as outras, moamo dos creditas .complementares, 
de que hoje ji\ nilo se usa. 

Entr·etanto, si o nobre relator da commissão 
entende que esta formula ó precisa, por que 
ntto a aconselhou no credito dé 20.000:000$0001 

Porventura estava na monte do governo ou 
do qu•em quer que soja prever o firn da secca 1 
Nilo, Sr. pr•esidente. E no em tanto, quando se 
pediu o credito de 20.000: ooo~. act•editava-se 
q uo era o ultimo ; ~ata é que e a verdade ; e 
portanto, se a formula era verdadeira, devia se~ 
applicada na<Juolla oocasi!to, 

Assim, pois, devia-se dizet• : - Fica con
cedido o credito de 12.000:$000 e nilo-Ficam 
approvadas as despezas que o governo tem feito 
com os soccorros ils populações fiagellndas pela 
secca, 

Al!,uella é phrase adoptada, e ntto a que vem 
na emenda. 

O que eu quero é arredar do senado essa 
responsabilidade; é sómonte tomarmos a res
ponsabilidade do set•viço. Niio se póde en
ti· ar nessas minuciosidades, nem exame do modo 
por que se fizeram as despezas. 

Este tem sido sempre o meu voto, porque ntto 
quero a c~mplicidade do senado, qu.tnto as des
pezas feitas. O senado concede a quantia que o 
govarno pede, mas não approva nem reprova as 
despezas. · 

0 SR, MARTINHO CAllfPos:..:..Approva, si votar 
a emenda da nobre commissão, 

O Sn. JuNQUEIRA :-Sem duvida, O honr;ado 
scnadot• por Minas Geraes, entrando nesta 
questão, não podi!1 ficar, como vi logo, nesses 
preliminares. 

S. Ex. disse, que, com atreito, tinham-se 
dado abusos ; mas s; Ex., que reconhece que 
não era passivei haver um Argos armado de 
cem olhos, vigilante em· toda 11 parte, acres
centou, e de ura modo injusto, que a culpa 
tinha sido da situnçilo passada, por não ter logo 
determina:lo um systema para este serviço da 
secca. 

Os Sns, AFFONSO CEI.SO E CASTno CARREIRA 
d«o apartes_. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Esta accusaçllo nilo póde 
ser deixada sem resposta, . 

0 Sn, AFFONSO CELSO : - Fallei sem animo 
de censura; apresentei o facto. 

O Sn. JUNQUEIRA : - Os nobres senadores 
parecem muito moderados, mas sempre que a 
ôccasião se apresenta mostram a ponta do 
dedo. 

E' assim _que no seu discurso, o nobre se
nador for Minas Geraes disse qU:o nllo era 
pos~ive prover em que época a secca aoa
barm .• 

Nesta proposição do nobre senador está a 
defesa do governo do 1876. Si não podendo 
prever-se em que anno cessaria a calamtdade, e 
tendo ella começado havia pouco, como havia o 
governo de o!'ganizar um systema completo de 
serviços para o Cea!'á ? 

O governo então, por isso mol!mo que 111Xo 
podia conhecer o tormo das consoquoncias das 
lois que rogem essas evoluções meteerologicns, 
devia começar, como comoçou, por abrir essas 



crodilos modestos e l'uzonvois, como so vô elo 
quacl1•o annoxo ao relalot•io !.lo ministorio do im
pol'io om 1882. 

O Sa. At'I'ONSO CELSO :- Isto Ol'll a quantia 
podid~ ; mas na liquidação viu-ao que ao gas-
tou muito mais, . • 

O Sa. JuNQUEIRA:- Os nlgoat•ismos b~stam 
parn rwotoatnr contt•a a proposi\•ilo do nobro so
nD.dOI', No oxol'cioio de 1876-1877, g-.1stou-se 
305:000$. Em 1877-1878, principio da aitua
çlto liberal, gastou-ao 1.275:416$4130 ; em 1878 
- 1879, gastou-se 36.095:424$013. Vô-so a 
enorme ditferonç11. p!'ra mais na pujança d • 
situação liberal. 

O Sn, AI'I'ONsO ClllLSO : -Pot•q uo foi tambem 
quando a cal11.midade tornou;.se muiol', 

O Sn. JuNQUEIRA :.:... Portanto, para quere
talia!', para que prot·ndor acabrunbat• os go
vernos pna>ndos, quando, segundo vô o nobre 
senador, 11 dospeza augmenL1u juslamentc de
pois de 1878 e 1\ugmentou em uma pt•oporção 
maia q uo gaometrica, quando tomou depois 
dessa. ópocn um desenvolvimonlo vorttgi-
noso 'I · · 

· Porquu pois dizer que o governo,om 1876, 
11ito foi previdente, quando o propt•io nobre se
UD.:lot• reconhece que a secca podia. cessar do 
um momento para out1•o, o pnrtanto o governo 
daquclla época, na iniciação do tlagello, pro
cotou muito prudentemente, abrindo essas cre
ditas IUod;Jstos, e não mandando gastar dinheiro 
a rõdo 1 

O Sn. AFI"ONso 0ELSO dá outro npa1•te. 
O 911. JuNQUEIRA :-Quanto á duplicata do 

algarismos·, a quo se referiu o nobre senador, 
di~0n1o que nos documentos apresentados por 
S. E~., a quantia era de 74.000:000$, ~uando 
o quo constava na secretaria do importo Ol'a 
61.000:000$.· o nobre s~nador disse que havia 
uma duplicatá de 10.000:000$; mas ainda des
contando-se o ases 10.000:000$ dos 74.000:000$, 
fica.nl 64,000:000$, o qno ô inteil·amente disso
nante do algarismo npt•eaontndo pelo ministorio 
do impcrio. 

Port11.nto, já vê o nobre senador quo, apcznr 
da explicação de S. Ex., nós continuamos a 
andar nas tróvaa, sem conhecei' o terreno em 
que pisamos. 

Quanto aos osforçna do governo para fiscali
sar essas despezns, devo declarar que cnhi das 
nuvens ouvindo o nobr1 ministro do imperio 
dizer que nllo comtwa na sun socretnria que 
algum p1•ocesso se tivesse feito. 

O Sa. Ai!FONSO CELSO :-Na secreta !'ia do 
imporia. 

O Sn. JuNQUEJR,\: -Entretanto, o l'olatorio 
com que o nobro soll!L:IOI' pot• Minn.s pn.Aeou 11 
n.dministraçito das finanças ao sou ~uccossor, o 
Sr. conselheiro Saraiva, rofoi'O-so nos abusos 
CJHÚO tinham dndo. 

O Sn. SnmcmA DA Mon·A:-Mnito explicita· 
monte. · 

O Sn •. TuNQUEIIL\ :-Eis nqui, Sr. p1•esi
clonto, o Lopico do t•olntot•io np,•osontndo pelo 
nobt•o sonndot·, om Março 011 Auril do 1880, 

110 chGfo do g,•binoto organizado em 28 do 
Mat•ço. Diz S. E:s:, (tB): 

~ O exame rias dospBzas com a socca, feito 
pot• estes dous OIU,>l'ugn.dol, .patenteou nlguns 
nbusos ~ommoUido' pelos empregados ORCIII'
regados da. prestação do soccot•os, quo, si b~m 
nito tenham a gravL!ado e a extensão, que e:s:n
gcl'll la monte Re lhos attribuia, exigem com· 
tudo, quo, sobre os culpados, l'ocoin n sancçüo 
pouul. » 

· · Ondo esta a sancção ponuH O govorno, pelo 
ot•gito do nob1•o ministro <lo impet•io, acaba de 
rliz~r· quo lo.nçou-so o vau do Appolle~ sobre 
estes abusos, praticados em relaçito á sacca.. 

Ora, é um facto que nos devo atorrar,porquo,. 
si o Braúl ti vet• Jo lutar com outra calamidade 
sounlbanto . a esso. ; si os cofres jJUblicos se 
abt•it•om e ·o pnrla.monto continuar a votar OJ 
creditas e não houver fiacalisaçilo do gove1•no 
o punição dqs abusos, as palavras do nobre mi· · 
nbtro u que me·l·eflt·o silo um encorajàmento a. 
todos os especulado!'es, certos de que encontl':\
rão a impunidndo pa1•a todos o.> abusos quo 
commett .1ren1, 

0 SR, BARROS BARRETO: -A poiádo. 
O SR. JuNQUEIRA : -Ora, dosde · ctne o go• 

ver no assim se exprime, nós não podemos de
centem~ntc votar um~ formula que approve 
despczaa... · · . 

O SR. MINISTRO no IMPlilato:- O que declarei 
foi que niío constava na secretaria do imperio, 
e que o governo niio ho:via ueixar de continuar 
a tomar informaç•ões. . 

O SR. JuNQUEIRA:- Podemos votar todos os 
credites que o governo pedir; mas, fi(J.ue elle 
com n responsabilidade ou com a ci:tmphcidade 
moral desses f~ctoa. O que disse o nobre minis· 
tro aignificn umtt amnistia sobre todo~ os nbusos 
que se deram, como declarou o nobre senador 
por Minas Geraes, .. 

O SR. LAFAYETTE ( p1•esitlente do conselho): 
-As palavras do nobN ministt•o não têm esse 
alcance; S. Ex. disse que não constava na 
f!IISta do imperio, que nl!o é a das finança.a, 
nem da justiça. . 

O Sn. JuNQUEIRA ... e depois dessa decla
ração, Sr. presidenta, eu nada mais tenho a 
acrescentar, (Apoiados,) 

Ficou a discussão adiada. pela hora, 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesma.s for· 

malidndos com que fcl1•n recebido, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PREmO PELA DESCOBill\TA DA ACÇÃO DO PERMAN• 
G,\NATO Dlil POTASSA CO~!O ANTIDOTO DO VENENO 
OPIIID!CO 

Entrou em 3• rliscusaão,a qual foi, sem debnto, 
encorrada por fnlta do numero pnra votar-ao, o 
rosorvada n votnçiio para n soguin to sessiio o 
projecto, concedendo ao Dr .• TO!iO Baptista elo 
Lacertlll um premio do 30:000$, em romune
raçilo dn aun doscoborta da ncçí'ío do perman
ganato de potassa, como antídoto do vonouo 

.. 

... , .... 

' . . 
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\ 
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EM 17 DE 

ophidico, al'tigo ndrlitivo do pl'ojocto do lei da 
rocoitn gorai rlo imporia, para o OXOI'c.icio do 
1882-1883, sopnrndo para J'm•mnr projecto dis

. ti'!c.to, [lllr'a quo ao votou <li~ pensa .lo inte1·· 
SllCIO, 

L!OENI}A lt U~l ,JUIZ DE DIREITO 

Soguiu-so o:n 3• discussilo, a fJUnlllcou iguu·l· 
monto oncoJ•r•nda o rosoJ•vudrl a votnçilo parna 

· sess1io s1guinte, oprojecto do Bonndo letr>l E, 
do 1883, antori~ando o govor·no n conceder RO 

juiz do clit•cito da comarca do S; João da Barra, 
· na p1•ovincia. do Rio do Janeiro, Amphilophio 

Botolho Freire elo C:Jrvnl'1o, um 11nno do li
conçn, com oJ•denado, pnra t1•ntm• d~ su1 saude 
onde lha convier. 

. RIIIrORMA !!UNICIP.\L 

. Sog,tiu-so ·igualmente oin 1& ·rliacussão o 
projecto da. commis2r1o niixta .lottra A, do 
1882, alterando as dispoaiçõys da Jr.i n. 3029 
do 9 do Janeiro do 1881, o do regulamento 
n. 8213 dJ 13 do ·Agosto do mesmo anuo, ro
lati.l·as ás camar•as municipnes o juizes do 
paz: 

. O St•. Oorreia 1-Croio que c.mvóm 
ouvir, mesmo na primoil•a diacus~ãon1 opinião 
do goveL•no sobl'il este importante pro,jecto .. 

E' certo qu1 entro os membros da comm1ss:io 

tranquilidade; o 2o, J'a~OI' l'epl'osontnr os parti
dos locnos om todas as camarns municipa~s. 

Sío du:~s idous cnpitaos n que so tom do 
. atton.lol' rtuando ao resolvo no parlamento 
ácorca d.J l'at'ormns oloitornos. 

O Sn. SrtVEIIIA Looo:-E llor 11hi vai·so 
ató a abolição do systomn, si ó assa a l'azuo. 

O Sn. Conm1111.:-Si a trnnquillidado ó filha, 
nrlo da lei, mas da comprossilo do governo, ae
gut•nmonto este olemonto ó nogati vo; mas si 
a tranquillidud~ é um!\ consequonoia do ays
toma.admittido pelos lagisladoros, este systo
mu, antes do SOl' rof01•mado, caroco de ser bem 
mo litado. 

0 Su. SILVEIRA D.l MoTrA:-Desdo que nllo 
appnrece ninguem, não pôl > have~ desordens. 

O Su. ConnEri.:-A uprosentaçãa, na oamat•a. 
do todos os.interosseslocu0s ó tambom consi
deração da maior importancia, o esta represon· 
tação dea-so em todo o Impor•io na mais lat•ga 
e~cala desejavol. . 

Diz-se que este syHtema surgiu inopinada
monte no senado, quo outro era o pensamento 
da propo3ta do governo, o da · camara doa de· 
putudos. 

Mas ess~ argumento ó contraproducente. 
Si outro ora o ayst·:ma nceito, e •i foi 11 que 

di ficado, p:1roco quo u decisão ultima foi a quo 
se reputou molhar. 

Q.raos for11m os maus resultados ela reforma 
l'Olativamonte 11 ohiçtio dos vereadores o juizes 
de paz 'I E' necossndo apontai-os, · 

CJillPI'Ohondo os dous apartes que me foram 
dados, no sJntido. do co:ubater r~dicalmonte a 
lei do 9 elo Janeiro de 1831. 

· mixtn figura o actual ministro ·~a justiça ; mns 
não me julgo habilitado : ara dizo.r quo. o mi· 
nist·wio aceita a r.1forma pl'opostn, o que muit1 
intluoncb tovo na.oxistoncia do gnbinoto prc
siclido 1íelo nobre senador por Mina~ Gor•nos; o 
Sr. Martinho Campos, O 811. Sn.VEIRI. DA MoTn:-1\n!l:calmonte. 

In:ciad·>. a ·I'OfOI'ma no senado, tondn, por· -o Sn. ConnEIA.- Mas o projecto não assenta 
tanto,<lo sol' pr•osente ti cnmnra do• deputndos,. n& doutrina sustentada pelos nobJ•os sonndol·es., 
no caso do merecer a npp1'ovu~.ito desta cns11, o Niio sotratanbsolutumonte do ampliar o quadro 
conhecimento oxncto elo pons uncnto. do gqvcrno, do~ eleitores, po1•óm simplesmente do modificar 
sobro a ml\l.éil'ia srtjoitl\ â. discuss~o, tom o ai- o motbodo da votação. 
citnco eh indicai' o procoduMnto do mesmo go- A qnestãe ó rostl'icta a coto ponto. Não
vorno om rolaçiio nos seus amigos daquolla ha institrtiç:To human'1 porfeitn, e nlguaa 
camaJ•:~o lluan•Io s~ tiveNm dQ pronunciar• inconvcnientos pt•aticos haviam. <lo rosultaJ' d 1 

sobre o .proJecto, _ . · ultima lei. Ma~ onde so doram ossos incon-
0 nobre prosid •nto do conselho nao :loLX!Il'll, yeniontos, o porrtuo modo 1 Que alcance tom 1 

por• certo, do tom~ r a palavr·a, afim rle enunciar For•nm clles tão goraos, ttio uniformes, que 
o juizo ·do govorno sohr.J as idóas cnpitoos da aut.ori?.om a con:lomn~ção do voto legislativo 
re6r•ma, do i881 1 

.Julgnr:i o· nnllr•o pr•o.<idento rlo conselho suf- Os rol!ltorios dos pr•rsidontos do p1•ovincia 
ficiento a oxporionch jr\ colhida pa:-n ?ondom- ni'io o dizom; no cont!'lldo,os locumonLos officiaes 
nnçrio do systom~ qno provnlocnn nnlo1 do O do apontam inconvenientes om monor numero do 

· Janeiro do 1831, f[Hanto rl cleiç:1o do vcronrloros qrw os antoJ•iormonto apontado~. . 
e juir.os do pnr. 'I A lo i eh 20 do Outubro do 1875 niio teve o 

Acr•,.ditarti r1uo foi funosto n resultado, nn alcance rio pór toJ•mo; om to:la a parto, d una· 
maio1• p:ll'tO dn lmpor·in, da ultima oloiç!io do nimidndo, Apezar do voto incompleto, ~~~
vor·o~dor•os o juizos do pnz 'I m~~"s se formnr,1m do um só partido. Com o 

Sor1í tlio flrr111 11 sua opini>10 sobr•o oB incon- voto uninominal isto não ncontocou. 
vonionto• revelados no,sn oloição, quo so jul- Diz-so IJUO ha convoniencia em soi'Om ropr~
guo habilitado par·a condomnar nbsolutanJonto, I smtndos na cllm!U'ol todos os partidos do mum-
o doado jú., o systoma vonccd~r cm 1881 'l c i pio: n !~i quo conseguiu officazmonte este 

Bxamtnoi com algum crudndo os f~ctos cln. resultado o a do 1881, 
ultima oloi1,;o elo vorer1·lm•"s .o juizos do pllz, o . I~' "''r·to 'lU? n:1o esta oxporim·mtn.do o pri~
umiL obsor•vnr;iío r•o,nlton : o sy"tonra em oxocll· , crpro do voto rncomplol.! c um o I'Ogmwn olol
ÇI1o to\'O~ pn1o 111ono1-1. do_us tnOI'ito:-~; o 1u, lUILil .. , LOI'..d, uctu·tlmonto om Vlg'tll'; mn.a dovo ob.~ervar 
tOI' duJ'!lnto o pt•ocosso oloil.ol':tl inaltol'nvol qun, m•Jamo polrt I Jg"isln.~üo antoi'Íol', lt cloiç:to 



do , o juizos do puz so li>ziu pelo ays· logo, untos de pt•ocurnrmos removet• os incon• 
toma dit•octo. . . voniontes, aliús de ordem secun.luria, quo Blll'• 

Appnt•ocou om algum. munwipto result~<lo git·nm da execuçno da loi 1 
inelpot•ado V Mas nilo o só com o actual sys· Não oato11 ainda enunciando um a opinião 
tema que o facto so dá, Pelo systema antigo,si definitiva e inalteravol, 
uma influencia maloficn pt•epondvruvn no muni· Estou f~zendo algumas observações filhas do 
ci 1io toda n cam~trn. ot•a organizada de modo a oxllme da ma teria, afim de pt•ovocnr discussão 
SQ;·vi~ a intot'e.lses mon>s legitimas i o niío ha chamando 11 attençilo do sonado pnt•a n convo
hoje 1uom possa ot•ganiznl' u~sim uma c.tmara niencia d3 não pt•ecipitnr rofot•mas. 
munictpa!. Si nus ultimas oloições do ver.1adores o de o systemn actuttl parece que photographa .. juiz~s de paz, deu-se no lmperio a\S"Ufl! facto de 
'bom a situaçlto do município. Algumas vezes ma.iot• monta quo me oscnpfleso, a\u esta, para o 
cortas pessoas quo vilo 11 officinas photo· apontat•, 0 nobre presidente do conselho ; e 
gra.phicas nito fico.m contentes com os retratos, é por isso·9.ue des8jo ouvit· 11 s. E~·· Blle póue, 
aom que, ontretu.nto, o defeito seja do. ma- com os matos de que 0 governo dtspõo, traz o r 
china. o elemento dos factos, que ó tambem neces~a-

0 SR. SILVEIRA D,l MoTT.A : -E' do rett·n- rio para o nosso juizo; manifestan lo a' moamo 
tista 1 tempo sua opinião sobre a urgoncia da r•eforma 

O SR. CoRREIA:- E' do retratado. proposta. · . 
o SR. SILVEIRA DA !lfoTl'A :-Então o re· Recebi, com alguma prevenção, a ro.formn do, 

trato foi fiel. 1881 i hesitei em reconhecer que ella ta produ· 
O SR. CoRREIA: _Não sei si 0 retrato foi zir as esporadas vanltlge~ll; e ta) vez porque 

tinha essa prevenção achot·me mate tra.nqurllo 
inteiramente fiel i mas pondernt•ei ao nobre se- depois da oxperiencin hnvida. 
nador por Goya~ que om ~ll!'uns municípios, o que as municipali !ades estilo pedindo, pl'o· 
que talvez esteJam no espmto de S. F!x.,, a sontemente, é autonomia, é que não aejam to· 
machina não deu l'esultado logo da pr•rmetrn Jhidas do resolver si quer sobro a escolha de 
voz i os l'Otratos vieram -depois do segundo seus presidentes, sobro a publicação da seus 
trabalho e para simples proferencin. . b · 1. d li uo o 

Si dada a escolha entro nomes dotormmn:los, Ira alhos; e I vrarom-se a presa o em q 
· · d · " r • gover•no as mantem. o om numero restrwto, am a as&rm nuo 101 Como as municipalidades ostiio actualmente, 

o lia a mais acorlndn, póde-so culplr por isso o melhor é oxtinguil-ns,, . 
systema 1 

Nilo pretendo fazer na 1• discussão o estudo O Sn. SrLVEIRA Lono :-Apoiado· 
das differontos disposições do projecto, que é o Sn. ConREIA :-.,, o menor acto e logo 
mais proprio da 2a discussão. Agora sómonto desfeito pela autoridade superior, si ha ni~so 
nproci!', o nilo. com todo o do~envolvi~ento, n qu~lque 1• interesso i e!Jas não tem vida proprtn; 
dispos1çi!o cap1tal. Ha no pr{\Jecto murtas mo- a todo o instante po:lom os seus ncto3 desappa
d:d 1s do ordem administrativa que segura- rocor por decisões supor•iore~, e netos qu~ .ele
mento trazem melhoramento, mas a reforma vot•iam correr sob sua exclusiVa responsabrhda· 
principal que se propõe é a volta ao systoma do não dando Jogar 11 outro procelimento contra 
que provnloceu em 1875 o que foi condemnado os' vereadores senão o judicial, no caso de pro-
em 1881. varic~ção. 

Qunndo se discutia a lei do 1881 figut·amos Entt•etanto, nem siquor, nesta parte, o. nobre 
muitas hypothese~, procu~amos estud,nt• a~~~- min stro do imporio aceita n doutrina hbernl, 
teria on1 snus olfertos prnltcos, como e posstrol como se colhe do discurso que hoje proferiu. 
a quom penetra n<!l futuro i não nos ncudiram Para ahi é que se deve voltat•-n nttenção do lo
alguns atreitos que~- ex~cuçiio da lei trouxe.. gislador. Sobre o metbodo da .eleição e ç: so~s 
Quem nos pódo hoJe dtzer quaes os que hão resultados creio que. ainda não ha axpanonc1n 
do surgir da_ nova refot•ma que se propõe, si sutl!ciente i que mudar em 1883 o que so fez 
ella vier a ser aloptada 1 em 1881, depois dos resultados praticas obtidos, 

Rondu conta que, indo porordom do governo não ó, no meu entender•, acto do s:tbedorin. 
francez estudar uma instituiçilo inglozn, teve Mas o governo deve manifestar-se, o ou dit•oi 
do ponderar na Jnglatorrn que essa instituiç"o, mais alguma cousa, si mo pnroc>r convonionte. 
que nlli npre.qentnvn tão proficuos resultados, 
não tinha podido da mesma fórma ncclimnr-sa o Sr. La.-fuyette (p;·e.<ida~ltc do 
otn França. conscUw) :-Sr. pt•osidente, acu.lindo ao ra-

A autoridndo inglczn a quem ello so dirigia clamo do nobro senador pulo Pnran:i, diroi que 
respondeu-lhe: «1,' porque niio tondes porsis- 0 governo acoita o p1•ojecto quo S3 acha om 
tencin om vossas roformns i dcsmnnchnos lwjo d'scussão, o quo sJ rosorvn o direito do ncom· 
o quo fizostoa hontem. pnnhar o debato o do inclicat• o acoitnt' as alto1•a· 

Nós não dosmanchnmos, omondnmos. çõos que, porventura, a mesma discllssi'ío 
Removemos os inconvenientes, n•!o condom- suggorir. 

nnmos n instituição i para condomnnl-a ó pt•o-
ciso que olln so maniFesto fundnmontnlmcnto E' o quo ou tinha 11 dizer. 
llla.» Não luwendo mais quom podisso n palavra 

Orn pórlo-so dizer que a r.•formn do 183f, nom numet•o pnr11 votnr-so, ficou oncot'J•ndu n 
em relnçilo d. eleição do voroadores o juizos do discussi!o, o .t•osorvada a votnç1io pn1•a a so.'sllo 
pnz, o funrlnmontnlmrnto mti. pnrn condomnn!-11 seguinte. 
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EM 18 DE o 109 

Esgotadas as matwias da o!'dom do dia o Sr. 
presidonto dou a sog-uin te paro I o dia 18, nilo ex
cadeado das 3 horas da tardo o 

Votação das matet•ias cujo. discussão fico11 en
cerrada. 

Continuação da 2• diacuss!i'o da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de loi 
pela cnmnrn doa deputados, n. 135, de 1882, 
que abre ao ministerio do imperio um cre li to 
oxtraorrlinal'io de :12.000:000$, para continua
ção das despezas com os soccorros às provin
ci~s Jbgellnd3s poJa secca e molostins epide
mlcaa. 

Levantou-se a. sessão ús 2 horas da tarde. 

53• SESSÃO 

E~l :18 DJ!I JULHO DJ!I :1883 

Presidcncia <lo Sr·. Bctrt'lo de C otcgipe 

SU.IIMARIO :- EXPEDI,~TG.-Puroeoro•.-Rodaooiio.-No· 
gocjo:t do Paraná.-Dhcurso u roquorimcnto dÓ Sr, Cor
roia, Adiamento do roquorimouto. - onmm DLl DIA. 
-Crodilo ao mlnistOI'iO dó imporlo. Discurso• dos 
Sra. Corrdu; Maelol (ministro do imporio) o Silvoil'a 
Lobo, Adiamento. 

A's 1:1 horas da manhã acharam-se presentes 
32 Sra. senadores, a saber: Barão de Cotegipe, 
Barão ~e Mama~gua pe, Godoy, Leito Velloso, 
Junquetra, Corro1u, Conde de Baependy, Chi
charro, Martinho Campos, J"aub Pessoa, 
Antão, de Lamare, Jaguarib.3, José Bonifacio, 
Meira do Vasconcellos, Castro Carreil•a, Chris
tiano Ottoni, Visconde de Bom ·Retiro, Diogo 
Velho, Alfonso Celso, Saraiva, Barro.~ Barreto, 
Silveira Lobo, Fausto de Aguiar, Paes de 
Mendonça, Barão da Laguna, Cunha. e Figuo
t•edo, Viriato de Mcdeit·os, Barão de Mamoré, 
Dantas, Luir. Cctrlos e Barão de Maroim. 

Deixurnni de compo.recer, com causa parti
cipada, os Srs. Cruz Machado, Diniz, Octa
viano, Silveil•a Martins, Henrique d'Avila, 
Ribeil•o da Luz, Fernandes da Cunha, Silveira 
da Motta, Visconde do Nictheroy e Viscond<l de 
Pelotas. 

Doixou do comparoce1·, &3m causa partici-
!l~da, o Sr. B~rão de Souza Queit•0z. · 

0 Sn. PRESIDENTE abriu a sossiio. 
Leu-se a neta da sosa:io antecedente, e, não 

h~vcndo ~uom sob1•o olle tlzo.lso ob>crvações, 
deu-se po1• approvaclt. . 

Compnrocol•nm, depois de nborto. n soss:To, os 
S1•s, Luiz Fcli ppo, Uchóa Cavalc.mti, Visconde 
do Parnnag-uá, Visconde de Jagulli'Y, Viscnndo 
do Abaotó, Viscondo do Muritiba, Soares Brnn
dno, Vieira dn. Sill'n, Toixoim Junio1•, Can<nnsiio 
do Sinimbü. Nunes Gonç~Llvrs, Fmnco do Si\, 
Lnfnyctto, Jo:lo Alfredo o Cnmlo. 

O Su. 3° SECni~TAniO, servindo do' 2°1 dou 
conta do seguinte 

EXPEDIENTI~ 

Officios: 
Do minisl:ot•io do imporia, do O do co1·· 

ronto mo?.; rlovolvondo Nnncciónndo um elo~ 

autogrnphos da reseluçüo da nsqemblda ge
t•al qao approva n pensão de 600 réis dia
t•ios, cJncodida ao 2• sn~•gonto reformado, L11iz 
de Carvalho Junio1•. -Ao archivo o autographo, 
communicnndo-se :1 outra cam~ra. . 

Do ministerio da g11orra, d~ 17 do dito me?., 
devolvendo sctnccionado dous dos autographos 
das resoluções da assemblóa geral, um autol'i· 
zando o governo a conceder licença ao secro• 
tnrio de guflt•ra, marechal de -.ampo reformado 
ll!Lrão do Mnttoso, e outro man !ando contar na 
antiguidade de posto do tenente Jo estado-maior 
de 2• classe, José Jolquim de Andt•ade Neves, 
o tempo em que esteve aggregado d nrma do 
caval!aria, untes de ser transfe1•ido para o es
tado-maior de 211 classe. - O mesmo destino. 

Da camara municipal da villa do Guarakes
sava, provincin. do Parand, do 28 de Junho ul
timo, unindo seus votos aos da camara muni· 
cipal da cidade do Paranaguà ·e da companhia 
Progressista de navegaçilo a vapor na bahia da 
mesma cidade, no empenbo do lembrar a ap
provação do projecto que autoriza a abertura 
do isthmo do Vara:louro. -A' commissito de 
obras pu blicaa. · 

O Sn. 2' SEOR!i:TARIO leu os seguintes 

Pareceres 

A commissão do pensões e OJ•donados, a que 
foi presento 11o pi'Oposiç!to da camara dos depu
tados que autori~a o governo a contar· pa1•a a 
j u uilaçiío do professor de latim do illi perial 
collegio de Peciro II, Dr. Lucinda Pereir.t dos. 
Pas>os, o tempo que se verificar do seu exercicio 
conio professor publico de latim na provincia 
de Mina-< Geraes,achando-Re inhibida de omittit· 
qualquer parecer por ter vindo 11 dita proposição 
desacompanhada do documentos por onde se 
pudesse conhecer qual o tempo de exercício no 
Jogar mencionado, o do que natureza foram os 
serviços prestados, requer,1u, em data de 14 do 
proximo passado mez, que pelo ministerio do 
imperio se solicitassem do governo os indis· 
pensaveis esclarecimentos sobra os pontos in
dicados. 

O senado assim o resolveu em sua sabedoria, 
e ten,lo o profess1r de que se tratt~ conheci
mento dn dolibel'nção tomada, apressou-se em 
supp1•ir a h cu na notada p1la commissão, offere· 
condo, com uma petição dntada do 11 do corrente 
me?., vnrios documentos originnoa com os quaes 
se prova q un om 3 do Fovoreiro do 1858 foi 
ollo nomearlo pcln presidente d!L provincia de 
Jllinas Gorn,os professor do francez e de latim 
da ci,lade da Dil\mnntinn; que em 16 de Ago•to 
do 1861 foi transferido para a calo;ra do Juiz da 
Fóra, que regeu até o fim do 1863; que em 3 
de Fevereiro do 1864 foi nomeado substituto da 
cadeira r! e historia da Bmzil no imperial col
logio do Podro I! ; qno cm 25 do Fevereiro do 
!865 foi nomca~o Jll'ofossor offoctivo da cadeira 
do latim do mesmo collogio, o finalmente, que 
po1• doere to do 17 do Abril dn :1.880 foi-lho 
nhonnc!n. " grntillcnçiío Rildicional pot• so lmvor 
dist.i ngui.lo no onsi no duranto m!liA elo 15 nnnos 
rlo oifocLivo o:torcicio, 

'· 



ll() Ai1NAES DO SENADO 

Em vistR do taos doaumontos n co:umisaüo, 
~onsidot\lndo quo nilo excedo do sois annos o 
tempo do serviço quo o poticionario roquot· lho 
sojn nbonndo ~m au11 jubill1\'ÜD ; 

Considermulo qtte trata-ao do sot•viço do na
tureza idontica no ~uo ollo actunlmonto pt• stn 
n11. carreira <lo mng-tstorio o no ensino <ln mosm11 
mataria ; 

Considerando quo pJio <lacro to ~uo lho con
cedeu a gra.tiflcnç!to addicionnl fot'atn roco
llhoaidos como distiuctos os sorvi~•os prostc<doa; 

C1>nsidorant!o finalmonto quo n n·utoriz.,çito 
contida na proposição da outra aamut•a ostti de 
nacôrJo aom varias proaedentrs ostnboloci<los 
~elo poder legishtivo para cn<os se'melhnutos, 
o do pnt•ocor que a mesma propo·•ição entro om 
discuss,io e SOJa approvnda. 

Sala das Cl>mmissõos em 14 do .Julho do 1883. 
-Antonio 111. Nttnas Gonçttlvas.- J, R. de 
.La111a1·e.- Ltti:: Felippe, 

A commissiio do ·f11zcnda examinou nttenta
mente a mataria da proposição d.t out1•a camara, 
envia1a ao aennd1> em 14 do ,Junho ultimo, sob 
o numero 42, cujo conteúdo é o seguinte : 

Art. 1·,0 E' conc·'dido us monoro.Y Carlota, 
Maria, José e Noomin, r.•pai•tidttmonte, o monte
pio do seu fallecido avó, o chefe do esr1 uadrn 
reformaria Antonio Folix Correia de Mollo, 
a conta.r da data de sou fallecimonto. 

Art. 2.• Revogam-se as ,Jisposiçõo' em con· 
tl'ario. ' , 

Entre os documentos, de que voiu aaom
pnhada a alludidn proposição, naha-se a cer
tidão de obito dnquolle chefe ,'o esquadra, pela 
qual ver:fica-ae ter o mesmo fallocido a 17 do 
JulhD do anuo passado, bem como duas outras 
certidões do obitos, provando que antocedemm 
ao seu fallocimonlo os rlo sua mulher D. 
CarlDLa · Joaq nina Leonidia <lo A1•a.ujo Mello, e 
sua filha D. Mm· ia. Rita Corroia do Me !lo da 
Silvl 1\ra.ujo, unicas pessoas que, segun<lo o 
plano do montopiiJ da ar mala do 23 de Setem
bro de 1795, si lho sobrevivoss>Iu, tm·iam di
l'cito d porc:•pçilo do monte-pio pot• ollo insti
tuiJo. 

Foi no~taa cü·c'umstnncios qttO o pai .lns mm· 
ci1>nadas menores (viuvo d"t ~tlludida filhn do 
chef~ do cs:1uadra Correia de ~lollo} requereu 
ao podot· le.::Islati vo :. prasonto con"oss1ío, sobt•o 
a qua.l tendo si !o ouvido o gavcrno pela ootrn 
.cam,rn, foi-lho I'.~sponcli ·lo p8lo Sr. ministro 
da fa.zendn, em a.viso de :::!0 do S:·tembro <lo 
anuo pa.ssa•lo, quo :> pla01> do 23 do Sot ·muro do 
1795 não concedo monte-pio tlq untas dos offi
cittos da a1•mada nacional. 

A commis~:io d<J f<~zonda. do senado com
pulsando as <livoi'>as di<posiçüos do ciladl> 
piaM, com clfoito uiio encontra nollo dispo
·•ição nlgumn. oxprossn. concedendo monto-pio 
tis nota.s dos offil'iuos da armada, mas tambom 
a.lli no1n um:t existo, quo o prohibn., o an to.;, 
polo contr.n·io, do cOnJunto d·< todag ollns so 
1nfom que tendo o monto-pio da nt'lltada sido 
inst:tuido {,custa do sons officiniJH com a flCiltl· 
mulacil" do um dia d•J H.,]do om cnd t mo~, om 
bonolicio rln.s fatnilia·J <los mosnws ollicia~<s, 
111í" votlia osbtl' no ospirito do legislador qn•'• 
daria a hypothoso do f:dlocororn n.ntos do insLi
tuidlli' .•ua 1nnlhol' o Jllh·,a, doixc o pt•odnclo 

do seus s~crificos individunoa do aprovoitur 
t\s suas notas, '!llO do! lo priicisl\nt, e quo dollo 
olfcctivnnwnto g-ozariam si ullo tivessem ~ido 
foridus pcl:t inJ'olicidudo do perdm· sua mii:i 
unt•·s do fnl!ocimonto d~ sott nvó, 

Assim, ó a commis~lio de p~rec0r que soja a 
p1·oposi\•ÍÍ" submottitln tt disc<IBSiio o approl·nda. 

Suht dus com missões d1> senado; ..18 de Julho 
do 1883.-D. J, Nogueira Jaguaribu.- J, J, 
1'ciwdra Junior. 
.. A imprimir pnt•t ontl•at•em na oi•Llom dos tra

balhos. 
Foi lid:~ posta em ,JiiCIIssil:Gl, o s m debAte 

a.ppt•evad" n ae;ruinto. 

llt!dacçao 

A assembloa ge1•nl resolve : 
ArL. i ,o E' dispensada a. condiçilo do idnde 

pa.ra n matricula nos cstabebcimontos do 
e mino supet•ior,. dopendontoa do miniatorio do 
imporia. 

Mt. 2. o Fic11m t•evogadns n' disposiçõe> em 
contrario. 

Sal o. dns commissües, 17 do Julho do 1883. 
-Bom Ratit·o.- Fausto do Aguim·.- LatJo 
Velloso, 

NEGI>C!Oi DO I'AitAN.i. 

O Sr. Correia :-Aca.bJ do receber 
rln. pacifica. o ordeira cidndo do Ponta Grossa, 
pt•ovincü~ Jo Pa.ra.nú, um tologra.mma, firmadD 
por cidadãos rospeitnvos, que mo força a sl>li· 
aitar informnçõos do governo. 

Eis o tulogrnmma (18) : 
O cidadão Clu·ispim, gravemente ferido pelas 

praças do :lostncalllcnto. A' m·dem <lo delegado 
<lo policia, Fit•miuo .Jo~é da !tocha foi proso no 
interior do sun c~sa, it moict noite, arrilmbadas 
a.s pot•tas, arrastado Ít prisilo, debaixo do panca~ 
das. O dologndo niio aceita o t•eqnorimento pa1•n 
aot•1,o de dolicto ; at•Jt'l'orison a pat•to, O juiz 
municipal, Dr. Acyndino, pt•omovo on·!rgi
camento o processo; o dostnca.mento pt•eso; in
dignação do pOVO COntr.t O delegado. 0 jt.tiz de 
dit•oito n1ío ntten leu á roprosontuÇ!io do povo 
pot• meio ele uma. a~mmissã1>, que o pl>vo acom
panhou; tclegr.1p1tou-so para o chefe de policia; 
na. ln ror omqnnnto.-Boni(acio Jose Villola. 
lllJostinho M Mtins C n/ lares. Jnsd Gonçal~>es 
dos S<illlos Sob1·lnl!o, Josr! da Costa Rorl;·i
fJUr~s C:uiti·lai·.~es, JJamaso J osd C:)l'tfia JU
bas. » 

Mngoou-mo II'Ofundamcnto este tologt•nm
ma, Lamuom po1•qno niio oslnmos acostumados, 
na JH'ovincia do Pn,•an!\, n taos sconns do \'Ío
lcnCi,t, A g"I'avidad•J do Íl\cto nüo pódo sot• dos· 
conhecida., o sinto niio se ncho pt·osonto no
n lturn dos nobt•os ministros quo tló inmodiata
monto qualquer infol'Tnnçito. 

Po;· isso sou fo1·çado a solicitm• do sonndo quo 
HO r!ig-110 rln nppl'OVlll' OHLO l'o!<JUOl'illlOlllO (/tf): 

" [{oquoit'.l que poJo mÍJtisLul'Ío <la,iusLiçn so 
poça iufol'llllll;lio !lO governo sohi'<l os grnvos 
aconl:ocinJOillOIJ <JllO t0111 JlOI'LUri<ndo 1\ li'llii<[Uil· 
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lidado publica na cidade elo Pont11 Grossa, pt·o
vincia do P!Wnnú.-.11, F'. Oa,'rcb.~ 

Foi apoindo e posto om clisc ussão. 
o Sn. MAR'l'INIIO c.\~IPOS:- Poço 11 pala

Vl'!l, 

O Sn. PnESIDENTE:- E' so~1'o o l'oquol'i
monto ~ 

O Sn. liiARTINilO C,lMPos:- Sim, senhor, ó 
mesmo sobro o !'equerimento que desejo muito' 
fallnr .. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Ficn adiado, o, si não 
bn mais quem queil•a a pnbvra, passa-se li or
dem do dia. 

VOTAÇÃO DAS MA.TER!AS ENCERRADAS 

Votou-se e foi· npp!•ovndo. para ser roma
tido 11 outra camarn, indo antes á commissilo 
red:~cção o projecto do senado concedendo no D1•. 
João Baptista de Lacerda um premio de 30:000$ 
em remuneraçilo da sua descoberta da acção 
do permanganato de potassa como antidoto 
do veneno ophidico (artigo additivo do projecto 
de lei .da receita geral do impe1•io pa1•a o 

· exercicio de i882-i883, separado para formal' 
projecto distincto), 

Votou-se e foi apJn'ovado para ser remettido 
a outra camara indo antes á commissão de 
redacção, o projecto do senado, lettra E, de. 
i883, auto1•izando o governo a conceder ao juiz 
de direito da comarc~ de S. João da Bart·~. 
na provincia do Rio de Janeiro, Amphilophio 
Botelho Freire do Carvalho, um anno do licen
ça, com ordenado, para tratar de sua saude 
onde lhe convier, 

Votou-se o foi approvndo o adoptado para 
passar á. · 2~ diHcussão o pt·qj e. c to da com missão 
mixta, lettt•a A, de i882, alterando as dispo
sições d~ lei n, 3029, de 9 de .Jnnei1•o do i881 
o do regulamento n. 82i3, de 13 .te Agosto do 
mesmo anno, t•elntivaa lia camaras municipaes 
o juizes de pttz. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITO AO MINISTE!l.IO~·Da IMPERIO 

Achand·1-ae nas~Ja immedinta o Sr. ministro 
do imporia, fo1•am sorteados para a deputação 
que o devia receber o~ Srs, Alfonso Celso, 
Junqueira e Fausto do Aguiar ; o sondo o 
mesmo sonho!' introduzido no salão com as 
formalidades do eatylo, tomou assento na mesa 
á direita do Sr. prosidQnto. 

Continqou em 2~ disauslão, com ~ emend~ 
offarocid~ no pat•ocot• da commissiio do orça· 
manto, o art. Jo d~ proposta do poder execu
tivo, convr.rtid~ em projecto do lei pala camnt•n 
dos deputados, n. i3~, do i882, qne abro ao 
ministorio do imporia um credito oxt!•n.m•din~
l'io de l.2. 000: IJOO$ p111'a continuação dns rlos
pozas com os soccor,•oa tis pi'Dvincins llngolladns 
poln aeccn o molostins opidomicnH. 

O Sr. Oo~·~·oia :-Causaram-mo dolo
rosa impressão as palavras do nobre ministro 

do impo:io rdllltivus li l'eprosai'io, com que o 
pniz contavn, dos cl'im;nosos abuzos p1•nt1cadoa 
por occ.«il1o riu di~Lribuiçüo de soccol•ros aos 
tlagollndo l pula sõccn em algunua p1•ovincias 
do nO I' tO, 

O Sn. Sn.YEIRA Loao :-Apoiado. Deus nos 
livi'O que tivess3mos o costume <lo apiedarmo
nos do lnd!•Õo; e in110centnl-o$. 

O Sa. CoRttEIA :-Documentos ofllaiaes reve• 
lara1n esses abuzoa. 

Cabia ao governo proceder ulteriormente de 
accórdo com as informações colhid'as. 

Enti•otanto o nobre ministt•o veiu dizer ao 
senado que na sua repartição não consta qile 
tive~se havido a menor represslt~. 

S. Ex. quiz nttenuar a gr::widadede sua·de
claraçito, e:tplicando como S'l procedia á distri
buição do soccot•roJ, e invocando, o c1ue muito 
a mim mo espantou, o sentimento da piedade 
dos braziloiros para com os 'crimes. 

Este SQn timento, si !'osso real, devia ser ener
(l'icamen.to combatido : a sociedade,.em que o 
crime onaontra~se o apoio da piedarle, mar
charia l'apidamente para uma posiçilo desospe·• 
radora. 

Não ; não foi o sontimen to do piedade dos 
braziloiro< que influiu para essa facto la.sti
mavol ~ foi o pouco ·cuidado nas medidas que se 
deviam tomar. 

Doado os primeiros dias da fatnl cnlamidado 
os abuzos são assignnlndos. O ultimo presidenta 
conse1•vador da provincia do Ceará, o Sr. con
selheiro Fo!•reit•a da Aguiar, que prestou bons 
serviços... · 

O Sn. JuNQUEIRA:-Apoin.lo. 
O SR. CoRREIA :-••• assim ~e oxpr1m1a no 

rolatm•io com que passou a administração (l8) : 
« Baldo de meios para poder lo.var a neces

Slria inspec~ão a tu.lo quanto, durante a minha 
curta administraçi'io, s~ praticou em todos os 
pontos desta provincin com relação li appli
cação dos soccorro> concedidos aos seus liabi
tantes, sou, todavia, levado a c1•er quo os oncar
re.:;ndos dessa nobre tarefa, em gorai, bem a 
closempenharam, embora factos credores de 
l·epl'O'\Jaçl%o e numerosas denuncias de abuzos,a 
que nom sempre foi-me pormittido dar prompto 
remedia, · ahogMsem ao meu conhecimento, 
como poderá V, Ex, inteirar-se com a leitura 
do documentus que deixo na secrotaria. • . 

0 Sa. AFFONS~ CELSO:- Adiante ha um 
t1•echo mais hnportante. 

O SR. CoRREIA :- O trecho, a c1ue neste 
aparto acaba do reforir·.'e o nobro senador, 
mostra que nquollo presidonto, conhecido o 
nbuzo, tratava do o corrigir. 

0 SR, BARROS BARRETO :-Apoiado. 
O Sn. CoRJtEIA :- Eil-o (lB}: 
«No intuito do proporcionar aos immig1•antos 

existentes nos:n. cnpltal o aos seus morn !ores 
in<ligontos outros roCU!'HOA, nlóm doa fornociilos 
om gonoros, nuLorizou o mau antocosaor distri
buição tio eoccorros pocuniarioa, por moia de 
bilhotos impressos, I'Oprosontntivos do quantias 
nlio supodoroa a 500 róis, i$, 1$500, 2$ o 3$, 
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pagnveis JlOI:t thosou~al'in do (nzoncllt, pot• in
tot•modio .do tJ,osoul·ou·os pnl'ttculnros, sondo 
oncarrogaclo dosta tat•o•fa alguns cidudilos, com 
a denominação de commissurios •lo diatriclos. 

~os defeitos dessa systonm silo do tt\1 odorn, 
quo nmnifescam-so ao menor oxnrno 

« Ficando a distribuição do referido auxilio, 
conforme a su11o m·ganizttçilo, depen.Jonte só
men to do .i uizo ou antes da vont1de do com mis
saria domicilit~rio, ó consequoncia o dosnpparo
cimonto c la legitima interferencia quo sobro 
elb compete i\ administração, fican<]o sómonte 
a ostn a obrig-nçlto de autot•izar pagamento de 
despozns do cuja ·legalidade o pt•ocedoncia n<io 
tem conscienda. 

"Além disso, ja tendo mostrado a experiencia 
11 facilidade que hn do serem falsificados taes 
bilhetes, em desprovoito dos cofres publicas e 
dos proprios inuigentes, a continuação dnsse 
meio seria um erro indesculpavel ; por9.uo não 
só impossibilitaria por partrt da a lmin1straç1iO 
a fiscalisaí'ão do avultado dispendio semanal de 
dezenas de conto~, n titulo dG aoccorros, porem 
ainda permittiria a continuação de uma fraude 
que cmnpre a todo tt•anse reprimir, não me
tendo em conta o grnnd~ nbuzo de que póde 
ser susceptível uma permissão tão ampla e 
tiio discricionaria de dispor dos dinheiros pu
blicas.» 

Si este systema de cxaminl\r attontamente os 
abuzos a que as providencias davam Jogar, afim 
de serem 'logo corrigido.~, tivesse p"rdurado, 
talvez não estivessemos hoje em presença dos 
factos que têm sido expostos á consideração do 
senado. · 

J a dei.nr ticia doa abusos que constam do t•e
latorio do commissario do governo, o Sr. Qua
dros. Sobre n repl'Gssão do nenhum desses 
f~ctos o governo tem informações. Não terá, 
nem ao menos solJre este que ainda vou lêr? 

« Não me parece reg-ular quo a thesouraria 
de fazenda, pot• te1• sido decidida pela presi
dencia da provincia a questão de inconvonion
cia. da compra feita por um commissal'io ti sua 
propl'ia casa commercial, autorizasse o paga
mento do um gonero por preço superiot• ao por 
que outros negociantes o hwiam vendido, con
fundindo-se, a meu ver, dous ponsllmentos 
diatinctos. » 

O quo praticou o governo em refe'rencill a 
esa.1 pa§·amento em valor superior no devido 'I 

Aindll hontom o nobre senador por Min·>s 
Goraos, ex-ministro d~ fazenda, o Sr. Alfonso 
Celso, referit1 que o in~poctot• da thesouraria 
do Ceara two pllra dist1•ib ui r em soe carros a 
elevada somma de 67:000$000. 

Prestou alie cont·ts como de rigor? Nada 
pódo o governo informar. 

O mesmo nobre sonndor referiu tnmbom que, 
pnra lomadn do contas no. thesouraria da pro
vinci't do Crmt•á, foi nomeada umn com missão de 
funccionarios do thesout•o, que S. Ex, chamou 
Commissao liquidctnle. Accrnscentou que o 
trabalho d"sta commis5ilo existo n' thesouro. 

Como twleremo.q tot• noticia dolln 'I Si o 
nob1•o ministro se comp1·omottora mandar pu
blicnr no Diayio Official osso I'Olnlorio, quo 
niio ó rosorvnclo, não o pocliroi por copia ; mas 
ó inclispensnvol qtto o senado o conhoçn, senão 

DO , 

pnt•a ser aprocinclo nos ta 2" <liscuss!to, no monos 
pru•a que com ello nos occupemos ql.lanclo a 
proposta entl'at• em 3" discussno. 

S1 o govot•no mnntivol' o sigillo inviolavel 
que tom conservado om rolaçilo ao tt•nbalho da 
com missão liquidante, hn·do acrodital'-Se quo as 
tristes noticias quo correm, nttl'ibuidas a esse 
documento, srro reaos. A publicação tem a vnn
tagem do fa~er conheco1' os bons cidaclfíos que 
naq'1olla occasilio prestaram serviços. 

O Stt. CAs·rno · CAI\ttEIIlA :-E: com a maiot• 
.dedicação, 

O Sn. Connllli.I. :-A não revelação completllr 
àa verdade n todos prejudica. (<1poiados.) 

O nobre ministro niio so devel•ia ter con ten
tado com o exame a que mandou proceder na. 
sua secretaria, devia tnmbem ouvir os seua 
collogas d11 justiça e da fazenda. 

O Sn. SILVEIR•~ Lona :-Está chtro. 
O Sn. ConREIA :-E' patural que o nobre 

ministro da justiça> completasse o que disse 
no sou 1•elatorio o presidente· da província do 
Cenru, o Sr. con.~elhniro José Julio de Albuquer
que Burros, e .que o nobre ministro da fa~enda 
dásso pelo menos conheci monto a S, Ex. do re
Jatot•io d~ commissiio liquidante, si outros 
documentos não existem no thezouro, de que 
ainda não temos noticia, 

Sabomos desse trabalho da commissiío liqui
d[l.nte pela declaração que fez o nobr,, senador 
po1• Mmns Gerctes, dizendo que é documento 
Importante. · 

E' noce~snrio ~ue o aprecie o senado,chamado 
a conceder cred1to tão avultado como este de 
12.000:000$ para drspozas com a sõcca, assim 
elevadas a mais d, 61.000:000$, quantia quo 
deve ser accrescontadc1, so tivermos em consi- . 
doração n desprza que por motivo da s<Ícca se 
fez com os 190 ldlometros de estrada do f8rro, n 
que o Sr. José Julio se refere em seu rol ataria. 

Por isso tenho dito quo com n sêcca, na pro
vincia do Ce[l.riÍ, não se despenderam sómente 
30.000:000$, como se tem pretendido. A esse 
algarismo deve accrescentar-so a dospoza com 
as e'tradns de ferro, o com a compra de genoros 
para alli remottidos na importanc1a de milharoli 
de contos. (;Lpoiados.) 

QunnLos factos abuzivos chegam no conheci
monto do Soando! Mas resvalam pelas seet·e
tarins de Estado e pelos palacios das prosi· 
dencir.:;, , · 

Si ouLra calamidade igual vier desgr.•çada
monte affiigir o Imperio, ns consequencins do 
procedente estabelecido serão as mais desas
tros:ts, 

N1io ha nas despozas separação entre us jus
tificadas, e as quo o não silo, o mio podem sor 
approvadas pelo senado. 

A emendu, propostt pela com missão do orça
monto llpprov~ndo ns dospezaa, póde prostllr-se 
a inLeiJigencin do quo ficnm IOdiiS logiLimadaa, 
embora não ostojn isso na inton~.!io do seus 
autoras. Parece, pois, convoni,nt•3 <JUO sobro 
olln não lwjn necessidade do pl'onuncim'-BO o 
sanado, 

O tempo vai correndo sobro os n.cLos crimi
nosos praticados ; dontro om bravo, nlóm cln 
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pt•otoudidlL piodtldo r1uo o nobt•o miniHtro do 
imp01·io ~rouxo pat•a u. discudsilo, a pt•osct•ipçiio 
estondet'" o seu mnnto Hobre os auloros, o 
npenns nos ficm·t.l a lombt•ança d11 inelllcacia 
dos meios empregados pelas nutm•i lados para 
se consoguir a puniç1io reclamadEI pot• pro· 
siclente,g o nlinistros. 

Esso desejo ficnt•li na t•egiilo das cou,~as it•roa
liznvois. 

Estimrtroi gue o nobro ministro do imporia 
11inda possa desfazer n desagradnvel impressão 
que as suas palavras produziram no senado, 
llanJo-lho no monos conhecimento rlo quo con
têm documentos. otHciaos, cuja existmcia é 
snbidn. 

Si o nobre ministro foi tão parco nas explica· 
çilos dadas ácet•ca dos factos occorridos por oc
casiito da calamidade da sêcca om algumas pro
víncias do norte, demorou-se mais em outros as
sumptos, nos c1uaes desejo acompanhar a S. Ex., 
depois de fazet• ao nobt•o presidente do couso· 
lho, que felizmente acaba de occupnr o sou to
gar, o pedido, <J u' já fiz ao nobre ministl'O, de 

, mandar publicar no Dia rio O !fioiaZ, de modo 
que possa s'Jr conhecido, quando so tratai' da 3• 
discussão deste credito, o trabalho da commissão 
liquidante enviada no Cenri\ para a tomada das 
contas motivadas polasêcca. 

Occupou·se o nou1'e ministro com a questiio 
do exercício da advocacia pelos secretarias do 
governo. 

S. Ex. invocou um aviso expedido pelo mi• 
nistro da .i ustiça de f866, o nosso illustro c 
saudoso colloga o St•, Nabuco de Araujo. 

Não tGndo nenhuma noticia de acto que por
mitta nos socrotarios do governo o exorcicío da 
ad1•ocacia, guiz examinar o aviso citado, niío 
me p:uecendo que tito i!lustrado talento houves
se firmado semclhanto doutrina. 

Affirmou categoricamente o nobro ministt·o 
que esse aviso trata de socrotarios do governo; 
mas a verdade é q uo trata do om pregados de 
secrotarias de estado, e não ó passive! deixar 
de distinguir as hypothosos. 

O presidonte do triuunnl da relação da córte 
havia declat•ndo que os uachareis cmpt•egados 
nas secretarias de estado não podiam fldvognr. 
Um dellos interpoz recurso, o o ministro ma· 
nifostou-se no sentido da prctenção desse func· 
ciono.I'Ío. 

Eis o a viso (lê) : 
c Ministe1•io dos negocias da Justiçn.-Rio 

do Janeiro, rm 8 de Março do i866. 
«A Sua Magostndo o Imporadot• foi pt;esonte 

uma roprosontnÇão do bachnt•ol Augusto .Tosó 
de Castro e SUva, c1 uo se queixou contra o nato 
dessa presidoncin, doclnrnndo uo juizo muni· 
cipnl do termo do Nicthoroy rtne não devia 
consiclor!\1' no numero dos bachnrois, quo offec· 
tivnmento exot•cem advocacia, nquollos que, 
sendo offiaiaos das.secrotnrias do estado, estiio 
por este emprego materialmente impossiui
li tndos do do;om ponhar os c!ovoros do olHei o do 
nc!vog-ndos. 

« E o moamo augusto sonhar, t•·nrlo ouvido 
o consolhoiro consultot• rlo" negocias dn jur,· 
tiçn o a socçilo do justiç~t do consoll10 do 
Estn,!o, houvo pot· Gom, por BUli imp<'rial 
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rcsoluç•to do 28 de Fevereiro ultimo, mandar 
doclat•at• quo ostCI incompntibilidade. impor· 
tilndo um o1Jstt10ulo ti confiança das ).llll'tes, e 
uma limit·r çiio da liberdade gat•anttda pelo 
at' t, i 79 § 2<! dn constituição, só por lo i ex
pressa !lóde ser estabelecida. 

~ Deus gtmrc!o a .V. S. -Josd Tltoma:: Na
buco dv Am1tjo. -St•. presidenta do tl'ibunnl 

, da relação t!a cót•to ,:o 
Pela simples oxposiçllo do aviso se conhece 

qual n opinião do prasidente do tribuno.! da re• 
bç!ío, opinião que olle niio hositou em mani· 
festa!' no juiz municipal de Nictheroy para 
guiai-o em s011 procedimento. 

Qual foi o voto do conselho de estado 1 Estou 
autorizado para dizer que foi contrat•io ú deci· 
são do ministro. Pot•quo 1 Por nlto conter o 
aviso a declaração de que a imperial resoluçito 
conformou-se com o pnt•ccer Jo conselho de es
tado. Er~ costumo daquol!e ministro fazer tal 
declaração ~ Sim. Basta virar a folha da' collea
çiío das deci,õos do govet•no para vêt• que, quan
do a decisão ora de accOrdo com o parecer do 
aonselho de estado, assim era declarado (lê). 

« Ministerio dos neg-ocios da justiça. Rio de 
Janeiro em 3i do Janeiro de i866. Illm. 
o E:s:m, Sr, - Tendo o juiz de direito da 
comarca de Acaracú, província do Coará, con
sultado si podem dons irmãos servir no mesmo 
termo, um como juiz municipal supplente, de
legado do policia, e outro como juiz de direito, 
Sun Mngestade o Imperador, por sua imperial 
t•osolução de 24 do corrente mez, houve por 
bem decidir, sobre consulta da secção do jus
tiça do conselho de estado, com a qual se con
formou, que não ha lei que véde o oxerdcio de 
dous irmãos, um como juiz de direito e outl·o 
como juiz muniaipal supplente. Deos guat•de a 
V. Ex.-Jose Thoma:s Nabuco de Araujo. 
Sr. prasidento da provinoia do •• , » 

Não ha, pois, aato algum do governo preci
samente sobro, a hypothesa de poder advogar o 
secretario do presidente de provinoia. 

O Sn. JAGUARIBE :-Muito bem! Assim fica 
ao menos lig_ uidado este ponto,- um abuso tão 
prejudicial no puulico não oslli sanacionado. 

0 ,Sn. SILVEIRA LOBO :-Não havia liberdade 
no trabalho 1 

O Sn. MARTINHO CA!IPOS :-Mas o secretario 
renunciou essa liberdade, aceitando o emprego. 

O Sn. SrtvErn,l LoBo:- Quem decretou a 
incompatibilidade '1 

O Sn. JAGuARIBE :-A natureza do emprego. 
O Sn. MAnTINIIO CAMPos : - E' searetnrio, 

não pódo advogar. 
O Sn. ConnEIA : - Passou o nobre ministro 

a responrlor !Is ar•guições que lho fiz pelo modo 
por quo decidiu a questão da eleição do presi· 
dento da cnmnra municipal do Nicthoroy. A 
doutrina que o nobro ministro mnnifestou 
hontcm nito ora do esporar do um cidadão fi. 
lindo na escola liberlt! ndinntnda. Com assa 
doutrino. rlosfaz-so o olomonto municipal, pois 
nom siquor as cnmnras podem nomOár livro
monto so11s prosidontos. 



Na opini,ro <lo nobt•o minislt•o, ossu oloiçito 
pódo 1uotiv:u• nilo só recurso no prosidont·1 da 
provincin, como instt'UCí'Õos d:lClas l'ol.o g-ovot•nc 
a seus dologudoB, Quanto 11 osta ultunn pnt•ta, 
donde 11 cornpotoncia quo o nobt•o ministt•o so 
nt•t•ogou, o quo hontorn protondou dofondet•, de 
t•osolvot• quostõos eleitora o • 'I De ttnl<~ disposi
ção rovogad•, o nrt. 120. clnloi tio i 9 do Agosto 
do :1846. 

Com o rumo que o nobt·o ministrJ ciJU 
b sull.s idóns, na rospJstn com que tno )lO tirOu,. 
S. Ex:. chegaria a t•ostnm·nr, por·propt•Ju. auto-. 
rid11de, o artigo t·ovogado. 

Não contanto de Jll'Oeurar justificar a inter
venção dit·octa que tevo nessa que;tã.o, julgou 
ainda que do facto da eleiçilo do prostdento d.a 
carnara municipal havi11 recurs) pnt'll o prost
den to da provincia, e por esta pa1·a o ministro 
do estado, ~ois qu'l invocou a disposiç1í? do 
art. 73 da let do fo de Outubro de 1828. Atnda 
~hi S. Ex. nlio foi feliz. 

Esse at•tigo diz quo os cidadãos quo se aonti
retn aggravados JlOI' deliberações, acórdãos e pos
turas das camaras municipaes, podem t•ecorret•. 
Estudado o at•tigo li luz do elemento hisLorico,niio 
quer dizer senão quo a lei co11tinuou a t•econhe
cer os recut•sos que ante> o.>istiam, ~ quo C!'am 
interpostos para os tribunaes; Cons1derando a 
difiiculdade que esse processo traria no Brazil, 
visto 'lUO nilo se poderia interpor um recurso de 
Go.)'UZ ou de Mato Grosso para a !'ela,,iio do Rio 
de Janeil•o, quo era então aquella à que assas 
provincias eetavam judicialmonto sujeitas, 
adoptou-se o meio que prevaleceu no citado 
artigo. Ma~, cm todo caso, o recur.•o nilo póde 
dar-se senilo quando ha cidadão aggt•avado. 

Honvo um engano na eleição : 12 vereadores 
votaram piJ.l',t o C:ll'go do presidente, mas um 
delles, por equivoco, voto11 para vice-presidcnte; 
este voto era decisivo, poi~ que os 12 o11tros 
repartiram-se igualmente ontr;J dous candi
datos; a camara municipal, tomando conheci
mento do facto, !'esolveu, dentt•o da suu com po
tencia, que se pt·occdesso à nova eleição pm•n 
dosfazet• o equivoco. 

Esse acto, relativo no regímen interno da 
corporação, póde sor igualado a uma dessas tle
libel'nções da camnrn que motivam o recut•so 
por nggrnvo feito a cidadãos 1 

Si, em voz de apparocer uma ccrluln dada 
por engano plra cnrgo de cujo preenchimento 
não se tratava, npparocosse uma do mais, este 
ongnno, do naturer.o. iden tica iÍ do q w> so dou, 
devot•b motivar um recur.<o pnt•a o govorno, 
si a c.nnnm tt•nt:•sse de o fazet• closnpparocot•, 
cmno cumpt•in ~ 

Tivo osperançn t!e ouvit· dos lnbios do nobre 
ministt•o doutrinas mui contrlll'ins IÍ<JUellas que 
S. Ex. onuncio11. Suppuz que S. Ex. cm pnr
tidnl'io eh :mtonomin rlos municipios, quo doso
jnv/1 não vôl-os pendas nos seus monarca netos, 
'mas t•osponsav.•t.< pela prosporitlntlo ou pelo 
ntr.• zo de sons muuicipios; o pm· isso chognoi 
ntó a formur o pt•oposito do potlil· no nobt'·' mi
nistro '\"o nLbndcsso pum unut decis:io do • 011 
dologn< o n:t pt·ovincitt do l\Hnns Go•·nos. 

A cnmat•n mtu;icipnl dn cidndo do S. Jollo 
d'El-Rei dispüo, por loi, da quantb do GOO$ 

pnr1t " publicação do sous trabalhos, e potliu 
propostas pm·a essa publicn~•ilo. 

GonoOI'l'ül'nm ns duns follms daquolla cidndo, 
o ,11•auta elo lllirws o o Lu:oil·a. 

A pt•opostll <lo A1•auto do Jll i nas tl•azia 11 
dospezll do 500$, a elo Lu:::oil'o a do 350$000. 

1\las outras !'.tzõoa, quo neste nssumpto devem 
set· considet•n1ns, inclinaram a cnmara a 
pt•ofot•it• a propostt\ do Arauto do Mi nas ; 
aindn assim, t•eduziu a despezn n 350$000. 
.Alguns vereadores, figurando de cidad1!os a!\'
gravados, intet•puzeram rocu!'BO ptlra o pres1• 
dento da pt•ovincia. 

Com u dotttrinn <lo nobre minisll·o, S. Ex:. 
vai reconhecer que esse t•ocurso esta na lei; 
vai dizer ntó quo podia dar pt•óviamento in
stt•ucçõos ao presidente do l\Iiuas sobre a ma. 
teria. 

O que decidiu o presidente de Minas ! (L8): 
« Pa!acio da pt•Gsidoncia d:. provincin do 

Minas Goraés. Out•u Prato, 29 de Maio de 1883. 
Os vereadoNs bachnrol Cal'los Baptista de 

Castro, Rnymundo Nonnato do S. Thingo, Eme
renciano I•'ort•eit·a Fiot•nvanti e João Josó Vieira 
t•ecorreram da delibet•nçito dessa ·camara, que 
conferiu :í ompreza typJgraphica A,·atfiO ele 
Minas ·a public:~.çiio do expediente. Vertfic"n• 
.lo-se <JU•1 foram apresentadas duas propo>tas, 
umn do Lu:::ci,·a 11elo preço de 350$, e outra do 
A.,·auto ele Jlli;las pJ!o de 5QO$, ou li razilo de 
15$ pot• columna do jornal; a :J.Ceitação devi11 
bazcar-so no."lsa ptll'te cm que foi fix:ad>t ex
pressamente a l'omunoração, uma vez que as 
eondi~õcs para a oxoeuçito do serviço et•am 
ig11aes. 

« Sendo, poróm, :~coita a propost~ da cm preza 
do Arauto rtue consider:wa a sua proposta mais 
favoravel, faç~ constar a essa camara que não 
póde provnleeet• essa doliberaçiío, que dcclat•o 
msubsistente, dando pt•ovimento ao recurso, e 
rocommendado a Vms. <JUO ponham de novo em 
hasta public.t o monciona•lo s 'rviço,dovendo nilo 
set• aceita a proposta om quo n.To se estipular o 
preço minimo por que o proponente se obrig"n a 
desempenhai-o. 

Deus guarde a Vml.-Antania Gonçal"os 
Oltavcs.- Sr.>. presidente o mais vereadores 
da camnNI municipal de S. João d 'E l-Rei. >> 

Eis ao quo cond11z a doutrinn, hontom pro
foss•dn pelo nobro ministro. As camar .. s nüo 
tôm liuct•.lnde no mono1· neto; num podem re
solvot• livrom<!tllo sobre a publktção do sons 
trabalhos. Quando monos o ospe>·:ml, ulu vem 
urn::t pot•Lal'in. destas, o, si rcsisLo n uma ordem 
semolhnnto, hn a susponstTo, pur:1 a qual tambem 
appellou o noiH·o ministt•o, o u consequonto en
tl·••ga do rogitnun municipal a cidadüos quo nilo 
morocot•nm o valo do sous municipos. 

O no!Jre senador, do saudosa momor:a, o 
Sr. NabuL'o do At•nujo, fnllnv:t do um colcbt•o 
so;·ilcs: mas sol'itcs d<'ploravol ú oslo com quo 
>O oncndoin tL mnnici pali<lade. D.' r1 unlquot• neto 
da cnmat':1 municipn.l, pot• minimo quo sojn, lm 
t•ocut•so, provinwnlo, e sujoiçiío ou suspon.<~10 
com pt•ocoss" dn rospDnsnbilidudo. E' um nt•·o
jHJ!Io dos cidadãos <JLIO osLão pt•ostando serviços 
gra~uitos nos sous municipios. 

•· 
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V11i long-o a clontrilm q no o nobre ministt•o 
do imporia sLwtontoa hontem. 

Ot·u, eu I'Oll clmmn.L' a nttençilo do S. E~. 
pat•n Ullll\ clecio~o elo pm•ticlo conLt•m·io, esse que 
so quot• figut'lll' como mo nos defensor elos prin
cipias da li bordado constitucional. 

Quão divm•sn a doutl'ina dn stmtontada o ra· 
commondnda pelo partido liberal I 

O Sn. SILVEIHA Looo:- E' verdade. Esse 
pharisnico libet•t\lismo tem lnnçndo a bnrr.\ 
muito mnis longe, em thdso fallnudo. 

O Sn. ComunA:- Eis aqui a pot•tal'ia dil'i
gida li cnmnra municipnl da côt•to om 21 do 
Setembro do 1869, na qual esta consagrada [I 

doutl•ina, qao o estudo da loi do 1° elo Outubt•o 
mostra que ó a verdadeira. 

« Ministerio cJoq uegocios do impn1•io .-Rio 
de Jane. iro em 21 do Setembro de 1869. 

Tenlo sido p1•es1nte n este ministet•io uma 
t•ept•osentação om que Antonio Lout•onço dos 
Santos, fundando-se no m•t, 73 du lei do 1° de 
Outubro do 1828, recorre pat•a o governo impe
rial d~ clclib8ruçüo, tomada pela Iilma. camat•a 
municipal da cot•t·J, do aceitat• n pt•oposta Cjne 
em concuJ·so ele proponentes apt•csentarum 
1\Iello Juniot• & Comp. p:m1 so incumbirem do 
serviço d'' limpoza da cid,,do; mandtt Sutt Ma
gostado o ImpOl'tvlor doclnt•nJ' d mOS I Lili Illma.cn
marn, para sua intolligcncia, quo foi indefe
rida a sobJ·o·litn ropt•csontlçüo, IJOr nao se1· ca
so elo l"ccurso ele tz"e .<e tl'ata, visto quo, nos 
tot'lll0B do citn.lo mt .. 73, só tem cnbimont•J o 
dito recurso quando os cidadãos se sentem ag
gravados pelas posturas, deliberaçcjes c acor
rl,ros da.• camams, que ,lhes imponliam onus 
c ob;•i,qnçõe.~ n:io estabelecidas, ptajHdiquem 
seus di1·ai:os, ou tenham sido tomados cnn 
preterição de formas leqaes': hypoth:!ses quo s J 
não verificam no CfL>O Vet•tente, CID que a lllma, 
camnr.1 não podia pretet·it· diroit·1s, nem fuz~r 
aggrnvo ao supplicant~, pela preforencia dad '• 
ontt·o as pl'Opost•Ja dos concurt•entes ao serviço 
da limpeza da cidndo, :iquolla quo julg-ou mais 
f>wornvcl a sons cofJ•es o mais vnnt~>josa ao 
pnblico.-Paulin' José SCilt1'os.dc Sou:a.>> 

Nilo· so dá t•ccurso do actos mini mos quo a 
camat'l\ municipal pratica ; o recurso qu1 a lei 
autoriza ó parn actos que tom outro nlcnnc~. 

Examinei a discussão havida tanto no se-
. nado, como na cnmar·a dos deputados, pot• o~

cnsiiio cln lei do 1 <lc Outubro, o expuz ji ao 
sanado o resultado das minhas pesr1uizns, que 
confirmnm o. doutr·inn sustentada na portaria. 
que acabo do ler. 

Com n que hontom o nobre ministro publicn• 
rnento oxpoz, S. Ex. tom do t•oconhocm• a com
potencia com quo o preaidonto do i\iinas in
torvoiu u:1 questt1o da publicnçJ!o rios tro.bnlhos 
da. cnmat•n municipal do S. Joiío cl'El-Roi. 

Esquece o nobt·o ministro que, cm cortas 
casos, só ha a ropr.Jssão polos tribunaos judi. 
ciarios, si os voroadorrs provnl'icnm. O mais, d 
fnzm• doll voroadoJ•cs uma longa sót•io >lO fnnc
cionnrios publicas, intcirumonto passivos. 

Soccorrou-s1 o nobt•o ministro, pura justi
ficar o aviso dir·igiclo ao prosidonto da provinci"' 
do l~io d~ Jl\lloiro, do outL•o oxpodido por sr.u 
nntoco~sot• ao prosldolltó do S. Pnulo1 roltüivo 

ú cnmnt'a municip~l do Braganç.a. Esto nviso 
n11o J•ogula n hypotheso, disso ou em aparto. 

Nüo estllva illudiuo. Procut'Ji o aviso 11 que 
S. Ex. se t•el'el·iu,encontroi-ouoDiario 0/ficial 
do 17 do .Janeiro de>to auno e verifiquei quo só 
trat11 cJ·, du 1s questões :do sot• pt·o-idonte da 
cumat'J. o vet•eadot• nmis velho, d:lndo·so em• 
pato na oloi\'Üo, o do nüó ter o presidente inte
t•ino o voto d•J qualidade. Não decidiu que ha
via t•ocut•so do neto da camat•a municipul ele· 
gondo o seu ~t·esidonto. 

O nobre mmiatro, no aviso de 5 do eort•ente 
mez, dil'igido no presidente du provincia do Rio 
rio Janeiro, e que foi o fundamento da delibera· 
ção de~to do dia 9, falia em recurso interposto 
pelo vereador quo se julgou arredado in:levida
ment·l dt\ cadeil•a d1\ presidsncia da camara de 
Nictlnroy. O presidente da província, mais 
sagaz quo o nour.1 minist.ro, rcfero-so apenas 
n uma t•opr.,sentnçiío, não faliu om recurso, 
dando assim a e.ntendet• que o considerava 

innumissivel ; com o que mostrou mlis_exacta 
comprehensão da loi; Jo quo o nobre· ministro . 

Si o nobre ministro desejava apoiar-se em 
algum neto cb :;ou nntecéSSOI', o aviso a q_ue 
devia recoJ•ror não eJ•a osqe do 13 de Janetro 
ao presidente da pt•ovirtcia do S. Pnulo, mas. o 
de 17 do Março Jil'igido a~ pt•esidento · de 
Pernambuco. 

O nobt•n ministro disso q uo ns camrll'ns logis· 
btivns poclcm rogubr om sons regimentos a 
cl0ição do presidente, m \S ns cnmat•as muni
cipncs, nlio ; ostüo sujeitas d inton·onçilo do 
p1•osidonte da provincia c do tninistro, quo ou
minam si ollns violaram a l>1i. 

01·a, o n.viso de 17 de Março do nobro ex-mi
nistro do impm•io, o St·. Leão Volloso, assenta 
sobre a hypotheô·'• o traz para ella soluçiío 
muito clivct•su d>1 que dou o nobre ministro. 

E soja-mo licito nestu occnsiilo lembrar no 
nobJ•e ininistl·o que us nnnexo.s do relatorio do 
ministerio do imporia n.inda nüo foram distri
buidos, o que o muito dillicil a um senadoJ•, que 
se quer occupat• com estes assumptos, anâar 
procurando o Diario 0/ficial, numero por 
numoro,pat•a encontrar os act~s com quo pt•ecisn 
occupar·sc. Entretanto n loi manda quo as do
cisões do governo sobre eleições sejam prcsen· 
tes ao senado, assim c1no este se reuni!•. 

Mns, vejn.mos o que dispõe o aviso de 17 do 
· Março (lê): 

« Ministcrio dos nogociog do imp3rio.- Rio 
do Jnueit•o,em 17 .do Mnrço do 1883. 

Illm. o Exm. S••.- Em r os posto. ao officio 
n. i2 <lo 27 do moz findo, declaro a V. Ex. quo 
moroc1u a npprovaç1io do governo o neto polo 
qunl ossn presidencin considet•n. vrllida 1\ oloi
çiio elo presidente o do vico-pt•esidente da ca· 
maJ•a municipal da cidade elo Recife, contl•n n 
qual roclnmnra o citl:ldt1o .Josó Ri cardo Coelho 
Junior snb o fundamento do 101; sido feitu n 
mesma oloição por votnçiío nominal, o não por 
oscrutin i o secreto. 

N1io tondo a lo i n. 302\) elo a elo .Jnnoit•o do 
1881 qno iltstHuiu 8ssn oloiçilo no nrt. 22 §5o, 
uom o respectivo l'>'gnlamonto, dollnido o modo 
pmtieo elo offoctual-n, não ha fuml11mento ju
ridico quo aconsnlho " nnnullnçuo do neto elo 
quo so l!•nta. 



A' vista rlo siloncio da lei poclom u~ cnmnrns 
dolibet•at• livromonte sobt•e o processo desta 
eleição, o vale n <lolibera~.ilo uma voz adoptada 
poln m11ioi'iu elo seus memb1·os. E'-lhos mos mo 
fMultado inserir em seus regimento; l'OS'I'Us 
que <letina!D aquello Jll'Ocosso. 

O Sn. Jos!l BoNw.tcio dá outro f\pal'to, 
O SR. Coll.REIA : - Isto ó quanto 110 pt•ocosso 

do rosponsubili luclo, mas u auspon,fio foi da 
C0l'p0i:aç1ío. 

Os Sns. JosÉ BoNn'ACro u SrLvmnu Louo duo 
npat•tos. 

O Sn. PnESIDllll!TE:- Attonçao. 
O Sn. ConnEIA:_;ü requerimento sob1•o o 

E1•n. esto aviso que o nobre ministro devia assumpto·tei·á de se1' ainda diocutido; pelo que, 
citar, e niio o de 13 de Juneh•o, inteirnmGnto. não entro na maLerin. que Lc'm de SOI'IIpt•ecintlu 
inapplicavel. · ém outra sessão ; meu. 1lm é solicitar a o pi

Mas, S. Ex:, gosta destas combinações, que nillo do nobt•o ministro quo não tem de assistir 
não sei se posso chamar gymnasticas,·las dispo- ú. discussão do J'oquorimento. 

Deus guLwdo a V. Ex.- Pecl1•o Leão Vcl
loso.- Sr. presidente <la provinda de Pei•nam
buco. " 

sições vigentes. Trata-se, entretanto, do acto sob1•o o qual, 
E' assim c1uo o nobre ministro achou ligação segundo S. Ex. hontem aqui disse, cabe-lhe dar 

entre a eleição singular pa~•a presidente da ca- instrucções ao sou delegado. 
mal'll municipal e o que a loi dispõe PM'a o 0 Sn. MINISTRo no Ili!PERIO dú um aparte. 
caso da olo1çüo conjuncta de vereadores e 
juizos do paz. Cada cedula neste c~so deve ter 
rotulo para a precisa separação ; o si ha divor
gencia entre o rotulo e a cedula, esta não se 
~pura. . 

Pois não achou S. Ex. que isto applic11-se a 
uma eleição cm que a cedula não necessita rle 
rotulo e que pódo ntó deixn1• de contei' a indica
ção do cargo que se vai preencher, mas simples
mente o nome preferido l Ent'retan to o seu ante
cessor chegou até a admittir que a eleição se 
fizesse p(\r votaçll'o nominal. 

Quando apreciei o acto do nobre ministro, 
disse que era mais fr,JncJ quo S. Ex. nome11sso 
logo um presidente para· a camara municipal 

· de Nictheroy para servir ató o fim ·do anno, 
E tio corto teria S. Ex. procedido com mais 
isençíío, do que andando a escogitar razões 
jurídicas inteiramente alheias ao assumpto. 

Si a cam.ara municipal não so conform11r 
com 11 decisão do nobre ministi·o, o que succe
derá l 

Si ella seguisse a minh11 opinião, dh·ia : o 
ministro exorbitou e as eamaras não são obri· 
gada~ a cumprir 01·dens illogMs. O quo f:u·i11 
o nobre ministro ~ Mandal'in suspender os ve
I'eadores qlie assim deliberassem, entregando o 
governo do município a cidadãos que niio rece
berlm o mandato popular. Esta doutrina podia 
bem figurar nas ordenaçôos rio roi no, mas não 
póde ser recebida no imperio <lo Brnzil, com as 
Instituições liber11es quo felizmente temos. 

O Sn •. SrLVIIliRA LOBO : - Liboraes q uo não 
apparecem. 

O Sn. ConnErA:- Si o nobre ministro niío se 
tiveáso hontem enunciado no sentido om que o 
foz, eu ainda pet•guntnria 11 S. E:!>:. si approva 
o ~cto elo presidente rln provincia do Rio do .Jn
netro suspendendo a camLwa municipnltle Va
lença, 

Nüo foram suspensos vei•oudoros quo com
mottoram falta ; foi suspensa a corporação, 

q Sn. ,JosÉ BONII•'AOio: - Já està explicado 
mmtns vozes. 

O Sn. ConnErA:- Niío fiquei satisfeito. 
O Sll.. Jos!l BoNH'AOIO di\ um apo.rto, 
O Sn, ConmcLt: - Eu leio o •JUO ostu os-

cripta o busco cntoudor. 

O Sn. ConnEIA:-V. Ex. os tá confundindo as 
observações .q uo tenho feito sobre seu acto 
acerca da eleição do pt•esidonte da camara mu
nicipal de Nicthoroy, com a suspensão da ca
m!il'a municipal do Valença. 

Apreciei o caso como ó; não tem parecença 
alguma com a quostiio da camnra de Nictheroy, 

Caso pa1·ocido com o q~o so dá em Valença ó 
o quo occorro com n camara municip~l do Sa
pucaia, o que o presidenta decidiu ditforente
mente; mas isto fica pat•n ser apreciado em oc-
casiüo opportuna. · 

O nobre m·inistro tora notado o cuidado e 
minuciosidade com quo acompanhei todas as 
suas observações de hontem. Manifesto assim o 
apreço. eu1 que as tive, sentindo. que não me 
pude,se convencer da procedencna das razões 
com que S. Ex. tratou de defendo!' os seus 
actos por mim arguidos. 

De um ponto de minhas observações, interes
sante â província c1ue tenho a honra de repre
sontat•, S. E:t. nilo se occupou; nüo quizdizo1' 
quando partirá para sou destino o presidente 
ultimamente nomeado pn~•n a província do Pa
raná, que, como j1i tive occaaião de dizer, nuo ó 
I'Ocebido poJa o;•posição na província com a 
mesma prevenção com que foi I'ecebido pela do 
Piauhy o jJrosidento que, pa1•a esta provinda, 
S, Ex. acnbJl. do nomeai', 

Espet•o que S. Ex. tará a bondade do· dizer 
hoje o que hont1m omittiu, assim como se pt'O· 
tendoru, como ou espero, chamcor n nttenção do 
novo presidente pam a questão da occupaçiío 
dos terrenos adquiridos para a colonisaçiío 
l'USSO•aJicmii, 

Sinto quo S. Ex. não tivesse dito uma pala
vrn que mo tlzesso cs::ot•ar a decisão da antiga 
questão do limites entl•e ns províncias do Pa
ranu e Santa Catharina, decisão q uo porin ter
mo a conílictos hstiumveis, que ~ompt•c mo 
tenho e,qforçado pnra que cos~om. 

O Sr. ~l:lciel (ministro do impel'io) 
cliz que, npoza1• do auppor dosnocossn1·io, pn!'a 
os quo acornpnnhnm os Lt•abalhos logislaLivos, 
ucr.onLuat• o sontido dns pnluvraa qu11 hontom 
p1•oferiu, p:,do, comtudo, liconça ao aon:~do 
para, corrospondondo aos dosejos do hom•ndo se
nador pelo Paranu, aiHda Lor1mr maia patente 
a aignliicaçiío dos as~oi•toa quo tom omittido. 

---·--. ·----· .. ···---------------------·---------
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N~ s0CI'Otnria do impoi•io-foi e I[UO jd disse 
o orador--nada lm I'Olativamonto ils pOl'guntus 
mllei·ioi•monto foitns ao ministi'O do irnpoi·io 
pelo honrado sonadOI' pelo Pai'tllla; o, uo mesmo 
tempo, doclai•ou o Ol'ncloJ• que na mosma secre
taria constiU'a que nos presidentes de varina 
provin.cias do no1•to se tinham feito reclamações 
energicas pum que, por quàesque1• meios, ou 
pelaB autoridades, ou por outras pessoas tido
dignas, chegassem uo conhecimento dos cri111os 
que se diz haverem sido praticados na dbtl'i
buiçlio de soccor!•os as victlmas da secca. 

Nada mais se póde fazol' pela J'ep~rtiçilo elo 
imperio ; tudo mais COI'l'e ou pela da f:tzend ', 
aonde devem ir ter as contas para sei•om liqlli· 
d~das, ou a e!~ ,justiçn, a CJ.liCni competo orga. 
mzar a estat1shca dos cl'lmes o dos processos 
instaurados aos dolinquontcs, 

. Alludindo á piedade brazileira, o o1•ador não 
foz mais do que enuncia!' um facto que esta na 
consciencia de todos, Não ha neg.11' q uo, mes
mo na capital do Imperio, ~t polici~t .encontra 
pouc~ .co~djuvação ela população para a ~aptura 
dos crlm!Uosos e que nl!o l'aramente o JUry os 
absolve, Ji•ust!•ando a salutar acção da ,justiça 
pub!ic,L (Contestações da St·. Sil'Veit'CG LaboJ 
O O!•ador com os tas palavras não ataca a i n
stituição do jury : deplora apenas que nem 
sempre produza tal instittlição libe!•al os bons 
fructos que.della se poderiam tirm•. 

Não obstante o governo não so esquecerá da 
rep1•easilo dos criminosos, no que estiver a seu 
alcance ; nom mistet• havia do o dizer, porque 
entre outras casa é tnmbem uma dus obriga\•ões 
do governo de um paiz civilisado. 

Relativamente ú. pergunta, formulade~ poJo 
nobre senador pelo Parnnd, para s •bOI' quando 
partira o presidente nomeado pnra esta provin· 
cia, responde o orarlor que bt·evemonto : nem 
vê maior urgenci11 para ol>rigat• asso íunccio· 
nario a partir immcdintnmonte, pois, sou a 
intelligonte administração do actual vico-presi· 
donte da província, a ·questão mais momento~a, 
que ó a dos impostos, tende a safo t•esolvidn mo
diant~ accórdo gol'!\1 dos inte1•essados e pre· 
scindindo-~e de p1•eoccupações p:~l•tidarias. 

Não entrard o or:~dOI' no desenvolvimento 
· de ideas referentes ás fl'Unquius municipaes. 

Oppot'túnilmonte o fará, em mais nzacln. occn· 
sião, como llOja o debate do orçamento do mi
nisterio do imporia ; e ontiío ve1•ti o aonado quo 
não só não ao tem o oradO!' npa1•ta lo das verdn· 
deirns doutrinas legaes, .. como ainda que n:tdà 
tom quo invejai' n rJnem quor que Reja no to
cnn to nos pi•incipios da rscola po!iticn a que se 
achll filiadG. 

Quanto a.o crcclit.o, julga que na•la ma i• resta 
n dizer, Com punhn-'se ollo, na occnsiUo nm 
que foi Jli'Oposto, de du11s pn1·tos : despozas 
feitas o outi•as calcularias, DrllllOI'tilldO·RO n np
provnçilo elo corpo logishtivo, chegou o credito 
no senado rJuando. a.J dospozns cnlculudas já 
ao tinham t•oali~nclo. Foram ol!ns ronlizadas 
com Jognlidado, podem como taos sot• appt•o
vndas o as contai rospoctivns dada~ como !J ~:1s 'I 
·Pm•oc' quo o sotmdo não ó chamado n pronun
eillr·so actnalmonto sobro somollmnto ttssumpto. 
Atttoriza o pngmnonto doastta dospozns, com• 

q~n~to, Rem clul'!tla alguma, i~so mio o privo do 
du•otto do postertormonto pun1r, 

Eis o 'luo o ora.JOI' tinha 11 dizot• quanto ao 
credito. 

No mais, noa que talvez o achem excessivo 
no cumpl'imonto eh lei, observa ser isso porrtue, 
em havendo loi, entonde que devo SOl' cum
lll'ida, em!Jora por set• md se proponha depois 
sua rovog" çito. 

E com l'elo.ção da tbeol'ills, repete, niío julga 
htlvor e1uom as possua, aetuulmente, mais con
sentaneas com ns aspil•açüos nucionues, nem 
mai.s Jispo.9to para traduúl-ns em leis do p'aiz. 

o Sr. Silveira Lobo diz fJUO, si e I 
dovor de to .los os cidadãos in toressarnm-r;e pe- · 
los negocias publico~, que são tnmbem os dà '; 
cada um delles, avulta esse dever em relaçilo aos 
que SB acham investi!!los de um mandato, e 
muito pdncipalnlento quando este e vitalicio, 
pois entilo nilo tem os oleitot•cs o dü•eito de· 
c~ssal-o. · · 

Accresce aindu uma considei•ação pura im
pcllir o oradO!' á tribuna.- e"ú que dos souR con
stituintes nove tlecimos foram expoliados do di
reito de voto~ A camara actual niio representa 
já essa maior p:ll·te da nnçüo brazileira ; mas o 
Ol'Hdor,que ainda tem 11 hon!'ll de arepresentar, 
por isso mesmo em maior obrigação so julga 
do 'j?r~pugnar os direitos e interesses dessa. 
matorta, . 

Eis porque, fazendo dM fraquezas forças, 
impõo silencio a seus soifrimehtos e vem occu
p:ll' a a.tteução do senado. 

COI'!' em tão malas cousas pu blícas ri ue milha· 
!'OS r]o V<lZOS sente o Ol'ador a necessidaae de fal· 
ln r; mas, si nom sem pro por suas enfermidades 
póde fazei-o, roconheco o o!•adoi' a impossibili· 
dnde do conservar-se silencioso nnte ns doutri
nas emittid.1s pelo ho11rado ministro do im· 
pcrio. . . 

Disse S. Ex., om I'csumo, quo ao senado não 
comr.eto a fiscalização do motlo por que se raali
zarnm as dospczns par~> qurl pedo credito. A 
quostilo de credito, porém, ó questão de dis
pondio do dinheit·o publico, ó, como tal, ques
são de escrupulo o de probidade, nem se ad
niitte c1ue os rept•osentantos da nação possam 
tr.• bl-n., como parece '1 Lterer o lwnrado minis
tro, limitando-se pura e simplesmente 11 auto
rizar o p!tgamento. 

O senado, que não tem conhecimon!J das di· 
versns pai•collns da avultada som ma para que 
se lho pado cre.lito, niio deve, não póde votai-a 
com tão culposa facilidade. A npprovaçtio, como 
jtí. hontem ponderou um honrado sonr,dor pela 
Bnhb, importaria reconhecer como licitM o 
bom feitas todas na dospozns-o isso <JUnnrlo não 
só a impronstt mas n tó o prO[ll'io ministerio 
quo ms mnnclon fazCI' levantaram grnvissimns 
suspeitas, donuncümtlo fot•midnveis o odiosas 
dolapidllçüos cl1 fnzondn publica. 

Entrotanto jti houvo ató ministJ'O elo imperio 
que n:t outm cnmnru, ehogou moamo n nlludir 
a l11;lrõea do casaca o luv11 elo pellicn, parecendo 
assim lturangOI' na sua oxprossiío ató tiS ro
giõos suporioJ•os "!' "o~iodatlo., O ministro an
tocc";ol' <lo S1'. Snrtuva conHlgnou n mesma 
assovot'ttçiio no rolntorio com <JUO passou n ael~ 



ministraç•lo, E, nilo obstnnto tudo. isso, o go- prin~ipio;; oonstitmdonaos, que dovom reget• 
vorno não tom dado cópitt cb si, punindo os cu!- o voto do pru•lnmonlo. 
pndos i Co11sura ot!IJ•osi u1 o Ol'n•lor o virem signata-

Jo.:' corto que foram mandados no n01•to om- rios do pm•ocoJ•os do senado· com coJ•tns ra~õos 
pregados zeloso; o honestos pn1'"' examinar os que antn . ., ptu•ocom do ndvoga los com desejo cio 
abusos; mas isso nilo bastava qu:mdo entro os innocentnt• eulpns ulhoias do que de logislndo
dolapidadot•os hnvia posso1s podot•osas. roa incumbidos do ll<calizat• do.ipozas pu~licas. 

O orador tem om si n prova de indepenJen- O resnltado de todas ossos condoscendencia•; se· 
ci11 dos empreg11dos publicas. Roquot•ou no no- l'in a approvnção do todos os croditos o ainda dn
bre ex-{lrosidonte do conselho, ontiío ministro rtuolles om que, como no actual, não so ct!lnhece 
da f:J.Zenda, o St•, Saraiva, certidão do um facto ... o qW:tlllum dns despe~as. O senado, pllra pro
que se deu na caixa d~ nmot•tização. Alinde ·coaor como lhe cumpre, não d'JVe appt•ovar 
aos 3.000:000$ que indebitamente forom lnn- osto ct•edito, mas adiai-o ató que o nobt•e mi· 
çndos na cil•c uhção. Taos declarações, cm nistro se habilite com informações que escla
certidão, bastavam para a p1•ovn plena do abuso reçam o pnl'iamente. 
praticado pelo ministro da fazencltt antecessor o hon:•ado ministro, cm vez de reconhecer 
do Sr. Saraiva. a dosidia que tem havido na pet•seguiçilo e pu• 

A certidão foi passada nos termos requot•i., nição dos dofraududores do thosouro, o de pro
dos ; mas alg uem, segundo no orador consta, mettor o mondai-a promovendo as devida~ in · 
o111bora disto não tenhn a prova, foi áquella re- demniznçõeflllOs cofres publicas, nttribue todo 
partiçiío,ou mandou chamar á sua casa o chefe o escandalo o impunidade nos costumes nacio· 
dolla, e o caso é que, depois de passada a naes e como causa do tudo drl a piedade bra
cortidão, não foi entregue ao orador. ::ileira. Não, não é vordado. Folizmonte ainda 

não ao inocularam na sociedade bt•azileira os Este e outros pontos hão de ser pelo orador 
discutidos; mas Mtualmento 0 que mais 0 prooc- get•mens perniciosos dct Cllt'rupçilo o do crime. 
cupa é o credito om discussão, cro:lito para S. Ex., som o querer, il•t•ogou grave injustiça 
pagamento do despezas feitas em gr~nde pat•te li moralidade publica, Cumpram os governos o 
por um prosiden.te de província, 0 Sr. José seu dever e o crime será. punido. 
Julio, sobro cuja probidade o oradot• nada a1·- Passando a tratar d~ politica, entendida com 
ticula, inas que om todo o caso não so houve a latitude pormittida pelos o•tyloo pl\rlamon
como devera, autorizando avultados dispendios tares cm um debate do genoro deste, o ot•ndor 
ató por me:o de autori?.ações fit•madas a lapis expõ) que, desde sua mocidade, s3 filiou no 
em pequenos pedaços do papel. (Contestações pa1·tido liberal. Niio satisfazia, é cet•to, o ideal 
do Sl'. senarl.or Viriato de Medei1·os.) E foi politico da dlmocracia pura; mas não sejul
esse o funccionario que o governo mandou pa1•a gando com hnbilitn('üos para arvorar-se em 
outra província irnpOl'tanti•sima ! chefe o collocar-so ti testa dos que professassem 

O orador, assim se expl'imindo, n~o ó levado idóas mais ncEant(ldas, acJ•orlitou que o partido 
nem por odio a esso funccionario, de quem pcs- líbero.! pudess) preparat· uma secção do estrada 
soalmente nJio tem queixa, nem tão pouco por por onde o Br·azil se encaminhasse ti posso d:l. 
espirit~ de partido. A sou~ olhos 'J!lasi que ,iá po1•foita liberdade. Nem furaltl suas especta-

( 

não e:s:tsta o grand; e glorioso parlido liberal. tivas frustradas no tempo dJs velhos liberacs 
O que ora existe é um agrupamento de indivi- com quem serviu, o cuja boa fó se revelava nos 
duas, que aponas curam de seus interesses e sac:•ificios com que, alá do armas om punho, 

i dos de sua prole, postergando os princípios e pugnavam pela causa da lib~rdade do seus con-
i idéaa liberacs. cidadãos. 

Ao partido conservador tom·se procurado Quando, apó3 muitas lutas e decepções, com-
atirar a responsabilidade dos enormes dispen- prehondel'am alguns ospiritos liboraos quo já· 
dios d!l ~ê~ca. Não é ju•to. E' corto C[uo, tendo mais lhes seria dado, nosto reinado, obter" 
olle tlllc:ado as despezas, devora havor osta- t•oalizaçiío do suaq aspirações, resolveram fa~or 
tuido o meio do as fi<calizat·; mas isso ooo jus Li- nppollo pat•a outra fórmn •lo governo-a repu
fica os ministorios liberaes, om cujo tempo o blica. A imprensa do partido, poróm, mn fronte 
mal, recrudescendo, assumiu pl'oporçõos gignn- desta evolução, p1·oclumou a necessidade de 
tascas : por quo niio traçaram normas fiscaes ninla esporar por uma nsconsiío dos liboracs ao 
para que regularmente se verilicasso a appli· poder-e foi nostns circumstancins que, pouccs 
caçã:o de tão qunntiosas sómmns 1 nnnos depois, so organizou o p!•imoiro minis-

E é para taos dospezas que o honrado mi- terio libe!•al após um dcconnio do domínio con• 
nistro julga disponsavol a liscalisação do corpo servadot•, 
legislativo! Fnndnmonto, base, documento, O orndot• que nessa cipoca f:·oquentnvn (o 
comprovação, legitimidade de tnos dispondios Club da Re(oJ'ma, que ora o ponto do reunião 
não tem o son~do! ComrJ appl'ovnr sotualhnnto do muitos liboraos, quando viu quo so tt·atr.va 
credito 11 do ombandcil•;tt' o Sr. Cnnsnnsão do Sinimbti 

Em rol;, çfio n um credito do ministorio dJ1 como aquolle 'I Po, dnda n nscomão ·do partido, 
justiça· o honrado senador pelo Rio Grnndo do dovin. occupar a prosirloncia tio conselho do 
Norte lnvJ•ou parocor unalogo, jttlg,.,ndo arbi- ministros, levo logo com isso gmvo desgosto, 
trarias o indobitns ns dospozns, mas concluindo pois conhocnndo o ca ractol' do S1•. Sinimbú 
por propor rt uppr•ovnçüo. Estn con,losconcionci:l. chndo o caso du aposontJ\cJio forçmlJi. dos mngis· 
1m porta fttlLJ1 do cumprimento do devoras. g• Irados, já ontiío, comq •.. ;1t<i o roconhoccsso ho
uma abot•rn~iío dos vot•dndeiros o logitimos mom do bom, dcclnt•m•n qou, S. !lx. não ora 
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homom politico, poiB sompl'O o tivol'a no con
ceito do uulico, 

A's nouros impacioncia.> dos moços do sou 
pat•tido, a muitos dos quaos infeli~monte tom 
esll•agado os ta situaçfio, o Sr. SinimbU, nomeado 
presidente do conselho, respondia quo tilo do
pressa nilo convinha ir e apenas pot•ia por 
diante um!\ reforma liberal-como si uma ro
forml1, unica, pudesse satisfa~el' tantas aspi
rações, em puiz cuja )ibot•dade depende do um 
c0mploxo, ou nntes, do um vaalo systoma do 
me<bdas devirlnmonte concatennadns! 

Nas palavras do Sr. Sinimbu viu logo o ora
dor apena< um engodo ; mas confessa que do
pois deixou-se illudir quando S. Ex. chamou 
para sou lado homens como os Sra. Lafayetto o 
Silveira Martins, o primeiro preso po1• um com
promisso de honra tl•aziuo li pnblicidado, o o 

. segundo com principies ignalmente adianta
dos, como suppunha o orado!'. 

O orador, com outros amigos, resolveram da1• 
o son apoio ao ministerio 5 de Janeiro, pen
sando que ollo faria algum:i. cousa em bom do 
paiz, e por sua parto fez mais, ncoiton com 
sinCollrirfade, nccedendo a solicitaç.ões, a presi-

. dencin da. provincia do Minas, á qual, mesmo 
doente, prost·m os SOl'Viços que pódo, adminis
tl•ando-a com os principias de moralidade o do 
justiça. 

Passando a nprociar alg-uns actos do primeiro 
ministario lib ·t•al, diz que e!le symbolisa. uma 
sel'io de desastres, que foi perfoihmonto qua· 
lificada pelos jornaos da ópoca ; olle começou a 
mostrar que a situação renegava todos os. seus 
compromissos, conculcnndo todo'< os p1•incipios 
do partido, não tendo fó, nem cronças. 

Deixando do parto factos do importnncia se
cundaria do'sse gabinete, occupa·sG prindpal
mente da proposta por ello aprosentada para a 
reforma constitucional. 

Parecia, á primoil•a vista, que essa reforma 
acatava n are~ santa das liber.lades publicas ; 
mas ella. e:•a tão corctmda, tão retrograda, como 
a realizada pelo Sr. conselheiro S:~raiva, o que 
p1·ocura demonstrar om um largo desenvolvi
mento. 

A realização dessa refo1•ma foi o cunho ca
pital da politica de tiro nefasta situação. 
Qtlnndo as aspiraçõ ·s do partido ernm as re· 
formas na organização do poder judiciai•io, na 
da guarda nacional, o no l'ocrutamonto, como 
garantia~ li liberdade do voto, o que não po
deria obtor-s3 som a descentralização, tor
nando ólectivas as autoridades locnes, o !(O· 
verno suppl'Íme, sequestra e mata. . o direito 
do cidndiio brnziloiro! E isso foi roalizudo, 
calcando aos pós a constituição, 

Cita a dontrma· dos arte. 174 ntó 177, pa1•n 
mostrar como for~tm violados os principio.< con
stitucionuos, pelos qunos se garantiram nos ci
dad:To< os direitos intlividuaos e politicas. Sua
tonta que ontre casos direitos ostll o direito 
do voto, que ó um dil•oito politico, corno ao 
vd da Jli'Opl'in constiltÜ\'ilo, o como o confi1•nu1 
o co:ligo criminal, qnn.ndo consigno. ponn.s 
pat·n. os abusos commottidos COlltl'll o sou livt•o 
mwrdcio. 

Estrnnh!l quo o nobre o:s-pt•osidonti.l elo con
solho, o S1•, Saraiva, ti vosso dito que ollo n•To 

Ol'n um direito politico, o dosonvolvo alguns 
mgumonlos para l'rovul' o erro dos~u dout1•ina, 
Admirando o l'espoitnndo, como ninguem o 
carnctot• do S, Ex:., nilo sabe como, em lloa 
fó, possa dize1• que o direito do voto não ó 
direito politico, 

Dizendo, em aparlo,o Sr. senador Saraiva que 
o q uo disse fó1•a, que não ora direito consti

. tucional, que p1•ecisava ser reformado polos 
moias constitucionaes, replica o orador, fir· 
mando os seus principias, e dizendo que S. Ex, 
nem explicou bsm essa opinião, porque não 
ha talento que possa contrariar a verJado mn.is 
evidente. 
. Fazendo noste ponto referencia a uma pro
posição emittidn pelo nobre senador pelo Rio 
G1•nnde do Sul, em ralação no talr.nto do nobre 
ministt•o do impel'io, quo !lualifica como o· pl'i· 
meiro d!l sua provinc1a, d1z que acima do ta
lento está. o caracter, que é a gar.1ntia do ho
mem de bom. 

Roforindo·se ao t1•iumpho que obteve o no
bre ox·pl'esidonte do conselho com a passagem 
da lei, diz que a victoria foi das forças que 
au:silbram o ministerio, p3lo fraccionamento 
do pa1•tido conservador, que em parte abando
nou os seus principias o os seus comjlromissos 
de guardar a constituição, para avio ar o pos-
tergar, reduzindo-a a cousa nenhuma. · 

Como, porém, o nobre ex-presidllnte do con
selho concorda em que o direito de voto é 
politico, o orador tem vencida a questão, por
que está n:1 letll•a da constituiç!!o, que os di
reitos politicos não podem ser Rlterndos om la· 
gislatura ordinari:l; assim os poderes do Estado, 
a camara dos deputa los, o sonado, a corón. na 
parte om que intervoiu, procederam fóra. do 
suas attribu1ções constituci011aes, o, portanto, o 
sou acto ó nullo, o ta! lei não obriga. 

Tem o ora·Jor como principio são, que alei 
pó Je regular o direito, mas que o não póde 
sacrifical': ·o homem desde q.uo nasce tem o di
reito de ser livre, o direito de governar-se a 
si, o diruito do dispór do si, o dit•eito de pra
ticai' actos som dependencia de ningucm. E 
foi osso direi to ao grado 1 que n. reforma, o 
ukase, o acto diclatorial do gove1•no o do pnr
!nmnnto arrancou a novlf decimos do' cidadãos 
braziloiros; o isso, o que é mais lamcntavel, 
feito om nome do liberalismo, quando o do
gma r.ssencinl d •· sua dout1•in11 e 11 soberania 
do povJ, 11 quem a constituição tnmbem l'eco
nh"ceu, quando nllirma que todos os poderes 
do Estado são delegações da nnçi'ío I 

Neste sontido o orado!' fa~ largas considera· 
ções, condemnn ndo assa dout1•ina sustentada 
em nome do liberalismo, o, em apoio do sua 
opiuii'ío, cita 11 do Gnrfiold, sustentada em um 
d1scurso pronunciado nm Novn· York -cm 1881, 
a respeito do direito do voto dos nogros eman
cipados em virtude da rovoluçãtl que occnsionou 
n g-uerra rntro o norte o o sul do.J Estados
Unidos. Essa opinião é oxactnrnonto confoi·mo 
á do nobre sonLtdor. 

Faz V!•l'ins considPl'açõos sobre as f1•audes 
quo so dav.tm no antigo sysl:oma !!loitol'al, o 
ontond' que n vnntn~tom do voto, concr.dido no 
liberto o no ostr.~ngoil•o na novt~ loi, n:io com
pensa do nenhum mo<lo a grando massa do ci-



daduos, quo foi ox:cluidll. Assini o gOI'OI'JJO, nilo achou logiLimiiluclo na cloci'Otação ria Joi 
alów de n.Ltonll\l' contl'a o dogmi\ fundtunontnl oloito!'nl, qno o conLI'nria 11 justil'fl· 
do pnt•Lido qno roprosontuw, foz nindn f]no n O c1uo mr.is ostrnnlm ú qtFJ a coró11 sttnccio
fórmn ospociul elo nosso govot'llll do domocl'n- nnqso n loi ; ollil qu•J l'•'cobo 1.1GS:OOO.~ para a 
ticn, qtlll ot•n, so mudnsso om m•istocraLica. sua ihmilin, nlim da sot• gntlt'dl\ da constituição 

O libOI'Illismo do OJ'I\dor fun.!u-:;o om pl'inci- do Imporia o· ;J'at'"ntia dos cliJ·oitos do povo. 
pios clivot•So<: apt•ouclou a SQI' libot•alnn d011· Quanto 110 tm,•tido consorv:tdor, uma p:trto dollo, 
trin~~o chl•ist!t, no docalugo, que é n m"iot' lei hom•11 lho BOJtt foit[l, combateu a loi, suaton· 
quo o nnmdo tem conhocido, o <tUo conferiu a Lando n constituição. O pat•tido libot'lll, osso foi 
Moysos o tittdo do primoii'O logislndol', Ao em car lu mo despojar o povo, salvo honrosas 
contt•nt•io, o govot•no liberal, em vo~ de roBpo;- excepç1Jcs, · 
tar os pt•incipios da sua escola, vom alaem• o . As,im o pnrtido liberal ao dosn.croditou, ati
díroíto, que ó o melhot• pa!t•iotismo do rida<lüo t•audo contm ·x sua bnndoit·n, contt•a os seus 
Robro na sociedudo. Isso niio ô liboralisuw. principies. Tendo levado iO nnnos a censur.tr 
Si Jesus Cht•isto, facho luminoso na carreira abusos, veiu prnticnl-os todos cm maior os-
dallllmnnídado, vivesse hojo no Brnúl, não cala., • 
podia set• eleitor, portLuo nunca tove 3$400, Obsot•va <juo, emquanto se p:·ocodeu deste 
fJ uanto m ds 3:-100$. Tudo se metalisa, sem modo com os peq uonos, houve para com os 
J'. speito :\ libot•dade, granlos pt•ocoaim0nto bom ditl'et•onte, allu-

Nost~ ponto o orador combalo muito oneJ'fl'i-. dinrlo, pat•a p~ovar, ás gt•nça• conf•1riJas pelo 
camento a prova do ronda, C[IIO afnstn das urn~s governo a. varios senndot•cs, declarando q11o a 
as classes pobres gnt•;~ntidas 11a constituiçito, e!le arnd01' tnmb8m tom sido f·Jito< offoroci
quo limita1•a o censo ú insignificante quantia montas, mns quo tem s'mpro t·ejoitado. 
do 100$. Assim vi vou o povo dm·nnto 53 annos, Por ' s>es o· outros factos ó que a monnrchia 
em r1uo durou a luta do llartido libot•nl com o se l1a do pot•doJ'. E1u tudo isso o povo, gue pagn 
conReJ•vndo:·, pal'tt g~rantHt desso direito, 'JUO os impostos, t•opres <nta um rebanho, do cuja lã 
clle protendin levar du voncidn. se vestem, e do cujn carne so alimentam os 

Combato o argumento, que se tom nprtlsun- g1'11ndes. · 
tado, de que o povo niio tom n intelligollcín Pt•osoguindo em suas cons[derAções, aprec'ia 
precisa, nito ostú. habilit~do pnl'a gozar desse as refai'OJ:ts do partido consor·vador, dr~ guarda 
direito. E' isso um mphisma doploravnl. A nacional,. a judid:1rin o a do elemento set•vil, 
P1·ovidencía deu n todos a lu~ pr·oci-;n. para e constu•u. o partido liberu.lsobrotu·lo pot•nl!o ter 
tornat· cada um responsavel p3los seus netos; arupliado a lei da 28 de Sotambro. Em tola a 
e, si todos podom rnnilar f~tmilin, escolher pt·o- aua argnmrmtnçiio o or::dot• invoc~ os princi
:tissiío, negocínr, educai' os filhos, co,uo n:io hão pio; do ,justiça a do nlot•oli lnde, e deolttl'a nã:o 
do poder ent·c~r o direito politico, o direito do ter o pe1\samento de o/fender nenhumit indivi
voto1 dualid.tde, quando faz n historia '1 uo institue a 

Proseg-tlindo neste sentido em largas consi- mataria do pt•ocesso da situação. · 
dot•ações, diz que, na coll'siio rle dnt• no povo o Considor.t o o.;tado actual da mouarchia entro 
dir11ito do voto,ondo houver a forma de govr:rno nós, o do pois do muitns apt•ociaçõos a respeito 
actual, a sun oscolha sr.ria pela abolição dew1 d~ corôn o do pm•laruonto, d:z que é com ver· 
forma do gov0t•no, tnnto mais quo o .J•niz pódo dndoit·n lastima quo o faz, C1·ê que do descaia
ter 011!rn melhor. Profere a tudo n felicichvlo dos bro em que têm feito nnufragio os partidos mo
seus coucidnrliíos, a gtll'antia dos seus direitos. nat•chicos ha elo surgir o partido da roi• .. incli-

Rofol·e-se ao parecot• dndo sobro n lei alei- r.nção do voto, o pat•tido da. dolllocracia, que 
torai pelo Sr. Martinho Campos, o notn n con· procu!'nrtl pugnat' s[ncoramonto pelos verda
tt•adiçito de suus palavras com o voto que do- <loiros principies, polu. mol'Ulitlado, que á n pt•i· 
pois deu. . moira condição da lei. 

Não póde considerar sincet·o o dizer-se 'JUO Quem não vê a grande m·ise politica o ao-
se n~at•go\1 o oloito~n~o. Si Linl~:.m essa 111· cinl quo ameaça a nossa sociedndo om pouco 
tonçno, dessem o dtretto elo eleitores aos vo- tempo 1 · 
tantos. . O elemento servil, quo ora um elos seus 

Dizer-se que foi a t•endn destes quo se tomou apoios, ó j:i pedra solta da monbnhn que deve 
p0r bctso ó uma irr[são. cbogar no vnllc. ()utro escolho para a conti-

Combato tnmbom a condiçiío do sabor lõr e nunç>!o da mon!tl·chia ó ostnr olln. sem succossor 
escrever, que ig·unlmonto nêío é ela constituição, na opinitio do povo. 
o ni'io tom valm• nenhum Sustenta quo a monarchia ó como instituí-

Attende 1i loi da conscripção, que qnnlifkl elo çi'ío cousa insustentttvol, condemn,tndo o prin
draconian:~, fllzondo vtw[na considora<;fios no cípio do Íl'J'Oaponsnbilidndo o o d:t horoditnrio· 
sentido de a cond•Jm!llll'. E, rof'ol'indo-se neste .tach Aprocia om Sllg'ltidao vnlo1• d:1s vantagens 
ponto a uma opiniii'o do Sr. consolhoiroSnrnivn, quo Ke diz tnr a lei oloitot•nl mostrando quo 
rrlntivamonto Li execução da meHm:t Ioi, pn- o!Jas niio tôm a importnncin ;1ue sollws quor 
tontôa o sou ro~pcíto polns ~nnlirlncloo possonos tln1', 
rio S. Bx. O que condomna o a po!iticn .. Ropro- Volta a trntnr da J,i do :tliatamonto militar, 
sontnnto do povo, niio pórlo o sou lllandnto in- o combntc-n com toda n Olll'l'g-in, sirslentanclo 
eluir podoJ'Os p~ra n dosliLniçlío dos sou" consti· o voluntnrindo ,. indic~ndo IÍs bn.B"H, em <(UD 
tuiutos. Si rln immornlirlnrlo núo anho cllroitn, oll•1 cl•wia fnndtu·-so pnra BOl'l'lncn~. Rofer•o·."O• 
do ~busc <lo mnt;·lato niío nnhom ·Hroitos consLi· a proposito, no projecto ,do g,., Pnrnnagnà 
tucwtwcs, Por 1sso, como homem prolJo o leal pnrn a crcnçuo do mol!to-pto ollicial, o diz quo 
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S. 8>:, quer• r•oduúr• nindn os militnros :< po· 
Hiçiio ruais ttviltnnto do fJUO aquolb om r1uo 
j:\ ao aéharu. 

Em ap:n•te, di~ o Sr·, Viacon lo do Pur·nnn
g-uá q uo o pr•ojocto niio pódo to r• ,, intollig-on
cia r1ue ll1·• dli o orndor, e pódo IIHlndm· umn 
emenda suppt•imindo o artigo om que so fundn 
a sna apt•eciat~~tro. · 

O orador, proseg-uindo, diz CJUO o pr•ojocto 
mostrou o liuor·uliqmo de S. Ex., oniborn 
depois ao rmonde. 

Passando n fazer· outras considerações polí
ticas, sente a nusencin do nobt•o pt·o~idon te do 
conselho. 

Compurando o systoma administrativo elos 
liberaes o dos conservadoras, assegurn qúe 
estes são mais economicos, citando algumas 
cifr•as para o provar. 

Condemna n ndvocncb administrativa, que 
invade tudo, obtendo n sen fnvot• a solução aas 
questões. 

Referindo-se a estradas de ferro,irrog-a grnves 
censuras á ·aclmiuistra\•ilo superior, e ullude a 
uma estrada, ·guo diz protngida pelo Sr. Si
nimbU, e onde S. Ex. foi npoiar um neto 
de re;istencin ás ordens legaes emanadas do 
poder competente. 

Pelo quo tom exposto, considera o partido li
beral poior do que o conservador, e cita ainda 
outros exemplos para o provar•. . 

Traz a discussão o que sa pn~sou com 11 revo
gação dus leis provinciaes sobre imposto.> do 
importação, censurando o Sr. Paranaguà 
paio modo por que proceclou,quo considera ille
grll o arbitraria, o contraditor!O o que se foz em 
Pomamouco com o que so passa na Bahia. 

Pnssundo a occu[Jar-se do ministorio nctunl, 
faz censura ao nobre pt•esidento do conselho por 
ter ubandonado as suas icléas ropublicann~, o, 
quanto ao nobr·e miniatro do imp1rio, diz que 
faz do S. Ex. o molhar conc.,ito,nào se impor·
tando com accus:1çõos gue lhe tizernm na assem
bléa. proi'Íncial do Rio Gt•ando. Allude tam
bem ás suas idóas republicanas. 

Diz, tinalmonto,que n<1o foi sem grandes aba· 
los que t?mou a att.itu~o, que assu.mo em ~Mo 
dos· partidos. O prtmou·o abalo fot por detxar 
lig-ações politicas com nmigos o compnnheiros 
de antig-as lutas. . 

Hoje é republicano, E o que leva paru asso 
partido 1 Nada, os seus conselhos, o com isso 
talvez ganhe o partido liberal. 

Não póde ser conservador, porque sornpre 
guerreou asso partido por convicção. Ell~ cum• 
pro· a su~L missão, deve nollct proseg-uH'. No 
Jlflrtido liberal o orudor nadn faz, porque andou 
~ompre :ltraz rln sombm. 

Outro abalo quo o or•ador sentiu, foi lembr·nn
do-so elo jut•amento rtuo pr•est11ra na mestt do 
sanado. Mas, foi lor· osso .i'!rnmont->. e viu que 
olle ó complexo; ó do fidolldndo. ao unporadnr, 
nias tnmbom ó d'' zoln.r pelos tntoressrs dos 
povos. E umct institniçilo C[UG so tom, incom
pativol com a liberdade dos fflctos, como os 
factos o ostiio provando, n110 rnoro~e sor mau~ 
tida. 

Nn col!iRlío, pois, ontl'O nm prii;cipio, om 
sou modo do JlOnsnr, caduco, como o o monar
chico, qao vive do trnns~cçõos antro ns trovas 
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o fi luz, o os principias democraticoa, a sobo
rnnin do JlOI'O, 'J'ro ó o dogmn fundament ,J da 
libor·dado, aspiraç11o supr·omn, conq uistn feita 
no d1lrnlnio dn ~cioncia, e que nR pt•aticn tem 
clemonRtr·udo ns grandes l'antagens quo acarreta 
pura o 1-ovo; "rltt•o aquello principiO e o sncri· 
li cio de um millHio de familias, om provoito do 
um~t Bó, entenrlou o ot•ador que estava em seu 
pleno direito, optando por• esto principio, que 
é o quo mai, quadra :i sun. razão, ao BOI! patrio
tismo, ó. felicrd,•tle dos sous concidadãos o do 
seu pai~. 

· A'; 2 i/4 horo.s da tu•de o Sr. presidente 
dehou n cnc.leit•n dn prosidoncia, que passou a 
aet• occupada pelo Sr. vicc-presidente. 

Ficou a discussão adiada pela hor11. 
Retirou-se o Sr·. ministro com as mesmas 

formalidades com qne fora t•ecobido, 
O Sn.. VtcE·PRESIDENTE deu para ordem do 

dia 19 : 

t• parto (ate :f 1/2 {ma da tardo ou a1ltes) 

'2• discussão da proposta do poder executivo, 
conyertida em projecto de lei pela camara dos 
doputo.dos, n. 52 do 1883, ilxando as forças de 
mar par11 o anuo finn.nceiro de 1884-1885, 

2• pal'te (â t 1/2 horas da tarde ou antes 
atà t!s 3) 

. o 
Continuação em 2• discussão, com a emenda 

offerecida no pnrocer da comrniasuo de orça
monto, da pr·opost'L do poder executivo, conver. 
tidn em projecto de lei pola camnra dos depu
tados, .n. 135 de 1882, que abre ao minis
torio do imperio um credito oxtraordi.na.rio de 
12,000:000$, para continuação das despezas com 
os soccorros ás províncias ftagelladas pela s&cca 
e molestins epidemicas. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas e 10 minutos 
da tarde. 

54• SESSÃO 

Jllllf f9 Dlll JULHO DE f883 

p,·asiclcncia do .Sr, Barao de Cotegipe 

SUMliARIO:- Exrr.otr.>TR ,- Snsponsiio dn lo i •lo orça
monto municipal na. lll'DVineia ilo Sorgipo. Discursl) o 
I'OIJUorimolltu do :=la•, Conoia, A,Jiamouto,-llnrMEIRA. 
ll,\\\'1'~ nA. tt1\n!·a.t no lli.\.-Forças do mar. Discnraos dos 
Srs. JlarfLo lia Laguna o Alrnoitla Olivolra (minhtro da 
mnrinhn). Adiamont~.-S~t,OUNCM I'Anrr:'.. DA. onD~ll no nu. 
- Ct'Olli~n ua miuilitoriO tio unperlo. O :sr. Anl:lO 11edo a 
rotir.ula. ~~~~ omonda otTorflcida Jlola comani:-1são do orça· 
monto. O sanado concedo. Discnrf!o (lo Sr. Silveira. 
1ln. Malta. 

A's ii hor•na r!n m11nhã achnt•am-se presentes 
3.5 Sr•s. snnadoros, "saber: Bnr1i0 do Cotogipo, 
Cr·uz Mnchado, Barão do Mnmang-unpo, Godoy, 
Luiz Folippo, Viriato cJ,, Modoiros, Viscondo de 
Bom Rotrro, Bar~o da Laguna, de Lamaro, 
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Conde de Ibepondy, Fausto d·J Agniw, Jun- · 
quoii•a, Leão Volloso, Pnuh Possol, Castro C.u·
l'''irn, M:u•tinho Campos, C•ll'I'Oin, Luiz C •l'loa, 
B~l'l'OS Bo.l'i'<Jto, Silvoir:\ dn Mottn, Alfonso 
Celso, Visconde do Muritibo., Viscondo do Ja
guary, Moira do Vnsconcó!los, Bur:lo do Ma
roim, Chicharro, Silvoi!·o. Lobo, Visconde de 
Abaetci, Cunhn. o Figneirodo, Dnntna, Nunes 
Gonçal vos, Vis Jond' d > Pa1•anaguú., C h t•istimo 
Ottoni, Paes d•J Mendonça o Jose Bonifacio, 

Deixaram do eompareccr, con1 caus11 purtici· 
p.tda, os St•s. Dini1., Octaviano, Uchóa Cava!~ 
canti, Silveira Martins, Henrique d'Avila, JJi!o 
Alfrodo, ltiboi1·o d11 Luz, Vioil•n d.t Silva, Via
c :nde do Nicth<JI'OY e Visconde ele Polotas. 

Doixo11 do comparecOI', sem causa plrticipllda, 
o S1·. Bat•llo elo Souza. Quoit•oz. 

0 Sn. PRESIDENTE abritl a se;são, . 
Leu-se a acta. da sossilo antecedente, o, nilo 

haven:lo quem sob:·e ella fbesso observações, 
de11-BO por approvada. 

Comp1receram, depois d~ abort9. a sossilo, os 
Sra. Diogo Velho, Lafayotto, Franco da Sd, 
Fm•nandcs da Cunha, Toixoir.:~ Junior, Antão, 
Sar'ain1, Cansansiío do Sinimbú, Bnriío do ·!\h
maré, Jo.guat•ibe, SoaJ•es BranJão o Carrão. 

O Sn. 3° SECRETARIO, servindo de 1°\ d m 
conta do sog11inte 

EXPEOIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Silveira Ma.t•tins, communi

cando que, por g1•nve molostia de uma filbu, ó 
obl'igado o. retirar-se PO\' alguns dias para fót•a 
da cidade; o que communica, afim do que o se
nado, si entender, lhe ·conceda a licença 'JUe 
pedo.-A' commissão do constituição. 
. Do to secreto.l'io da c1mara dos deputados, c!o 

:17 do corrente mez, remettendo as seguintes 

A assembleia geral resolvo : 
Artigo unico. Pass<t n ser do i• ontrancia a 

comarca de 2•,do Santa Clu·iitína do Pinhal, na 
provincia de S. Pedro do Rio G1•ando elo Sul; 
revogadas a~ clispJJiçõos om contr,u·io .. 

P.tço da camara dos <leputados cm 17 do Julho 
de 1R83.-J. R. da Lima Duarta.-Jo,ro da 
llf attct ,11 achado.- Francis c J Ildefonso Ri
beiro da M ena.::as. 

A nssomulóa g~rnl ro~olvo : · 
Arti!l'o unico. 11ica olov1dR tl categoria do 

2• OllLl'!tllCill a COIUill'tl<L J~ Pnrucatú, lill pro
VÍnCil\ do Minal GOi'llOJ; NVogadas a~ dhpo
siçõo.l om contrario. 

P11ço cl;\ cacr:aM dos d~putadcn cm 17 do 
Julho rb 1883.-J. R. ele Lima Duarte.-Joao 
da Matta ;li achwlo.- F,-ancisco Ilrlc(onso 
Rihoil'o da JI ena:;o;·. 

A assomblóa g·e1•al 1:osolvo: 
Artigo unieo. Ficam olwa·Jna 4 categoria de 

2• otürancin. -a~ comat•ca 1 do Rio Novo o Ubtl, 
na pt•ovincià dd Mitlal Geraos ; rovogadas a1 
t!isposiçõe.~ o u contmrio. 

Paço da carnarn dos dsputado> om 17 do J u
lho do 1833.-J. R. de Lima Duarte.- Joao 
da lllatta Macllad•J.- F1·ancisca Ildefonso 
Ribe'ro de ,lf ene:;~s. 

A ass~mblcío. geral resolve: 
Artigo unico. Fi~11m o lavadas a categoria <!e 

2• entrancia. as comarcaA do Rio Turvo e de 
Sete Lagoas, nu pl'Ovincia d3 Miuns Goraos; 
rovugadns a'l disposições em centrar o. 

Puç!l da cnrnara dos deputados em 17 elo 
Julho de 1883.-J. R.de Lima;Du.arta. -Jo ao 
da Malta lil achado. -F'I'ancisco I /de(onso 
Riha.'ro de Mone::as. 

A assombléo. geral!'.' solve: 
At•tigo unico. Fica. obvadn d categcria do 2• 

entrancia o. comarca uo Barbacona, d~ jlrovin
cia de Mi uns Geraes ; revogadas as disposições 
cm contrario. 

Paço da camara dos deputados cm 17 do 
Julho <lo 1883.-J. R. dcLima Duart~.-Jcao 
da Matta H<tc!ur.lo.-F'I'altoiseo Ilde(on·so 
Rihei1·o de M erw::es. 

A assemblóo. get·alJ•esolvJ : 
Artigo unico. Fica elevada il catngoria do 3• 

entrancia a comarca ,[o Pila1·, actualmente dQ 
2•, na provinci:t dus Alagôas ; revoga_!as as 
disposições em contr.wio. 

Paço da cama1•a do> <ioputalos em 17 da 
Julho •lo 1883.-J. R. de Lima Duarte.-J o·1o 
claJll alta M aclu:tdo--F'rallcisco Ildefonso Ri
beiro do Menezes. 

A assambléa got•al resolvo : 
Artigo unico. Fic:J. elevada a c:\tcgorin :lo 2·• 

Olltl'nacin a comnr,:a :lo Urugunyana, na pl'O• 
vincin do Rio drando do Sul ; revogadas a~ dis
po$içõos om contrario. 

Pnç> da cnmnra dos d'pul1.los em 17 do 
Julho de 1883.-J. R da Lima Dlwrta.-Joao 
ela Jlf atta llf acluulo.-Fmnc:sco Itcle(onso 
Riheiro da Mono~es. 

A n<s~mbtcia garal resolvo: A nsscmulóa rrer:>l resolvo : 
Artigo :unico. Fic.t olol'n ln á categoria de Artigo unico. Fica olovada a cMogoda do 

~ ontral!c1n n comnrc:t d) UIJorabn, 1!11 pr~vin- 2• entl'nncin a comnt•ca de s. Gab1·iol, na pro
c: a do l\hn!ls Gornoij; l'JVOJn lns as chspostÇÕ·JS vincia do Rio Granel. o do tlul. r.JVO"adas 'lB di·-
cm contt·ano • o • · 

• poRiçõos em contt·:wio. 
Paço ela c:unara dos dopuLnl:Js om 17 do Ju- PnçJ cht cam:wa elos tlnpHt.ulos om 17 do Ju-

lho do i883.-J.U.<ie Li,.~aDa.o·to.-JotTo rlallho do 188:J.~J. R. cleLi,ll··• Ditm·te.-Joao 
llfatta Machado.- Francisco Ilclof'onso .W- ela Matta Macluur.o.- l!mnciscu Iltle(onso 
beiro de M enc::cs. Ribeiro de iii cno::es, 

,> 
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A assombléa geral rosolye: 

A1•tigo unico, Fica olova.da tl categoria do 
2• entrancia a com11rca !lo Campina G1•ands, na 
província da PIU'!Ihyba do Norto ; I'Ovogada 1 a~ 
ô.isposi çlhs om contrario. · 

Paço da. oamara. dos doputad lS om 17 do · J u
lho de 1883. -J. R. da Lima· D.uw·te. - .lcao 
rla 1l:l atia Machado, - F1'ar1cisco Ildefonso 
Ribei!•o do M oneses, 

A nssomuléa gorall•esoh•e1 · 
Al-tigo unico, Fia11. elevtda n categoria do 

2• "ntrancia a com"raa. do ·pe~rao do Fogo, nn 
província da Pa1•ah••'.• . t\o Norto ; revogadas as 
disposições om contrario. 

PaQ•> da cau1 ·: : do.> d!Íputadoa em 17 elo 
Julho do 1883.-J. lo',.tle Lima Dual'te.-Joao 
ela Matla ,·1 · ... o.- ]i'ranc'isoo lld~fonso 
Ribeiro'de.ll:l: ;;;, 

A asuom',J > .;' r~l rJsOII,'o: 
Artigo 1~nic>. l'ioa ohvada ~ cn\OJ'?ria do 

2• onh'MICio. 'I colluu•ca do S, Jose doll'l.nhao~, 
na jll":>vi:lcia do Paraná; romg11das as d1apo"1· 
~õ1s <. m contrario, . · · 

.Paçl !la c 1ma1':J. dos deputa· los 0111 17 do 
Julho rio 1888.-J'. R. deLi1lla Du!l•'te.-lot!o 
rla AI atia ,lf achado. -Z,',·an~isco Iltl~(anso 
Ribeiro de M eae::os. 

A assombléa ger,\li'csolvo : 
Artigo unico. Fica elevada á àa.teg.wia da 

2• ontro.noia a comarca do Mai•ajó, na provín
cia. do PMd; revogadas as diaposiçõ~s om cO{\• 
trario. . . 

Paç.> da ca.mara dos tlojlutados o no 17' do Jq • 
lho de i883;-J. R. de Lima Duarte.-Jcao 
ela 1l:l atia J1l achado. -F'ranciscJ llclo(o1ls~ 
Ribeiro de M ene::es. 

A assombléa gerali•esolvo : 
Ai' ligo unico, Ficam clavadas :i cntego~Ja •lo 

2• entranci 1 as comnrcns de Bom Jardim, Be· 
zcrl'•:s o Brejo da MnJro do J?ous, na provinc~a 
do Pornnnibuco, c bem ass1m tl do lg!lrnpe
m1rirn, na. do Pnrtl; roVoJadM es disposi~õcs 
em contl'lll'io. 

Paço da cnmal'n <los dopulndos em 17 do Ju· 
lho de 1883,-J, R. d' Lima Duarte.-loão 
tla .iii alta AI aol!atlo, -F'mncisco Ildefonso 
Ribcii'O de M'ene:es. 

A nssomblóa geral resolvo : 
A1•tigo unico. Fica olovndn. d cntogorh do 

2" ontrnnciO: a comnrca do Timbnüba, n~ pra· 
vincia do Pm·nambuco; rovog·ndas as disposi
ções om contrario. 

Paoo dn. cnmnt•n dos dopltlados o'm 17 dn .Ju. 
lho t!Ô 1883,-J, R. dJ Lima Duart~ -! o(ío 
tla Jll ettta M acltarlo, -Fm11cisco Itda(o11so 
Ribeii'IJ de· ,11 ono;as. 

A assomulóa goJ'.tl l"osolvo : 
A1·Ligo unico. Fic<tm olàvad 1s tl cntogol'in· 

do 2" onl.l'nncia fiB cornni'C!l.H .do Nossa Sonhorn 
da Gra(!n, dos, Mig·uol o ·do 1'ubJu•iio;· 1111 pro· 

vincia. do Santa. Catbnrina; revogadas as dis· 
posiçlhs 01n contrario. 

Paço da camwa dos doputcdos em 17 de Ju• 
lho ds :1883.-J. R. de Lima Duart,•,- Jol!o 
da Malta !ú achado. - Francisco Ilde(onso 
Ribo.'1'o de M enc::os. 

A assomuléa geràl resolvo: 
Art. i.• Ficam elovad1u a categoria c!e S• 

entrancia as comarcas d~ Taubaté, Guaratin
guota o Itú, o igualmont·J elevadas a do 2• 
ontrancia as de Pin:hmonhangab~, Que lu~. Cll
pivary, Limeira, Amparo c .Belém, S •• José dos 
Campos, ~fo!l'y-mil'im, Pit•acicnba (Cunstitui~4o), 
Co.sa Branca, J undiahy e Rio Claro, na provia· 
oia de S. Paulo, 

Art. 2.• Revogam· se as disposiçlll~ em con-
trario. . 

Paço da ''atnara dos dopuhdos em 17 de Ju
lho do :1883.-J; R. de Lima Dua1·te. -Jo4o 
da Matta ;l[acltado. - Fmncisco Iltle(onso 
Ribeiro Je Mone::es. 

A assembléa geral rdsolvo : 
Artigo unico. Ficam elevadas à. categoria. 

de 3• c n l1•nnoin .as comarcas de Bragança e 
Mrgy das Ct•uzos, na província. de S. Paulo; 
rovogad~s as disposições cm contrario. 

Paça d11 camara dos ti 'PUtadoa om 17 de Ju
lho do 1883.-J. R. de Lima Duarte.- Jollo 
da llf atta ;ll acharlo. - Francisco Ildefonso 
lliboh•o de Menezes. 

A nssembléa gorai rosol v e : 
Artigo unico. Fica elevada. á cntogoria de 

3• entrancia a comni•ca do L'rena, na provin· 
c:n do S. Paulo; l'evogadas os disposições om 
contra.!'ÍJ. 

Paço da camnra. dos deputados, em 17 de Ju
lho do :1883.-J. R de LimaDuarte.-Jollo · 
da Matta ,lfaohado. - FJ'aneisco Ildefonso 
·Ribeir.J do Menezes. 

A assomulóa g, ral resolve: 
Artigo unico. Ficn elovad:1. á cnt1goria. do 

3• entranci:1 a co:uarcn <lo S. João. da Barra, 
na provincia do Rio do Janeiro; revoga lns as 
<lispo«içõ~s 0111 cont1'flrio. 

Paço d~t camara d s deputados, em 17 do Ju
lho !le 1883.-, J. R. tl8 Lima Dua•·te.- J o:io 
da M atta lrf achado, - F..anciscJ I ltJe(mlsO 
Ribel•·o de III eno::cs. 

A ass~mblóa go1•al l'01olvo: 
Artigo unico. Ficn olev .d.1 d categoria do 

3• ontrancia a comarca do VnssouJ•as, na pro
víncia do Rio <b Janoil•o ; J"ovogadas as dispo
siç.õos om conLl'al'io, 

Paço da .cnmnt',l do.< do~utados, om 1 i do 
Julho do 1833.-J .. R. rle Lima D~tartc.-Jotio 
dlt Mal la .1[ achado,- F,·ancisc J lldo(rmso 
Riboi,·o rlc M ene;es. 

A nss.,mblón gol'al resolvo: 
Artigo 1mico. Fica olova.la a c.ttogorin do 

3" ontrnuciu n. co)llarca do Pilar, actunlmonto 
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do 2•, nn pt•ovincin elas Aln;;óns ; rovog-aelns !IH 
<li,po<iç.õ:·•s om cotltt•m•io. 

Pnç ' da camnrn dos doptltaclos, om 17 elo 
Julho ele 1883.-J. R. de Lima /)tt1!l'tc.-Joâo 
tla Jll a! lct Jli aolutclo .- Fl'anoisco Il<lt'(vnso 
Ribeil·o do Jl.f enczes. 

A' commissfio <lo ostntistica. 

A nssembléa geral resolvo : 
A1•t. 1.• Deixnm tlo sol' considoL'a:los ilo i• 

cntrnncio. os logm•e.i tle officiacs de descarga. 
'\rt. 2.• Os guardas das alfandog·aa toL•:io 

acceaso para os loga1•es de officiaes do dos
cargll, independente de concurso. 

Art. 3. o As nomeações ·de vigias, onde os 
houver, o ele gullrdas, serão foitna pelo inspe
ctor da alfandega, sobro propost:t do guarda-mÓ!', 
o onde nlío o houver, do comrnandante da força 
dos guar.lus, cumpridas as oxigencias do nrt. 32 
do decreto n. 6272 do 2 do Agosto do i87G ; as 
nomeações dos officiaes do descarga serão feitas 
i'elo presidente da provincia, solJro propostn do 
LUspector da alfandega, ouvidos p!•óviamonto o 
guarda-mór o o comm~ndnnto dos guardas. 

Art. 4. • As promoções do vigias parn guar
,rlns e destoa p~ra officiaes elo descarga se b~se~
rão no mero01mento, pL·evalecondo a antigui
dade só em identUude da ci'l'cumstancias. 

Art. 5~• Os olficiaes de descarga, que qnizo
rem ter accesso para 2• entrancin, soriío admit· 
tidos a prestar os exames de 1• em 2• en
trnncia. 

Art, 6.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço dn camnL'Il :los deputados, em 17 do Ju
lho do 1883.-J. R. Lima Duarte.-loüo dct 
M atta j\[ achado. -Pmnci•co I!cle(onso Ri
beii'O do M enczos. 

A' commissiio de orçamouto. 

A assembléa geral resolve : 
Art. L• Ficn nutorizadn a cnpella de Snnt~ 

Cruz de Belém ela cidade do Mog;y-mirim, pro
vincia do S. Paulo, a possuir ate á quantia de 
pOO:OOO$, bens do raiz, que constituirão o seu 
in.trimonio. 

Art. 2.• Revog-am-ao as disposições cm con
trai•io. 

Pn~'o da caml\1'11 dos doputndos, em i7 de 
,Julho do i883.-J. R. rle Lima Dua1·tc. -!oito 
dlt .Matta Jlachado,-F,'ftncisco Ildcjimso 
Riboil'o ele Jll cnczes. 

A' éOimuissiii> do filzonda. 

Do ministol'io do imporia, do 18 do COI'l'on
te mez, romottonrlo, om rospo.-tn, cópia do am
eio do prosidont. • da provincin do Ma lo GJ•os· 
so, rolntivnmonto no numero do momlJJ•os com 
quo, n nssemblén Jog·islntiva duquolla Jli'ovinciu 
no dia 1 do Maio proximo passado, l'oconhocau os 
podol'OS do quati'O novos momlJros.-A quom 
foz n l'Oqnisiçt1o, dovolvondo dopoi.- tl mesa. 

Do mesmo miuisLo1•io, dn igual rhtta, dovol
v.endo sanccionndos os aul.ographos rl1t< l'OBO· 
ln<;üos <ln assumblón g·ol•nl. relativos :is jubiln
ÇÕOH do< lnnLos dns ruculd~tdos do dit•oit.o d" !to-· 
olfet con!olh~irll Jono Jo1ô ~'Ol'l'Oira elo Aguint•, 

o elo::;, Pnulo o consolhnil'O Jo:tquim lgnacio 
Rttlllillho, o do lento d11 fllctildlldo do medicinn 
do Rio do JnneiL•o conselhoiJ•o Mnnoel Maria 
do Morao> o Vnllo u contagem JlAL'n a jubi
luçito do p1•ofosso1' ela cndeil•n do portu:~·tte~ do 
impe1•ittl collegio do Ped1'0 II Mnnoel Olym
pio Rodrigues ,Ja Costa, do tempo que serviu 
como pl'Ofossot• publico na p!•ovincia da Bnhin, 
o li mat1•icula indopondentomoute dn iclntl.e exi
gida por lei, dos estudantes Antonio Alvos d<' 
Siivn Junior o Alcidos Rod1•iguos de Sou~a.
Ao archivo os autogi•nphos, communicando-se 
u outra camara. . 

Do ministol'io dn agricultura, do igual data, 
L'emettenclo, em L'Osposta, cópias dos offic'os di
t•igidos áquelle ministerio poJo directm· geral 
dos correios, o do nviso o:.:podido ácjllelle dir~
ctoL', r<'lativamonte ao pessoal do cot'l'eio de 
Mannus,. capital ~n,Jll'ovincia do Amazonas,.
A q nem I oz tt requLstçiio, devolvendo de pote á 
mosa. 

O Sn 2• SECilliiTA.mo !ou o seguinte 

Pal'CCOI' 

A pL'oposição n. 55 do COl'l'ento anno; enviada 
pela enmnt•tt dos deputados, approvn, com o mon
da, a pt·oposta do polct• executivo abrindo no mi- . 
nisterio do imp~rio um Cl'·1dito do 59:181$577, · 
para occorroL' as des,>ezas com o cmtg1•osso de 
instrucção,convocado pai' acto do mesmo minis
tel'io do 19 do Dezembro de i882. 

A ome11Ja altern a pt•oposta : 
i. o Elevando o credito a 64:181$577 ; 
2.• Incluindo neBtn rtumtia à do 23:912$286 

já osct•ipturada no thosouro como donntiws 
feitos ao Estado em favor d" instrucção pu
blica; 

3.• Adtlicionaudo ao congi•osso uma expoBição 
pedagogicn ; 

4.0 Autol'izan:ln o governo parti fazor aq ope
rações elo credito necossarins. 

O senado j:i ouviu a cleclal'açãa do o:.:-mi
nistro do imporia, o Sr. senador Leiio Valioso, 
do que, resolvendo a convocaçtio do congresso, 
tinha a intenção do occot•roL' ás ,[espezas com o 
producto do donativos paL•ticulul'Os; isto, porém, 
não foi confii•mndo pelo sou succes~m·, e o re
sulta.lo é vir o govorno pedir dinheiro dos con
u·ilJui·ntos pura do.,pezas não nutol'izudus pelo 
podur legislativo, cuja exclusiva competoncinn~t 
applicuç1io dos impostos pnroco ainda umn vez 
desconhocer-se. · 

Folizmnnto, no caso VOl'tonto, as dospnzns niio 
ostüo r.:nlizudns sonuo na imi'Ol'tancin dos do
nativos fQitos, o pódo o snnndo dolibornr, toodo 
om attonç1io antes os encargos col'i:os do que 
ostll oborft<!o o thosoui·o, do rtno os lJonoficioG 
duvidosos do cong1·osso. 

QuanLo li exposição podagogicn, ó notol•io 
qun vni olloctunl'·so solll onus nlgnm do> eof1·o-s 
puiJ!icos, 

A eommissíio do orçamento, considr•t•anrlo quo 
o cro.lit.o jJOdiclo n:io so do,.;l;inn a nenhum ser
Viço Ul'gonto do gstndo; 
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Considot•ando que as circumstancias do the
liom·o nacionnlsiío tnos, que o poder legislativo 
niio devo 1\uto!'izat• despozu pm•a sot•viço cu,jn 
necessidade n1io soj11 impt•eacindivol o ostoJa 
plenamente de;uonstrada ; 

Considet•ando que o congresso convocado pódo 
ainda roalizat·-se de accórdo com o 11:' nsamento 
do ministro que o resolveu; 

Considet•ando, finalmente, que a e:s:posiçi!o 
podagogien dispensa o concurso dos contri· 
buintes : 

E' do parecer qtw 11 proposição entt•e na ordem 
dos trabalhos do senado pa1•a ser r11jeitada. 

Sala das commissões em 18 de Julho do 1883. 
- Dio,qo Velho.- Barao de M amord.- Sil
'lleira da Motta.-J. Anta'o .-M. P. de Sou:;a 
Dan tas (com restricções), - Affonso Celso 
(com restricçõea). 

commiss!io encat•t•ognda tlo formulat• o projecto 
do refot•m:L. 

Em que disposi\•ilo do acto addicional so fun
dou o presidente do Set·gipo 'I No art. 24, § 3•, 
quo diz : 

« Além das attribuiçõos que por lei compe
tit•em aos presidontes do provincia, compete
lhes tambem suspendei' :1 publicação dns leis 
provinciaes, nos casos e pela fórma marcados 
nos at·ts. 15 e 16. " 

Ora, o~ arts. 15 e 16 tratam pt•ecisamento 
das resoluções legislativas provincines depen
dentes de sancção. O presL!entn não póde sus
pender senão t:~os casos dos arts. 15 e 16 e 
esses artigos não compreheudom sonilo ac1uollas 
l'••eoluções. 

E', pois, duvidoso, pelo monos, que aos pre
sidentes de provincia o:1iba a faculdade• de que 
usou o presidente de Sergipe. 

Não se póde dar a uma disposição, que con
fere attt•ibuiçõ:>s li autol'idade, maiot• extensão 

SUSPENSÃO DA LEI D:l ORÇAMENTO MUNICIPAL NA do quo a contida nos termos da lei ; e a lei lli'!O 
PDOVINCIA DE SERGIPE confer~ aattribuição da suspensão do leis pro

vinciaes senão quando se trata das sujeitas á 

A imprimir para entrar na ordom !los tra. 
balhos. 

O Sr. Oorreia :-No Dim•io Official sP.ncção. 
de hoje encontra-se um extenso acto do pro- E' um ponto este parn o qunl tem sido mais 
sidente da provincia de Sergipe suspendendo a de uma vez sollicitada a attenção da assembléa 
publicação da lei do orç11.mento municipal. A geral. 
favor do procedimento que teve o presiclente ha Em um dos ra!atorios do ministerio do im
decisões do governo, que por este podem set• pel'io, apresentados pelo nobre senador pelo 
alteradas. E como o ministet·io actual, embora Rio de Janeit·o, o Sr. Visconde de Bom Retiro; 
de politica libet•al, a entende ditferontemente diz S. Ex. (18): · 
de seu antacassot•, dando a essa politic:1 intcor- « A disposição do art. 16 do acto acldicional 
pretação especial, eu desejava snbet· si o ga- ctwJco igualmente de interpretação, para que 
binete pretende manter o que, sobt•e esta ns- fique claro o bem liquido até onde cheg.t o di
sumpto,foi anteriormente dectdido pelo governo, r oito dos presidentes da provincia m• suspensão 
ou Bl pretende altet·ar as decisões tomadas. tomporal'ia das leis provinc'aos, embora tenham 

Podom os presidentas suspendo r as lois pas~aclo por dous terços de votos de seus mem
das as~embléns legislativas provincinos quo broa, porque olfendam os dit•eitos de outras pro
ind~pendom de. sancçiio 1 Tal é p. questão que vincias os tl'atados com as nações estrangeiras, 
so tem de exaunnar, para apr<JCtat• o acto que ou a con,tituição. 
ncaba de praticar o presidente da pt•ovincia « Deve s::r este clireito exercido Jitteral ore~ 
de Sergipe. strictamente nos casos 0111 que a lei do que se 

Estudando o que occol'reu na camara que, tratar fór daquell:ts em q_ue é essencial a sane
em 1834, votou a reforma ·constitucional, vejo çito, ou ó ostensivo ás l01s feitas pela nssembléa 
que, segundo o primitivo projecto, appl'ovado em pleno jt<l'e, que siío publicarias independente-
2• discussão, todas as resoluções da~ nssem• mente do tal solemnidade, taes como as de eco
bléns legisln.tivna provinciaeq eram sujeitas a nomio. o policia municipal, os regimentos inter
sancção. .A excepção contida na 2• parte do nos e outros 1 
art. 13 do aclo addicion~l foi apresentada, « E em caso negativo, como se haverá o pt·e
em 3• discussão, pelo deputado Paula de sidonte da provincia e o gov••rno gora!, qunildo, 
Araujo. pol' exemplo, uma lei de orçamento municipal 

contiver disposições olfensivas doq tt•atadoa, da 
Eis o a1•t. additivo ontão otfot•ecido. (lJ) : constituição, ou dos direitos de .outras pro-
« As nttt•ibuiçõos confm•idas ds assembléas vinciaij 'I 

provil1cinos pelo art. 9•, no§ 4•, nos§§ 5° o 6• ' « Deverão Cl'U?.al' os bt·açoa, o dóixar qno 
mt p:trte rol:ttiva t\ receita e doqp·'za munici- semelhante lri srjn executoda e produza os 
pai, o no § 7•, na parto rolativ:t no: emprega• maio<, ~uo so quiz evitar com a previdente dia
elos municipaes, o polo art, 10 no4 §§ 1•, 6•, 7• posiçtio do citado ut•Li~ro 16 'I E 1sto quando os 
o ü•, serão exot•cirJa, polna mesmas assomblóas, inconvenientes pod'm nind~ set• mnioros, pois 
srm dependencia d11 aancção do pt•esidento. » rJUO mais facilmonto RO pódo dar o abuso da 

O acto addicional entrou cm ultima dia- parto das ass~mblóas pt•ovinciaoa om um acto 
cussiio, na camara dos tloputados, na soss:io de legislativo, quo não pns'a pelo• trdmitos da 
20 de .Julho dn 1834. Fot•,•m olforrcidas nu-· sanação, da roconsidol'aç:1o da assombl<in pro
morosas omondas, o nessa mosmrL soHst1o 1\ cn- vincinl, o dn appt•ovnç!ío do dons t~1·ços do seus 
mnrn prennuciou-so dofinitivnmonto sobt•e o mombt•os 1 
aasumpLo, ~ando adoptado o ndditivo pt•oposLo «A soluçiio. definitiva d0sta qttosti'ío ô do voss•l 
pelo ·dupiltulto Prinln do ArauJo, momiJro ela. oxolueivn cornpetencia; mi\.B pol'rnitti quo vo• 
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absorve quo muito oonvóm quo não seja addiada. I'ectivo da aasemblóa provincial, quantas voze~ 
Maia c!J um fucto dostl\ ot•dem deu ·so durnnto o t~1mbom os presidentas de p1•oviocm ntto npro
anno que findou. » ciam mnl a questão, Jll'ovindo desta sua orrono11 

Esta solução, podida om 1857, nin1a nllo foi ap!'eciaçao o funesto t·o~ultndo de daixat•em os 
finda; e um projecto do illlot\ll'Otaçi'io do neto municipios sem n !si pot• quo devem J•ogor-se 1 
n.Jdicional,apresontado na cumara dos d~puta- Dado da pa1•to da camui'u e da as,oinbléa tal 
dos, t•osolvo a quest:io por outl'os termos; lem- nbuzo que exij11 coi'l'Octivo immodiato, o gover
bra quo as leis pt•oviociao'l que indopendom de no ni!o fica onhiuido de o npplionl' sob suares. 
sancção, contendo mataria quo a <·Iili d•JVa ser ponsabilidade, solicitando do poder logis!Itivo 
suj~ita, s0jam t•emettidus aos presidentes pm•a relevação do seu acto. M~s nilo posso deixar da 
o uso de sua attribuiçiio. E' uma no1•a questilo considerar rariasima esta hypotllese. 
quo so ·agita sobre a mataria, Em todo o caso o podido feito no t•olatorio do 

O motil'o, quo tem determinado a suspenslto. mini;terio do impei·io de 1857 qpbre a iniBI'~ 
'lo lois do orçamento municipal, em geral niio . pretaçilo do neto addieionnl no~tB parto deve 
ao applica a todas as camaras municipaes. ser attendido, 'e a. soluçcro já nllo tem sido pouco 
Entro tanto, ficam todos O'J municipios da pros demorada, · 
vincia sem a lei, de que nilo podem pt•cscindir O pi·occ>limonto do presidente da provincia 
para a. regularidade de seus trabalhos. não so funda no acto addicional, m•s em doei· 

E ai ao trata. de motivo rofot•ennte a um~ aó sões tomadas pelE! gove1•no. 
camara municipal, que o presid3nto entenda E' caso qu~ mct•:Jel ser recol)aidet•ado. 
Ror inconstitucional, coillraJ•io nos tratados ou O miniotor:o actual, ·quo so pi'Opõe n dar nova 
aos intet•es~es do outra provincia, nem por isso odi~ão d11 dontJ•\no. liberal, podia quoret• al· 
a suspensão da publicnçilo 6 sómente n~s~n ter~r aquellas dccis~ea. . . · · · 
parte ; nsm esta isso no acto addicional. Desconfio, poróm, muito das opiniões C[UO 

Dnhi resulta que a quasi unnaimida•le dos tenhn a este I'espeito o nobt•e ministi'O dp im
municipios de uma provincia fica som n lei perio, nttendendo ás qu6 tem aqui manifestado 
qu'e garante n t•egtllurida·ie do ncrviço muni· em J•alaçilo ús cnmal"as municipaes, qu1 torna 
cipal. tão subordinadas ao goovern 1, 

O presidente ele Sergipe não levou seu neto Note-se qus, nnJ!eis dependentes d·J.sancção, 
ds ultimas consequo:tcias. Suspontioti a'publi· a nsscmbléa p1•ovincial tem pcca>ião do ntton
cação da lei do orçamento municipal, mas nüo der ás r.nilas pelas quae~ é clla recusada, o pc
consta que mandass·1· continuar om vigoo•'•\ lei dom conforinai'·Se com essa, razões. 
antcriot•. C.mo se I'Cgcrão os 111unicipios 'I E Entrctnnt '• om roJlaçüo 'á.i lois quJ indep•m
poderiu o presidente dnr aquolla ordem 1 W dem do saocção, o presidenta sorp1•ehondo a 
co1·to q<l o os presidentes assim c~st•1mnm orn· assombléa cm um certo dia, t•om a doclarnção 
ticnr cm relação :l. loi tiO orç.11Uonto provincial ds.quo foi suspensa n N~pectiva publicaçilo; e 
não snnccion·do, oh1bora nfio EO l'unde este p1·o- n assemblj' n>io dispõe :!G meio algum p.u·n t·o
codim2nto cm nonhuma disposição o'ot•css~ do fúl'dinr SOL\ juizo nntor:or M que julgar 'lue o 
acto addicional. • prJsidonte tom razão. · 

Mas por,Juc o acto addicionnl JlOI'mitto, no O acto do presi :ente de Sorgipo, que se cn-
art; 24, § 3•, que o prosidontc suspondr. a pu- contra no D'a;·io O(ficial, h~ ds tor si"o com:
blicaçiio do leis provincines. o só nos casos o municado ao governo, ijJI'l sobre cllo devo ter 
pela forma dos art,, 15 o 16, poJOI·i:l o prasi- tomado nlgumn doliberaçtto. Dessa d-eliberação, 
dont•J arrognr-se o dil•.>ito de mandar vigorar a julgo q"~ o s ·nado dova MOI' informa:!o; porisso 
J,,i do orçamento municipal anteriormente vo- apresento cst·J requor~onto: 
tada, isto ó, npjllical-a a um anno que não « R~qtloil•o que, pelo ministerio do Únperio, 
póde com;.etontomente rc'ger 'I se poça ao govJrno.n $Oguints informar,,.:o: si 
Ma~, obsol'vnrilo, dando-se o abuso do ao in- tomou alguma dolilhraçiio rolntivamonto :~o 

t·odnzil• na lei do orçamento municipal uma neto do pl'jsi:cntl do Sa1·g:po suspondcnrlo n 
disposição incanstitucionnl 011 contraria nos loi do orçamento municipal.- ~fanoet Fmn
tJ•atarl. s o aos interesses das out!'ns pt•ovinci:ls, cisco Oorl'eia. » 
o q uo fazer 'I 

O neto nddicional pt•ovidoncia no nrt, 20 que Foi apoiado o pQj!to em discussão, a qual fií!ou 
na,im diz: · adiadn po1• haver podido a pnlnvra o S1·. Si!· 

" O pr.,sid~nto dn provincia onviar;\ ú. as- voil•n da Mottn. 
sombló:L ;:<;OI•al cópias nuthcnticas de todos os 
actos l:tgislativos provinciuos r1u~ não tivorom 
sido jll'omulgadoA, afim 'h so oxmninar si of
fcndom a constituição, cs impostos gorao.l, o 
,I'.J·oito rla outras pi•ovincins, ou os h•atndos ; 
CRsos nnicos om ~uo o poder legislativo gorai 
os p:>dorá ruvogat•. ,,. 

l\lns ntó qno ponto, cm uma lei do OI"çamcn-. 
to municipal, podo dai'·SO o fncto condcmnavol? 
Quo gt•ande~ nbnzos podom commotbl' os c~
rnnr.~< Ilinnicipnos contra" con,titniç11o, co:~
lr:l. os l:l'tltados o contr11 os intm•coSOB da., ollti•as 
Jli':Jv:ncbs 'I Si. l'lgnmns vozss 'Ollus p :dcm ex
ceder i\ Stln COlnpúloriéin, BOIU qllti Yullu\ O éOi'• 

PRIMEIRA PARTE: DA ORDEi\1 DO DIA 

FOnQ.IS DE ·M.Ilt 

Achnndo-so nn sal~ immodiuta o s,•, minis
tro dn marinha fol'nm ~OI'toados para 11 doputu
çíLo que o dovia l'Oceborp;; S1•s. Diogo Velho, Vis
conde da Par.111ngut\ o Sinimbú ; o sondo o 
moamo senhor inlrodu?.ido no s:Illio com as fOI'· 
malid11dos do ostylo, tomou assento na mo~n, !I 
diroitn do S1•, pt•. &i•lonl:o. 

EnLI'0U om tliscuana:o, caiu o ptti'Ocor dtl t>~Qtn
missiío dó iunl'iiihu ii glidl'i'ilj o art. i" dt> tn'0· 
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post!l. <lo poder executivo convertida cm pro
Jecto de loi pela camnm dos duputndoa, n. 52, 
da 1883, flxnndo us forç.1s de torr!l. pnr<~ o nnno 
flnmcei,•o do JS!H-1885. 

O Sr. Ba~·ão da Lagnna ~
Sr. presidente, felicito a briosu. corporação d!!. 
armal!!. pelo ministro quo nctuulmente tom, e 
do CJ ual devo, S·1m duvida, ospei•ar o 1 o>forços no 
seu alcance, pai'!!. o dasenvolvimento e progi•csso 
d_ess!l. COi'pOi'llÇilo, quo, em todos o; temros, teJU 
SLdo um elemonto de OL'dem o o sustentaculo de 
noss!l.s instituiç<leil. (,tpoiados.) 

Não venho repetir uo hllni•ado ministro clu. 
marinha a•J .obsei'V!l.ÇÕes q uo em OL\trns occa
aiõos tenho enunciado dost~ tl'ibunn em l'ofo
rancia ao que possuimo; e ao que pL•ecisamos, 
p11ra dispoL'lUOB de um!!. mnrinha da guei'L'a na
cional, modesta, convenientemente adextra1a e 
disciplinada, nflm de que possa com honra e 
dign1dade defendei' a sobei';lnia nacional. 

Em outras ·occasiões, Sr. presidente, já de
monstl•ei quu.nto e prejudicial a marinhagem 
composta de mercennrios, que não se b.1tem 
por amoL' da patda e sim pelo inlere~so de quem 
melhor lhes p1ga: chamo, portanto, a attençi!o 
do nobr3 ministi'O da marinha, pa1•a a su.bit1 
instituição d~ aprendi1.es marinheiroa,que ainda 
por muito tempo sei•á o unico viveiro do nossa 
marinhu. de guerra. (Apoiados,) . 

Sr. presidente, fallo neste racint > onde têm 
assento na vrimeirns illusti·a~ões <lesto pniz, que 
têm sido ministros da marinha, estes so!•i'io meus 
juizes, elbs dirão onde iremos busca1• mari
nhoiros. 

Já deruonsti·ei tambem clcst·3 logar quo n 
pesca póle eer um dos nossos viveiros, m1a a 
marinha mo!•cant1 e de cabotagem, por. uma lei 
liberal, está entregue ás bandei1•as estrangeiras, 
e não temos por consoquoncia outros recuL·sos 
senilo o que acabo d~ ex;:oi'; 

Nilo Võnho fallar ao nobre minist1•o da ma
rinha com thcorias; mns com n. pratica. adqui
rida· em mais de meio seculo d~ serviços, 
conhecendo a indola e a poucJ t·Jndencie. quo 
tem o brazileiro para a vida de mar, l'rincipal
mente a militar. 

Tem o nobre ministro da marinha, no corpo 
da arm1da, officiaes genoi•aes illustrados, e uma 
brilhante otl!ci:tlidaJe cheia. de vida, cheia do 
theoria, mas que caL•ece de pratica unida ti 
essa theoria. para que Bojam para o futui'O ver
dadeiros homens du mar. 

Officialreformado sem protençiio alguma e 
m~smo obscuro (muitos não apoiados), como 
porventura terão infurmndo 110 nobre ministro, 
quu.ndo venho extornar o quo colhi da. exp~
ricncia, sou tão sómonto movido pelo deBO,io de 
prostm· mais um se1•viço n. no.,sa marinha do 
guerra. 
. O Sn. CoRREt.l:- E d 1 qual foi o ó um il-

lusti'u offici!!.l. · 
O Sn. BAuÃo o.\ LAGUN.l:- Não tenho na 

mai·inha do guerra o mais remoto pai•onto ; 
tenho, é VOi'dnde, oncon Lrndo nn. vida oillcinos 
distinctos do I'oconhccido mo ri lo, quo BCi'ViL•nm 
debaixo do minhas ordon.-; ató ossos não chegou 
o omponho q110 aliúa hojo infelizmente é o que 

classific!l. o mel'acimonto dos offici!l.os para ~ 
promoção. 

São mui sinceros os maus votos, pai'a quo o 
nob1'0 ministro f11ça uma brilh:~nte admillis
traçilo, l'oalizando uma economia bom enten
dida, em Oi'ucm 11 acudir devid!l.mente a doua 
ventos Lnuito essencinos: o material o o pessoal 
da armnd~, o out1•osim que S. Ex. so ce~que 
de auxiliares que lhe fallem a ve1•d1de, e que 
conheçam as tL•adições da mnrinh~ de guo1•ra, 
servindo sobretudo com .toda a lealdade sem 
interesse propi•io. Fuja o nobre ministro das 
comma.n.lit11s de elogios mutues desses homens 
que são sempre prejudiciaes a ministros novos, 
quJ, embora muito illustrados como ó S, Ex., 
ni'ío cJnhec·Jm ainda o machinismo adminis
tru.tivo da repartição n que presidem.· 

Estou convencido de que o honrado ministro, 
nas suas meditações intimas, se lembrará das 
sinceras palavras deste obscuro official de ma-
l'inha. · 

.Não te~ci'onava, Sr. presidente, vir mais ã 
tribuna. para. tomai' parte na discussito sobre a 
nos.1a mal'inha de guerra, p1rque; além de 
p!rdcr meu tempo, vejo que as oiJservaçõos, 
embm•a s;nceras, feitas por um profissional, 
longe do serem aceil11s, silo desgraçadamente 
mal receuidns; mas unico otl!cial de marinha 
nesta casa em opposiçlo llO gove1•no, comqu!l.nto 
minha op posição tenha siJo sempre moderada 
~ governamental (apoiados), conservar-me ca
lado, seria s~nccionar com meu .silencio tudo 
que t9m occori•ido na armada, o que, em minha 
consciencia, n1ío posso fazei'. 

Sou, pois, forçado a incommodar o nobre 
ministro, chamando sua attonção para alguns 
ramos de sua repartição. 

Neste momento, eu, Si·. presidente, preva
leço-me da palaVi'n autorizada de meu.nobre 
collega. pela provincia. do Amazonas, quando da 
tribuna. censurava o governo, por na:o ter d'1do 
il. capitania do porto da capital do lmperio 
o elemento noce~sario, como um rebocador de 
fol'çn. e salva-vidas apropriados, para snlvar os 
naufragos do pataoho Monsor~at, nauf,•agado 
perto da foi·taleza do Santa Cruz, por assiin 
dizer, á vista. de parto da pop•llação da capital 
do Impoi•io. · 

Nesln occasião o honrado ex-ministro da ma
rinha. diss·) cm u.parte que o i!lustre Sr. in
spector do nrsmnl de mnrin'.a tinha demonq. 
tt•a,!o a necess· dnde de so fazerem salva-vidas 
para todos os navios do guerra. 

Sr. presidente, póde ser que eu esteja enga
nado, mas Ci'eio que os salva-vilas de que !'al
Iava o meu nobre colloga pela provincia do 
Amn~onas nlto eram desses que tom os navios 
de guo!•ra, mas os snlvn-vidas que se usam nas 
coa las d!!. lnglatQrra, os lifa-boats, que tão bons 
serviços têm prestado á humanidade. 

O nobre ministro lovMia. sou nome li poste
ridade, iniciando osso serviço, 1!. pi•incipiar poi<J 
poi·to da <:apitai do Imporio. Era. soi•viço im
portante que fazia il. humanidade, o que de certo 
pi'Opordomi•ia os meios para que 1!. voz .dos 
naufragas pudos•o SOi' ouvida. 

S. Ex. tom nctlll>lmonto nt Europa um probo 
.omcial gonornl, o g,., Costa A~ovr.clo; ordeno
lho que faça a acquisiçilo do um desses botes 



snlva-v'Jas, ']no ,<m•virtl do lllodolo parn ontt•os 
ljl!O SO tonha111 do l'OIISL!'Ilir Olll ljU>IlljUOl' dus 
m•sonaos do Imporia. . 

Com isso o nouJ'O mini~tt•o fat•d um sot•viço 1\ 
humanhla.lo, e n população do Rio do Jnneit•o 
de cot•to não pl'Osonciar:i nmis um Inmontavol 
dosnstro, igual ao qu<J viu do um nnLJfrag-io 
junto da entradn d11 barm, sem HOl' possil•el 
omprogat• os meios pura 11 salvação dos naufm
gos, e mesmo do navio. E' uma ga1'antin pnra 
o commercio que J>t'ocura os nossos portos, o 
do C[Uill tiramos gran~o pnrto do no~sa renla. 

ELL desejaria, pois, que V. Ex. tomasse em 
considr,raçi!o este mrm podido, ombora parta ell" 
do um official muito obscuro. (Nllo apoiados.) 

O Stl. P.tEs DE Ml!lNDONQ,l:- Muito distincto. 
U~1 Sa. SmNADOa : -Muito antorizado p3ra 

aconselhar o Sr. ministro. 
0 Sa. B.tnÃo DA LAGUNA!- Sr. pt•osiJouto, 

por diversas vaze~ que tenho occupado ·a Lri
bunllo, tenho falindo dos encouraçados Li ma 
Bar!'os, Bra:il, Barl'oso e Bctltia. 

Devo hojo dat• as razões em r1ue me fun<laya 
o anuo passa !o, quando dizia que, si ossos na
vios pudessem soift·er '] ual'JUO!' reparo, seria 
conveniente que l'ossem mon•or, como tt•os ba
tel'ias 11uctuantes nas fortificações do Lndario o 
Mato Gro,so, e fundava-mo om um pl'incipio: 
ora que ossos dous oncouruçndos, Lima Barl'os 
o Bra~il, ha nove nnnos foram d:HJUi ao Rio do. 
P1•ata reforçar uma divisão que eu commo.ndnvo.; 
foro.m com suas machinas, voltat•arn para o Rio 
de Jan •iro, e aqui estivet•:•m, por os paço de sete 
annos, sem soit'I·er o menor concerto. 

O BaMa esteve om S11nta Cathnrimt, e então 
dizia-s o quo n:io valia a pen[t fazer obr:1s 110lle, 
porque o.s sua• cout•aças eram de petplr3na os
pessurtt, 

Eu demonstrei ne•ta tt•ibuna, e consta dos an
naes pnrl11mentaes;que a lngbterra, fJUO tem a 
primr•ira marinha do mundo, possuia oncom·a
çados com chapas de igual espessura, e ainda 
não os tinha desprezado. 

Hoje consta-me quo o Lima Barros e o B1·aoiZ 
derarn baixa, e, portanto, nnrla mais tenho que 
dizer a· respeito. Aponas farri uma observa
ção. 

A mnchina do Lima Ba1·ros fui doBmont:tda 
e, segundo me dizem, foi rr'duzidn 11 ferros ve
lhos, assim como tambom o foi um 'I machina 
nova, de força de 200 cavallos, que exiRtia na 
officina, igual :t que tem a YitaZ de OUveira. 

O Bahia conata·1110 que ost:i no dique, para 
se verificar si o sou fundo merece concerto. 

Senhores, duranto a guerra do Paraguay fo
ram desmontadas a,q mnchinns do ti'OS navios, 
quo rlornm baixa, o rocolhid:ts üs officiniLs, 
ondf3 solft•ernm t•opnros, foram reformnrlfls, a 
todas ell"" SOI'viram em navios quo so construi
ram no arsenal do Rio do Jnnoirn; o uma dellus 
ntó levou cylindros novos, que IÍ 11 mnchinn do 
oncouraçndo BMroso, que os til no Pnraguny. 
Seria muito convonienl;o que se nprovoita<Rom 
oss rs machinns dos nnvios COIHÍ<lnrarlos im
PI'Ostavois; mas omflm, podor1\ rlbor o noht·o 
miniHtr·o quo ó mais barE>to mandar vir m~>chi
nas novas da Inglntorrn, ou mesmo construi
rem-se no Rio de Janeiro, em cujo arsenal jti 

hn todo' os alo monto., pl\l'n os<ll construeção, 
porque tom um martinoto rlo t'o••ça montado, 
quo ufío tinha om outros tompos, om quoj1i ao 
lnúam oSSII' mnchiuas de 200 C!Lvalloa. 

f"m•g·utlto ou: ll!io so timm as chapas desses 
nuvios, ao monos pari\ t•espoitat• as cicatrizes 
que tôm das lmlas do Paraguay, o guat•dnl-as, 
ptt~a '1 no possam ser aproveitadas em qualquet• 
omergencitt 1 · 

Isto ó apenas uma lombr~nç11. Os navio.~ jti 
ost:1o coudonmado,, e não sarei eu· quem venha 
estendo r sobre elles a bandnirn da misori
cul·din. 

Disso o nob••o ministro q uo vht uma informa
çiio do dist:ncto iuBpector do arsenal do mal'i
nha, dizondo que o nncouraçndo Brazil preci· 
swa do 400:000$ pat•n o seu concerto. Eu ncai· 
to i os3:1 infoJ•mnção, o m\da mais tenho. que di
zer R esse respeito. 

O nobre ex-ministt•o da marinha foz ha 
pouco tempo uma resenha do serviços, que 
haYia prestado na sua t•opartiçi\o : eu não vi 
ning ucm accusnl-o, mas onvi a resenha que 
S. Ex. fez,nn qunlnppel!idou navios de guerra as 
canhoneiras quo se Oltão constl'Uindo com o 
material vin:Jo da lng-htert•a, canhoneiras des• 
ti nadas, segundo disse S. Ex., para a. policia. 
dos nossos rios e para o Alto Uru"nay. 

Sinto, Sr. pt·esiuento, que o nobre ex-minis
tro nrlo nttondes<e ao que eu disso· no anno pns· 
sndo sobJ•o o Alto Uruguay, isto é, que aquella 
jl!lrte jmporlante de n•JsSa ÍI'Ont~ira não, pódo 
ser gunt•da la senão por canhona1ras mmto es
pecines. Não siio do corto esses navios do g.ter
rn, com chapas de i/8 do pollegadn, que have
mos de tor alli p:>rll defesa de nossa fronteira. 

Sonhare.>, eu não sou contrat"io á construcçi!o 
do navios lo ferro; eu quero navios para a guer
ra, de g-rnndo velocidade e com artilharia do 
grande alcance. 

1\Ias assas canhoneiras hão dB sahir mil 
vezes mais caras do que so fossom feitas. de 
nossas madr1iras, que existem em deposito no 
at•sonal de marinha. 
· Senhores, em vez de comprimant~rmos a In
glutet·t•a com o chnpéo do thesouro, não soria 
mais conveniente que do~envolvessomos a fa
brica do Ypanema, que tem todos os elementos 
para um progresso extraordinario, mandando 
vir mJcldnas adequadas e homens proprios para 
ensinar nossos operarias, de maneira que pu
dessomos tor ferro na quantid~do nncessnria 
parll a construcçiio do navios1 ConRtruil·os de 
ferro, pal'll imitarmos o que se faz na Ingla
terra, porque alli a mataria prima é preferida, 
por BOI' mui-. barata que assa madeira, som nos 
lombrat•mos que para isso ó preciso que o 
f,rro vonh:c do l:í, ó querermos macnquonr de 
uma maneira espantosa. 

Mas emfim, póde ser que tudo isso seja muito 
bom. 

Senhoras, o nobt•e ex-ministro da mal'inha 
h~> do poi'mittir-me qur, s ·m ol!ondol-o, porque 
nrio tenho motivo nenhum pa1·a oll'nnder S. E:s:., 
paio contrario, tinha mu1lns sympnthias pala 
sua pessoa ..• 

O Sa. liiJlmA DJc VASCONOJIJ,Los :-Sinto qtJO 
as pordosso. 

ll 
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0 Sn. BARÃO DA LAGUNA:- ... como um probo 
magistrado,. digno de todas as attonçõos. S. Ex., 
digo, ha de pol'mittir-mo que fuça um reparo, 
que nem mesmo censura ó. 

O nobre o:t-miniatro tinha em suas mltoa o 
util o o agradava! para a: ultima promoçiio, em 
q~o promoveu merocidam~nte diatincto~ offi
Ciaea genernes ; mas não ae1 porque preteriU ou 
demorou a promoção de um official general, lam
bem muito distincto, o Sr. chefe de divisão 
Abreu, que tiio bons serviços prestou na 
guerra. 

Excuse-me o nobre minist1·o dizer isto : quem 
sabe si essa preteriç ilo desgoata1•ia essa dis
tincto official, n ponto da corporação ter de per
dei-o, assim como a propr1a corporação que 
aprecia os seus serviços e seu nobre Cll· 
racter ~ 

O nobre ox-ministi•o foi. um pouco preci
pita.do. 

0 Sa, MEinA DE VASCONOELLOS:- A lei 
mandava que se fizcsa) a promoção logo. 

0 Sa •. BARÃO DA LAGUNA : -A lei manda 
fazer muita cousa que niio se faz. 

O Sn. ConnEIA : - No rolatorio dello moamo 
se declara haver uma vaga de chefe de es
quadra, 

0 Sn, BARÃO DA LAGUNA : -Agora. peço 
permisslto ao nobre miniatl•o para fazer uma 
censu1•a um pouco aspera. ·· 

S. Ex. estava em seu direito demittindo o 
chefe de esquadra Sr. Lomba de inspector do 
arsenal do marinha da côrte. Este general 
talvez não tivesse a actividade necesaaria, por 
não ter a precisa liberdade de acção; não r ata
va dirigindo o arsenal com carta branca, mas, 

. segundo a lei e o regulamento. Eu, acostu-
mado a disciplina militar. desde a idade de 14 
annos, tenho sabido sempre obedecer aos meus 
superiores, cumprir suas ordens, e tenho tido 
a felicidade dellel considerarem-me. Em minha 
vida militar, sempre que tenho estado em. posi
çlto, . tenho dado toda força moral aos mimstros 
com quem tenho servido,fossem alies Gregos ou 
Tro,Yanos ; e1•a esse o meu dever e o d~ todo 
mihtar subordinado. (Apoiados,) 

Os milit~l'< a não são educa-los no regimon; de 
obediencia passiva, que degrada; isto ora dado 
ao povo do Paraguay, que só rec~!lhec'~ Deus 
no céo e Lopez na terra; nós somos obedtontes, 
porque a !01 o determina e devemos cumpril-a. 
Portanto, si acaso o chefe de esquadra Lomba 
tivesse faltado aos devGres que todo militai' deve 
observar para com seus superiores, ou seria o 
primeiro a censurar o nobre ex-ministro, por 
nlio o ter submettido a. um conselho de guerra, 
tribunal que nos absolvo ou nos condemna ; 
mas S. Ex. nlio for. isso. O Sr. Lomba ó um 
official general probo, distincto, muito conlto· 
cido na armada, tem prestado muitos o bons ser
viços, o quem sabe si, quando o nob1•e ex-mi
nistro estava no principio do sua carroirn, o 
Sr. Lomba não arriScava jli sua vida a bom da 
pntria? Entretanto, volho, oncnnociuo no ser
viço, S. Ex. o empurrou com n ponta do pó. 

0 Sn. MiDJitA DE VASCONCELLOS : - Isto Ó 
um oxcosso do apreciação. 

V. III, 17 

0 Sn. BAnÃo D.\ LAGUNA : - 0 nobro ex
ministro não DO dignou no monos do dirigir-ao 
ao sou director goi'.1i ou no son intolligente 
official do gabinete para pe1•guntn1' : - .:Mous 
antecesso1•es em caso identico o quo fizeram 1, 

Elles indicariam a S. Ex. as palav1•as de quo 
SG co~tuma usar, palavras que, e'p1•emi:las, nito 
dãG sueco, mas que sempre sorvem para o pu
blico conhecer que o official niio foi d~mittido 
por erro de officio. O nobre ex~ministl•o, porém, 
nilo se impo1•tou com isso ; esteve com o Si•. 
Lomba até ás 3 ho1•as da. tarde, despsdiu-se 
dclle, -e depois mandou-lho por um continuo um 
aviso nomeando-o membro interino do conse
lho naval, o que queria di?.or que estava deruit
tido da in 1pec toria do arsenal de marinha, e com 
etfeito no dia seguinte os jo1•naes publicavam a 
domiasllo desse distincto official gijneral ! 

Ora, Sr. presidente, isto é um pouco forte, 
O nobre ex-ministro nil:o se lembrou um mo
mento· que isso chocava a corporação quasi 
toda dos officiaos generaes. 

S. Ex. podia demiltir, estava em seu direito·; 
mas devia proceder de outro modo. S. Ex. es
queceu-se de que as divisas e os bordados que 
os militares tem nos punhos d1notam amor· á 
patt•ia e serviços a ella pi·estados; S. Ex. devia 
tlmar isto em consideraçl!o e lembrar-se de que 
nossas fardas não se despem com toda a faclli• 
dalo ; tomos uma lei que ·OS faz despir. 

O nobra ex-ministro tão amava! cm seu trato 
para com todos, tão tiom pai do família como é, 
devia lembrar-se c1uo podia deixar dr> ser minis
tro, como já deixou; entretanto que o Sr. Lomba 
contfnuou a ser chefe de esquadra da armada e 
hoje é almirante reformado. Queira pe1•doar-me 
S. Ex., mas não posso dispensar-me de fazer-. 
lhe esta censura. · 

No relatorio do honrado ex-ministro, ll. folhas 
cincoenta e tantas, S. E:s:. mostra na embarca
ções qu3 mandou construir para o serviço da 
barra do Rio Grande, o lá vem a celebre lancha 
M arei li o Dias. Sinto que não estej~ aqui 
nenhum dos meus nobres collegaa, represdn
tantes do Hio Grande do Sul, para dizerem a 
V. Ex, o serviço que essa lancha faz lá •. 

Sr. presidente, deu-se baixa na corveta 
Bahiana, porque era um navio de construcção 
antiga, e foio. Mas, apozar di~to. esse navio 
fez tremular o nosso pavilhão em muito~ portos 
da Europa. 

No anno passado chamei aqui a attenção do 
governo p~ra a necessiuado de da.r instrucção 
tis nossas guarnições. V. Ex. sabe que as 
nossas guarnições são compostas do menores, 
que, attingindo li maioridade, passam para o 
corpo de imperincs marinheiros, e dahi destn
cam o viio completar as lotações dos navios. 
Não tomos outra gente ' para. isto, excepto a 
que engajou o nobre ministro. Não temos ro
crutnmento ha muito• annos, nem marinheiros 
engajados o nem ando ongajal-os. Logo, as 
nossas guarnições siio só composta~ de praças 
tirncins das companhias dos menores. Eatns 
crianças nttingom t. idade maior, som conho
corom nom o mais sim pios rudimento necossario 

·ao marinho iro. 
Ora, segundo mo dizem, a corveta Bahiana 

tom o sou cavornnmo cm perfeito ostndo, o 



poui[l. facilmente [l.ndar nrmndn para sorvir do 
escola IIH noas11s compnnhias, quo om gorai não 
têm navios apropriados pnt•[l. os oxurcicios, nlilis 
tüo aecossarios. 

Tonbo fullado ui"to, pm·eco, que cincoentt> 
vozes, e faJlaroi emqu~>nto tivor assento nesta 
aasa; mas a nada se tem altondido. 

Eu pois ao pediria ao nobt•o ministt•o um 
favm• : que ntlo aonsinta que se venda este 
navio. 

O nobre ox-ministt•o da marinha, c1 ue tinha 
por dever ser o primeiro n fazer cumprir n. !oi, 
ha de perdoar-me que lhe diga que o não fez, 
como passo a demonstrar. 

O a.nno passado chamei a attençiío do go
verno para otllciaes embarcados em navios do 
guerra, empregados om torra, contra lei ex
pressa, dosattendendo-se assim á lei de promo
ções. Ntlo fui eu quem a foz ; mas é lo i, deve
se cumprir. 

No emtanto ha uma tnbella, a de 5 do Feve
reiro, que baixou com o decreto do mesmo dill 
e anuo, em que se determina que os officiaes 
empregados em terra não possam ter venci
mentos de embarcados em navios de guerra. 
Ora, ai todas as repartições têm o seu pessoal 
marcado no respectivo regulamento, como ti
veram sempre, porque ó quo se destacam ofll
ciaes qne estão emoarcndos em navios de guer
ra para servirem em terra l 

A lei, quando marcou o interstício xle dons an
nos, para que o otllcial pas~asse de uma patente 
a outra, creio que não foi com outras vistas 
senão para que :o otllcial adquirisse mais co
nhecimentos profissionaes ; e qual ó o conheci
mento nautico q,ue adqUire o official em tP.rra? 
Como e11 não se1, deseja1•ia que me explicass•Jm 
isto. 

Por consequencia, si o gove1·no é o primeiro 
a ni!o cumprir a lei, o quo póde espernt• do 
seus subordinados ·1 Isto entt•a na ordem da 

· disciplina , e a disciplina vem de cima. O que 
. acontece, Sr. presidente, ó que ha otllciaes 
constantemente embarcados, servindo de im
mediatos em muitos navios, que ainda não pu
deram ser promovidos por merecirnen to, e ha 
outros em torra ·que o são, e lá vito galgando 
as patentes, 

E' duro. 
Sr. presidente, temos hoje dons monitores o 

o grande encouraçado Riacltu-,lo, Eu, como 
ofllcial de marinha, velho, sernpl'e suppuz que 
era. conveniente termos um grande oncoura
çado ; porque, dada uma emergoncia, e r& um 
ponto do operações para a nossa esquadra. 
Pensando assim, não posso de mnno1ra ne
nhuma concordar com a cons trucção de um ott
tro grundo cncouraçado, qunsi identico no Ria
clu.tclo; parecia-mo mais conveniente que com 
o dinheiro que se vai despender com esse on
cour~çlldo, se fizessem tres encouraçados do 
mono1• cabelo possível ; escuso dizer pnr~t que 
fim, pois todos sabem ; ou entiio fnzorom-so na· 
vios do ferro, de grande volocídndo e artilharia 
do grando alcance, porquo silo ossos os quo Mo 
do sompt•e r.ombttr dos oncournçndos. Mns dons 
gmndos oncournçados, o uponns doua monito
res, parece-mo insutllcionto. 

Bom aoi quo tomos o oucom•açwlo Seta elo 
Setvmu1'o ; mas os to tnmbJm não ó sufficieuto. 

St•. presidente, o nobrQ ox-ministr•o <ÜL mn• 
riRha, ct•oio que tlospt•ozou um11 tabollu sobro 
operarias, c1ue, di?.om-mo, lho foi apresontad11 
pelo ox-inspectot• do tu•senal de marinha, o cuja. 
oxocuçiio,assovoram-me, s01•ia muito fnvoravol 
ao thesouro, e bojo vô·so <Jne a despeza choga 
quasi a 70:000$ ou mais, o quo o~ oporat•ios 
addidos nüo são pagos pela ve1•ba respectiva, 
mas sim pela de oui•as e por creditas extrnor
dino.I·ios. Não sei si isto é verdade ; mas é a 
quo me consta. · 

Qual foi a vantil.g·om que se tirou de, entre 
duas · titbollns, desprezar-ao ·a que melhor 
consultava os intorosa<•s publicas o aceitar
ao aquella, cuja despezn monta a mais de 
64:000$000 'I 

O honrado ministro terá n bondade do expli· 
car-me como ó que, acabando-se com o2.' distri
cto naval,despediu-se o pratico desse distl'icto, o 
Sr. Antonio Gomes Pereira, e depois o ra
admittiram com o vencimento d9 250$ pot• 
moz 1 

Realm mte é um bom presente que Deus só 
da aos seus escDlhidos ! No entretanto fez-se 
isto, c1unndo em Pernambuco hn uma associação 
.tle praticas, com a qual . todo navio de guor
t·a que chegue alli e tenha de so dirigir aos 
portos do norte, além do cabo de S. Roque, con
trata um p1•atiao. Naturalmonte illudiram a boa 
fê do nobre ministro dtl marinha. 

Sr. presidente, o regulamento do coi•po . de 
imperiaes marinheiros diz que o com
mandante deste corpo serà um officia! su
perior, de patente não infe1·ior n capitão de 
fragata. Desde tempos immemo<·iaes, desde o 

.tempo em que V. E:s:., Sr. presidente, foi mi
nistro da marinha, sempre aquelle corpo foi 
commandado por um capitão de mar e guerra, e 
a t~tbella de i5 de l<'evereiro de f872 marca 
3:600$ do gratificação a esse com mando. 

Foi, entret,mto, nomeado para os~e aom- . 
mando um otllcial general, um chefe de divisão, 
com a nomeação de commandante de força 
naval, o com a gratiticação de 5:600$000. 

Ora, Sr. presidenta, não soi qua.l a razlio 
CJ.U" teve o nobre ex-ministl'O da marinha para 
isso; niio posso explicar, não posso suppor que 
fosse_ignorancia ou capricho. 

0 SR, MEIRA DE VASCONOELLOS dtl. Uln aparte, 
O SR. BAnÃo DA LAGUNA:- O Sr. Pinto, que 

commandava o corpo, foi t•emovi<lo para Para
n.oguti; o quando a lei diz que o corpo do im
perinos marinheiros devo ser commandndo por 
um otllcial superior, nomoa-se um otllcial go· 
not•al, equiparando-se des~e modo aquoilo 
r.orpo a uma divisão, sem lei que a isso auto
rizasse. 

Sou intimo amigo do distincto otllcinl gue foi 
nom'a.do, mas antondo quo alie esta alli dos
loca<lo, 

Quo razão tove o nobro ex-ministro para 
isto ? Para quo essas i nnovnçõos 'I 

Ao JHtHSO que so nontôn pnrR commnndal' o 
CO!'PO do imporin,os mnrinhoiroa um chofo de 
divisão, nomôa-so pRrrt IL intondoncia eh mnri
nha um capitão do frngnta. Sou amigo elos dons 

~i 
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officiaos, mas penso que ostO:o ambos desloca· 
dos nestas ponções. O governo tinha ele se· 
guil· a lei neste l'Ospeito, o nlio n seguiu. 

O commandante do batalhito naval tem no
moaçilo do commandante do navio do guer1•a 
de 2• classe. P01•guntar•ei no nobre ex-mi
nistro a differen"a do vencimentos, por CJ.lle 
vm·ba é pago.1 Coino ó possivel dosta manou·a 
fiscalisar os dinheiros publicas 1 

Sr. prosidentry, 11s instl•ucçõos de 30 de Ou
tubro rle 1882, relativamente no serviço do 
alistamento de praças pm·n !l armada, marcaram 
para os engajados 750$, e p~ra os volunta1•ios 
700$, considerando voluntorws os que se apt•e. 
s~ntam por si, BQm a int••rvençrto de um enga
.iador, e por isso os 50$ marcados além dos 
700$ para uquelles, são para pagar o serviço 
do engajador. 

Eu perguntarei ao nobre ex-mini;;tt•o da ma· 
rinha, si os liberto' fm•am pagos conform~ da
termina a lei, isto ó, si recebern.m metade da· 
quolln quantia no acto de ser<lm engajados, 
como determinam as instrucç"óos 11 que me re· 
feri, á vista do testemunhas 1 · 

O nobre ex-ministro não póde dizer que niio 
recebeu libertos... . 

O Sn. MmmA DE VA~ooNCELLos:- V. E:s:. 
ponsa que eu quaro nognr ~ 

O Sa. BAUÃo M LAGUN,l:- ... mas S. Ex. 
ncreditn. que os individuas que levaram e~cra-
os ou quo o• lib~rtaram para sor.)m praças da 

Vrm:tda o fizeram por patriotismo 1 Conven
aa-se o nobt•o ex-ministro que não. Pergunto a 
9. Ex. si" estes lib~rto~ foram abonadns o.quol
Sas q u.tntiaq marcada 1 pela lei 'I 
1 O SR. B,lRRoq BARRI!lTo:- O.> libertos· reco· 
beram premio 1 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA:-A lei 1leter"mina 
que o pro mio scJja dalo ao iudivi luo. quil 
nssentar praça ; Antretanto pm•guntn.re' ao 
nobr•e OX•m; niqtro si ossos libertoq recob,n·am os 
700.~ no acto do 011gajamento ~ Consta que 
foram os sonhoreH1uo recoh~t·tun. 

b1•o ex-miniqtro quem as proferiu; e ou não 
cl'oio quo S. Ex:. ma queira ensinar o que é 
discip hna om um navio do guerra. 

0 SR, TEIUIRA JUN!Oll.: -Apoiado, 
0 Sa. BARÃO DA LAGUNA:- Quer ensinar O 

que ó disciplina de navios de ~uorra a um ho
mem q uo durante moia seculo vtvou em contacto 
com as guarniçõe& ! 

O Sa. TEIXIIliilA JuNtaR:- O nobre senador 
encaneceu no tombadilho do nossos navios. 
(Apoiados.) 

O SR. BARÃo DA LAGUNA:- Pois o liberto, de
gradado pelo chicote do senhor, póde ser um. bom 
elemento para a disciplina das nossJS guar· 
nições 1 

Sr. presidente, respeito as intenções do no
bre ex-rniuistro; mas S. Ex. não sabe dos, abu
sos '}UO 11e têm dado 1 

Um só dest"s factos é sufficiente pa1•a .o de
monstl·ar. Consta-me que na provin•·ia do Ser• 
gipe, um escJ•nvo · tinha um poculio de 400$, 
e teve a infelicida.de de encontrar um desses 
feliz&> engajadores, que I·ecobem 50$ por ca
beça. 

O escravo disse-lhe : " Tenho 400$ pa~a me 
aiforriar. ~ R•lspondeu-lhe o feliz engajador : 
«Quem é seu senhod » "E' fulano.» 

Elle entenrle-se com o senhor, perg-untan
do-III& si que1•ia dar seu esct•avo pot• 750$1 Que 
duvida! 

Esse esct•avo veiu para o batalhão naval, e o 
peior. n•io é isto, é que eU e perdeu os 400$ e 
nada recGbeu do seu engajamento. E' isso uma 
grande moralidade ! . 

Na mesma província um polire homem quiz 
assentar praça no corpo de policia, foi in· 
spoccionado o julgado incapaz; ap, areceu,porem 
um foli1. engaj~.lor " diss~-lhe : c Quer·s•• en
gaja~·?» Disse-lhe o homem: •Como hei de enga
jat·-me si já fui julgado Íllcapazh Respondeu-lho 
o engajado!': dsso não quer dizer nada; ou ha de 
sor engajado,ou recrutado •,c veiu o homem com 
L"'aç:~, e foi aqui julgado incapaz o está com 

.praça no batalhão nwal; 
O nobre ministt•o não póde negar que nllo se 

têm dado esses factos com algunà dos engajados 
julgados incapa~es do aorviço, e que aqui 

O Sn. Rln:\o D.l LMllNA:- Ett qMria que 0 e<tão com praça no batalhão naval. 
nobre ex-ministro •liss ·~sa por qtto lei manlnu Empl'"gaJos do lgumas ca itanias eram os 
entregar aos souhot•os o dinheiro clo'lliilortos 'I prol'rtos agentes,para recebllrem os 50$ e eram 

O SR. PAE• DE MENDONQA:- E recoboram do 
uma só vez aquillo quo de·riam rocebor om 
duas. 

O Sn. B.lRR03 B.mlll!ll'O:- Apoiado; o go- tão pouco cuidadosos, que vou contai' um caso 
vcrno infringiu n lei. que se deu, muito interessante, no Ceara. 

o SR. MmmA DE VA'lCONCELLos:- E' preciso Um imperial marinheil•o desertado engajou-
provar; 0 mais é palanfrorio. se como voluntario; mas, na viagem de Per-

nambuco para o Rio de Janeiro, desertou 
O Sn. BARÃo DA LAGUNA:- Como ha de haver om Pernambuco ; e o gue é mais para notar, 

disciplina a bor•lo de nosqos navio1, procuran- ó que osso imperial marmheiro deu o seu nome 
do-se po,qlo~l <le.qta maneira 1 · · ~~·oprio, dizendo chamar-ao Libera to Josó do 

A minha q uostilo ó do mo lo por 9.ue foi pago Sou~a. ,Jâ v& o ao nado o pouco escrupulo que 
o pro mio marca:lo pela lei nos inchvidunrl quo havia da p11rte dos agentes do governo. 
us~ontam tll'nça. Soi do muito~ fttcto~; mas Em Pernambuco, consta-mo que assentou 
b11s La uin : ao i do um ca~o dado com uma so- pra1•a como volunL~tl'io um José Alvos de Me
nhorn, cujo nome nico preciso citar. nozos, rocobondo om voz dos 400$, 350$, por-· 
Ma~, qunnrlo nllndi a ostn a"umpto, o nobro quo um omprogndo disse quo ora o engajador 

ox-mini~tro m·1 diflso: « E' pl'Ociso provar. » o aqsim lho tirou mais 100$000. 
E><l.as palavl'!IR só po·loriam partir <lo nm !Jill- . Eu tenho atá voq;onhu do trazet• taos factos 
cinl gonot•al ~no tivosflo CO!nmanlrtd? dosrlo J pnl'!l n. tl'ibuna; onll'Otanto dosoj~r11 quo tudo 
2° tonento llllVIOR do guorrn. Mlls fm o no- 1880 fosso falso, porrtUO nuo dosOJO desgostar 
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de nenhum modo o nobro ox-ministt•o i mas Sr. pt•osidonto, ou tinha muitll. cousn a dizer, 
digo que nuo foi feliz com 03 seus onqoajndot•os: mas nüo quero roubnt• tempo ao sonndo. O no· 
nllo conheceram aull. boll. fó, nem sua probi- bt•o ministro tom do ir pnrn 11 otttra cnmara. 
d1do, As obset•vaçõos quo tenho feito, o nobre mi· 

Agora, perguntnt•oi ou 110 nobre ox-ministro nistt•o as tomara na considornçilo quo lho 
da mnt•inha : E' cotn ossos olomontos que se morocorom. Eu já. estou' improstavol (na o 
quer reg~nernt• 11 marinh!\ do guerra 'I E' com apoiaclos)i não que'ro cousa11lguma da marinha, 
esses elementos que se quot• acabar com o bar- como jn disso i apon!LB desejo o espero quo S ,Ex. 
baro castigo corpornl1 Pot•quo o govet•no niio s~ja ministro. Tenho concluido. (Mnito bem! 
lança m~o ao monos dos ingenuos, para que não ill~dto bem!) 
sejam toda vida escravos, o quando attingirem u 
idade maiot• não entrem na sociedade sem edu- O Sr. Ahneida Oliveira (mi
caçi!o, sem princípios o sem moralidade 1 Por• nistro da marinlia) não pódo deixar do ag-r.l
que as companhias do 11prendizcs mgl'inheit-os decer· ·11. extrema bondade com que o compri· 
ni!o se completam 1 Serll por falta de meninos 1 montou 'o nobre smndot• pela pro\'incia do 
N!ío; seria preci'o não conhecer 11 nossa costa. Snntlt Cath!lt'ina, assim como o proveitoso con
Ha ahi grande quantidade de crianças, a quem selho de sua esclarecida oxperiencia nos nego
os pais nilo mandam ensinar nada, isto porque cios da marinha. 
não conhecem essa instituição tl!o humanitaria, Nilo tencionava usar hoje da palavra, mas, 
que tem produzido os melhoras atreitos na nossa tendo S. IJ:x. declarado que quasi sempre sue-
marinha de guerra. cede serem as suas observações rejoitnilas, 

o Sn. JAoUARIBE :-Apoilido. como iDLiteis, julgoLt de seu dever apressnt'•S1 
a d clnrar que muitas dns idéas que o nobt•e 

O Sn. BARÃO DA LAGUNA :-Eu, Sr. preai- senador acabou do enunciar têm sido praticadas, 
dente, o anuo pa~sndo, quando pa,aoll o credito jil por si, já pelo seu antecessor. 
para o nobre ex-ministro .da marinha fazer Assim é que, tanto o ex-ministro da ·ma
esses engajamentos, fir. o mau protesto,que cst:í rinha como o orador, prestaram o mais scil'io 
ahi. Votei o credito, pot•q ue não nego ao go · cuid,tdo 1\0 serviço das companhias do apren
vorno os meios nocossarios, e ainda tivo uma dizes marinheiros, convencidos, como e.'>tlto, de 
i<lóa,que S. Ex. podb lançnt' n1ão cl9 marinhei· que são alias os viveiros, d'onde 'deve sahir a 
ros ostt•nngciros i mas vi fJIIO isso ni!o ora possi· nossl ma1•inha de guerra. · 
vol. Parecia-me que bas~nva completar o bata· Graças aos esforços do nobre ex-ministro, o 
lhiio naval, mas ,ni!o completar o corpo do impe- posslal das companhias augmentou-s1 conside· 
riaos marinheiros. ravelmente nos ultimes t~mpos, não restando 

Pois V~ Ex. supplle que um desses homens ao actual ministro seniio continuar o impulso 
engajados por .seus agentes, no fim de quatro dado a asso tiio importante ramo d·l serviço. 
annos, é marinlieil'O 1 Nosso empenho dir1giu-se a alguns presidentes 

Pelo contt•ario, ha do sabor tanto no fim do da provincias, recommendando-lhos que tra· · 
engajamento, como no lll'imeiro dia em <JUO tussam de angariat• menores para as com
entrou, porque, para ser marinheiro, ó preciso panhLs que ainda não est~o pt•oenchidas. 
acostumar-se à vida do mar desde tenra idade· l~ecorda-so que officiou, entre outros, aos pro-

Nftr, ó de numero quo se precisl, e esses ho· sidentes da s. Paulo e Maranhão, recommon
mans engajados apen1s podem servir para pu- dando á.quollo "'uc aproveitasse um corto nu
xnt• cabos, mas não ao hilo de animar a pôr o met•o de menores desvalidos, que et•am ntó 
pé em dous enft•achat9s de uma enxarcia. então odncados em unt es·.abcleclmonto ela pro-

O Sn. MmiRA DE VAsaol!OIIILLOS dá um aparte. vincb, c quê, pot• se ter fechado, iam ser resti· 
O Sa. BARÃo DA LAGUNA:-Tenho pena, porque tuidos 11 seus pais . 

. nenhum de slus ongajldos, no fim dos qu 1 tro Quanto aos exorc'cios praticas, assogur.l que 
annos do ongnjamonto, ser:i marinheiro, e os dellos B3 tem tratado c a prova é que no ar.so
cofros publicas ficarão desfalcados das quuatias na! de mJrinha da. côrte so os ta constt·uindo um 
inutilmonto despendidas. Em quatro annos po· pato.cho com os;e destino. A respeito •lo exet·· 
dot•a faz.or-se um regular solda:lo, quando met- cicio pratico dos officiacs, bastante solicito foi o 
tido nas fiioiras de bons soldados: mas 1101 ma- nobre ex-ministt•o, nilo restando ao oradorsonüo 
rinhdro, não. continuar a sua obra bJnOfica, Nosso intuito 

expediu j'L um regulamento pnt·a a escola pt•n
O Su. S!LVII:IR,\ DA MoTTA :-Quatro nnnoil tic1 de nrtilhnrin, o garnnto no sona·Jo que ó 

pnra fazer um marinhcit•o niio são sufficiontes 'I assumpto que lho moroco a maior attonção, 
Acho uma exngot•nção. a~sim como ás pessoas q uo o coadjuvam no dos-

O SR. BARÃO DA LAGUNA:- Quando digu ma- empenho do sou cargo. 
rinheiro, <i um marinheiro do govorno,quo sniba Roconheco a pro~a.Ienoin dns obsorvnçõos do 
todos os mia toros do seu officio i o si V. Ex. mo nobro sonnrlor, om rolnçiio ú acquisição do urn 
jlrovt.r fJL!O estou om et•ro, confossnl'Di a minha salva-vidus. Estão SJ construindo alguns no 
1gnoro.ucm. nrs cnnl do mnrinhn, para os navios dtl guot•rn, 

Na proprin Inglotorrl\1 o• m1u•inhoirol se como infot•mou, om sou rolatOI'io, o ox-mi
fazom dosdo tonrn idatlo o isso sondo o inglor. nistt•o da mnrinhn. Mns n110 ó nossos que so 
sympnlhieo 1\ vid t do mnr. roJ'oro o nobre sona.dot•, mns numas ombnrcnçõos 

O mat•inhoiro gostn do navio mercanto, por- automalicns, rtuo s~ usam nas costas do lngln
t~Uo niio ó nhi sujoilo ti disciplina, quo ú tlo no- • tort·ao do outro.> pnizos, omb:wcnçõ•.!S 'JllO,VÍt'llll
deasidado a bor<lo do Mvio dó guot·ra. <lo-so, voltam tl aun JlO<i~tto pritnitivn,pormitLifl-

> I 

• 
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do assim facilmente salvar a vida dos quo sanai e de outras rel?artições da marinha, e 
se acham em perigo por occasiiio do nau- quo nllo podem ser dispensados pel~s convo· 
fragio. niencins do serviço. 

Pois bem; si é isto o que que1• o nobre se· 
nndol', affi1·maa s. Ex. quo~·a começou 11 fa· O inspector do araenal de marinha nlto póda. 

11 · d' desompenhar-so de seus deveres com os aju-
zer 0 que lO cumprm. oueos 111S depois dantes que alei marca: por isso foi neces-

~~;t~ 1::~~~~. n~u~~~s~~h~~:nE~~~efa,oue~e~~.: sario dar-lho os que oram indispensaveis. E nilo 
regado do assistir 11 construcção dos encou- ha lei que o proliiba. Com essas commissões só 
raçados, de adquil·ir um salva-vidas para 0 ficam prejudicados os officines om sua pro
porto do Rio de Janeiro ; e está no proposito moçito • 
de adquiri!• outros, si as força~ Ol'çamentacs Explica ainda. o que oecorrou com o pratico 
o permitth·em, para dotar com esse recurso ou· Antonio Gomes Pereira., readmittido a serviço, 
troa portos do Imperio. e expõe as razões por que foi entregue o com-

Refere-se ao naufragio do pntaeho M on· mando do corpo de imperiaes marinheiros a 
serrate, dedara que esse acontecimento teve um official general, chefe do divisilo. Diz a. 
lagar a despeito de todos os esforços empre- lei qllo o commandante seja, pelo menos, ca· 
gados pa1•a evitai-o. · pitão de fragata ; logo, não excluo a. possibi-

Quanto 6. baixa, que tiveram os oneouraçados, lidnde de se nomear oftleia.l de posto superior. 
a que 83 raferiu o nobre senador, não póde dar Releva ainda notar que nas condições em qu~ 
minuciosa informaçtlo. Fazendo, porém, justiça .se achava o corpo, foi uma commissilo de con
ao zelo e eritorio de seu antecessor, c1:ê que S. fiança que o ex-ministro da marinha entendeu 
Ex. teve para o seu acto as melhores razões. dever dar liquelle general. 

Quanto ás maehinus,que S. Ex. disso estarem 
reduzidas n. ferro velho, daclara qua, tendo Diz que 01 vencimentos que percebe o eom-

d · · ~ mandante do batalhão na.vnl são de duas na-
toma o na necessar1as 1n armações, soube pelas turezns : soldo e gratificaçiio; 0 soldo é peree
pessoas competentes, q.ue ellas estilo com effei· bido polR. verba-Corpo da armada- e a gt•a-
to int9iramente inserv1veis. tifteação pela vorba-F,orça naval. 

O vapor Bahia está no dique para ser visto· 
riado, 0 , ai fôr igualmente condomnado no O orador, porém, já declarou na eamara·dos 
eli:ame por que vai passar, será 0 oratlor obri· deputados que trat11 de dar suecessor no digno 
gado, como foi 0 s1·. Moira de Vasconcollos,.a offiei11l que actualmente eommanda o batalbiio 
mandar-lhe tambem dar baixa, embora muito a na,al. 
seu peznr, pelos feitos de guerra. que elle re· Responde por u\ti~o ás observações do nobre 
corda. Entende, porém, que mais vale proceder senador quanto aos hbertos, que entraram para 
assim, do que conservar navios sem utilidade, o serviço da armada.. As praças admittidaq 
servindo só de despoza ao E.tado. nessas condições foram apenas 18. 

Qunnto ás chapas a quo S. Ex. se réfariu, Sustenta que não ha motivo para censurar 
dara as provideneins para que sejam aprovei• neste ponto o nobre ex-ministro da marinha. 
tada', como o nobre senador aconselha, caso S. Ex. tinha fundos para compor os corpos da 
nito tenham sido arrancadas. armada, e ns companhias de aprendizes não 

Par.Jee ao orador que o nobre senador por podiam dar as praças aécessarilis. . 
Santa Catha1·ina foi de alguma fórmà injusto 
com o sou ~nteceseor, J!.O que disse em relação Ora, em um tempo em que tanto se falia em 
ás ean honeuas e oncouraçados, 9ue se acham o manei pação, por<J ue não podaria S. Ex. alistar 
em construcção. Todos esses nav1os foram man· individuas que, por meio de um contrato entre 
d~dos fazer, a vista de um plano organizado elles e os seus senhores, se libertassem, vindo 
po1• ressoas competentes, por officiaes de ma• assentar [-'raça na mo.rinho.1 
rinha, tendo sido ouvida a secção do marinha Disso o nobre s9nador que os libertos não re
e guerra do conselho do estado. Si hou•;e; e 'boro.m quantia alguma, tendo silo todo o pra
pai~, engano ou e1•ro nesse plano, o nobro mio ontroguo aos ex-senhores. Poderá BOI' vcr
o:s-ministro da marinha errou com os profts- darle, mas, em todo caso, ollcs fizeram uma 
sionaos. gr~ndo neqnisiçlio, n maio1• que podiam alme-

Ntto se pódo tambem dizer que o encoura· jar, - a du sua libsrdade. 
çado que tomou o nome de Aq11idaban, seja Assim, 0 nobre ex-ministro da marinha eon
igual ao Riaalwalo ; é muito menOI', nlio só eiliou os intorosses do Estado com os prinei
om dimensões, como em calado. A sua dospoz~>. pios d.,_humanidade. 
está dentro do e~·edito, e é do ~ 307.005. 

Quanto ti bn.rra do !tio Gran lo do Sul,' os in- Julga ter presta:lo ao nobre senador por Santa. 
conveniontes notndos pelo nobro s3nador serão Cathal'ina não só as informações quo lhe pediu, 
brevemente removidos, pois ncaba dJ chegar como n homenagem que lho dovin polos seus 
da Europa o rebocador quo se el'ICommcndou serviços, pelo sou snber o pela sua e:s:perianeia. 
).Jara osso serviço, o que em b1•evo ehcga1•a a Resta-lhe só, no concluir, poclir no soando des
SOLI destino. culpa pola doficiencin das respostas quo lho 

Ob~orvu o nobro scnndOI' por Santa Cathn- acaba do dar. 
rinn quo alguns offieiacs estavam desombrrr· Ficou a discus8ão adiada pela hor~. 
catlos com infracção do loi. Informa )lOI' sua 
[l!lrtc quo apenas osLITo nossas eondiçlb~ os offi· . Rotirou-se o St•. minist1•o com as mesmas 
citióâ l'BLrlctamón!ll {1rooisos 110 !Orv!ço tlb ~1'- forJnnllcl!lciOS com r[ue fii1•n roco'b!c!O; 
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OfilllDl1'0 AO MI:-'ISTER!O DO ll!Pllll\10 

Achando-se na sala immodiata o Sr. mini~t1•o 
do imper·io, foram sorteados par•a a doputaçiio 
quo o devia receber os S1•s. Corroi:1, Vioconde 
de Muritiba o Alfonso Celso ; e, sondo o mosmo 
senhor int1·oduzido no salão com as fo1'malidados 
do estylo, tomou assento na mesa ú direita do 
Sr. pro~idente. 

Continuou em 2" discussão, com a emenda 
olferecida no parecer da commis~l!o do orça· 
manto, o nrt. fo da propost l do podei' execu~ 
tivo, conveJ•tidn. em pt•ojecto de lo1 pela carnara 
dos deputados, n. 135, de 1882, que abro no 
ministerio ·lo impario um crodito OlÜl'aor<linal'io 
do :12,000:000$ para continuação das despezns 
com os soccorros ás províncias ilagelladas pela 
secca e molestias epidemicas. 

O Sn. ANTÃo (pela OJ·clom), requereu vei•bal
JUGnte a retirada du emenda oll'erecida pela com
tuiaeito de orçamento. 

Consultado, o senado consentiu na 1•etirada 
pedida. 

O SJ.•. Silvei~a da :i)'.lotta:
Sr. prosidonte, não compareci hontem á sessão 
do senado por incommodo de saudo, e esse in
commoJo, longe de desvanecer-se, contimia; 
mas eu tenho o dever do tomar parte n ·ata dis· 
c11ssão, não só pela importancia della o poJa 
necessidade de mostrar-me senão cohorente em 
minhas opiniões, como tambem na qualidade de 
membro da com missão de orçamento. 

E, domais, não tendo eu tido occasiiio de 
tomar parte neste parecer da commissiio, caroço 
igualmente de referir ao senado a ra~;io por 
qiln n•iO estou assig-nado neste do,umento. 

Sonhares, quando'foram diatribuido.> os cre
ditas pela commissão de orçamento, osto, a 
respeito da sêccn, foi-mo apres:mtado pa1•a dar 
paroaor sobre elle, po1• indicação do Sr. pt•osi· 
dente do senado. · 

Examinei os documentos do governo, que 
inBtmom o podido do aredito, o, tendo formado 
uma opiniiio contraria á coMessilo,vi que o meu 
parecer nito seria arloptado por meus collogas, 
porq11n elles, cohm•untes t:.mbem oom suas 
&pioiões, pois tinham d:1do pa1•eceros favoravois 
a r()spoito de crnrlito~ nnteriOI'O:l, nas mesmas 
oiro ums tancias, n1i0 podiam proceder agora 
diJferontemento. A maioria da commissão, pm·· 
tanto, teria do dar l'at•eccr a favor, llO passo 
qao ou daria parocor contra. 

Neste caso, tendo meu parecer do ser consi· 
del•ado antes como voto separado, entendi quo 
<lovia devolver os papeis ao relntot• d:t C0111lllÍH· 
~Siío o ns,im o fiz doclal'lmdo que era preciso 
}Jrornovcr a conferencia da commis.<iio pm•n d1i1' 
p~rocor, roserv.mdo-so-me, como membro rln 
comrnissiio, o di1•eito do divergir do voto dn 
Dll\.iori~ o dar voto sop1wado, 

Roaorvoi-mo osso di roi to, on tregttndo os pa
pais ao rnlatoJ• da commissiio ; pot•óm fni Ror
pmndido vendo om discus'<i!O o p:1 roco1' da com
ooiaatio do orçamon to, nssignado sómonl:o por 
quatro mombroB o n•1o por soto, como dovin 

ROl' ! Si ncnan nrro tit•osse sido <lado tíara ordem 
do di,J, ou pl'Ocodol'in de ontr~ modo: dirigil·
mo-ia d mosa e podil'in.,como j1\ tonho feito mais 
de umo. vez, q uo mo d ·volves'so os papeis p1u•a 
qno dô.<so o voto em sop,wado, visto que me1n 
colleg·ns nno mo tinham par•a osso ilm mandado 
O Jlnl'eC• '1'. 

Nüo or•a, poróm, nmis occaHião, pol'que Já es
tava dado o pnrecer pnl'll a o1•dom do dia; o, 
sondo assilll, reconheci quo o Sr. pl'esidonto 
nl!o podi11 devolvei' os papeis p11l'a completai-o, 
o rose!'voi-me pal'll fundamentar meu parecer 
divorg:ento, quando St> discutiaHo a n•atoria, 

Aproveito, pois, est>l occ •sião par:t observar 
quo sell!elhnnto expodientn não o regular. 

Os par••ceres de commissito não podem irá 
mosn. Rom estarem nssignados por todos os 
mr>mb1•os d·• com missão, ou sem s' consignar a 
rnzilo p.•r que nua assignaram, e esta póde ser 
ou ausencitt ou divorgoncia. 

Quanto a ausencia não so dava o caso, porque 
o lle.recar foi dado a 3 dostil mez, quando eu 
estava presente ; o, _quanto á divergonc!"• ella 
só póde constar por declaração de vencrdo, ou 
pol' um voto em separado. 

Não ha nenhuma destas caus11s no parecnr, 
nem podia constar quo ou estivesse ausente, 
nem tão pouco minha dil'ergencia, porque, ave· 
~ar de tor J'eclnuwdo o parecer pMa dar o voto 
em -.aparado, não me foi elle apresentado para 
esse fim . 
. Faço nssn obsr.rvaçiío porque entendo, senho
res, que para a boa 01·dem dos nossoq t1·a~ 
balho., p!'eciso ó intl'oduzil' alg11DS habitas no 
nosso pa!'lalllonto, quo são conducnntes ao bom 
estudo da~ matarias que são preparadas nas 
eornmi.,.sõcs. 

Quando o J•eg-imento estabelece que uma com
missão sej1 ria ante mambros, exige o .concut•so 
·le todos e devo ilaver uma confel'·•nctn dr,ssos 
membro<, pnra accordarem no parecer que duve 
ir li mesa: o ~ue a mai01·in. adoptllr, serli o pa
rece!' da comm1ssão, mas os outros membros de~ 
vem ter o di1•eito de colhborar, embora seja 
para contGstnrem a opinião pela 1-na.ioria ado
ptada. 

Eu vejo quasi sempl'O o Sr. prosident,, nos 
dias em quo n•io h' sessão, convidar os Srs. se~ 
nadares para se oecupat•om eom tr11.balnos do 
commissõns, mu.:; não vejo conferencia alguma 
do com mi asiles, q uanrlo ó essencial que ellas 
dêm seus pnrocm•os em confet·oncia, maximo 
tt•atnndo-se do commissõos numerosas. Q11ando 
o assumpto ó do simples expediente, e uma oom
misHiio de t1·es membt·os pódo inicitll' o parecer 
sem a solomnirludo da conforenei:t, entondondo· 
so apenas com um ou dous membro' dn com~ 
missiio, cemprehende-se; mas, 'luando sn t1•atn 
do uma ootnmissilo importante, que so compõe 
do "oto membros, como a do orçamento, diRpon
sar-so n condj11VHÇ11o, o os tudo commum do todos 
oa momb!'OS, pnrece que ó doadonhar-so do r.on~ 
CUI'BO dos col!og-as quo so n1to consulta. Eu nílo 
po.~so suppo1• que f;nl fosse tt intonçiío do.~ mous 
honrados collngns da commissiío ... 

o Sn. J~i/liONSO o.,r.so :-Som duvida. 
O Sn. Sn.vmnA DA 1\foTTA : - •• , porém o pn

rooor foi dado no rtia 31 ditL em <]tte ou e~tnvn 
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presento, o foi mandado parti n mosn sotu mo 
terom sido aprosontr~doa os papeis, para eu dar 
o.meu voto em 811pt<rado, '[Ufl jt\ tinha annun
CIUdo. 

Creio quo mesmo ao nobre senador por Mi
nas ou disse c1ue nilo clava logo paNe, r, por
que presumia que o metl voto serit1 divergonto •.• 

O Sn. Ai'I'ONSO Cll!.so :- E'verdado. 
O Sn. SxLvEm,l DA 1\fon,<:-.,. que mo re

servava para lar o meu voto vencido depois que 
os senhores dosse1n o parecer. Entretanto o 
paro cor foi dado o mandado para n mosr~ som 
quo fossem ouvidos outros membros da coln
missão, como o Sr. Diogo Velho, o Sr. Dan tas o 
011, 

Isto póde parecer uma impertinencia minha, 
porqu~ nem suscoptibilidad~ pódo sor. Eu tinha 
doi:ra/o do dar paro cor porque divergia fun
damontalmonto, o qnoria dar o meu voto sopa. 
rado ; bom võ o senado quo eu nilo podia dar 
osso voto som ver o da commissão, o, portanto, o 
parecer dostll mo devia ser apresentado, 

Cheguei a ponderar essa minha observação 
ao Sr. presidente do senado, isto é, que ou ti
nha-mo reservado o direito de dar voto om so
pllraào, o que não o podia fazer som ver o pa. 
rocor para contestar os pontos em que divergia, 

O Sr. presidenta dou-mo uma explicação que 
não acho conformo com o regimento, perdoo
me S. Ex.: disso-mo que, desde quo o parecer 
ora onviado á mosn. 11ssign11do pela maioria da 
commissiio, ostava satisfeito o regimento. 

E' isto que ou acho qua não ó, pelo mono8, 
razoava!. 

Desde que o regimento determina que a com. 
missão componha-se do 7 membros, e elln. npt·o
senta um pn1•ecer assignado pot• numor-, menor, 
entendo q uo n mesa, como fiscal do regimento, 
é que devia proct~rat• sabor pot• q uo razão o pa
rocor foi aprosontado assignado sómonto por 4 
o não por 7 mom bras. 

Ha algum qnicl. Será porque não estejam 
presentes 1 

A com missão tom de conferenciar com todos, 
a maioria só por si não póde dar pnrecer, é pre
ciso que s(\jam ouvidos todos os outro<. membros. 
Ot•a, npresantando-se o parecer ags1gnado só
monte pela ma,ioria da commissão, não constan
do que os outros estivassem au~ontes,nem podia 
constu, porque vê-se, pela data do mesmo pn· 
recor, que nesse din. estava mos presentes, eu, o 
Sr. Diogo Velho e creio que tambem o Sr. Dan· 
tas, devia constar no menos que ellos nilo adhe
riam no parecer. Ent:io n cou<n ficnvn. regular. 

Mas, á vista da rr•spostn do Sr. presidente do 
sanado, ou nntondi que não devia insistir na 
idóa do pedir o pm•ocor pat·a oxercer o meu di
reito do divorgoncitt ; o disso que tinha a dis
cussão, onde podia apro<ontar aq minhas 
razões. 

Estimarei muito, poróm, si acaso osso inci· 
don to (não chnmaroi procodnnte, porque nilo hn 
procodontos dostns), estimarei si este incidente 
domonstmr ás com missões o d mesa a nocessi · 
dndn do procodorom do modo divorso. 

Quando so ti'nta, princip:dmonto na commis· 
aüo do orçnmonto, do objecto tlio importante, ou 
ontoudo quo não pódo hnvor pnroco:· som tot• 

\ll'Ocodido confot•oncia ilo. commissão, embora 
pos•tl havor alguma tlifficuldnde cm se reunirem 
todo< os snus membros, 

Esto sy,;toma do um membro da1• parecer e 
mandai-o por um continuo para sous col!ogas 
VOI'em e assignnt•em,nilo é regular. 

Eu pelo monos nunca assignni nenhum pa· 
·rocor por essa fórma, salvo quando o assumpto 
é tiio simplo<, que :t primeira vista se conhece 
que nilo olleroco duvida. 

Desde quo, po:·ém, ha nmtcria a estudar, não 
assigno de cruz, 
Po~ isso mo parece (o foi a razao por que pro• 

liminarmente tro11xo este incideni'J á discussão) 
que a mesa devo tomar alguma providencia a 
esse respeito, para defender o direito dos mem• 
UI'Os d11s com missões, que podem ser victimas 
ato de uma sorpreza: póde-se, sabendo que um 
membro da commissão e divergente, evitar esaa 
divergoncía, apresentando o parecer sem o 
ouvir. · 

No caso presente ni!o so podia dnt• isto, por
que a minha divorgoncia jl1 estava annun· 
ciada. · 

Dou por terminado o incidente ; a mesa f~ra 
o que entender, e ou tambem o que entender ; 
pot•q ue declaro que, si passar este precedente, 
tenho do pedir ao senado a minha exonoraçi!o 
de todas as commissões de que faço.parte. Nilo 
posso continuar a ser membi•o de commissiio 
para ser ouvido quando q.uizerom gue eu soja, e 
não ser qu~~ondo não o qu1zerom. S1 houver algu• 
ma declaração da qual se infira que o prece· 
d"nto continúa, vicioso como est.á, ou pedirei 
minha exoneração de membro das commis• 
sõos de orçamento o do instrucção publica,· 

Vou agora entrar no debate. 
Senhores, não tenho forças para esto debate, 

porque, como disso, faltei hontom ao senado 
por enfermo o bojo v!m ainda. no !~lesmo o!tado;· 
mas vim pelo deseJO de cumpr1r o dever de 
oxtornar minha opinião a respeito deste ore· 
dito por isso mesmo que, ser.do membro da · 
com~1Rsâ'o, olla ma tirou o direito do apreaen· 
t~~or fundamentado o meu voto, 

Bem soi q uo a rliscusqi!o de creditas para 
serem approvadas a.s de,peza~ feitli• já pelo go· 
vcrno, cmbor11o nã0 autorizadas, e a cousa 
mais ociosa. e supertlua qll'e se faz em nosso par• 
lamento ••. 

O Sn. CARRÃo : -Não é tanto assim, per· 
doe-me. 

O Sn.· SILVEIRA DA MoTTA :- A nnica. vanta• 
gom ó nlguma elucidação,., 

O Sn. ÜAnnXo :- Para o publico formar sou 
juizo. 

O Sn. SILVEIRA DA MoT"rA :-..• mas, rosul• 
tado pratico, qunnto á repressão desses abusos 
dú governo, nenhum se tira. Do governo re
prosontativo nilo temos seníio essas mnscans ; 
o com a pouca resistoncin. quo fazemos para ron· 
sorvar ainda n.lguma npparoncia do systema, 
estamos contribuindo 1'al'a que o governo con• 
tinuo com omnipotonmn, mnscarnndo-so com o 

· consontimonto do um pnl'lamonto. 
Mas <[UO ron:eclio tomos, senhores, gu<~ndo o 

governo fazjumn torronto do dospezas lllognes e 



julooa neoessario estonth• ao pal'lamento a oum
pli~itlatlo p:u't\ t!i1.er depoi< ~~~ paiz « 11s ca
maras tudo approvaram 'll> E' o papel, por
miltn-so·mo 11 oxpressüo, o papel desleal que 
fa~ o governo, quanJo tm.z osses ct•ec!itos ao 
parlamento; olle quot• t•epetit• com o Jlnrll\· 
mento n cumplicidndo. 

Quando, outro dia, o nobre senador pelo Pa
t•nnti fundamentou aqui suas pbservações con
tra ess1 Ci'Odito e apontou os abusos immensos 
comm.ettidos na província. do Cenrã e em outras 
limitrophes devastadas pela seccn, apresen
tan~o documentos ofllciaes pat•a Jll'OVat• t'1•audes, 
delnpidnções escandalosas, sem quo • nenhum 
neto de ropl'essiio do governo tenha npparecido, 
qual foi, eenhore~, a resposta que deu o nobre 
ministt•o do imperio no Sr. senador pelo Pa
raná 'I Foi esta muito laconicn e facil : 

« O governo niio pôde prestar ao nobre se
nador outras infot•mnções mais do q·1e aquellas 
que ao acham no parecer da commtssão. ,. 

S. Ex. exonerou· se de toda a responsabili
dade das informações, pondo-se á sombra da 
commissiio ; mas, senhores, a commiasiío não 
deu informações, nem et•a seu dever Jnl-as ; a 
commissão deu as ra~ões pot• quo concedia o 
credito, e estas razões al!o diversns em relação 
ás despezas já pagas e ás despezas por pagar e 
por liquidar. . . 
·Estas creditas todos, até o de 60.000 e tantos 

contos, som ma des11on:lida com a secca do Ceará, 
fo1'a1n pedidos em :!879; uma grande parte delles, 
como .está declarado; foi approvada, e ha. mais 
12.000:000$, .que na maior parto se diz que são 
despezas já feitas e pagas. 

Qual era, pois, senhores, sendo o credito de 
1879, a informação conscienciosa que o governo 
devia. dar ao c1rpo bgislativo para pedir os te 
credito 7 Era uma tabella demonstrando em que 
tinham· sido feitas as despezas addicionaea de
pois elos outros cre:litos ; era uma tabella 
demonstrando em que tinha gnsto esses 
12.000:000S, ou, ao menos, em que tinha gnsto 
dos 12.000:DOO.$ n quantia que já está paga, o 
quaes eram as que restavam por pagar. 

Mas hoje o nobre ministro póde dizer quo ltn 
alguma cousa por pagar 'I Creio que nem ello 
mesmo sabe como ha de resp~ndor ao s0nndo, 

O Sn. CARRÃo:- Só no thesouro se póde sabe1•, 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA: ..;.., Mas o minis

tro tom obrigação de saber o que o thosouro 
pódo saber. 

Das despezas feitas em :!879, havia alguma 
por pagar 1 

Quaes eram essas quo estavam pagas e 
quacs as que estavam por pagar 1 

Nós não sabemos nem de umas nem do outras. 
Recorri, senhores, ás synopses u!Limns e ao 
ultimo balanço, que ó esto de 1880-1881, n 
vor si podia achar nostas verbas de despezas 
com a secca do Ceará, o os pagamonLos foiLos 
ou quo so dizem feitos ; mns eu vejo quo nom 
no menos nossos documentos officines se pódo 
encontrar a domonst1·ação do dospozns j:\ pngns, 
ou quo dão-ao por pagas sem o caLarem, o que 
se pagaram o não so oscripturnrttm. Vojo, 
por oxomFJlo, nesto balanço : Soccorros de 

DO , 

provincias llagellndns poJa s0cca o melhora
monto do estado sanit'trio-56\J:000$000. 

O Sn. At•FOliSO CM~so:-Isso ó o bnlnn~o 
d·.1 1880 n 1f!81 ; mas em Julho do 1880 c os ;urnm 
na dospozas provunientcs ela secc11 do norto. 

No balanço do 1879 o. 1880 ó que V. Ex. 
póde encontrar. 

O Sn. SI~vmnA DA Moru:-Mns ni!o po
diam constar desto balanço, porque siio des
pozas pagas depois do credito uberto. 

O Sn. AF.I'ONSO Cuso:-Perdoe-me ; caso 
bal!\llÇO refero-se ao exercicio que começou 
depois de cessarem todas as despezas, 

0 Sn, SII,VEIM PAMOTTA:-Em balanço 
nenhum, nem 1i0 tle 1879, nem no do 1880, 
ncho a oxplicaçiio deste fncto. Desde que o go
verno diz que está credito era de 1879, n maior 
parte da doapezn estd paga,s~gundo se collige,e 
então rast:un 11ouco mais de 1.000:000$a pagar; 
si ha contas aliguidar, por quo r.tzüo não ha do 
constar dos balanços de 1879 o 1880 quael 
foram na despez.as pngas 1 

Quero ir resvalando apressadamente . por 
esses argumentos, por•que nilo tenho forças 
para rne demórar nelles, o que muito estimnrin, 
porque est~ credito, como os ant•Jrioros, deu 
Jogar a grandes escl\ndaloa e entretanto o corpo 
legislativo está partilhando a parcialidade desse 
oscandalo, approvando-o setn exame. 

0 SR, AFFONSO CELSO:- Mas a concessão do 
cre.lito não importa approvnção de conta al
guma e sim a legalisnçilo das ordens QXp:dilns 
pelo governo para quo a e fizessem despezns. 
E' uma confus:To de idóas, qu' a lmit·a da parte 
do homem tão il!ust!•ado. 

A conce>eiio de um c1•edito não impot•ta ap
proYaçilo dJ do ,peú1s feitas por conta desse 
ct•e.lito. 

E' legalizar o acto do g-overno, ou, por outra, 
é um bill do indcmnidnde concedido ao go
verno, q u 1 m:~ndou ftlzer despezas além da
quolln para que estava autorizado .. 

Eis ahi. 

O Sn. SI~VEIRA DA Moru :-Não ha con
fusão alguma; o nobre senador ó qu0 quer 
fazer a confusão, · 

0 Sn, AFFONSO C&!,SO :-Perdóe-mo, isto é 
rulimentar om direito financeiro. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Os credites 
fo1•am abertos pelo governo sem nu torização, 

O Sn. AFFONSO CELso :-Sim, senhor; e agora 
trata-se do dar autorização, cousa diversa de 
tomar as contas, de verificai' como essas dcs
pezas so fizornm. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :- Ora, O nobre 
aonntlor mesmo, que e um dos membros qne 
nssignaram o parecer, !'ajeitou a idéa da cn
mara dos deputados, qu o tinha queri lo con
ceder a approvnçüo do crodiLo como credito ox
trnol•dinario. 

O Sn. AFI'ONso Cmtso :-Pot·dóo-mo V. Ex.; 
não foi n cnmru·a, fui a Jll'opria commi,siio quo 
apresentou r·stlt t'monclu, mas 1uo niio Linftn, 
nem podia ter o sentido quo so ho tom dudo. 

_r· 
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O Sn. SILVEIRA DA MoTTA : -Eátou fn!lando 
do projecto quo veiu da camnra. o não d~ emenda 
da commissilo do senado. 

0 Sn. AFFONSO Cl!ILSO : - 0 projecto não 
approv11 cousa alguma. 

0 Sn, SILVEIRA DA MoTTA :-0 projecto da. 
camara foi approvando o credito como credito 
extraordinario, aborto pelo governo. 

O Sn. AFFONSO Cl!ll.so :-Sómonte. 
0 Sn, SILVEIRA DA MoTTA :-... e aberto pelo 

governo, em vista da lei, que o autorisava a 
fazer tleapezas por motivo de epidemias, para o 
que o governo estava nutorisado a. abrir credito 
extrnordinnrio. Acamara, a meu ver, procedeu 
mais regularmi'Dto do que a commissão do se
nado. 

O Sn. AFIIONSO Cl!lr.so :-Conforme o sentido 
que se attrib.ue à, emenda, e emenda jâ retira~a. 
Mas o que dtgo o que a approvaçilo ou a con· 
coesão de, credito . não importa ·approvação da 
despeza, e cousa dtversa. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Agora não importa, 
0 Sa. AFIIONSO CELSO : - Nem importava 

com a emenda conforme entendi. 
O SR. JUNQUEIRA. dà um aparte. 
0 SR, AIIFONSO CELSO :- 0 parlamento nilo 

póde tomar contas. 
0 SR. PRESIDENTE:- Attençi!o, 
O SR, AIIFONSO. CELSO :- Ninguem quer 

sanccionar tudo, como se diz : o que queremos 
sómente é fiscaliz~r. 

O SR. JUNQUEIRA :-Agora, tudo està claro, 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA :- Senhores, o 

abuso está. em se pretender que o corpo legis
lativo approve creditas desta na.turez~. sem ter 
conhecimento das 'despezas feitas e daquellas 
que restam por far.or. Este é que é o meu ar
gumento. O pa.rlamento não toma contas, não 
somma cifras, não verifica a idoneidade dos 
empregado> que fizeram a despeza ; mas para 
conceder o credito, para approval-o, tem o di· 
reito de slber pelos meios competentes, que 
são a escripturaçio especial que se abriu no mi
nisterio do imperio. por causa das despezas da 
sêcca, o que é que ja se pagou por um credito 
que foi aberto e não está escripturado. Eis 
a h i. 

O SR. AFFONSO CEr.so:-Nllo ha duvida, mas 
d~hi não se segue que se sanccionem abusos. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:-E' direito do 
parbmento saber quaes siio as despezas feitas o 
as que restam a fazer por conta de tal credito, e 
este direito funda-se om outro importantíssimo, 
qual é o de pergunt:tr ao governo, doado 18i9, 
80 o 81, por que esta. dospoza tem continuado a 
ser paga e a mesma commissi!o roconhoceu 
quo ha ainda dospozns om liquidaç11o ; de per
guntar ao govoi'DO donde tirou os dinheiro• plll'a 
pagar as contas quo ao dizem pagas, pot• que 
vot·bns, com quo fundos; quo autorização tinha 
para faz~r as operações do credito quo fossom 
no cessarias para occorrol' ás dospozns 1 · 

E si nlio tinhois nutoriznçüo parn fazer opa
rações do credito pura occorror a tnos dospozus, 

v. III, 18 

com que direito vindes agora dizer ao senado : 
Este ct•odito ostava aborto e ou fiz taes e taes 
despezas vor conta dollo 1 Donde ontao tir·nstes 
oste2 fundos 1 DtJ que vo1•ba 1 Ess1s verbas nilo 
ficaram desfalctd~s 1 Qual ó a verba desfalcada1 
E' por isto, que todos os dias estamo~ vendo no 
nosso systema financeiro, o.pezar da suppressll:o 
dol transporte1 de verbas , apresentarem-se 
sempre pe~ido> da creditas, porque M verbas 
Bitll lnsuffiClOntes, 

Podia entra1• ngora etn um:t sério de idéa~ a 
este respeito, que exigia mais 11lonto da minha 
parte. Mas, ne~ta conc9ssiio de credito 1 para 
a sêcca nl!o podemos prescindir da historia 
destas despezas. 

As recordaçõ~s to:las que ha no senado, no 
corpo legi;lativo e no paiz, silo d~ que houve 
desordem, o muito grt~ndo, na distribuição dos 
dinheiros publico.>; o a consciencia da desordem 
que houve nesse dispen:lio, devia induzir o par
lamento a sor mais cioso de. suas attribuições, 
mais indagador em acompanhai' 11 historia es• 
cand~losa desses dispendtos, 

O corpo le.jislativo é testemunha de que tal 
üra a deso:dem qu3 l10je se tem querido im'JlU• 
tal-a toda. no governo que existia na occasiilo 
do nascimento desta calamidade, O corpolegis
l"tivo e todos silo testemunhas .de que nesta 
casa me•mo, se tom a-presentado ·contradições 
entro documentos officiaes, que se dizem expli
cadas, mas declaro <JUB p1ra mim ainda .na:o o 
fo1•am; não estou sat1sfdito com as explicações: 
V erbi gratía, ainda o outro din o nobre sena
dor pela província do Paraná. fallou no facto 
de ter o 81•. ex-ministro do imperio, barão Ho
mem de Mello, dito que se tinha gasto com a 
sêcca sómente 60.000:000$, isto muito depois 
de se ter dado ardam para nilo se fazer mais 
despeza nenhuma; e que aõ mesmo tempo tinha 
havido o equivoco de um nobre ex-ministro da 
fazenda, entregando a pasta ao seu successot·, 
que foi o Sr. conselheiro Saraiva (e este ex
ministro da fazenda era o nobre s·mador por 
Minas), haver declarado outra quantia. A cousa 
ó tal, que deu lagar 11 equivocas, como esse, 
equivocas de 10.000:000$000. 

o· nobre eenador por Minas, rJtirando-se do 
miniaterio, entregando a pasta a seu succossor, 
com as informações que lho foram presta:las, 
disse que a~ dospezas da sêcc11 andaram por 
74.000:000$. Entretanto que dias depois veio 
o ministro do imperio do gnbine'te do Sr. Sa
raiva declarar nesta casa e esta no rolatorio 
dG S. Ex.,cuja leitura nii.o hço para nlío cansar
me, que se gastnr,tm sómente 60.000:000$, 
existindo ainda em poder de um dos fornecedo
rGs a quantia não sei si do 2,000:000$, que· ti· 
nha l'ocobido. . 

Este fucto, que foi apresentado por mim e 
polo nobro senador pelo Paraná, deli Jogar a 
quo nobro ex-~1inist,ro da fazenda provocasso 
um oxame na repartição do imporia pttra se sa
bor qual ora a causa dosta discordancia do 60 
para 74,000:000$; um engano do 14.000:000$! 

Ora, om uma o~cripturaçilo official apro
~ontar-so un1 engano do 140.00:000$, ó com 
o !feito para causar abalo ! 



DO 

O Sa. AFFoNso CELso :-Mas, isto foi por- O Srt. S!LVEIM DA MorTA :-Foi o que disse 
feitamo1.te e:xplnnnt.lo, o Sr s~:·aiva. . 

OSR. SILVElll•l DA MoTTA :-Perfeitnmente, osn. AFF0:-180 CmLso:-N!ío; e si dise, DitO 
teve 1'1\Z:io p:u•a o dizer, na o. 

O Sa. AI•FoNso CELSO :-Este system•1 de se 
atllr1nar se 11pre coroo ver.iale o que e~td refu
tat.lo, alto é muito conveniente, E~to facto 
ficou aqui perfeitamente explanado. 

O Sa. SILVII:IRA DA MorTA,- Qual foi a aT
planaçao que se deu 1 Aqui está o discurso do 
Sr. Sarai v a. 

QSn. AFFONBO CmLSO :-Mas, além do Sr. 
Saraiva, muitos outro; discutiram a questuo. 

O Sa. SILvmiRA DA MorTA :-Eu não queria 
lêr, mas vou ler. 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Leia, e OU comple· 
tarei a leitura. 

O Sa. SILVEIRA DA Moru:-Aqui está ares
posta do Sr. Saraiva, na camura dos depu· 
tatlos. 

0 'la. AFFONSO CELBO :- Ahi esta; fallo do 
discu -sões no senado, e V. Ex. vem com dis
aussõ~s na camara dos deputados I 

O Sa. S!LvlllrnA DA MoTTA :-Vou ler o dis
aurso do Sr. Saraiva na camara do3 depu talo•, 
porque esta quostilo discutiu-se , tambem na
que lia camara. 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Não quero mais in· 
terrompor a v·. Ex., poço a palavra. 

0 Sa. SILVEIRA DA MoTTA: . , • o O que disso 
o Sr. Saraiva na camara dos deputados foi o 
11uo disse o Sr. Saraiva no sonndo, o o que 
lambem a11ui dia•~ o Sr. Homem d~ Mollo. 

Por consoquoncia po,so ref~rir-me ao que 
disse o Sr. Saraiva na camara, por.1uo este 
objecto foi assunipto de discuss~o no sona:lo o 
na cnmara; o IBn.lo silo contestado em uma. 
e outra casa, creio ser licito referir-mo á ex
plicação que lá se dou, 

Mns veja V. Ex. o alcance da minha refe
rencia a este facto. 

O que eu qu~ro prov1r, é que esta quéstão traz 
recordações que obriga.m a exame escrupuloso, 
de<de que ó um aasumpto em que houve diver
gencia tão grande em m:\taria que entende 
com Oi dinhoiros publico~, e divergencia em 
documentos ol!lciaes, como são o.i relatorios dos 
mini~trm. 

O Sa. AFlloNso CmLSO :- Mas dessas diver
gencias não resulta a necessidade •.• 

O Sn. PnE~IDENTm:-Attençiio, o nobre se
nador jli disso quo n:io daria mais apartes. 

O Sa. SILVEIRA DA MorTA :-Eu escolhi este 
ponto do di<cur<o do Sr. Sarniva, porque ó uma 
cxplicaçi!o que ollo dou pnra prov11r que tinha 
sido a di<cordo ncia resultndn d ' n m erro nn se· 
crotaria do imperio, orro que o' ox-miniqtro da 
fazenda, o Sr. senado:• por Minns, tinha ado
ptado procopitadamonto no relatorio que en
trog-ou. 

0 Sll. AFI'ONSO CELSO :-Nilo i nunca ndoptoi 
nada procopitadamente. 

O Sn. SILVEIRA o,l MoTTA :-Vamos a ver 
o que di•se ell> (tê) : 

« O meu ant1cess01', naturalmente u1•gido 
pola necessidade de da:·-me o relato rio quo eu lho 
havia pedido, para poder conhecei' com facili
dade os n·•gocios pen lentes do thosouro, julgou 
que a socretal'in. do imp·lrio lhe pude<so com 
mais b:·evidade fo1•necer esolaracimontos àcerca 
das de!lpo~ns cJm socco1•ros publ.cos por causa 
da sêcca. 

c Aconteceu, poróm, que o emprogado da 
secretaria errou no calculo, sommou verbas duas 
vaza•, e d'ahi o engano que se dou, e. foi 
corrigido pelo thes1uro, o ·qaal verificou que 

·se não tinha nind11 d~•p ndi•lo 74.000:000.$, mas 
60.000:0ll0$. Entr~tanto nllo se póde dizer 
desde ja que será rata a somm1 det11111iva com a 
deapeia da secca, por'lne ha ainrta dividas a 
pagar, ha cont •s >t Hqul1ar, e ainda hontem a 
the>oarat•ia do Cear!\ avisou, por telagramma, 
ter feito saques no valor de 1 . 900: 000$ do des
pe7.as Jiquida•las o não pagas. Po1•tanto, o que 
·houve foi um engano, e não ha roparti<;ilo n·J· 
nhuma que não esteja s11jeita a lSBO; mas o 
erro foi logo recon!1ecido e t'rlpnrado. ,. 

O Sn. AFFO:o~Ro ClllLSO:- V& V. Ex., que 
nllo ha o precipitadamente : está explicado o 
facto. 

O Sa. SILVEIRA n,l MoTTA:- Está explicado 
porqno o minist1·o disse q•1e houve um engano 
na secretaria. Eu é que não s·1i explicar ainda 
como é que um empregado tão habil como é o 
'r. Ca1npos de Medeiros, que foi quem fez o 
calculo em que se baseou o ex·minist:·o da fa· 
zenda, err"u n 'uma somma !estas, o erra em 
14.000:000.S I E' errar muito I 

O Sa. AFFONSl CeLSO dá um aparte, 
O Sa. SJLVElllA D.\ MoTTA:- Senhorna, eu 

toquei ne,tc facto para mostrar que n historia 
da sêcca do Coará nos imp5u n obrigação de 
dob1·ado escrupulo e exame neste negocio. 

Agora. veja o senado ~ue psde-se agora mais 
a approv>ção de um credtto de 12 000:000$000. 

A< desp •zas por conta desse credito e.qt.ão na 
maior pa1•te feitas ; o governo, porém, não nos 
diz quem na fez, a quem pagou, que som mas 
foram, que fornecimentos lambem foram, e 
qaaos fJram os novns, l'orq,to, note-se, em 
1879, quando o ministro do impe:·io, o Sr. 
Leoncio de Carvalho, deu or.lom pl\:'a co•sarem 
at~ os saques da thomura.ria. do Cear~ para o 
thosouro, e foi quando elle s' referiu aos la• 
drões de casnc·1 o lavas de p >llicn, esRe crodito 
ja estava na cnmara dos Sra. Joput,\dos podido, 
e já se dizia ~ uo nilo havia mais despeza a fazer; 
o, entrctant.o, noto o senndn, qu<mrlc o Sr. Sa· 
raiva expoz a qu~•tão de dinh01ro, deu noticia 
do saqneH, ,i!\ p •Rterinres :t ordom do crss!lção, 
no valor do t .000:000$100. 

Ora, son ho:·es, nilo ora mzoavel, si o governo 
quiz<Jsao dar attonçilo ao co:•po legislativo o 
reconhocor a dopendoncia que tem dello para 
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fazor dospo~as publicas e arbiLt•nrias; quo nos 
1 

monto to:la~ as dospezaB, e do~ois vir ao corpo 
dissoas' ao m~nos: Essas dospozas que t•ostllo lo:;i~l>•tivo, amparnJo pela 1mpuniJnde que 
pn:;at• collsistom nisto o nisto; pugou-so tanto a lho c.lli a ca.mnra dos deputado;, niio o accu
Fulano, tanto u Boltl'nno, tanto n Sicrano, olc, snndo. ,., , 
Isto não ó ~om:•: contas, ó demonatt•ar em quo O S11. MARTINHO CAMPOS: - O senado pdde 
se gasta o dmho1ro. 11ropór a accusaçM; V. Ex. pódo prO\lól-a. 

A tomada de contas, pet•tenoe no thesot.I'O; 
mas o corpo lo:;islativo tem dit•eito de inquirir O S!l. SILVEIRA DA MorTA: -Eu não posso. 
em qu" a~ gasta o dinheit•o e d~ onde os go- O~~~. MARTINHO CAII!Pos:-Póle mandar de-
ve1·noA tiraram o dit·eito de levantar f1mdos cuj11 nunmar ltl, 
autol'izaçiio ao solicita hoje. O SR. SILVliiiRA DA MoTTA : -Individual· 

Esta é a questão, e .• para confir!llar a assor- mente. 
ção que fiz,, da nec~ss1lade des;a; Informações, O SR. MARTINHO CAMPOS.:-Como senador; ó 
cJ1z a commJ•aão (le): expre~so na lei da l'e>ponsabilidade. Só de-

" Dessa époc~ em diante (Agosto da 1879) poil que V. Ex. tiver foito i•~o, ó que póde 
ocoorreram novas .!espezas, cu mo. consta da censur.•r n camara por não flz :l-o, · . 
tabella que acompanha o c••ed1tu de. que O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Bem; possofa· 
agora se. Lra~a, e que eleva o pedtdo a zel-o, m~s não o farei por esse moio, não quero 
12.000:000$ ate á d•ta da jll'oposta (q~e a d~ e .tat11us. 
17 de Out11br .de 1879). lgnor~> a comml<Sã 1 st Como dizia, Sr. presidente, esta discussão· 
dess~ data ate á presente novas deopezus se de •·reJito; é a cousa mai< inutil, porque fazem
têm orden•do. • • » se al desprlzai arbitrariamente, a. ram-se cre• 

b:is ahi, senhor~~. a necessidade de in,form~- dito3, e nem 110 mano• vem-se ao corpo legisla
ções que a comm•.ssilo não teve à ~u·t •ltspost- tivo confeslar: E' verJ•de, por essa arbitrarie
çlio.Ponl ·ra-se mu1to bem na nec •sstdade ,Jess.as dada, g11Stei ilto para •tae niio e•tava autorizado, 
inf~rmações, porque ,não as tem ~ sua d!il· mas g .. ~tei de 'ta e daquella fórma, tendo em 
postção! s.ó o govo!'no e ,quem as pud1a dar, mas vis~a o bem publico. 
o Sr. muuatro do 1mp 'I'IO nil> de\lnenhUI~"· Sr. presiJente, faltam pouco~ minlitos, e eu 

Quaes for m as despezas fOitas de '?•" de ja eltou habitunlo a fallar com o relôll;io na 
Agosto d' 1879, por conta deste ct·edtto de mão, porque c aJa vez o vejo mais inexo-
12.000:000$1 Ninguem sabe. ravel. Ndo posso, portanto, continltar o mou 

Eu não quero tom •r co.ntn> da despeza, ma• discurlo conforme o plano que concebi, de in
quero sab~1· de quanto fot olla, om qu~ se ues7 ve•tigoação dos funl'lmentoi desse parecer da 
pendeu, s1 está paga, st n~o está, a quem f~1 commissiio. O senado rBconhecerá que não as
paga, emfim, em que fut empregado o dt- tou e'n condiçõe, de boa saule para fazer tanto 
nh,iro. • · . . e•furço. Passarei, portanto, a outro a~SI,l1Dpto. 

E' prec1so saber que, d·>sde 1R79 nte boJ ·, Sinto muito não ter esta 10 hontem no se-
ainda não foi liquidada n despez '• entretanto nato, para assistir ao import~nto diaaurso do 
vem-la pedir credito pa.t·~ un~a ~eipe?.a que não nobre sanador pela provincia d1 Minas ; mas 
se cnnlteCB, visto niio estnt• hqutdada ! S. Ex. o.forec~ me bo111 thema para rematar 

O SR. AFFoNso CE~so : -V. Ex. acha que ost.as obie ·vaçõ'•· . 
é exLruordinario este prazo par L a tomada. dai O nobre s •nadar encnron os partilos roliti
cont"'' da.i dospe~as da sêcca na.s provindas do coa que têm denominação conhe··ida no pai~, e 
Norte 7 d:Jcl•ro11-~e tora delles .. Nós ,i à ouvim_os. mais ~e 

o s s A A MoTTA : _ Por ora não u!na e.xphcação a respett~ ~a or,;an~zaçilo mt· 11
• ILVEIR D d • a ntstertal com homens poht1cos· que ltnham OS• 

estou fullando nM despezas a ~ec~ ·. tensivamonte pertencid? "o ~reio ~epublic~no, 
O SR. At'FONBO CliiLBO: - Po1s e d1sso que se e o noht•e ministro do 1mp~r1o cr,to que e um 

está tratanJo. do• in lica los como te11do necess:dad 1 de dar 
O SR. StLVIIllRA DA MóTTA : - Estou me oc- e~sa ~xplicaç~o. uma vez que S9 acha no mi· 

cupanrlo com a j ustilicação do ct•edito dol nt,terJO. 
12.0UO:OOO$UUO. E~, B'~hores,tl!-'!l'lam nilo p~rtenço a n~nhum 

. . . á dos parttdos pnht1cos que tem denomlUaçlto 
A commts>ão mesm~ dtz que sabe, que oat conhecida: nom ao conservador, nem ao li

informada (mas nito se1 por quem, port)Uil nós be . 1 .• õ ãd r.\, 
não p~d~mo; ter .m'"r'~1aç eil, aqUI, seu 0 0 Nno pertenço aos conservadores, porque mi-
Sr. mtlllSIL'O do lll~peno, e ello não quer dar nhas iléas não od ·m conciliar-se com as dou
nenhuma), que a maJor parto dossa despe.zn e~t~ trinas monarchlcas deste partido pela maneira 
feita e paga. ~esta alguma por pagar • qua. e por que ollo as entende, ' 
o lia 'I Quer entao o governo q U•3 o COL'po leg' s- • , . . 
lativo esteja app 1•ovando cr~Jditos som demons• O Sn. C,\RRAO :- S1mpre foi nss1m., . 
traçiio alguma 1 Eu não no;;o, tenho mesmo O Sn. StLVIIIRA DA ~OT'rA,:- Eu serut c~n· 
concedido outros cre li to•, mas h;wendo alguma servador como algum dta fUI, quando o partido 
demonstração, do modo quo n cousa não paroça lib~ra~ se occtt ~11wa de fazer d.oclaraçõea .de 
um oscandalo, ma10rtdndo ; aorta conservalor, ~~ este pa~lldo 

Eu bem disso, a principio, quo esh discns· comprohondcss~ quo 11 monnrcht·• no Brnztl. só 
siio Je cr~ditos ó n coua:1 m·ds superfint qno , po<l? ser de fpnrl!dn o firmn1:·so u custo. d.as .1~
pólo havor, ó uma mascnradngom qn? o r;.o- 1 t1lhgonclas ma1s domoct•Mtcas da conshtUtÇUO 
verno inventou agora, para f"'zer arbttmrla• do Imper10. 

" 
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O Sn. CAnnXo:- Muito apoiado. 
O Sn. SILviJ:IRA DA Moor'J',\:- Si o pnrtido 

conl"ot•vadot• nfio tive>so I'Osistido sompro u 
ncoitat• es.i:ts iutelligonciM mai~ favot•avois ao 
olomento domoct•atico, ou seriu hoje conior· 
vauor; ma~, sonhare.>, como aceitar as inscl'ip· 
çõo.i da bnndoit·a. cons3rvudorn, <ruando osto 
partido resisto, systomaticamento (o parece 
que elso ó o segredo da sua força), a toda 
reforma constitucional, em um paiz ondo a. 
constituição poli ti cu precisa fOI'ÇOlamente de 
revisito fun.lamental1 Nilo posso, pols, acom· 
panhar esse partido .. 

Quanto ao partido liberal, é para mim t•éu 
de crime maior, porque, chamado ao pode1•, 
tem feito ó papel de conservador outra. 

O Sn. CARnXo:- Estil inteiramente desen
cadernado, ou antes reduzido a po3ira. 

0 SR, MARTINHO ÜoiMPOS :-Não apoiado, 
O Sn. CARRÃO :- H1 s~ntimentos, idéas li

berael, mas nlío partido liberal. 
0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Sim, senhor; 

ha sentimentos liberaes, e ou conheço homens 
niuito distinctos p·los seus talentos, pelas 
suas tra.dicções o pelos seus set•viços, que têm 
iclôaa liberaos; porém são idéas platonicaa. 

O Sn. MAI\TINIIO CAMPos:- Nito apoiado. 
O Sn. SILVE IR;~ DA ![OTTA :-Tenho visto os 

homens maia eminentes drsse par'tido adopta
ram os pl'incipiog mas aterradores que n escola 
conservadora podia exigir. 

O Sn. MARTINIIO CA~IPos:-Não apoiado, 
0 Sn. AFFONSO CELSO :-Questão de aprecia· 

çitc. 
O Sa. SILVEIRA DA Morr.•:- Por isso, se

nhores, vemos, v. g., que hoje n monarchia 
JDelmo parece que j!l não se contenta com 
o apoio dos conservadores : está rncorrendo aos 
republicanos, e eu creio que olln não fica em 
muito bo:ts mitos, só se entrega aos inimigog, 

Não posso comprehender hoje o pat•tido con
sot•vudor apoiando uma monarchia. que vai 
pôr-se ú sombra dos republicanoR para manter
ao ; e este ó o papel que vemos hoje oll~ repre
sentar. 

Não contos to que os homens eminentes quo 
têm idóas politicas mai~ a.vançadaa do que as 
do govet•no, possam ser chamados para os car
gos ministoriacs. 

Na lngbtei'l'n, Bright foi ministro com 
Gladstono, o no ministorio de GlaJstono ainda 
ha um ministroradicnlmais(onc8 do que Bright; 
isto pode acontooor, Jloróm ó [ll'eciso que os 
homens quo têm idóas mais adiantadas do quo 
ll.S do /l'OVOI'no, O '!UO Sei'VOrtl COmO ministr0.9, 
não se tenham mostrado partidistas politiro.9 do 
uma out1•a fó1·m~ de governo. O Sr. Bright 
nunca disse que quoria quo ~ !nglntert•n fosso 
rJpublicn, e ainda hoje ello ô fe,tojndo nlli 
como um dos homens mais popuhros, tendo-se 
retirndo do consolho do ministros por uma 
que, tão de ap1·ocinçiio do bomunrcloio do Al•!
xnndt•ia. 

O que ó preciso ó que os homons, omborn 
tenhnm idóns mnis nd'nntndas elo quo na 

do goval'no em quo sorvem, nilo estejam 
em contradicção com seu pt•ocedimento anto
l'ior. 

O senhor senador por Minas, que hontem do~ 
clurou nesta casa ser rJpublicano, faço justiça 
ú uobrozu e elevação de seu caracter, julga-ao 
incompatível parn sor ministro elo uma monar
chill. Pelo menas um b.omem naquellas con· 
dições não olfereae, ao mouarcha a que sorve, 
as gar~ntiaa easenciaes de fiJeliJa.te que se 
devem esperar do depositaria do poder puôlico ; 
ou entilo, senhores, esses republicano3 são 
chamados para· o poder por uma especulaçA:o 
monarchica, para. demonstrar só mente CJ ue 
olles siio moveis para todas a~ casas .• , Mas 
essa injustiça eu nllo faço ao chefe do Estado ; 
elle, aproveitando embora as aptidões elevadas 
dos homens politicas de idéas avançadas, que 
chama para seu conselho, devo reconhecer que . 
esses homens fazem o grande sncriflcio do 
passar por desleaos ás suas crenças poli· 
ticas. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Mas não são obrigados. 
Si ljUerein sujeitar-~e a isso ••• 

O Sn. PaESIDIIINTE :-Attençlío! 
· O Sn. SILVEIRA o.-1. MaTTA :-Nilo s~o obri

gados ; mas V, Ex. viu como o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul, ante-hontem, na sua 
liquid tçlío de contas, a respeito dos ~egocios do 
Rio Grande, explicou a co-existonoin do nobro 
presidenta do conselho no ministerio, apozar 
de ter a.ssignado o manifesto republicano; como 
os nobres senadores hiio de lembrar-se de 
que a explicação que deu o nobre senador 
pelo Rio Grand~ do Sul é que. me autoriza 
a dar esta. agora. Elle não fez, v. g., in· 
justiça. ao nobre presidente do conselho em 
dizer que elle como tllguns tinham aban· 
donado ns suas idétls, e, si tinha sido repu• 
blicano, erll pelo enlevo da moc'.dudo; S. Ex. 
não deu esta explicação, que seria desairosa e 
immeracida a re.<peito do proaedimento do 
nobre presitliínte do conselho. Ello dou outras 
que eu não aceitaria para mim. Disse que o 
nobre presid•mte do conselho tinha ouvido delle 
reprohensilo, nilo po1• ter aceitado o poder, mas 
por ter tido a fraq11eza de assig-nat• outr'ora o 
manif :sto republicano. Portanto, senhores, ou 
estou apre~iandn exactamente o procedimento 
dos homens politicas que se diz tinham idéas 
avançadas o que aceitam Jogares nos conselhos 
da monarchia. 

Agora ó que olles estão bem collocados; agora 
é quo mesmo o nobr.~ m'nistro do imporio está 
no seu papel. 

N110 foi ló. no Rio Grnndo do Sul, ond~ a su1t 
idade, os seus enlevos do mocidade o poderiam 
fuzor ropresentat· outro papo!. O papel qu~ hojo 
rop1'esenta é o mesmo quo duvia ter represen
tado antig1tment~, do sou pl'iucipio, o esta 
explicação ~o pó lo :nr ao npparocimonto do 
todos os homons do idóas tiío nJianl~.lns como 
oram nlguns que tomaram part~ na orga.ni
znçl1o do ultimo ministet·io. 

E', a meu VOI' 1 cstll n ultima dogonoraçiín do 
partido liborn.l,o 6 ]101' isso quo ou, como o nobrJ 
Henntlor por Minas, ntio portonço nem n um 
nem n· outro. 

.. 
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Não compre h ando o partido conservador pelas 
suns ideas de immobilid•1de; nao comprohon
do o liberal, porque, no pode1•, tendo á dia
posição tolas as tacilidados, Ludo quanto tom 

. fundatlo é illiboral,,. · 
O Sn. MARTINHO CA~IPOS : - N1lo apoiado. 
O Sn. SILV:E:IRA DA MoT'!'A: - • • • princi

piando pela loi eleitoral. 
O Sn. M.utTINHO CAMPos:- Nil:o é radica.!, 

é oxncto. 
O Sn. AFFONSO CELso:- Mas V. Ex. não á 

ainda republicano 1 
. O Sn. SILVli:IRA DA MoTTA : - Tenho modo 

de andar tomando nomes. 
0 Sn. AFFONSO CELSO : - Ah ! 
O Sn. ANTÃo : - E' radical. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: --V. Ex. sabe 

que me chamam do radical. 
O Sa. AFf'ONso CELso : - O que nunca com

prehendi. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA : - Pois ou os

plico em duas palavras esta denominaçíto. 
0 Sa, FERNANDES DA CUNHA : - Radical da 

constituição ; o assim os conservadores silo 
tambem radicaes. 

O Sa. Sn:.VEii\A DA MoTTA : _; S:Io atrasa
dos, são condemnados á immobilidade. Não fa
zem reforma da constituição e eu quero que se 
façam reformas e entre ell •s a do poder mo
dere.dor, que acho que é o poder ostre.gador da 
constituição. 

O Sa. AFFON30 CELSo : -Os lib3raos não 
querem raforma da constituiçãn ; o que querem 
o o seu desenvolvimento nat111'al e logico. 

O Sa. SILVEIR.~ D.~ MoTTA :-Os Jiboraes não 
querem nnd!l; o qu 1 querem é ser governo. 
Emquanto os chamam para isto, dilo-se por muito 
satisfeitos. Estão hn tanto tempo com a faca o 
o queijo na mão, e no entanto· nilo fazem .re
formas no sentido lib 'rnl. 

O Sa. Cauz MACHADO :-Apoiado. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Blles não tôm 

feito nadn. 
Depois dizem qus nilo acreditam quo eu S'jn 

radical. Pois o meu radicalismo é bem fncil elo 
comerehonder; tenho-o sustentado sempre e. 
nppollo para o nobre senadot•, ~onjuro-o a que 
mo mostre om alguma contl•adtcçllo. 

Sompt•e quo se trata de ontendet•·se a consti
tuição do lmperio, o mou mdicnlismo consisto 
ontendol-n do modo maia domocrntico passivo! 
o tonho-me encontrnclo muitas vozes com o nobt•o 
sotwdOi', querendo S. Ex. o sentido con
trnrio. 

O Sn. AFFONSO Cl!lr.so :-Contml'io no pen· 
sar tio V. Ex., o nilo contrnri" ás idóas damo· 
crnticas. Tnnto direito cb intorpr0tal-as. tem 
V. Ex. como eu. 

O Sn. StLVElll,l n,l 1\IoTTA :-Senhores, um 
dos homens, •. 

O Su. AI'Iro:-:so Ctcr.so :-V. Ex. ainda n!lo ó o 
doutor d11 lei libot•al. 

O St\. SILVEIRA DA MoTTA :-N1lo, sonhar ; 
sou la minha lei. 

Senhoras, nos Estados Unilos, um dos ho
mens mais popularesdaquelle grande paiz, foi 
o genu!'IIL André Jackson ... 

0 SR, AFFONSO CELSO :-Era Jiberal1 
O SR. SrLVI'liRA DA MorTA:- ••• um dos ho

mens mais pJpulares •• , 
0 Sa. AFf'ONSO CELSO :-Popular sim, mas 

Jibet•al não ; foi um dos caracte1·e~ mais vio
lentos de que falia a historia dos Esta:Jos 
Unidos. · · 

Muito.autoritario e violentíssimo. 
0 SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Violentisaimo 

como os senhot•es são, por~ ue não conheço nada 
mais v10lento do q 110 um liberal 

O Sn, Cnu~ MA_CHADO :-Apoiado. 
0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Só u·m radical;· 

intlammado e intlammador, 
O SR. SrLVEIÍ\A DA Mo.LTA :-0 general 

Jackson, um dos homens mais populare3 dos 
Estados-Unidos, que subiu desde o primeiro 
degrau social até á pre•id~ncia daquella gran
de republica, tinha professado o prtncipio d!l 
autoridade e o exagerou até um certo pon
to, emquanto fJi subalterno e principalmente 
quando corno general combateu 03 inJios 
em uma guerra, f~zondo violencias contra 
elles •.• 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Até mettendo na 
cadêajuizes que concediam ll.abeas-corpus. 

O Sa. SILVEIRA DA MorTA :-Mas sujeitan
do-se a pagar multas de 1.000 dollars, a que foi 
condemnado por um tribunal. •. 

Ora, esse homem com esBes principies todos, 
foi entt•.,tanto um dos coetllcentes mais po
,lerosos da organização americ~na, e teve parte 
muito activa na confJcçito da constituição dos 
Estados U niJos. 

Entretanto, pórle-so dizer que esse homem 
deslocou-se algumas vezes de ~ua posição, quer 
como presidente, quer como ctdadl!o 1 

Os homens politicas tlim obrigação moral de 
c!efender a sua cór politica, do conservar sua 
nuança e, si porventura Pilo os partidos que ao 
deslocam, ossos homens têm obrigação ele so se
parai' r!ellos. 

E' o exemplo luminoso que acaba da dnt• o 
nobt•e senador pela provincin de Minas, liberal 
st1·enuo, constnnte, conhecido pela austerida
de de seus sentimentos e de seus principies; 
elle olhou par!l os de,troços do partido liberal 
e disse: «Não quet•o !Jlais estar comvosco. » 

O Sn. CAnnÃo :-Desanimou. 
O Sn. SILVEIRA DA MoT'I'A :-Sim, desanimou, 

o ontilo appollou pai'a n fórmtl republic.•na. 
g faço ,justiça n este procodor ; acho que o 

honre.do senador ha elo honrar a denominnçilo 
qno tomou. 

Eu, poróm, não tomo a mesma, porque, como 
jti disso, uno quero nomes, quot•o couans; eu, 
'como democt•nta, sou mais republicano do que 
to los ossos ropublicnnos qno se tôm dacl>trndo 
no Brazil, porque estou vondo o pnrtido ropu
blicnno em nosso pair. esposar cnuans quo rc• 
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pugnam ~to lib~rnlismo, o ou ntlo quero cuhi1• 
om tw•s coutl·~cl!cções. 

O mou tur.rono ó o do entendei' libeJ•rimameu
ta a~ instituiçõe; do paiz, contra 11~ C[lllleo não 
quero conspiJ•ar, JlOI'<JUO no dia em que 111e do
chrassu republicano, set•ia um consl'il•adot•. 

O Sn.. MART!Nl!O CAMPOS :-Apoiado. 
0 Sn. 5ILVE111.A DA MOTTA : -Quot•o que a~ 

intituiçõe> de mou paiz sejam democrnticn~ ; 
não ucho que so,ia utopia comvr·•hender um11 
monarchia federa ti vu com prol'lncias que l•Ol
satn servir a si o achlll' n su~ Micilads, sem 
faltar a união intima tfU'l do vem J•ociprocumento 
manter. .. 

E e<tas idéas de moonr•chia federativa s~o as 
que podem salvar a causa monat•chica : não h>~ 
de elln conse~uil-o, lançando-~e no; braços do 
partido republicano, porqun ainda n1lo S·•i o que 
a naçüopódJ e,;perar delle. (Apoiados.) 

Tenho concluido. 
A's 3 horas o 10 minutos da t~r.Je o S1•. pre

sidente deiKou a cadeira da presidenci '• que 
passou a BOI' oceupada ·pelo Sr. vice-presi
dante. 

Retirou-se o S1•. ministro com as me!llllas for
malidades COIU 'I ue fóra recebido. 

O Sr. vice-pr8sid .. nte deu para orJem do 
dia 20 a mesma já lesignada, a .•aber: 

1• pa1·te (atd 1 1/2 hota ela tatda ou 
antes)' 

2• discussãÓ da proposta do poder executivo, 
converti.la em pt•ojecto do lei pola cnrnara 
dos deputados, n. 52, de :1883, lixando as 
força.a de mar para o anno financeiro de :1884-
i885. 

2• pa1·te (à f f/2 hora ela tarde ou antes 
a•ll ds 8) 

Continúnção ein 2• discussão, com a emenda 
o~ •recida no parecer d~> commi<-íh do orç •
monto, ria propost:. do porler executivo, con
vertida eu1 pJ•ojecto do lei pela camara do< 
deputados, n. !35, de 1882, rtue abre lio 
ministerio do imporia um credito extraor
dinario do :12.000:000$, para continuação 
das despezns com os soccorros ás pl'ovincias 
flagelladas pela se••ca e m >los tias epidemie •s. 

Levantou-se a ses<ão ás 3 :1/4 hot•as da tardo. 

55• SESSIO 
111M 20 DE JUI.l!O Dili. :1883 

P•·esidcr~cia do Sr. Barão rle G'otegipc 

SU.\UIAIUO:-IIX:!'IWIRNTH. -OUsoJ•vaçúo:J do S1·. prosi
tlonto.-Suncr;To do um11 lu i 11ruviur.Ld tio Porunmlmco, 
Disr.urdo o roquol'imor~to do S1·. Corroia. Oht~nrv;tçiio~ 
do Sr. Soare~ Jlmntliiu (miuislro do ost.l'llngoil'ns). Ap· 
provação.-rniMI~IIIA r.Ailr& DA. oi\Dil~l 110 DIA. -Forças do 
mar. JJi!leut·sns dos Srs. ,\loira do VascoucollnK o ,run
qnolru. Adln.mouto. Ohsurval:õos du Sr. proshluulo,
stcaUN11.4. I'ARTK liA OIIDEM DO IJIA,-GI'OIIilO an lllillhtorio 
do imporia. EHCOI'ramouto do art f.O. Dlsr.us~1io do 
art. :!u, Discurso Jo Sr. Corroht. Encol'l'nmunto. 

A's 11 horas da manhã achnrarn-so presente~ 
30 Srs. soundoJ'"S, n sabor: Bar1io do Coto
gijlo, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, 

Go.loy, Junqueira, Visconde tia Bom Retiro, 
Visconde de Mudtilm, Ribeiro da Luz, Leão 
Vello~o. Paula Pessoa, Chicharro, do Lnu&ni'O, 
CoJ·roia, Luiz Ctwlos, Cundo do Baependy, Af
fon'o Coisa, Soiii'CS Brnudlio, Barão do Man&ot•é, 
Vi•condo de Abuetó, Dan tas, Barros Barr ·to, 
T ixoira Jcmior, B"ruo d•1 LILguna, Silvoil•a da 
1\lot·tn, Ca;tro Cut'l'eira, Mail'!\ du Vnsconcelloa, 
Vis,ondll de Paranagu·\, SaJ•aiva, Bardo do Ma
roim o Clu·istiuno Ottoni. 

Deixaram de romparece1•, com causa parti
cipada, os Sra. Diniz, Jagunribo, Octaviano, 
Silveira Lobo, Silveire. Martins, llenrlq>te 
ri'Avila, Ca!'J'ào, Cunhtt e Fi;,ruoiredo, VisconJe 
de Ni'étheroy e Viscon le do Pelotna. 

Deixou olo comparec •r, som causa p rrtici
pada., o Sr. Hartio dJ Souza Qu,iroz, 
. O Su. PuESIDENTIII abriu aseqsiío. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
haventlo quem sobre e lia tlzosse observação", 
deu-se por approvada. 

Com par •ceJ•am, depois do aberta n s~•ai!o, 
Oi Srs. Fausto de Aguinr, Pacs de Mendonça, 
Nunes Gonçah•es, José Bonifallio, Uchõ' Ca
v;dcanti, Uiogo Velho, Vieira t.!' Silva, Mar
tin!&o Campos,C:tns.onsão du Sinimbti, Visconde 
le Jaguary, .João Alfredo, Luiz Folipp', Vi
riato >e Mo ieiros, Lafayette, . Antão, Franco 
de Sá e Fernan:les da Cunha.· 

O Sa. 1• SECI\E-rARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do miniaterio da agricultura, de :19 do 
corrente mez, J'nmettendo, om respost,,, uma .. 
demonstt•ação do r.st ·do em IJUB se acha a vur
bn dec1•etada na lei do orçamento do 1882-
188:3 para os estudos .fa t'err<~-via do Mad ·ira 
o Mamo ró. -A q>1em foz a Nqui.;iç:io, de,•ol
von lo depois li ma""" 

O Su. 2" S!loRETAI\IO declarou que não ha
viam pat•ecores. 

O Su. PuresroENTE :-No começo de seu di•
curso, na seB<ào •le hontBm, c nobre senaJor 
pela província <le Goyaz reclamou da mesa o 
cumprimento do rogiln~nto, para o que lhe dá 
dil•e1to o art. 28 do m ·amo regimento. 

A roolarnaçll.o do nobres nador foi para que 
o pt·e-i lente não roceb sse p>ll'oc •res de co>r.
m!ssõos som que estivoHsom assignudos todos 
os sous respectivos metubro;, aen•lo o proce
dente adoptado pela mesa contrario ao regi
monto. 

Dosde que tenho assento no sonnrlo, e não ha 
poucos annos, a Jll'atica tem sitio que n mesa 
acoito os pnt·ocores das commisaõos quando 
asaignndus pnln mniodn. E' l'isto <JUO a mosa 
mio pódo fiscalizar as razões por quo os sonho
roa •on:~doros deixam do nsaignaJ• ossos pnre
oor·es. 

Elles n.s dnrão, ou nadiseussiio,ou requoJ•ondo 
no •wnado que os pnrecet•o.; lhos sejam sub-
mottidos, · 

Poi•tnnto ~ontinuat•oi n oxecutnJ• o rogimonto 
da mesmn fót•uw, ficnndo no nobt•o sonndoJ' o 
dü•eito do propor quulquer indicaçiio para a sua 
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reforma ou pRrn into!'prebç1ío do mesmo l'ngi
mento. 

E' o quo tenho a di~er sob!'•l a roolnmaçuo do 
nobro sanndoi'. 

0 Sn, S!LVJIJIRol DA llfOTTA :-Sim, senhor; 
tomarei o u1eu expediente. 

BANCQÃO DE UMA LEI PROVINCIAL DE !'ERNA~IB!!CO 

O Sr. Oo~:•reliLI-Nito sei quo nova 
SOI'PI'eza e< tará r '"erva la 110 paiz. 

ltomettitlos ao vico-p••osidente da provincia 
de Pernambuco dous autographo• da uma re ;o
lução da rosp •cliva a«em 'léa legislativa, 
S. Ex. deu a suasancçllo em um, que foi ouvindo 
a mesma ass,muléa, e recuso 1-a em out1•o, CJ,UO 
ficou no archivo da secretaria d~t presiJenc1a. 

Eis o que consta a este respeito, co1n ai ex
plicuçõei olHei 1lu1ente dadas. 

O Tempo de f5 do mez findo disse (lê) : 
« Ha t ·mpos foi mudada, 'por determinaç~o 

do honrudo Sr. bispo .lioc.,sano, a sédo d·dro
guezi:; do Poço da Pan1lla para a igr8jilo <lo 
S. Pantaleão do Monteiro, por motivos que não 
vêm a p ·!lo referir. 

« QueronJo harm·mizar os ne'l'ocios ecdneia'
ticos com o~ civi;, o virtuoso p1·alado, encon
trando-se eom o nosso illustrA amigo Sr. Dr. 
Olyrupio Ma1•ques, pediu-lhe que nBSSe snntipo 
apresentaise um projecto na assomblóa provin
cial. Era tão simples a pr ·t~nção de S. Ex. 
Revma. e tão justo o seu pedido, que o nos <O 

amigo fmnulou o p<•ojecto, que foi approvndo 
nas Ires discussões, e ,m que coutra elle a 
menor objecção se levant.s;e, e enviado a 
sancçilo. 

li. Pas •ado; dous ou tree dias devolveu o 
Sr. vice-president~ um do< aiJIOgl'aphos desse 
p1•ojecto, qu" lhe fÕI'II re<nettido, com a de
claraçll:o de havei-o snnccion 1do. 

c Então conta-e1 que d'~qui se teleS'raphOII 
para a ~ô•·te afim d~ que se fiz~sse com que 
do nenhum eff·•ito ficasse o acto da presidoncb 
e que da córto viera a conven ente ordem. 

li. O que ó exacto é <JUe, dous dias dopois 
de tCJr ch,gadoo projecto a a•semuléa, foi r·~
quieitada a sua devolução à pros'denoia, sob 
o pretexto de q ne na o estava de acc) ·do esse 
autogmpho co"'· o que ficdra n'' ser.retal'ia. « 

c Oi nr:ssos ami'l'OS da nssornbléa não con
cordaram e um segundo o!llcio nppareceu, no 
quale3 declarava ~ue não fór:t sancciontda a 
resoli!Çào, e no Diodo de Pert~ambw:o se 
man ou publicai' as razees de não saDCção !1 ... 

« EssA facto é v.rgem nos annaes adn1inis
trativns!> 

O artigo do Tempo motivou a seguinte ex
plicação po1• pn1·te do socrotnrio do governo (lô): 

« A r::soluç io não sanccionada.- E' ineu 
devor vir explicar o facto de ter 11 secret:tria 
da presidencia posto a nota-sanceiono o pu
blique-so-no 11ntographo da resolução da as
somiJléa provincial, quo tran•fere pnra 11 igreja 
do Montoiro a só do da f<•eg-uezia de Nosstl S ,_ 
nhora du S11udo do Poço da Punolln., o tor de
volvido osso autogl'apho ti mesma IISSOiublóa, 
quundo o Exm. Sr. vico-p•·osidon to docl~>ral'll · 
por sua nota a Iupis, quor no officio do t•omossa 

d presidenoia, dess!l o outras rosoluções, quer 
no alto da mencionada rosolução de-não sana. 
oiono. 

« E' certo que na nccasiilo de haver eu apre
sentado e lido a S. Ex. o alludido offioio da 
assembléa, ell1 dnclarou Jogo q11e a mencionada 
re<rluç4o nilo devia ser sanooionada ; mas, nada 
resolveu definitivamouto, pelo qua ficou o oi
ft,tio com ns resoluções, que cobria, sobre a 
mesa do gabinete, . 

« Alguns dias depois conf1renciou o Sr. vice
president~ com o Dr. o!llcial-maior e positiva
monte resolveu não sanccionar u dita r:, solução, 
e deU' nntito os motivos da. negativa da sancçiio. 

« O Dr. official m1ior dnsceu com esses papei1. 
e trans111ittiu essa~ ordens ao Dr.chefd da sooça:o, 
encarre<rada dess~ serviço. 

« O Dr. chefe da S'cção, passados poucos dias, 
voiu pe lir-me qu' declurasse os motivos da ne• 
gativa de s~tncçito do autog1•apbo, que entio 
t1•azia, e que tinha 11 nota a lapis - não sane• 
ciono. 

"' Eu tomei o ,Jito autographo e com elle subi 
ao gabinete de S, Ex. para receber as suas 
orden" a respe'to. " 

« lnfel1zmente estava S. Ex. neua ocoasiio 
ba~tante occupaio, de modo a não poder fallar
Jhe, e deixei de tratar do ne.crocio que alli me 
levou. 

« Mais tarde, nesse mesn10 dia, conferen
ciando com S. Ex. sobre o assumpto, me decla
rou que etfoctivnmente n1lo sanccionava a 
resoluçi!n já roferi la, mas que sanccionava a 
outra referente a um aasumpto analogo na 
comarca de lngazniJ·a, sobre a qual tinha 
entrado em duvilaa si convinha ou não sanc
cionar. 

• Aconteoou, pordm, que estando juntas a• 
duas r,~soluções em q11estilo, não na ordem que 
eu havia collocado, mas invertida, de modo !' 
achai• a relativa à lngazeira em c i ma e a outra 
em baiio, tomo por equivoco e•ta e J,tnço a nota 
de-Sancciono- e mando-a à secç!o para fa
zar o expediente; doixa.ndo a outra sobre a mesa 
para s·1 escrever o fundam·mto da nl!o sancçilo. 

« Fez-se e:uctamente o contrar.io do 'l, ue or
denai! S. Ex., e. do que estava na minha 1nten• 
ção mandar executar. 

« E•se en'l'ano, mui commum em reparti
ções de grande nxpedi0nte, só foi conhecido 
quando teve S. EI. rle assignar a carta de lei 
do p••nJ'cto que niío tinha sido sanccione.do. 

• Esse facto, de tão natural. oKplic~çilo, não 
póde nem deve prejudicar a leS'alidade do acto 
prati<•ado pelo Exm. Sr. vtce-pre-i tnnto. 

., 14 de Junho de i883.-Jose Austregcsmo.'t 
A' vista da explicação do secretario, o 'chef~ 

de secçito, que f,lz o Axpedionto, veiu lambem á 
imprensa ne<tes termos (lê): 

., A resoluçtio nao sanccinnada.- O Sr. 
Dr. J. Austregesillo, secreta1·io da provincia,em 
sou artigo, hoje publicado, declara, do modo 
explicito, quo eq11ivocou-se, mandando, contra 
R..~ intenções lo Rxm. Sr. vico-prosi tonto da 
província, ,anccionar uma resoluçno logis· 
Jntiva, i\cel'ca da li'.lnsfei'Onoia d1 sódo da paro• 
chia de Nossa Senhora da Saudo do Poço da 
Panolla. 
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«N1io obstfinto,cumpro-mo tambem por minha 
voz doclat'lll' que do mosmo doutot• l'lCebi pOH· 
soalnl'nto n r"soluçlío nlludida, nfim do sor 
sanccionttdn.. Púl'Óm n.pre<entei-a pt•óvil;monte 
ao Sr. Ot• .Gitil·anu,officud-maiot• da secretari11, o 
qual, rocommendando-me n obset·vancin da Ol'• 
dem recebida, em acto continu do npagon a 
nota a lnpis ..... nao •anccinno-quo eat!Lvn. e<~ri· 
pta na resolúçtio, conservando o-S-(tndtcattvo 
da sancção). 

« A' vista do que, distribui, pura bvrar o 
competente despacho, n resol~çito n~ 1• official· 
da secção a meu cargo. que e quast sempre o 
incumbido desse serviço, O despacho foi refe
rendndo. 

« Poróm no dia 9 do corrente o Dr. Austre· 
gesillo declarou-me que se havia e1uivocado. 

« Respondi-lhe que não ero. eu de modo 
nenhum o culpado, nem mesmo de falta de 
cuidado, tanto mais porque próviamente in
struira o Dr. Gitirana, quo reiterou o cnmpri· 
monto da ardam a mim tt·ans111ittida. 

« Respondi ainda ao mesmo Sr. Dr. Austro
gesillo que o origiMl da resolução sancciona
da já hauia sido deuoluido com outros auto· 
graphos ao Sr, :1° secretario da assemblda le-
gislatiua prouincial. . 

«De plano, portanto, se vertfica que nem 
directa e nem in.lirectamente concorri e nom 
a secção de que sou chefe para o incidente, 
constante da. publicação á que me refiro. 

« Recife, :15 de Junho de :1883, -Dr. Henri
gue M oscozo. ~ 

O senado apreciará. o valot• destas explica
ções; eu n1nhum commentario farei. 

O SR. CRUZ MAcHADO :-Isso é o inconve
niente do processo das notas a lapis, de que 
não cogitou o acto nddicional. 

O SR. JoXo ALFREDO :-E' o telegrapho quo 
está mudando tudo. · 

O SR. CoRREIA, :-Importa, poróm, saber si 
a resolução foi ou não sanccionada. · 

Foi li:lo, apoia lo e posto em discus•ão o se
guinte 

Requo1·imonto · 

« Roqueiro que pelo ministerio rio imp)rio, 
se peça uo govorno a seguinte informação : si 
foi ou nilo sancciona .a pelo vice-presidente da 
provincia de Pernambuco n re<olu~'ão da assem. 
bléa legislativa da mesma provincia quo tran9• 
Í•JI'e l?ara a igreja do Mont ·iro n séde da fJ·~
guezJa do Noss11 Senhora da 5nudo do Po 0 
da Panella.-Manoel Francisco Oor1•eia. • ç 

O Sr. Soare"' Bt•u.ndão (ministro 
de estrangeiros):- Sr. presidenta, o facto do 
quo ·ncab11 de tratar o nobro senador pelo Pa
raná, não mo é desconhecido, comquanto nilo 
tonhn dello noticias minuciosas. 

Posso, porém, doado já assegut•at• n S. Ex. o 
no sanado que o quo .leclurou o socrotario da pro
sidoncil1 do Pernambuco ó a oxprossiío da ver
da lo. O vico-prosidento da provincia ó um 
caracter sório o honesto •.. 

O.Stt. Lutz Fllll,IPPE:-Apoindo. 

O Stl. SOARJaS BRANl>Ão (ministro do ostmn
goiJ•u.'lj : - •• , . o posso g~r~nti1• tambom ao 
nobre senador o ao senado, quo d'aqui nílo mo 
conqla quo fosso expo~itlo telegt•anunn. algum a 
t•espeito de Homolhanto facto, cl ue aliás não me 
parece que possa tet• gt•anlo ilnpot•t meia', 

E' um simples engano ou equivoc•J entt·e a 
secretaria e o gabinote da presicloncia. O vice
presidente do. pt•ovinciu, t•epito, olferoce no seu 
caractet• tant11s garantias, cpto seguramente 
está aciml1 de quaesquor auspoitl\s do manejos 
purtidarios de semolhanto ordem. 

Pódo-se, poi~, acr~ditat• n11 voracidade do 
que declat•ou o secretario. 

Foi .simplesmente uma conrusilo de notas 
qu•l deu Jogar no engano de quo se trata, o o 
vice-presid mto da provincia, quando occorreu 
o fncto, communicou-m'o cm cat•ta particular, 
não entran .lo em explicações minuciosas por 
parecer-lhe que provavolmetlte não assumiria 
maiores propot•çõea. 

Mas as informações que o nobre senador 
pede em seu requerimento hüo de vil· •.• 

O SR. Luiz FELIPPlll : - E poderemo3 então 
discutir o fucto. · 

0 SR. SOARES BRANDÃO (ministJ'O de es
tral~gairos) : - • , •. o discutiremos então ostn 
questilo. 

0 SR. BARROS BARRETO:- A questão e saber 
si a lo i esta ou não snnccionada. 

Nilo havendo mais quem polisse n pnlavra. 
oncerrou-s'J a dicussiío. · 

Posto a votos, foi approvado o roquot·imonto, 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

FORÇAS DI!: MAR 

Achando-se n11 sala imme.liata o Sr. mtniB· 
tro <la marinha, foram sorteados para n depu
tação que o devia r"ceber os Srs. Barão ela La
guna, Loão Valioso e Paula Pessoa, e sondo o 
mestuo senhor introduzido no salão com as for
malidades dJ estylo, tomou assento na mesl li 
dit•eita do Sr. presidente, . 

Proseguiu em 2• discussão, com o parecer da 
commissão tle.mat•inha e guerr.1, o art. :1• da 
proposta do pode,• executivo, convertida cm pro
jecto de lei pela camara dos deputado>, n .. 52, 
do 1883, fiiando ns forças da lom:t par.• o ~nno 
fin~nceiro de 1884-:1885. 

O Sr. lUeiru. de Vascon• 
cellos:- Sr. pre;idanta, antes de tomar 
em considornçi'ío o discurso hontem proferido 
pelo nobre sanador por Santa Cathnrina, furei 
algumas obser~•ações u respeito da administra
ção da marinha cm geral. 

Começarei f·licitundo o nobre ministro, por 
se achar collocado om posi1'1ío tle prestur bons 
O rolevnntOS Set•viçOs Jl mat•inhr; brnzileit•n, que 
tom direito a esporar de S. Ex. csfot•ços o de~ 
dicaçílo pm•a collocnl-n em condições de ver
dndeil•a pt•osparidtlde, desenvolvi monto o pro
gro">o. 

A rosp8ito da pnstu da marinha, existo um 
pt•oconcoito, que tenho ouvido manifostfit•-so; 
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ontondom alguns quo ó menos impor; anta 
do que as outras pastas, 

Conaidot•ad!l. quanto li politica a pasta da ma· 
t•inha ó ronlmonto monos importante, o assim 
deve s~r, os negocias da marinha devam se con· 
servat• afastados do; i ntertsses politicos, o da~ 
convonioncias pnrtidarias, que muitas ve~os 
so chocam, e se aoham om collisilo com a admi
niatmçiio publica, em muitos de seus ramos 
mais importantes, 

Considerada, porém, quanto aos variados 
serviços da mal'inh '• seus melhoramentos, re
formas e instituições não é monos importante 
do que as outras. . 

Na pasta dll marinha agitam-se altos inte· 
r e ;ses soe ines, grandes melhoramentos e re
formas urgentes, que não devem aor adia.das ; 
ella põe em contribuição os principa··s elo-· 
montas da dofe~a nacional, da honra e integl'i· 
dade do paiz. . 

O que vale a marinha brazileit•a, seu met·e
cimento e serviços vanbjosamento prestados 
ao paiz todos reconhecem e proclamam, o eu o. 
faço. com satisfação. · 

A marinha brazi I eira tom•Bl assignalado a em· 
pre por actos do h.eroismo o gloriosos feitos em 
todas as lutas externas em que o Brazil tem-se 
achado empenhado. 

A ultima campanha do Paro.guay o uttcsta 
com brilhantismo; dess~ campanha tão glm•iosa 
para a marinha brazileira destaca-se a immor
tal batalhado Riachuelo, batalha, que tanto teve 
de modesta considet•ada em sl mesma, cm seus 

·recursos de combate, quanto de imponente, su
blime e elevada, pelo heroismo e valot• inexce
diveis do.s poucos bravos que uelb pelejaram. 

Em todos os commettimentos militat•,.s a ma· 
rinha brazi!eira tem uma pagina de gloria, um 
feito importante. 

H11. uma grande vantagem na administração 
da. marinha: é q_ue muitas reformas om s.na 
legislação e admm1straçiio podem~ae effectunr 
independente de nugmento de deapezns para os 
cofres publicas, sem augmmtar os encargos 
financeiros do paiz, o que não sue cedo em outt•as 
pastas. 

E' assim que, para ao. realizar t•eformas im
portantes, como a da instrucção publica, aa mu· 
nicipaes ou provinciaos é neceaaario um au
gmento de despez!l, o despezns cres~idas. 

C"mo se poderil fazer as reformas das muni
cipali.iades e das provincias, sem augmento d1 
despeza, quer para o pes>oal, quer para o> re
spectivos serviços 1 

Muitas províncias e quasi todos osmunicipios 
estão depauperados, niio dispõem dos recursos 
precisos par11 occorret• a d11spezaa urgentes. 
Qualquer reforma, para bem conaultnt• oases 
interesses, não poderá produzir resultado pra
tico e de vantagem para o paiz, sem augmentar 
aa rendas do municipio e pt·ovincin. . 

Na pasta da morinba pórle-ae roaliz 1r ulgumna 
reformas o melhm•nm~ntos HOrn o augmento de 
doapeza ou com pequena despeza, o nisw vai 
uma grande vantagom, porque facilita essas 
refot•mns, algumas Ltt•gontes e importantes. 

Tudo dependo principalmente do ministro, 
que ó quem clt!. impulso, dt!. o exemplo do acti
vidade o de energia no trnballto, o quo pro
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movo e inicia, desenvolvo o corrige ; o minis
tro ó o p1•imeit·o obr.liro, o iniciador, a sou 
exemplo todos se interessam, a seu ludo estilo 
os au:s:iliat•es, ·o alguns oneontrlll'á o nobt•n 
ministro mui diatinctos e pt·e~timosos, como ou 
os encontrai, o com com gt•undu proveito. 

Pet•mitta V. Ex. que lhe chamo a attonçiio 
para algumas dessas t•oformas de que tenho oo.
nhecimento, que estavam om andamento ou 
i niciadua, e Cj uo devem ser realiaad~s ; farei 
menção o m lU'uueiro logar de um codigo penal 
para a ma• i11ha llraziloira. Não preciso onca• 
recer a sua necn<aidade, 

E'. com offeito digno de reparo e mesmo de 
censura, que ainda hoje o col;ligo penal da ma
rinha braziloira sojam os celabres artigos de 
guerra mandados publicar com torça de lei por. 
alvará de 1900. Portugal, de onde he1•dám.os 
essa legislação, já tem seu codigo penal e 
igualmente todas ad nações ; só o Brazil é que 
se reg-e por. esses artigos do quasi um seculo 
do exiatencia ! · 

Nesta parto, o exercito tambem reclall)a pro
videncia igual, e e p·lra sentir que o importl 
tnnte projecto do codigo penal, que foi formu
lado pat•a o exercito por· capacidades m li tares 
até hojo não tenha sido aproveitado e pobto cm 
exocuçilo. Na marinha está mais ntras1da essa 
reforma ; não existo pr~jecto ;;e codigo penal, 
mas o conselho naval estti encarregado desse 
trabalho, o o nobre miniatt•o h a do encontrar no 
conaôlho naval um bom auxiliar par~ essas e 
outras reformas . 

Eu encontrei na pasta da marinho. diveroos 
trabalhos pt•eparados pelo conaolho naval,o com 
o parecer da secção de marinha e guerra. do 
conselho de estado; ·alguns aproveitei, outros 
existem dig·nos de serem · tomados em consi
deraçlto. Convem realizar uma outM reforma 
que ainda eatú. adiada, e é urgentemente recla
mada: é a orden<>nça ou regimento para o ser
viço de bordo, p1rll regulat•. us relações entra oa 
diversos commandos dos n1wios e forças n11vaes. 

Esse serviço. ai11da é regulado em n::ssa ma
rinha pelo regimento pNviaion •l do 1796, já 
substituído em Portugal por uma ordenança 
moderna; e.utretanto,. sendo esse regi,ueqto 
inteiramentQ deficiente e·cheio do lacunas, ó 
do todo insufficiente ; esse serviço faz-se a 
bordo quasi tumultuariamente, sem ordem nem 
sy•tema, póde·BJ diz~r quo ó o com mandante de 
cada navio quem estab1leco por sua conta as 
regras e preceitos no set•viço de bot•do. 

Todos os officiaos reclamam um regulamento 
quo Liniformiso osae serviço. A esse respeito 
existe Ull\ projecto do ordenança, que o conae· 
lho naval formulou em 18G6; ó um trabalho 
importante; foi submottido no estudo da sJcção 
de marinha e gu'll'l'a do cona.elho de estado, quo 
julgou-o bo:n e opiMu, p~r:t que fosse po~to 
om execução, sendo mo~tficado em algumnD dts· 
posições. 

Ultimamente submetti osae trabalho. ti revi
alio do conselho naval, que desempenhou-se 
dessa lnl'ofn de mnneit•a digna do lo.uvot• ; tra
Llnhnu par.'\ isso om sessões consecutivas extra
orJinat•iaa, com a asaistoncifl elo. ministro. 

E"su revisão eatd. concluidn, consi<loro. o trn" 
balho digno de sor adoptado ; foi n,cnl,l.nd,o 



quanrlo tive do dtlixnt• a pasta. O nobre minis
tl'O tome osso tmbalho om considot•n \•ilo; e !lo 
O met'OCO, 

Tratando do sot•viço do bordo, vom a pt•opo
sito fu~e•· algumas observações a respeito do 
sot·viço do criatlo! o co~inhoil•os ; estu lambem 
desorganizado o, com o poquono sn!tu·io que ó 
destinado pm•a osso set•viço, n•To lm quom quoi
r& oncarregur-3o dello ; dahi resulta quo os 
commandant·~s, sem que a lei autorize, mas 
forçados pelas circumstancias, lôm consen
tido que marinheiros do bordo o prestem, 
sondo alguns commandantos obl'igudos tL nlu
gar criados ou cozinhoil·os u sua custa, o .que é 
uma iniquidade, attonta ~ pequonhoz do soldo 
que recebem. Diversas pt•opostas existem sobre 
essa refot•ma. 

A ultima ó um trabalho elaborado por uma 
commissilo de generaes ; julgo essa proposl!• 
digna de ser adoptada, mas não o qutz fnzor 
sem c1ue fosRo vol'ificada pela exporiencia a 
conveniencia de sua. adopção ; por i~so mandei. 
provisoriamente pôr em e:.ocução nos navios 
que estavam em sot•viço do evoluções, para de
pois resolv~r, como fosso mais conveniente. 

No ·meu relatorio faço. mençlío dessas refor
mas, e apresentei algumaq idêas a respeito d11 
reorganizaçffo C[UO pret,mdia dar a escola do 

'marinha; nilo prec1so reproduzir agot•:t o que 
ju disse sobt•e o plano dessa reforma ; chamo a 
attonção do nobt·e ministro para importantes 
parecere~ e proposhs elaborado> pelo conse
lho do instrucção da escola do m~riuha. 

E' occasi!io opportuna do nobre ministro so
licitar autorização do parlamento para realizar 
essa roforma,rounin:lo o collogio naval á escola 
de marinha, e se pretendot• pt•omover qualquer 
providencia a .respeito, conto com o meu 
apoio e coadjuvação. 

O corpo do saudo precisa sor reorganizado, e 
para osso fim pende ,de decisrro do senado um 
pt•ojecto; a es>e respeito ó pt·eciso que o 
nobre ministro se entenda com a commissão do 
sen~do, para que àojn tomado em co~sidoração o 
proJecto que esta peBdente de dohberaçiio, o 
estou certo que ella se prestar:\ a s:ttisfaze1• os 
desejos do nobre ministro, prestando assim um 
sorvtço a essa classe de funccional'ios. Mas: 
Sr. presidente, de todas as reformas h" uma 
que, não sendo menos importante, ô talvez a 
mais urgente, e devo ler a primazia : ó a re
forma das companhias do aprendizes ma ri· 
nheiros. ' 

Esta instituição, incontestavelmente sahin, 
que podia prosbr grandes serviços :\ marinha 
brazileira, não Iom correspondido n asse desi
dcratum, pelo estado de dcsorganiznção om quo 
so acha ; desde quo ficaram privadas do 
pessoal necessnrio, o começaram a ser diri· 
g_idas o_xclusivamonto pelos capitães dos poJ·to>, 
dJstrllhJdos com ns funcções de snu carg'o, o!lns 
começat•am a declinar o a docahir de sua im
portancia. 

A lei do orçamento vigonto autorizou o go· 
verno a root•ganiznr essas companhias, mas 
com uma rcstricç•!o ; a do niío podot• cxcrdor a 
vorba do ot•çnmonto, e•sa t•ostl'icç!lo tornou im
J?OBsivol ossa nutori~açüo, porque niío so podia 
Ja~or ossn roorgamzaç1io som nugm·•ntnr tt 

1lospozn, s11lvo reduzindo sou numero, como 
disso no sonndo, nn sosslio do annr rn~sa,lo. 

E' nocossal'io um commandanto espec<td, <1u;, 
seju. nm o:llcinl distincto que possr\ onclll'rogar• 
so dosse serviço com proveito, disciplina o in
stJ·ucç.lio 

Para dil'igil• a escola ó pt•eciso um profossot• 
do primeit•as lettras; nctualmonto ó o cape!lao 
q uo sot•ve de pt•ofossot•; mas,ú vista do ordenado 
mnt·cndo para o capeUiio, não tem sido possivol 
encontrar sacerdotes quo queiram accumular na 
funcçõ~a de cnpollão o tlo professor: dahi resultu 
C[UO qunsi todas aS companhia~ tôm estado B?m 
capellão.e som profe<~or; entretanto, o ensmo 
prtmario nas companhias é tão nocessario como 
a instrucção militat•, e até cet•to ponto mais 
neces.sario, pot•q uo a instrucção militar podará 
set• dada no corpo dos imporiaea mnrinho1ros, a 
bordo doa navios, e na escola pratica ; mas o 
analphabeto quesJhirdas companhias de apt•en
dizel marinheiros continuara analphabeto, e o 
senado comprehonde quo .um marinheiro ànal
phaboto não pódo ser bom ; em todo caso não 
podorti ser perfoito. · 

O ensino primaria, quanto a niiJn, ó ainda 
maia iml?ortante do que o ensino religioso ; o 
professor de J?rimoil•aa lettras ci mais necessario 
nas companlnas do que o proprio capellão. O 
onsino religioso, na parto relativa á explicação 
do cathocismo, póde ser dado p:•lo professor de 
primeil•as lettras ; o, quanto aos oull•os actos 
religiosos, po:lem ser administrados na capolla, 
011na igreja matri~ da aóde em que esti vol' col
locttda a companhia do aprendizes. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA :-Tudo isso jtl 
tJnho clito aqui, a no entanto nem V. E.'!C. nem 
ministt·o nenhum tomaram em consideração. 

0 SR. MEIRA DE VASCO:iCELLOS :-Não hasta 
dizer, ó nocossario quo o governo possa fazer, 
e elle não o póde sem estar habilitado; fiz o que 
ora possivolnos limites logaes, o ja tenho s1do 
censurado porctuo destaquei otlletaes· para as 
companhias; não podia creal' despozas para um 
commandanto especial e para um professor de 
primeiras lettras. 

Pat•a augmentat• a despoza com esaos empre
gados o outt•os que seriam necea,arios pat'll a 
boa organização das companhias do aprendizes, 
é pt•eci'o que o corpo legislativo autorize. Eu 
estou prompt) a prestar o meu voto pa1•a esse 
fim, o mesmo ofl'erecer uo pro,jecto que se dia· 
CLtto uma emenda nPsse sentido, porque osso 
serviço não póde continuar prejudicado, 

Os corpos da armada ost:To actualmente com· 
plc,tos, o urgo nosso momento que sejam orga· 
nizndas na companhias, d1 modo que daqui por 
diante poss~m fornecer pessoal para 11 armada, 
o r1ue ó difficil no ostndo em que ollas so acham. 

O nobre senador por Santa Cntharina, na~ 
suas censuras que fo~ hontom, incluiu o facLo de 
ou ltaver destacado otllciaoa p:tra companhias 
do aprendizes ; niiJ mo arrependo do o to r fuito, 
com osso oxp· diante consegui que fossom as 
companhias molhot· inspeccionadas o discipli
nadas, do qtto, como Rtó onl!io, sondo nntro
guos o immodiat~tmonLo rliJ•igidas por in· 
t'orioros o s~~rgentos, quo niío tom n inst.rucçilo 
no c essnl'in nom 11 cnpncidndo procisn para sor• 
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viço Wo importante, o alguns ntó viciados, do 
moto <JUO ulgum:ts compnnhias constituium 
antes um fdco d' cot•rupçilo, do que umo. escola 
do futut•os mnrinheil·os. 

Pnr~~o a instrucçl!o militlll' silo nocess~rios 
com olfeito nnvios-escolas e eu mnndoi construir 
nlguns no.s forç:ts do orç,tmento ; íl~ o q uo foi 
possível, mas só se podet•Ll fo.ze,• com nutoJ·i~a
çilo legal. 

Julgo convenionto a dimiliuiç4o dns compa
nhias, dando-se-lho nova m•g!uJi?.açiio, sem di
minuir o pe.>soal; dahi resulta econolllia, e com 
os ta economia podia-se cobrh• parte das despezas 
que' accroscessem com a novo. organização. 
Pódo-se nssim fazer uma boa reforma sem des
peza alguma, ou com pouca despeza. Mas o 
s~nado ontondeu do modo diverso na sessão do 
anno passado, e o nobre senador por Santa Cn-
thnrina oppoz-se a essa idén. · 

Pois bom; diminuindo ou não o numero d'1s 
companhias, ó necessario que aej~m reformadas 
essas escolas de aprendizes. 

O Sn. BAnÃo DA L.~GUNA : - Estamos de 
~ecór;:!o. 

O Sn·. MmRA Dili VAscoNClllLLOl : - Não é 
possivel melhorai-as no pé om que devem ser 
collocadas, corn a unica providencia de de.lt!lcar 
offieiaes para commandal-:~s ; porque essa provi
dencia é limitlldu, é restricta e por su11o natureza 
extraordinal'in. SómBnte podem ser destacados 
para este serviço otllciaes que tiverem comple
t!ldo o tampo de embarque, do sorte que não 
possam ser prejudicados em seu nccesso. 

Liguei a devida importancia a e.9se ssrviço, 
declarei que o consideraria relevante, mas 
assim mos mo encontrei difficuldndes. Muitos 
otllciaes distinctos não quizeram, o com alguma 
razão, empregar-se nas companhias, porque, 
embora eu promettcs;o quo consideraria o ser
viço como t•elovante, o de me!'ecimento, amanhii 
outro ministro poderia niio entende!' dt~ mesmn. 
fórma, Por essa razão ou niio coagi nenhum 
official a aceitar semelhante commiss>io, mes
mo porque não podit antepor o scl'viço em tet•ra 
ao serviço no mar. 

Ha olltt•a reforma qtta póde-se fazer f1cil
mentn, omboro. tenha sido em outra o~casião 
muito discutida, o pareça que olferoce cliffi· 
cul!lndes: ó a quo diz Nspeito á mudança de 
postos do gonoraos, par:L pol-os de h'u·m~nia 
com os postos g,mernes das marinhaA estran
geiras. 

Como" s"bo o"senado, por mais do uma voz 
tom-so -dado conllictos entt•o gonoraos, so
b!'otudo a l'ospeito do chofo~ do divisão, entro 
os gonernos do mat•inha o •trangoira e da bt•a
úloü•a, porque os postos não o~ tão harmonis~
dos, de~.modo que os gonoraes SOJnm PeeonhoC!• 
dos fnmlmonto. 

Muitas vozes coJlfundo-so o chefe do divi
siío do Brazil com um ca\Jittlo do mar o 
guo!'ra, o tom snccodiclo fJUO a guns gonoruos 
doixnm do recobor as continoncins o cor
tczias fJUO lhos siío devidas, por causa dosso 
ongano. 

Esta inconvonic,nlo póclo·BO l'omeclinr com· 
1Hll:Í rofOI•iiln nillitO ~ÍmpiOs ; nuo j'lrocisrt lilt· 

grnontnt• ns despezns nom alterar o quadro, 
ó bnstnnto n mudança dos nomes doa generaes. 

Qnasi to.la a marinha estrJngoirt' tom tres 
postos do gono!'nos : almiranta, vico-nlmirante, 
e contt·a-ahuiJ·ante ; todae ollns tôm hnrmo· 
nisndo assim as patentes d1 s3llB S'.eneraes, 
para evitar equivocas quo possam mottvat• :·e
clttmações . 

Sómento a marinha ing!rtza e a. russa d que 
tõm mais um posto oxtraorJinario do general ; 
a inglo~a tom mais o almirante de armada, o a 
russa o general-almirante. ,A marin~a bi•az.i
loira tom os postos d~ almirante, VIC9·~lml• 
ranto, ·chefe de esqu1dra e chefe de dlVlsãO ; 
mag o primeiro ó um posto accidental e !JX
tr~ordinal·io, Lanto que sómonte ó preenchtdo, 
om casos extt·nordinnrios e por serviços relo 
vnntes; esse posto, . portanto, tlc:1rá. corr~spon· 
de11do ao almiranta de (rota d11 marl'!halng~e
za,"e ao genc··al·alm ·1·ante da Russta. Asllm 
pode!'iamos ter na marinha brazileira o gen~
ral-almirr~nte, e os tres postos do quadro ordi
nario, com estas denominações: almirant~, 
vice-almil·r~nte e contra-almirante,tlcando desta 
r~rte hM•monisados os postos da marinha bra
zileira com a de todas as outras, á excepção 
de muito poucas, que nã1 possuem tres po>tos 
de gcneracs, como o Chile, a Dinamarca, a 
Suecia e a Republica Argentina, que têm dous, 
o a Noruega, que só monte tem o posto d~ con
tra-almirante. Essa alteração mantem tgual
menta a harmonia e correspondencin com os 
postos de goneraes no e:s:ercitó, e que ó neces· 
sario e con venien to. 

Assim, St•. presidente, sem • modiflcr~r nem 
alterar as hont•as nom os vencimentos o gra
duações dJs patentes, sómonte com a mudança 
de nomes, pócle-se conseguir um ~esultado, que 
ó importante paPa o serviço da nmrmha, em bUas 
relações militares. 

Para isto seria bastante uma emenda na lei 
que sJ discute; si o nobre ministro aceitar, o 
si ou mo convencer de quo o senad•J tambom 
aceita, não tenho duvida em propal-a; em todo 
o caso prometto sustentai-a e dar-lho o meu 
apoio. 

Feitns estas considerações goraos no intuito 
r:p prestar algum serviço á mnrinh~ o ao no
oro minlstJ•o, cuja admini~trr~çll!! na pasta da 
marinh11 eu dosojo que fique asstgnr~lada. po1• 
actosquo o rocommondem 110 paiz,pas!o a tomnt• 
em consideração o discurso do nobt•e senador por 
Santa Catharina, 

S. Ex,, qllo, como disse o to :los nós o co~l!c
comos mostrn-so sempre modot•ndo opposteiO· 
nista, 'porôm opposicionist::: go~o!'n!lmentnl, a 
meu t•ospoito, onti•ctnnlo, nuo d1go _que fosso 
orposicionistll o:s:lremndo pot•quo n!w hr~. oppo
sicionista dianto do governo que J ti fo1. Mas 
inconstestavolmento foi muito severo o, per
miltn-mo r1uo lho dign., bastante oxngerado o 
injusto ... 

O Sn. B.utÃo M L.lGUNA:-V. Ex. ó quo sup
põe isso, 

0' Sn. l\fJ&lHA Dlll VASCONCJII,!,03 , • , nas 
aprocinç·õoR <JUO fez tt rospoito elo netos quo 
prat.iquoi 110 mini~l\H'io do. mnritthn·. 
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E' corto que S. Ex. disso que jti mo tevo 
sympmhias; puroco·mo que urro as tom nmia; 
pot•óm a quo~tiio uilo ó do Hympnthins, o sim do 
justiçn, que ui'ío deve aor nogudn nom libot·n
lisndn por sympathins. Nilo tenho por isso mú 
vont:tde a S, Ex., antes agt•udoço quo mo pro
porcion:,sse oppm•tunidudo, fucilitnndo-mo occa
siilo para j ustificm•-me das uccus~tçõos que mo 
foz, e realmente melhor foi quo na ex:tet•nnsse 
p11.ra serem apreciadas o explicadas, A vord·•do 
é que o diacul'iO do nobre senador a respeito 
do ex-ministro da mu!'inhn foi umlibello ac
cusatorio ; eu vou o1ferec •r o contrnriodnde, o 
senado e o paiz quo nos julguem. 

Uma dns p1•imoit·~~s obsot•vaçõea do illustl'e 
senadot• foi a respeito dn ultima promoção que, 
segundo entende S. Ex., cu tlovia adiar pllt'n 
Jli'Omover ao mesmo tempo dous ofl!ciaes ge
not•aes. 
· O SR. BARÃo D.~ LAGUNA:- Note que ahi 
nilo fiz censura, · 

0 SR. Mt•:JR,i DE VASCONCELLOS:- Folgo do 
reconhecm• isto ; o nobt•e senador niio fez cen
sura, porque n~o podia deixar _de re~onh.ecer 
que fiz com effotto uma pt•omoçao mutt·• .Just·t 
o merecida, mas ol>sorvou que eu a devera tor 
~diado, porque, havendo out1·o offici.tl tambem 
distincto a promover, podia promover ao mesmo 
tom po os dous, 

A esse t•espeito disse S. Ex. que eu tinha 
o util e o agradavcl pat•a oscolhor. Não sai 
qual ó o uLil o o agradnvol a que se roforiu 
!:', Ex. Parece que o util ora a promoção im
medinlll. e o agradava! seria Olpcrat• que se 
désse entra vaga. 

0 SI\. BARÃO PA LAGUNA : - 0 util C O agt•a· 
davel era promovei' ambos os ofl!ciaes genc
rnes. 

0 81\, 1\!ElllA DID VASCONCELLOS.: -Mas O que 
V. Ex. quor nada menos import•t do que v:ola
ção da lei ; cu nilo podia estabelecer este pt•c
cedente. A ultima refot·ma da lei de promoções 
determin·.t em termos positivos que a pt·omoção 
seja feita à propot•ção que cada vaga se det•, 
Esta reforma tem pot• fim fazer cessar o gt•ave 
incOiweniente do que os officiaes do mariuhu, 
ao em vez do que succedia no c:~:ercito, ficas
sem esperanJo sua lli'Ollloção no fim de cnda 
anno, privados até entiio das vantagens e pre
rogntiva., t•osultuntee da promoção. Pot· conse
guinte, desde que so dú uma vaga, o ministt•o 
cumprittdo fielrnonte a lei, deve procura~· pre
enchei-a o mnia breve passivei, demorando-a 
npen11.s durante o tempo nocessario para sot• 
JWopwado o respectivo processo no conselho 
naval, e pam no seu gabinete ostudat· a pro· 
posta e resolver. 

Si se pudossn ostll.belocor o procedente de re
tnrdar-so o preonchimento dn uma vnga ató 
abrir-se OUtra, pat• OJ:istit• Ua f·B<'ala Olltl'<l Offi• 
cinl tnmbom clistincto, entiio tnmbom ao devin 
t•ota!'dnr o preenchimento do uma vaga ató 
hnvor mais duns ou troa, quando houvosso mr1ia 
dous ou troa olTicinos dignos do promoção ; mns 
o pl'imoiro qnn I inha o dit•oito do sor promo
vido immodintmnonto ficnl'in protel'ido com vio
lnçllo flngrn!lte cln lài. Portantb~ ó nobrM slintt-

dot• aconselhou-me 11ma infracçcro manifesta da 
lo i. 

O Sn. RutXo uA LAGUNA :-Nito aconselhei n 
V. Ex., nem ne .. nselho n ninguom lllJUi. 

0 SR.Ml!!RA DE VASOONOEI,Los:-Si não acon
selhou, f<JZ reparos que im[lartam ... 

0 SR. BARÃO D,i LAGUNA:-Emitti minha 
opiniílo e nada mais. 

O Su. M.mlM ·DE VASCONCilLLos :-Si V. Ex. 
tudo qu11.nto 'tuiz foi emittit• sua opinião, . 

O SR. BARÃo DA L.~GuN.~ :-Não aconselhei 
nem quero aconselhat•. 

0 Stt. MIIIIRA Dili VASCONCELLOS :-Dos lo q UO 
externou opinião contraria ao acto q<lo prati
quei, ó claro que reprovou esse acto; mas, se 
não teve isto em vista, estimo que t•econheça 
que méu procedimento foi cot•recto, foi regular; 
eu não podia adiar" l'rom<~çiio, 

Tratando-se de promoções, Sr. presidente, 
nilo posso deixar de responder 11. uma censura 
idontiea feita n:l outra cnmnra. Preciso aptt· 
!'RI' este ponto, pot•quo tt•;ÜD.•SO de uma qneS• 
tão sel'ia q uo tt•a1. o odioso para o ministro. 

E"se negocio involvo cho,jue de intet•osse.s 
inclividu·aes, desperta o amor prop1•io, e o re;en
timento cont1·n o ministl'O, que tem consciencia 
de tJrocedcr com loda isenção. 

Não tive na marinh11. afilhados nem pt•ote
gidos ; não conhecia dos ofl!"iaes de marính!\ 
soniio poucos; oito tive na marinha parantes n 
contentnr ; entt•otanto, na outra camara, se 
disso que na ultima . promoção fui tão injusto 
que obriguei generaes a requererem sua r.Jfor
ma; isto disse o deputaria pelo Par:\, o Sr. Can· 
tão, e especificou os nomes dos officiae 1 que re
quereram refot•m:t por causa de desgosto na 
ultima pt·omoção -os St•s, Lomba e Gon
çalves. 

A maior pat•le do senado sabe que isso 
não ó v<n•dade; mas, não obstante, clezejo l{UO 
conheqam a explicação quo passo a dnr, admtrn 
a facih,Jade do semelhante censura. 

E' corto quo ossos dous genoraes requereram 
refot•ma, que obtivet•Am, um de mim e o outt•o 
do meu successor; mas nenhum delles t•equo
rou reforma por tor sido preterido na pro-
moção. . 

N11. pt;imeira vngR de vicc-almil•ante foi pro
movi:lo o Sr. Barão da Pass!lgem, m11.is antigo 
do que o Sr, Lo.nba o já gradu11.do; na segunda 
vag:> foi promovido o Sr. Bat•ão de Ivinhema, 
tambom mais antigo que o Sr. Lomba ejú gra
duado. 

Creio quo o St•. Loml>11. nilo se olfendeu, nom 
podin . oll'endet•-so, porque n_iio fo~ pro~pvido 
pretnr1.nrlo ossos gonot•nos nuns anhgos o Ja gra
duados. 

O Sr. Gonçalves ora chefe de divisão, muito 
inferior na escnla 110s CJUO fo,•am promovidos, 
isto ó, nos St'fl, Silvoit•n da Motta, Costn, Aze
vedo o do pois o St•. Abreu; entretanto, nffit•ma
se quo o Sr. GonçalvoA t•equorou reformo., por
que não foi rn•omovido! ! Si ollo pudesse sor 
ouvido sot·ia o primeiro a ]li'OLOAtm• conLt·a so
melhan te doclamç1lo, ello proprio reconhece 
que nfio podia proteril• uoa Srs. Costa Azevedo, 
S!lvs!rtt cht Mottn o Abron. 
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Nom no menos pratiquei acto algum que pu· paz de mal tmtar um gBneral, e muito menos 
desse desgostai' a osso g.•noral. de mtuwil·a tiio grosseira, como impropriamente 

O 8_1•. Gonçalves estw11 desempregado quando r!ualifi<!a o nobt·e s•madot·. 
entt•et para a m'trinhn, e eu sallia que este os B - L d 
distincto general havia prestado serviços role· R· Al\AO DA .~GUNA A um aparte. 
vantes na guerra do Pat•aguay.. • O Sa. MEIRA DE VAsooNOIIILLos :-Qnal ó o 

O SR. FERNANDES DA CuNHA :- Ninguom 08 facto que pr;,titjuei nessa dBmisslto, que auto-
prestou melhores. rizasso V· Ex. 11 expt•emir-se t«o desabrida· 

mente, pelo modo por quB o fez 1 Quando foi 
O Sn. SARA.IVA:- Para prova ó bastante o que ··tratei aquelle general por esta l'órma 1 

que fez no Mandnvir4. antes ou depois da demisslto 1 Antes nllo po-
0 Sa. MEIRA DE VAsooNOELLOs:- Foi um deria sBr, porque, si eu tivesse commettido a 

bravo, e pot• isso mesmo procurei chamai-o para falta de tratar gt•osseiramente o Sr. gAneral 
o serviço activo, resolvi nomeai-o para urna Lomba, elle devi~ ter a dignidade precisa para. 
comrniss!io importante, a de commandante de dAr a sna demissão e deixat• o cargo .te con
umadivisl!o que sahio, fruas fui iufot•mado que fiança, qne exercia. Todos que me fazem jus
~lle não po,!ia prestar esse serviço, por que seus tiça. sabem, qne ~ou incapaz de semelhante Pt:O· 
m~ommodo~ ~e sau:le são lho permittiam. De· cedul!el!to. O 1llustre senador, q!le aprec1ou 
po1s o nomom para uma commissão em terra tl!o InJustamente o. meu procedlmBnto não 
tambem importante, elle respondeu-me official- dtsse, pot•qne eu. hav1a m •!tratado o Sr. gene• 
!nente que nlto podia aceitar, porque 0~ seus • ral Lomba; fez e certo allusilo ao facto d•l h~
mcommodos do saude. não !h' o permittiam. ver esta,do come lia â~ tres hor~s da tarde.do dia 
Assim proco:!endo dei provas de querer consi- da d~tntssão. Mns a que vem 1sso 1 Que tmpor• 
<lerilr e aproveitar o' se1•viços desse gene1•al, tanou1 tem pat•a o caso e_sse encon!ro com o ~r. 
não pra.tiq uoi acto algum pelo qual pudesse se general !'-omba 1 Que 1mportanc1a .tem a c1r· 
desgostar, e muito menos de o ter preterido em cumst.m~1a d·J receller elle. po.•ter1ormente a 
sua pramoção cammumcação de sua demissão, ou de haver 

O S F 
· Cu p . , sido nomeado para o conselho na val1, •• 

R, ERNANDIIIS DA NHA :- O!S e para -
deplorar que o Sr. Gonç·alves retire-sB da ar· O SR. B~RAO DA LAGUNA :-Esteve com. o 
mada. generalatB ús 3 horas da tarde, na 1ntendencl!l. 

do arsenal. o· Sa. JUNQUEIRA: -o seu navio ora o 
Archilles da esquar!ra na guerra do Paraguo.y. 

0 Sa. FERNANDIIIS DA CuNHA. dá nm apat•te. 
0 Sa •. MEIB.A DE VASCONOELLOS :-Tendo tra• 

tado do Sr. Lomba, vrm a proposito completar 
a minha. defesa nesta parte. . 

O illustre senador por Santa Catharina·foi por 
demais severo na apreciação que fo~ a respeito 
da demissão que dei ao Sr. Lomba: usou do 
uma oxprossli:o impropria ••• 

O Sn. BARÃo DA. L,\GUNA :-Nlto apoiado. 
Qual foi olla 1 

0 Sa: MIIIIRA DE VASOONCELLOS 1-Que eu ti· 
nha dado um ponta-pé no Sr. Lom~a. 

0 SR. BARÃÓ D,~ LAGUNA :-Nlto disse 9.ue 
ti nba dado um pont 1-pé : quo o tinha desped1da 
com a ponta do pé, e não mo arrepJnrlo, e 
estou no meu direito. 

0 SR. MEIRA DE VASCONOIIILLOS:- Pois OU 
hei de protestar contra esta. expressão grosseira. 
e hoi do provar q uo ••. 

O SR. PRESIDENTE :- Peço ao nobre senador 
que retire assa expres>ilo. 

0 Sn. MEIRA DE VASOONCELI,OS : - A retira• 
rei ; mas V. Ex. compt•ehondo qno ó corres

,pondeute â all'gres•ão. 
O Sn. BAnÃo DA LA.GUNA: -Si é grosseira, 

fique o nobre senado!' com ella, 
O Sn. PRESIDENTE: -Attonção ! .r a roclnmoi 

o a expressão jil foi retirada. 
0 Sa. MEIRA. DE VASCONCELLOS:- N1i0 9ui~ 

otfender possoahnoute, tBnho, porém, conseten· 
cia que a dofosa do quo uso e a que tenho di· 
reHo1 oat~ na altura da rtggrenmo1 ou ora inca• 

0 SR. MEIB.A Dili V ASCONOIIILLOS : - Eston 
apreciando isso mesmo, e V. Ex. pat·a que se 
incommoda 1 V. Ex. disse que eu tinha estado 
com elle até ás 3 horas o depois de me haver 
retirado foi qne elle recebeu a intimaçlto, 
Não sei quando, nem a que horas estive com o 
Sr. Lomba; nesse momento não me le•robt•o dessa 
circums.tancia, que não tem nem póde ter a 'im-. 
portanc1a, que lhe procura. dar o nobre senador. 

Não ponho em duvida que me encontrasse 
com oS r. Lomba no arsenal, n11da· posso affir
mar, nem negar a respeito ; mas o IJ.ll&·ha nisso 
de extraordinario 1 Deveria o miutstro ser o 
porta1or da intimaç ,o, ou pedir desculpa de o 
haver demittido 1 Estar com elle antos ou depois 
e inditferento, nito sei a que proposito vem isso 
para provar que o maltratei l t 

Nessa: demissão procedi com o Sr. Lomba da 
mesma fórma por que o governo sempre proceJe 
em casos identicos. 

O Sa. RmEmo DA Luz:- Não apoiado ; com 
os generaes ni!o ~o costuma a procejer assim. 

0 SR. MmiRA. DE VABCONCELLO!i:- Mas como 
dedu\ proceder 1 Deznjo que mo mostram qual 
o procedimento que devia ter. 

O meu encontro com o Sr. Lomba não pó do 
ser interpretado d,, maneira desairosa por quo 
eHttl sendo. Dovio. eu evitai-o 1 On o encontrasse 
ou não, pouco import11. 

Procedi com a sna demissão, como é de es
tylo em casos identicos, e o Sr. Lomba nnnca 
se mostrou oll'ondi lo. 

Resolvi dispensai-o do cargo qno exercia, o 
creio quo os to acto nito pódo ser atl\cn lo, nem 
merecer conauras; esl~va no meu din!IO• 



O St•, Lo111bn aot•vin no at•sonal do mtu•inha 
.om uma commissi'ío que n!ío ó porpotua, nem ó 
emprego vitnlicio, o o governo tom fnonldacle 
pat•a dispensar essr.s commissões qunndo on· 
tende con veniento. 

O SR. BAI\Ão D,\ L,\GUNA: -N!ío ó n q ues tilo. 
O SR. 1\hmtA DE VA~CONOELtos:-Do mesmo 

modo que tive de dispona li' outros genet•aes em 
commissão, como o nobre Barão da Passagem, 
quo foi demittido da comrnis~ile em que se 
achava em Mato Gt•oaso; o Sr, Fernandes da 
commissão em que se achava no 2• districto ; o 
Sr. Lins Cav.tlcanti, que foi dispensado de uma 
commislilo no 3• distl'icto. Tondo resolvido dis
pensar o Sr. Lomba, propuz o acto em confe
rencia de ministros e crJio <rue para isto não 
precisava dar-lhe parte, nem p~dir-lhe licença.. 
Lavei o acto a despacho imperial, o, sonlo 
acoito, lavrou-se o decreto que foi referendado, 
em seguida fez-se a communicaçiio do ostylo 
pela secretarill, como ó costume, dessa commu
nicação, sómonto podia ser portador um empre
gado da secretaria. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA:- Elle não recobou 
o aviso communicando essa demissão, recebeu a 
nomeação de membro etfoctivo do conselho na• 
vai por ·Um continuo. 

O SR. MEIRA. DE V ASCJNCE.Ltos: - E quem 
costuma ontt•egar o expediente. Quem devia. 
ser porta1ot• da communicação 1 

O Sn. BARÃO DA L.\GUNA:- Ora, V. Ex. está. 
declamando. 

0 SR. ME IRA Dl!l VASCONCIILLOS:- 0 pniz fará 
justiça a quem a merece, e roconhocot•li quem 
est~ declamando. · 

O proprio Sr. LcmbEL, si estivesse prasente 
protestaria contra o'juizo e nprncinçilo do nobre 
aenndor em relação ao tratamento que com elle 
tive. 

Faço justiça ao seu caracter. 
E me explico. 
Esse general recebeu a communicaçiio de 

que havia sido collocado no conselho naval ; 
nomeação que nad'l. tem de desairosa, pelo con
trario é honrosa, porquo no conselho !Java.! 
estão collocados alguns officiaes mui dtstinctos 
d:1 armada, em seguida ••• 

0 SR. BARÃO D,\ LAGUN,\. dú um aparte. 
O SR· MmmA DI!: VASCONCE~Los:- O Sr. ge

neral Lomba, recebendo n communicaçito de 
quo htl.Via sido nomeado pu:·"· o conselho naval, 
foi a minha casa di1.or quo a acoitava. Estava 
llrosento nessa occasiilo o Sr. Silveira da Motta, 
que veiu pedir dispensa do cargo do inspector 
do arsenal do marinha ; ( mas, doclurnndo-lhe, 
que precisava do seus serviços neeitou); o Sr. 
gonet•,ll Lombn, como dis1o, declarou, que acei
to.va o cargo de membro do conselho nwnl ; 
mais tnr.lo poróm communicon-mo, quo o sou 
estado elo snudo não lh'o pcrmiLtia o:~:ercor ; 
não pt•ocuroi vorificar, si o1•a roa! o motivo 
ela oscus~, motivo q uo ngora paroco ostttt' tl'MlB· 
parente. 

O Su. 13.\nÃo o:, LAGUNA:- N!"ío fui eu qno 
ó nconsolhoi. 

0 SR, Mlii!R,\ DI! VASCONCICLLOB:- Natural· 
monte ostn1•a doJute,como rlisso, o facto, pot•tim, 
pt•ova que niío u tt•atoi do mnneira menos con
vonionto, o a prova é que continuou a ft•oqLton
tar-mo. Acredito pois, que estavn doente .. 

0 SR. BARÃO D,\ LAGUNA:-Relloctiu melhor. 
O SR. MI~ IRA DI! V ASCONOELLos:- Posterior· 

monte doi-lho tL gradunçilo de vice.almit•nnte, 
o que cllo acoi~on agradecido, e mais tardo 
consultou-me a respeito de sua reforma, que 
desejava requerer. · 

Disse-lhe 'l ue podia requerer sua reforma, 
.rJUO eu não tJnhn duvida emlh'e a conce.ler, 
por isso mesmo, que reconhecia seus bons ser-
viços p1•ostados ao paiz, · 

E de feito requereu a reforma, quo lhe foi 
concedida. Como vê o senado tudo se passou 
r!lgular e correctamente, debalde pois o nohro 
senador procura fazer recair o o.lioso sobro o 
ministro. , 

Nilo sei tambem, :a que proposito o nobre 
sen~.dor fez allusllo " fat•dll de general, que ó 
vitalicia, e 11 do ministro que é provisoria! · 
Certamente n!lo devia ser para contestat• que o 
general com sua farda vitnlicia ó . subordinado 
no ministro. · 

Não sei tnmbem a que proposito veio fallar S. 
Ex. em cons3lho de guert•a para o Sr. Lomba! 

O SR. BARÃO DA LAGUNA : - Não ao lembra 
do que eu disse; se havia alguma falta por 
elle cDinmettidn, devia submottor ao conselho 
de guerra. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Mas não 
era caso de conselho do guerra ; entendi que 
que dovia dispensai-o da commissão em que se 
achava, som que houvesse necessidade por isto 
do submettel-o a conselho de guerra. ·Em todas 
as repartiçõJs administrativas e militares dão
se ess~s dispensas de commissões, sem que 
haja processos; om toda a parto os funcciona
rios publicas são dispensados de commissões o 
a.té demittidos a bem do serviço publico, e o só 
manto são ;rocessados, quando apanhados em 
crime ; não me consta que o Sr. L~mba incor
t•esse etn c rimo algum. 

P1lrtanto, o. que vom o con~elho de guerra 7 
O nobre sonador disso que s3 ou consultasse 

o mou official de gabinete ou o director da so
cretnt•ia, não havia de procedet• assim com ·o 
Sr. Lomba. 

Não tinha que consultar, procedi ·do nccordo 
com os procedentes e com a lei, nada aconse
lhai nem do terminei em contrnt•io, nito ftz inno
vnç,1o; nem particular, nom officinlmeilLe mnl
tt•atoi o Sr. Lomba, ns cousas passaram-se mui 
rogulat•monto, o mais ó innovação, ci exagera• 
çüo. 

0 Sn. BABÃO DA LAGUNA dt\ um aparte, 
O SR. MIIIIRA DE V Asoo:-<cELLOs : - Entre

tanto o nobre sonndor faz-mo uma nccu~nçiío 
p assoai tão odbs:t ! ! 

Tmtnndo do navios dosarmnrlos, o nobre so
nndot•, com t•oforoncia ao Bl'azil, qno tom qua
b•o pollogndlls do ospossurn do com•açn, ontcnrlo 

·llfllo osto navio podia ainda pt•ostlll' serviços n 
armada, porquo a Inglntot•rn nindn j1os~us drt• 

_________ ,_ ----· 
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couraçados do quatl'O pollogadas, como já o tem 
docbl·ado o consta dos annaos a que S. Ex. se 
refel·iu, 

Nlio obstante os conhecimentos do illustl'O 
ulmil•nnto, ou contosto o affirmo q110 S. Ex. 
está enganado. 

Na ma1•inha ingle~a. assim como na marinha 
france~a o italiana niio existe h(\jo um só en· 
couraçado de quatro pollogadas de couraça. 

A lnglatorl'a possuo 36 navios encoura~ado>, 
e n menor espessura d~ cada um ó dé nove 
pollogadns, Clahi ató 22 pollegndas. 

A França possue trinta o tantos navios en
couraçados, o a menor espesqura de suas cou
raças ó tnmbom de nove pollegadas. A Ita!ia 
possue menor numoro do oncouraçados, os mo
dernos são as maiores e mais importantes ma
chinas de guerra com uma. COUI'nça de 22 e 24 
polleg~das ; os de 2• ordem têm mais de quatro 
poli eg adas. 

• A marinha ingloza, não possu l mais um en
couraçado do 4 pollegadas de espessu1•a na cou
raça, como disse S, Ex. 

Mas, a causa de serem condemnados o Bra:::il 
o o Lima Barros, não foi sómonte por ser a sua 
couraça muito li na, foi estarem ollos arruinado.~, 
não oram mais aproveita veis. 

A raspei to da Bahiana, disse o nobre senadO!' 
que dev1a ser conservado esse nttvio, para o 
serviço ou para escola das companhias de 
ap1•endizes marinheiros. A Baltiana, ostnvtt 
tnmbom arruinada, e os concertos d 1 que preci
sava importavam em avultada aomma ; na fórma 
da lei, devia· BOI' desarmada. Para v. escola de 
aprendizes, ora melhor o mais conveniente 
mandar construi!· um navio, do 40, 60 ou 
80:000*, de facil custeio e menos dispendioso ; 
além da artilharia da Bah'ana ser muito pe
sada, estnva: imprestavol, o o seu custeio é 
muito dispendioso, o era sem duvida mais in
conveniente continuar na armada um navio 
nesse estado, ju adiantado em ruinas, e que, 
acorretnl'in a despeza annual de cerca de 60 n 
70 contos, pouco mais ou menos. 

Officiaes destacados em terra ! 
O illustrado ministro, já deu e:tp!icaç1S.~s 

a estJ respeito, e disse que com atreito havia 
officiacs de m.arinhn destacados om torra, noces
sarios ao serviço publico. 

O SR. B,mÃo D.~ L.~GUNA:- Quando a lei ex
pressamente prohibo. 

0 SR, MEIRA DE VASCONCELLOS :-Qual é a 
lei que p1•ohibe 1 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA :-A lei de pro• 
moções. 

0 SR, MmRA DE VASCONCELLOS :-0 nobre 
senador, quer som duvida referir-a~ no tampo 
do embar,1ue, necossnrio para as promoções; 

• mas esses officinos já tinham o into:·sticio, o 
tempo de viagem o os aunos de emba1•quo, já 
tinht>m preenchido n condicçiío Joga!, pa1•à a 
promoçlto, e pois nstli clal'O que ellos não ficam 
prejudicados, nem podiam pl'"juclicar os outros; 
violação do lei sómonLo haverm, si o HOrviço do 
torra fosso contado para o intorsticio da pro• 
!liOÇt(O, 

E1•n pl'Dciso quo o nobre senalor; provasse, 
quo a lei prohibo que o official nessas con
dições ... 

0 SR, BARÃO DA LAGUN,l dá um aparte. 
0 SR. ME!I\•l DE VASCONCELLOS :-Mas, si 

estes officiucs quando desembarcados já tinham 
o inlorsticio para promoção?... . 

0 Sn, BARÃO DA LAGUN,~ :-A lei de promo
ções marca dous annos de emba~•que. 

0 SR. M&IRA DE VASCONCELLOS :-Elles jt\ os 
tinham foito. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA: -E a tabella da 
lei, marcl vencimentos pa1•n o official em terra, 
ditferentes dos vencimentos dos officines embar
cados. 

0 SR, ME IRA DE VASCONOELL~S : - Isto Ó 
outra questão: estou ... 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA :- Per:lõe•rn3 
nlto é. 

0 Sa, MEIRA DE V ASCONCELLOS . .. if. 
qutdando a questão da promoção, e consegui 
demonstrar, que a lei de promoção nilo foi 
violada, desde que esses officines completaram 
o tempo de embarque,antes de serem destacados 
p~ra prestar sel'VJçns em terra. Esses officiaes 
estão prestando serviços reclamados c nocessa
rios nos estabelecimentos de m"rinha onde 
estão destacadas, 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA dá um aparte. 
O Sn. PnmsiDENTE : - Attenção ; peço ao 

nobre senador, que não interrompa o orador. 
0 Sn, ME IRA DE VASCONOEL!.OS :-Ora ! não 

comprehendo a insistencia na cJnsura ; os oftl. 
ciaes c!ostacad~s percebem monos vencimentos, 
do que si estivessem a bordo, porcebem tão 
sómonte os voncimentos do embarcados, per
dem outras vantagens, que lhes eram abonadas. 

Os otficiaes destacados no arsenal são indis
pensaveis ao serviço para auxiliar o inspector 
nos variado ramos da administração desse ·esta
belecimento. 

O arsenal do marinha, como o senado sabe, 
tem muitas dependencias, está subdividido em 
divorsas repartições, em todas a fiscalisação ó 
necesBat•ia, e não póde ser feita actualmente 
com os do.us njudan tos, 

Exi~to uma e;;tnção central e principal aqui 
na córtn, onde ha um movimento gr.tnde e con
strucçõeg em larga escala ; tom uma ostaçlto 
na ilha dag Cobras, navios em construcção, 
uma serraria, grandes deposites de materiaes o 
objectos pertencentes ao Estado; existem estn
be'!e~imontos na armação e construc~ões em 
torra, no mar e nn industria particular. Os 
ajudantes são encarregados de Jlscalisnr todos 
o'ssos astabolecimontos, para informar a rospoito 
do estado dos constl·ucçõos, fiscalisal-ns e evibr 
exli•nvios dos objectos da fnr.ondn publica . 

Incumbo aos ajudt>ntos do nrsonnl : 
1. o Auxiliai' o inspector em to las as suns 

funcçõ0s o cumprir na orden" do in,pector. 
2.• Activar o in •poccionar as obras do mar, 

os tmbnlhos das officinns o do todas ~~~ ostnções 
pol•toncontos no ursonnl, 



3.• Impedir que ~> fazenda publica soffl·a 
projuizo pm• qu~l.quer ml:tt·a.vio ou despo1·dic!o 
dos objectos suJOILOS à sua mspec~.1to e autol'l-
dade. • 

4 .• Dur parte cliario. 1\0 mspectot•, du~ obrns 
que ao começar~>m, das que s~ couc!Ulram e 
do estado ~as que estejnm om llllllamento •. 

Além disso um J.os aj u .an tos. do arsenal. e 
emarre<>ado da comp" nhia de aprendizes art1fi· 
ces ; o .pois, não ó passive! que, c11m do~~ o.j~
dantes sondo um encarregado d"sso. companhm, 
possa~ ser satisfeitas as oxigencias do . ~el'• 
viço • alóm disso não existem comm' ssõe·s un
port~ntes em qur1 e.1sos officiaes, de prefet•encin, 
devessem ser emprrgados. 

Si existissem navios armarias, para viagens 
do instrucção e essas officines fossem privados 
dos serviços e commissões no mar, mais convr
nientes á di•ciplina, para serem collocados em 
terra, a censura seria procedente; accresco 
ain:la, c1ue esse' officiaes estavam embarcaJos 
em navios ancot•ados, o quo importa o mesmo 
que estar· em terra, entretanto que noa "~ta
oelecimentos estão )?restando melhores serv1çcs 
e adquirem c?nhecuueutos praticas, que lhes 
podem a!•rove1tar mUJto. 

0 S!t, BARÃO DA LAGUNA :- Minha censura 
não é esta. 

0 SR, MEIRA DE VASCONOELLOs :.:_Agora, Sr. 
presidente, passo a tratar da questão talvez 
mais grave e m,ds importante ~ue tem sido o 
ponto objectivo e forçado nas discussões; ó o 
engajamento para a armada. 

O nobre senador não approvou a providencia 
que tomei de promover voluntarios para com
pletar o• corpos de marinha; mas não vi que 
S. Ex. indicasse u,ua p,·ovidencia que otfe• 
ctivamente deves~e ser do preferencia adop
tada. 

0 Sa. BARÃO DA LAGUNA :- Tenho indicado 
muitas vezes o meio e, si ba 40 annos, o go
verno o tivesse aproveitado não haverh essa 
difficuldade. 

0 Sa, MEIRA Dlll VASCONCELLOS :-V. Ex, 
quer me fazer rosponsavel pelos 40 annos 
passados ! 

0 Sa. BAnÃO DA LAGUNA :-Eu não tornei 8r 
ninguom responsavel. 

0 Sn. PRESIDENTE :-Attençllo ! 0 rog'men
to só permitte que o orador so dirija á mJsa ou 
ao senado. 

· 0 Sa. MEIRA DE VASCONCELLOS :-0 rogi
mento Lambem prohibe os apartes. 

O Sn. PRESIDENTE :-0 nobre sonndor bem 
vê que ostou reclamando. 

0 Sn, M EIRA DE VASCONCELLOS :-Qual era, 
pois, o meio de prover do marinheiros o:1 dons 
corpos da !Lrmadn, cuja necessidade de co:npla
tal-os ora urgentemon to rnclamnda, e n:io po
din ser arliadn, sob pena do ftcm·En1 os corpos 
som m11l'inhagem? . · 

Mnitaa I'OZos, um nnvio que chegava, trans
portlwa a sua marinha:;em para outro q u~ 
suhia; o batalhüo naval estava !iio t•edttzído, 
que no fim do anno estari~> som ·uma praça, 

DO 

ai nfio so desso o engajamento do novos alís~ 
tadoa. . 

Nossas con.!içilos,<'Jual outro moia maiA officaz 
quo podia empregai' I 

A companhia de aprondizos mnt•inheiros ncro 
tinha pe<sonl sufficient•l para fornecet• toda a 
mal'inhagem. O quo dollas pod!a ap•·?veitat•, f~i 
a pt·ovoitado ~ara o corpo do 1 mpo.rtaes marl• 
nheiros; mata de 300 foram aprovollados. 

O recnt•so aos ingenuos, lembrado pol.o n\)
bre senador, oKtava no me>mo caso, não eXIstem 
ing~nuoR maiot•rs, que pude~sem te~ pr~ça di
recta monte nos cot•pos, dovtam pl'lmetro as
sentar praça nas companhias , donde só
mqnte depois do alguns annoa é que tet•iam 
adquirido a idade par" se alistarem no corpo. 
Como, pois, qneria S. Ex. que, com os inge. 
nuos completasse o pesso~l1 

Entretanto não me descuidei da acquisiçlto 
de ingenuos para as companhias; a respejto 
entendi-me com o ministro da agricultut·a, meu 
colleg~, para sor col,locado n.as companhias o 
maior numero poss!Vel de tngenuos e nesse 
sentido expediram-se ordens; mas o governo 
aómente podia dispot• ds.qne!les qn~ fo~sem e!l
tregues ao estado, esse numero e . mu1to 
limitaJo. Quanto aos out. os, era prec1so que 
seus nx-senhores quizessr•m entregar, e quando 
fosse possivel ndmittir grand~ numero de inge• 
nuos para as companlüus de aprendizes, não 
podiam olles, como demonstrei, prover a neces
sidade do momento, que era completar os corpos. 
desde já e com urgencia. 

Outro meio de que po~ia lançar mito era 
o sorteio, mas n lei de Setembro de 1874 não 
está completa em sua execução, para que possa 
ter lagar o sorteio; o recrutamento era tambem 
um meio leg·al, mas só lançaria mão desse 
recurso no ultimo caso. 

Portanto, o unico meio legal preferível 
e mais proveitoso era o volllntaria.lo, e foi o de 
que lançai mão, e felizmente com grande pro· 
veito. 

Empreguei os engajadores para promover a 
ncquisição de voluntarios. O systoma d~ enga
jadores é adopt~do em todas as martnhas e 
entt·e nós está em pratica desde 1833.' 

Ha divet·s~' disposições de leis, ~e~rotos, e 
avisos autol'lzando o empr.1go de engaJadores. 
(Lê.) 'Portanto, ou ap_re•onto-~e o volun~ario 
'lirectamonte, ou por mtermedto de eng-aJado
res, o oxpn~iente .o legitimo,, igualmente cor
recto, não e urna 1nnovação. o do todos os tem
pós e logares, Rómento o nobre sonador o acha 
mau I! 

Fui ainda censurado pelo nobre senador, por-. 
que promovi a acquisi<;ão da libertos para a ma
rinha. 

Creio quo S. Ex. ntio censurou o acto ,Jo t•ece
bimouto do libertos, po1•quo !L lei o P.ormitt~ ; a 
questão, pois, versa sobre os libet•tos alforrmdos 
á ultirnn hora, o princ1palmenta por'luo alguns 
dolle~ não t•ocoberam a g-ratiflcQçi!o. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA da um aparte. 
O SR. Mt~IRA Dll VAsCONOF.:Ltos :-Bom; re· 

conhoco o nobro sanador quo, com off,,ito, a 
acqnísiçno do libot•tos ó legal, mas diz que ó 
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illeg;nl o pagamento d1\ /3'1'alifiuaçlío ao ornnnci
pador e mlo no li b01•to, 

1\faq, sonhot'os, om quo consista esta illoga
lidud:J 'I quul ó 11 lo i que o [ll'Ohibe 'I, •. 

O Sn. BARÃo o,, L.,auN.,:- Ot•n! 
0 Sn. JlfEmA DIC VASOOli!CIIlLLOS: -Nilo é ora: 

não ó assim quo se discute. Qual ó aloi que 
prohib1 que o alistado volunlai•io dispJnha rla 
sua g'l'atiflcaçlío como bom lho npt•ouvot• 'I Sup
ponhnmos que não se tr.1tn do libet•tas. 

0 SR, BARÃO DA LAGUN,, ri·>e. 
O SR. MEm,, DE VAsoo:scELLos:- Não ó com 

risadas que se ro3pondoi discutamos soriamente, 
porque n quostilo ó séria . 

Supponhamos que nilo BJ trntl do ncquisição 
da libm•tos, mas de voluntat•ios cidadãos livres, 
de ingenuos, e que alies, no momento do nssen
tarem.pt•aça, dizem: -esse dinheil'o não ó para 
mim, pó.lo ser enll•cgue a fulano, que é mou 
credor. 

0 SR. BARROS BARRETO :-0 juiz do orphi!o 
foi ou vi do 'I 

0 SR, MEIRA DE VASCONCELLOS :-Rospon• 
de rei daqui a pouuo, niio é· neceasario a inter
venção do iuir. :!o orphãos. 
Supponhamo~ que o vciluntar:o, no acto de 

assentar pràça, diz : niio quero ·para mim essa 
gratificação, cu a destino para o meu pai, pnra 
o meu filho, ou para um ct•odot• a quem devo 
essa quantia 1 Ninguom dirá que isso seja pro
hibido, o ciladão que se engaja pódo dispór de 
sua gratificação como bem quizet• i ó sm• pr.J
priedade. 

Ora : o liberto, que não é senão um cidadão, 
póde, no acto de assent"r praça d'Jclarar quo 
a gratificação pertqnce a aquelle que foi ~eu 
senhor visto t~t· sido ess~ o pt• ~ç~ por que olHo· 
vo a sua Ii bordado. 

O qua ha de immot•al e de illcgnl nessn 
tr.1nsacçiio 1 Polo contl•ario além do legal é mo
ralizadot•n, o humanitnria. 

O contrato de li bar Indo entre o escravo e o 
senhot• ó expressamente pr.rmittido pala lei de 
1871 i o liberto póde alugar seus serviços pelo 
prazo de 7 annos, pat•a depois adg nirir a liber
dad~ ; elle tem o direito do adquirtl·a por meio 
de um poculio i pois bem, qual o pccuho neste 
caso'? E' a gratificação que Vlli receber no acto 
do ~ssentar praça. O qno hn niPto, repi~o, de 
irl'egular o il!eg-itimo 1 E' pelo contrnl'tO um 
meio legitimo de fnvorccor a emancipação. 

Perguntou o nobt•e sonndor por Pernnmbncó 
• si honve intervenção do juiz de orphüos. Mas 

pergunto, a que vem a intorvonr,iio do juiz de 
orphilos neste caso '? 

O SR. B.•nRos BARRETO :-0 escravo ntio 
póde fnzor os~es contrato.>. 

0 Sn. MEIRA DIC VASCONCEU.OS :-Pódo som 
duvittr. .. O jniz sómonto dove intorvit· nos con
tratos ,tos 'esct•:wos com os pm•ticulat•os, quando 
se t.r:tt~ ela locação do serviço> por 7 nonos pnm 
obter n libot•.!ado. 1\I '"qual a rM:1o porqno 1lovo 
o juiz dtl m•ph1íos intervir nossos conti'!\I.Os 'I W 
pimt quo o o~cmvo ntio poa•n sot• illudido pelos 
prLrticuln:•os com <JIIOm contt•nta. 

V. III. 20 

0 Su. B.lllROS BARRETO : - 0 U poJo governo 
ou poLs ong·njadores. 

O Srr. MIHRA DI~ VAHCO:\'Cl'li.I.os:- 0.> úngaja
dot•os n:io flg·ut•nm nossos contmlos, o o g·ovor·no 
os l'ecobu para n armada dopoi< do libertos. 
Sómonto quando contrata com particulares, o 
escravo niío tom gal'Untin sufficBnte, o ú pro
ciso que o juiz do· ot•phil.,s, pt•otJutor nntul·al 
dello; aBsim como dos menores o outi•a·< inca
pazes, iutorvonha para pt•otogcl-o e 01•itn•• quo 
sejn il!udi~o cm um neto, em <JUe figura como 
escravo. 

Más, pot•vontnrn o escravo qnc recebeu do 
senhor n libordado para assentar praça, q uo no 
gozo o posse do sua liberdade mi prestar s~t·
viços ao ostndo, pt•ocisa da int0rven~ilo do juiz 
do crphlos para osso fim 1 Qual é a peEsoa <JUO 
precisa ser garantida 'I Desde que não ha os
crai'O, cessa a ac~üo do juiz do o:•phiios; o go
verno niio precisa ser fisculisado polo juiz. 

O ju'z de orphiíos nada tem com o libet•to que 
quor nssmht• [ll'aça, nem mos mo com o esct•avo 
que, mediante seu peculio, rJcebo sua carta do 
emancipação. TuJo mais <Í tol'tumr a lei pnra 
consurat• um neto legitimo, pt·alicado no inte
t•esse sinc"ru do presta!' serviço no paiz o 11. 
marinha braziloirn. 

O Sn. BARROS BAnRETo:-Contra ns instruc
~õos ex pedi dai por V. F.:x, 

0 SR. 1\hm;~ DE VASCONCELLOS:- F.: quo tem 
as instrucçõ s 1 Isso ó de mais; L'espondo a uma 
objocção, nppnt•ace o~llra ! 

O SR. BAnnol BARRETo:- E' lei. 
O Sn. MEmA DE VA·>CONCJ~LLOs :-As instruc

ções não são leis, nem decretos i foram espedi
dns pelo m'nistro, que as pódo modificar ~em
pro que entender ncccssat•io. Mas não houve 
s~quor nltet·ação, n g-ratificação pe1•tence ao 
onnoajndo, que póde della dispor n seu lali\:tte, 
co~10 jll. demonstrei, 

Nilo penso o nob1•o sonnlot·, qu) pot•t•ontura 
houve subtol'fugio, g.u•anto-lho CJUe não ; neste 
ns1umpto houve fiscalisaçi'ío sovara pat•a o li
berto não sor illudido, n3m o ost11do prcjudica
dn. Determinei que, quando o libet•to ntlo es
tivesse no.s condições da loi, não fosse aceito, o 
ex-senhor perdesse a gratificação, assim como 
n perloria, rru~ndo o liberto n roclamns;e para 
si. 

0 SR. BARROS BARRETO : - Antes do tudo 
isso, o libo~to ora escravo. 

O SR. Ml'JIIIA DE VASCONCEI.Los:- Quando 
vem assontnt• pr.iça ja ó liborto, não é mais os
cravo i antes do tudo essa ó a vordado. 

Quando tratei do promover o voluntnrindo, 
ostaYa um pouco desnnim~do, o tinha razão 
pat•a ncroditar quo ollo n1io produziria l'esulta
do Nilo p:•ociHo dosonvolvot• qual o motivo 
da~~o tlosn.nimo,bnsta invocar o testemunho dos 
nobt•os senadores, os Sr.<. Ribeit·o da Luz, .Tun
quo.ira do L·•mnro, do todos '1'10 so nucnpamm 
dos<fl :uscliH'iío, o n.ló do onlt1o ministro dn. 
mtlrinha, o S1•. conselheiro Carneiro da Rocha, 
qno <lisso qun o yolunlnl'iado ora um recm•so 
n 11 tln, IJUO niío podia produzi:· oll'oito. 



154 ANNAES DO SENADO 

O Sn. DE L.\MAM : - Mas eu dis,,o quo, si 
e'tnbeloccsaem cet•taa gt•ati!lcaç1íos, so podel'ia 
obt'et• mat•iuheit•úa pt•opt•iament·; dito8, omuJI'.t 
eu recoulteça q uo se encontt•e algumn ditllcul
dude em havel-Ja. 

O Sn. Mmm,, DE V,\SCONCE~L'JS : - Bom i 
V. Ex. l'econhoce a difficultlade, · 

O Sn. DE L,,M,\RE : - Sitn i mas tambom 
acredito que com 11lguma gratificação, póJo-se 
minorar esta diffiCllldado. . . 

O Sn. MmiRA DE VAscoNOE~LOS :-Nilo disso 
o contt•ario. Tambom entendi assim, mas t•e
ceiava.com razão que o voluntariado J'alhasJe, 
como sempre falhou Jesde muitos annos. 

Nessas circumstanciaa, reconhecendo a llr
gencin do ae1·viço, C{Ue não podia ser demor.tdo, 
lembrei-me de dirigu uma confidencial, da qual 
do11 conhecimento ao senado, aos presidentes' de 
provincias, I'ecommendando·lhes que recebes
sem para a marinha libertos quo se apresentas
sem com a carta. de liberdade, o por conseguinte 
no gozo o posse <le sua emancipação, e decla
rassem que queriam aaaent•r pt•açai neste ouso, 
quando o liberto concordasse, seria a gratifica
çiio entregue ao emancipador, e referi-me, para 
justificar essa confidencial, uoa §§. 2• e 3• do 
art. 4• da lei de 28 de Outubro de 1871. 

E note o senado que tive a cautela de re
cornmendar aos, prostdentes de pt•ovinciaa que 
aómente deviam lançar mão doas" recurso no 
caso de que o voluntariado em geral, sobre a 
massa da população, fosse improficuo e nilo pro
duzisse reaul tudo. 

Ao l)'enc~al que estava encarregado 'de 
inspeccionar os estabolecirn·•ntoa de marinha 
no norte do lmpet•io, fiz igual communic!lÇlio, 
e nesse aonti<lo elle entendeu-se com os presi
dentes. 

Succedeu felizmente que o chefe de t,olicia 
do Rio tio Janeiro suscitasse duvidas a 
respeito dessa circular e consultasse, ai a nu
toi•idado podia intervir no acto da omancipn· 
çi!o, tratando com o senhot• do escravo, ou 
mesmo si o e>cra.vo, com a promessa da gra
tificaçilo, podia obrigar o senhor a alforrial-o, 
de conformidade com o art. 4•, § 2• da. lei do 
1871 i neste sentido o presidente dirigiu
me uma consulta, n que respondi nos seguintes 
termos : 

« 2.• Socção.-Confi !endal.-N. 1547 A -
Rio tlo Jnneiro.-Miniatel'io dJs negocias da 
marinha, 30 ole Novembi'O d' 1882. 

Illm. e E:s:m. Sr.-Recebi o officio confiden
cial que V. Ex. dirigiu-me em 22 do corrente, 
enviando cópia doc1 ue lhe endereçou o chefe do 
policia dessa pl'ovincia, expondo duvidas sobre 
a oxecuçiTo do aviso circulai' confidencial deste 
ministerio do 30 do Outubro ultimo. 

Inteirado do contoüdo do alludiclo officio, de
clat·o n V. Ex. que, conforrn·J rocommen lei na 
citada circular, devo-ao pt•ocorlol' no as"umpto, 
do CJUO ao trata com a nocossaria pt•udoncia o 
som pro de accôrdo com os sunhol•os do" escravos. 

Nilo cogitou o governo do contt•alni' escravos 
pnra o soJ•viço ela armlldn., mas sinJ. libaJ•to~· 
que quizoHs0rn se oug.1jnr, dt!JlOÍs ele al(r"·l'ia
dos poloa sonhoroa. O' gov 'I' no só acoitrt indi-

vichto8 do pois do libet•tos pnt•a alistal-~s mo
dianto a gratificação ut•biLrada ua taboll11 do 
30 dtl QqtubJ•o ultimo, 

Nestes tet•mos nilo póde luwot• proceaao de li
berL>Içílo judici<~l, nem o licito ti nutJt•idude in
teryit• de fót•ma algum 1 p·.u•a u emuncipaçito 
que é ac Lo expontanoo entre o seuhoi' o o oa
CJ'avo. 

A idonuidádu rl~ste para o set•viço dtl at·
madll deve ser ucautolllda polo aouhOl'. 

Depois de Ber o esct•avo libet't3dti devo ser 
rtpt•osentado a :llltOL'idado, seguindo-se então a 
inspecção de saude pur pat•Le do g'OVet'OO. 

Si fór julgatlo apto pat•a o serviço t•ecobol'U o 
senhor a gmtificação calculada na mesma ta
b lia ; no caso contratio cMreqa,·tl esto com 
as consrq11encias de ter proposto um libet•to 
com defeitos physicos que o inhabilitem para o 
fim que o governo teve em vista, 

Creio tor bem e:tprimiclo o pensamento do 
govet•no imperhll, e neste sentido V. Ex. ex
pe.lirá suas ordena. 

Deus guarde a V. Ex. - Jo.io Florentino 
Meira de Vasconceltos.-Sr. presidente .da 
provincia do Rio de Janeiro.» 

Essa decisão deixa tão claro com'a a luz me
ridiana, que o governo niio com~roll escravos, 
nem de qualquer fórma intervem no acto de 
emancipação i e si por um acto mui legitimo 
concorri para tirar nlgllns infelizes do c,lpti
veit•o, tive um procedimento extreme de cen
sura, o que será .devid •• monte apreciado ,por 
aquelles que quizorem fazer-me justiça. 

Desse acto dei con hocimento ás autoridades 
encat•regadaa do aliatameBto, para rJUe todos 
ficassem bem informados do pensamento do 
governo. 

JJI decla,•oi no senado que o recurso aos li· 
bertos, t]Ue é muito regular, aómente seria 
empregado ai não fosse proftcuo o voluntariado, 
e com atreito ap"nas verificou-se c1ue o volun
tariaJo se desenvolvia· em larga escala, pela 
acquiaição de individues em outras condições, 
mandei suspender n execução dessa circular. 

Occorreu roais que o pt•esidente do Ceará 
perguntou-me ai poJia aceitai' libertos que 
préviamente l'ecebeasem Clll't-1 de liberdade com 
a condição de assentar praça, sem receber a 
gratificação. Si aceitasse esse otferecimonto, 
teria rocebi:lo talvez gl'ande numero de libertos, 
B'lm onus para o thosouro, mas, não obstar. te a 
economia, attentlendo ao esta.lo em' que se 
achava a CJU8atão da emancipaçiio naquolla pro
vincia, o parecendo antes um recrutamento 
disfarçado, ni!o quiz adoptar esRo meio, com o 
qual talvez tivesse promovido gratuitamente 
acquiaiçilo de libertos em larga escala para o . 
batalhão naval. Entt•otanto, como já disse, e 
hontem J'Opotiu o nobre ministro, o numero do 
libertos engajados nlio excedeu n 20. 

DJclaro mais ao aonndo o ao nobro sonadol', 
que u acquis1çilo elo lib:Jrtos foi oxclusivamento 
p·Ha o batalhão naval, não foi para o corpo do 
tmpot'iaos mnJ•inhoit•os. 

O illnstro sanador fallou om voluntarioa quo, 
hn vendo sido julg ui os incnpazos, assentaram 
praça, 

, I 
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O .facto ó o so:.:t~into, qno vot! oxpot• no ~enado: 
ywram c!a Balnfl ontt•o multo; outl•o; volun

tlll'lOS o.ngaJado.<, quutt·o qtiO no <Juartel genot•nl 
fot•nm. Julgados menos apto; para o se1·viço, o a 
respeito <los <JUUes I'Oce!Ji esta · communicaçito 
do ajudante general. ( LíJ ). 

A' vista dessa communic:tção it\ tendo esses 
CjUfiLI'O engajados l'OCebido, COmO informa O 
quartel general, metncle do pt•emio do engaja
n:ento, e nit~ sea~Jo seu o atado tal <JUe os inlli
bJsse do sernr ate o prazo de dons annos," qu~ 
cot•responde n q nota do [H' e mio recebido, man
dei <JUe fossem alistados por osso tempo, como 
propunha o ajudante general, e expedi aviso 
ao presidentQ da Bnhia chamando sua nttençiío 
para. o facto, ~ara que não .s~ reproduzisse, 
sendo qua n JUnta. ficava SUJeita á indumfli
zaçao das despe::as indevidamente feitas com 
praças, quo como esga.s fossem julgadas in
capazes. 

Trata~se, com vê o sanado, de um facto iso
lado, referente apenas a qu:ttro alista.Jos, o n 
respeito providenciei com rigor, tal v e~ de ma~ 
siado, p~1· quanto tt•atanda-SJ do juizo e parecer 
de duas JUntas modicas, submetti e sujeitei a da. 
Bahia a dHórte. 

Esse serviço foi sempre feito sob a mais se
!era e r.igoroza fiscaliznç~o; os engnjados er11m 
mspocClon'1<loa nas capltaes <las pt·ovincins e 
depois submottidos a sog·unda insprcção pe
rante ajunta central da cõt•te, o ontre tantos 
nponas quatro fornm julgados incapazes pela 
junta centt•al. 

Era sómente nas capitaes das provincias 
onde se offectuava o allstam'nto, nllo houve 
a!istamento gcneralis!ldo por todns as provin
Ctns, o todas as locah,lades ; ficou limlta~o o 
alistam~nto, ti excepç;io da côrto,, a algumas 
provmcms do norte ; qnlltt•o ou cmco foi que 
forneceram qunsi todos os voluntarios. Eram 
?lles a.lista.dos na capital ~1odia~te inspecção do. 
JUnta medtcn, sob n pr,:atdencm do re.<pectivo 
capitão do fJOrto. . 

O serviço foi feito com toda t•egulat•idade, 
não fui illudido, como disse o nobre senador 
pelos meus nuxilinros, qu·1 foram mui distinctos: 
-pt•osidentos de pt•ovincia, e oflicia.os supe
riores do. armada, foram m•Jus nuxiliures ; olles 
oram incapazes do abuzar, o de mo illu
direm. 

Não podia ser ma is rigoroza n fiscalização, 
não podiam ser mnis onergicas a~ providencias 
adoptadas, 

A ~espoito dos qmltro julgado·; incapazes 
pela Junta ceatt•al occorro pondet•:w, que a 
junta da Bahia foi solicit11 cm justificnr~so, 
como consta do pJ•esente documento, no qual a 
junta declara o seguinte. (Lê). ' 

Jomo vê o senado a ,junta pt•ocedeu na Bnbia 
tom tanto dgor o severidade que do liS inspec
cionados, apenaH 34 fm•flm npt•oveitndos. A 
junta justifica-ao o explica como podia dm·-se a 
divorgencia ontre as duas inspocçõea, som. que 
aoja 11 dn Bahü1 respon,al"ol. 

OS inspector do arsenal, como prcsidont•J do. 
,juntn1 depois do ·rnzer algumas con!ideruQÕ<'S a 
olfllllrtrape!to; deolarn. tLB.) 

Nosso olllcio o inspectai' do at•senal o capitão 
do porto dn Bnhin justifica o à~fonde a junta, 
afiltomando que alia procedau s;mpre comes
ct•up u lo e J'igor. 

Esto offie.io ó nssignado poJo capitito do fra.· 
gata Joaquim Leal Fet'l•oil·a. O illuatr~ senadot• 
conhece esto officinl, sabe que ó set•vHor do 
Esta:lo mui distincto, •. 

O Sn. BARÃO DA L,\GUNA: - Nito ho. du
vida. 

0 SR. ME!RA Dlil VASCONCELLO> , , , e de 
rnot•ocimento. Auxiliares como este nilo illudem 
o govet·no; e •.• 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA dá Um a pari~, 

O Sn. MEin,\ DE V.lSCONOI!lLLos ••• J_lortanto 
esse facto não autoriza n arguiçlto de haver o 
procosso do alistamento corrido irregular e 
e1vado de abuzos. -

O engajamento foi sempre feito sob a fisca-
lização o inspecção do um oflicial. . 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA :-0 ofli ·ial de-ma· 
rinha não é medico. 

O Sn. ME!RA DE VAsCONCELLOs :-Mas fi>
oa.lisa, e os medicas da junta da Bahia tumbern 
são dignos, e de confiança. Estão nssignndo< 
no documento em que se justificam, e são ello> 
os Drs. Hm•acio Cesar, 1• cirurgião do ho>pital; 
Palro Manoel A. M. \il111boim, 1• medico, e 
M •noel Joaquim Saraiva, cirurgião. 

Esse facto ostti perfectamento oxpl'cado; nito 
se presta a. apreciações apaixonadas. 

Tão exagerado foi o nobre senador, que disse 
que ainda dontt•o do 'l.uat;·o annos os voltmtarios 
engaja los não po:lcr1am prestar serviço>, o es
tat•iam depois desse prazo no mesmo estaM quo 
antes I ! 

A oxagoraçilo Jesta propoliçllo est:i ao al
clnce do todos, ainda mesmo daquelles que 
não são militares; realmente, não se compre
hende que um marinheiro, depois de quah•o 
annos de set•viço, s·•ja o mesmo quo era antes 
do começar a. servir. 
Acc~e>ce que a maim· pa1•to dos engajados é 

pot• se1s annos. 
· Em toJos os tempos o engajamento tem sido 

feito pot• prazos icionticos; sómente agora. é 
qtto 110 nobre sanador ,,nroce isso impt•estavell 

Referiu o nobre senador mais dous factos 
qtte qualificou do vorgonho,os, e realmente 
siío; o qt~o, pcróm, sinto o roparo ó que 
S. Ex. trazon,lo-os aos 'nndo como cr.nsura !'ci
ta a minha ndministração, não tronxesse do
cumentos 'JUO os prova•so; ora isso necossario, 
nüo dovem-so arguir factos tão graves, sem 
a prova: eu não o faria. 

S. Ex. nüo aflirmou qlle fossem verdadei
ros, disso, pelo contrario, quo não desejava 
r1ue fossem; não obstante, os foi relatando, 
[HU'II produzir oll'oito. 

Um doUes ó o de um osct·avo que tinha o 
P?CLtlio do 400.~ o que um esp?rtalltllo o illu· 
d1u, llpoderando-ae dessa 1J uantm para conse
gui!· 11 omnncipnçllo, ufim do alistar-se. 

N1to tonho conhecimento closse facto, n!lo sei 
ai ollo ao dou • · 



O nob1·o sonarlo1' rtponn> tl'óso <(110 lh3 
c1nsta; po1•tnnto, n:lfln adianta, l'ódo SOl' vor
d~i:.'.•ii'O, COillO pó<! O doi' 1\1' do B·JI', 

g qu:1udo sojn, pt'JYtl um ab1t>o, <Jll 1 ta mbom 
1'·-'PrOI'O o condomno. 

Outl•o facto IÍ <h um ompi·oga lo, quo, pot· 
oecasitto de s1r ongajar!o um individuo, Lit•ou 
100.~ p:11·a si, dt\ gratilicaçiio do volu ntario! 

E' COl'tlinlOilL'l um Cl·ima, lll!tS qu1m O jH'.tti
COil 'I SorC1 wrdudeiro o faeto 'I O nobt•o sena !ot• 
:1ponas di~ quo lh<J consta! 

Um consta ó mttilo v.lg·o, nHia prova, riem 
devo t•ogularmon te SOI'I'il' do base p:\l'n consu
t'as; por essa fórma não ha innocento quo nüo 
pudesse ser condemnado. 

Podem a~ r VOI'<IutloirJs, mas emquauto não 
forem pt•ovados, nilo se devo dar por averigua
dos; cm todo o caso, verdadeiros q uo sejam, 
nponas provam dous abusos, dous crimes, que 
devem ser punidos, e nada mais. 

Sr. presidente, ct•eio tet• tomado em conside
ração os pontos pt•incipar.s da a~cusaçilo do 
noure senador, e vou concluir, fazonlo apenaB 
uma ractificaçiio n t•ospeito do Lnballns de von
cimentos ele o pararias. 

S. Jlx. disse que o ex-inspectot•·dl arsonnl 
do marinhll, ct•Jio que se ro~ol'in no Sr. L·Jmba, 
olferoceu 11ma tabJlla do vencimento> mai'l oco
no:nica, o c1ue eu desprezei-a, ptu•n ncoitar ou
tra mais onorJs:L aos cofres publicas. 

Não recebi nenhuma tnbolla d' vencimentos 
do ex-inspector do arsenal do mal'inhn; n de que 
tomol coahecimento foi organizada pelo con
selho naval, que ó o competente para propn
ral-a. 

O nobt'J senador ach!l exnget'ldo .o sulut•io tlo.~ 
ooorarios. gntendo 'quo niio tom r11ziio, convem 
ninnt"r bJns e pouco> oporarios, e bJm retri
uuiàos. 
E~so nagocio foi muito oshdildo, o pl'O• 

cúi'Ou-sJ conciliar, quanto pos 'ivel, os legitimas 
interesso.~ dos opo1'.1rios com os do thosout•o. 
Era preciso não aban<lotlnr o· futuro do3S'JS 
servidOI'OS do estado. 

Entt•otanto, no pa~so que o nobre senadot• faz 
osto reparo, de que eu não acoitai uma ta
b3lln mais oconnmica, tenho ouvido f[UO na 
outl•.l casa do pa1•lamonto reclamou-se, porqao 
a tabJJla fJUO adoptei para os at•aonaos do ma
J'inhn do norte ó. do snlnrio muito diminuto, o 
ntô ja foram olfei'Ocicl'" emendas no ot•çamenLo, 
nug;nentando os salarios, 

Poss'l gn1'antir, como disso, que prucuroi con• 
sul ta~ os intcross's dos oporarios, gnranLinrlo
lho.~ o futuro, Tivo om vista quo os snlario , 
niio sondo muito on 'l'();os r~rn o <'atado, t:tmbcm 
nJo d~ixossem esses servidores ao desabrigo, 
tis vici ;•:it·1dOs rl1 v' da o 'om esperanças no 
futuro. 

Tenho tct'lllinr.·lo ns considornçõcs qu J on
t.enrlo oppo1' no nobt•o sonndoi'; niio mo lembro 
si O>CiljlOll nlgum~t COnBUI'Il, nO lllOilOS IIB jll'ill• 
ci;HlCS, Ct'•li•j t.OJ' tomndo om considoraç•io. 

Si no calor d11 di,cuss:io o pola noco.>sirlit 
da düfo <n, cscnpOil <jt.tnl<Jt10i' oxprosslio monos 
agl'nclnvol, JíhÇb .ro.qculph a S. Ex. 

Soi I'OSp~it:u• ~~~ possoas, mas l'oconheço que 
üs voz os mo pronuncio cou1 onorgin. o vigot• nn 
def sn d·J '"·g·uiçõos injustns, cont1•a netos quo 
considero lo.;·itimos, o sómonto Jll'atieatlos JlOI' 

amor nos ot•d<;o publico. ( JV uilo bem ! ) 

O 81.•, Juuqueh•a:- St•, prdsi
douto, ostPndo Wo pt•oxirna 11 toJ'Jninnçiio da 1~ 
pn1•te dn ot•rlom do dia, podot•oi aponns fa.zor li
g·oii'US ousorvnçõJS, o, realmente com e.; ta os
tt•Jitozn do tampo, nüo soi qual o nssumpto,,. 

UM Sn, Sm:-.,~nou : - Falta apenas um quarto 
do hora, 

O StL PaEti!DEN'rN :-Si pass!ll' do qual' to de 
horu, não in torrolllpot•oi V. E:.:., q ne pó do cx
cedot• no seu dis~ut•so osso tempo. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Ben1 ; e como tonho 
01ttra vez do fallar, direi aponas alguma 
cousa, reservando-mo para outt•a occasino, 

St•. presidente, pa1•n mim, nos ta questão de 
forçn1 do ma1•, o assumpto que mo merece mais 
atLenç:io ó a organização das companhias do 
npt•ondizes marinheiros. 

O Sn. B.~n:i.o DA L.~aus.~:- Apoiado. 
O Sn, J UNQu EIR.~ : - Ouço fnllnr om au

gmento de matorinl, na oncommenda do oncou
l'R\'ados, na construcçiio Jo ct·uz:~dores ; e 
quando isto ouço, t•oilicto que, Eom termos 
pessoal idon3o, ostnmos deitando dinheiro 
fóra. 

O Sn. BARÃo DA LAGUN.\ :-Apoiado. 
O Su •. TuNQUE!n.l :-Do quo Rorvo, St•, presi

doute, te1•mos possantes oncouraçados arm~dos 
do grandes !tl'tilharias, se nilo temos, .. 

O Su. BARÃO DA LwuNA :-Tripolação para 
ollea. 

O Su. JusQUEil\A , . , mariuheit·os idoneoa 
para tripolar esses navios ? 

O nobre ex· ministro ela marinha convergiu 
sua attonçilo para o corpo de imp~riaes mari
nheiros o pnra o batalhão n!tl'al. S. Ex, disse. 
que tinht. cor.: plet•do esses corpos. Não tenho 
agora tempo pa1•a entrar nas min uciosidndes do 
modo seguido por S, Ex. para complotlr a Ol'
gnni~açiio desses corpos ; mas o illuatre almi
t•anto rl ue hontom com tanta proticiencia 
(«poiados), occnpou a t1•ibuna do sanado, fe1. 
vor qno houve um ''icio em relação á acquisiç!io 
do po.ssonl. 
· l!:u rondei•ia os maiores elogios ao nobt·.~ OX· 
ministro da mm•inha, si S. Ex. do proferonci~ 
tivesse levado sua altonção pnra os corpos do 
npt•ondizos m:trinhoiros, 

Segundo o relatol'io do nobre ex-ministro da 
marinha, cs~as companhias estilo longo do sou 
natado completo; 1ôm nponns deus terços dolle; 
faltam-lhe• 508 praçns, 508 moços, plU'a che
garam ao estado dotm•minndo pol:t loi, e oste 
n;o ó muito elevado. Siío aponns !,500 pt•nças 
os desLinadns pnl'!l o a tos cot•pos, C[liO aíío o vi
voil•o da nOMSI\ 11111rinhn do gueun, 

O Sa. D.u!Ão D.\ LAIJUNA:- Apoiado. 
o sn. JUNQUEIUA:- Ora, um infnntrJ pólo 

tlropnl'llt·a6 cm pou~b! ltlbzM ; lllná so uopil1a do 
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~uito.s mozol ô quo S) pódo lor um ,;oJfrivol mu-
t•tnhotro. . . 

O Sn. B.1n:to D.\ L,\GUN.\:- Apoiado. 
O Sn: JUNQUEIOA:- Noataa cil'cumstanciaR, 

quuu:lo n1io totuoa dado o pt·ociso doamvolvi
manto a ossns companhias; como ogtamos l•J
v;tndo no>ea attf)nçt1o pnl'a augmontar o mnto
t•wl do gum·rn, sem pensarmos que osso~ encou
t•açndoa, assim custoaamonto oncommenlados; 
estes cruzadores que so fazem om nossos esta
loiros vil:o ficar inutiliaados por fttlta de pos
soa!1 

Tomos, ó verdade,uma officialida'!o brilhante, 
temos distinctos officiaes na nossa. at•m:tda, mas 
o que ó vet•dudo ó qne não temos mat•inhagem 
suftlciente, 

0 Sn. BARÃO D,\ LAGUNA: -E' exacto. 
O Sn. JuNQUE!M:-A Ft•ança e a Ingl11terra, 

ricas pela industria, pelo commercio e pela 
densidade de sua população, podem compor 
facilmente n tripolação de seus navios, porque, 
alóm do gt•ande numero de habitant9s do littorsl 
dados a industrias mat•itimas, têm instituições 
quo ninguem t3nta .contrariar, e é pm• isso <JU~ 
n Fr:1nça obtem todos os annos o nurnei'O pre
ciso do marinheit•os, sendo que a Iagla.tert•a, 
pelo seu modo especial de rect•utamonto, lam
bem consegue obtol-os om abuntlancia. 

Nós, pot•êm, niio est11mo 1 nestas circumstan
cias; n<1o posauimos uma população tmritüna 
tito adapta<Ül e, o quo é mais, v0jo que ap
parecom palavras dissonantes para desacre
ditarem as instituiç3es que tomos, e que sorvem 
para viveiro clu nossa marinhagem. Entro nós 
se ha comprehondido que por economia, pat•a 
attender ao estado dos cofres publicus, devo
ao diminuir o numet•o dess.1s companhias, de 
maneira que muitos doi nussos navios hão de 
achat·-se com as su~s equipagons reduzidas á 
matado e, ainda mais, som a precisa idouoi
dado. Fiearomos, pois, depauperados do pes
soal : osso h:~ do ser o resulta !o do procedi· 
monto que tem havido, resultado da pouca. at
tençlio para cit•cumstanci:ls tão ospcciae.9. Tern· 
se querido desacreditai' essa grande instituição 
patt·iotica ..• 

0 Sn. BAnÃo DA LAGUNA :-Apoiado. 
O Sn. JuNQUE!DA . . • • e sustentar quo as 

companhias do aprendizes marinheiros U1l0 
devem estar em navios, quando o só em navios 
que se fórrna o mat·inhoiro. E' pl'ociso que, 
<tesdo moço, o aprendiz so acostume a to ao ba
lanço do navio; e todo o mundo "aba que á 
preciso muito tempo pnt•a o consegttir, o que 
não ó passivei que os mni·inhuiros se furmem 
em terri\; ó misto r, para quo se tornam per
feitos homens do mar, qn • Lenham_ vivido so· 
bre as o i: das. 

Nnpohão I di~ia que, nffo podendo collocnt• as 
escolas do marinha om baixo d'ngua, pelo me
nos as co!locava sobro olln. Gntt•otnnto, como 
tõrn pt•ocodido os nossos governos om t•olaçno 
ti collocaç1io das companliias de apt'OI!'li~es ma-
rinheiro., 'I · · 

Na minlin província, n companhia do apren
di r. os m'nt•inltoiros ostr•I'IL col!ocuda cm uma 
lot;L!Ilazn1 uó foNo do s. ~l,trcallo\ conhooido 

~~lo nom~ do Fot•t•J do Mm•; mas, ultimamente, 
tot t•otnovtcl:L pnt•·• o m·souul, que tom falta de 
ncconuuo.!nçõos pt·o~isas, c onde não so fa~om 
CXOl'c'ÍCÍOS. 

Co•~o "0 qual' <JUO se fot•mom emterr.1 mnri
nheiros 1 Por c1uo motivo o governo, como s3 
faz em toda a parte, nilo tem navios pal'n as 
companhias do aprendizes? · 

"Tem-:;e tt·a~ido o exemplo do contrario, como 
seja o de Annapolis nos Estados· Unidos ; mas, 
ahi estando a escola em terra, oxistom navios 
pat•a os exercicios necessarios.(Apoiados.) 

-Entre nós collocam-se essas companhias em 
term, por um principio de economia; mas,pen· 
so quo por rst~ fót·ma po leremos to!' soldados, 
po:leromos ter um grupo de infantes, mas nunca. 
teremos um gt•upo do marinheiros. · · 

O nobre ministro sabo tt historia das mari
nhas, a bistoria dus grandes guerras marítimas, 
o ·conhece pot•feitamente que a victoria coube 
sempre ás ~quipagon~ que estavam om cruzeiro 
constantes e nós, Bl não qui~et•mos a nossa 
marinha apenas como enfeite nacional, si dese
jat•mos a sua. effica.cia no estuat•io do Rio da. 
Pt•ata, e, pat•a quando for preciso defenler a 
nossa costa immensa, não devemos descurar os 
meios de exerci t~ol-a con voniantemente. 

Como, porém, havemos do ter ma.rinhagem, 
si o moço entra. para bot•do enjoando como as 
equipagens ile Villeneuve, que assim sahiram 
da Cadix, pura set•em batidas no primeiro en
contro que tiveram com Nelson 1 Para que ser
vem e qui pugens desta ordem 1 

Seri11 preferível reduzir a marinha a um torço 
do s1u material e tel-a boa e forte. 

Vi que o nobra ministro, tomando a pala
vm, resvalou nessa questão ; e, pelo contrario, 
accentuou muito o proposito do governo em 
adquiril· oncouraçados, sendo quo,r.Jém do Ria
chuclo, jà construido, se havia encommendado 
outt•o, o Aqu1daban. 

O Sn. MJNra·rno DA l!AniNIU :-Disse o que 
estava feito, porque foi oncommendndo. . 

O Sn. JuNQUI!IRA : - Nós devemos organi~ar 
pl'irneiro pessoal bastante numeroso e adoxtrado, 
pat•a então cuidarmos do obter material, porque 
o material se obtem em pouco tempo, com. di- . 
nheiro, mas o pessoal nllo. 

O nobre ministro, tratando da construcçiio do 
Aquid"ban disso-nos que o seu preço era. de 
tt•csont:ts o tantas mil libras; mns não nos disse 
ao essas tt•esentns e tantas millibras,que andam 
em mais de 3.000:000$, podem sot• tit·adas tia vet·
ba ordina!'ia de sou orçamento. Entendo que n 
nossa armada nacional precisa do um ou dous 
oacom•açndos bons; mas convem observar que 
o nobre ministro não se devo atirat• muito por 
osso caminho, porq uo elfoctivo.monte na nossas 
finanças não podem competir com as dos paizes 
qno ostiio no caso dil mantO!' grande~ osquadras, 
,porqu(J são naçõJB cuj:~ ronda ordinaria ascen
de a muitas centenas de milhões. Todos 03 
p11izes pt•incipiantos que querem nrt•omedat• a 
ossos outros, sem modir as suas ,circumstaucias 
iinnnceiras, hão do achnt• a bt\tl"nrotn. 

Dizendo isto, niio sou infonso a lermos va
sos oncout•açados ; m~ts n[o os dovomos tor som 
próvin concoSlltlO do ct•odito logislntlvo, som 



pormia,iio do ptwbmonto, quo ó muito campo- O Stt. JUNQUJUUU:- Prociaa ,[o ma.l'itiheit•oa 
teu lo pnt·a dot·ll'lllinn.t• a fut'\', o qualidade do o soldados convoniont<Jmotlto aJoxtraJo; no sou 
no.qsa esquariJ•n.. utllcio, 

Qaando vol~>mo~ as fot•ças do m1lr o ot•ç:t· O :Stt. mn LA~IAltm da am aptu•te. 
menta dn. mnrinhrt, ó JlDI'<JIIU a constilui~'ito nos 
dou compotench parCL conhoc '1' d<lS noeossi- O Sll •• TuNQUllllU : -O nobt·e sonndor pot• 
dados do,ao so1·viço, o, si 0 ,;0 fosso pot• outro Mtlto Gt•oflso, distincto profis~ionnl, quot• dar 
motivo, sot·in polnr11v,slilo do dinhoi 1·o. !Is tuitthas pal!wrns ama oxtonsrio maior do 

A França pó.lo .tot• 1111111 g-runcle esquadra, 1[llO olla' L•im. Ntio qu•Jro dizer que não tenha
mas todos st1bom a dilforonça oxHonto otüt•o nws mnrinlmgom sullicionto par~> ossos dous 
nquelle paiz e 0 nos,0 ; todo, conh'l<'.em " dill'"- oncom·nçadoa·, estou fall~>ndo om t h·•so ; o 
1•ençrL das immensns relações daquollo.paiz com quo .. dig-o ó que,mat•clmndo as cou.<as como vão, 
as outt•aa nações e qunos as quo tomos, o niló sondo as comp11nhias do aprettdiZ'"~ sufll-

ciontemonto dosenvolvid11s,chog-nru <li~> em que 
E•sas fortalnzns Jluctunntos po.lom servir do nüo tonh!1ltlOS g-nfll'nição para asses vasos, 

muito pm•a paizas que tenh 1m om vist1t ro:llizm• E qaaes serão nessa caso os recursos do go
emprezns enormes, como por exemplo a lngla- ve1•no 'I A<lctuirir mal'inhag-om voluntal'ia i mas 
terra, que pratendenclo conquistar o Egypto, quo não póde so1• do eftlcncia alguma, porque o 
começou por bombar<loar o destrui!• em poLtcas nosso commoroio do cnbot:~gem cata quas1 ex
horas !l.S fortificações do Alox11ndria. Lindo : ahi não so pódo achar t•ecurso. A ma-

Nós não quoremos ";Stendor nossa dominnçii? t•inhag-em estrangeira não p<ldo inspirar bas
por 1JSses mat•es longmquos; o quo.q>let•<•mos 0 tanto confiança. ·Temos, portanto, do recorrer 
sbmente d~fendet• n nossa costa 1mmonsnmento llO i!leruouto da loi do 26 de Setembro do 1874. 
vasta e tentar alguma opot•ação em mures pro- Estn lui tom sido dosca1•a la tambem por 
ximos para n defesa da honra nacional, si assim p:trto do governo, e, muit11s vazas, som estudar 
fôr preciso. IJem a quostcro, houve quem se levantasse para 

Devemos tambcm levar nossn attonção a dosacredital-~>. 
outra questão, de que o illustro almirante deu E' contra isso que quero pt;otostar. 
hontem, por assim dizor, a chavo, quando O nouro senudor pela. provincia de Minas 
chamo11 as vistas elo governo para osSO$ cruza- Get•aes, que fullou ante-hontem, ~>presentando 
dot•es do gr.!llde 1narcha o poderosa artilharia. o t•ol do tudo quanto se tinh11 feito contra as 
Ahi é que estú pt•incipulmento a necessidade lib ·rdados patt•ius, trouxe-nos l.:tmb~m essa lei. 
da att·mçiio do uobt•e minist1·o cm t•dação ao Om, ó preciso não .fazer injastiça ao parla
material, po1•que um navio destes custa seis nvnto bt•aziloit•o. Si ha ama lei quo se posa~ 
vezes menos do quo um encOIH'aça<lo, montando donuminnr ca,·ta rlc libe:darlc pa1·a o cidadão 
fot•to artilharia o tendo gt·ande velocidade, po- brltziloit·o ó a loi do 26 do Setembro de 1874, 
liciu porfeitamonlo os pot•tos o costas, aceita CL\ja discassiio é intoit•11montc pertinente a esta 
os combates quando quer, ou retira-se inco- matoria, porque o nobre ministro ha do soe
lume diante do 'forças superiot•os. cort·~··-so a alia, ai quizer completar o quadro da 

O S!l. Dlil LA>LmJc : -A nilo ter navios m:tt•mhngom · . 
efficientes, é melhot• não ter nenhum. . No entretanto reconheço que o governo fica 

O Sn .• JuNQUEIRA:_ N•io ao i 0 l]UC 'O nobre as vezes um poaco cone lo , pOrf[UO appare
senador entendo por navios ot11ciontos i en con- cem assas vozes quercnJo dosact·.editll.r a lei,que 
aide1·o eftlcionte um na,·io •·ncout•nç,ndo, uaton- foi i'cittt no sentido do libertai' 'O cidadão bra
do-ao com outro, ou com uma fot·tal·•za, como zildro da pressão em que vivia com o rocruta
consid•'I'O elliciento o cruza lot• defend·,ndo no<- monto antigo. 
aas costas, fazendo af:'"tar-se 0 inimigo que Si ns obsoJ'Vaçõos do nobr1 aennrlor JlOl' Minas 
não está em forç,11 superior, t•oalizando a policia ·Got'llOS a J'OH}loito deat~>. lei puJassem fazer-lho 
do nossos pm•tos. Não 8011 cxclitsivi•ta ; mas a monor brocha, 08tou persuadido do quo as 
quero que ·o govel'llo não seja ftcil neste as- povoações do centt•o haviam do, com etfeito, 
sumpto o n1to faç11 estas constru••çõoa diHpon- rovoltCLr-so contra a.su" oxocuç· o. 
diosas senão depois elo voto logisht.tivo. Mas ó que. ~ · Ex. foi ''X tgorado, como jli o 

foi cm a unos antol'iot•os,quando ou discatia osso 
O S!l. nn: LAMAllE chi um aparto. • ns;umpto cou1 S. Ex., quo apresento I\ um pro-
O S!l •. TuNQURillA :- I'~U niio estou longo do }do l'ovo<;ando a lei. 

nobro senador por !vlalo G:·osso, mns quoro na- O nobre sonadot' foi pm•lRnto do uma injas
vios efficiontos aogun.lo todns as no1•mr1s do tiçn complotn, como o foi a respeito do oatros 
constracçõos novas o do progt·osso da nrti- nssumptos ; o ou niio KCi Ki nestn o<·casiiio, to
lh,n•ia. lll<tndo 11 p:.lavl'n. em uma discussfio <[UO atlmitte 

t•ofm·oncin ú politica geral, dovet•ia uizor em 
O Sn. AI1110NSO Cm,so: -Portanto, não pódo mon nomo, rop1·esontanto vitnlicio da nação, 

nchnr •lo mais ,[ons oncout·açudos. que não posso cuncordr1r com mnitns observa-
O SR •• TuNQUt~mA:- E [101' isso cOtn<•coi di- çõos do nobt·o sonndo1·, (jUO su rofot•irnm nt.ú.d. 

zondo que doviamos lovat• 1\ companhia rlo fót•ma do governo quo l'ohzmonto nos rogo. 
aprendizes a grande !esonvolvimnnlo p<li'CJII'· Aqnolll\s obsorvaçõos mo pnrocom por demn.is 
um r•nconrnç~>ô• como o Riaclwelu l'roci"' injustas; porque roalmento, s·•nhoros, esto 
pelo monos do 300 pr:t<:ns, Lirnzil, <JUO conhocnmos presontomonl.o, ó 
, O SI\, mn LA~IAilll:- E não ó do grnndu nquollo quo surgiu com 11 libordtido du 1822 V 
purta á regular. Pódo·~e i:flzor. que d rugimori ~nó nb~ ~~!!\ 

~··--··-· 
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guindo ha 60 11nnos tenha conduzido o paiz ao 
tltrnso, tenha prodttúclu os mala.< que o nolJre 
senador im11gina ·1 Pois osta l'ót•mtt de governo 
mon:wchitJo constitucional não nus tom di1dO o 
pt•ogt•osso elo q uo hoje s-ozamos ? 

Bus ta lall\\lll' uma vista t•otrospectiva put'IL ao 
recouh·:cot• o gr.mdo dosenvclvimonto que tom 
tido o pniz, na put•tu moral o ut<Ltot•ial, pnt•a se 
conhocor quo o rogimon tln libo:•darlo ost:t 11tJUi 
plantado, e que não hn naç:1o no mundo em q uo 
a libot•darle p!'ntica seja sc4uor igmtl li do CJtlo 
se goza no Brnúl. A liberdade relig-iosa, n li· 
bordada civil, n liberdade politicC~, a lillordado 
de impronsu, tuclo.tomos. 

O Sn, SILVEIRA DA MoTTA :- Não ha tal. 

sua oxooução hn do mostt•ar CJUe ella é , muito 
suuvo. 

Si as c 11upnnhias do apt•endizea marinheiros 
o't:1o dosi'nlcnd ts, ou1110 ao tem dito, o governo 
p:·oeisa lançar "'ãJ d••ata lei, o com olla obterá 
um numero preciso do root'lltrLa para o exercito, 
po.lendo lazot· t•avot•tor para a mut•inha aquellea 
do que olla pt•ecisar. 

Mas ttctu:.o.lmonte os corpos de marinha estão 
·io,faJCiLdOS, e [llt.l'P. COmpletar O ao impot•iaos 
ma:·inheit•os foi pt•ooiao lan~•at• mão do !'o
curso a q uo so refül'ia o nobro senadot• pela 
pt•ovillcia do Santa Catlmrina. 

O batalhão naval está incompleto, pot•que só 
tem ·150 praças, quando dovia let• 600 ; e eu 
chamo a attonçlio do honrado ministro para 

O Sn. JUNQUJUM:- E o grande desonvol- esse ponto, .Para saber si a verba consignada no 
vimento m11terial e moral que o paiz tom tido, orçamento e para 450 ou 600 praças. " 
o seu notava! progresso, não se tem feito senão 
á sombra da ordem. 0 Sn. MINISTRO D,\ MARINHA :-E'para 600, 

Esse desenvolvimento e osso progresso nó;; os O Sa. JuNQUEIRA. :-O corpo de aprendizes 
devemos attrib1li1· tambem a fórma do governo marinheiros estti desfalcado em um terço o por· 
que nos tom regido ha 60 annos. < ta.nto o governo esta intoir11.mente peado, não 

E o senado, Sr. presidenta, o senado, pela póde d~r tts guarnições completas, mesmo para 
sua org~nização, poh sua indo! e, pela sua dupla os poucos navios de que dispomos, de maneira 
origem, pelo sou destino, pelos seus prece· que ha de forços~tmente precisar do auxilio do 
dentes, pelo seu juramento, não póde senão ser roúatamonto e esse auxilio hoje não lhe pódo 
um baluarte contt•a todas essas precipitações, vir senão ela lei do 26 ele Setembro. 
nito póde ser senão um sustentaculo da consti· Pareee que a hora da i"' parte está dada, 
tuição e das instituições do paiz. (Apoiarlos .) deixarei para outra occasiito novas observa-

Digo estas palavras de passagem, porque o çõos; mas antes de concluir, chamarei a at
honrndo senador a quem respeito enumerou, tonçilo do nobre ministro para a organização 
entre os maios que tem vindo tto paiz, a proruul- do conselho naval. · 
gação do uma lei CjUe liberta os cidadãos brazi- O conselho naval entre nós é uma espocio 
leit•os do arbitrio das autoridnd •a que os agar1•a· de almil•antado, e convem que seja composto 
vam no meio da t•ua e os levavam p~ra um do pessoas idonoas. Não se1 si todas as no
serviço forçado. meações q uo se tem feito para o conselho naval 

O Sn. CORREIA:- A lei estabelece um ro- são perfeitamente adaptaJas a indole da insti· 
gimen muito mais benefico do q uo o antoriot•. tuição. Com o desenvolvimento da architoctura. 

nt~val,da artilharia, o com o progressos que tem 
O Sa. JUNQUEIRA:- Não hn quest<1o. Entro- tido a a:•to nautica, os conselhos navaes ... 

tanto nlgumns vozes se levantam para faze:· pro- . 
· paganda contra esse regimen; o nobre senador ·o Sn. AFFONSO CELSO:- A unica reforma 

chegou a dizor que no interior de.Minas bilsta· que convem ó a supprossão, pois nllo conheço 
ria o sexo fomimno par:c dar cabo da lei ! instituição mais inulil. 

Sr. presidente, a guerra das mulhm·es é com O Sn. JuNQUEIRA :-0 conselho naval, como 
olfeito terrível; más 0 governo devo empregar ao acha organizado, não está na altura das 
os meios do obter alguma cousa. necossidatlos da marinha. 

A Inglaterra·, quo ó um paiz essencialmente 
Ja to~ho dito, n repetirei até li saciedade 1 pratico, os ta todos o' dias modificando a orga· 

que nao se t:•ata do gr~nr~e~ sacrifioios ; · nização do son almir~tntado. 
trata-se do 11m, dous on tres mdtvtduos a sot•om . . 
sorteados em cndtt parochia, 0 a parochia que : _o ~a. AFt>ONSO CELSO: -Isso e almtran~ado, 
dor voluntarios fica isenta do sorteio 0 ,1u1va ; nltD ~ conselho n11.val. Este o~tre nós. o um 
lente. (Apoiados.) . ; para.stt:> _do o:•çamento da. n!arm.ha, o uma 

E' portanto um rogimon qunsi patornnl, pó- : ~n~tttt!tçno compl?tnmento mutil, som fazer 
de-se diz~1·, atten:lendo-se a quo nós niio po- , tnJUBttça ao mot•r.ctmonto dos seus membros. 
demos prescindir deste imposto de sangue. fi· O SR. Dl!l LAMARm:- Não apoiado; do que 

Não é a conacripçiio antiga, como errada- olle precisa ó do dosenvolvimonto o reforma. 
mcnt.e ao tem. cli:o pnm tornar a loi' odiosa; o SR. JuNQUJJ:IR,\:-Não sei si deve ser sup
nilo o a conscrtpçao quo so lançava sobro todos, primido ou conso:·vado; 0 que sei ó que é mia· 
como a Pr~s~• n tem, o 11 Ft•ançn _ ta'? bom · tm· 9 ue soja Ol""!LIIizado do modo 11 prestar bons 
adopto~! d~pms dos seus dosastr.e~. Nao o o.'ltll 'sorvtços. ' 0 

conscriP\"lO q uo se tornnva . odwaa, pm·q uo os . . 
g-overno< tlaquollos paizo,, depois dos revezes, O Sn. Al•FONSO Cm.so:-St o;gni.nz~r~m ou-
vinhum podir ao sort0 ;0 200 ou :300.000 hornonH. t.t·~ co~Jsolho nl1'f:•l, .sorti ou~ra 1nslitmçuo; ostu 
Niio, osto é um sorteio limitado. o ultou·nmonto u1utll. 

Portflnto,o govot•no ponhn-so li front•• do pro- O Sn . .TuNQmnmA:- Na Inglaterra o almi-
pag~tndn om sentido cont!'ILrio, pt•ocuro oscl11 rantnrlo tom, com oll'cito, mtlitns otllrua attri· 
roccr a popubçt1o, o exocqtnr n lei, pot•quc IL buiç.õos, ntó oxocntivns, quo nito tem entro nó~ 
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o conselho nrwnl; mns no possonl tochnico quo 
com põe nq u lle nlmit•antado, ao vê todos os 
dias itlocn!m·-so smgao novo\ ú tn:opol•çiTo quo 
na n"cosstdacles ct•escom, g por lB.~O quo os 
inglezos vilo ndmittindo nessa instituiçilo pos
so~s qull nom são militut•es Limas, outt•ns IJUO 
nil:o pet•tllncGm :1 cot•tt1 ordem hiorarchic~< de 
ooopregttdos pnblicos ; vão ndmittindo até os 
g!'an los industriaos, um representaitto da. fir
ma Armstt•ong ou da. fit•.n:l 'Vhitworth, um· 
g!'nndo conhocBdor da artilhat•ia, ·um grande 
cClnhocedor desta. ou da1uelln especialidade; o 
deste modo aquello grande conselho vni reunin
do om si os elementos necossal'ios pa1•a con
serV'nt'·S0 na altur<t a que M cousas têm che
gttdo, 0111 rolaçi!o .ao desenvolvimento da arte 
nautica, 

Entl'e nó> us cousas e>tilo estacionarias e al
gutnas nomeaçõe> sito de pessoa' muito digno.s, 
muito il!ustradas em outras matarias, mas qtte 
rGalmente nado. ontend·1m ol•J •marinha. 

O Sn. SiLVEIRA Do\ MOTTA : -E' melhor 
mandar ouvir o cousolho do Eltado sobre na 
construcções. 

O Sa. AFÍ•oNSO CELSO :-Ha tantos auxilht•es 
tochnicos I O chefe Jo quartel· gpnernl, o chefe 
do corpo de aaud·J e mil outros meios de illus
tt·a~il:o, independentes do cons3lho naval. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Póde ser que ainda volte 
:i tribuna para occupar-me deste assumpto; 
.. gol"a não quero reter por m1is tempo o nobre 
ministtG, porque parece-mo que s1u collega do 
in1perio està á ospet•a de sua vez, para decidir-se 
o credito da socca. (llluito bem!) 

Ficou a discussão a1iada pela hot•a, 
Rotirou·se o Sr. tninistt·o, com as mesmas 

íortuali.Jades. com quo fõra recebido. 

0 Sa. PRESIDENTE :-Tenhoja p1•evenido nos 
espectadores que, qu·tndo o r<imado se levanta, 
todos se devem lovantnr; é isto do regimento 
da casa; e, como os que f1•equentam as gale
I'ias nem sempre são os mesmos, repito essa 
atlvertoncia, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORE DITO AO mNISTERIO DO n!PEIIIO 

Achando-se na salaimmo1inta o Sr. mini'.;tro 
do impet•io, foram sorteados para a doput-lção 
(jU.O. o dwia receber os Sra. Stlvoil•a da Motta, 
1\lartinho Campos e Luiz Carlos; e, s0ndo o 
mesmo senhor introduzido no salão com as 
ÍOl'l!lalidades do ostylo, tomou assento na mesa 
a clit•eitl- do Sr. prosidonto. 

Continuou orn 2• discussão, com a emenda 
offot·ecida no pnrecot• da commissuo do ot•ço.mon
to, o a1•t, fo da propo.lt' elo poder executivo, 
converti la om pt'(\jocto do loi pela camal'!l dos 
dopu.lados, n. 135, .lo i882, que abro ao minis· 
torio do imporia um credito oxtt•anr·dinorio 
<lo 12.000:000$, pat•a continunç:io das despeztts 
COIIl OS SOCCOrl'OS as Jli'OVincittB JJageJladas pela 
ROcca o molo<tins cpidcmicas. 

N:1o havendo mata quom podisso n pnlavt•,, 
IIOtll nlllnoro pn1•n votm·-so, ficou oncorl'!ldo. a 
cliscussilo o rosorvnda n votação pnrn. n sosHt1o 
Hoguin to. 

Seguiu-se em cliscussito o nt•t. 2• dn mo~ml\ 
propostO\, 

O Sr. Co1•1•ein, :- Podia havet• no
cos<idado dos to Mtigo, q utmdo foi a pro lont~d!l 
a pt·oposto. em !879. 

Este podido do c t•odito cot•t•ou sob a respon
sabilidade do gabinete do 5 do Janeiro do 1878. 

Neste momento ntio lm ausolutamonte noces
sid:tde do at•tigo. Em .primeiro Jogar, trata-se 
de d 'Bpoz~s já real izndas, e em segundo, ja se 
offeotuoa a operaçtio do credito para ·que, neste 
artigo, se solicitava autot•izaçilo. 

Quando, porém, ainda tivessemos ele resolver 
sobt•e operações de cre:lito, não devia segura
mont·J ser em utn artigo d··l proposta como 
esta. 

A questão do operações do ct•odito é uma da> 
m·1is graves 1~n. gestão financeit•a; e, ainda 
quando mui prosp Jt'a fosso a situação das fi
nanças do lmpot•to, doviamos tet• o mnximo 
e.>ct•upulo em autorizações para a realização do 
taos op·,r:tções. 

Si vior a set• nocessaria somr,lhnnte autori
zação, estou porsundido do que o senado não se 
contentara com os termos vagos om que, até 
ago1•a, a tem concedido, resultan lo d'ahi os 
omprestimos que ao tilm effecttudo o '1 ue pro
vocam reflexões. 

Ainda sobre o ultimo muito haveria que 
dizer,mas limito-mo,n'este momento,a demons
trar a deS11ecossirlade do nrtigo, d•Jsne~essi
dade quo o senado já tem reconhecido, om 
propostas igunos a esta, olimiilan:Jo dellas at•ti
gos que,como este, não tôm agora razão do ser. 

Não havendo mais quem pedi•se a. palavra 
nem numero para votar-se, ficou encerrada a 
discussilo o reaervarla a votação para a se>si'o 
seguinte 

Retirou-se o Sr. minhtro, com as mesmas 
formalidades com q uo flll·a recebido, 

Esgotadas as matarias ela ordem do rli:l, o Sr. 
presidente deu a seguinte para o dia 21: 

Votaçil:~ da ma teria cuja diseuseiío ficou en
cerrada. 

Dtscussão dos requerimento.~ adiad·Js pela 
ordem de sua apr•laentação, 1t sabor : 

Do Sr. C •rroia, pedindo inf,Jrmaçõe~ sobre 
ai foi instaur"do algum processo criminal con
tra VOI'eadoros da camara municipal de Va
lonça.,susp"n•o• por acto rlo prosielonto da pro
vir.cia d J Rio de .Tanoiro. 

Do mesmo sonhor,pedindo informações sobre 
os graves acontecimentos que têm perturba· lo a 
tranquillidade publica na cid~do do Pontl\ 
Grossa, na provi nci:t do Paraná, 

Do mo.<mo senhor, pedindo informações Robr~ 
si o govomo tomou algt.una deltbot·nçtlo relat.iva. 
monto :•o neto do pi'•'Siclnnto :o So"gipo, sus
pendoudo n loi ,Jo or~.nmonto municipal. 

LovMtou- o n sos •uo :lH 2 hom~ dn tardo, 
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5i3• SESSAO 

EM 21 DE JULIIO Plll 1883 

Presidenciet do Sr. Barao de Ootogipc 

SUlniAI\!0:-ilXI'RDI&NTB.-Nogoclo; do ~lato G1•osso. Dia· 
cna·:;o o a·oquol'imonto do St·· Col'l'oia, Adiamanto. 
-~ Ontu~.11 no Uf,I,-Vota~lão do matlll'la oncorraJa. -SnM• 
potl'lão 1ln cunmra municipal da clda!lo do V:donr.a. 
Jli~cut·so,.; tloJ St•s. Cot•rola o Lat':JyoLtu (pi'OSillonlo ·da 
conselho), O St•, Uot•t•oia (lodo ;l t•ulit•a la tio nau i'O· 
qnoa·imonlo. Eneot•t·muonlo.-Nogocios do P:lrau!\, Ui!i· 
elll'sus do:~ St•s. jlal'liuho Campo:~ o Corroia. O mo!IUIO 
sonltot· pudo a t·otimda tio :;uu t'UlJIIUJ'lmoutl), Eneorl'a· 
mouto.-Sut~ponsliú tla loi do OI'Ç:LmtJuto municipal da 
p1·oviuci;~ do Sot·gipu. Encorl'amonto, 

A's 11 horas da mo.nhã acharam-se presou· 
tes 30 Sra. senadores, a saber :Barão de Coto
gipe, Cruz Machado, Bat•ão de Mamanguape, · 
Godoy, Visconde de Bom Retiro, .Jag11nribe, de 
Lamare, Junq>~eira, Con,le do Baependy, Bat•ão 
da Laguna, Duntas, Cht·istiano Ottoni, Ribeil·o 
da Luz, Chichot•:·o, Paula Pessoa, Visconde de 
Jagunt•y, Correia, Luiz Carlos, Castro Cnr·reira, 
Snt•aivn, Visconde de Muritiba, Silveira da 
Motta, Visconde de Abaeté, Uchón Cuvalcnnti, 
Cansansüo Je Sinimbú, Barão de Maroim, Cunha 
e Figueir•edo, Fausto do Agui.tr, Paes de 
Mendonça, Viriato tle Medeiros e Atronso Celso. 

Deixamm de comparecer, com causa parti
cipada, os Sr·s. Diniz, Silveira Lobo, Barros 
Bar•reto, Silveira Martins, Hem·ictue d'Aviln, 
Moiro. de VaHconcellos, José Bonifacio, Visconde 
de Paranaguá , Visconde de Nictheroy e 
Visconde do Pelo tas. 

Deixou de comparecer, sem causa participa
da, o Sr. Bat·iio do Souza Queiroz. 

O Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta dP. sessão antecedente, o, não 

havendo quem sobre e !la fizesse observações, 
deu-se por approvaJa. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, 
os Sra. Nunos Gonçalves, Bnr:1o olo Mnmot•é, 
João Alfredo, Martinho Campos, Le,io v,,lJoso, 
Lui1. Felippe, Antão, Vieil•p. da Sílvl\, Octa
viano, Fer•nandes da Cunha, Soares Brandão, 
Diogo Velho, Teixeira J,miot•, Fmnco de Sú., 
Lafayette, Carrão e Cruz Machaclo. 

O Sn. 3• SECRETAIUO, sorvin;lo do 1°, dou 
conto. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Hopresontnçiío da camarn municipal da cidade 
ele Jagunry, provinda de Minas Ger•nes, 
do 14 do c01•ronte moz, sobt•o a nocossidt~dn 
quo o' pOI'OB do sul do Minas Lôm do Ltm!l os~ 
tt•ada ''" forro q uo lho; dô fncil o bnmta oxpor
tnçüo nos prouuc t.os do sua lavoura, tal como 
so propõe const•·nir o ongonhoiro civil Dr. Luiz 
1\·ixoil·n Bil.toncourt Sobr·inho o C[UO pondo do 
doJib,.rnçs1o do sonndo. -A' commiaSitO do om
prozns pt•ivilogindns o obrl\s publicas, 

V. III. 21 

O Sn. 2o Smonmunro declarou que não hrwia 
pUI•eceres. 

NllGOO!OS PE ~lATO GROSSO 

O Sr. Oorreia 1-A mesa mandou-me 
entregar hontern um aviso do nobre ministro do 
imporia, transmittindo cópia do officio c1ue lhe 
dirigiu o vice-presidente da provincia de Mato 
Grosso sobre o facto de haverem novo mernbr•os 
da o.ss1mblóa leg-islativa pr•ovincial, na segun
da reunião desta, reconhecido quatro novos 
membras, ao> quaos dou posse, podondo assim 
r•ealizar-se a aliertur•a da mesm~ assomulóa. 

B:~sta a exposição do f;1cto para ver-se com 
c1ue legalidade está funccionando a assemblóa 
logisbtiva provincial de Muto Grosso. 

0 Sn. PAES DE MENDONÇA :-Isso não Ó no• 
vido.de ; nas Alagóas já se fez a mesu1a cousa. 

O Sn. CorutEIA :-Como ern do prever, busca
se lançar a responsabilidade do fMto á minoria 
conservadora, compost:t de seis membros da 
assemblóo. legislativa provincial. Mas, bem se 
vô q uo, for•mp.ndo elles a minoria, niío podem 
obstar a que a assemulóa funccione. 

A raziio quo (llles dora.m do seu não compa
recimento l\OS tt•abnlhos foi a elo terem deixado 
de ser reconhecidos os poderes de alguns de 
seus co-religionarios eleitos, sem q uo esta de
cisão se fundasse na justiç:t, 

Devem ser conhecidos do senado os ·termos 
com que o vice-presidento da provincia de 
Mato Grosso dil'igiu~se no minrs tro do im
poria. 

Passo n ler• o officio (lG) : 
« Palncio do governo da pt•ovincia de Mato 

Grosso.- 1• secção.- Cuiabu em 5 de Maio 
de 1883. · 

« Illm. e E:tm, Sr.- Cumpre-me communi
car a V. Ex. quo no dia 3 do corrento, mar
cado por lei, installou-se com doza membros a 
2• sessão da 24• legislatura da assemblóa pro
vincittl. Para se eh egar a este resultado, foi 
preciso q uo essa corporaçiio tomasse a delibo
r•açiio de, em numero de novo deputados, que 
compareceram :is sessões pt•eparatorias, reco
nhecer e juramentP.l' a tt•os dos quatro eleitos 
em Setembro do anuo passado, pat•a preencher 
outras tantas va~ns ; comvletando-so assim 
aquello numero, àem o qualniio podia tor tido 
lagar o refer•ido acto de l\llertura. 

<< Esta resoluç,io, que 1'cconl!ei'O ai'bitm>'ia 
c cn1ttra o disposto no regimento interno ~a 
dita assemblda, mas que não estava nas attrt
bui,,õos da pr•esidcncia impedi!•, foi uma medida 
imposta pela imprescindivel o urgente necos
Hidnào que ha elo actos legislativos, dos quaes 
sem o !la tot•i~t a provi ucia de contirruar privada, 
pelo capl'icho inj ustificnvol do sois outros mem
bros, que constituam " minoria consel•vadora, 
os quaos persistam no proposito do não com
parocot• ~~~ sossõos o ontondoram dovor por os to 
meio obst:<r nos Lt•nbalhos da r•oforid:c cot•pa!'n
ção. 

<< Dou' gn~rdo n V. 1\x,- Illm. o Exm. St•. 
Podro Lniio Volloso, ministro o soct•otario do 
o~Lndo do" nogocios do impot·io.-0 vico-prosi
donto, Josd Leite Galv,;o., 



Si o pr•oprio vico-J,lr•osidonto roconhoco quo 
a n'SDlllblón legis!Mrva do 1\lato Grosso osttl 
arbitrar•:'amontv constituUa, ora do espol'ar 
que O governo tomaSSO algumll uOJib:l!'liÇitO; O, 
julgando que nonhumu c~be em suas attribui
çõos, pl'Opuz:)sso ao poder competente o que 
ontandosso acertado, O govor•no, poróm, nrda 
fez. E' o que col!ijo do aviso de iS doste moz, 
com que o ministr•o do imporia ramottou cópia 
do otllcio do vicc-presidenW do Mato G1•osso (lu): 

« Ministerio dos negocias do impoi'io.- Rio 
de Janeiro, iS de Julbo do :188::1, 

c Il!m. o Exm. St·.- Digne-se V. Ex. apre
sentar ú cnmat•a dos Sra. sena:Joros o otllcio, 
junto por cópia, do rresidente ~a provincia de 
Mato Grosso, do qua consta a mfol'maç!ío re
guisitada por V. Ex. em otllcio n. :15, de 30 de 
Maio proximo passado, relativamente ao nu
mer•o de memb1•os com quG a assembláa legis
lativa daquolla Jll'Ovincia celsbrou sessão no 
dia 11 do dito moz G reconheceu os_ poderes de 
quatro novos membr JS, 

c Deuq gul\rde a V. Ex.- Francisco Antunes 
,,[ aciel.- A S, Ex. o Sr. 1• secl'Otario dtl 
camnra dos S1·s. senadores. » 

Não t1Jrht o governo, nem ao menos, ouvido 
o parecer· do conselho de ostado 1 A julgar-se 
pela informação prestada ao senado, o governo 
l'Ocebeu o otllcio do vice-presidonte da provin" 
cia de Mato Grosso e limitou-se a remetter 
cópia ao senado, para que este tenha simples
mente c0nhecimento do que, na J?l'Opl•ia opi
nião do vice-presidente da provmcia, então 
em oxercicio, a asaembléa pt•ovinciul in>tallou 
a sua segunda reunião de mola arbitraria. 

Torna-se, pois, necessaria a apresentação 
deste requerimento (18) : 

" Requeiro que, pelo ministerio do imporia, 
se peça ao governo esta informação :-si foi to
madn. pelo governo algumlt doliberaçilo !\cerca 
do assumpto do otllcio do vico-prosident~ da 
provincia do Mato Grosso, de 5 do Maio ultimo, 
remettido ao sanarlo com o aviso de iS do cor
rente moz.-Manoel F1·ancisco Correia. :o 

0 Sa. MARTINHO CAMPOS :-Poço a palavm, 
0 Sn, PRESIDENTE :-Fica adiado. . 
O SR. MARTINHo C.t~IPOS :-Pela ordem. 
O Srt. PrtESIDENTE: -Tem a pal:wra. 

O Sr. Ma..t•tinho OIUnJ>Ot;~ (pela 
ordem) :-E' pr,Jciso padir ao nobre sonudo'r 
guo, si S. Ex. nilo precisa doa papeis que acn
l:íou do ler•, faça-mo o favor do m'os manda~• 
tr·azor. 

O Sn. · ConnErA ;-Elia• hão de ser publi
c:idos amanhã no Diario O(!icial, o só parti isto 
preciso delles. 

O Sn. MARTINHO CA~rros :...:.Então, não. 
O Srt, PnEsiOENTE :-Mas fica subsistindo o 

podido da pttlavr•a 'I 
O Sn. MARTINliO CAMPos :-Sim, senhor. 
O Srt. PrtES!DENTE :-Então cstrl. nrliada a 

discussno, 

ORDEM DO DIA 

VO'rAQÃO DE MA TERIA ENOERR,~DA 

Votou-soo foi appl•ovado o art. 1• da pl'O• 
posta do pode!' executivo, convel'tLla om pl'O· 
jacto do lei pela camat''l dos deputados, n. i35, 
de 1882, <JUB aura ao ministerio do imper•io um 
crcdto extl•aor•dint\l'io da i2. 000:000$ para 
continuação das despe~ns com os soccorl'Os ás 
provinciaa ·tJagellad :s poJa secca o moles tias 
epidemicas. 
· 'Voton-se e foi approvado o nrt, 2• da mes

ma proposta. 
Foi a proposta adoptada p:~r•a pnsSIIl' à' 3• 

discussão. 
Veio á mesa á seguint~ 

Daclaraçl!o ela voto 

· O senador• Jrlguaribe deda!•a que votou con
tra o cr·edito de 12.000,:000$ que acaba de ser 
app1•ovado.-Ein 2f de Julho de'i8S3, 

SUSPENSÃO DA CA~IAitA ~!UNIC!PAL DA C!D,~Dii1 DE 
VALENQA 1 PROV!NCIA DO RIO DE JANEIRO 

Prosaguiu a discuss~o do requerimento do 
Sr. Correia, pedindo informações sobre si foi 
instaurado algum processo criminal contra ve
readores da camara municip :I de Valença, sus
pensos por acto do pt•esidenla da provincia do 
Ltio de Janeiro. 

(,ls 11 8/4 da manM o Sr. pres:denta dei
roou a cadeira da presidancia, que passou a ser 
occupada pelo Sr. vic:e-preshlente.) 

O S1•. Oorreia confessa-se muito 
grato ao nobre senador pela Bahill, que se 
dignou de tomat• em consideração as obser
vações que o orador fez ácerm1 do acto do pre
sidente da provincia do Rio de Janeiro, que 
snspondou acamara municipal de Valeaça, 

Em falta da opinião do governo, que o or~dor 
solicitava, niio pódo deixar de apreciar devi
damonte a que manifJstou o nobre senador. 

Tem o govet•no adoptalo, em relação ao par
lamento, a politica da osquivança e a t~l ponto 
que o nobre senador pela Bahia, que está pro
f.,ssando a politica do sumisso, não quir. seguil-a 
no;te c!l.So. 

Tem, poi>, do tomar em consideração as ra
zões com CJUe o nobre senador sustentou om 
to :las as suas parLes a porta1•ia prelidencial do 
f4 do mez passado. 

Nosto empenho o orudm· passa n encarar os 
argumentos adduzidoi em seu discurso pelo 
nobre sanador p•Jla Bahin, e, fundanrlo-se na 
propria legislação que S. Ex. invocou, da largo 
ao seno. olvimento á demonstração de que ella 
não soccorre, antes firma, n improcedoncia o 
illegalidade do acto praticado pelo presidente 
ela provincin do Rio de Janeiro. 

Obsorv~ quo o nobre senador pódo ter idôas 
magnificas llcorcn da organização municipal, 
mas p trn que tenham roalirlnd·•, para quo 
sejam· oxocutadas, ó inclispr.nsavol quo ao con· 
VOl'Lam em lei. 

A loi vigonto onLrotunLo ó intoiramonLe con
tl'llrit.l ao que o nobre son~dor sustentou. 
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O Sr. Laü-..yette (fJI'esidentedu con· 
scl/1o) começn diwudo quo o nssumpto quo tem 
sido ti!o largamente douati lo no t·:•rr<Jno aonde 
o collocou o hom•ndo sonadot• l·ola provinch' Jo 
Purnnu onvolve duas questões capitnoB: a pl'i· 
meir,, ó sahor si, no caso rlo rtuo Sl tt•uta, dd-so 
a hy,,otheso da segunda parte do art. 231 do 
rlect•oto de 13 de Agosto do 1881 ; a segunda 
ó vorificat• si os veroado!•os o Siipplentos que 
deixaram de com parJcer, motivo poJo gual a 
camara 1nun icitlnl de Vnlonça não funcctonou, 
incorror..m simplesmenb em multa disciplinar 
ou si porventura este procl!dimento envolve in· 
fracção do lei penal, 
· Passando n discutir a primeira IJllOBtito, o 
orador là o art. 231 do decreto do 13 de Agosto 
do 1881, r1u 1 contém duas hypothoses, dt•las as 
'tl;lnes, doye se1• chamada a camarJ. elo rtuatrien· 
n1o antor10r. 

A primeira hypotheso é quando 11 camara 
deixa do funccionar por nllo to••om si lo empos
sa los os vereadora,, Não & desta, porém, do 
que se trata. 

A segunda hypothoso, á qual se refere o mel· 
mo artigo, ó quando, 11chando-se ·empossados os 
''oreadores, por qualquer motivo se tol'lln. im· 
po,sivcl reunir-sn a camara. Esta ó a hypo· 
those que se dá com a camat•a de Valença, 

Da portaria do presidente da província, quo 
foi lida pelo nobre senalor pelo Paraná, se de'· 
probende que a camara, desde Janeiro nté d 
data d~ mesma portaria, não pódo funccionar, 
porque deixaram de comparecer, niio só quatro 
dos vereadores, como. tam bem os immerlbtos em 
votos, que para tal fim foram convidados, A 
loi cliz iJ.Uo sejam chamados os vereadora> im
mediatos em vo!os, quando não fór possível r1uo 
n camn.ra funcc10ne. 

Est~ impossibilidade é a que se dú, pot•quo 
hão decorrido oito mezes desde que a camn~a, 
por falta de ve1•eadores e de suppl•mte•, não 
funcciona. Daln, pois, essa hypothese, o p••e
sidente da prol'incia devia convocm· a camarn 
municipal do quatrionnio anterio1•. 

O nobre senador pela provincia do Paraná. 
parece r1ue não impugnou o principio estabole· 
cido em alguns avisos do governo :- quo h~ 
incompatibilidade na funcçiio simultanea d~ ve· 
ro_ndor~s de u.m quatrionnio com os do qua
trlenmo anteriOr. 

Sobro a competencia do presidente da pro
víncia, qua o nobro senl\dar contesta, para vc· 
rificar n hypotheso do art. 23i o convidar a 
camara do quatriennio antorior, o orador de· 
clara que assa competoncia niTo pódo ser ne
gada áquello funccionario. Para que tenha 
log~r n hypothoso rlfl segundrc parto do artigo 
citado, ó preciso verificar a o:tistencia do cnso 
a quo o mesmo artigo alludo. 

A co.mara aclunlató hoje n!Lo so tom reunido, 
o ó por isso quo tom de •or convidada a nnte·. 
riot• ; si a rnmal'O. se reunisse, d~snpparocei'Ía 
a nocossidado dessa convocnçiío. 

Invocando o argumento do nob1·o sonndo1'1 

do quo pódo competir a clochiio no proRidon· 
to da cnmnJ•a municipnl, o Ol'.ldor domon~tt•n 
quo a loi vigonto niío dtt osso. ntt1•ibuiç:io no 
prosidonto d' cnmiu•anJunicipnl, que, portanto, 

nuo póJa tol-:t. Compotirti ti camaro. transacta1 
Do COI' tO tj UO n1io. 

lisa' camara ntio póJ·J l'unccioual' s.>não do• 
pois do verifi~ad:t a hypoLheso do nrt. 231, que 
nsio ao póde vorificnt•, po1•q uo entllo a camnra 
funccionnrt\ nnto l do esta1• verificada a mesma 
hypothese, Portanto, ó preciso a existencia de 
UI)Ja autoridade que verifique tal hypotheae, 
o essa· niio póde oor outra >enão o presidente 
ela província, po1·quo ó a autoridade administra .. 
tiVtl l!Ompetontn para resolver todas as ques
tões quo dizem t·ospeito ao andamento dos ne· 
gocios 1irovinciaos. 

Disse o nobt•e senador quo dahi podem vir in
convenientes, des<le que 11 camara esteja 11 gran
de distancia da capital, e q11o a necessidade de
se r a declaração dada pelo presidente póde tra
zer transtorno; 

O omba1·aço not-tdo por S, Ex. dá-s a em re
lação á hypothe3o ; mas dá-se tambem om 
todos os casos em qno o presilonte póde nsar 
de su~ autorido.rlo. Nos extremos da provincia 
ha casos que têm elo ser resolvidos pelo presi
dente, e para dar-se a hypotheae figurad!L pelo 
nobre sJnador ora preciso quo o presidente da 
provincia o;tivesso otn todos os pontos da. mes
ma provincia, E', portanto, dns diftlcnldades que 
não podem set• snppridas pela legislaçiio. 

Passando a tt•atal' da 2• questão -si os ve
readores e supplent•Js, por cuj$ falta acamara 
não tom cumprido . os sou' deveres, incorreram 
simplesmente na multo. ostabclecida no§ 4• do 
art. 2• .la lei de 9 do Janeiro rle 188!, ou si por
ventura incorreram em responsabilidade pro
priamente criminal,- o orador absorva que é 
um principio rudimentar de direito que ha 
ditforença radical entre multai co1no medidas 
administrativas para obriga1• os funccionarios 
puolicos a cumprirem os sens deveres, e p3nas 
propriamente crimina0s. "· 

Esta distincçüo, quo ó scieniifica, acha-se 
littoralmonte escripta no codigo criminal, que 
doclara, no art. 310, abolidas as penas impos
tas pela legislação antorior, por acções ou omis
sões, quo o coJigo não d.ccltLrnssJ criminaes, 
fa~ondo uma excepção, que o orador cita. 

A multa quo o§ 4• do art. 22 diL loi dJ 9 de 
Janeiro d3 i8S1 impõe aos vereadores que 
doixath de comparecer é medida simples
monto disciplinar, constituo uma coacção para 
obrigar o vereador a comparocJr, fazond~ nesse 
sonlilo algum esforço. E tanto não é uma 
pena criminal, que ó applicadl1 ainda quando a 
falta do vereador niio detormint a não rennião 
da cama.ra, o, por consequencia, uma violação 
da lei. Si o vereador falta, não allogando motivo 
justificativo, o si, sem embargo do sua falta, 
tem Jogar n rõuniito, não resultando desia 
falta a violação da lei, nindn assim, desde que 
a fnltn não ó justificada, ó o o11so do so impOl' a 
multo.. Si a mnlta, pois, no caso de fJU~ so trnta, 
ó umn medida pnrnmonto n.dministrntiva para 
COnll'ir O V1re5d01•, que faltn n SOS~ITO, a im
posiçiío dosh mult' niio pódo excluir. a ncçfio 
criminal, qtJO no caso caiba. 

As camnt•ns municipaos são obrigadas a 
cum:1rit• o sou l'O~uLimonto, fJUO ó n lei do i• 
do o'ut~tbro do 1828 ; oslll a seu cn1•go a admi
nisLraçüo dos negocio~ municipnos. Si os vo-
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1'eadoros deixam do compat·ocet• ; si, por vil· tudo 
dossa falta, a onmat•a não se reune pot• longos 
mozos, qual ó a consequnncin 1 

A consOI[Uencia e CJUil n lei do 1° do Outubro 
ostt\ viola·.la, a consequoncia é quo os vet•ea
<iores deixaram de cumpt•ir os seus devores, a 
consequen,·iu. ó que a adminisll•açil.o dos nego
cios municipaes que a loi lhes confia foi aban
donada. 

O codigo. criminal é muito previdente, e 
rara será a acção ou omissão, que a sciencia 
clt:~ssiflque criminosa, que não esteja nelledos-
cr!pta. . 

O n1•t. 17,1 diz que ó crime doixat• de cum
lll'ir· o:s:actsmento a loi e impõe a pena da um 
a nove mer.es de suspensão. 

Respondendo á observação tio nubt•e senador 
JlOlo Paraná, t\o q~e a pena de sUS(lensã~ 
niio era etlicaz, o oradot• nota que S. Ex. e 
t~mbcm formado em direito e deve saber que 
a imposição de uma peno., ainda de simples 
suspensão por sentença passada em julgado, 
produz elfeitos graves, como é, por exemplo, 
o de suspendei' os direitos politicos do con,lem
naclo. 

Portanto, na hypoth~se em questão, a appli
caçiio da pena do codigo é etlicaz e colloca o con
demnudo em alguma difficuldade, 

A' pergunta do nobre senador : « Si oa ve
l'eadores deixar.em do comparecer por motivo 
justo, como por exemplo, uma enfermidade, 
'qual a consoquencia '!»o orador responde que a 
consequoncia não destroe a sua doutrina. 

O crimo do art. 134 do codigo c!'iminal estti 
sujeito li theoria do mesmo codigo, isto é, quo 
nã.o pótlo haver crime sem a intenção directa 
de o praticar. Si rJs vereadot·os deixaram de 
comparecer por mo ti vos j ustiflcados, necessnria· 
manto o ,juiz do processo ha do absolve~-oa, 
porque falta o elemento m01•al p~ra o cr1me, 
tsto ó, a directa intonção do o pt·aticat•. 

A portat•in do presidente do Rio de Janeiro, 
na sua snbstancia, contém doutrina correcta. 

Desde que a camat•a não podia funccionar por 
ausencia constante e permanente de sou; 
membro•, dava-se a hypothese do art. 231. 

Portanto, o pr.Jsidente da provincia tinha de 
<leclarar o caso occurrante pat•e. convocar a ca
mam do quatriennio passado. 

O presidente usou da seguinte phraao : «Fica 
suspensa a actual camara rio Valonçn. » Mas o 
pensamento era o se.«uinte : «Acamam act11al 
de Valença não pódo funccionat•, porque verifica
se a itnpo;sibilidndo da lei. » Portanto dli-so o. 
hypotheso de convocnr~se a do quntriennio 
passado. Eis a intelligencin da lei. 

A' arguição rio nobre senador, de quo a ]lOr
taritt contém uma nspocio tio monstruosidade, 
isto ó, do que o presidenta suspendeu todos os 
voreadoros o mantlou t•eaponaabili.~al-o< todos, 
o ot•ddOt' oblerva quo, ai a portaria do honr;tdo 
pros;rlonto d~t pt•ovincia do Rio ele Jnnoit•o on
ccrl'.ts<o o sontitlo quo o nobre sonaclot• lho dti, 
ú fóra do dnvicln qne ··onsagt•at·ia umn. monstl'UO· 
Hi lado j:ll'i lica; tn:t' a phmqo, 'lll" ó tochnica, 
eom :~ 'ln:Ll l;)t•lllinn. n. portn.l'ia, conVlln nmn 
''""Posta l"rttlical t"t crm:mt•a tio nobro sona lor. 

O pi'OHidonl.e rliz: « . , . o ord ma qno so ox
kain. cópia de todos os papais rolati vos nos fn· 

ctos occorl'idos n<~<JUOlla municiptllidado, quo 
sejam l'Omnttidos ao juiz de c!ir·1ilo dto com,1rcn 
pal't1 pt•ocedor na fó1•nm du le1 cont1•a qt1em de 
di1•ei to. » 

O <JUO quet• dizot• esta phrnse technica: -
« contr,, quem do direito 1 »- Quer dizot• : 
contra nquel!es quo foram achados culpados-. 
E quaes são os cnlpndoa 1 Slto os que deb:aram 
de comparocor ú. sesRlío, aq uclles por cuja falta 
a cnmnra deixou do funccionar, si no t•ospe
ctivo pt•occsso ollos não demonstrarem motivo 
que os justifique, como uma falta absoluta, mo· 
lestia ou ausenri~ no estrangeiro. 

São esses os unicos suspensos, desde que a 
porta.ria declara que se processe quem de di; 
!'Oito. « Quem do direito » o que quer dizer 1 
Os que forem achados culpados. 

A um aparto do Sr. Correia, o orador res
ponde, notando que o presidente da provincia o 
quo fez foi decfat•ar qurJ a camara niio póde 
funccionar, suspe11dendo~a. Dá-se, portanto, 
a hypothese de convocat·~se a camara do q ua· 
triennio passado. 

A apartes dos St•s. Correia e Silveil•n <la 
Mottn o ot•ador póde dar resposta decisiva. 

Dizem SS. EEx. que a camara municipal 
constitue pessoa m01·al. Pessoa mot•al é umr. 
abstracção ; port~tnto, pesso:t mill'al não póde 
BOI' criminada, não pótle ser suspensa, quanto 
ds suas attribuiçõas administrativas. Uma pos· 
soa moral não póde commetler um dolicto ; mas 
uma pessoa moral ó con!t•o da dil•eitos o obriga· 
çõos, agita-se activamente na zonct do direito, 
demanda e é demandada ; não póde commetter 
delictos, porque ó pessoa moral a a. abstracção 
não é sujeita a penas. 

A outro apart~ do Sr. Correia o ot•adot• decla.ra 
que o presidente da província não suspendeu 
vereadores, e a phrase-fica suspensa a cama• 
ra-quet• dizer-a camat•a, visto não comparecer 
numet•o autlicient~ de vereadores, não póde func-
cionar. · 

A camat•a, entidade abs!i•acta, não pó~e ser 
suspens11.; a significação que a palavra-sus
pansn-tem, ó-que n cnmara não podia conti
nuar n funccionar, o que, por conRequancia, se 
devia chamara. do quatriennio passado. 

O ponto criminal está explica,lo pelo final da 
portarb-vara proceder contra quem de •lireito, 
isto ó, contra os que forem achados culpados, e 
isto fica á intellig<;~ncia tio magistrado. 

A' pergunta do nob1•c senador :-«Si o orador 
achava legitima a pt•atica de um funccionario 
publico, que, sendo accusado na tribuna de um11. 
das camaras, vem no jornal do fender· ao>), res
ponde quo essa pratica é legitima. 

O diroito do defesa ó um diroito natural ; no 
no.<ao sy.<toma o funccionat•io arguido tom o 
direito rio defondor-se, o, ai elle nitD fnz parte de 
uma das casas do parlamento, como ha defeu
der-80 'I 

Declarando o Sr. COI'l'eia qu•J n uofosa deve 
sot• foita pet•ante o gevr>rno, responde o oradot• 
que o.1~a dnfosa 11110 ó publica, fJUnndo a nccusa
~·ão o foi. Pm•trtnto o J'unccionario tom o direito 
do do!'·ndor-s~ pela. irnpt•ettsu. 

0 SR. CORRIIIIA :-No que fór pessoal. 
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O onAnon om l'espostf' ao v.p:wto diz quo, si n sarios em eleição fnnccionavam com cano do 
funcçito o publica, ó dianlo do publico f' •lofosa. espit\g"lll'dll assestado pot• trtis da orelhn, para 

Si o fnnccionnrio fosse momh1·o !ln uma d!Ls mais g-nmnti1•om n libordnrle do voto. Os nl•clli· 
casas do pnrlnmo11to, dof11ndor-se·in d1\ tl'ibuna voa d1\ outra C!lllll\l'a faliam disto, 01ubOI'U o 
pa1•lamonta1' ; mas, corno níío ó momb1•o do noo1•e senador Jiolo Pnranti talvez jú o tonhu 
parlamonto, defende-se da trilmnn unive1•snl. esquecido. Hoje não ha mais <listo, eMteja 
A pratica é rm si, portanto, legitima, mas, S. E:t. socegndo. · 
doclaran lo-a om si legitima, rmtende o Ol'ndor O honrado senador ó incananvol na tribuna e 
que o funccionario publico deve defendor-so parece mosmo tor montado na camara vitnlicin 
do uma moneira correcta, cortez, como cava- duas l'epal'tiçõoa importantes: a. dos telegram· 
lheiro. mas e dos reque1•imontos. TOllo múndo se re-

O Sn. F. OcTAVIANO :-E 0 Pl'esidente da Pl'O· corda do celebre tel,gramma do fuúlamento, 
vincia t1•atou o nobt•e senndot• pelo Pat•antl com ,que S • Ex· trouxu ao senado, embora tres dias 
toda a cortozin. depois, com g'l'avo risco da vida do cidadão a 

fuzilar, caso tivos'e a. noticia a seriedade que 
O Sn. ConnmiA :-Nilo tenho a menor queixa. o honrado senadoJ• lhe attrlbuiu. E quanto a 
O ORADOR respondeu à argumentação funda· requeri monto~ tambem é sabido que S. E:t. não 

mental do nobre senador pela provlncia do •lescontinuil do apresentai-os. 
Par~ntl e não que1• tomar tem~o ao sen.<do ; Felizmente, como no caso do fuzilamento, 
por 1sao põe termo às suas considerações. nem todos os telegrammas tlim fundamronto. O 

do Ponta Groaat não justifica as npprehensões 
O Sr. OorJ.•eia (1.'ela orclem):- No I e tet•rores de que se deixou toma1• o honrado 

meu requerimon to poço esta informação: si se senador. Já ltl se vai o tempo em quo raro era 
instauro11 processo cr.imin,al contra os verentlo- o juiz no Para na, que não fosse da familin .do 
ros de Valença. HoJe to:,os sab·'lnos que esse honrado· senador. O mesmo telegra.1uma hdo 
processo instaUI•ou-se. Deanocossario ó agora po1• S. Ex. mostrava quo as autoridades tinham 
o pedido ; por isso requeiro a retirada do re- cumprido o seu dever. Nilo é facilntinar com o 
querimento., que maia queria S. Ex. 

O Sn. PnEBIDENT!Il : _ Como jà não ha nu· O o~ador nilo le1•á doc1;1mentoa, pois é i~imigo 
mero, não posso consultar 0 senado sobro a de leltUI'as, nllo aeg111ndo tambem. mato o 
retirnda do requerimento; consegnint·,mente h!Jnrado senador pelo Paraná, que muttns vezes 
será el!e submettido ti votação na sessi!o se- le trechos enorme~, no. que consome t~mpo 
guinte; 0 como não ha m11is quem peça a pala- enor~e. Esta prat1c~, s1 na puzease P'!r ~l.ante 
vra fica. encerrada a discussão principal. um liberal,. se~1a aco1ma~a de recurso llltc1tO 

de obstruccJomsmo. Por 1sso o orador sente que 
nunca a. podertl empregar. Em todo caso, vai 
tomando aota desta o de outras praxes da oppo
·siçilo conservadora. 

NEQOOIOS DO PARAN,i. 

Seguiu-se em discussão o, requerimento elo 
mesmo senhor, pedindo iufot•mações sobre os 
graves acontecimentos que têm porlurbado a 
tranquillidade publica na. cidado de Ponta 

. Grossa, na proviacia do Paraná. 

O Sr. Martinho Oa:mpos diz 
que não sabe si o nobre senador, na fórma dd 
seu costumo, pedirá tnmbom a retirada deste 
requerimento. 

O nobro senador estava nas mQ!horos con
dições p!tra nilo fazer tamanrluds como este, 
pois podin obter informações até om fnmilia, 
visto ser seu cunlmdo o actual vico-;n•esideuto 
dn provincia.. Assim, o requot·imonto nfío foi, 
como mlvez so supponha, arma de opposição, 

.mas !t'•Onas um recm•w para captar elogios 
áquolle uffim de S. Ex. 

Si foi oato o nlv•l do nobre senador , o orador 
o acompanha. O !lctual vico-p1•osidonto do Pa· 
ran~ ó pessoa muito digna o deu todas as pro· 
vidonciaa que o cuso requeria.. Muito moro· 
cidamollte, portanto, pórle contar com a adhe· 
silo, não só do ot•!Hlor e do oull•os libel·ues .do 
lmperio, mna ainda com a elo seu illuatro 
cunhado, o Sr. senador Correia. 

Parn o or11dor, ó inconcusso que o vice-pro· 
sidento tom pt•ocedido sempre eom muita mo
dnruçito o Cl'itorio, O 1J li O bastante dostóa do 
modo por que o Pnrantl costuma v,, BOI' tmlndo em 
tempoa do domínio consol'Vndol' 1 qttando o.tó me· 

Pede o orador desculpa desta e do outras 
observações, mas é que ultimamente, tendo sido 
todos severamente julgados, juotiçados mesmo, 
póde-ao dizer : só o nobre senador pelo Paraná 
escapou do morticinio. E' preciso que o nobre 
senador lambem pague pelo muito que tem 
Jeito. 
No~ parlamentos estrangeiros, que podem ser 

apontados como modelos, ha tempo para tudo 
e pa1•a todos. Alli nunca se admllti1•in que a 
attcinção do; legisladores se distro.hisse com 
assumptos minimos e até policiaea, como ó o 
cnso dn Ponta Grossa. O que tem o senado com 
essa rixa ele rua em uma provincia1 Infringi
ram-ao as leia1 Faltou ao sou dever o vice
presi.tonte do Paraná 'I Nada disso ; mas então, 
que providencia quer o nobl'O senador que tome 
o senado 1 

O honrado sanador com os seus constantes 
aouuol'imenlos o telegrnmmas, até exnutora os 
oqrs CO·I·eligionnrios na outra cnmara. 

Quando as camar!IS ot•nm unanimos, comprO• 
hende-se que o sonatlo chnmasso a si tudo 
qunnlo Dão ül'll tratado na outra casa, em quo 
os conservadores niío tinham assento; hoje, 
poróm, quando nilo ha, nem pro\·avolmeúte 
havorti mi\Ís cnmnt•o. nnanime, não tom justifi· 
cnçüo possivol lrazor ao soll!ldo tanto tolo· 
grummn o formular tiío repetidos requeri
mentos. 
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O nobt•o Honnclot•, om seus Jli'Ocosaos parln
moutnre.<, tom toda• as fucilidactos. Aasi111 ·como 
os auch1'lôt!los, quo fmuilitmnento t1•atnm os 
nltal'es, nssim S. Ex. ú nu ;iliodo pela tnoaa. 
Em negocias da Ballia, os tolog1•ammua Rito p :a
sados 11 S. Ex. polo St•. presidente, que po1• 
felicidaJo está nusonte, o quo permitte quo o 
orador fnça monç!io c.lostas cousa'l. Aindtt se 
tudo isso redundasse em se1•viço publico! Mas 
o resultado unico é este: deslocai' a inflltoncia 
da camara dos deputados pal'll o senado, cuja 
erganizaçito oligarchica esta sobrevivendo a 
oligarchia que lhe deu origem c que já nilo 
existe. . . 

Ao tologramma do honrado senador, pede o 
oradorvenia para accrcstar outro, que sel'á uma 
das suas poucas leituras n3 tl'ibun11. O tole
gt•amma q uo e afile iii!, com data de 1 O do cor
rente, do vico-presidonte do Paraná no lio rado 
pre;idente do conselho, diz o eeguinte (lê) : 

« Deleg-ado de Ponta Gt•ossa participou que 
a l5 do corrente, à meia-noite, a patrulha, 
passando pela casa de Maneco Chrispím, notnra 
que se fazia ahi um brLtuquo, com prostitutas e 
ebrios, o.< quaos _perturbaYam o socego.publico, 
com vazarias. Intimado o dono· da casa par.t 
aprosent"r 11 licença, atacou ~patrulha com 
dons ebrios, ficando oil'endidos um soldado e o 
mesmo Ch1•ispim no conflic to. No dia snguíntc, 
tratando de ~azer coL•po de dolicto e inquerito, 
foi precedido pelo juiz municipal, que mandm·a 
fazer corpo de delicio com peritos niío profis
sionaes, havendo um na citado, sendo declarado 
grave o ferimento de Chrispim o os soldados 
pre•os, por ordem do juiz municipal, depois do 
inquerid1tS rluas testemunhas. Juiz de dirnito,. 
respondendo-mo, informa: Soldados quizoram 
di~solver bailo· do prostitutas, conflicto entro 
ellés o dono da casa. Este prado por o brio e fe
rido. Dr. juiz muni<Jipal fez corpo de delicto. 
Ferimentos declarados g,·aves. lnqueridas tes
temunhas, houve nggresstto do sargento. Este 
nega, dizendo ter intimado regularmente, Pri· 
são preventiva. Inque1•ito remotlido no promo
tor. 'l'elogi•nmmas particulares reclamam pro
videncias. Segue o chefe do policin.-A, ,Uilcs 
clcAI'aujo." 

Niio huuvo, portanto, falh de providencias. 
N~o ha que censurai', O hon1•ndo senador n:lo 
poderá c:splicar porque fez este l'equerimonto. 
, S. Ex., bem o sabem todos, faz esforços para 

sol' oppos1cionistn. Mas não ,aba sel-o. A sua 
mesma. o.,cola politicn lh'o impede: os con.~cr
vadores 11i!o sabem fazer oppodção. Haja vista 
o procedimento que ainda h~:o teve o honr.1do 
acnalor, rotirmdo npi·essu:lamonte outro reque· 
L'imonto, autos q\10 cllo chegasse a pl'Oduzil• o 
seu o!rJi to. 

Po1• ca:Itola em todo cnso, o orado!' vot:u•a 
conti'IL o requ01•imonto om discussão, porque 
niin póde haver maiores e.<clnrocimontos quo os 
fomecidos pelo digno vico-pre~idento do P,l
rnná, sobro quom naturalmente o honrado s~
nndor apenas r1uiz nttrnhit•morecidos onoomios. 

Era o ~na tinha n diZOI'. (UHito bem!) 

O Sr. Oorreiu:- EHtou condomnudo 
!t agrnc!ocor nos dignos Sra. sonn·lot•cs liuei·acs 
o obsequio com quo mo tratam. 

E' n segunda vor. quo nesta sossi!o faliu o 
nouro Honndo1• por Miaus Ge,·aes, o S1·. Mar
tinho C:tu>pos, tendo sirlo pl·uvucarlo po1• meus 
l'e'lUel'imonto; o seu appal'ocimonto na tri
bunn, cousa sempre festejada nesta casa. . 

O Sn. MAitTINIIO CAMPOS :- Isto ó que nlto cí 
vordude. · 

O Sn. Conitlm. : - Dn outra vez procurou 
S. Ex. compt•otllettor-mo com os mous co-reli
gional'ios do Piuuhy, da m ·ama fómltl que, 
<Jniindo presidente do conselho, quiz compro
motter-rue com os conogos e monsenhores, 
Pordoei-Jbe a intenção á vista do que S. Ex. 
disso da dominação dos dous Viscondes do Pi
auhy. 

Hoje S. Ex. pretendo compt'Oinotter-me com 
o senado, com a mesa, com meus comprovin
cianos, tantos são os de foi tos que lançt1. sobre 
mim, 

O Sn. MARTINHO CAMPos : - Ao contrario. 
O Sn. ConnEu:- Mas teve o cuidado da 

declat'a1• pm·que o f>zia, isto é, que nestes dias 
tem andado llagellado pelo que ouviu do seu 
companheiro de represou tiLçilo, o Sr. Silveira 
Lobo, que o qualificuu de corcunda. O Sr. Sil· 
vdra Lobo tem razão; pois que S. Ex. já' se 
revolta conll'a a discussão, ni!o. quer que se 
falia no senaclo sob1•e negocios que julga mi
nimos e lamentil. na horas de aesslio gastas corri 
questiunculas, S. gx, esta oarcunda; mas, 
em voz do pagar o nobre senador, o Sr. Sil
veira Labo, por esta qualificação, quem paga 
sou eu. Paciencia, dou por bem empregado; 
il daqui em diante hei de pedir permissão a 
S. Ex. para f.,zer leituras, e leituras de tele· 
grammns, nas quues S. Ex. não se acha aliás 
muito adiantado, como hoje mostrou. 

O Sn. · MAitTINHO CAMPos :-Isto ó verdade. 

O Sn. ConnEIA :- Quando tiver de fnzer re· 
queL•imentos, i1•ei pedir a S. Ex. liconçn, por· 
que quero v ar si nuo acha alguma quostiuncula 
nas questões de gue eu quizel' tratar; hei de 
procurar sabe1• s1 S. E:s. nnnue. 

Ora, eu deposito muita confiança. no escla· 
reciclo juizo do nobre senador ••• 

O Sn. MARTINH'l CA~!Pos:-Obrigado. 

O Sn. ConnEIA. • • na sua sciencia par ln· 
montar, na sua longa pratica; ma.s ainda estou 
mais pelos organizadores do nosso regimento e 
pela snbedorb dacluelle• que o tem sustentado 
ató hoje .. 

O r,Jgimonto pet•mitte que os son!ldores apre· 
sentem, durante a p1•imeil•a hora da sessão, os 
requerimentos quo julguem a. bom do serviço 
publico ; entrega isso 11 su~ consciencin e ras-
ponsr.bilidnde. · 

O que absolutamente o regimento nl!o quer é 
quo so exceda a ho1•a para nilo prejurlicnl' !I 
or.lom do dia ; o nu HOU rdigioso cumpridor 
dostn pn1·te do 1•egimento; nunca pnss·1i cln hora 
marcado. nns tontas vozes orn <JUO tenho feito 
roquct·imontos. Si S. Ex. os julgn consnrnveis, 
:<quem dovo princip:tlmonte censm•m• ú no so· 
nado q uo ns tom npprovndo. Mns R. Ex. lovn 
o. intolo1'ancia n ponto do nUo consentir que ou 
os retiro, omborn o sou tlm osL~jn proonchi,Jo. 
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E, sempre que pócle, o nobre senador, quo f~tlb 
em tanwndwls,pede a p11lavra para que tlf[tlom 
adia:los o motivom discussão om outt•a sess[IJ, 

Gosto quo S. Ex. assim pr.Jcoda. 
Si nest~ requel'inionlo S. Ex. m1o a tivesse 

podido, o B3no.do nile ficaria sabendo, nem eu, 
que a minha fllmilia está dominando a pl'O
vincia do Paran:i, e qno sou, o quo eu nJlo sup· 
punha, pouco mab otl menoa um doa9es do
minado•·es que S. Ex. diz que o Piauhy tem 
supportado. 

O Sn. MAI\TINIIO CAMPos da um aparto. 
O Sn. CORREIA: -CrJio que o nobre senador 

nunca foi ao Paraná. Faço votos para que vá. ; 
o, se fór, peço que ouça aos seus correligio
narioe, não aos meus ; elles que lhe digão 
ai soffreram jamais do mim qualquer aggravo, 
ql)anto mais violencia ou perseguição. Si não 
lhes fuça bom, ó porque nilo posso. 

Até S. Ex. parece querer que a nomeação do 
actual vice-presiJente corra sob minha res· 

' p0naabilidad0 1 p0r ser 0116 meU CUDhadQ, 
Dh·-s~;á que o nobre sen t~or auspeita que 

fui eu lluem solicitou do ministro a nomeação. 
O juiZ de direito da capital,. magistrado 

merecidamente considerado, é tnmbem meu 
cunhado; mas foi nomeado no ministorio do 
Sr. Furtado; nssim como, no ministerio do 
Sr. Mnr,,ucz de Olinda, por in'licaçilo do presi· 
dente, o Sr. André Fleury, teve a nomeação 
de fo vice-presiclente. 

Que par~ntes, mou 1 correligionarios politicas, 
teuho eu exercendo empregos na provinciu do 
Paraná 1 Tenho um unico irmito que nunca foi 
funccionnrio publico ; o si eu sou o dominador 
da provincia do Paraná, já que aS. Ex. apraz 
collocar-me em tal posiçilo, diga que parentes 
silo esses. 

Não quero responder a isto nos mesmos 
termos; deixo de analysaJ• os netos pro.ticados 
pela situação actual. S. Ex. pode dizer: foi 
nomeado seu cunhado, foram nomeados pa
rentes seus. Sim, que a min'ta fnmilia ó ex
tensa, e nolla se contam muitos ciclad:ios alis
tadoa no 11arti lo liberal. Não sei si pela no~ 
meaçilo destes pretenJe tambem responsabili
alr-me o nobre senador. 

Póde tambem S. Ex. lembrar que o actual 
vice·prnsidente, que então não era ainda meu 
cunharia, votou 0m mim quando pela primoira 
vez uprosent·•i-mo candidato ao Jogar de dopu· 
tado. As~im ó. Pala influencia que olle tinh:t o 
continua a ter alcancei os vot·Js dos eleitores 
liberaes do Antoninu. Ainda hoje agradeço, com 
r1uanto niio fussem esses os votos que me collo
caram na camara, Sem elles o outro candidato 
conservadcr triumpnou então. 

Tomara eu que analysem semp1•e o meu p•·o
cedimonto, como o fez hojo o nobro senador. 
Quero ser reputado qual s 'u ; nom procuro 
passar pelo q uo niio sou. Desejo ser julgado. 
pelo que do mim dizem os que mo accusam ; 
nl'í~ pelo gue dizem O'! amig·os, quo são sus
peitos. Tal a minha a"piraçito. Quoro mo•mo 
sor julglldo rlopois do ouvido o avocatus 
cliaboli, 

O nobro s'nador acha quo HOII tonmdor de 
t~mpo, diHcuLidor do 'l uostitmculns 'l uo proju-

dicam o andamento do> nogocios. Niio duvido; 
nada opponho cm conto<ta~llo. ' 

Fui asporawento· consurado pelo nobJ•e so· 
nado•• ; pois, n. fullut• n VOI'dado, dizer-se d'um 
sonadol' o r1ue S. Ex. disse do mim, não ó cousa 
muito lisonjeira. 

0 SI\, MARTINIIO CAMPOS:-Nito apoiado, 
· O Sn. Connmw- Pois bem ; firmem os no. 

bras s1nndores, firme o paiz o seu juizo aobt•e as 
palavras do illustro senador po•· Minas GeJ•aos; 
aceito a decisão que assim bvrat•em o soando e 
a nação. 

O Sn. MARTIN!IO CAMPos:- Eu não desejo 
outra couso.. Q11ero ir-lhe dando alguma cousa 
pOI' conta. r· 

O Sn. Colll\EIA:- Si trntassemos de ajustar 
estas contas, o debito era meu. · 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- Eu lhe sou ant~s 
devedor. 

O Sn. ConnEIA :·- Si eu fosse homem de 
ajustar contas aqui, se quizess~ r.)cor~ar-me 
das grandes injudtiça• que o nobre senador mo 
fez na tribun·> da cum11ra dos deputados, que 
nunca influiram no:mou procedi manto ... 

O Sn. MA.nTINHO CAMPos:- Não me recordo 
disso. ..,. 

O Sn. CoRREIA :-E' vo~dad;~\r; Ex. ra-
corda-se tio debito, cs:1uece o credito. . · 

O Sn. Mt.ntiNliO Curros: -Dizem quem 
apanha lembra-se. 

O SR. Cáuz MACIIAÓo : -B' quem dá es
quece. 

O Sn •. ConnEIA :-0 nobre senador es~uece. 
Eu niio q ue1'0 lembrar, po1·q ue não tenlio que 
ajustar contas, não quero aj ustal-as •••• 

0 Sn. MARTINIIO CAMPOS :-NGm ou. 
O Sn. CoR!lEIA •.• desejo deixa•• ao nobre se

nador o campo livre para censUI·ar-rne ... 
AgoJ·a, ai se tratar la pre~idencia do conse

selho do nobre sonndor ou da. prosidencia do 
Rio do Janeiro, então n:!o temos tregoas, por 
'lue a h i esta o senador em frente do miniRtro 
ou do presidente, e nllo lhe é licito transigi!• 
com os seus deveres. 

E' bom que am dia o opposicionistJ, que não 
tom geito para o ser, assim o declarou o nobre 
senador , que é. g:ra n~e sabedo•• na mato1·ia ; o 
padre Antonio V1e1ra d1z fJile om todos os ns<um
ptos ao deve consulta•• o official do officio 
(riso) .•• 

0 Sn, MARTINIIO CAMPOS : - E' verdade, IIi 
isso é exacto. 

O Sn. ConREIA ... é bom quo o opposicio
nista moamo· dos quo o nito sabem ser, fique 
um dta na posii'llo dos a;•guidos! q uo é para que 
ello nJio pense que tem a optdorme poupada, 
(1·iso),livre do ser friccionada. (Riso.) 

O Sn. MAnTINHO C,\MPos:- N1io ó bom haver 
privilegias nem nesta cas11 do privilegio. 

O Sn. ConnmA : -.T ust1tu1on to. 
Tenho tido nesta soss11o uma rara fortuna: o 

nobre sonndor pela p1•ovincta da Hahia ostó. n~t 



politicn. do swniço (t'iso), e consigo fa~el-o de!•oso, como do desn.mpn1•ndo, pen•lo mn.is pn1•n 
sahir do seu pl'Oposito ; o nob1•o senndol' pm• o frnco, \lOl' sul' n111is faoil do abnfll.l' 11 violencia 
Minas Gm•110s j1\ duas vozes· fullou o em llmbas de r1ue e lo é victium. 
foi e.~te tomado!' de tempo quem o L1·ouxo ti O Sn. l~mnNANDES Do\ CUNH,l:- Apoiado; 
tribuna; o nouro p1'csidonte do conselho, •1ue npoin•lo. 
em mntor.ia do pal'lnn1ental"ismo gosta t111o os- 1 quivança (riso), do vez àm quando appnrece, e O Slt. C01mmu:- Mnnoo Crispim ó um 
l1inda hoie. (Riso.) cidttdiio osp!4ncaclo hai·bm•amonto o ferido pela 

' Jin•çn publica na cidade da Ponta Grossa, pl'O• 
U~I Sn. SENADOR :-Mas é bom que biubem vincia do Parnnli. 0.; seus diroitos conculcudos 

por su1~ vez alie vá pug.tndo suas culpas,· vi, devem sei' defendidos no senado, devam ser de
expiando. " ' fendidos nu camt\l'tt dos depLttll.tlo>; e não i1a 

O Sa. ConREIA:-Eu 'jueria que o nob1•e pro- nisso incompntibilidade algumn. · 
sidante do conselho ra Jas<e sob1•e o mott pri- O nobre senadO!' po1• Minus Geraes perguntu
meiro l'cquorimiinto ~tntes do mim, po1·que pro- mo:<tnão t~:nd,·s co-religionarios nn ct1rnarn 1» 
tendia dizei' alguma cousa acorcu das consich- Tenho-os, t11lentos bi•ilhantes, patriotas since
rnções, que elle hoje ftlz; mas S. Ex., que tetn ros e devotados a causa publica. Quero acampa
o direito de fnllat tullis vezes, fnllou qutmdo ou nhal-os,trtlballull' om commum:ó meu direito, ou 
já não podia rotorquir. antes meu dever; não julgo que o serviço delles 

U ) dispense o meu. . .. 
O Sn. LAFAYETTE (presirlente do conse 10 : o 1·eg·imento do senado permitte o proce-

- Tudo isto foi casualmrnte, não p1•ocurei essa dimento que tenho: julgo em minha consoien-
vantagem. cia dever tel·o; o, emquanto assim proceder, 

O Sn. ConnEIA:-Não fallei om vantagem. não penso quo tenha de arrepenJer-me. 
Poço infot•maçõos nos termos do regimento: 

dão-m'as. Nada. importn isto par~~o o nobre sena
dOI' ; S. Ex. quer quo oli in<ista, qu.e não re
tire o reqtrerimento. Mas por <jUO todo o 
ex pCldiente que da app1·ovação do requerimento 
resulta, si não é mais preciso 1 

O Sn. LAFAYETTE (presidente do conselho): 
-V. Ex. sabe que estou sempre prompto t'arn 
a discussão e que a aceito IIO to1•reno ern que ó 
posta. 

0 Sn, OcTAVIANO: -Esta é tt verdade. 
O Sn .:CollllEIA:- Bem; tomo 11o declaração; 

esperando vel-o daqui em diante accentuar esta 
politica. 

0 Sn. OCTAVIANO dá um aparte. 

O Sn. OCTAVIANO:- Ahi tem razão. 
O Sn. Coll!lEIA :-Retiro o requerimento 

sempre que o seu fim esta preen·.,hido, para que 
o nobre senador não me accuse com mais razão 

O SR. CoRnErA :- O nob1•o presidente rio ' do que nquella com que me accusou hoje. 
conselho t8rá de dizer, na questão que nos O Sn. MARTINHO CA~IPOS :-Pois não ha de 
occupa, si o telegramma que o goyorno re- mais retiral-o; eu o furei meu. 
cebou estó. de nccórdo com o que leu o nobro 
senador por Minas Gerne~. S. Ex. disse que o O Sn. ConnEIA :-Não sei si o regimento 
telegramma que lia. era officinl; mas, som quo pormitte esse expediente. 
eu o ponha em duvida, ct·eio '1 ue o govet•no o SR. MARTINIIO CAMPOS :-E' disposição do 
devo dizei' si nlli estti toda a vm·d .... de. regimento. 

O Sn. LAFAYETTE (pl'esidente elo con.~e- o SR. Coll!lmH :-Si pe1·mittir, 0 nobre se-
1/io) :-Sim, senhor; o telegt•amina 0 ignal 11 nadar o fará, assumindo n I'espons·Jbilidade do 
um que recebi; requerimento; cada um faz aquillo que julga 

O Sn. ConREIA :-Mas n propria.l•itm·a do conveniente ao desempenho de sou d•1ver. 
teleg-ramma. official mostra a necessidade quo O nobre sonarlor considern dadas as infor-
havia n•J explicuçõe.<, o quo não se ti'atava de . 
uma q,1,stiuncula. Póde 801. quostiuncula in- mações no telegmmma officral, que leu; fazendo 
dagat' si um cidadão .foi tratado polo de!<- gado seu o requerimento que hei de pedir pai'tt re
do policia, pela forç: public '• de modo brutal, tit•ar, S. Ex. pmticru·u o seguinte: a.chn com
violento 0 cruel, como diz 0 telegramn:o. tor• pletas ns informações que possttO, mas, ninda. 
sido 0 cidadão Manool Chrispim? Si é uma assim, quer tel-as tarubom por outras mãos. 
quostiuncula para a oscola libm·nl, niín 0 IÍ ·Pois hei do rotirar o rer1uorimento, visto que o 

P
ara mim. que o governo pódo communicur ao sonndo já 

I h communicou. Qua quer abitanto <leste paiz que for op-
primido, quanto mais o cidar!llo que, como O Sn. MAn"riNHO CAMPOS ·: - Já estava no 
Manoel Chrispim, for maltratado em c mse- telegramma que V. Ex. recebeu. 
quoncia de ot•dens da autori.!nd··, o, dil-o o tolo- o Sn. ConnmA:- o que no telogrnmma. 
gramma otHci~tl, ferido gravomonto, h:t do póde i1ayer om favor das autoridades de Ponta. 
encontrar em mim, qun.lquol' quo soja IL censura Gt•oss:., eHtimo muito qno apptt!'ecosse. 
do nobre Renn.dot• pot• 1\!inns o de sons co rcli-
gionnrios, a defoNn " •rue 8011 obl'ig-.tdo, em- O Sn. MAm'rNno C.uiPos:- E do vico-prosi-
qtmnto pudor fn~ ·l-a nostn. Lrtb11ua. douto, 

Nr1o hn pn.rn mim, onll·o opprimidos, n dis- O Sn. ConnmA: - O vicr.-pi'osidonto nnda 
tincc,,1o de g-rnn'los ou pnr1uonos. O dirn:to Inato tinha feito, quando o l:olog-rnmmn mo foi dil'i
pód'' HOI' oll~ndirlo em uns como cm outros. Mas gido; a unica nol.icin quo ello dtl, quanto tis 
si defendo com igual esforço ajusta causa do po- nutoridndos suporiores, ó 11 tio so haver tologrn-
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' EM 23 DE JULIIO 

phndo no chefe do policia; agora ó ~no so snb~ 
quo o vico-pr.,sidonte, tomando om consit!OI'C\
çtlo o flssumpto e jnlgnndo·o tll importnncia, 
mandou 'l ue pnra nlli seg-uisse o chofo de po
l!ci:1. 

0 Sn, FERNANDES D.l CUNHA :-Si mnndou, 
é porque o facto ó S'I'I\V,', 

O SR. ConnEu:-Si r u insistisse pel t nppi'O
vação do meu requerimento, o g-overno commu
nical•in ao sonado is lo CjU1 jí• communicou; 
para que insistir pela. ap:n·o\•açüo 'I Si, depois 
que o chefe de policia tiver procedido :'s deli
gencias, ainda houver necessidade de alguma 
informação, eu a solicitarei. 

Qui?. ,o nobre senador rovelnr no senado (niio 
sei si o senado precisava da revolaçiio) que o 
actual vice-presidente do Paraná é meu ctt
nliado. Creio que não havia nqui quem o igrio. 
rasso. Po1• isso moamo quo posso sor suspeito, 
em 1•elação no vice-prosidente a quem mo ligam 
osse1 e.~treitos luçoa de p~rentesco, tenho soli
citndo que o gJverno faça seguir para o Pn· 
raná o presidente no mondo. 

Folguei mui to do. ouvir os elogi_os .. que ao 
vice-presidento fizeram o nobre mmJstt•o do 
imperio o o nobre senador; mas não foi com a 
intenção de provocai-os a. isso que fiz arluella 
solicita~ilo e apresentei o requerimento ; SS. 
EEx . .ó. que se prevaleceram do ensejo para 
dizei•cm o que queriam. 

O SR. MARTINHO CA~IPOS :-C1)m muito ag-ra
, do seu, supponho. 

O Sn. CoRREIA :-Sou amigo elo vice-~resi
dimt9; tudo quanto lhe for a bem nil~ me póde 
senão aleg1•ar; mas, para que não S'Jnm sus
peitas as minhas observações ác"rea da ndmi
nislração do Paranll, suspeição que o nobre se: 
nador hoje tanto se esforçou para p 1tenteat•, o 
que poço ao governo faça seguit• pnt•a alli o 
presi:bnte já nomeado. 

0 SR. MARTINHO CAMPOS:- Conselho do 
grego. 

O SR. CoRREIA : - Do gi·ogo 7 Qu 1ndo o 
governo julga quo dev,o nomear um ,PI'es~d mte, 
«) para fazei-o nssumtr o cargo. S1 o govo1•no 
quer consel'Vnl' o vice-preaidonte, nomeio-o 
pNsidente. 

O Sn, MARTINI!O C,uiPOS : - O vice-presi
dento vai muito bem o o pre1idente está legi
timamente impedido. 

O SR. CORREIA : - Parece-mo, St•. presi· 
dente, qtte, si alg-um~t voz fiz requerimento que 
possa BOI' qualificado pelo nobre senador com a. 
durcu com que hoje qualificou a todos os mona 
1•equerimontos, não foi neste caso, em que me 
propuz defendm• o sag1•ado princi~io da libor· 
dado individiJnl, e condcmnar o procedimento 
das autoridades que, no oxercicio doa carg-os; 
fazem o que o telegl•amma disso quo o delegado 
de Ponta Grossn p1•aticou com o CJ.Indlio Mnnool 
Chrispim, 

O Sn. PnlliSIDl'lNTm:-Nüo h~t vendo mo is quom 
poça n p~lnVI'n, fie~ onco1·rada a disc·1s;ã~. 

Y. ITT. 22 

O S1•. 00l'1'ein ( pel~ oNll!l» ) : -
Pala t'a1.:1o que doi, n:1 discus,!io do l'equeri
mento, julg-o-me na obrignçito eh solicitai' do 
senado LJUe mo ;:oi·mittn roti1•nl-o. 

O Sn. Pm:SIDENTE :-0 podiuo do nob1•o s~
nndor BCI'~ nttcn.Jid.J quando houvet• numero ; 
outrctnnto, doclai'O ence1•rada n discussito do 
rê'luorim~nto. 

SUSPIINS:Í.O D.\ Lllll DO ORQA~IENt'O MUNICIP.U, 1>.\ 
PIIOVINOU DE Sllii\GIPlll 

Seguiu-sl em discu;do, a qual ficou s~m do
bnte encori•nda por falb de numero para rotar
se, o l'elOI'Vadn a votação para n sessão so;niot2, . 
o r.1querimento d.1 mesmo s1nhor, pedindo in
fol•muções sooro si o governo tomou alg-uma· de
libeJ•açfio r2lativamento no acto do p1•osidonto 
do ~e!•giro, ·suspendendo n lei do orçamento 
mUDlClpn , .. · 

E<gotadas na mat~rins da or;lcm do dia, o 
Sr. presidente dou n seguinte para23: 

· 1• pat"te (atd ds 2 l!oJ•as ou antes) 

Votação das matarias, cuja discussão ficou 
enceuada. 

Continunç~o da 2• discussão d:\ .. p~opostn do 
pocter exccut1vo, convertida om .. projecto dJ lei 
pela camara dos depntndos, n. 52 do 1RB3, que 
fixa a fot•çn nli\'U! para o cxercicio de 1884 
-1885, 

2• p.1l'te (ds 2 ltol·as ou antes) 

2• discnssüo do p1•ojeo:to da commissOCo mi:l:ta, 
lettl'll A de 1982, ai torando as i ia posições da lai 
n. 3029 de 9 d' Janeiro do 1881 e do re.ruln
mento n. 8213 da 13 do Ago1to do m~smo
anno, rohtiv.1s ds camaras munici paes e ,iu izes 
do paz. 

L~ynntou-se a sessão ás 2 horas e 3/4. 

57• SESSÃO 

lll!l 23 DE JIJ!.I!O Dll 1883 

Pres:r/eacia do SI'. Bm·ao de Oot~gipe 

Smi.\1.\RIO: -Exroum.<TR.-Rodneç!lo.-S:~rtolo do dopu· 
tac:io.-Ncgoeio.J do Co1r<\. Dhcnr·Ro n roqnorimonlo 
do Sr •. Jagunr!ho. A•H:ula a vottlção.-PnurUM rAnTE 
o.\ onurm no nu,-\'oLa~;io tio mnlor·ins oneorradas. 
-VorçM do mar. Dhclll'ilo tio Sr. Corroia. Adiamanto. 
-S1~au~nA r,,nT~t D.\ onm"·" no uu .. -.\ lei tio ü tio .Janeiro 
do {8SI. ]~mondas, 1\oqnol'lmttnltl tio ndlamonlo tio Sr. 
Contlo tio Daopoully, Eucorr·:unoulo, 

A'• 11 hm'.~s dn mnnhli nchnrnm-se prosontos 
30 Srs. senadores, n sabor : Barilo do Cotegipe, 



.. lU DO SENADO 

Bnrtlo elo l\bmnngunpo, Godoy, Junquei!•r., Br.- , tinha Campo<, Visco~do do l\furitibn, Jagna
riio da Lnguna, Antilo, Jr.guaribn, Alfonso t•ibo, lht•t"io de Mnt'Ollíl, !,nos do Monrlonça, 
Colao de Lttlul\ro, Vis ·ando do Pnt•nnngull, Visconde de Ptu•nnagmí, D10go Velho, ]?rance 
Pnul:; Posson Chichm•t•o, \'iscou lo do l\lul'i- do Stl, Cunh:t n 11iguoirodo, Visconde do Bo1u 
tibn, Viriato de Medeiros,· Bnrão do Mnmot•ó, Retiro, Riboit·o da Lu~ oJunquoit•a. 
Luiz Cm•los, Teixoit•a Juniot•, Lo!!o Valioso, 

NEGOC !OS DO CEAR,Í, 
Pnos de Mendonça, Riboit•o da Luz, M"it•a de 
Vusconcollos, C01·roia, Bat•lio do Mnroim, Vis
conde do Bou1 Retiro, Conde de Bnopondy, Vis
canelo do Abnete, Vioim da Silva, Dio·;o V olho,' ... o S1:•. Jag;ua1•ibe1-0tama na cossos 
Dantna o Fa11sto de Ag-uiar. ó um distico, St•. pre.<identt•, <tlle o~ tempos mo-

Deixaram do compnt•ocot•, com causa pat•tici· dernos tom ncloptndo p:11•a a br.ndeu·n dos pot'.ie• 
padn, os St•s. Diniz, Cruz Machado, Uchón Ca- guidos, di<lko sem duvida prefet•ivolllq~el.lo de 
vnlcanti, .Nunes Gonçulves, Ft•unco do Sá, que em corta ópoca usavam os que eram vtctunas: 
Octwiano, Silveira Lobo, Barro~ Bnt•t•eto, Si!- Av.: Casar, mo,·ieuri te saltttant. Assim, Sr. 
voira Martins, Hnnrique d'Avila, .João Al!'t•e.!o, lll'osidonto, declat•ando-me nppbudidor do c!ia
Cansansão do Sinirnbú, Cnrr:lo, Fernandes da tico adoptado pelos tempos modernos, ou venho 
Cunha, S:H•njvn, Cunhn o Figueit•odo, Josó Bo- cln:ual' ,·ontra pot•seguiçõos, contra abuzos de 
nifacio, Castro Carreira, Martinho Campos, Vis- auloridn!er, eap~rando que acjuelles que se 
conde de Jaguary, Visconde de Nicthcroy e acham na cupo!a do otlificio soctal seapr<Jssem 
Visconde de Pelotna. a reprovat• ossos abuzos acudindo com as provi-

Deixou de comparecer, sem causa partici- dendns que o caso reclama. 
pndn, o Sr. Bnrã0 do Souza Queiroz. Recebi, Sr. presidente,. hontom á tat•de ,da 

O SR. PRl!BlDENTl!l abriu n: sessão. provincin do Ceara o segumto tole,gramma (/e): 
«Fortaleza, 22de Julho.-Ao srmador Jagua

Leu-se a acta da s"ss:io nntocedonle, e, não ribo.-O juiz de s. Benedid'to nega-se á elimi-
havendo quem sobt·e ella fi~osse obseJ'Vnçõos, nar 40 eJ0ito1•ea excluidos pela relação : fim 
deu-se po1' appt·ovada. · annullnt• 0 collegio. Providencia urgente. Pü

Comparecot·nm, depois da aberta a sessão, os bliquo. » 
Sra. So:u•os Bmndão, Luiz Folippo, Christiano 0 SR. LEÃO VmLr.oso : _Esse juiz me parece 
Ottoni, Silveira da Motta e Lnfnyetto. acima de toda suspeita. 

O Sn. 3° SEoaEunro, servindo do i', dou 0 · SR. Vrni.lTO DE M&DEmos: _Não conheço 
conta do seguinte nenhum juiz mais digno do que o Sr. Dr. João 

EXPEDIENTE 

Officio do' St•. senador Barros Barreto, de 
hoje, communicando que por incommodo dn 
aaudo niio comp:woceu t\ ultima sessão, nem 
pódo comparecer :\de h~je.-lnteirado. 

Foi lida, posta em discussão e som debate 
approvad:o, a seguinte 

.Redacção 

A assomblca geral resolve : 
Art. i,o Fica autorizado o governo para 

conceder ao juiz da direito da comarca do 
S. Joiio da B.1l'J'a, na pl'ovincia rio Rio de Ja
neiro, Amphilophio Botelho F1·eire de Cat•valho, 
um anuo do licença, com o rospectivo ordnnado, 
p111'a trntar de s•1a sa11de ond•1 lhe convier. 

Mt. 2. o Ficam rovogada~ a' disposições om 
cont••a!'io. 

Sala das com missões em 23 de .Tulha de 1883. 
- Visco1ul.·• du Bpm Rotiro.- Fausto de 
Aguiar.-F'. Octa"iano. 

0 SR, PRESIDENTE docll\l'OU que ia officinl'•SO 
ao governo, pelo mfnistorio do i111pot•io, podindo 
hora o Jogar 0111 que Su11 l\fngo.<tado o lmpn
r:tdot• se dign111':\ do rocobor um11 doputaç.tio do 
senado que t••m do folicitnr o mosmo Augusto 
Senhor no di11 20 do cort·ento moz pelo anni
vorsnrio nntnlicio dn Stt'J Allozn a Pt·incozu lm· 
pot·ial. 

gm seguida foram sort"n•los para n dita dc
putnç:io os Sra. Dan las, Vieira dn Silva,' M11r-

RibJiro. 
O SR. JAGUARIBE : - Os nobres senadores di

zem aq u illo que eu lambem diria. 
O Sn. LEÃo VEl.Loso : - Ah ! 
O Sn. D.INTAS : ..- Estou tnmbem satisfeito 

de havol-o nomeado para rssa comnrca. 
o sit. VmiATo DE MmDliliRos: - Nito podia 

fazer nomeação melhn, Sr. ex-ministrJ. 
O Sn. JAeuARIBB: : - Acnbnm de ouvir-me 

dizet• 'l ue ou <li ria o moamo, si não visse factos 
em contrario ••• 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS : -Falta provar. 
O Sn. P All!.A Pmsso,\ <ld um aparte. 
O SR. JAauARIBlc . • . porque, senhores, 

conheço este ,juiz desd,1.criança, son m~~mo ami
g-o dello o pnt•ticnlnrmento do sua fnm1ha. Folgo 
ntó do aproveitar esta occnsiãn para declarar 
quanto dwo nessa illu,tt•o f:unilia, 'JIIO sempre 
sorviu-mro do nuxiliM em todn a minha vida 
publica. Portanto, não podia dize1· a respeito 
dolle o conlr tl'io do que dizem os nobres sona
dHres, si n:1o fossem os factos que não lllo ser
prendem, :í vordnde, e que sorvem sómonte 
pari\ o'plicnr a pl'r•asão que ha sobro o di.s
lt•icto om que se ncha a comarca dosto magts• 
trndo ... 

O Sn. P,\Ur.A Pm<sM : -Pressão que devo 
Bar provad:t. 

O Sn. VmrATO DE ~f!lotcmos:- São aim
l·los CLHSOI\~ÕOH, 

O Srr. l'm:sumNm: - Attonç1io I 
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SESSAO EM 23 ]lJl JULHO lil 

O Su. .To~oUAlll!IE .. , Jll'~'BSÜo qn•1 nnlu
r~lmente fot"\'fi o ,iuiz i\ nlio podoJ• tet· lib01·da<.lo; 
pre"são 11. quo dle oOl'Ül supol'ior em outra <[Uni
quer eomarca i'Ót'Jl do di··tt•iclo eloitm·al om quo 
se nclm, porqu~tnto ó casado com a sobrinh11. do 
ministJ•o candidato, e os ta me parece s 'I' J\ 
o~plic11.çao de tudo. 

O Sn. VIRIATO DJc MEDEmos:- Ah! 
O Sn. LEÃO VELLoso :-Elia ó liberal, mas 

do familia conservadot•n. 
O Sn. PAULA PEssoA :-Apoiado. 
O Sn. JAGUARIBJC :- Os nol>res ao'nndoros 

dizem que falta demonstt•ar a;· vet•dade da pt'O• 
posição. 

0 Sa. VmJATO DE MEDEIROS:- PO!'fjUO ató 
agora tem sido uma Eimplos nsserçiio. 

O Su. J,\GUARIBE :-Já tive o 'casião do t•efe
t•it·-me a artigos ele j:;rnaos do Ceard, quo os· 
pe<lificam os factos comprobatm•ios, artigos que 
foram transm•iptos no Jo:nal do Commercio. 

Trago aqui o Jornal de 4 deste mez em que 
vem tranàcriptos diverso> artig-os conten:lo não 
só o facto desta exclusão, como de outra~ 
muitas violencias. 

0 Sn.. VIRIATO DE MEDEIROS :- Esse artigo 
· jtl tevo resposta. 

O Su. JAGUARIBE :-A resposta a que o nobre 
aonadot• acaba de alludiJ• uppm•ecou no Jornal 
do Gommercio, que eu tnmbem tenho IICJUi, do 
ii deste mez, mas niio desfaz o facto denuncia lo 
pelo telogramma. 

0 Sa. VIRIATO DE MEDEIROS :-Assim como 
·o tologmmmn. nüo pt'OVf\ cousa alguma. Esta
moa aqui a ouvir ler telegrammas quo nadl1. 
provam. 

O SR. PAUL,l PEsso:l dtl um aparte. 
O Sn. JAGUARIBE :- Folgo, St•. rn·esidonte, 

de ouvir os nobres senadoras contestarem o 
facto, o que parece demonstr<~r que <lllos de
sejariam que o facto não so tivesse dado. 

O Sn. VmtAro DE MEDEIROS :-Cot•tamento; o 
quo desejamos ó que V. E. provo que o facto 
se dou. 

Iuuuodintnmonto comprehond·~-so quo o p~r
tido 11 <[UOlll ost11 oxclus1io up:•ovoita fuz qullnto 
Ot'.L poa;ivol JIILI'I\ <jllO o acto d11 relaçilo so con
vot•t 1sse em t•oalicll\do, mas vejo das publicações 
da impt•ensa r1uo foi nomeado pnm aloc:~lidade 
um agonto do cot'l'Oio, pnt•tidario, quo fazia sub
lrahit• pnpeis 11 vontade do put•tido domin~nte ; 
vejo mais que houv<J em segui..t11 uma eleiçilo 
pat•a juiws do paz, o que d) resultado rlell1 se 
l'OCOl'l'OU p:n•a 11 Nlnçtlo, pelo fundamento de 
nelln !•a verem votado ossos oloitorea excluidos ; 
recu1·so e•se que foi n.ttendido pot• QC\ttelle tri
l>unal, annullundo a eloiçilo pot• aque lo funda· 
monto. 

De um at•tigo publicado no J omal do Com
me•·cio vi que do resultado da eleiçilo recor
roJ•am lambem os amigos do juiz. Portanto, 
foram ambos ·os t•ecm•sos para a relação, sendo 
que aos nmigos deu o.~ autos originacs e nos 
adversat•ios as cópias que, diz o a1•tigo, não 
eram completas. N1io ·quero ·entrar nisto: não 
tenho pt•ovas ; mas ustou citan:lo o faato. 

O Su. Vmui·o DE MEDEIROs : - Eu quereria 
quo V. Ex. só argumentasse eom tll'ovas e não 
trouxesse telegrammas que nada di7.em, · 

O Sa. Jo~GUAil!UIIl:- o nobre senado!' dô-me 
licença plll'!l que eu continue, 

O Sn. Vmu:ro DE MEDEIRos:-Puis nilo. 
O Su. JAGUA!liDE: -Estou só pedindo que o 

nobre senac\ot• confirme ou contesto os factos 
principaes. 

O Sa. VmtATO DE Mmol!mos:- Por ora não 
tem sido factos, mas apenas asset•çõcs. 

O Su. J.toUARIBE:- O fa~to quo elton 'refe
rindo ó verdadeiro ~ 

O SI\. Vmi.l TO DE Mti:oEt!los : - Não 
é facto. 

O Su. PnESIDENTIIl:.:... Attenção .I 

sei si 

O Srt .• lAGUArtiUE :-Os m·m> nobr.'a collegas 
vêm quo ou falia com todt> a ainccl•idarlo a ponto 
do qttOJ'Or louvar.me nos seus testemunhos. 

O meu hom•ado collogn, o Sr. Vil•iato de Mo
doiras, não t•osido na provincil\ do Coarti, da 

O Su .• LIGUAl\IBJ~:- Mas; infelizmente, o qual pouco conhece; mas o mea honrado col
faclo ó este :no distl'icto de S. Reno.licto houve I e•;tt o Sr. Pttula P"ssoa, resido n \ provincia 
u.mn. qualificação e~ quo po1• Pttrt 1 r)o l?"}'tido t'pódJ diz·Jr si estas fttctos são ou não raaes .... 
hberal foram qu.ahflcados muttoR mdtvtdu~s 0 Su. PAULA Plll:!SO.l: _Não t~nho dados 
qne nl:;uns elettores entenrl<ll':Jm quo m~o sufficiontes. 
ost~tvam no caso do sel-o, e poJa uupr·m"a VOJO • • 
quo o fundamento di\ respectiva iJtclusiio foi O Sn . .!A~U.\UWE .... ~óuo ~e~lat•ar s, o 
baseado em arrend:unontos ficticios. vordado ou nao, que na eletçao de ,JLUZOS de paz, 

O senado devo lombt•nt•·se que a q ttost!ío do votaram os oloitot·e;, a 'l.uo mo. refiro ; si ~ouve 
arredamento foi llquilongnment•J discutida: pois ou não oose ro?Ut'AO, e. s; olOJ'OIS da t•elaçuo ter 
bom,os quo !oram osnt·tigo' do jornal,[ Consti- an~ullado a elot\>1io do JUtr.os de par., os moamos 
t ltiçao, ou a Rua transcl'ipçuo no .Jo,·,utl do elottores votaram. 
Comowrcio, ji\ sabom <[UO o fundamento dess11 Pat•oco, Sr. JH'ORidonte, quo Lr,\ta-se de um 
inclusão de oloitoros foi justamente um r1uo loi facto notol'io. Es;a expedição de telogrammas 
aqui goralmento condomnndo quando discuti- n1io ó cousa do brincacloira; não haviam de 
mos essn mat•Jria. tele:;l'olnhat• do Coa ri\ .•• 

Não posao saber si a nt•gui,.:iio •lo ?cticios foi o Sn.·. VIRIATO DI! Mmoml\oS:- Não man-
procedonLo, mas dovo prosumu• qun ~un, uttonlo duram um toJon·1•1tmma tlir.ondo quo um juiz 
o resultado, p~>rqua':to ll vot•dndo o 'Lu o so !'O- Li n\m n.ssnssina<lo duas pessoas 'I 
correu dessa mclusao, o ,1,,o a t•olaçao do dts- , 
Lt•icto excluiu ossos oloitot•os, julgaudo-os indo- O 811, PAUl"'' PJc~;o.l :-O quo o complela-
vidamJnte qualificados, · monto falso. 
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o Sa .• LIGLIAIUIJI~ ••. BL'lll <illO do r~clo, o Sn. 'Pnl!B!OJIN'J'Jü:- Atlonç•io! 
algum motivo lwuvos•e, poi'CJUO quanto custa o s11 , JAau,\ntDE:-1\;tuu vonlo que 0 nolml 
nm Lole:rt•an,mn 'I S:.bo-so <[UO nilo custa pouco s~naclor nao quot• quo o govot•na cumpt•a o 
o quo dinhoil'o lÍ sangue· sou devot•, porque tom intere ·so nisto. 

1\lus, Sr. pr.;sidont1, o m·tigo publicado no 
Jornal do Commercio, 0 quo m·• pat·oco quo O Sn. VmiA1'0 DE MEllll\IMS:- Eslti on-
l'o~so chnmnl-o drJ minist•:rinl, dizia quo ao gnn:do. 
tinhzt provi!oncinélo para <tuo os o'citot·~s fos· O Sn. Pmls!DENTE:- Poço aos nobros se-
som iucluidos, J>Ol'qlio havia duns c111oetõos a nadorús q.1w nfio intcrJ•ompam. 
do mandn1• olinliun1' os cloitot•os oxdui !os pela.. O Sn. J.\GU.\1\!UJJ::-·E nó' nilo .~abomoe, 
rol~ç,io o a do s1 incluil·cm os cloitoros quali· St•. pt•osidento, quando se t1•~tou de casos como 
flcnclos pela rt•laçiio. Si'io, pot•tanto,duos quostõ8s, esta, o q uc praticava o nob1•e senadot• pol;; BtLhin, 
o o artigo a que, hn pouco, so referiu o nobro o Sr. conselheiro Dnntas, quo sinto não osiBI' 
sonadm•, o Sr. Viriato de Mo loiros, <liz quo presente 1 
ordens foram oxp~didns !lara que os novamente o s L - v E ' · · 1 'd t' 1' 1 · 1 R· 1>.1-0 ELL05o:- .st ... 
IDC UI OS !VOS~Clll l 1p orna, porr1Ue tiO Hl•S1 
dado o pt•etexto da camara não entt•ogar diplo- O SR. J,lGUAI\Illlll:- Não recebia ello todas 
m.ts pot• nito ?B hi\VOI' improssos. aueclal!lUQÕea o nlto nos tr;lzia infol'mações 

O SR. VtniATo DE MEDEii\OS :- g ó exacto. cln> mod1dns to:nndus pelo governo 1 
O Sa. LEÃO VEt:.Loso:-Li isso no Cdm·ensJ. O Sn. DM:J'f,\~:- Nii~ esp.ot'.lVa que tllo cedo 
o. S!l. JAau.uuum :-Ü!'.I, depois riu; se os:- comJ<;assJ a JUStJÇl dn lnstor1~. 

ped1rnm ot·dcns, os cli~lomas nntt•ralmento O SR. JAGUARIDE:- Rocot•do-me de que 
fot•am romeLtidos; quero ct•or quo assim sojn, quanrlo S. Ex. óra ministro, nos co1nmunicava 
mo.~ si não foro.m, v<i-se b1m quo 0 outor do os telogt•a,nm~s quo oxpedit~., •• 
artigo ministerial, ·não quero fa1.er c:msut·.l, O Sn. AFJ'osso C11ts 1:-.Facto qurl foi cen· 
tora sido, pelo manoe, illudiclp 111t sua boa fé. su~~rlo depois, dizendo-se quo a despoza era 

IlfM cato telegramma ro!ill'o-se ó á não ali· mutta. 
mina~iio dos oleitm·os man.lados excluir peb u s co~ 08 telo-1,01~~-ão. , ll .'a. SENADOn:- Porque , .. 

o f!lcto- já oJ·a antigo, 0 ató d'izia-so que gr11.mmus, iam muitas outras cous"s: para a 
Linh'.L sido nomeado um ugo11te do corJ•oio de !:labia, pot• oxemplo • 
feição, pa:•n que fir.esso subtrahir papois; talvez O Sn. Jo~GU.\RIRE:- Eu não fiz censut•a ao 
f~ss9 e~sa su~tr~cç:io o pretexto para 111io tet• nobro Renndor pelzt Bnhia, quando expedia esses 
s1do fo!la a elumnaçíío ordenada. tclogrammas om virtude de reclam~ç1les dos in· 

Afianço, porem, ~o son:do quo oJto t1·iste Ler,'s3ados na cloiçiio, porque entendo quo o go
J'CCut•so da subtracção do papeis não pódo sct• vamo assim procode11do ostá no seu dil•cito e, 
pet•omptorio ·no Coaní onde ha bastante nctivi- ainda mais, niio faz senil.o o que ê o sou rigo-
t!ade para inutilisnl-o. r.oso clJret•, 

Assim os interessados lerão o!Jtido cortidüos, O Su. Do~NTAS:- E nunc:< mandei dizer ou-
com quo fizesse valet• seus direitos. tras cou.la,, nldm dnquillo quo uizi~. nos tele· 

Mn,, ap~zar desses esfot•ços, não eo tondo g·rammas, aHm dn.1uillo quo dizia na m~ior 
conseg-uido que o juiz do dil·eito eliminasse os inLimidad), .. 
eleitores excluidos pela t•obç:ro, foi is;o que 
motivou o telog1~am: 11a 110 qual, ai 0 governo O Sa. LEÃO VEr,LOso :-Apoiado. 
quir.et• ~t.tou_der, como mo parece sot• de so.•. O Sn. Do~NTAS :- Ntto só Eam a Bahia, como 
durot•, o mdtspens:ll'ol telugt•aph:u' hoje me.smo pat•a todas ·as pt•ovinei~s do hnpe7io. 
~o. prilsi?c~to da provinci:t m•donnndo que o o sa. PnESIDENTE:-Attençiio! 
JUIZ de dtrOJto cumpt•a os acórrl:ios da ralação, 
porque a el"iÇILl esLti mnrc.1da para 30 d•J cm·- O Stt. D.\N'I'AS:- g• uma simples docl:u•açiio, 

r r~nto, o sondo o 4° <!i~l.t•icto um pou~o 1•,Jmoto, que preciso fatcr, quo não perturba 11 discus
so com bn~tanle act1vtdudo e p.ot• mow do tolo- são; t~-O contr~rio f1 encaminht~-. 
grammas é q ·!O pt'O\' idoncius po.Iom ser tomadas . O Sa. J.\GUARIBn::- Mas, Sr. presidente, di-
p:!lo governo... na 011 quo o nutm• do telogramma, diante dos 

O S!l. V!lll.\'ro 0~ M:rmJUllOB :-Mns, r1ue fttclo~, .vendo s~ns 1'·3clnmaçõos rl··snttondidas 
intcrfarencia póde 0 "Ovot•no ter nisto 'I o polo Jtnz do àil·otto, deliberou enviar-me a mim 
g?VOl'llO não tem quo

0 
interferir nem intor• repl'escntnnt~ di\ Jll'ovincia, oss~ t·Jlog~nl!lma, 

va• t!C.~<ns .cousas. Depoi~ clama-se q11 ·1 0Iio · c~sn c~mmuntcnç_ito, pat•n q~a Jledtsso pt·ovJden-
ost:ltnl·~rvuHlo rm olotçõor.! c!as mgonlos, o o esse o ObJecto do meu roquc-

'J " 1 . rtmento. 
t .,n, . AGUAniBrn :-S1•, prost:lonLe, ou fico 

pasmo ouvindo cortns p 1·opo~içõos. Pois 0 Dig-o providoncins m•,;onlos, porque o go
m>u h~nrndo collog·l\ qunr que 0 govo~no <le voruo só os po .Oi'IÍ mane!~,· po1• telogJ•nrnmu, 
um pn1z sPja umn aulori:!ndo constituidn par.t porquo a eloiç:io ó no dia 30, o da cnpitll a 
niio fazei' cumpri!• as lois? Pois ~uando 80 S. Bonodicto, ha mm distancia cl·J 50 a 60 
prova quo hn tuna iufrncçiío do loi, o govomo log-nns · · · 
niio deve fazer natln '? I O Sa. Vmro~•r.o 010 MEDEIROS: -Só? V. Ex. 

O Srr. VmiA'l'O . m1 Mrcm1mos:- Hu tribunal oslt\ cng~nnrlo. 
compolouto !"'''"· tsao. O Sa. J.IGU,\nlom:-C,•uio qno niio ostou.· 
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O SLt. YII\LA1'0 DE llh!>mmos :-Dn cupitala goveL•no manit'o•tasse sua opiuiiio om mo.teL'ia 
Sobt·ul, lm 00 lo s-oas, o do SobL·d a S. B,•ne- de nustonçllo eleitoL•al, si et•u ello con tinnador 
dieta, i'l 011 i5legoas, do programma que o Sr, conselheil•o Saraiva 

o SL1.. J.\G!J.\lllm~ : _Pois v. Ex., que é ou- 0stnue!ecera, S. Ex. dechwou que ell'ectiva
gonhcil•o, ncro sabe como ai'lo rasas le:;oas no monto o governo s•Jguin o mesmo programmu. 
Colll'u, que 1\ distancitc da capital a Sobral ó de absLonç~o. 
muito mono1• elfo~tivnmnnto 1 o povo diz. que Mas ni!o mo contonto unicamente com isso; 
são 60 legan«; mns v. Ex. sabe rplO lambem 80 .POL•quo entendo <JUO a opinião do govoruo deve 
dizia no CeaL•Ii que du. capital a Baturitó havia BOI' bastante nccentu tdn, e uma simples pn-
30 le·~uas; mas quando con"t1·uiu-se a estrada lavt•a de-sim ou não, não .accentúa. cousa no
de fe1•ro, foz-se a contagem, e viu-B.l que 01 •. 1m nhuma; parece que o govemo ~e quo1' acastollur 
18lnguas. A~sim tu.mbe 111 as 60 Joguns da capibl naquella maxima que diz: que o fallar é prata 
a Sobral, dovem SOl' reduzida~ á pouco mais e quo o cal!ar 6 ouro ; mas como o nobre 
do metade, nssim como as 30 da capital a Butu- j)I'Bsidonte do conselho deixou escapat• um 
ritó se reduziram a 18. pouco da sua prata, dizendo quo <o governo 

não int 'rvinba n:~s eleiçoes, e11 peço sua can
O Sa, V miA TO DE: MliiDEII.\OS : - Ora, muito firmação, e, demais, esporo que tome commigo 

obrigado; assim esta vamos muito bem. o compromis~o de expedir hoje mesmo tele-
O SR. JAG!JARIDE: -Portanto, da capital a gramma ao JUiz de d1reito, p3ra que cos>em 

S. Benedicto haverd do intervnllo 5U a 60 lo- essas artim~nba~. 
guas; não sou engeuhairo, mas posso dizer I O tribunal· eliminou uma somma. cone ide
isto, doado que ns ::l'J leguas da capltal a Batu- l'twel de eleitores. As pertas rocl~>mam, e esses 
rilé ficaram reduzidM a 18. IJloitores n«o são eliminados. O que significa 

O telegramma expedido hontem foi nqui re- isso 1 O telo~ramma diz positivamcnle que o 
cabido; o ai o governo expedir boje tele- fim é p1rturbar a eleição e, no caso do ser pre
gramma, ho,je mesmo chegat•a ao C~ará; e o ciso, fazer esses eleitores votarem r.romiscua
prosidente, si acreditar na ordem do governo, me11te com os outL'os, e assim, atina , annullar-
ha. de mandar... se a eleição. 

O Sa. VIRIATO nlll MEDllltRos:-A quem 1 O Si!-· VIRIATO DE MliiDEII\Os :-0 nobre se-
O SR, JAoUARIBE :-... ao juiz de direito. nadar Jura rresse telP.gramm~ W 

O Sn. VIRIATO DE MEoEiitos :-Que tem o O Sn. JAoU.\RI~E :-E1;1 JUro que quem I? 
juiz de dil•eito com isso 'I A relação ó que tem ma~dou,o fez. de t1~o boa ~e •. como eu estou aqu1 
do fncr alguma cousa. Os interessados que pe lmdo prov1denctas. . . 
vão á relação. . O nobre senador contesta. as V10lenc1as pra-

O Sn. JAouARIBE :-0 nobre collega me di\ t1cadas, hes como remesa ?a ~orça, o 11~me1Lção 
licença que eu divirja de sua opillião 1 Acre- , de. um roct•utadOl' para o d1atncto da ele1çito 1 
dite o nobre collega 9110 eu nesta mataria aoi O Sn. VIRIATO om MEDEIRos :-Nilo é exacto. 
mais que S. Ex.; ass1m como, em engenharia, O Sn. JAouAatnm :-O nobre senador diz 
S. Ex ha de saber mais do que eu.· · quo nã1 é exacto, e aqui mostrei a prova de 

Fique, pois, o nobre. collega saben:lo que d d 4 d' · 
Mqulllo que é proprto da distribuição da .iu•· quo fóra nomea o recrut1 or para o • 1str1-
tiça, são 08 juizos 08 c1ue mandam; no ndmi- cto ; e mais ao chegar ú granja, demonstrei, 
nistrativo, porém, ó 0 governo, 0 08 jui1.e~ s.;nhores, que o recrutador nomeado para o 4• 
podem sm~ l'csponsabilisa·los, e ató perJer 0 di·Micto ao 't•eceber a nomeação, declarou que 
Jogar, si desobedocerom ao governo. (.4poia- havia de fazero diabo, e .ahi estão os fttctos. 
dos.) . · . O SR. Vrni,lTO DE MEDE:Inos :-Não ha fac-

Não ó uma jurisprudoncia nova o quo acabo tos, lm nssorçõ3s. 
de dizet•, porque o nob1•e St•. conselholl'o Dantas ·o sn . .1.\au,\nrom :-Si 0 nobre ministro do 
oxpodiu telogrammas <Jne oram cumpridos, ostrang.>iros quer qno tenham valor suas paln-

0 Sn. DANTAs:-E fot•am sempre cumpridos vras, quando diz que o govol'llo abatem-se <la 
utó ;\ ultimâ hora. intervir nas oloiçõos, está na obrigação de 

O Sa. JAGUAilmm :-Eu lamento profunda
mente que não se acho presento o nobre pr.J
$idonte do comolho. 

O SL1.. DANTAS :-Aqui o:;t~ o nobre ministro 
de estrangeiros, que podOl'lt responder ao nobre 
senndot•. 

O Sn. JAGUAL1.lrnn:-Sirn; ou mo dil•igirei a 
S, Ex., mns eu quizcr:c antes dirigir-me ao 
nobt•o pt•esidonte do cons ·lho, pot•quo o cnn
sidero, como jt\ disso a S. Ex., o JH'imoit•o 
responsavrl poÍo movimento politico no Impe
l'io; em falta, porém, do nobro prosidrnte do 
con~elho, eu me dit•ijo no llObl'O ministt•o do 
ostmnll'eiros, 

S, Ex. om outra occu"i'T" om 
occupnvn do nogoc.io nn:dorro, o 

que en mo 
podia quo o 
• 

nssovet•ar quo vai .lar todas as providencias que 
o pouco tempo permitte, para evitar o abuzo 
quo se. osta praticando. . 

St• presidente, sou diilcipulo da escola da au
tol'idndo. No meu modo do ver, quando ella 
ó verdadoit•nmonte constituida ha verdadeira li
berdade; e assim deulnt•o ao sonndo quo,discLpulo 
dossa oscoh, não qui1. dar pnsso algum sobre 
esse tologramma, sem que mo dirigisso primeiro 
ao nobt•e ministro do imporia: dirigi-mo pois 
d oua ca-a, hontem, mas perdi o meu tempo. 

Pouco habitua lo a cortezias, não sou ft•e
q uontndor do ministros, e só o~ procuro pot• 
algum motivo m•gonto. 

Qut1nto no ·1ctual Sr. ministro do imporia ou 
jt\mais o tinha visto, senílo quando S. Ex. aqui 
· veitl om serviço do sua pasta, por cujo. oco~s1!!0 
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au11a waneit·n• eamlheirosa~ tont!u-mo iuspirado ' polo gove1•no Jl!ll'll 'JUO nrjuollo mngistrado cum-
syuqmthia, contai <JU~ soria ~em acolhido. p1·n o dos[Jilcho du nllu .i< o tt•ibunul 'I 

~ão lhe ten?o, pot•om, podtdo fnl~u·, norn.um Snla d<~s sessões do snrmdo, 23 do Julho de 
mottvo ~o quoum tenho contra S. b~., .quetxo- i~t:i::J.-D. J. N. Jagual'ibo, » 
me, porem, dos <'Ostumes que ao y;,o mtt•odu
zindo, bem diiforonto• dus do antro' tom pus, om 
qtle um deputado, ou um aenudoJ' ormn sempre 
bem !\Colhidos. 

Assim me oxprimo, pot•que no chegar à cusa 
do S. Ex., npptu•ecou-mo uut croa.[u dizendo 
que S. Ex. oatnva em casa, mua que não podia 
fallnr. R·,apondi uo ct•eado CJliO fizesse o favot• 
de dizer no Sr. ministro que era um Henadot• 
CJUe ia pedir uma palaV!'n a S. Ex. aobt•e ne· 
gocio urg!nte, e isso disse exprimindo-me em 
voz alta e intelligivel. 

Immedintaruente u p;,nrocau-mo uma passo a 
da familin, a qual ouviu o meu colloc1ui(l com o 
criado, exigindo-me este um cartão para an· 
nunc <ar-me. Emgunnto entregava eu o cat•ttlo 
ao criado, aq udln passou, declarou-me: -o 
Sr. ministro não e;ta em casa. 

PIUl\18WA PAl~TE DA OlWEM DO DIA 

VotO!J~sn e foi nJlProvado n N<Jllel'imonto do 
St•. Cori•ein pedint!o n rotiradn clli<JUOlle em que 
solieita informações sobt•o veroadoros da ca
m!Ll'!1 nmnicipal de Valen\·a, suspensos pot• 
neto tlo pJ•esidonte <la pt•ovincia do Rio do 
Janoiro. · 

Votou-se e foi igualmente npprovado o 1'0• 
'I uerinu n to verbal do mesmo sonhot· pedindo 11 
rutiradr do om que solicita infurmaçõos sobre 
os ncon1ed111ento; da cidade do Ponta Grossa, 
provtnc·,a do Paranà. · 

Indo proe<•der-oe ú votação do requerimento 
do mes:no senhor, pedindo informllções sobt•o 11 
suspensão, pelo pr,·sidentt~ de Sergipe, da lei do 
ot•çamento. munici~al. A' vista disso, retirei-me. Sei bem que os 

Srs. ministros não podem sempre fnllat• a toJos, 
porque ostão, muitas vezes, ntnrefnaos do t!'n- O Sr. Correia (pela ordem) :-Dosejo 
bailios; mas devem cslabulecer excepções, sabor si mo oet•il nindii permittida a retirada 
quando dão sua' ordens aos B"I'VerJt,,s; ao menos deste rot!uorimento ~ 
eu assim o fiz, quando coube-me nquella honra, O SR. PRESIDENTE :-Niio, sonhot•. 
dacltu·ando nos m1•us ordonan~a< que, sondo 0 SR. CoRREIA :-No-c te 'casa sou for~ado a 
d~~lqt~~~ ~:c;!i::~o:vi;~~r ~~mf~ldou.J•asso, om declarttr ~o senado q~o niio é ~tais noceaon.ria.a 
q appt·ovn<;ao do requol•tmento, vtsto quA o D&aJ'IO 

O SR. VIRIATO DE .MEDEII\Oa:- Excellente 

1 

O.fficial do hoje fomoce a pedido inform:~ção, 
resolução. e't11ndo alli publ'cado int••gralrnento o aviso 

O Sn. JAau.\R!BE :-Este machini,mo das que o g-ovm•no nxpe-lio. 
duas camnras constitue o governo. Si o sanador, I Nilo dasojantlu qua o senado tomo qualquer 
ou deputado que róde tnr necessidade do recla- d•liberaçiio que poss:1 aet• di. pensada, julgo-me 
mar provideneias urgent''S, e tem pleno direito obdgado a esta doclaraçãp. 
de procurar o ministro, este tem obrig.•çilo de Posto a votos niío foi approvado o requeri-
ouvil-o. menta. 

Não tendo até aqui fatigado n attonçiio do 
Sr, ministro, eu não pod'a ser considet•ado como 
um importuno, e, portanto, julgava-me com o di
reito de ser acolhido. 

FORÇAS DE MAR 

Vou terminat·, mas, infelizmente, sem ouvir Aclmndo-so na sala imme.linta o Sr, ministro 
do governo ao menoB uma promeR8a, da madnha, for""' sort<>ados pai• a a deputa~ão 

O Sa. VISCONDE mJ PARANAGU'A:- o Sr. mi· q~1'' o devi.• recober os_S,·R. Vi dato do Medeiros, 
nistro doi estrnngeirosjapediu a palavra. YJ·condu do B~Hn Botu:o e DanLa_s, e sendo o 

_ . . mesmo "enhot• lntt•oduztdo no snlao com as for-
O SR. ,hauA.arnm:-.Entao na.la dtt'Ot, o dou 1 malidados do "stylo, tomott a8sento na mesa a 

por termmndo o meu dtscut•so. diroit"' do Sr. presidente. 
O Sn. PRE<IDmNTE:- Eu não dou a palnvrn C011tinuou o1n 2• diHCl!>Hí!o, com o parecer da 

ao Sr. ministro dos estran;oiros, porque" horu conunissüo da lnnt·inlm e guorra. o ~trt. i• da 
osttl terminnda, e só amanhii sord apoiado o proposta do podar oxo"utivo, convet·tida em pro
requerimento. jacto rio lei pela cmna1•a dos deputados, n. 52, 

0 Sa. SoARES BnANDÃO (ministro dos cs· de i883,, fixando as força! do mar p:~t•a o anno 
trangeiros:- Ouvi com atton~"1o as obanrva- fmancotro do i884-i88<>. 
ções do no!Jro sonndot•, e amanh1l r<•aponrlorei. 

Ficou HObt•e a ffi"RR paPa aor opportun~monte 
apoiado visto ,iii ter dado a hol'a pam npl'eaeu
tnção do rertuerirnentoa, o so~·uinto: 

« Rertuoit•o que, pelo minisl<JI'io do irnporio, 
se uolicitc do govol'no a infoJ•maç•1o seguinte: 

Constando, do ropotidns roclmnn~õos d11 im
prensa, e rtgo1•a da' do tolog-rnpho, ~uo" juiz 
do direito da COI!l!irea ,[o;':, Bonodieto, n" Cn;JI•,\, 
se tem rocusrHlo a fazor eliminar do oloilorndo 
diversos cidadllos, quo foram r.xcl uidos pelo tri· 

. unal da rela9ilo - qual a providencia adoptada 

O Sr. Oorrein:- Qm~ndo estudo os 
negocias da marinha, volto a minhn nllen~'iio 
prindp:llmonlo para quatt·o. nssnmptos : i•, o 
os tarJo rio pnHsonl da at·marla ; 2•, o rio mntct•inl 
íluctunnto; 3°, o rln disciplina ; 4•, n facilidade 
OLI n•1o dn. Rllli<tituiçno do posRonl. 

Quanto tis modidns lomudns om t•olnçrio ~to mn
<ll'inl llllci.llllllLo, ni<o tnnho onJro rios jo a mn
nifo,o.;Lai' HOilíLo quo sn pt'oHign no movimento 
oncot"rlo, niio pordonJo do vista na circnmstan
oine financoiraa. 

,. 
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Qnnnto !\ disciplin~ (o tratnroi de.<so ponto 
rultos, por lot• do dornot'nt•-mo umi" nn nprocia· 
ção dos outt•Oij dous), não tonho ouvitl" queixas 
q uo douunciom a ttocoH.;idndo do [>t•ovocar medi
das pura tjUe olltL nlio ft•n•tw•io. 

No quo so refere no OHtn,[o do pessoal e ti fa
cilidudu de sulmtituil-o, considoraçõos maiores, 
maia desonvolvidns, silo procisns. Nüv nlludo 
tanto ao modo pm• q uo fornm ultimamente pt•en
chido; os clnt•os da at•nwda, nssumpto ele quo 
clovidamonto tratou o nobt•o senador por Santa 
Catltarinu, mas ti doficiencia do meios, do que 
outras naçõe: dispõem, [l!ll'a prover convonion· 
temente a força nrLval, si alguma circumatancia 
o:.truor lina!'ia occort•or. 

O primoit•o elemento, a marinha met·canto, 
o tiobro ministro saln nm que ••alaclo foi collo
calo no Bt•11zil. Sorú o vivoit·o n11 tural para o 
eupprimonto da trirolação dos navios guerra, 
quando alia t•osurgit• nu Brazil, 1 ·ni~ ali :la dotado 
pela providencia do totlos os olemontos para 
constante e ct·eacento prosperidade d• in ,uatl'ia 
maritimn. Ert·os ins riraram n doutrina legal 
quo ora vigora e que tem o inconveniente do 
não poder ser reformada. pbl:t simples vontade 
do legislndor qtte a decretou. As lois a quo 
maior attençfio se d ovo prest·>r são nquellas 
quo, uma voz promulgad·>s, produzem e~trngos, 
senão : rreparaveis, qu•• têm de pordm•ar l~n
gamonto. Entrogou-so a cabotagem nos nnvtos 
estrangeiro< e todos o' annos v··mos quanto vai 
decrescendo entro nó·1 a in<lustria maritima. No 
futuro, mas tão afa,tado que inr1uiota no pa
triotismo, é po<sivol que reappareça a nave
gação nacional do cabot·,gom. 

Das medidas tomadas resulta que é neces
sario e~tar mantendo,· com sacrificio enorme do 
thesouro, numerosos viveiros parcines a que se 
vil:o pedit• os imporiaes marinheiros, ficando 
assim, póde di ?.e r-se, a repartição da marinha 
constituída em um-Estado no Estado. 

A substituição do pessoal dos officiaes tam
bem deixa o que •lesojar; e o nobre ministro o 
reconhecera notando que, no primei ró posto da 
armadR, as vagas são numerosas. 

Niio ha senão um:\ escol11 em que se possam 
adquirir os conhecimentos pt·ofissionMs no
cess:LI'ios ao official da armnda. Para o exercito 
viu-se que nilo bastava a escola militar da 
corte, e creou-se a IÓ Rio Grtmclo do Sul. 
Quando, pot·<im, identica providencia não s0jn 
urgente par:c a at·madn, convém 'lu e o nobt•e 
ministro informo .ao senado quaes as vantagens 
que colho mos da colloeação da escola tle ma-· 
rinhfL na ilha em que ao acha. 

Vejo, polu rolatorio, quo felizmente o numero 
dos aspirantes d guat•,la mal'inba cresce, 

A matricula este anno é superiot• á elo anno 
findo. 

0 Su. 1\hnrnA DE VASCONCEL!,OS : - Doviti. 
sor maior si viessem todos os mntt·iculandos. 

O Su. ConllEIA : - Mns qun nnmoro do 
alumnos podo admitcit• o novo estabolocimonto 1 
E concordart\ o nobro ministro com a iJó11 do 
sou illtiHtmdo nntecossur, q•mnto li l'us:io dos 
dons nsbtbelocirnuntos, a oscoltL tlo lllll!'inlw o 
o collogio mwal 'I J ulgttt•tl o nubt•o ministt•o in
disponsavol a continn11çiio do collogio nnwLI 1 

Lova·SO no rolatorio do nobre ex-ruinist1·o o 
t•igm• a tal ponto, quo niio se admiLte quo sejam 
lll<Ltl'iculnclus na escoln sonilo os que cursarem 
o collogio naval, Ern minhn opinião, sempre 
quo houvot• rig-or nos exnmos de aJmissiio ao 
ensino superior, os ostnbelecimentos officiaes 
ptLI'a adquit•it• os conhecimentos indispensaveis 
ti matriculllo siio desnocessarios. Os estabeleci
m•mtos officiaes dos ta or.lom são imprescindi
v,,is onde não hn outt•os meios de adquirir o 
ensino pt•eparatorio. Mas,dosde quo esses meios 
abundam, u. despoz:t que se faz com os estabele
cimentos officiaes para o onsino preparatorio 
111io é, ntio pode ser, considerada urgente. . 

Havol'ia receio de quo, sujeitando-se os 
alumnos que se propoom t\ matricula na escola 
dA marinha a exame perante a oongregaçlto, 
fossem atlmittidos os C[UO não se achassem devi· 
dtunente preparados 1 Não. 

PasHamos muito tempo sem a instituição do 
collegio naval, e, entretanto, numerosos offi• 
cia ''a de marinha, de distincçilo reconhecida, se 
form wam. 

A principio quiz.,e modestamente um exter
nato na escola de marinlta, mais tarde deu-se a 
esse externato o apparato de collegio naval. 

Si as circumstancias financeiras fossem pros
peras, m:tis am estabelecimento de ensino não 
exc,taria os meus rnparos. Mas nas actuaea 
circumstancias, ao considerar o 1•lano apresen
tado no relatorio do nobre ex-ministro .1a ma· 
rinha, mister é que encaremos· tambem esta 
face da questão, para que se venha a adoptar 
a resolução que mais conforme fór á conve-
Riencia pubhca. · 

Discuiiu-se longamente na sess!Lo passada a 
questão da profnrencia ia collocaçil:o do estabele
cimento da e;cola do marinha Pareceu·me ter 
preponrlerado a opinião de que um estabeleci
mento mixto, em que ao pos<a dedicar ás aulas, 
gabinetes, dormitorios,etc., maior espaço do 9.ue 
o de um navio, e que ao mesmo tempo perm1tta 
toJoq os exercicios maritimos, ora preferivol. 

0 Sn. DE LAMARE:-Apoiado. 
O Su. JuNQUEIRA :- Em terra nft'o fazem 

cxet·cicio nenhum. 
O SR. ConnEIA :-Si os matriculados na es

cola de mal'inha estilo privados dos exercicios 
praticas, ont:io fallta o principal fim dessa 
e<cola. • 

O Sa. JuNQUIDlllA: -E falha, esta claro. 
O Sa. DID LAMAillll :-A nova escola ainda está 

em começo ; vamos esperar. 
O Sn .• luNQUIJllltA :-E' preciso não conhecer 

as nossas cou•as. 
O Su. DE LA~IAnE :-Si nüo sn der instrucção 

naval, ou acompanharei ao nobre senador. 
O Sn. J UNQUE!l\A :-Não ao dar ti. 
0 Su. MJDmA DE VASCONCELLOS :- Deve-se 

dar, mas a instrucção dovo sor mixta. 
. O Su. CommrA :-Insisto com o nobre mi

nistt·o pnrr< providoncinr do modo quo nito 
poss11m tornat·-so roaos os rucoios dos nobres 
sonndoros. 
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O Sn. DE LA~!AI\E :-Pelo monos ellos con
tinuam n tOI' aquelles ox•n•cicios quo tinham nos 
pontões. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Nos pontões uo monos 
ellos suppo1•tavnm os balanços do lllll.l', ncostu
mavnm-se ú vide\ mnritima o não havia offlcinl 
de murinha que enjonsse. 

O SI\. "E L.\M.\1\E :-Nelson onjonvn. 

O SR. JuNQUEIRA :-Ern uma cousa especial. 
Era ollo só, os seus ofllcines nao enjoavam. · 

O Sn. ConnRIA :-Si dn existencia da os
cola de maJ•iniHl om terrarosultasse imlJossibi
lidade para a inst1•ucçito protl<sional, eu nunCil 
S9l'ia a favo~ de tal ostu.bolecimento. 

Feitas estas observações gerae~, occupar· 
me-ni com alguns assumptos roforentos à ad
ministração da marinha, e com alguns out1•os 
para os q_uae3 torei de pedir a attenção dos no· 
br••s mim<tros. 

Pretendia solicitar do n·1bre ministro inf01·· 
mações aob1•e as p~opostas apreReJltat!ns para o 
fornecimento do munições de boca pa1•a a mn· 
rinha; mas desisti d sso pro,o_sito desde c1ue 
vi que S. Ex. tem do r,.spondor sobre este ns
sumpto a um·.1 intcrpollação apresentada n!L ca· 
mara dos dep.utudos. . 

O nobre senador por Minas Geraes, o Sr. 
Mart'nho Campos, viu na apresentação de re
querimentos, com que costumo ocoupar a at
ten~ão do senado, desejo de transferi!' para esta 
casa a influencia politica que deve estar na 
camara dos deputados. S. Ex. esquec.:.u todos 
os meus precedentes. 

Nunca. 9.uiz traMferir para o senado a justa 
importanc.m que cabe á .c~~;mara dos de.puta
dos na direcção rlos negoc10s. Em m~1s d"• 
uma occnsião, sempre que tem sido p1·eciso, 
tenho occupado a tribuna pt>rn garanti!• o do
fender as prerogativas da canmra dos deput~
dos, que nito zelo menos que as do senado. 

Dou ainla testemunho deste meu modo ole 
proceder, d 1sistindo agora d~ uma das pergun
tas que desejava fo1 mula r !LO nobre minis~ro. 

Não posso proceder da mesma manmra no 
que ao rõfere U. questão do apparecimento da 
terrivol enfermidade do bori-beri na corveta 
Nicthel'oy, da segunda divisão de ovoluçõos. 

Esta corveta havia lambem foito parto dos 
navios quo compuzeram a pr:meira diviRão, e 
desempenhou a sua missão sem que nella se 
dosenvolvess 1 nenhuma epidemia. 

Dos navios que compoem a actual divisiio, o 
mal foz->o sentir pl'incipalmente, si não ex
clusivamente, n bordo da Nictfte,·o1J· 

O que foi que determinou csto tJ•isto f:Lcto '? 
Teleg1•amma publicado no J o•·nal do Com

me,·cio o attribue ú fnltn do hygienA no dor
ndtorio, e no vcslu~rio quo nllo Ol'a proprio paJ'Il 
a estação. 

Isto nunc t se liqu 'dou, e desejo fo1'nocr~• en
anjo no nobre minist1·o para tir1tr a limpo osta 
quost11o. Já pala simplgs pub!icn\:1lo do tole
gr~tmma híwit1 motivo p11rn n minht1 insis
toneia, 

Dopoia que so publicou o p~rocor rios cil'Ur
giõo< do hospitnl do marinha dn Bahia, l'Onni
rlos om conl'm•oncia modica, ~ais I'RZiiO mo 

nssiqto. Ellos n•io doixnJ•am do tocar nn ncqui
siç!to de vestimontas ; o nfio pn1•eco quo tivos· 
Aem oscripto tnos pnlayms som nenhuma signi· 
flcnçi!o, O quo desejo IJUO fique domonstJ•ado ó 
que os c!Ul'OS solfrimontos por quo pnssaJ•am os 
nosso~ marinheiros não 1\H·nm aonâo o tt•iste 
eff,,ito de uma causn natuJ•al. 

A circurnstancia,poi•ém,de lol·-so a epidemia 
concentl'ado, póde-so nssirn dizei', na cm·votrt 
N:C'thoroy, l'oclnmn explicações que folgo d' 
fornece!' opportunidtdo ao nobre ministro parn 
pl'estrar. · 

Em um dos telegrammas do digno comman~ 
dante da divisão cio evoluções lê·so que o estado 
sanitn1•io dos navios da divisão, excepção feita 
da Nictli.m·oy, ora cxcellento, o só mnis tnrdo 
foz-se a declnrnçi!o do to1•em npparocido alg11ns 
casos do heri-bori na Traja no o na Primeiro 
de Março. 

O que pa1•eco ó que os navios não atacados 
dovium ter sido reti•·ndos do anooul·adouro d11 
Bahia, assim que o mal so manifestou. 

Deu ordem o nobre minist1•o para que a cor
veta. Niclhci'O!I se diJ•igisse a !Santa Cathnrinn. 

Porque não ao Ctlmpriu essa ordem 1 
A ordom em contrario para vir a corveta no 

Rio de Janeiro não foi publicada. 
O Sn. AL~IEIDA E Or.IVEI!\A (ministro da 

marinha):- Nem ern Jll'ociso publicar. 
O Sn •. Coi\1\EIA :- Mas a ordem de segui!· 

a corveta para Santa. Catharinn foi publicaia. 
0 Sn. ALMEIDA E 0LtVEIR.~ (minist!'O da 

marinha) :-Eu direi a V. Ex, 
O Sn. CoRREIA:- O quo convém é dar a 

explicação que solicito p:1rn que o· sona1o e o 
paiz fiquem perfeitamente inteimlos das occuJ•
rencias relativas a um facto que tanto a todos 
prooccupa. 

Ordenou o nobre ministro q11o se estabele
cesse na ilha do governador uma enfermaria 
para. beri-borico'l. Que vantagens so tem co
lhido desta medida 1 

E' este o momento d; inquiri!• do nobre mi
nistro o que pretende em rol~ção à terceira di· 
visão de evoluções, do qu~ tr.ttn o rolatorio do 
sou anteceasor. 

Espero que o nobre mi11istro dirà ao senado 
om que o'stado se acha o transpot•te Purits de
pois da viagem que não pódo rogul~rmonte con· 
cluir,e com a qual tive occasiãode occupar-mo 
lendo noticias que, a tal respeito, foram publi
cadas pela redacção do uma folhtL polilica do 
Ceará. 

0 SI\, MINISTRO DA MARINHA :-Por atlonde!' 
a osso intuito rle V. Ex,, mnndoi ouvi!· o com
mnndnnte do Pu1·its, o fiz publicar no Diado 
O fficial a sua resposta .. 

O SR. ConnmA:-Jt\ a li, o V. Ex. vai ver 
por que não mo dou ainda oor satisfeito. 

O coromandanto refere que, tanJo sn.hido do 
porto dr• Fm•taloza com ~guada sullicionto, !IS 
p1•açns cmb:~rcndns doHpordiçnram n ngu11; poJo 
q11o, n1ío tendo praw fntal pttra chognr ao 
Para, nrri ba1'n ao port do J\111rnn hii11, 

Acha o nobro ministro fJIIO podemos recobor 
esta oxplionçiio, som formular o~ soguintoH 
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quesitos: fo por quo deixou dospc!•diçnr ngun? 1 

2o Ol'a Pl'Ociso ossJ prazo fatnl, qunndo o 'JUO 
sobrot11do illlpo!•lavn. Ol'n a chog·1dn o mn.is 
promptamonto pos;i1•ol no porto do Pari\, deP.do 
quo conrluzin tua nvultndo nu111ero do pmçns, 
que pessoas ent~ndidns infol'mam nilo podiam 
ir convoniontemento ncommodadas 'I 

O Sn. VmiA1'0 Dl!l Mrmgmos:- Póle pedir 
tod·.ts ns infol'lllll\'Ões que quizor, mas niío da!' 
como facto provado: ó outl'a cousa. 

O Sn. ConnEIA: - Sou intoirnmonte desse 
[iltt'e~m·; nito. dei por provnd!l. nenhuma das 
Ul'g'UIÇilOs, . , 

Si o commnndnnto viu o risco de !'atardar-se, 
pelo despordicio d'ngtla, a chegn.~ln ao Pa1•á, 
deviP. consenti!· nes •e desperdício? E quando 
foi q uo começou 11 senti1··so a falta d'agun ~ 
Que ella deu-se ó o ,.roprio commandante 
Cjllem o diz, justificando assim n arrieadn ao 
Maranhão. 

Mas, tratando desta :wribada, o commnn
dante esr1uece o abuso e ,:es1·e~ramento dos sol
dados, a que attr:bui!\ a falta d'agua, e diz que 
realizou-:J. porque queria continua'' a dnr a 
toda a gente agua sem medida, Não siio fa
cilmente coneiliweis as duas proposições. 

Da demora da viagem não quero occupar-:ue: 
foi o proprio ox-ministi'O da marinh~ que 
achou-a excessiva. 

O que, porém, de tudo resulta, ó quo as pra
ças embarcada~ no P.uries passaram por• aoffrí
mentos que não podam ser considel'ados incvi-
taveia. · 

C1•eio que, si o nobre ministre. fóra o commnn
dante do nii.vio,teria por primeiro cuidado levar, 
no mais curto prazo possível, as praças embar
cadas no Ceará ~o porto do seu distino. Si para 
isso era preciio impedil• que se capordiçaase a 
agua, o faria, pou panda dospezas ao theaottro e 
incommodoa a privações dolo!•osus aos passa
geiros que conduzia. 

Desejava ver o commandnnte pe1•foitnmente 
r acoimado de qualquer argui~ão; queria vir 
declarar que achei procelenta a sua justifica
ção. Nilo o posso fazer. 

Foi o artigo publicado na r'olha do Cear à q uc 
permittiu o estudo destilo quo.stão, de reconhecida 
Jmportancia. 

Quer-se fuzer vogar uma doutrina que nunca 
foi a do pa1•lamentarismo, isto é, que :t oppo
a'ção não deve tratar de nenhum assumpto em
quanto não pudor provar o que allega ! 

Tratando-se de uma accu,açiío criminal, assim 
é; mas tnl doutrina nunca tovo entrad.t no 
parlamento. Aqui inquire•.30 de hlos os abusos 
de quo se tom noticia.,. 

O Sn. fAGUARIHE:- Apoiado. 
O Sn. ConnEIA ..• aqui procura-s~ inves

tigar como são ger•idos os negocias publicas, 
e o mo são cumpri :as na lois. 

Não o necessario oxhibir logo provna justi
ficativa~, pois o nosso direito ó pedir infor
mações. 

O Sn. VmiATO Dl!l MEnr.mos:-Iato é outra 
cou~a, mns nilo ó dttr como flicto provado. 

O Sn. CoRREIA: -E' o quo tenho foi to. Sobre 
os factos denunciados pela imprensa do Cenrtl, 
pedi informações, rooolvido a faze!' justiça a 
qttom n morocosso, conhecidas todas as cir
cumsti\ncins, 

A dout1•ina do fJliO incumbo ú opposiçi'ío pro
Vfil' sompro~os factos n 'JUO nlludo, murl:ll'i{l n 
nntm•oza dos parlumontos, 

v' lii. 23 

O· Sn. VIRIATO DE MED!l!ROS: -Nem eu mo 
refil'O a V. Ex, 

O Su. CoRnEIA ..• feitas pela imprensa; 
mas. julguei quo e1•a. caso digno de ll'r averi
guaria nos ta casa. Dadas as explicações offi
ciaes, agora sim, posso enunciar o meu juizo, 
e o tenho foJito do modo que o nobre ministro 
acaba de ouvü·. 

Nito faço moamo c~bedal do f11cto de se ter 
nr:obontado a machina nessa viagem do Purtis; 
•liz-ao quJ deu logar a isso uma falha que a 
machina tinha do$de aun const1•ucr,ão, 

Nada pos>o oppõr á justificação: não tenho 
competencil\ para isso; limito-me a dizer que 
foi mais um~ futal occul·rencia dessa triste 
vingam. 

Um senador tão notlvel c<>mo o Sr. Aft'onso 
Celso, ex-ministro cJjJ. ma1•ínhn o d11. fazonla, 
docla!•ou nesta casa que. o conselho naval não 
p1asl de uma pnrn~itct do orçamento. 

Quando esse nobre senado!' tivesse sido allenas 
ministro da marinha, a sua proposiçi!o dev1a ser 
apreciada pelo honrado ministro ; maia ainda o 
deve ser quando elle reune á qualidade de ax
mini>tro da marinha 11 de ex-ministro da. fa
zenda. 

Pena:t o nobr3 ministro do mesmo modo 1 
Não ó esta. uma dessas proposições que possam 
passar sem o devido exame ; nao o seria· ainda. 
que o orçamento estivesse folgado na parte da. 
receita, quanto mais nas apert~das cirou.m
stancias om que nos achamos. 

Si o nob1•o mini,tro concorda com o illustre 
senador, necossario ó que faça desapparecer 
essa parasita, promovendo a apresentação de 
uma emenda nesse sentido. 

Si o nobre ministro não concorda, deve as
sumir publicamente· a resp)nsabilidade de sua 
opiniií?· 

O Sn. DE LAMARE:- Nliose devo supprimir, 
a sim dar melhor organização a essa inati
tuiç:io, Pelo menos ó minha opinião. 

O SR. ConRJ!li,\ : - Mais uma variante da. 
questão ; o nobre minist1•o dirá a. palavra do 
governo. 

Sobro algumas inlioações feitas no relataria 
da mnri nha,q ue nos cabe examinar na presente 
sosaiio, desejo que o nobre ministro se enuncie, 
porque é passive! rtue suns opiniões encontram· 
o nsamtimento do senado e da cnmara dos de
putados, e soj11n1 convertidas em preceitos le-
gaea. 

Tro.tando do quartel gonol•~l, indica o rola 
teria que convóm cenLl'a)izar, na repartição rio 
ajudnnto gonernl, o serviç.o do corpo do fo.zenda 
a' dm· molhar dcat.ino no ros~:Jclivo chefe empre
gnudo-o om qunlqnor dos 'serviços j:l organi
zados,eom,,ativol com as sna" roconhecitlas hnbi
litnçõos. 
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Nfio !ovou o nobre ex-ministl'o o sou plano d 
ospet•ada consoquoncia, pot•q uo, respeitador da 
sc!Otlcin,oxcoptuou o se•· viço do corpo de snudo, 
quando p11roci,t,u vista das razões pt•oduúchs no 
rolatot•io, que n!ío Dl'n caso do invocar a home-
nag-em á scioncia. · 

Concorda o nobre ministro na convoniencia 
da pretendida centt•.,Jiz.tçiio'! Devo olla ir ato no 
serviço. do corpo do sande'? 

As vantag-ens que_o n2.bt•o ox-ministt•o ap.1n· 
tou silo seductoms; O im'lJOl'tll s~ber si O nobre 
ministro julga ncet•tarw ~e se formule ulg-uma 
emenda nesse senti lo. 

D.t mesma fót•ma doseja o nob1·e ex-ministro 
que se altere a denominação dos officiaes g-ene
raos da armada, correspondendo o posto de almi· 
rante no que na marinha ingleza se denomina 
arlmi,·al of tho float, e no nosso exercito ao dõ 
marechal de exercito. 

O SR. DE LAl!AllE:- E que o posto de almi
ranta cor1•esponJa ao de tenente-g-eneral, 

O SR. CoRREI,\ :- Não é esse o plano do no
bre ex-mini~tro a que V. Ex. tem do attender, 
e com o qual desejo saber si o actual Sr. mi-
nistro concorda. • 

() SR. DE Lo\l!ARE:- Pódo s'or que, à vista 
do desenvolvimento dessa nova ct•eação, eu 
possa. concordar com ella. 

O SR. MEIRA DE Vo\SCONCELLOS:- E' só mu
dança. de nomes. 

O SR. RIBEIRO DA Luz :-E que vantag-em 
ha na simples mudança de nomes 1 

O SR. BARÃo DA LAGUNA: - E o t•esto! 
O SR. MEntA DE Vo\SCONCELLOS : - Niio fica 

resto nenhum: 
O Sa. CoRREIA:- Em outra. idéa, lembrada. 

no anterior rel.<torio, in~istiu o nobre ex-mi
nistro : a. reforma forçada dos officiaos da armada 
em certas condições, 

Pens:t o nobre ministro que se deva, no caso 
figurado, realizar a t•eforma dos officiaes da 
armada por exclusivn deliberação do g-ovat•no '! 

Aind.t insiste o nobre ex-minist.•o em re
clamar n condição do embarque effectivo para 
a promoção, concordando com o ajudante-g-e
neral em que " não é merecimento para a 
promoção, mas um modo do sopoismat' a exe
cução da loi, pre,ncher o tempo de emba••quo 

. em navio fundando, » . 
E' opinião quo mais de uma vez tenho advo

gado, Não comprehendo quefiquo assim proen
chidn a con li\'ão legal do embarque. Desse 
modo eu lambem podia preenchei-a. 

Mns tor-se-11 feito alguma promoção, pre
enchida unicnmente dos ta fó1·ma a condição de 
embarque 1 E' ponto que o nobre ministro es
cl!lrecet'!l. Si se foz, foi con trat•ia ás rlis posi
ções da lei, o:.:plicadas por val'ios avisos do go
vorno.E' assim que o de 24 de .Julho do f878 
declara,do conformidade com o parecer do 
conselho naval, 'l''<l tl\l tem110 <lo embarque não 
se conta para a promoção. Pm•a quo se t•onlize 
prl\ticamento o principio om q uo estou do 
nccôrdo com o nobre ox-miniHtro, o creio quo 
tlunbom com o 1\c tua!, lwvo1'1t uocossidado do 
alguma oxpl icnçiio logislativn 'I 

Tt•ntando do corpo do fa1.onda, o rolatorio tlil 
noticia do ostarom ulcnllÇados alg-uns olllcinos. 
O que tom occot•t•ido posteriot•monte 'I O quo 
tlcurca desses nlcnnces revelat'at-n o" oxa.mes 
foi tos 1 

Diz tambem o rolatot•io C! uo nlto h a por ora 
necessidade de pt•eenchet• o quadro ,[os otflciaos 
de fazenda. Nilo concorJm·â o nobre ministro 
om que se faça qualquer declat•aç<1o nosso sen
tido,pat•a evitar que algum seu succe~sor pense 
dilfet•etlt •mente, o preencha Jog-ares declara
dos inuteis 'I Não sara conveniente impedir por 
lei osso pt•ovimento, ·ató que, molificado o es
tado das cousas, haja necessidade de manter 
todo o pessoal do quadt•o aatQal1 

Publicações ult<ma111ente feitas patentearam 
grandes abuzos em relação às madeiras adqui
ridas pelo Estado pat•a o set•viço naval. Que 
providencias tem tonHILlO o nobre ministt•o para 
evitar a repetição tlesaes abuzos 1 Os factos 
denunciados reclamam ·seria attenção, Nilo 
basta publicar !\ noticia de nbuzos que se des· 
cobrem. O intet•esse publico esta em saber o 
ctuo fez o governo, pmra, tirando lição dos factos, 
impedir o mal no futuro. 

Espero que o nobre ministt•o não me h~ de 
responder pelo methodo que' tem preferido o 
nobre prasidento do conselho :-pode se1· gue 
sim, pode ser que 111Zo. Dira 'francamente sim 
ou não. E' assim 9.ue o govreno g-~nhn força. o 
proponderancia. S1 a duvida. ag-ita o g-overno 
o que succeder' a nós outros 1 Ora., o nobre 
presidente do conselho leva o seu systema a 
ponto de n•io abandonai-o nas informações que 
pre"ta por cscripto em virtude de requisições 
das camaras. . 

Eu tt•atei de saber si teri:1 execução um de
creto expedido, sem a11torizaçito leg-islativa, 
polo ex-ministro da ag-ri.cultura creando uma 
repartiç1ío,-a insp·.ctoria gorai para a fiscali
zação do serviço da viação-fert•ea, fixando o 
seu pessoal o marcnndo·lhe os vencimentos. A 
resposta devia BOI' : o doCI·eto so1·à mantido, 
ou vai ser revogado, 

Pois o nobre ministro vai ver como o illustre 
chefe do g-abineto rosponJeu ao senado (lê) : 

« Miilistel'io dos negocies da fazenrla, -Rio 
de .Janeiro, 30 de Junl1o de f883. 

lllm. Exm, St·.-Satisfazende a exigencia 
do senado, a que se refere o olllcio de V. Ex., 
n, fB, de 19 de.ste mez, tenho a honra do in 
format•-quo não se tornaram ainda effectivos· 
os vencimentos do que trata a tabolla. annexa 
ao reg11lamonto approvndo pelo decreto n. 8947 
de 19 de Maio ultimo, porque a execução da 
mesma tnbella dependo de ordem do ministerio 
da agricultura, commercio o obras publicas, 
'! ue até o presento não foi remettida ao the· 
aouro. 

Deus guarde n V. Ex.-Lafayotle Rodrigues 
Pm·cira.-A S. Ex. o Sr, fo soeretario do se
nado. » 

0 SR. MINISTRO DA M,\R!NHA:-E' O t•eg•IIn· 
monto do sollo 1 

O SR. CoRREIA:-Não,senhor; trata-se do do· 
croto do ministro rln ag!'icultum, reg-ulando o 
serviço d11 vinçiio forron.. O avi.qo rliz : póde ser 
quo so executo o pódo so1• quo niio; si vior Ol'• 

------·---,,....._------.. ~· 
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dom do ministot•io da agt•icultm·n ao oxocutal'ti, 1 O Sn. ComuntA :-Foi, uoa·Jo <JUO suspotHlou, 
ao não vier, não ao oxecutarli. Até ago1•a uind~> por tele:.n·amma, "couran~•a do corto~ impostos 
ndo hottvo o~:m ot•dom, dect•otndoa na lei de orç.nmonto da província do 

Pm•a que não tomnt•logo a modidtt que o c'1~o Pernc\lubuco. Si nlio foi o tmlor, quem foi 
pode, do accôt•do com as declarações jli feitas ontiio 'I A>t camaras estavam auct•tas.,, 
pelo g-overno 'I Pot• que doixar uma queatlío,quo O Su. LmXo Yl!lLLoao:-Es~os factos já fot•am 
so dovin. tal' como resolvida, aindv. aep0ndento bom utscutidos. 
do uma futut•a Ot'dom, quo alius nllo póda aor O Sn. ConRElA:-Forum muito discutidos, 
expedida som forir de frente o principio da com resultado tlesvautajoso pat•a 0 ministerio 
legalidade~ 'de 3 do Julho ; e agori\ cumpro comparar os 

Li nas folhas do hontem um tolegramma factos do· hont~:~m com os do hoje. 
expe.lido por dous mernbt•os daassembléa. logia- Ntlu sacrifico o principio da lllgalidado; o si 
lutiva da província do Paran4, dizondo quo a. ello foi oifendido nct assomblóa provincial do 
nssombléa havia restabelecido o imposto do ·Para na com annuoncia de algum ou alguns do 
consumo de 3 •j., e que o proj.Jcto de OI'çmnonto seu~ momb1•os pertencentes ao partido conser
havia sido a.ppt•ovado em duas discussÕ•'s na vador, nilo cloixo por isso do censut•ar o facto. 
mesma sessão. Para por! o r formar juizo s.eguro, é que in· 

O governo pode informar ao senado sobro a sisto por informações, CJUe o governo, si já n[o 
·realidade .:esses factos 1 Ter-se-ia na mesma .possue, póde facilmente exigir· · 
sessão approvado 0 projecto de ot•çamento pro- Ja tive occasião de dizot• hoje ao senado, quo 
vinda! em duas discussões, cont1•a o preceito do 0 nobre ministro do impet•io havia commu· 
acto addicional, incluid, no regimento da a.s- nicado' ao presidente de So.t•gipo a resolução do 
scmbléa 1 Ou ter·s·,-ia. appt•ovado simplesmente governo acerca do acto, pelo qual o moamo pt·o· 
em uma discussão e pedido dispensa de intersti- sidente suspendeu a pub!icuçtto da lei do ot•ça-
cio para a·outra 1 monto municipal. 

Mas o facto capital é considerar 0 procedi- O aviso que o• nobre ministro expeditt <Í o 
monto do ministerio passado e o do actual em seguinte (lê): 
relação a esta questão de impostos na província « 1• directoria. Ministorio dos negocias do 
po Pamntl.. impr•t•io. Rio de Jaitoit•o, om 20 de Julhode 1883. 

A assembléa legislativa do Paraná, na. sessã•.> lllm. o Exm. Sr.-Foi pt•esente ao governo 
do anno passado, aboliu o imposto de 3 •/0 , de imperial o ofllcio do 21:i do Junho pt•oximo 
accórdo com o pt•esidente ·tlo. p1·ovincia; que tln lo, no qual essa presidencia declara C[Ue, 
sanccionou a lei. Outros impostos foram creados ando pelas razões constantes do acto de 12 do 
em substituição ; o, para mantel-os, não hesitou mesmo mez resolvido· suspender a publicação 
o s-overno em tornar medidas do maio1• rigm•. da lei do 1• de Maio antnrior, que decretou a 

I'eceita e a deapeza das camaras munícipaes 
Com a maxima presteza, em uma noite, dr,ssa província para o exercido de 1883-1884, 

apromptaram-so navios da armada, 0 a tt•opa visto encerrar dia posições o!fensivas da consti• 
disponivel na côrte dirigiu-se á capital da pro- tuiçilo, das leis geraes 0 ,los tt•ata :os, a remot
vincia, afim de manter os impostos contt·a os tia em original e com a cópia daquelle acto ao 
quaca o commercio protestava e que eram mesmo govurno, na conformidalc do art. iü da 
evidentemente contr•arios á prosperidade da lei de 12 de Agosto de 18::!4. 
província. 

Condictos se deram e o sangue correu. Ó the 
souro carregolt com dospeza consideravol. 

Dontt·o om breve, ordem para convocação ex
traordinaria da assomblóa p:•ovincial, e re,tau
raçüo d•l impostos que haviam aido suppr mi
dos, cessando o t•ec •tlte imposto, aliás susten
tado pollco antes pelo. força das baionetas. 

O que <levemos julgar• dossas providencias 
tomadas pelo gabinete passado, que não sei 
como não protesta onorgicamente contra os 
actos do sou succeasor, qu·o o tem completamente 
oxautorndo 'I 

O que o ultimo ministerio ,julgava devor 
manter pelas o.t•mas, o ministorio actual tttirn 

. para o canto •.. 
O SR. LmXo VmtLo~o -ltl. um nparte. 
O Sn. CoaREI A: -0 imposto que ao res

taura ó o revogado no anno findo. 
Eis como tomos marchado nesta quosti'ío 

rlo impostos provinciaos, t[o inconsiderarla· 
monto levantada pelo gabinot1 pt•ssado ... 

O Sn. LmXo VIIILLoso:-Quom a levantou não 
foi osso gabineto, 

Em resposta declaro a V. Ex. que, ten,lo o 
governo, sobre n hypotheso vertente, opinitto 
diversa da. doutrina em quo ao baseou essa 
presidencia, deliberou que se expedisse ordem 
a V. Ex., conforul!l já fiz por telegramma de 
hoje, para <tno declar.> "o:u elfe to o referido 

.. acto e manJe executar u dita. lei, devendo 
V. Ex. ~,pelos moios a suu ale ·.nco ,promover no. 
assembloa provincial, convocada extraordina· 
rin.monto para tratar do orçamento provinciúl, 
em vit·tud • do que a V. Ex. foi recommendado 
pOl' outro tologramma do 14 deste mez, i\ revo· 
gaçlío dos artigos do. citadn loi, que, po1· serem 
considerados inconstitucionaos o otfonsivos dOR 
trv.tados o das lois gornes, motivm•o.m o acto do 
que se trata • 

Si a suspensão da publicação das lois do or
çamento municipal tom procodontos e explica· 
ç!lo na historia administrativa, niio ó menos 
certo que, om regra, não hn t•azlío do Estado 
que autorize praferir t\ um orçamento, que sa 
suppõo inquinado do disposi~õos inconstttucio· 
nnos, outro quo póde 11110 tot• a mais ~tjn~tacla 
applicaçi'L<l us nocossidndo~ o interesse~ dos mu• 
mcipios, pot• livro dolibern~.rro rio prosirlento 
da provincin, quo nllo ti pr~t·to n n olnbot•nç1lo do 



Iaos lois, num sollt•J olJ,\; tom nttl'iuuiçüo al-
guma cunfot·i:la pelo neto addicional. , 

B pot•cpto não ltt con I'Onioncb guo acouao-
, lh 1 o pl'esLionto da provind:~ a subsLituü· n 

t•osponsabilid 1:e d 1 assemblóa provincial, quo 
dect•etu Ol'Çnmontos irt•ogulnres, pol:t da ndmi
nistrn~üo, fat.ondo vi:<orm· or1:amontos findJs, 
cumpl'O qu, V. llx. dô pt'OlllJlh oxecn,·ito no 
telogt•nn•ma quo lho fu1 oxpodido o obs·.ll'Ve 
par" com a m·Jsma asseml>lótl, n, tocante a• 
disposições inconstitucionnea dnlei, lll'ecom
mendação que ncimalhe ó Coita. 

Devolvo a V. Ex. o autog-rnpho que acompa
nhott o officio a q11e roa pondo. 

Deu> guarde a V. Ex-Francisco Antunes 
li! aciel. -Sr. presidente dtl p1•ovincia do Ser
g•po.» 

Duas opiniõe3 têm sido sustentadas sobre si 
os presidentes de provinci~ tôm a nttribuição de 
suspender n publicnção das lois de m•ça111ento 
municipal. 

O governo aioptou nte agor,l a de quê cabia 
ao prosidonte suspenJer e~ta public~cão, por 
fot•ça ,,o art. 24 § 3• do acto addicional; tendo 
tomado as suas deliberações em vh·tudo de im
pcrines resoluções rlo consttlt<t invocadas pelo 
prcsiJente d 1 provinda em justificaçi\o do seu 
acto. 

Quando np!Hsentoi o l'OrJUOrime'nto, cuja ap
p:ovnção declarei hoje ao s~nndo <[UO .Podia ser 
dtsponsadn, em consequenc1a da pubilcaçüo no 
Diario Officicil do avi'o que acabei de ler, mos
trei-me inclinndo à opinião de qe~e o neto addi
cional deve se•• entendido do modo diverso, visto 
niio conferir aos pt·osidJntes do província a fa
culdade de susp?ndor leis p•·ovinciaes,senüo nol 
casos e pela fót•ma des arts. 15 e 16, que s3 re
ferem a lois derendentss de sancção. 

Esttl opinião pcevaleceu agora pela primai r~ 
vez nas deliberações minisLoriaes. Mas, pot·· 
gunto ao nobre ministro : Póde uma rosoluçiío 
imp~t·ia.J, que tom força do dcicroto, sOl' revo
·gada por um simples 11viso exrodido om conso
quoncia da opíniâo que os ministros pt·ofessam1 
Podia o governo dispensar a remessa ú nss~m
bléa geral do acto legislativo da provinda do 
Sergipe 1 Estando n assemblóa g01•a! aberta, 
poiia o governo resolver p3romptoriamonto a 
questão 'I 

O Sn. VmmA DA StVA: -E' a federação. 
O Sn. S!LVEIM DA MoTTA:- Deus quoirn. 
O Sn. ConnmA:-0 nobre ministt•o esta ou 

vindo como o illustl•e senador pelo Mamnhão 
encara o ac lo do governo. Esporo que S. Ex. 
justiftcnt•a plenamcnb osso acto, em quo do 
corto tOI!lOu parte. Niio \1osso dil'igir-me ao no
bre pros1donto do couso ho, visto não nchm·-so 
presento. Verei mais tnrrlo como o prt;sidonte 
do Sorg-ipo recebe o aviso. 
~spero tnmbom 'l uo o nobt•o ministro possa, 

quando om outra sOlsiio tomar a pabvm, di-
1-or-nos o 'I no resolveu o govot•no sobro n pro
tcn~ão de um lento da faculdade do di!•cilo do 
Recife, da qual vou trntnr. 
, O Dr. Albino Gonçalves l\Ioim do Vnscon
~lloa, profoS'Sor rle portugur;1, no cm•so de pro
)Jl'Ot~ariltot•ios nniiOXO 1i fncu!t!tltlO do. dil'uito elo 
Hoc1fo, sotl-.lo nómondo loht<i substituto rla fn· 

DO ~ 

cuidado, pl'OVOCOU UIUU decisfio da g"OVOI'llO pm•n 
decidido pelo nobre ox-ministl'O rio imporia. 

Noss<• ocmsLto osttwn ab1rto o coucut•so pat•a 
pt·ovimonto d:. cadoi1•n do rhotorion do mesmo 
cm•so, pOl'CJilO o Dr. Joaquim do Barros Gui
mat·ãos, q ID ora o professO!' dcss1\ cndeha, 
linlla t:unbam pa~so.lo a lent•J s•tbstituto. 

Achando-se o Dr. Barros Guimarães em caso 
idontico uo Dt•. Meil'a de V"sconcollos, pediu 
a applicnção da nova l'OS'l'a est:tbolecidtl pelo go
vomo. O conselhoiro Silvair11. da Souza, di
l'Octor into!'ino da faculdade, oornquanto onten
closso que havia inaompMtbilidade entra os dons 
cargos, informou favm•avelmento ·n pt•otonçilo 
do Dt•. Barros Guimarães, parecendo-lhe justo 
que ao conc1desso a os to o qu9 se havia conce
dido o.o Dr. Moira do Vasconcallss; o aocros
centou que assim pousava, não obstante o con· 
curso feitc>, pot•que niío ha direito contra di· 
rei to, e, em todo caso, segundo a' decisão in
vocada, o direito do Dr. Barrol Guimarães era. 
anterior o certo, ao passo que o dirJito que uo
diam allegar os concut'I'Ontes ora evontuat e 
condicional. Foi tambem ouvi lo o nosso illustro 
collega, sonndot• por Pot•ntlmbuco e director 
otfectivo da fnculdado; S. Ex. opinou no mesmo 
sentido. · ' 

Passado> m~zos, o nobt•e ex-ministro do im· 
poria decidiu que, pot• já tm· havido concurso, 
n~o podia sor attondido o Dr. Bnrt•os Guima· 
rãos. 

O Sa. LEÃO VELLoso:- Do accórdo com a 
resolução de consulta. 

O Sn. ConaErA:- Não embaraça isso as mi·. 
nhas obsel'l'n\:õos. Annullou-so o concurso, o 
m?tivo do acto des~pparecou. 

O Sa. LEÃO VELLoso dá um aparte. 
O Sn. ConaErA:- O que, pretendo fazer o go· 

vertlO actual1 Deixar que hajtL uma unica doai· 
são a favor do Dt•. M·2ira de Vasconco!los pat•n 
accu mtilaçã:o dos cargos de p••ofes 10r de prepara· 
tol'ios o do lonto tln faculdade 1 Sompro so tinha 
reconhecido a incompatibilidade entt•e os car· 
gos de prof~ssot• do preparntorios e do lento d~ 
faculda<lo. 

O Sn. LEÃO VmLLoso:- Nunc11 tinha-se ostn· 
bolecido o11sa incompatibilidade. 

O Sn. ConnmA:- Nunr:a se til1ha estabele
cido 'I Pois est:i na nnture~a das cous~s ; muitos 
professores do proparatm•ios, nomeados lentes, 
não foram julgados no ca~o de continuai' a 
sorvi r aquolle cargo. Lembt·o-mo do momento 
que o Dr. Pinto Pessoa era professo•• do pre
parntol'ios, e, nomeado lonte, doixo11 o lagar 
que autos exercia. Assim outros. 

O Sn. LEÃo VELr,oso :-Nunca :lVOntnram 
ossn questiío; julgm·nm·sJ oxonorados. 

O Sa. Connmr.l :-Tal a força da razão. 
Ma•, fi o nobre ex-ministro hnvin decidido que 
o Dr. Moira do V!tsosncollos podin continuar a 
SOl' pr rfossot• de p••epnrntot•ios, omborn norO'•ado 
lonto dn f,tculda•lo, por quo havia do mandar 
a\Jt•h• COnCill'SO IJIIl'll t'l'OVHfiOlltO da Cndoirlt d~ 
tbo'tcrríc", do quo ora profoSSO'r out1·o cidadão 
qno a.cabnvct do Ml' n0monrlo lento iuihiitih\!ó 1 
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SESSÃO EM 23 DE JULHO 

O Sn. Lt~Ão Vl!ll.t.oso :-O St•. Moim I'O·l O Sn. Pnl~smJnNTE'-POI'dÓ3·me o nobro so-
cLunou logo, nndor, nilo posso consonti1• ••• 

O Sn. ComurA :,...o St•, Bn1•,•os Guim:~t•iíos . O Sn. ComtJJ:r.u-:-Umn voz quo V. E:s:. in-
roclamott igm:llm~nto. auto, obedeço, sont111do to r de protestar. 

O Sn •. LE:to VELLoso:-N1ío npoindo, o Sr. Bat•
ros Gutmat•ãos nilo faz t•oclamnçlio n~nhutn~ 
senão depois do concut•ao. 

O Sn. PRESIDENTE :-Atten1•ií~. 

O Sn. ConnEIA!- Mas hoje a si tuaçilo •.• 

·· O Sll. LmÃo VmLLoso:- Ah! Hoje u questão 
à outr~; nilo é mais commigo. 

O Sn. ConnEIA:- V. Ex. foi quem alterou 
tudo 'luanto so h avi:\ observado até ontão. Erl 
dout1•ma COI'ranto que os professores do prepa
ratorios, quando nomeados Jantes, deixavam do 
ser profosso1•es .• 

0 Sn. LEÃO VELLOSo:-Não apoiado, 
O Sn. ConamrA:- Mas qual é o exemplo que 

V. Ex. cita'! 
OSn. Lm:to VELLoso:- V. Ex. estti mofa

zendo uma injustiça. 

O Sn. ,ConnEIA.:- Estou inquirindo do go
verno st pretende manter em relação ao 
Dr .Barros lluima.riles a. decisão que o ministorio 
passado tomou em t•elação ao Dr. :Meirn do 
Vasa<.~ncellos. 

~ Sa. !"n.msiDENTE :- Ent.endo que, embora 
seJa perm1tttdo faltar nesta d1scussU:o om poli
tica geral, a questão está um pouco fóra du 
mataria que dis.cutim?'i ella o mais propria do 
orçamento do 1mperto, que brovement9 virá 
no senado. . . . 

O Sn. ConnEIA:-V. Ex. sabe que h:t ques
tões que carecem ser tratadas 103"0· Agora que 
o ministerio annullou o concuroo pat·a provi· 
menta da cadeira de rhetol'ica, acto qtte olle 
explicará, ó que convem sabor o quo se pre
ton.do em rohl\•ão á pretonç1ío do Dr. Barros 
Gmmarãcs . 

Nesta discussão de fixação do forças é licito 
tratar de todos os assumptos do interesse pu
blico. 

Reco~i hnje uma ropresontlção do Patrocinio, 
em Mma~ _Gerl!os, contra a resoluç~o que 
tomou o ~1ntstorw p1ssndo, do extinguir tod IS 

as agon~1as do correio que não rendassem 
iOO$. Dtzem-mo q uo desh resolução tem pro
vindo grandes embaraços no mov:monto ela 
correspondoncia na província rio .Minna Geraoo. 
J\ccr?scenta-:<o q~o não ülta naquolln pro· 
Vtncta quem rJUO!ra p1'•1stat• oss~ serviço do 
modo qtiO o go,,c,•no cntondo1', só com o intuito 
do quo os habi tantos t!J.q legares em quo 11s 
ag·o11Cias for.tm oxtinctns n1io percam as van
tagens do q 110 gozrw.un. P:l.l'oco roalmonte que 
o govoi•no dovo mmminat• tlo novo este as•. 
sumpto. 

Ficou n discttssão alinln poln hora, 

RJtit•ott-so o Sr. ministro com !1Jl mesmas for
malidades com que fót•a recobido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA •. 
A LEI DE 9 DE JANEIRO DE i88i 

Entrou ent 2• discussão o projecto da camara 
doa deputados, lettra A, de i882, alterando as 
disposições da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 
'1881,e do regulamento n. 82i3 de i3 de Agosto 
do mesmo anno, relativas ás camaras muni
ci paes o juizes do paz. 

O Sr. O onde de Baependya
SI·. presidenta, o honrado senador pela provin
cia do Pará e eu formulámo> algumas emendas, 
que tonho a hont•o. de apresentar, a este pro
jecto. Sendo alias em maior numero o extensas, 
julgo conveniente que s1jam impressas antes de 
sorem discutldaq, ficando assim ·"diada · a dia· 
cus,ão. ,Si poiN, e necess~rio t•equerimento 
por escrtpto,eu o apreaontare1. 

O Sa. PRESIDENTE :-Achando-se em discus
são o projecto e apresentando-se emendas re
querendo que sejam impressas, .equivale 
isso 1\ um adiamento, que é preciso que seja 
votado. :Mas, não havendo numero na casa,ficarti 
a votação reset•vada para a sessão seguinte. 
Assim, vai-se p1·occder ao apoiamento das emen• 
das; mas para que sejam olha apoiadas é pl'O• 
ciso primeiro que sejam lidas. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-E a discussão 
continúa '? 

O Sn. PnlllSIDENT!!l :-Não, senhor. Não ha· 
vendo numero para se votar o requerimento de 
adiamento em 2• discussão ou em 3•, em certos 
casos, fica adiada a votação do requerimento, 

São lidas e apoiadas as seguintes . 

Emendas ao zn·ojcctu 11, da commiss:io mirota 

Ao§ i• do III't. i•, accresconte-ae -Si o nu
mero dos vereadores occcedor ao multiplo do 
tros, o eleitor addicionar::\ aos dous tDrílOB um 
ou dous nomes, conforme fór o excedente. 

A' 1• parta do§ 2° do art. i•, :>crescente-ao, 
depois da> palavras-tomados om separado- : 
dos quaes so fará especificada monção na 
respectiva acta. 

Sog.1iriio as restantes palav<·as até-processo 
oloitot•al. 

A' 2• pnrto do § 2• do a1·t. i•, substituam-se · 
as palavras-assomblóa eleitoral-pelas se
guintos-parochia ou do mesmo districto .!e paz 
ou secção, t•oforindo-so a oloiçcbs divorsns. 

Soguir,1o as restante., palavr.1s até o fim. 
Já tivo occaBi~o elo po1'g1ultnr ao governo si 

tornou-se. ollbctiva n. multa do 200$ impo<ta Ao§ 2• do art. i•, acrosconto-so: 
pelo pt'CSidonto da p1•ovinein do Rio Grande do Si 1Í cn.mara mu1licipal pnt·ocor que nenhuma 
Nor~o ao encar!•ogn.do <i<t publicação dos netos das moHas pot•nnto na quaes tivorom sido feitas 
offi01aos. . llll oloiçllos sobro quo versarem as dibs authon-
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ticns foi organizada do confot•midade com as 
referidas disposi\'õas, deixut•ti do sommar os 
votos de qualquot· de t"os eleições, o auj<litarli. 
n questli.o á decisão do juiz .te direito da co· 
marca, CJ ue declat•urá qual a eleição cujos votos 
devam ser sommado.s. 

Si este juiz julgar quo nenhuma das mesas 
foi organir.ada do conformidade com as di;po· 
siçõcs legaes, doclarm•á nella todas as eleições 
fo1 tas perant'' cllas. 

Da.decisilo do juil. de dir.,ito em q11alquer dos 
referidos casos, hu verá o reeut•so neces•ario 11 
que se refere 11 parte 5• do§ 6• do at•t. 1o desta 
lei. • 

A expedi\'ão dos diplomas aos vet•eadores 
eleitos, de que trata o§ 2" do art. 201 do regu
lamento n. 8213 de 13 de Agosto ele 1881, .-ora 
feita depois da apuração a que se proceder em 
virtude J11 dita. decisão. No caso, pot•ém, de 
declst•ar o juiz de direi to nullas to la-; as ele i
ções a que se ref"rirem as mencionadas au· 
thanticas, serão expedidos os diplomas aos ve
readores eleitos conforma a apuraçtio ger>~l tias 
authenticas das outras eleições dJ munici[liD, 
salvo quando, segundo a disgosiçãu do art. 204 
do citado rel?ulamento n. 8:..13, & annullação 
das ditas el01ções importar a de tolas as outt•as 
~o. mun~··ipio, devendo por is~o procedet·-se a 
nova ele1ção geral, 

Ao n. 2 du § 5• Jo art. 1•, em vez de-som· 
mados-diga-se-apurados. 

Ao n. 5 Jo §5o do art. fo, em vez de-cidadão 
elegivel-diga-so-oleitot• do municipio. 

Ao§ 6° do art. 1•, parto 5•, antes das pala
VI'nS - art. 28 - diga-se -§ 2• do-

Ao§ 7° do art. i• (2• parte) : 
Suppt-imam-se as palavras-no prazo e nos 

termos do para~t·apho antec.ed >nte-, e acr•es
aente·se em pilragrapho o seguinte : .:Sob ·e 
todas as reclamações que lhe ti verem sido 
ajJtesenta.las, b,,,m como sobre as representa
ções de camat•as municipaes, a que se refere o 
paragrapho antecedente, o juiz de direito pro· 
ferirá sua deci-;ão no prnZIJ improrog,wel de 
15 dias,contalos do 1• seguinte ao prazo de 30 
di!).s estabelecido no at·t. 216 § i• do t•egula
mento n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, si já 
em sen poder so acharem as cópias authenticas 
daaaclas de quo tratam os arts. 151 e 201 § 1• 
do mesmo regulamento, ou, no caso contrario, 
do dia cm que t•eceber est,ts cópias. 

No caso de versarem sobre a mesma eleição 
duns ou mais reclamações, ou de tratar-se em 
representação da camara municipal da mesma 
eleiçllo a r1ue se referir alguma reclamação, 
serão todas t•eunidas formando um só pl'ocasso, 
o o juiz de direito julgara todas em um só 
despacho. · 

Accrescente-se em parngra pho separado : 

Os t•ecuroos voluntal'ioa a r1ue so roferom 
o art. 28 § 2• da loi n. 3029 de 9 do Janeiro 
de 1881 o o art. 220 §§ 1• e 2• do t•egnlamento 
n. 8213 do 13 do Agosto do mesmo n.nno, 
sorüo interpostos por meio do requerimentos 
assignudo.; pelos rocort•entea ou por seus ospe
ciaes procuradores, o tomados por termo la
vrado pelo o•cl'ivão do jury, in lepontemenl~o 
do deapaohol ern livro especial, no qual pos· 

toriOt·monto so trnnRcr·ovor!'(o as docisõos quo 
soln•o ullos fot•om profet•id!H, 

lnt•lrponlo ostos rocut•soa,os t•ocot•t•entes alie· 
gm•r!o as t•azõo~ e juntnt•tio os documentos CJUO 
entenderem ser• o. bom do seu direito. 

O proce.~so sor•á ontr•egue no recor•rente pnt•n 
o frtzer subir à t•olaçiio, do.nrlo olle t•ecibo ao 
escril•ão. Si, pOt·ém, o rocort·ente preferir o 
requet•or que 11 romassn sej11 feita pelo e•crivão, 
os te en viltt•ü o prooe.~so á t•elaçlio, pelo cot•reio 
sob registt•o, no prazo de 3 dias. Do procJsso 
nãó fi caril traslado. 

Si o processo contiver papeis cpncernentes 
a mais de uma reclamação, no caso do pnt•agra· 
pho antecedente, ao recr1rrente ao entregat·ão, 
desentrauhando-se do processo, os papeis per
t~nc 1ntes á redamaçllo sobre cuja decisão 
ver.~at• o recurso, bem como a cópia da mesma 
decisão. · 

Acerescente•ae em paragrapho separaJo: 

Na dispnsiçllo do art. 28 da lei n. 3029 de 
9 de Janeiro do 1881 comprehendem-se as 
~uostõoa concernentes ás condições de elegibi
hdt~de dos eleitos vereadores ou juizes de 
paz nos termos do art. 10 rla mesma lei, do 
art. 84 e§ f 0 do regulamonio n. 8213 da 13 
de Agosto de 1881 o do § 13 da presente lei. 

Ao§ 9•do art. i• acresaente-se: 

A convocação destos immediatos só serú feita 
verificando-se a falta de membros da camara 
na occasião de reunirem-se para celebrar 
sessão. 

Os immediarlos assim chamados sm·virão na 
ses;ão para que forem convocados, ainda que 
compareçam vereadores cuja falta tiver daJo 
logat•ú convocação daquelles, s·tlvo o caso Je 
comparecimento de todos o.; vereadores. 

Ao§ ii• do art. i• : 
Supprim·1-se a 2~ parte dos te paragrapho, que 

começa-As eleiçõe;, porém, etc. 

Ao§ 12 do art. :i• (2• parte do n. 1) acres
cent·)·Se : 

Os que exercerem interinamente os empre· 
gos ou cargos não poderão,pOI'ém,accumulsr as 
t•espectivas funcções con:i as de vereador ou dO 
juiz de paz. 

A' 4• parte .;u .§ 12• do art. to, supprimam-se 
as pnlnV!'ns-estnndo presente- lllé.-achando· 
so ausente. 

Seguirão as t•estantos pala V!' as atci o fim. 

Ao§ 13° do art. 1•, acrescente-se : 

4.0 Os empregndoq das camnras municipaes, 
que tiverem estado no exercido dos rospoctivos 
lognros dentro de sois mezos anteriores li 
eleição. 

Ao§ 14" uo at•t. i•, ncroscento-so: 
Na ntosma pona i ncorrorão os voro!\clor•es ou 

OB juizos de paz, qu0 deixarem do oxet•cer suas 
J'uncçõos por a~paço do seis mor.os sem motivo 
justificado, .. stnndo presentes, ou de um anno; 
estando ausentes do município. 

Accrosconto·se om § supnrndo ~ 
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A eloiçito dos presidenta a o dos vice-pt•osi
dentos dns cnmnraq municipaes sm•a feita por 
votação nominal; e, no cnso de empate, cottsi
derar-se-li eleito o mais velho em id tdo. 

No primeiro anno do quatriennio presid.irá a 
esaa eleição o vm•eadot• mais velho em tdado 
d'ontre os presentes •. 

No caso do impedimento ou falta do ~r~
sidente o do vice-pt•esid~nto da camnra r!lUnlcl
pnl, presidira a sessão o vereador ma1s velho 
em idade d'ontt·e os presentes. 

Em 23 de Julho de 1883.-Fausto de Aguiar. 
-Conde de Baependy. 

Foi em se.guida, lido e approvado o seguinte 

Requerimento 

c Requeiro o adiamento da discussão, até 
que sejam impressas as emendas. 

Paço do senado, 23 de Julho de 1883.-Conde 
de Baependy. » 

0 SR. PRIIISIDIIINTE:-Não havendo numero 
para votar-se, fica en~erra~a a discu.ssllo e 
adiada a votação. A tl!spostçilo do reg1mento 
que rege a ma teria, ci a seguinte : 

« Na 2• discussão, niio podendo ser votado o 
requerimento de adiamento por falta de nu
mero, ficará. encerrada a Jiscussão desse :eque
rimento, e adiada a sua votação para o d1a se
guinte. ,. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
Sr. presidente deu a seguinte para 24, não ex
cedendo das 3 horas da tarde: 

VoLaçito da mataria cuja discusaito ficou en
cerrada. 

Continuaç«o da 2• discussito da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto d'e lei 
pela camara dos deputados·, n. 52, de 1883, que 
fixa a força naval para o exercicio de 1884-
1885, 

E si fór approvado o adiamento proposto : 

Continuação da 2• discussão do projecto da 
commissão mixta, lettra A, de 1882, nlteraudo 
as di, posições da lo i n. 3•J29 do 9 da Janeiro 
da 1881 a do regulamento n. 8213 de 13 de 
Agosto do moamo anno, relativas as camliras 
municipaes o juizes de puz. 

Levantou-se a sesaão as 2 horas e 1/4 da 
tarde. 

58• SESSAO 

III~! 24 Dili JULHO Dili 1883 

P/'esidencia do St•, Bal't!o de Cotegipe 

SU\IMA!\10,-P,.·ooot·os.-Pa"amonto do Sr, Vis.·ondo 
.do ,Jagnary. Diseursos dos Sn, rrosidouto, Rlboiro 
da Luz, Alfotnio Colso e Corroia.-LovauLa.-so a sossllo. 

A's 11 horas da manhã acharam-se presen-
tes 31 Sr•. sonadoros, a saber : Barão de Cote
gipe, Bar~o do Maman!l'uape, Godoy, Cbri,g. 
tiano Ottoni, Chichorro, Jaguaribe, de Lamare, 
Junqueira, Luiz Carlos, Ribeiro da Luz, Vis· 
conde de Abaetó, Correia, Leão Velloso, · Viii
conde do Paranaguâ, José Bo n ifacio, Barros 
Barreto, Visconde de Bom Ret ro, Antão, Cas· 
tro Carreira, Paula Pessoa, Alfonso Celso, Vis
conde de· Mllritiba, Barão da Laguna, Ucbóa 
CaTalcanti, Dantas, :fausto de Aguiar, Barão 
de Mamoré, Barão de Maroim, F~rnanJes da 
Cunha, Paz de Mendonça e Silveira da Mott!l• 

Deixa.I·nm de col!l~srecer com causa partl• 
cipada os Srs. : D1mz, C1•uz Macbado, Nunes 
Gonçalves, Franco de Sá, Silveira Lobo, Sil· 
veira Martins, João Alfredo, Viriato de Medei
ros, C trrão, Saraiva, Luiz Felippe, Martinho 
Campos, Visconde de Nictheroy e Visconde de. 
N~~~ . 

Deixou ·de comparecer, s'm causa participa• 
da, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

0 SR. PRESIDENTIII abriu 11 sessilo. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, nlo 

havendo quem sobre ella -ftzesse ·observações, 
deu-se por approvada. · 

Comparecer11m depois de aberta a sessão os 
St·s.: Conde Je Baependy, Cunha e Figueiredo, 
Vieira da Silva, Diogo Velho, Henrique d'Avila, 
Sinimbti, Teixeira Junior, L·tfayette, Meira 
de Vasconcellos e Soares Brandão. 

0 SR. 3°- SIIIORIIITARIO (servindo de 1°) de• 
clarou que não havia expediente. 

O SR. 2o Sl!IORIIITARIO leu Ol seguintes 

Pareoe1·es 

Foi presente i!. commissão de orçamento a 
proposta do poder executivo, rle 7 de Março de 
1882, convertida om projecto de lei, sob n. 136, 
pela c:>mara dos dep11tados e por ella romettida 
ao senado, em data de 26 do Outubro do anno 
proximo findo. 

Contém a proposta tres croditos para o mi
nist·Jrio do impet•io, a saber: 

Primeiro, extraordinario, de 27:666$664, para 
pagamento das dotações para alimentos, que, 
nos termos dos arts. 4° e 5° da !ui n. 151 de 28 
de Agosto de 1840, competem a liluas . Altezas 
os Principas do Griio Para, D. Luiz e D. An· 
tonio ; 

Segundo, su),lplementar, de 162:174$838, á 
varba-Exerci01os findos-do exercicio do 1881 
-1882, para satisfazerem-se a diversos cre• 
dores , cu,jas dividas foram reconhecidas e 
acham-se liquid tdas ; 

Terceiro, de 400:000.$, t\ varba-Soccorros 
publicas o melhoramonto do estado snnitario
para o moncionndo exoroicio do 1881-1882, 
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Üfun do occorrm· i•s despezas que ao e>t~vam fa- : foi rocouhoeid~L por <loct•oto do 4 do Junho do 
zondo com a intornaçtio do immigrantos o ·com l1881, oxpodido de confot•mid,.~o com fL resolu\'lto 
soccot•roa ua victimas das inun lttçõos havidas do consulta de 28 do Maio do moamo nnno. 
om pt•incipio tle 1882. , ' Fin:tlmetlLO, si'io crsdot•os da quantin de 

A commissilo passa n examinar, como lho 4:GM$U·13, qtuttt•o lontos cnth ·dt•aLicos da fac ui
cumpre, cada um do' ct•o.litos solicitados Jlelo dado de medicina da Bahia, em consequencia 
govemo. · dn gratificaçcro ndclicional do 400$ nnnuaes, que 

O i" credito, e:ttraot•dinllrio, de 27:6GG.~613<1, lhes foi concedida, por contaram mais de 25 
constituo, presentemente, om sua totnlidado, annos ilo olfactivo exot•cicio no magisterio. 
divida <le exercicios findos, não só pelo quo A cotntnisaiio não se oppõe ao pagameuto dns 
consta da tabella n. 1, junta u proposta, como dividas constantes deste credito. 
pot• j1l calar definitivamente encerrado o nnno O tet•ccit•o e ultimo credito refere-se a verba 
financeiro do i881-1882, ao qual pertence a - Soccorros publicas o melhoramento do estadú 
quantin da 5:370$967. sanitario. 

Esta circumstancia, pot• si só, obrigat•ia a Da tabolla n. 3 consta, que, até 7 de Março 
alterar-se o art. 1o da pt•opostn, que não 11ódo de 1882, tinha-ao despendido, por conta desta 
ser approvado tal qual so acha rodigido. v01•ba, no exr.rcicio de 1881-1882, a quantia 

Na !•e ferida tabella n. 1 está demonstrado, de 475:811$058, conformo a demonstração n. 1 
gue deixou-ao de consignar quota, no oxercicio e que, por outro lado, ,ia tinha sido autorizada 
do 1875-1876 o 1876-1877, para a dotação de n doapeza de 346:908$002. (Demonstração n. 2.) 
Sua. Alteza o Principe do Gt•ão-Put·á, rcsul- Sendo a dotação da lll' sma·verba de 1:!00:000:';, 
tando desta omissão uma divida, para o Es- ['a havia, naquolh data, o deficit do 22:719$660, 
tndo, de 13:698$923, sendo 5:6ll8$923 pet•ten- Para fazer desapparocot• tal deficit o occorror 
centos ao supra·Hto exercicio de 1875-1876, a d·Jspozas que se calculavam necessarias, até 
isto é, desde 15 de Outubro ele 1875, em que o encerramento do exercicio, com os serviços da 
nasceu Sua Alteza, ató 30 do Junho cto 1876 o internação de immigrantes o com soccot•ros ás 
8:000$, pertencentes t~mbem a todo o exercício, victimas das inundações havidas, pediu o go-
já dito, de 1876-1877. vorno o credito <!e 400:000$000. 

A importancb da dotação que cabe a Sua Não põdo a commissilo verificar si toda a 
Alteza o Princigo D, Luiz é de 8:59G$774, pet·· despeza autorizada, na ,;upt•adita importancia 
tencen:lo 2:596$774 ao exerci cio de 1877-1878, de 346:908:';002, effectivamente se t•ealizon, nem 
a partir do dia 2G de Janeiro de 1878, cm que tambem si os serviços com a internação do iro
nasceu, ató 30 de Junho do mesmo anno, e migrantes e soccort•os absorveram, em sua tota-
6:000$ uo exercicio de 1878-1879. lidado, do~de 7 elo Março ató 30 de Junho de 

A divida que se'refero a Sua Alteza o Prin- 1882, a quantia de 377:2tl0$340, que, reunida u 
cipe D. Antonio pertence lloO exot•cicio de 1881 do deficit· jà dito, perfaz o credito de 
-1882, aind11 em vig-or na data •la proposta, na 400:000$000. · 
importancia de 5:370$967, a contar do dia 9 dn No intoressJ do nilo demorar a approvaçiio da 
Agosto do 1881, em que nasceu. proposta, a commissilo resut•va-se pllt'a pt·opor 

Enten:!e a commisslío que a legitimidade de emenda recluzindo o mesmo credito, caso se 
taes divid11s não póde ser contestada, á vista do reconheça, pelas informações que dovom ser 
disposto no art. 109 dll constituição do lmperio prestadas pelo ministro do imperio na discua
e dos arta. 4o e 5° da lei n. 151, de 28 de Agosto são, que aquelles serviços não custaram tão 
de 1840. elevada somma. 

O seg-undo crndito, supplemontar, uu impor- Nilo póde passar sem reparo, gue, dos I e alguns 
tancia de 162:174$838, refere-ae a diversos cre- annos a esta parte, se despendam annualmenb, 
dores e a mais de uma vet•ba do orç.1monto re- com soccot•ros publicas e melhoramento do 
spectivo. ostado aanitario, sommas bastante avultadas e 

A tabella n. 2 demonstra especiftcadamonte que sempre excedem, em muito, 11 quota con
quaos os credores o qual a importancia da di- signada na competente vorb:t. do orçamento. 
vida de cada um dellea. .TU nA. ultima ses~ão do anno pt•oximo passado 

E' o primeiro credor, o Dr. Antonio Francisco dividiu-se em duas a vot·ba respectiva, o com
Maria Glaziou, cuja divida, de 119:786$3~9, quanto niio s9 conheça. :tinda, si qualquer daa 
procedeu da condição 3a do contrato celebrado duas vorbas foi oxcodida. no exerci cio de 1882 
com o governo imporh\1 cm 2 do Jnneit•o de - 1883, cumpro, além àe tal providencia, que 
187J, p:.ra a constrtlcçiio das obt·o.s do njardi- se tomem outra~, quo maia offi,·nzes pareçam ú. 
nament~ do campo da Acclamo.ção, concluidns salJcdorin do senado, pa1•a ce1•cear o largo nrbi
em Agosto de 1880. trio elo fJttO esta do posse o governo, no dispen-

E' o segundo cro:lor José Hormida Pnzos, por dio r los dinheiros do Estado com semelhantes 
objectos fornecidos ao imperial obs~rvatorio, no sorviços. 
oxorcicio do i877-i878, na importancin de Passa agora a commissão a outt•a ot•clom de 
(): 757$600. considerações. Como se vô do que fica oxposto, 

Portenco :t diversos credoras, mencionados aR divirJas a que ao refe!•om os troa creditas da 
na tnbolla n, 2, a divida d~ :30:0Ci58006, provo- pt•o:1osta pertoncom hoje, todas, " exorcicios 
nionto elo mntori·tes fot•nocidos, durante o findos, por jtl ao tor oncorraclo clofinitivamente 
oxorcicio d·, 1874-1875, para as obrrl.'J do odift- o anno ftno.ncoiro do 1BB1-1R82, cm fins do 
cio <JUO se mnnclorl construir nrL ft•ogu,•?.ia do lvlat•ço ultimo, Somolhttnto sot•viço, poln I •gis
S. Francisco do Engenho Valho, destinado t\ laçiío actual, comp 'Lo, oxclusivamonto, ao mi
oscoln. publica <la mosm!i ft·oguaÚI\, Esta divid~t qistol'Ío da fazenda, o ó a os to r1uo ao dovo con-
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ceder o credito {lrociso p~rn pagamento do ollo, com um ndditamonto, que ó o seguinte : 
dividas ele exercic10s findos e não ao elo impario. depois das palnvro.s-art. 1•- diga-se -pelas 
Tambam o o.rt. 1• da proposta, como estli l'odi· so~ras da verba da -Exorcicios findos- do 
giclo, to1•na-sa om parte inoxoquivol, visto se 1882-1883. · 
l'Oferir á doficioncia ele credito om verbas do A oommissiio do marinha o guerra examinou 
orçamento para o exercicio do 1881-1882, em attontamonto a proposto. elo governo, appro
vigor na dato. do. mesmo. proposto., mns hoje vada pela oamarn dos deputados, fixando as 
enceundo. forças do torra pal'a o anno financeiro de 1884 

Além disso, o. dotação da verba -Exercicios -1885. · 
findos- na lei de orçamento, oro. om vigor, ó Sondo a forço. pedido. a mesmo. que foi votada 
do 800:000$, como jli o fóra em orçamentos nos ultimos annos, o niio tendo variado as 
proximamente anteriores, o visto gue a despozo., nossas circumstancias, o. commissíto opina que 
nos exercicios de 1881-1882 e 1882-1883, di· a dita proposta deve entrar om discussão e ser 
minuiu consideravelmente, em consequancin de approvada, pois que, bem que diminuto seja o 
disposição do art. 19 da lei n. 3018 de 5 de No- numero de praças do pret, com tudo, pelo estado 
vembro de 1880, torna-se desnecessario.a autori~ de nossas finanças, nito podemos agora elevai-a. 
zaçlto para operações do credito, afim de occor· Quanto ao additivo, que o. camara dos dOJlU· 
rer o governo ao plgamento de dividns con· tados adoptou, pensa a commissão que e de 
stantes da proposta, porquanto, nas sobras da conveniencia rever-se o regulamento da escola 
verba - Exercícios findos - de ·1882-1883 e . militat• do Rio Grande do Sul, pois que a rafe-

. :1.883-1884, encontrará o mesmo govet•no os re- "rida escola tem passado por algumas alterações, 
'cursos precisos vara semelhante fiw. já com a expedição do decreto n. 6783 de 29 

Pol' estes motl vos,oft'erece a commissão emen· de Dezembro de 1877, já com a do dec1•eto 
da substitutiva.aos arts. fo e 2• da proposta. n. 8205 de 30 de Julho de 1881. · . 

Em conclusão, é seu parecer CJ,UO seja discutido Mas a commissiio nlto póde aconselhar ao se-
e approvado o projecto remetttdo pela camara nado que approve esse additivo, senão com a 
dos deputados, com a emenda que apresenta. clausula de nllo trazer a projectada revisão 

au~mento de despeza. 
Emenda 

Substituam-se os arte, 1• o 2• pelo seguinte: 
E' autorizado o m:nistro e secretario de es

tado dos negocies da. fazenda a pagar, pela ver
ba -Exercicios findos- das leis de orçamento, 
para os exercícios do 1882-1883 e 1883-1884, 
as seguintes dividas: de 27:666$664, relativa a 
dotações pura alimentos, que nos termos dos 
arte. 4• e 5• da lei n. 151 de 28.de Agosto de 
:1.840 competem a Suas Altezas os Principes do 
Grão-Pará, D. Luiz o D. Antonio, desde a data 
dos seus nascimentos, até que foram aquellas 
dotações ·contempladas nas respectivas leis de 
orçamento, bem assim do :1.62: 174~838 a diver
sos credores, por serviços prestados ao minis
terio dos negocies do imperio, cujas dividas 
foram roconhecidas e acham-se já liquidadas, e 
de 400:000$, proveniente de sérviços quo se 
referem li 1•erba -Soccorros publicos e melho
ramento do estado sanitario- no exercício de 
1881-1882. 

Sala das commissões, 23 de Julho de 1883.
:r. D. Ribeiro da Lu::.-Bartto de Mamoré.
Affonso CeZso.-Diogo VeZIIo.-J. Antão.
Sitvoira da M otta, com restricções quanto ao 
credito da 27:666$664, para pagamento das do· 
tações dos principes, quo não foram contem
plndas nas lois do orçamento, pmteriores ao 
nascimento daquellos, e que nüo foram recla
madas pelas partes in toressadas. 

E .com restricçito lambem quanto ao credito 
de 400:000.$, porque ni'ío ostli pl'ovado que, com 
a internação do immigraantes, se gastasse, do 
7 de Março ató 30 do Junho de 1882, a quantia 
do 377:280$340, que reunido. ao pequeno deficit 
de 22:719$660, completou a totahdado do credito 
podido do 400:000$000. 

E quanto ao substitutivo da maioria da com
missão, ainda restrinjo o mou voto, votando por 

V. III. 24 

A alteração de 188i.fundou-se no art. 65 do 
decreto do 1877, acima citado ; mas é claro que 
essa autorização ampla deve cessar. 

Approva.do o additlVO com a. clausula. mencio
nada, ficarão consolidadas as disposições espar
sas, o o governo nllo mais poderá alterar as con
dições da escola militar do Rio Grande do Sul, 
sem autorização legislativa. · 

A commissão, portanto, enviará opportuna· 
mente a seguinte emenda : depois das palavras 
-30 de Julho do 1881-accrescente-se :- sem 
augmento de despeza. 

Sala das commissões, 23 de Julho de 1883.
Bartto da Laguna.-!. J. O. Junqueira.-Vis· 
conde de M w·itiba. 

A imprimir, para entrarem na ordem dos 
trabalhos. 

PASSAI!lENTO DO SR, VISCONDm Dm JAGUARY 

O SR. PRmBIDENTE:- Senhores, por carta do 
Sr. Dr. Olympio Valladito chega-nos a triste no
ticia de ha.ver fallocido repentinamente, em sua 
fazenda das Tres Barras, o nosso illustre coi
lega o Sr. Visconde de Jaguary. 

Ainda ha poucos dias, cheio do vida, concor
ria comnosco nos trabalhos desta camaro., da 
qu>ll ora ella um dos. ornamentos (muitos 
apoiados), o hoje só nos resta a lembrança 
que será eterna, de suas virtudes publicas e 
privadas,. o dos muitos o relevantes serviços 
(apoiados), que prestou nos diversos importan
tes cargos quo occupou, sempre com a maior 
distincção e proveito para a patria, por quem 
tanto estremocia. (Jllilitos apoiados.) 

O illustro finado tevo uma longa carreira po· 
litica na o.dminisll•ação o nas cam11ras legisla
tivas. 

Depu tndo om diversas logislllturns, senado!' 
closclo 1853, sorviu do vice-prosidonto dostn 
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cnsn na~ sessões do 18137 a 1873, o do seu pre
sidente de 1874 11 1881, ópoca em que, por 
incommodos de so.ude, pediu sua exoneração. 
Vós todos sois testemunhas da p1•udencin, ze.lo 
o proflciencia com que desempenhou as del!• 
cadns funcções deste cargo, de modo a serv1r 
de modelo a seus successores. 

Si: o senado perdo11 um dos seus mais dis
tinctos membros, o paiz ficou privado dos ser
viços de· um dos seus melhores tUbos. 

O sentimento por umn ta.l perdtt sorâ pa.rti
lhndo por todos os brazileil•os, e especialmente 
pela heroica provinci& de Minas, oujns tra
dições de honra o lealdado o Visconde de Ja
guary conservava intactas. (Apoiados gcracs.) 

Cnbendo-me o dolol•oso dever de annunciar • 
vos esta triste succosso, acredito quo interpreto 
fielmonto os smtimontoa do todos os meus cal· 
legas (apoiados lleraes), d~cl;>~nn~o e mandando. 
inserir na acta que esta not1c1a o por nós re
cebida com o mnts profundo pozar. 

O Sr. Ribeiro da Luza- Sr; pra· 
sidente, como parente o amigo do illus~ro 
finado, que a morte !lcaba de roubar.no so1·v~ço 
do senado e da patr1a, que tanto estremecia, 
profundamente magoado p1•oponho que se sus
penda a sessão, em signal de grande pezar de 
que todos nos achamos poasuidos. (Apoiados 
geracs.) 

O Sr. Afl'onso.Oelso: - Permitta. 
o senado que e11 tambom profira algumas pala
vras acerca do doloroso llcontociménto que acaba 
de ser-nos communicado. · 

A. morte in;sporad11 do Visconde do Jaguary 
não abre só neste recinto um vacuo difficilimo 
de preench?r-~e, ó uma grande perda par~~; a 
minha p1•ovmma, fiJUe se honrava de ter-lhe. stdo 
berço o ollo tnnto illustrou (apoiados gcraas) e 
para. o paiz, do qual era um dos mais provectos 
e p1•eclaros servidores. (Apoiados garaes.) 

Não é sómente nos arraiaes conservadores 
que as armas estão em funeral; o luto. envolve 
tambem os· acampamentos liberaes, 

O systema do governo que nos rege não póde 
ser benefico sem partidos fortes, bem· m•ganiza
dos e intelligente e honradamente dirigidos por 
chefes da elevada estatura moral do Visconde 
de Jaguary. (Apoiados.) 

O passamento de um adversaria do seu· porte 
ó tarnbom motivo do sincero pozar para. oa 
meus co-religionarios, em cujo nome venho 
rlepositar uma coróa do saudades sobre o tumulo 
recentemente aberto, o no qual vai descansar 
um brazilciro emerito. (i\fwto bem.) 

Si os ostylos. da casa autorizam,,em occa
siões. semelhantes,. outra manifestação de pezar 
alóm das 'lue foram indicadas, eu pediria. quo 
nonhuma se dispen<asse neste doloroso momento 
(apoiados), o lembrarei que se· nome e uma 
commissão do senado pnra acompanhar o sahi
mento do nosHo chorado collegn, si· tiver lagar 
nesta cOrto. (Apoiados. Muito·beml) 

O S:l•. Oorreia,: - Pela boca do 
V, Ex., Sr. presidente, fallou o patriotismo na
cional, attribulado pela sonsivol perda do varão 

precllli'O quo, por tantos annos, ao distingui ti 
no se1•viço publico em ca1•gos eleva los, esclaro~ 
cendo tambom esta casa com seus attondidos 
conselhos p!u•a o malhai' dosem ponho das impor• 
tantos funcções do senado. · 

Pela boca do ·honrndo senador por Minas G'B
raes que fallou em p1•imeiro loga.r., foram assi:
gnnindas as nobres qualidades pessoa.es que 
ado1•na:vam o illustro finado. (1lpoiados.) 

Pela bõca do honra:!~ senador q~e·~e prec~· 
deu ouvimos a VOZ' sent1da da. proV1nc1a. do M1• 
nas 'Geraes pelo pranteado passa.mento de. t!ío 
prestante filho, e patenteo11-so o. fundado pezar 
do partido liberal por ver a patr1a. para. semp~e 
p1•ivada do valioso concurso do um adversa.r1o 
embora, mas por tantos, titules. rocommenda. .. 
vel, e sempre moderado e leal. 

Justo é tambem que· não se· encerre· esta lu·
gubre sessão sem que, em nome do parti~o·con
servador, no qual a morte descarrega mats este 
doloroso golpe, se desfolhem. algumas flóres· 
hume.lecidas pelas lagrimas sobre o tumulo 
que acab:J.· de a.brir-so para. receber· os rest?a 
mortaes de um braziletro que honrou a patr1a 
(apoiados), de um senador que tant~ r~alce. deu· 
n esta corporação, de um co-rehg1?nar;o- e 
chefe, de cujl di1•ocçl!o acaba d~ ser Jnopma
dnmente arredado, guando o .Part~do tanto care
cia de sua esclaro01da experiencla. 

Curvemo-nos, porém, resignados. diante· dos 
supremos ~ec1•etos dc\ P1•ovidoncia, (Apoiados. 
1lfuito bem D 

Posta a votos, foi unanimemente approvada.' 
a proposta para o levantamento,da ses~l!o. 

Em seguida são sorteados para a diJputa.çiio 
que tem de acompanhar o ferotro os Srs.: 
Alfonso Celso,. Cunha e Figueiredo, Paes de 
Mendonça, José Bonifàcio e Fernandes da. 
Cunha. 

O SR, Pl\IIIS!DIINTIII deu para ordem tlo dia, 25:

A mesma j â dosigna.da, a saber : 

Votação da materiil. cuja discussito ficott en
cerrada. 

Conti nuaçã_o d~ 2• dis,cussão da p1•oposta d'! 
poder executtvo, conve1·tlda om proJecto·de.lel' 
pela camara do·< deputados, n. 52, do 1883; que 
fixa a força nava.l par:. o exorcicio de 1884-
1885, 

E, si não fó~ approvado o adiamento' pro• 
posto:. 

Continuação da 2• discussão do projecto· da. 
commiRsão mixta,. lottra A, de 1882, alterando 
as disposições da. lo i. n. 3029 de 9 do. Janeiro 
do 1881 e do regulamento n. 8213 de 13 do 
Agosto do mesmo a.nno, relativas ás camara.1 
municipaos e juizes do paz. 

Levantou-se a sessão ds H~3/4.da manhã. 
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ACTA 

E~! 25 DE JIJLI!O DE 1883 

Presidencia do Sr. Bar,ro de Oote,qipe 

A's 11 horas da mnnhil fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 29 Srs. aenalores, a 
saber: Barão de CoLegipo, Godoy, Luiz Folippo, · 
Barllo de Mamoré, Junqueira, Paul& Poa~oa, 
Chriatiano Ottoni, de Lamare, Visconde de Bom 
Retiro, Saraiva, Uchóa Cavalcanti, Bar!lo da 
Laguna, Soares Brandão, Castro Carreira, Vi
riato de Medeiros, Chicharro, Correia, Luiz 
Carlos, Nune9 Gonçalves, Visconde de Abaetó, 
Vieira da Silva, Henrique d'Avi!a, Teixeira Ju
nior,. Dantaa, Atfonso Celso, Conde de Bao
pendy, Cunha a Figueiredo, Paes de Mendonça 
e Fausto de Aguiar. 

Deixaram de comparecer, oom causa partici
pada, Ol Srs. : Diniz, Cruz Machado, Bar!lo de 
Mnmanguape, Barão de Maroim, Diogo Velho, 
Jaguaribe, Franco de Sii, Octaviano, Silveira 
Lobo, Barros Barreto, Silveira Martins, João 
Alfredo, Moira do Vasconcollos, Sinimbú, Car
rão,Antão,Riboiro da Luz, Fernandes da Cunha, 
José Bonifacio, Silveira da Motta, Lafayette, 
Martinho Campos, Leão Velloso, Visconde de 
Muritiba, Visconde de Paranaguu, Visconde de 
Pelotaa e Visconde de Nicth&l'OY. 

Deixou do comparecer, som causa pa1·ticipa:la, 
o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O SR. 3• SECRETARIO, servindo de fo, deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
DD Sr. senador João Alfredo, do hoje, com

municando que pm· incommo:lo que solfre ha 
tre> dias, ainda não póde comparecer á sessão 
de hoje.-Inteirado. 

Do miniaterio do imporia, do 21 do corrente 
mez, declarando em resposta, que a reconstruo-· 
ção da igroja matriz da freguozia de Nossa 
Senhora do Desterro de Campo Grande desta 
côrte, além de convir aos habitantes da fre· 
guezia, torna-se urgente, attenta a necessidade 
de preservar as obras já executadas e, outro
sim, que os recursos das verbas-Obras e culto 
publico-daquelle ministerio, silo insufficientes 
para occorrer á respectiva despeza.-A quem 
fez e. requisição, devolvendo depois 11 mesa. 

· A's H 1/2 horas da manhlt, o Sr. presidente 
declarou que não polia haver sessão, por falta 
de numero legal do Srs. senadores, e deu para 
ordem do dia 26 : 

A moama já designad~, a saber: 
Votação da mataria cuja discussão 

cerrada. 
ficou en-

Continuação da 2• discussão da proposta do 
poder ex:ocutivo, convertida om projecto de loi 
pela camara doa deputados, n. 52, do 1883, que 
fixa a força naval para o exorcicio do 1884-
1885. 

E, si nito for approvado o adiamento pro
posto : 

Continuaç!lo da 2• discussão do projecto da 
commissão mixta, leth·a A, de 1882, alterando 
as disposições da lei n. 3029 do 9 de Janeiro 
de 1881 o do regulamento n. 8213 de iS de 
Agosto do mesmo .anno, relativas ás carnaras 
municipaoa e juizes de paz. 

59& SESSÃO 

E!! 26 DE JULHO DE 1883 

.Presidenoia elo Sr. Barao de Cotegipe 

.SUM&IARIO. - ExPBoltNTB. - Rodacçlo.- Nogoeios do 
,.Coara, Apoiamon~o do roquorimon~o do S•·· Jaguaribo.-

. Drscurso do Sr. Soaros Brandão (ministro· do os~ran• 
110iros). O Sr. Jaguaribo podo a rotirada do roquori· 
montu. O &onado concedo.·- OnoaM no DIA.- Votaçll:o 
do ma\Ot'ia oncorradn. Ohsorvnçõos do Sr. prosidonto. 
-Forças do mar. Diaeur8o::l dos Srs. do Lama.ro, AI· 
moida Ollvolra. (minis~ro da morinha) o Hoorlquo 
d'Avita. Encorramonto dos n.rls. 1°, ~o o 3.0 Obsorvaçlios 
do Sr. jlfasidonlo, Adiamanto. · 

A's ii horas da manhã acharam-se presentes 
31 Srs. senadores, a saber: Barlto de Cotegipe, 
Barão de Mamanguape, Godoy, Luiz Felippe, 
Henrique d'Avila, de Lamare, Junqueira, 
Barão de Mamorci, Paula Pessoa, Chicharro, 
Correia, Lello Velloso, Jaguaribe, Visconde de 
Paranaguu, Ribeit•o da Luz, Castt·o Carreira, 
Soares Brand!lo, Luz Carlos, Conde de Bae• 
pendy, Bat•ão da Laguna, Saraiva, Barros Bar
reto, Uchó& Cavalcanti, Viriato de Medeiros, 
Atl'onso Celso, .. Bar!lo de Maroim, Nunes Gon· 
çalves, Teixeira Junior, Christiano Ottoni, 
Cunha e Figueiredo e Silveira da Motta. 

Deixaram de compnl"ecer, com causa partici· 
pada, os Srs. Diniz, Cruz Machado, Octaviano, 
Silveira Lobo, Silveira Martins, Carrão, An· 
tfio, Vieira da Silva, .Martinho Campos, Vis· 
conde de Muritiba, Visconde de Nictheroy e 
Visconde de Pelo tas. 

Deixou de comparecer, sem causa partici• 
pada, o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leram-se as actas do 24 e 25 do corrente 

mez, e, não havendo quem sobre alias fizesse 
observações, deram-se por approvadas. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, oa 
Srs. V1sconde de Bom Retiro, Paes de Men• 
donça, Sinimbú, Diogo Velho, Dantas, João AI· 
fredo, Fausto de Aguiar, Meira de Vasconcellos, 
Ferna.ndell da Cunha., Franco de Sá, Lafayette, 
Visconde do Abaeté e Josó Bonifacio. 

O SR. 3• SlliORETA.Rto, servindo de 1°, deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Cinco do 1 o socrotario da carnara dos do pu• 

tados, remottondo as seguintes 



Proposições 

A assomblóa. geral resolvo : 

A 

Art. :1.0 E' o governo autorizado a concedo1• 
ao conselheiro Aloxandt•o Pinto Lobão, dosem· 
bat•gador da. relação do Recife, um anno de Ji. 
cença, com o respectivo ordenado, para tratar 
de sua sande onde lho convier, 

Art. 2.• Revogam-ao a.sdispoaições om con· 
trario. · .. 

Paço da camara dos deputndos em 23 de Julho 
de 1883.-Antonio.Eleuterio de Camargo.
Joao da Matta .Macl,ado.-Francisco Ilde
fonso Ribeiro de M cnc:::cs, 

A assembleia geral resolve : 
Art; 1. o E' o governo autorizado a conceder 

ao juir. de direito da. comll.l'Ca da Amargosa, na 
província da Bahia, Manoel Caetano de OJi. 
veira Passos, um anuo do licença, com o raspe·. 
ctivo ordena.do, pnra tratar de sua saude onde 
lhe convier. 

Art. 2. • Revogam·se as disposições em con
trario. 

Paço d!t camara dos deimt1dos em 23 de 
Julho de 1883.-AntOioio Eleuterio de Ca
margo. -Jotlo da M atta M acliado. :-.Fran. 
cisco Ildefonso Ribeiro de Menezes. 

A assembleia geral resolve : 
Artigo unico. E' autorizado o governo a con

ceder no bacharel Pedro Cavalcante de Albu. 
q uerque Mn1•anhllo, jtliz de direito da. comarca 
de Vianna, da província do Maranhiio, um anno 
de licença, com o respectivo ordenado, para 
tratar de sua sa.udo onde lhe convier ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Paço da camara dos deputados em 23 de Ju
lho de 1883,-J. R. de Lima Duarte.-J otlo dei 
Malta Machado.-Francisco Ildefonso Ri-
beiro doM ene;;es. · 

A assembleia geral resolve: 
Art. 1.• E' autorizado o governo a prorogar 

por maia oito mezes, com o ordenado, a licença 
concedida pelo de~reto n. 3070 de 20 de . Maio 
de 1882 ao conferente da alfandega da côrte, 
José Ribeiro da Cunha, para tratat• de sua saude 
onde lhe convier. 

Art,• 2, o Revogam-se as disposições em con. 
traria. 

Paço da camarà dos deputados em 23 do Ju
lho de 1883.- J. R.de Lima Duarte.- João 
da Matta Machado.-Francisco Ildefonso Ri
beil·o de M cne:::es, -A' commiss!io de pensões 
e ordenados. 

A Msomblóa geral1•csolve : 
Art. i . o Ficam autoriza1as as irmandades do 

Carmo e do Rosario da cidade de Mogymerim, 
província de S. Paulo, a possuir até li quantia 
do 100:000$, bons do raiz, quo constituirão o 
seu patrirnonio. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trat•io. 

Paço dtt camat•a dos deputados om 23 do Ju
lho do 1883.-J. 11. do Ltma Duartc.-Joaoda 
11fatta li! achado.- Frw;cisco Ildefonso Ri· 
beiro de Menc:::os.-A' commissllo do fazondl\, 

DO : 

Do ministorio do impel'io, de 25 uo dito mez, 
participando, em resposta, que, segundo in
forma o directo!' intel'ino da faculdade do direito 
do Recife, o respectivo bibliotheo11rio, conego 
Francisco H.ochael Poroh•a de Brito Medeiros, 
tem sempre estado no exet•cicio de suas func
ções, embora sotfl•endo de molas tias que, ~e
gundo consta ao t•oferido director, reclamam 
seria tt•a.tamento.-A quem fez a requisição, 
devolvendo depois li mesa. 

Çlutro do.pt•esidento da. provincia' de Sergipe, 
do 11 do Junho ultimo, remattendo um exem
plar impresso da collecção das leis e resoluções 
daquella provincia, promulgadas no cOt•rente 
anno.-Ao archivo. 

Foi lida, posta em discussão, e sem debate 
approvnda, a seguinte 

Redacçtlo 

A assemblea. geral resolve : 
Art. i. 0 E' concedido, de conformidade com o 

a1•t, 179, § 26 in fine da Constituição do Impe· 
rio, ao Dr. João Baptista da Lacerda um pre·· 
mio de 30: 000$ em moeda cort•ente., como re
muneração da sua descoberta da acção do 
permanganato de potassa como antidoto do 
veneno ophidico, 

Essa quantia será paga pelas varbas do orça
mento do ministerio do imperio- Soccorros 
publicas-e-Melhoramento do estndo sanita
rio. 

Art •. 2.° Ficllm revogadas as disposições em 
contt•ar1o. , 

Sala das commissões em 26 de Julho de 1883, 
-Bom Retiro.-Fausto de Aguiar.-Letfo 
Volloso. 

O Sa. PRESIDENTE nomeou o Sr. Leão Velloso 
par11. a vaga aberta na commisslío de legislaçlto, 
pelo fallecimenlo do Sr. Visconde de Jaguary. 

NIIGOCIOS DO CEARÁ 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o re
querimento do Sr. Jaguaribe, que havia 'ficado 
sobre a mesa na ultima sessão. 

O Sr. Soares Brandão (mi
nistro de estrangeiros) : - Quando, ha tres 
dias, foi apresentado este requerimento, o se
nado toi testemunha de que, para acudir ao 
reclamo do nobra senador pelo Ceará, seu 
autor, pedi lo~o a palavra para responder. · 

Tendo, porem, terminado a hora om guo se 
podia tratar do assumpto, mio póde V. Ex. 
então conceder-me a palavra. Entretanto, em 
aparte, apressei-me a declarar 'JUe ns reclama· 
ções feitas pelo nobre senador seriam tomadas 
na devida consideração pelo governo. 

Hoje venho demonstrar a V. Ex. o ao senado 
q!lo efl'ectivamento o governo cumpriu o que 
d1sse . 
. O nobre senador reclamou providencias rela

tivas aos factos udduzidos, de que arguiu o juiz 
de rlireito da comarca do S. Benedicto, na )?l'O· 
vincia do Ceará, com· rolaçao ao alistamento 
eleitoral, o ao moamo tempo pediu CJUe o governo 
declarasse e:s:plicitamonto o sou pensamento 
om mataria do abstonçüo eleitoral ; não paro· 

,.· 
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condoa S. Ex. aufficientoa algumas p11lrwras que 
nqui pi•ofori om outra occnaiito n este t•ospoito. 

Embora ou nct•odite que fui nasal occasii!o 
b11stanto explicito, venho mais um(\ vez assegu
rar 110 n3bre senador que o governo manterá e 
farú manter, por todos os maios no sou alcance, 
o respeito devido á liberdade e ao direito de 
voto. 

O Sn. JAGUAIIIBE: - Amon. 
O Sn. SoARES BRANDÃO (ministro do os

tt·angeiros): - Eu faltllrio. entretanto com a. 
aincerila.de que devo ao senado, si dissesse 
que a questiXo da reeleiçtto do nobre ministro 
da guerra, isto ó, da sua. eleição ou nito eleição 
é indiff~rente ao governo, Si, porém, para ~ 
consegutmento da reeleiç~o do nobre ministro 
~~ guerra. f~sse neceasa.rio o emprego de meios 
tllegaos e vwlentos, o govorno nilo hesitaria. 
em preferir a. nilo reeleição do nobre ministro 
ao emprego de taea meios. 

0 SR, VIRIATO Dll MEDEIROS : - Cortll• 
mente. 

O Sa. SoARES BRANDÃO (ministro de estran
geiros) : -E este pensamento é partilhado pelo 
proprio nobre ministro da guerra. 

Oa Sns. VIRIATO Dili MEDEIRos E PAULA PEs• 
soA: - Sem d11vida alguma. 

0 SR, SOARES BaANDÃ.O (ministro ào os
t J,"a119eiros):- Passarei agora a outra parte do 
discurso com <JUO o nobre aenadot• pelo Ceará 
fundamentou o seu requerimento. 

S. Ex. pedia. providencias p·1ra os suppostos 
abusos praticados pelo juiz de direito da co· 
marca do S. Benedic'to. 

O (!'ovor!lo, em ordem a proceder oom acerto e 
providenciar como no caso coubesse, nlto pildia 
deixar de procurai' informações completas e 
autorizadas; o por isso, no mesmo dia om que 
o nobre senador apresentou o seu requerimento, 
dirigiu-se por telegramma. a.o vice-presidente 
do Ceará, como em particular preveni ao nobre 
senador que faria, 

O SR. JAGUARIBIII:- E eu lhe agradeci. 

O SR. SoARES BRANDÃO (ministro do estran
geiros):-Vou, pois, lar ao nobre senador as 
respostas que vieram, convindo declarar que, 
quando o governo pediu ao vi ce-presidente do 
Ceara informações sobro os factos adduzidos pe
lo nobre senador, ao mesmo tempo solicitou da-
quelle vico-presidenta... · 

O Sn. JAGUAR !Bill: -E V. Ex. nllo pode~ ia. ter 
a. bondade de dar noticia ao senado do modo 
. por que foi feita a. pergunta, isto ó, do tele· 
gramma que fez 1 

O Sn. SoARES BRANDÃo (ministro de astran
goiros):-E' precisll.monte o que ia. fazer, q ua.n
do o nobro sanador mo interrompeu com o sou 
aparto. 

O governo peditt informações, cômo dizia, a.o 
seu delegado na provincia do Coara, e accros
contou q uo a sorom exactos os factos articula
dos con Ira o jni?. do direito do S. Bonodicto, 
procodosso na devida ropróssüo, como oativosse 
om suas attribuiçuos. 

Eis a resposta, que passo a lar no senado (ZG): 
.<L Do um.a yublic.aç~o no Oearensa do hoje, 

fe1ta pelo JUU do dtreito de S, Bonedicto em 
3 do corrente, consta. quo o presidente da rc
laçito rometteu-lhe a 17 do Maio os acór
dãos sobre o.l alistamentos oleitoraes em grau 
de I'ecuJ•so, o que elle os rocebondo no dia 
1 do· Julho, nosso mesmo dia os mllndou'cum
prir. Na mesma publicação assevera esse ma.· 
gistrado nilo ter títulos para todos, poi·óm que 
havendo recebido 50 titufos que eu lhe remetti 
em data de i2 do Junho, olle ficava. assignan
do esses títulos pa.ra. serem romottidoa ao jui~ 
municipal. Cumpre-me a.ccrescentar que a 2i 
do corrente, sol>re reclamaçllo do Dr. Jagua
ribe Filho, fundada em aupposiçã:o de extravio 
dos títulos remettidos, fiz nova remessa. de igual 
num~ro de titulas por intermedio do mesmo 
Dr. Jaguaribe, determinando a.o jui~ de direito 
que os fizesso devolverá secretaria desta pra
sidenoia, ca.so s(\jam desnocessarioa.- O vi ce
presidente, Antonio Theodorico da Costa. " 

Em outro telegramma. do mesmo vice-pre-
sidente, diz este ainda. (Zê) : . 

c A unica reclamação que tive contra. o juiz 
de direito de S. Benedicto foi feita pelo Dr. Ja
guaribs, àcerca de diplomas e , della. já tratai 
no meu telegra.mma. de honto~, em que men
cionei tudo quanto consta a. respeito." 

Vê, portanto, o nobre senador., que as infor
mações que t~vo nilo foram exactas •.• 

O SR. JAGUARIBE: - Por isso eu pedi hn . 
pouco que V. Ex. mo fizesse a gt•aça. de ler o 
talegramma. que mandou, porque n resposta. 
dá-se pelo caso em que se faz a pergunta. 

• O SR. SoARES BRANDÃO (ministro de estran
geiros) :-Eil·o (IB): 

" O que ha a respeito do juiz de direito de 
S. Benedicto 1, 

c E' verdade haver ello negado cumpri
monto ao acórdAo da relação, mandando elimi-
nar eleitores 1 , 

c A sel-o, convem que V. Ex. tomo as 
providencias que estiverem em sna.s attri
bui9ões. ~ 

O SR . .JAGUAR~nE :-Vejo qae a resposta não 
falia dessa. espec1o ; a. resposta falia dos diplo
mas, mas não da exclusão dos eleitores. 

O SR. L!IIÃO VELLoso: - Mns diz que os 
acórdãos foram cumpridos. · 

O Sn. SoARES BRA!IDÃ.O (mi11islro de estran
gcil·os) :-Ma.s todos os acórdãos romettidos da. 
relação foram cumpridos pelo juiz de direito, logo 
que este oa recebeu • 

O SR. Luiz FmLIPPE : - A resposta. é com
pleta.. 

O Sn. JAGUARIRE:- E si tiverem silo áÚb
trahidos nlguns 1 

0 Sn. VISCONDE DE PARANAGUÁ:- E' hypo
thaso gratuita.. 

O Sn. SoARES BnANDÃO (ministro do ostran
goil·os):- Diz o juiz do direito que, recebendo 
os acórdãos no <ha i• do Julho, nosso moamo 
dia os mr~ndou cumprir. E' claro quo assim 



procedeu nito sómonto qu~nto nos acót•dilos quo 
mnn•lavum admittir como quanto oa quo man
dnvam oxcluir do alistamento. 

O Sn. JAGUAIIIBII:-Faço votos para que tudo 
tenha corrido com a maior rogularitlade, si 
bem que vej1 que a resposta nllo satisfaz per
feitamente ao caso <la exclus•lo, porque diz-so 
geralmJnte que cumpt•iram-se os acórd~os. 

O Sn. SoARES Bn..~NoÃo (1ninl'stro de estran
geiJ·os):- O presidente não tinh~~o quo entrar· 
nessas n preciações, nito tinha outras declara• 
ções a f.-zor, o á vista doi! termos positivos e 
expressos deste telegramma, o governo nlto 
tem nenhuma providencia a tomar. Ct•eio, JlOI'
tanto, Sr. presidente, haver satisfeito ao nobre 
s~nador, desejando que S. Ex. fique de uma 
voz convencido da sincerid~~ode das afilrm~~oções 
do governo, !leio que toon n firme disposição 
em que está de executar 11o lei e gararitu· a li· 
berdade do voto, ainda quando se trate da eleição 
de um dos ministros. · 

O Sr. Jaguaribe (pela ordem):-Sr. 
·presidente, não tenho razões pat•a duvidar do que 
disse o nobre ministro. Pedi esclarocimento9 o, 
desde que o nobre ministro os deu, o meu re
q uorimeuto perde sua razüo de ser. Vou portan
to re:Juerer a su" retirada, mas declarando nllo 
estar convencido de que nüo haja abusos .... 

O Sn. PnESIDIIINTE:-Perdôa-me o nobre se• 
nado r, até ahi vai bein, mas •.•• 

O Sn. JAGUARIBIII:-Eu quero que conste 
isso; a requeiro a retirada do raquerimento. 

Consultado, o senado consentiu na retirada 
do requerimento. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO Dili )IATIIIR!A ENCERRADA 

O Sn. PnESIDIIINTIII :- Foi offerecido na 
sessão de. 23 um requerimento de adiamento do 
Sr. Conde de Baependy a respeito da lei muni
cipal. Haviam-se apresentado emendas, que 
não tinham sido distribuidas no a~nado nossa 
occasião. 

O adiamento era até que essas emendas fos· 
sem impres.~as. Como já o estão o dis~ribuidas 
considero prejudicado este requerimento, ai 
não houver nenhuma reclamação. 

FOIIQAS Dili MAR 

Achando-se na sala immodiata o Sr. ministro 
da marinha, foram sorteados para a deputação, 
quo o devia racobeJ•, os Srs. Viriato de Me
deiros, Uchóa Cavalcanti o Paea de Mendonça; 
e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com na formalidades do astylo, tomou assento 
na mesa, á direita do Sr. presidente. 

Continuou em 2~ discuasílo, com o parecer 
da commissilo de marinha e guerra, o art. 1° 
da proposta do poder e:~:ocutivo, convertida em 
prOJecto do lo i poln cnmnra doa deputados, n. 52 
de 1883, que fixa a força naval para o axor
cicio do 1884-1885. 

O Sr. de La:m.aro1-Nilo pt•otondia, 
Sr. presidente, tomar parto neste debato, por 
ser a propostn do governo identicn ti quo foi 
nosta sessão aqtti votada, o não conter olla 
disposição alguma nova, quo oxija especial dis
cussito. 
Alg11ma~ assor1•1íos, porém, proferidas pelos 

dou~ illustrados oradores, quo mo precederam 
neste debato, domo.vet•arn-me desse meu propo
sito à vir consi~ot·al-as na parto q uo me 11arecem 
mais contoataveis. 

Pouco se mo offet•eco a dizer, nesta occasillo, 
sobre a acquisição de marinhagem procedente 
da marinha mercante e da quo provém dn pro• 
stanto instituição das companhias do aprendizes 
marinheiros, por me confot•mar com as consi
dm·nções om seu discurso adduzidas pelo hon
rado senador pela. provincia da Bahia, e direi 
mesmo com a opinillo do senado, por n!to haver 
um só de seus membros que não reconheça 
essas companhias como o nosso unioo J'ecurso 
do marinhagem. 

Sou um do.> primeiros a reconhecer, Sr. pre
sidente, a difilculdade com que luta a adminis
tração d11o marinha para haver pessoal idoneo, 
que v.á preencher os claros que . a morte, a 
deserÇão, as bni:s:as por conclusão de serviço 
o outras causas, abrem nos doua corpos de im• 
periaos marinheiros e batalhão naval. 

Sem 11 industria da pesca e quasi desnnciona
lisada a marinha a vapor mercante da cabota
gem, nenhuma out1•a fonte de marinhagem 
possui mos nós, a não ser a ·das companhias de 
aprendizes marinheiros. 

No emtanto, convem ficar bem claro que 
distingo entre a difilculdade de obter-se ma
rinheiros idoneos e engajar praças para a ar
mada. 

Que estas ultimas sll:o de facil acquisiçll:o o 
demonstra a promptidão com que foram comple
tados os citados corpos. 

Tudo, pois, leva-nos a concluir, que nenhu· 
ma outra solução é possivel, que nll:o soj11. as 
companhias e aprendizes, devidamente organi
zadas e desenvolvidas com criterio o sabedoria. 

E nesse ponto penso ainda como no anno 
passado, e por isso me permi ttirá V. Ex. , Sr. 
presidente, que lo ia ao senado o !J.Ue disse na 
sessão do 11 de Maio desse anno (li!) : 

« Para extirpar semelhante m~l (a fnlta de 
mnrinbo.gom) não vojo, Sr. presidente, outros 
meios senão a roorganiznção das companhias 
do aprendizes marinheiros ; 11 realização imme
diata do sorteamento estatuido na loi de 26 de 
Setembro rle 1874 ; e a nomeação de individuas 
encarregado2 de agenciar o alistamento do vo
luntarios, recebendo um quantitativo corres
pondente a cada praça que offectivamonto alia·· 
turem. 

« Reduzam-se, pois, as companhias de apren
dizes marinheiros a numero menor, augmen
tando·s~, porém, o algarismo da<J,UO!las quo até 
hoje têm conseguido obter ma1or numero de 
aprendizes ; ostRbeleçam-se dous ou tres navios
escolas onde devam embarcar os menores, afim 
de obterem a instrucção profissional ; marque
se a idndo om qúo devam pMao.r das companhias 
par11. os navios-oscolns e destoa parn os do guer
ra; nomoiom-so commandantos zelosos e intol-

j 
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ligantes, que ao compenetrem da import11nte 
missilo que tôn1 a desempenhai' o designem-se 
offioiaes idoneos e mostres hnbililadoa para n 
instrucção dossos menores ; oetimulom-se, em
fim, os presidentes das provinciM, e alltorida
des judicial'ias e policiaes ... 

" Voz-os:- Os juizes do orphãos. 
c O Sr. ds Lamars:·-••• a concoJ•rerem para 

que essas companhias se elevem ao ostado com
pleto decretado, que asseguro uo senado, sem o 
menm• receio de errar, que essa excellonto in
stituição produzirà, em futuro niio mui dis
tante, todo o pes~oal necessario a. completar o 
oo!•po de imperiaos marinheiros e o proprio ba
talliito naval, fornecendo ainda. as baixas desse 
corpo de marinheiros para o serviço mercante; 
constituindo-se assim a marinha. de guer1•a o 
viveiro da mercante, em contral'io do que se d4 
no geral dos paizes maritimos. 

Esta questilo, Sr. presidente, ó momentosa e 
vital pal'a a ·armada; ueixal-a lastimavelmente 
no statu quo, ser~ uma ameaça a.o presente e 
ao futuro da nossa forç\ naval ; e o honrado 
81'. ministro da marinha deixará indelevelment~ 
marcada sua ostada no poder, si executai' essll 
plllpit~nte reforma, que nã~ deve por mais 
tempo s:r adiada. » 

·Entrarei agora em assumpto em que me 
afasto um pJuco da ,opiniito do honrado sena· 
dor pela provincía da Bahia. 

Referindo-se ao material fluctuante da arma
da, observou S, Ex. que, por ni!o dispormos de 
pessoal sufllcionte para ao mesmo tempo equi
par-se a nossa força naval, augmentada dos 
encouraçadoij que se acham cm via de con
strucção em Inglaterra e de outros que por
ventura se adquirissem, convinha que se nito 
augmentas~e por emquanto esse matol'ial; 
que doviamo-nos limitar a possuir um ou dous 
encouraçados bons, e dirigil· finalmente nossa 
Attenção para os cruzadores rapidos e de podo
rosa artilharia, que buscam o evitam o combate 
quando querem, e retil•nm-so incolumos quan
do perseg·uidos por força superior. 

Respeitando, como costumo, as opiniões sem
pre autorizadas do honrado sénàdor, peço en
tretanto licença para observar-lhe gue, si pu
dessemos contar com segurança fru1r, por lon
go tempo, amisto~as relações com os nossos 
vizinhos, a suggestão de S. Ex. podel'ia reali
zar-se, c, no entretanto, esses cruzadores 
prestar-so-ão u instrucção naval da otlicialidade 
e marinhagem da armada.. . 

Mas quem nos póde garantir longa duraçlo 
dessas relações 7 " 

Seria praticavol, depois do rompimento dollas, 
adquirir e preparar-se o material ue que cnre
cossemos ~ E nito temos nós ainda presente em 
nosso espirita as dilllcnldarlos quo experimen
támos no começo da guerra. do Paraguay 1 

Estas considerações e a circumstancia do 
termos uma questito internacional pon lonte com 
um dos Estados limitrophcs, aconselha-nos que 
sejamos previdentes. (1lpoiarlos.) 

Quando propugnei o anno passado, nesta casa, 
pela recompoqição do nossa forç~ nnval, ex
plicando quaes os misteres, em uma frota do 
guorrn, do nu vi o oncouraçado, do cruzado1•, das 

canhoneiras, aviso.~ o lanchas-torpedo, disse 
então-que os cru:adores na'o sa'o navios pro• 
priamonte de combato: correm os mares, pro
judiem» o commercio inimigo, sa'o os g~tardas• 
aMnçados da esquadra ; mas, formal' com 
esses nau i os uma (rota de combatB, seria pro.-. 
pal'ar de anlomtro a certe:a da dsrrola, .·.a 
menos. que o inimigo na:o se acllass~ fraca
mente preparado. 

Na mesma occasiilo suggeri que, nlóm do 
encouraçado Riachttelo,flzeBSe-se acquiaiça:o de 
um outro de pórte infe1•ior e de menor calado, 
mas que pudesse navegar no oceano e facil• 

.mente nas aguas do Rio da Prata ; "assim como 
de mais dous monitores inteiramente apropria
dos :1 navegaçiio do estuario do meamo Prata 
e rio Paran~. 

0 SR. MEIRA. DE VASOONOELLOS :-Apoiado. 
O Sn. DE LAMARE :-Ora, constituindo o en

couraçado a verJadeira unidade da frota de 
combate, e ni!o podendo o cruzador susLentar 
com elle combate, torna-se evidente que a 
não possuirmos um nucleo sufllciente de 
navios blindados, podara, na.· omel'gencia de 
uma guerra. imprevista, ficar compromettida a 
honra nacional. 

E quando ó noto rio, senhores, que o mais i.m·· 
portante Estado do P1•ata arm~-se, reconstitua 
sua marinha de guerra adquirindo navios mo
derllos e fortes, é que lios deveremos limitar a. 
tratar tão sómente de cruzadores 1 

O Sn, BARÃo DA LAGUNA :-Apoiado. 
O Sn. Dlll LJ.MABlll :-Já vê, pois, o sert11do 

que, em vista do pequeno numero do navios d$· 
comb~te de que dispomos, c&nvem que se fa~ 

: acquisição ue dous navios encouraçados d&· 
pequeno pórte, e que não demandem mais dei 
9 a i O pés de calado. 

Com o numero de seis encouraçados ficaremos. 
soffrivolmente garantidos na emergencia figu
rada, e posso asseverar ao honrado senador pela. 
Bahia que, apezar da falta de pessoal que e~ 
perimentamos, prestam-se o corpo de lmpe• 
riaes marinheiros o o ba.talbllo naval a guarne-
cer esses navios,_ deixando ainda tripolaçã<> 
sutlici ente para outros,. visto como, em circum• 
stancias eli.traoJ•dinarias, desarmam-se os na
vios que representam valores nullos o fazem-sa 
convergir suas equipagons aos vasos da com• 
bate. 

Em relação ao conselho naval, direi qua 
ainda mais uma vez acho-me do hccórdo com o 
honrado senador pela Bahia, na idéa que mani
fostou da reforma desse conselho, no· sentido d• 
se dar maior desenvolvimento ao elemento kl
cbnico e profissional. 

Mas, como prometteu S. E:r.. de voltar em. 
outra occasião ao assumpto, aguardaroi essa. 
opp01•tunidade para desonvolver as i<Jéas que a. 
respeito desse conselho tenho. 

'A reforma o não a suppressão, ó aquillo quo. 
em meu conceito, carece o conselho naval, p~ra. 
prestar ainda maiores serviços do que já Iom. 
prestado ti administração da marinha. 

Tendo considerado ostaa. tros aasumploa para 
acompanhar os dou• honrados senadores que. me< 
procederam nosto clobato, tocl11"ei, ainda quoo 



ligoirnmonto, om tres outl'Oij, quo meroco1'am 
n attonção do honrado senador pelo Paranil. 

E' um dclloa a escola do mal'inha, Conhece 
~li o senado o meu pensamento a respeito <!essa 
1nstiLuiç11o, e porisso fols-o de a ve1• transferida 
para a ilha das Enxadas, localidade que ma pa
rece apropriada a esse ostabelecimento. 

O Sn. MEIRA DE VAaCONOELLOS :-Apoiado. 
O Sn. DE LAMARE :- Os ·odiflcios alli e xis· 

tentes a!ío cortamento insttfilcientos para um es
tllbolocimento de tal ordem, os quuos !lpenas po
dem admittir os actuues alumnos da escola: mas, 
ir-so-•\ pouco a p~uco construindo os que forem 
indispenaaveis, tanto mais quanto tem de ser 
para alli removido o collegio naval que, por sua 
natureza, convem que se acho subordinado ã di-
recçi!o ela escola do mat•inha. · 

A prompta conatL•uoçilo de uma ponto onde 
atraquem os n11vios em quo devam obter os 
alumnos a instl•ucçito nautica, constituo uma 
das primeiras · necessidad•Js desse estabeleci· 
manto ; e não deve osso. instt•ucçiio ser admi
nistrada tão sómenta nas quintas-feiras, como 
se procede actulllmente o preceitúa o l"egula· 
mente vigente, m~s om troe ou maia dias da 
semana, rofoL·mando-se para isso o ·dito regu
lamento. 

Com este e outros melhoramentos nutro a 
mais lisongeit•a ospe1•ano~ de que produzirá 
de ora em diante esse estabelecimento, melhor 
resultado do que. o velho pontão. 

Sobre o assumpto di\ concentração do algu
mas das replrtições parci~es no quartel-genet•al 
do marinha; direi-que a idéa de sujeitar di
rectamente ao ajudlinte general da armada todo 
o pessoal de embarque, tem·se imposto ao os· 
pirito daquelles que estudam as questões de 
marinha. 

E, l'ealmente, sendo o ajudante general o 
depositaria do pensamento elo ministro e o 
executO!' do suas ordens, é elle, port~nto, o 
mais competente para que esteja a seu cargo 
a designação de todo o pessoal das gual'nições 
dos navios, segunclo a natureza e importancia. 
da. com missão. 

Parece que o ·que existo não ó o melhor, mas 
para que seja altora:lo, convém examinar at· 
tontamente si tal concentração pólo ou não 
acarretar qualq ue~ inconveniente que possa 
porventura ·perturbai' a boa marcha do serviço 
naval. 

Quanto á. mnneira de impedir os conflictos 
que vat•ias vozes ao dão entre os nossos chefes 
de divisão e os contra-almirantes estrangeiros, 
tres são os meios a adoptar :- a sttpprossão do 
posto do chefe de divisão ; 11 concessão da insi
gnill de chefe de esq ua.dra ao chefe do divisão 
em commando do força, como so pratica com 
os chefes de esquadra em navios de dous mas
tros, que arvoram a mesma insignia que os 
vico-almirantos ; e, finalmente, a mudmça. do 
denominações nos postos dos ofilciaes goneraos, 
como suggoro cm sou l'Cia.torio o ex-ministro 
da mnrinh1. 

A ultima providencia niío'pasall do uma ques
tão de nomes, mns como a primeira tatu a van
tllgom tlo assimilat• os diversos graus do nossos 
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gone1•aos do milr aos da m~ior parto das mari
nhas do guol't•a estrangoil•as, 

Terminarei, S1•. pl'Osiclento, invocando n soli
cita attençilo do honrado St•. ministro da lnll• 
1•inha pat•n a pequena forç~ naval que gu ar· 
naco a p1•ovincia de Mato Grosso, da qual mo 
h~nro do SOl' ropresonbnta. 

Estará S. Ex. inform~do da quo a maior 
parto· dos navios dessa flotilh~ acham.se em tal 
catado de rnina,'que pouco se polem preatat• 
ã dofesJl. fluvial do baixo· Paragu~y ; port11nto, 
repetirei o que disso no ~nno plss~do, isto é, 
que o as~ fiotilha nl!o deve compor-se do menos 
de seis canhoneil·as,. duas ou tres das quaes 
blindadas. 

E porque é o torpedo uma arma que ao em
prega hoje na defesa dos portos-rios,e constitue 
um poderoso recurso p11ra as nações que não 
dispoom de forte marinh~ e do poderosas forti
ficações, ouso esporar que o honrado Sr. minis
tro da marinha se esforce por dar todo o des
envolvimento possivel ã ofilcinu. ile torpedos 
j à inaugurada no nrsanlll do Ladario. 

A calamitosa invasão que sotrrau a provin· 
cia de Mato-Grosso por occasiã) da guJrra do 
Paraguay, aconselha-nos que sejamos, hoje 
mais do que outr'ora-previdentes. 

(Muito bem; muito b~m.) 

O SJ.•, Alm.eida. Oliveira ( mi
nistl·o da marinha) pediu a palavra para dM· 
uma Iigeir.1 resposta ás considerações, que 
têm sido produzidlls a raspei to da proposta em 
discussão. 

Devia dizer alguma cousa em relação ao 
discurso do nobre senador pela Bahia, mas, 
além do que, quando respondeu ao nobre ssna
dor por Sant~ Catharina, antecipadamento res
pondeu a S. Ex., abundou agora nos mesmos 
termos o nobre senador por Mato Grosso, já 
quanto ás companhias da aprendizes mllrinhei
ros, já qUanto á construcção do n.ovos navios de 
guerrll. 

Por isso, o seu fim à pt•incipalmente acom
panhar o discurs.o, ultimamente proferido pelo 
nobre senador pelo Paraná, 

Antes, porém, da o fazer, informa o nobre 
sen11dor que acab~ de fallar, que hoje mesmo 
assignou ordens relativas á fiotilh~ de Mato 
Grosso, mandando proceder a reparos · om dous 
navios, o autorizando a remessa de torpedas, a 
que S. Ex. se referiu. 

Fez reparo o nobrJ senador pelo Parand. so
bre o granrle numero de vagas que ha na ofH· 
cialidade da 'armada. 

Crô que S, Ex. se refot•iu uni~amente ã 
classe dos 2°• tenentes, que é ondo ha vagas, 
pois que, nos out.ros postos, as quo havia foram 
proenchidas pJia ultim11. promoçlio. M~s na 
classe dos 2o• tenentes ni'b póde o 9uadt•o estar 
completo, já parque llo escola do mnrmhn não dá 
pessonl para o proonchor, sendo como ó o 
numot•o, do 240; mas, ó tambom nocossario quo 
nhi haja sem pro Ioga t' para racobor os 11Bpirnn
to9, quo, no fim d) doas nnno~, tom direito a 
sor promovidos. · 

Perguntou S. Ex. ai, om vista dossa gt•ando 
falta do 2°' tonontos, não soritL convonien-
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te ct•oar-se um~ segunda oscoh do marinha. 
Entendo que nilo ha necessidade do duas esco
las. Si pareceu conveniente crear-so mais 
uma escola militar no l~io Grande do Sul, é 
que o pessoal do exercito ó muito mais nume
':"?so que. o da at•ma~a, havendo ainCla razão que 
Ja adduztU, de convtr que essa classe estejam
completa. 
· Expõe em seguida os motivos por que a es

cola de marinha foi mudada pat•a a ilha das En
xadas. No at•sen11l de marinha a escola estava 
em espaço acanhado, jtL para os estudos, já 
para as accommodações dos alumnos, e ainda 
o arsenal precisava de parte do edificio, em 
consequencia do desenvolvimento que tem tido. 
A razilo por que o seu illustre antecessor 
preferiu aq~e~la il~a foi por ser ella do Estado; 
e ~a ver 11lh Já edtfictos, que podiam ser apt•o. 
vettados, com pequenas ooras .que se manda
ram fazer. Accommoda a escola 80 alumnos, e 
o estado sanitario é o mais favoravel. 

Ha opiniões de que a escola deve estar a 
bordo de embarcações apropriadas, mas outros 
entendem que ella se acha melhor em terra do 
quo a bordo. Ao orador, que o local escolhido 
e as condições do estabelecimento satisfazem ás 
duas opiniõe~. podendo dizer-se que ella está 
simultaneamente em mar e em tert•a. · 
. Junto á ilha, onde esta collocad11 a escola, 
está fundeado um brigue, onde, todas as quintas
feiras, embarcam os ostudantos para fazer exer• 
cicios do manobras, e no fim do anno, encerradas 
as aulas, s.ahem ~ fazer exercicios, que se pro
longam ate quast á entrada das aulas, no anno 
seguinte. Parece-lhe, port11nto, que nada se 
perdeu com a mudança da escola, antes se lu..; 
orou com a sua nova situação. 

Tendo perguntado o nobre senador pelo Pa
raná si não havia conveniencia em se supprimil' 
o collogio naval, o orador, recordando o.i moti· 
vos que determinaram a sua creaçi!o, Sllatenta 
a :conveniencia do se manter, visto nilo terem 
mudado as condições do tempo, em que'foi fun
dado; não ó, infelizmente, ainda attrahente a 
carreira da marinha, e ainda a instrucção infe
rior não está organizada do modo que se preste 
a abrir as portas do ensino superior aos que 
nelle se pretendem matricular. 

Quanto á reunião do collegio naval com a 
escola de marinha, está de inteiro accórdo com 
S: E.x. ; consid.era essa medida proveitos!l á dia· 
ctphna·e á amtB~de, qua convem que haJa entre 
companheiros da mesma classe, e crê que ella 
influirá fBvoravelmente para o desenvolvimento 
intellectual dos alutitnos do collegio. Mas,· 
para se dar execução a esse pensamento, ha 
uma dit!lculdade pratica, que agora não póde 
vencer: é a falta de um ediflcio conveniente ; 
sendo, portanto, nocossario proceder-se a obras 
para esse fim, convem que primeiro se acabem 
as obras necessarias para a escola, lançando-se 
"os fundamentos do odificio para o collegio. 

· Parecia ao orador que, depois das documen
tos publicados no Dia1·io Ol!icial a respeito do 
bCI'i-bCI'Í Dll divisão de 0VOIUÇÕ091 nilo poderia 
mais ser posta em duvida a verdade do que 
at!l!•mou na camara dos deputados, que a no
nh um facto culposo so devo attribuir o appllro· 
cimonta d:t epidemia a bordo da Nictltai'OY; 
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Entretanto,o nobre senadot• pelo Pnra.ná voltou 
i\ questito, notando quo a molesti11 podei•ia ter 
tido o desenvolvimento que tev<", pela falta de 
hygiene nos dormitarias, e por nilo torem as 
praças roupas do III, com que se preservassem 
da humidade. 

Assegura. que taes motivos se nl!o deram, 
como o compt•ovou o parecer de modicas dia• 
ti netos; 

Quanto ás roupas de lã, nil:o foram distri· 
buidas porr1ue, segundo os regulamentos ·em 
vigor, só se distribuem aos que vl!o viajar em 

. climas frios.· 
Expõe ainda as razões por que a corveta Ni

ctl!eroy não seguiu logo para o sul, apenas se 
.manifestou o beri-beri, e são as que éon
stam dos documentos já· publicados no Diario 
Otficial. Ref~re depois os motivos por que a 
mandou vir li córte, antes de seguir para 
Santa Catharina, e dá conta da enfermaria que 
mandou estabelecer na ilha do Governador. · 

.rustifica em seguida o commandnnte do 
transporte Purüs das ar.cits11ções que lhe foram 
feitas, explicando como se passaram os factos, 
a que se alludiu na discussão. 

Nilo concorda com a opinião emittida em 
aparto poJo Sr. Alfonso Celso, do ser uma 
excrescencia o conselho naval. Consiilera a.o 
cóntrario muito util ess11 instituição, destinada 
11 acomelhar o ministro nas delicadas questões 
que entendem com a parte technica do serviço; 
O que convirá é augmentar-lhe o pessoal, in
troduzindo-se-lhe o elemento technico, que a 
elevará, sem duvida,á altu1•a de iguaes institui
ções em outros palzes. 

Em relação aos ot!lciaes de fazenda de que 
ainda s J occupou o nob1•o senador pelo ParantL; 
diz que a ::!• classe se conserva incompleta pela 
mesma razão que se dá com a dos 2o• tenentes,. 
Quanto aos alcances,tem tomado as medidas na
cessarias para que, verificadas as contas no 
menor prazo possível, se cumpra a. lei, fazen~ 
do-se descontos nos vencimentos dos responsa
veili até á quantia verificada do alcance.· 

Informa que o inspector do arsenal de ma
rinha esta tratando de inventariar as madeiras, 
que existem no arsenal e na. ilha das Enxadas. 
Em visita que o orador fez á serraria do arsenal, 
verificou quo grandes madeiras estão sendo 
desdobradas e applicadas ás diversas construc
ções, que alli se estilo fazendo. 

Por muita consideração e respeito que lhe 
merece o nobre senador pelo Paraná, dá ai.ndli 
a S. Ex. algumas informações sobre assumptos· 
d~ que se occupou, estra.nhos à pasta da ma..; 
rmha. 

Quanto ao que occorrou em relação á lei do 
orçamento da assemblóa do Paraná, informa 
que o Sr. ministro do imperio recebeu tele..;. 
gramma communicando b encerramento da aa
s emb!Eia, e que tinha sido votada alo i de fundos 
pat•a que havia sido convocada a mesma aasem
bléa; mas niío veiu informação do conteudo 
da lo i. Logo que haja essa communicaç1io, o 
nobre senador sorlt della informado. 

Não concôrdo. com o nobre senador na ma
neiro. por quo aproci.ou o aviso exrodido para a 
província do Sergipe. Sustenta que ollo é per-
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feitamente correcto, desenvolvendo largamente 
os fuud,tmentos dessa opinião. 

Tambem o nobre senador perguntou, o que 
pretende fazer o governo relativamente ao re
gulamento d·J. viação ferroa e á questão da in
compatibilidade sugtenta la em Pernambuco a 
proposito do Dr. Barros Guimariles .. Ab~tem-se 
(!e dar por agora rospostll. a esse respetto, por 
se tratar de negocias dependentes da deeislto 
do governo, quJ não póde ser anteeipadamente 
declarada. 

Parecendo-lhe ter respondido a seria de por· 
gunta.s que lhe fot•am fe1tas pelo nobt•e sanador 
pelo Paraná, concluo, pedindo a S. Ex. e ao 
seMdo desculpa, si nito cumpriu bem o seu 
dever. 

A' i hora da tarde o Sr. presidente deixou 11o 

11o oadeir& da pre;ideneia, que p~~ossou 11o ser oeeu
P.ad& pelo Sr. viee-presidente. 

O Sr. Henrique d'Avila. con
sidera dt maior importancia ~~os questõ~s que 
constituem o presente debate, o por isso enten
de que, devendo ellas merecer toda 11o &I tenção 
do parlamento, não devia ser permittida a in
troducçito de &ssumptos estranhos. Mas os es
tylos têm disposto o contrario;e ain:l& ha poucos 
dias o nobre senador seu con terraneo, na dis
cussão d ' um cre4ito, formulou um· libello con
tra o orador, que o obriga a dar·lhe resposta, 
infringindo o preceito, que queria guardar reli
giosamente, cle:nito interromper o debate com 
que~tõcs exclusivamente provinciaes, ou que 
individualmente ltlO'dizem respeito. Pede,pois, 
desculpa ao senado de vir tratar de assumptos 
de ordem diversa daquillo que constitue o de
bato em si ; mas a provocação insoli ta daquelle 
nobre senador servir!~ de attenuanto &o seu 
procedimento. . 

Parece ao orador que aquelle nobre senador 
não veiu este anno ao senado, senão com o pro
posito de invectivai-o por todas as fórmas e 
sob todos os pretextos. Para isso abriu disc na
são a respeito do actos que praticou como pre
sidente da provinci& e sobre os quaes só tom 
competoncia a assembléa provincial,e fez mais, 
abriu discussão sobre actos da vida privada do 
orador, quer como politico, quer .como par
ticular. 

E' certo que S. Ex. se considerava provoc&do 
pelo orador, dizendo que por toda a parte lhe 
faz hostilidade ; mas, declarando-se o nobre se
nador ao mesmo tempo em posição de grande 
{IOdar, accusand(K), sem duvtda o foz com a 
JUstiça do lobo da fabula, com o poder do mais 
forte. 

Não é, porém, leal aquella accunçilo. Não 
ignora S. Ex. que os descontentes com a sua 
chefia desde muito tempo que têm solicitarlo 
do orador o collocar-sa em hostilidade ao nobre 
·senador. Mas semprr> so recusou a isso, não 
por amor de S. Ex., mas por amor do partido, 
causa poJa qual tem sacrificado tudo. O nobre 
senador, pot·óm, necessitava de um pretexto 
IJilra cnhir sobre o orador, tornando-o victima 
(lo BUliS invectivas r.trozOS. 

Carece de toda a indulgencia do senado, pro· 
mottendo qno osta serti a ultima vez om qno 
discutirá quostõos dessa ordem. 

Não ó seu intuito omindet• o nobre sanador; 
gu,rrdarã para com S. Ex. o t'e>peito devido a 
um membro do senado; o que exclu•ivamente 
quet• ó demonstt•ar onde está a. verdade dos fa
ctos e acontecimentos por elle referidos, 

Assim, recorda ao senado que o proprio nobre 
.sen11dor em seu segundo libello contra o orador 
fornecou-lhe as pt•incipaes bases de sua defes& 
contt'll as accusações que lhe fizera no primeiro 
Ii beiJo, recuando da posiçlto ele invencibilidade 
e omnipotencia ·em qu" se havia então collo
cado. Crê, porém, que as suas palavras nil:o 
teriam:·feito 11o impros•ào q_ue todos estavam acoflo 
tumados a vet•, como S. Ex. affirma em um dia 
inteiramente o contrario do que em outro dia 
atJlrmara, sendo assim essas expNesões fanfar• 
ronadae castelhanas, pNpt•ias só de qufJm tem 
p~~oixã:o por si mesmo, como o nobre sen~~odor, de 
quem, como elle, não conhece a modestia, nem 
tem a prudente desconfiança no valor de seus 
meritos. . 

Depois de onlras retlexllea noate sentido, faz 
o historioo ,!e seus serviços ao partido liberal 
desde 1859, mostrando como só se occupou da 
politica do Jogar em que nasceu, entendendo 
qu~, si puder elevar o seu municipio á. altar& 
compativel com os elementos de progres>o, do 
que alie dispõe, tara prestado á patria o mlior 
serviço, que lhe póde prestar, pois crê que 
sem um poder municipal forte a naç!lo nunca 
poderá ter liberdade, nem poderá ser grande. 

Analysa detidamente a. phrase em que o no· 
bre senador pelo Rio Grande do Sul, Sr. Sil· 
veira. Martins, disse que nil:o era elle o invenci• 
vel, que invencivol era a sua provincia. A 
phrase como foi dita nada significa ; é ainda 
outra fanfarronada. A provincia é forte, mas, 
si tem fortificado o espirita de indopendencia e 
de altivez, proprio de todo o cidadllo bráziieiro 
nas llltas dos comicios populares, e nos cam· 
poa de batalha, ella não cede a p~~olm& a ne· 
nbuma outra provincia no amor. que vota ás 
instituições do paiz. 

ABBim garante ao sen~~odo que os.republicanoa 
nilo puderam na provincia organizar mais do 
que uma fracção do pnrtido, não tendo polido 
todosjuntoseleger um unicodeputado proVIncial. · 

Diz que a provinci& tem modo da republica, 
principalmente pelo exemplo das suas v1zinhas, 
Adduz ~~olguns factos para o demonatrar,e dellea 
concluo q_ue não é verdadeira a affirmativa do 
Sr. Silvetra. Martins, de que a elle se deve o 
ni!o ter-se levantado esse partido. Ao contra
rio, si elle tem hoje maior nnmero de adeptos, 
â isso devido a ma direcção politica, que o no
bre senador tem d&do ao partido liberal no Rio 
Grande, indo para lá os que são forçados a ae
para.rem-so de S. Ex. 

Estranha est~~o politica do nobre senador, moa• 
trando uma paixão repentina pela monarchia, 
quando todos sabem que, si S. Ex. não se tem 
declarado republicano confesso, tem ao monos 
procedido de modo que, si a monarc h ia não tem 
Clhido, é porque assenta em bases muito fortes, 
o S. Ex. não podia só por si destruir uma in
stituição. 

Assegura 1\inda que nenhum chefe liboral do 
Rio Gr&ndo so oppoz nunca á supremacia po
lüica do nobre sonador; todos, ao contrario, 
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procur<u·am semp1·e toi'Dar firme e estava! osso um só membro o acompanharia para formar o 
commando. Nilo ó tnmbern exacto quo 3. Ex. gabinete, o talvez que d11 outra camnra só en
nllo enconti'OU p1rti~o liberal organizado centrasse os dous deputados quo trouxe do Rio 
quando chegou á pl·ovincia. Tanto o partido Grande. 
existia, que S. Ex. pleiteou logo com o orador Nunca advogou o orador a~ntratos illegaes; 
uma eleição provincial e tendo este sido eleito, explica o seu proceder relativamente aos ser
alio nilo o conseguiu. Havia. partido; o que o viços da construcçllo de um cilos na ciJade do 
nobre .sonarlOi' depois recebeu foi a missiio de R'o G1•ande e desobstracç«o ·do Jagulrã:o, e 
levai-o ao combate. E si n'io houvesse outros mo~tra que em tudo ijtrictarn9nte se pautou 
chefes, o plrtido estaria inteirarnentl des· pelas normas· da legalidade, consultando tanto 
ma.ntellâ<lo,porquo a missi!o politica, que S. Ex. quanto poaiivel os intereases legitimas da lo
tem desempenhado, tem sido quasi que excluai- oalidade e, em geral, da província e do paiz. 
vamente a da dostruiçiio. O seu papel tem sido Quanto 4s compras de terra., faz ver que 
quasi o de um torpedo. foram alias feitas 0111 virtude de uma. lei pro-

Rafara depoh como o nobre sena ~or procu- vincial. Nã:o dispõe ainda. de todos os do
rou afastar o general Osorio de chefe do parti- cum3ntos para. sua defesa, mas O{lportunamente 
do e a. resposta que po1• essa occasião lhe deu o produzi1-o~-á e ent«o ató 4 ali! ma evidencia 
orador, declarando que se oppunha. fic!Lrá patente a. inju'ltiça do honrado senador. 

Refere-se â carta que !ou na tribuna. o Sr. Sil- Si as te1•ras não estilo aproveita. _las, a. culpa 
veira. Martins, mostrando como o seu conteúdo nii~ ó tã:o pouco do orador. O honrado senador 
era, mais ou menos, o que j4 havia exposto ao influiu na a.ssemblóa. provincial para que a 
aanado. provincia gar•ntisse 4 estrada .. da fe1•ro do sul 

Expõe minuciosamente as circunista.ncias que mais 2.000:0.00$, e urna. medida. da. or~em 
se d~1·am, 8 dos factos expostos til•a a illaçilo de desta nilo podta ser tomada. sem 9ue se abr1sse 
que esse documento nã:o tem a importancia que margem no orçamento. Fot por 1ss,o que com
lhe.quiz attribuiro nobre senador, e com que P!ela.mente se !'-c~bou com o servtço de .colc
ha muito tempo 0 amAa<;ava. mz!lçiio, contributndo entiio ta.rnbern o h,onrado 

Explle ainda 110 senado 0 que se passou com a sen.ador para qu~ s~ cerceasse o de~envolv1m~nto 
organização da. lista triplico, mostrando como 0 da tnstrucçã:o publica pela. supprossão de muttoa 
nobre senador o niio poJaria ter della excluido. professo.res contratados. 

Entra depois no historicoélo que occorreu por I All_ud111 o honrado :genador â falta de estudos 
occasiiio do repto que se deu entre 0 Sr. Silveira classJcos d,oorador. Ai~da. quando a. demonstra.s-
Martins e 0 y1sconde de Maná. se, porderta o. seu lat~m. Nunca o orador pre-

. . tendeu poesuil-os alem do quo requerem as 
Er~ pare~te e am1g!l do no~re V1sco~da de necessidades do cargo que occupa e da profissão 

:MauiL e deVt.a·lhe multa. gratld~o; p~r 1s~o no que tem desempenhado. Para tanto na:o lhe 
modo por que ~ntilo procedeu fo1 só Inspirado sobeja tempo, e profere contentar-se com o qne 
por esses senllmentos. . sabe a. dar-lha desenvolvimento com projuizo 

Julgou o nobre senador que o ofl'eadul com de seus deveres como fazia o bonriLdo senador 
.essa referencia, mas, em vez de o abater, n~o quando rnagistr~do. 
'fez senão ennobrecol-o, porque uma ~as quah- Entre a.s censuras do honrado senador figul'B 
dadas que pr~cura c~nservar com miLIS pureza a. da haver o orador obtido para. um. genro seu 
em sua .alma e a. gra~1dã:o: . . a nomeação de tbesoureiro das Ioter1as de Porto 

Nito e ex~cto que Júm~Js hyesse o orador _de- Alegre. Desde que o nomeado po~sue, corno 
ola~ado extmcto o part1d0 !tl~era.l,. e esc.r1pto realmente se dá, a necessaria a.ph liio para o 
art1go~· contra .s~us co·rehgioniLrlos. St em bom desempenho desse Jogar, nã:o procede a. 
certa epoca, red1$'1n~o uma. ~olha no Jaguaril~, increpaç!ío do honrado ·sanador. E de que o 
censurou o S1•, Sllvoua. Martms e a companhe1- nomeado é roalment~ idon~o dã:o t~stemunho 
ros des.te senhor, ó que S. Ex. e. seus a.rnig~s quantos o conhecem. Oxalá qu'e o honrado sena
procediam então de mo lo offenSIVO aos leg1- dar possa vir a ter um filho nas mesmas con
tlmos intereg,es da provincia, confundindo actos diQõoa 1 
da. administração de um presidente oom a po- Nã:o deixará tambem sem oxplicaçã:o o facto 
lltica a qun alie pertencia. Em todo caso,quem da cart '• publicada em uma gazeta desta. córte, 
nll:o tinha direito de lançar esta. increpaçiio ao baseando-se na qual o honrado sen11dor, decla· 
orador ora por corto o honrado senador, q~e, ra.ndo não acreditar que o orador se propuzesse 
como o sona·lo d~ve recordar-se, não hn !J!Uttp ja.m1 is a tirar a. vida a. quem quer quo fosse, 
declarou da tribuna estar completamente hqu1.- todavia nilo duvidou atirar-lhe a. imputa.çilo do 
dada a. situação liberal. loucul'a . 

Apezar di~so, cabinda o ministerio Martinho O orador, narrando minuciosamente os facto~, 
Campos, o honrado senador julgou que seria o mostra. qne toda. a sua inlluencia nesa0 negociO 
chamado n org.mizar o gabinete o convidou a. limitou-se & prosecuç•to da captura. dos assas
varias amigos p!Lra occuparern diversas pastas. sinos de Franklin do Faria, assassinos que com 
o moamo succedeu quan la cahiu o ministerio effoito foram presos o jazem condemnados na. 
ultimo. Niio o foi ainda e ontito declarou da tri- cadôa de Porto Alegre. Vindicando a causa da 
buna : « A coróa ni'ío quer os meus consnlho• juqtiça e frustrando a impunidade de c~imi
no ministerio; mas dnr.:Jh 'as-ei como senador. » nosos, que haviam trucidado o. um sou amtg? e 
E ó pena qno S. Ex. niío tonha >ido chnrnllClo. co-roligionnrio, não dou o Ol'ador o rnonor m
Oareco da liç•!o quo nssim tomaria, pois nosso di cio do forocida1o, quo tão infunJadamonto so 
ons.o havia ele roconhocor que do senado nom' lho nttribuo. 
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Bem o sabo o honrado senador, que per
foitamento conhece os factos; mas urgia for
mular um11 arguição, quando mais .não fosso 
do loucura, o S. Ex. não trepidou nos meios, 
tirando até argumento de nilo h11vor o orador 
contost11do logo o documento impugnado, quan1o 
é notorio que o honrado senadot• tom feito 
sempre garbo do não responder 11 jot•naes. 

Si quizesse retalio.r, diri~ o oradot•. que 11 
S. Ex. é que compete a qualifica~ão de loucura 
quo aos outros applica. 

Muitos infelizes ha no hospicio que otferocem 
o triste espeotaculo da monomania.das grande
zas, suppondo-se destinados a illuminar com a 
sua sabedoria e a dominat• com seu poderio o 
resto da humanidade. Esses pobres homens são 
em geral inoffensivos : passeiam de corOa, ar
rastando mantos imaginarias o a ninguem pra· 
judicam. 

Mas.com o' nobre senador o caso ó peior, pois 
á monomania. das grandezas reune immoderada 
pa \xiio do mando . 

Si, pJis, ha quem se tenha revelado louco em 
seus netas, ninguem ma.ia do que o honrado se
natlor póde ser assim classifiilado, e, dado que 

· nil:o se modifique e corrija, ha de S. Ex. con
stituir-se em paronne elemento da desordem. 
. Não htwendo mais quem pedisse a p1lavra. nem 

numero para votar-se, ficou encerrada a dis
cussão e a:liada a votação para a sessão se-
guinte. . 

Seguiram-se successivamente em 2• discus
são, a qual ficou igualmente encerrada o reser
vada a votação para a sessão a9guinte, os arts. 
·2•, 3• e 4• da mesma proposta. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com qne fõra recebido. 

O Sa. Vrcm-PaEs:.DENTE :- Está qnasi 11 dar 
a hora ; a matet•ia que segue é importanto por
gue é a reforma. da lei eleitot•al, na parte re
lativa ús camaras municipaes, e parece que será 
mais conveniente ficat' adiada esta mataria para 
amanhã ; e, não havendo t•eclamação, vou assim 
proceder. (Apoiados) 

O Sa. VrcE·PnES!Dil:NTE d~u para ordem do 
dia 27: 

Primeira parte (ate f f/2 hora da tarde ou 
antes) · 

Vqtsção dM matarias cuja. discussão ficou 
encerrada. 

2• discussão da proposta. do poder executivo, 
convertida em pt•ojecto de lei pela cttmara dos 
deputados, n. 56. de 188'3, que 1bi:a as forças 
de terra para o exercício de 1884-1885. 

Segrmda parto (d 11/2 hora da tar·de ou antes) 

Centinua1tão dn. 2• discussão do pt•ojecto da 
commisaão mixta, letra A, de 1882, alterando 
as disposições de lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 
1881 e do rogulamente n.8213, de 13 de Agosto 
do mesmo anno, relativos ás camaras munici
paos e juizes de paz. 

Levantou-se a sossito na 3 horas da tarde. 

60• SESSAO 

EM 27 DE JULHO DE 1883 

Prcsidencia do Sr. Barao ele Cotcgipe 

sumtARIO:-EXVBDIENT&.-Parocor.-Nogocios da Dnhin. 
Dlseurao o rllquorimonta do Sr. Fornundos da. Cunha. 
-Ficou soba·o a mosa para sm• apoiado DIL z:wssito so• 
guiuto.-Pili.\IEIIIA 11,\ll'tt D.\ O R DEU ItO DIA •. -Vota~f[o das 
mntorias on~orra.dns.-:-l!'oa·ca~ do tora•a, Dascurso do Sr. 
Corroia, Atliamonto da. diacussito.- SBaUNDA J'AIITB Do\ 
onuau no n1.1.-A lo i do 9 do Janolro do l8St. !~monda. 
DistUI'SOM' dos Srs. Vioil'a dn Silva o Junqueira. 
Emonda. 

A 's 11 horas da manhã acharam-se presentes 
30 Sra. senadores, a saber : Barão do Cotegipe, 
Barão da Mamanguape, Godoy, Luir. Felippe, 
Jaguaribe,Christiano Ottoni, Barão da Laguna, 
de Lamare, Henrique d' A vila, Chicharro, Paula 
Pessoa, Fernan los da Cunha, Correia, Visconde 
da Muritiba, Junqueira, Fausto de Aguiar, 
José Bonifacio, Leão Velloso, Barão de Mamoré, 
Barros Barreto, Visconte de AbaeLe, Viriato 
da Medeit•os, Saraiva, Ribeiro da Luz, Castro 
Carroira, D1ntas, Luiz Carlos, Visconde da Bom 
Ritiro, Barão de Maroim e Conde de Baependy. 

Deixaram do comparecer com causa partici
pada os Srs. Diniz, Cruz Machado', Octavtano, 
Silveira Lobo, Moira de Vasconcellos, Silveira 
Martins, Martinho Camjlos, Visconde de Ni
ctheroy a Visconde de Polotas. 

Deixou de comparccer,sem causa pat•ticipada, 
o Sr. Barão de Souza Queiroz. 

0 Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu·s~ a acta da sessão antecedente, e nd'o 

havendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. . 

Compareceram, dêpois de aberta a sessão os 
Sra. Alfonso Celso, Cunha a Figueiredo, Pnes 
de Mendonça, Antão, Uchóa Cavalcanti, Diogo 
Valho, Vieira da Silva, Joílo Alfredo , Silveira 
da Motta, Carrão, Sinimbu, Soares Brandão, 
Viscond1 de Paranaguá, Lafayette, Teixeira 
Junior, Franco de S:i o Nunes Gonçalves. 

O Sa. 3• SECRETAmo, sarvinlo de 1° deu 
conta do seguinte. 

FXPEDIENTE 

Representação da camara municipal da cidoio 
de de Caçapava, da provincia de S. Paulo, soli· 
citando favoravel deferimento á pretenção do 
Dt•. Luiz Teixeira Bittencourl. Sobrinho para a 
construcção uzo e gozo de uma estrada de fet•ro 
que, partindo da cidade de Alfenas, da provín
cia de Minas Geraes, passa por aq uella cidade 
e vai terminar em um ponto do littoral da pro
víncia de S. Paulo, pendente da deliberação 
desta camara. -A' com missão de em prezas pri
vilegiadas e obras publicas. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approvado o requerimento constante do 
seguinte 

Parece!' 

A informação mini&tt•ada t\ roquisiç1ío do se
nado, pelo miniaterio do imporia om avi8o do 
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21 do corrente, sobr.o a proposição n, -19, d~ 
cam11ra doa daput'\doa, 11 qual autoriz11 o 
governo para fazer a doapeza nocessnria com 
a reconstrucção da ig1•ej11 parochial de Campo 
GrandJ, nesta côrte, ao passo que é faVOI'tiVel 
a essa reconstrucçlto, nlio julga sufficientes os 
rooursos concedidos par,l effactual·a, 

A commissão do omprezas privilegiadas a 
obraq ~ublicas, ncro estan:lo habilitada Plll'•' 
diverg1r do. opinilto do governo, o dost11 aor to 
ficando a. realização da obra dl•pendante tilo só· 
mente da questão de meios, para cuja apre• 
oia.çi!o não é esta commissilo a. competente, 
reque1• 'lue seja remettid11 11 proposição junta 
com a 1nformaçilo que a. acompanh11 á com· 
mia ano d J oJ•çamento par11 tomal-11 u devida 
consideração. 

Sala das commissõos, em 27 de Julho de 1883. 
- Bal'r'OS Barreto.- Diogo Velho.- O. B. 
Ottoni. 

. NEGOCIOS DA B.\HIA. 

O Sr. Fernandes da Ounha: 
-Sr. presidente, contra os meus habitas, vou 
inf1•ingir um preceito que me impuz,-o de não 
tomar tempo ao senado, senão quando indispon· 
savelmonte careço para. defesa. e protecção do 
direito otfendi.do ; ou quando, por dever muito 
especial, necessidade urgente reclama que ou 
cumpra rigorosamente a obrigação- que me 
impõ3 a responsabilidade de l'epresentante da 
nação. 

Sr. presidente, um m~tivo seria e grave, 
como reputo sempre sal' tudo quanto entende 
com o respeito da. peraonalidado e d11 vida hu· 
mana, me obriga a quebrar esse propo.üto, e a 
fazei' t:imbem, nesta hora, um simples requeri
me'nto de pedido de informações ao senado. 

S1•. presidente, a causa que me obriga a 
pe:Iir providencias ao governo, revela um pliino 
de perseguição politica. 

Nãovejonos factos que fazem objecto do meu re
querimento, simplesmente mataria de interesse 

·local e secunda.rio,-offensa. ou crime-even· 
tunl, de caracter puramente individual, sem 
maior alcance ou gravid,lde, e sem imp01•tnncia 
bMtante para ser trazida ao conhecimento do 
senado, mas que bem poderia. ser tomada em 
eonaide!'ação na provinc1a, e lá ma3mo provida 
de remedia. 

Mas nl!o, senhores ; os factos revelam um 
plano de ostrategia politica, conducente a fu• 
turas eleições, no 12• districto de minha pro· 
vincia, pelo qual, infelizmente, teve occasiiio 
de ser aleito e depurado meu filho. 

Leva.nta-Ee a machina elo i torai, e . quer· 
se reforçar a de Sento Sé com n de Monto 
Alegre ••. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Apoiado. 
0 Sn, FERNANDES DA CUNliA • • • O pre• 

para-se, no futuro plano de eloiçõos politic~s, 
uma massa colossal de 400 voto.l, só om duas 
froguozins ! 

O Sn. JuNQuEIRA :-Apoiado; ó o quo so 
estd fazendo na provi ncia da Bahia. 

0 Sn, FERNANDES D,\ CUNIIA :-Eu sou muito 
f1•anco ; desvontlo-mo e doacubi'O·me, desde já, 
porque, si tonho neste aqaumpto algum ponto 
vulncrnvel, quero sor atacado logo, m~s do 
frente, lealmente. 

Sr. presidente, no 12• districto foi enxertado, 
sJm razão politica, e com detrimento publico, o 
município ue Monte Aleg1'e, quo d'antes per• 
tencia no termo do Camisllo, comarca. da Feira 
de Simt'Ann?... · 

O JuNQUIII!RA :-·A\loiado ; de pro~:>osíto, parP. 
.reforçar-se esse diatr1cto. 

o· Sn. FERNANDES DA CUNHA .. , Jogar, Sr, 
presidente, importante pela sua fertilidade, 
]leio Seu solo, pol11 SUl riqueza. natural ; mas, 
mfelizmont~, ca1·acedor de um pessoal habi· 
lítado para os cargos publicas, enfeudado a uma 
família que alli dispõe do uma quaai suzerania, 
de uma prepotencia. de manlo local, contra o 
q11al quebram-se todos os esforços em prol da 
protecção do diráto doa fracos e oppr1midos. 
Ora, Sr, yresidente, n11da. maia simples, . nada 
mais Caci do que ga1•antir-se a sustentação da 
potoneia. local, e contar•3e com os votos para. 
elei~õos futul"as. E' o que se tem feito, é o que 
se pretende continuar· a fazer. 

Em prova disto, Sr. presidente, noto que, 
tendo um poquono grupo de eleitoras, to n t2, 
se separado da potenci11 local, e tendo dado os 
seus votos, ou conservadores, ou por affeição, 
ou por atreito d1 relações pessoaes a meu filho,· 
na passada eleição, esses cidadãm foram para. 
logo eondemnados à prescrípçl!o pelo chefe lo
eal, e começou a rõde dos processos. Pl'imei• 
iamente, Sr. presidente, o escrivão de orphiros,• 
Modesto Roirig11es Costa do Brazil, (irmA:o do 
major Ezequiel Rodrigues Costa do Brazil, da 
freguozia ao Ria.chão, comarca de Jacobina,· 
cidadão prestBnte e honrado proprietario), este 
cidadão foi· logo perseguido, suspenso do seu 
c~~orgo e processado calum!lioaamente. Era um 
homem casado, pobre, eom :10 filhos, morto por 
e3sa mesquinha politica local! Sua familia se 
acha hoje na miseria; sua mulher nà desolação 
da vi11vez, e da pobraz:1, o seus filhos na or• 
phandade, e Já o cartorio qae ollo exercia está 
provido interinamente, nllo por nenhum de seus 
filhos, como era de justi~a e de humanidade, 
mas por pessoa dependente ou protegida pela 
poteneia local. 

O SR. JuNQUEIRA:-Apoiado, 
0 Sn. FERNANDES M CUNHA : -Modesto, 

sLispenso, Modesto, processado falsamente, a 
pretexto de um espancamento que so11'i·eu um 
advogado leigo da localidade, a1vogado do más 
causas, e que, por conseq,1encia, suscita contra 
ai muitas animadversões o inimizados Iocaes,· 
foi occ3sião azada para forjar-se um processo 
falso no escrivão Modesto.· . · 

Correndo risco do vida, não contava COiil ga· 
ranlia para sua pessoa na. localidndo ; depois 
do suspenso e sem recurso,- rotirou-so do 
tormo e foi para casa de sou irmão, o major 
Ezequiel, onde, nggravando-ae o~ seus padeci· 
mantos, fnliocou I 

Eis a prime ;r a victima da porsoguiçüo local. 
O Sa, JUNQUEIRA-: Ficaram liVI'OS deste. 
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0 SR. FERNANDES DA CUNUA:- Deste estão 
livres. 

Agor1,, Sr. presidente, é preciso continuar a 
aplainar o terreno: Quem otrerece condições de 
concentrar em si a estima da opi nillo publicn1 
Quem póde ser um centro de acção para acon
selhar, 11unndo não guiar os eleitores discre
pantes da potencia local1 Naturalmente o vi
ga.rio dn froguezia, om um termo-geralmente 
-de analphabetos. 

As iras se voltaram, pQis, contra o vigario da 
freguezia, sacerdote int,;lligente e honrado .•. 

O Sn. JuNQUEI!\A :-Apoiado, o muito paci· 
ftco. 

0 Sn, FERNANDES DA CUNIIA .. • e ~JUe 
não IÍ a primeira vez qne tem pnrochindo fre· 
guezias como encommendado. 

O Sn. JuNQUEIRA :- Mnito digno. 
0 Sn. FERNANDES DA CUNHA :- 0 Sr. padre 

Munoel Maria da Conceiçil:l) tem sido victima 
de uma perseguição acintoaa, constante, que 
revela um prop3aito firme de constrangei-o a 
ab:tndonar a freguezia, para assim facilitar a 
·acção da. politica local. Unicamente, por essa 
r.1zão, Sr. presidente, não h11 outra causa .•. 

O SR. JAGUARIBE dá um aparte. . 
0 SR. FERNANDES DA CUNHA .. , O a prova 

são estes actos reiteirados que denunciam a in
tenção formal, o á tenaz porfia de perseguição 
politica para constt'anger o paIre Conceição a 
abandonar a. freguezia.. 

Primeiramente levaram uma denuncia con
tr"a o parocho encommendado ao governador do 
arcebispado. Foi o parocho ouvido : defendeu· 
se perfeitamente ; desprezou-se a denuncia. 

O Sn. JUNQumrM:- Era incapaz disso. 
0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- Ma.s, a autO• 

ridt>de competen~e reconheceu que tratava-se 
de uma denuncia calumniosa, que por esse mo
ti v o o vigario Conceição nilo podia ser pl•ocos
sado, que a queixa nilo tinha razão de ser, que 
era apenas pretexlo para perseguição- o sup
posto castigo desse famulo que o padre Concei
ção · tinha em sua onaa, maia por caridade dD 
que po1• nccesaiJade. 

Depois.llisso começaram, ou procuraram des· 
aoredital-ó, em publicações anonymaa-no Di~ 
rio da Bahia, segundo me consta, 

O primeiro factD foi o seguinte: 
O padre Manoel Mari~ da Conceiçil:o, zeloso 

pelo bem da parochia e desempenho dos deve
res do seu sagrado ministerio, accedendo 11 
roga.tivas doa principaes cidadãos da localidt>de,. 
para crear-se uma irmandade do Santissimo 
Sacramento, aceitou essa incumbencia, formu· 
lon o compromisso e o sujeitou a approvação 
do poder competente. O JÚiz de oapellas, 1° 
supplente do juiz municipal, o Sr Ma
noel Pedro de S. Paulo Rios, um dos h o· 
mens mais considerados do termo, propriot11rio 
abastado, influencia muito mais leg1tima e 
aceita do que a~ consideradas potencias 
da.quelle logar... . 

O SR. JUNQUEIRA :-Essas vivem á sombra 
do governo. 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA ... ojuiz sup· 
plente, provedor de capellas, S. Paulo Rios, 
pediu ao padre .Conceição que comprasse as 
alfaias necesso.rias para o serviço da irmandade. 
O Sr. padre Manoel Maria da Conceição foi a 
capital para pedir a approva~ão do referido 
comp1·omisso. 

Mas, emquanto elle tratava disso, armaram
lhe na villa um processo de estellionato, dizen
do-se que elle se tinha apropriado de 600$,des
tinados á compra de alfaias para o culto divino 
da irmandade doSantissimo Sacramento. 

Nüo se deram po~ vencidos, niio esmorece
ram no malefico pt'oposito. Reprodnziram a 
mesma denuncia, mais ou menos additada, pe· 
r ante o proprio Sr. arcebispo da Bahia. Proce· 
dando-se a informações e diligencias necessa
rias, em taes casos, foi desprezada mais uma 
vez a queixa ou denuncia contra o parocho en
commeodado • 
. Não desesperando ainda do exito almejado, 08 E' um processo doacommunal e absurdo esse 
perseguidores do vigario Conceição trouxeram qua cmneçou a organizar-se a 20 de Junhe · 
11ma denuncia ao ministerio da justiça, poder pro:dmo passado. Hoi de historial-o com todos 
central, para com a sua interferencia goverP..a· os seus vi cios de incompetencia e de fÓl'ma, 
mental inftuir talvez sobre 0 animo do venera.- de falta de jurisdicção, e de violaçilo de todas 
vol arcebispo da Bahia, afim de persua.lir ou as aolemnidades e garantias judiciarias. O 
obrigar 0 parocho Manoel Maria d;\ Conceição processo é um monstro informe, uma anormali· 
a ab~nrlonar a sua freguezia. dada estupenda. A verdade é que o Revd. padre 

Mas 0 ministerio da jnstiça cumprin exacta- Manoel Maria da Conceiç~o nlio recebeu os 
monto o seu dever; nilo dou importancia li de· 600$, nem os distrahiu de seu destino legal. 
nuncia ou não t~ehou fundamento para. proce- O juiz provelor de capellas, S. Paulo Rios, 
der; nem desceu de sua dignidade- para pro- ordenou que o administrador do patrimonio, 
teger o manejo ignobil da perseguição tramada Bernardino de Senna Lima, fizesse essa das
contra o parocho, o padre Manool Maria da Con· peza com a compra de alfaia•; mas o Dr. juiz 
ceiçilo. do direito da comarca, ao tomar contas da ca• 

Vendo o senhor feudal de Monte Alegre qua, polia, não approvon a desp 'Z!\: era o Sr. Dr. 
nem o podor central, nem o poder provincial, Innocencio de Almeida: Mandou, portanto, que 
concorriam p tra que elle e os seus se vissem li- o admin'strndo1· do patt'imonio entrasse com o 
vres do padre Conceiçllo, recorreram a outros I dinheiro, porquo não tinha julgado util ou 
meios. Ioga! a dospoza, o mandou recolho r o dinhriro 

Primeiramente, fizeram dar uma denuncia ao cofro. Era uma simples questão de legali
fulsa contraaquollo padre, por ter, dizir. m, cns-[ dade. Mns o administradot• do pntrimonio, que 
tigado rigoroHamente um seu criado, um sou , ez a despeza da compra. das alfaias, por ordom 
famulo. . . i do juiz S. Paulo Rioa,-aflligindo-se-com razlto 
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-por essa orJem do juiz de direito, o honrado 
o leal Sr. S, Paulo Rios- tranquillizou-o, di· 
zendo-lhe: Nilo se vexe, preste suas contas, e 
quanto aos 600$ A tantos mil réis,que despendeu 
na compra das alfa i as, po1• ordem minha,-aqui 
os tem, recolha.» · 

Portanto , o administrador Senna Lima 
prestou contns, que .foram a~provadas, e re
colheu o dinheiro ao cofre. Nilo ha, portanto, 
nenhum desfalque ; as uJfaiilS foram compra
das; a au1 importancia foi recolhida au cofre; 
mas apezar disso o· vigario está p1•ocessado 
por estellionatariot •.• 

Sr. presidente, aqui estilo 01 documentos, de 
alguns dos q uaes nilo posso deixar de ler certos 
trechos, porque é indisp9nsavel esea leitura 
lillra a continuação da expoaiç!lo dos factos do 
processo. . 

Aqui e.<tá a resposta do Sr. S. Paulo Rios ao 
R~vd. padre Conceiçito (lê) : 
. c Permiti-l-me, aqui mesmo, responder a 
V, Revma. aos diversos pontoa d& ru& reapeita
vel carta. 
. i. o Tenho a dizer-lhe, que V, Revma, nilo 
me procurou, nem a mais pessoas, para crear 
nesta villa a irmandade do Santissimo .Sacra
mento, e sim eu e uma das ·pessoas maia con
ceituadas desta villa, q,ue nos dirigimos a V. 
Rovma. para se incumbir de promover os meios 
de sua creaçilo, tanto que, neste sentido, forno· 
cemos a V. Revma; uma petiçito, firmada por 
todos nós, como deve constl\r da secretaria ec • 
clesiastica, para o referido fim. 

2, 0 Respondo-lhe, que ainda não me consi
dero no estado de me illudir por pessoa alguma. 
Ordenei, como juiz municipal que era naquella 
ciccasilto, que lhe fosse fornecida a quantia de 
iDO$, para, com m~is presteza, promover-se a 
approvação do compromisso da pretensa irman
daie. 
. 3.• Respondo que, sei que nllo sendo pre

ciso V. Revma. despender a referida quantia 
de 100$, com a. approvaçlto do compromisso, 
della lanÇou mão e comprou alfaias para. a 
Ulesma irmandade, cuja deliberação approvoi, 
. 4,o Sei que estão compradas as alfai•s, as 

quaes eram indispensaveis para ter lagar are
t'ari:la creaçíl:o • 
. 5.o R~spondo, que nenhum descontentamento 

teaho com V. Revma., pois, continuamos sem· 
pro nas mesmas relações de amisade, e nito 
Dle consta que, por tal motivo b~a desconten
tamento da parte daq uelles, que para esse fim 
ooncorrBram. 
. 6.• Re,pondo que, razões politicas da parte 

de alguns, que foram signatarios da alludida 
potiçlto, deram Jogar a que V. Revma. se des
contentasse, e deixasse de levar a etfeito a ct•ea• 
ção da referida irmandade, 

7 ,o Que, chegando V. Revma. da Bahia, 
da data nllo mo recordo, vi o li uma petiçlto que 
V. Revma. mostrou-me, que provava ter o go
vernodor do arcebispado assentido na criação da 
ip11andade. 

8. o Respondo, que ó eooacto quo (ui con11i• 
dado para dnr, contra V. Re,ma., uma queiooa 
p,or estes (actos, o{fo1·cccndo-se-mo procurador 
o. mais dcspc:as gratis. 

9.• Finalmente, respondo-lho quo, sondo 
chamado a juramento hontem. sobre a roferen-. 
cia do Jacintho Ferreira da Silva Passos, e n!(o 
de Manoel Fernandes Mascat•onhas (como diz 
em sua carta), e,· quando pretendia esclar6cer 
os (actos da re(Bf'enoia, o luis municipal, for
mador da culpa, n4'o consentia que isto fizes
se, oing'ndo-me somente a ái:st17'-sim, ou 
nao-, o que fi:; pela press4'o em que achei-me 
Supponho assim haver, com verdade, satisfeito 
a sua. missiva, podendo, desta minh a resposta, 
uzar como entendor.-Monte Alegre, 4 de Julho 
de f883. 
· De V. Revma. amiga e criado, M anoel Pedro 
de S. Paulo Rios.- Estava aellada, e reco
nhecida a firma pelo tabelliilo Frederico Mar
ques de Le!to. » 

Vê V. Ex. que fui obrigado a interromper. a 
narração que fazia {>ara ler a peça integral, 
cujo etfeito fica ass1m melhor impre'so no es
pirito publico do que ai del!a apenas destacasse 
alguns trechos. 

Vê-se, J?Ort~~onto, que o p•·oceaso é perfeita· 
mente pohtico e sem causa legitima e o facto 
da irmandade é apenas o pretexto procurado a. 
que se arrimaram as pot9ncias·locnes, para 
11eraeguirem o vigario, e obrigai-o a deixar a 
parochia. 

O viga.rio, nlto tem responsabilidade alguma 
no facto, nllo tem comparticipação alguma 
directa, o· vigario accedeu ao pedido de sena 
fre,g-uezes p11ora cre~~or essa irmandade, deu os 
passos indiapena!loveis para obter a approva.
ção da autor1dnde competente, nada ma1s. 
· O vigario, de facto, fez comprar as alfaias 

para a irmandade que não foi ainda. creada ; as 
alfaias estão na localidade, e o dinheiro que 
foi retirado, por ordem do juiz de capellas e 
entregue para esse fim, já entrou para o co-
fre respectivo. · 

Não ha hypothese alguma de . damno, nem 
sombra de ·artificio ou fraude, empregados para 
illudir a boa fé dos fregueze.a, nem de o vigario 
locu~letar-ae com os dinheiros da parochia; n!lo 
hadolo, criminal nem mesDlo dolo civil, na hypo
theao; faltam to:loa os requisitos indiapenaaveis 
á constituiçlo do crime de estellionato, a'gundo 
é definido e punido pela nossa Jegis!açll:o e 
pela legialação.dos povoa cultos: é, portanto, 
um processo politico para inutilisação de um 
homem, e esse homem é um sa~rdote, o viga
rio da parochia I 

O Sa. JuNQUEIRA. :-Apoiado. 
O Sa. FJCRNA.NDIIS DA CuNHA.: -N llo podaram 

arredai-o, ditfamando·o com denuncias cal um• 
niosas soa r.oderes ecclesiaatico e civil; quereDl 
agora inutrlisal-o com um procosso politico, 9 
escrivão de orphãos Modesto já morreu, ci preciso 
que o padre Concoiç!lo, ou morra, ou, intimidado 
sob a prcssllo do risco de ser assassinado em 
alguma emboscada, ou quando venha de sua 
morada para a villa,ou para a parocbia, da qual 
·dista tres ou quatro leguas, ou quando saia a 
serviço do seu sagrado minislerio, aterrado, 
abandono a parochia. . 

Quando ao virem livres do padre Conceiçilo, 
como çat•l!o com o tenente Barro to. 

O Sn. JuNQUEIRA:- O professor. 



O Sn. FEnNANDIDS DA CuNUA:- Não ouaut•ito 
nada contl•n S. Paulo Rios, porc1uo ó grande 
propt•iotnrio nn torra, tom fnmiha numerosa, 
pnrontes o adhorontos,e o caso ô um pot1co mais 
ilitllcil ; mas nlto estilo mniH contou tes com 
S. Paulo Rios, porque alio nilo se presta a ser 
instrumento passivo para fazer processos falsos 
de porseguiçlto aos conservadores:- o S. Paulo 
Rios, Sr. presidente, é o i• supplonte do juiz 
municipal do termo, e, portanto,autol'idade legal 
o competente, na falta. do juiz municipal for
mado; estl>, porém,esbulhado do sua jurisdicçilo 
pa1•a ser essa e:tercida pelo presidente da ca
mara municipal Joaquim Bellus, irmão de Ma
noel Bolla~, tenente-coronel nomeado, antes 
da ultima oleiçilo geral, incompativel por esse 
facto, o por ser juiz do paz, 

Mas, Sr. presidente, o processo ô feito por 
autoridade JDcompetente, porque é pelo presi
dente da camara municipal,o Sr. Joaquim Bel
las, o qual nilo ó supplento de juiz municipal; 
os outros supplentes se incompatibilisaram tum
bem, por terem aceita1o cargos publicas e pa
tentes da guarda nacional ; mas S. Paulo Rios 
não está incompntivol, e elle é o 1° supplento 
do juiz municipal do termo, accrescendo; que 
já exerceu jurisdicçilo por 2 annos, e sómonta 
agora é que descobt•iram que el!o perdeu o 
direito ao cargo de aupplento do juiz municipal 
e não podia assumir a jurisdicçito, por ter pres
tado j uramorüo um dia, depois do exhaurido o 
prazo marcado pelo presidente da provincia ! 
_ Senhores, basta a narração do facto para ver

se a insidia, a pot•fidia e a f1•aude eleitoral in
cubadas no bojo do tudo isto. Pois então, o pre
sidente da cama1•a municipal é que ó a auto
ridade competente para declarar o 1• supplonte 
do juiz municip~l S. Paulo Rios exautorado 
do direito a1 oxercicio daquelle cargo, para 
cassar-lhe os poderes que o municipio lhe 
conferiu 1 

·Em que lei se fundam-os· que o espoliam do 
seu dit-ei to, o criminosamente usurpam a ju
risdicçiio quo lhe compete 1 Pois olle ó o i• 
supplcnte, o não póde exerce1• a. jurisdicçilo 1 
Nada prova que el!o não houvesse prestado ju
ramento dentro do termo Ioga.!. Si assim foi, 
como o consentiram 1 Quom lhe deferiu o ju
ramento 1 Por .ventura levantaram duvidas na 
occasião o levaram-n'us ao conhecimento do 
presidente da wovincia 1 

Reclamaram do poder competente a soluçl!o 
dessas duvidas 1 Ní'lo ; oxautoraram·n'o por si 
meHmos,o encartaram na. autoridade mumcipal 
da justiça local Joaquim Bellas, apena.s verea
dor; ir mito do chefo-Manoel Be!las,-para dar 
andamento á machina infernal dos processos 
politicas. 

O facto ó grave, iro trago ao conhecimento 
do senado, para quo o ministorio informo-ao do 
presidente da provincia, e expeça as ordens na
cessarias para ser reintegrado no oxercicio da 
autoridade legal S. Paulo Rios, i• supplonto 
do juiz municipal, o quo já exerceu o cargo, e 
nilo Jo~quim Bellns, · moro vereador. 

.!\las, Sr. f!rosidento, como S. Paulo Rios 
não se prestava a processar o vigario, Manool 
Bailas manda dar a denuncia por um promotor 
ad hoc que se chama ... 

O Sn. PnmsmENTE :-Previno ao nobre se
nador que faltam apenas 5 minutos. 

O Sn FEnNANDIDS DA CUNHA :- Abreviarei, 
o concluil•oi, Sr. prosidento; nlto insisto em 
procurai' o nomo para não tomat• tempo ao se
nado. 

Segunda illogaliJado, S1•. presidente : pro
cesso instaurado o feito por juiz incompeten
te ; denuncia .dada por um promotor nomeado 
ad11oc, havendo na comarca promotor formado, 
que· é o Sr. Dr. Folinto Bastos. 

O Sn. JuNQUEIRA :-A justiça de Monte Ale· 
gre ó assim mesmo. 

O S!l. F!DilNANDES DA CuNHA :-Nem ao me
nos foi um adjunto do promotor, não; foi um 
prometO!' aà Jioc quem deu a denuncia contra 
o vigario da freguezia., havendo na comarca 
prometer formado ! · 

O viga rio monta á cavallo, Vtli a séde da co
maL•ca pedir providencias ao juiz de direito, e 
diz-lho: Senhor, querem asa.ssinar-me, perse
guem-me, ou reclamo garantias. O juiz de di
reito o' Sr. Dr. Quintino Ferreira da Silva; 
manda o promotor formado assistir li formação 
da culpa para garantia. do vigario e da justiça: 
o pt•omotor formado segue para' Monte Alegre 
com o vigario Conceiç.ão; quer funccionar no 
processo ; -a sua competencia não é reco• 
nhecida, a sua in tervençilo é ropollida ; - pode. 
vista do processo para dizer sobre a instrucção 
da culpa, e promover o que conviesse a bem dl!i 
verd"do o da justiça, e pronunciar-e& sobt•e 
o depoimento das testemunhas; não lho dito 
vista do processo : quer habilitar-se com o pre
ciso conhecimento do causa para informar ao 
Dr. juiz de direito, e para exercer o seu minis
terio,- requet•endo e promovendo as diligencias 
judiciaos necossarias ao ese!arecimentó da ver-. 
dade dos factos, a certeza da pessoa do delin-: 
quente e da rosponsabilidaie t•espoctiva, ní'lo 
o póJe fazer : os mandões de Monto Alegre 
quebram a arma da justiça li facn das suas pro
prias autoridades, dos seus representantes le •· 
gaes ; não respeitam nem ministerio publico, 
nem juiz do direito; as normas logaes são trans
gredidas, o desobedecidas as autoridades com
petentes! ..• 

O que fazer, Sr. presidente 1 Como appellar 
para a garantia loual 1 Como, pois, nos argúem 
do tomar tempo ao senado, trazendo para o 
seio do conselho nacional factos rlosta fia~rante 
anormalidade, e desta petulante 1\udacia ?! .• 

O vigario Conceiçlto · ha. do ser pronunciado, 
e talvez condcmnado ! E!le toma um advogado 
no Camisão, leva-o comsigo, fazendo as despe-· 
zas nocessarias, apresenta-se no dia da inqui
rição das testemunhas; não se consente, porém, 
~ue o advogado exerça o· sou ministerio, defen
da o indiciado. Não, o crime ó inafianç~vol, o 
réo está presento, por consoqurncia o advoga .. 
do nilo o pôde defender-diz-lhe o ,juiz dn culpa!. 
Justiça de Monte Alegro ! .. O advogado nadà 
podendo fazer, nssigna de cruz os depoimentos, 
som poder-nem ao monos-contestar as tes
temunhas, quanto mnis requerei' perguntas. 
O vigario, á vista disto, pondél\1 no juiz:-mas 
ou sou o indiciado, o denunciado, quorr, defen
der-me; cabo-me o direito 'do contestar, por 

' I , 

f 

l •·. 

í~ 
1 
I 
' 



mim mesmo, ns testemunhas. Pois b~m. rus
pond••-lho o juiz Bellas, faça-o, mas simplel· 
mento por-sim e não ; - nllo póde aptll'ar n 
ma teria da defeza, não pó te articular fa tos om 
seu ab·mo, nllo póde contestar as testemunhas 
pt•ovnndo qualquer motivo Je incredibilidade 
doa depoimentos, qualquer causa do incapaci
dade moral ou juridtca, ou mesmo qualquer 
motivo de suspeição das mesmas; nada al>solu
tamonto, defenda-se por- sim ou- não, sim-
plnsmonte !. • • . 

lato nllo ti contest1çlto, Sr. presidente, não 
póde set• defeza l No acto da inquiriç!l.o tolheu-se 
ao denunciado o exercício d' sagrado direito 
de defeza, contra todas as le;s criminaes o do 
procoss<> I Senhoras, este acervo de violações, é 
um dedalo inextrincavel de violencias! DeiX>tr
se pronunciar e expedir-se manJado de prisão 
preventiva, por ser inaftançavel o auppoato de
licio .; corret• o risco de ser ~reso, som crim• e 
sem defPza. O vigario, alem de desmorali
sado publicamente, ou mesmo de ser assassinado 
no acto da prisão ••• 

0 SR. SILVEIRA DA. MoTTA. : -:Essa 6 a noaas 
vida constitucional! 

0 SR. FERNANDES DA. CUNHA. : - . , , como se 
costuma muitas vezes lazer, dando-se cabo da 
vida desse desmancha prazeres ! ••. 

0 SR. SILVEIRA. DA. MoTTA.: -Esse é o esta.do 
geral. 

0 SR. FERNANDES DA. CUNHA. : -, • , era SÓ O 
que ro•stava ao vigario. O vigario pede provi
dencias, pode garantias, pe.lo men• a .. a conser
vação de sua 1 assoa, e eu jà me contento com 
que não assassinem o infeliz vigario Manoel 
Maria da Conceição, porque commetteu o crime 
horrendo de ~ar o seu I'Dto à meu Olho 1 ••• 

As t ·stemunhas d •ate processo, Sr. presi
dente, são todas autoridades loc:te~, são sup
plentce de delegados e subdol gados, agent"S 
da collectoria geral, ou provincial, e algumas 
alto até parentes do chefe local, o Sr. Bollas, 
pelo menos uma. Que merecimento tem, ou 
póde ter ~sse processo 1 E' sim pleRmentc um 
'(lrocosao politico para a inutilisaçiio de um 
homem, e esse homem-é um sacerdote, o vi
gario da parochia ! •• , 

Agora p·•rgunto eu: devemos crusar os bra
ços, e tolerar impassíveis que, a sombra de uma 
bandeira' politica, ruguloa de ald ia abusem de 
uma protecçllo indebita para, à cust 1 de uns 

. vot s forçrtdoa e illcgit mos, dando diplomas a 
candidatos imposto<, sem Al~montos, sem· pres
tigio, sem anoio na opinião d.1 provincia, 
sorom m·ontidos nessas localid odes, usuf,•ui
rem-nas locupletando-se com os cargos publi· 
cos, e<n dotrtmonto da justiça e da moralidnde 
da administração pu J!ica. 'I! 

O SR. SILVEIRA DA MnTTA.:- Esse ó o estado 
geral. 

O SR. PRESIDENTE :-Previno ao nobre se
nador que est~' finda 11 hor.L. 

0 SR FERNANDES DA. CuNHA.:- Obedeço á 
V. Ex., o sonto-mo, Sr. presidente, mas, como 
natllrnlmcnte o requerimento ha de tet• oiscus
silo, resMvo-mo para assa opportunidude. Só 
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quet·o garantia sória para o vigario Conceiç"o, 
o qual jâ teve habcas corpus unanime na re· 
lação da provin"ia da Bahia, prova de que o 
pro~esso é simplosmente uma perseguiçiio po
litica, 

Neste sentido envia a mosa um requeri-
manto. 

Ficou sobre a mesa J;lara ser apoiado na ses
ano . seguinte, visto Jà ter passa.Jo a ·hora 
designada J;lllra a apresentaçlto de requerimen
tos, o segumte: 

Requerimento 

c Requeiro por intermedio do ministerio da 
juAtiça : 

ci.• Cópia do processo instaurado cont1•a o vi• 
gario Manoel Marh da Conceição, a pretexto 
de estellionato, no município de Monte-Alegre, 
comarca do Camisão, provtncia dilo Babia. 

c <a.• lnformaçlie~ do juiz formador da culpa, 
do Dr. juiz d • direito da. comarca· e do Dt•, 
promotor publico da mesma. 

c S. R.-Senado, 27 de Julho de 1883.-J. 
J. Fernandes da Ounha. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO lll!l llfA. TERIA. ICNCICRRA.DA. . 

Votaram-se e foram succossivamente appro
vados os ar ta. • 0 1 2•, 3.• o 4• da proposta do 
poder executivo, convertida em proj ·cto de lei 
pela camara dos deputados, n. 52, de 1883, que 
tila a força naval para·o exercício d; 1884-
181:15, 

Foi a proposta adoptada para pa~sar á 3• dis
cussão. 

FORÇAS DE TERRA 

· Achando-se na sala immediato o Sr. ministro 
da guerra, foram sorteados para a deputação, 
qu9 o devia receber, os Sra. Chr stiano Ottoni, · 
B.1rilo da Laguna, e Leiio Vr·lloan; e sendo o 
mesmo a nhm• introduzi lo no salão com as for
mulidalos do estylo, tomou assento n1 mesa, á 
direita do Sr. p1·esidente. 

Entrou em 2• discu'lBIIo, com o parecer da 
commisaão de marin'1a e g'•erra, o art. i• da 
pt·oposta do pod~r ex,cutivo, convertido em pro
j •c to de lei p••la camnra dos doputadoq, n. 56 de 
t8S3, que fixa aR forças de terra para o exer- · 
cicio de 11:184-1885. 

O Sr. Oorreia 1 - Navega em mar 
sereno o batel ministerial, que o nobre senador 
J;lOr tv.inas Gernos, o Sr. Silveira Lobo, com in
JUBt'ça qualificou d~ call.ambcque, Em torno 
do gabinete agruparam-qo todos os chefes que 
fót•a deste convivia n•io poderiam encontrar-ao; · 
nem uma voz dis<onante, nom moamo a doq mi
nistros do gabinete pas•ado, os mais flagel
lados pelo gabineto actual: apenas um perigo 
se divtsn n" horizonte-o o do naufragio eloi
tot'RI do nlgum dos nobros ministros. 



E''cel'to quo o nobre ministro dos negocias 
estl'l~ngoiros dec!aJ•ou hontem que,. comquanto 
muito desejo o triumpho eliJitoral do sous coi
Iogas dópeudontos do rooloiçito, com tudo nom 
o governo tomará medida alguma do inter
vonçlío, nem se· julgar1i em circumsta.ncins 
criticas, se sossobra.r alguma.· das candida-· 
tura11. 

o· SR. SoARES BIIANDÃO (ministro dé cstran· 
geiro9):-Esta ultima parto ni!o disse ou. 

O SR. A\'FONSO CELSO :- Disse que ·o pro
prio ministro da guerra. nilo quererá ser eleito 
por meio do taes medidas. (,ipoiados.) 

O Sn. MINisrno DA· GumnuA :-·kbsoluta
mente. 

O Sn. CoRREU: :;....Nlío·comprehendo· o pro
testo. Não rstourdizenrlo que o nobre ministro 
da guerra· queira,intervii-'indebitamente•::estou· 
me referindo simplesmente á observação• do 
nobre ministro· dos· negocias· estrangeiros, de 
que, si,- infelizmente1 não puder navegar des·· 
empedido no !llal' eleitoral qualquer dos esoa
lores ministeriaes, a náu não soffrerá com isso. 

O Sn. SoARES BRANDÃo· (ministro• de es-· 
trangai!'os) :-Isso eu nito disse. 

O• Sn. CoRREIA :-Então ha algum perigo 
de submersão total, si houver qualquer si_. 
nistro 1 

0 SR. SOARES BRANDÃO (ministro de es
trangeiros). :-Restabeleço apenas o que disse. 

O SR, AFFOllSO Cli:tso :-E para· firmar um 
princip'o, isto é, quo para o governo não deve 
sor indifferente nem a ree!Aiçilo dos ministros 
nem a eleição dll seus· amigos. A questão ó de 
não servir-se de meios otliciaes. 

O Sn. SoARES BRANDÃO ( ministro de es
trangeiros) dá um aparto. 

O SR. C.onnEu:-Mas suppondo que o re· 
su!tado eleitoral nilo seja favoravel a algum dos 
nob1•es ministJ•os, entendia•ou.que· o nobre mi
nistro dos negocias· estrangeiros· julgava que 
isto não ora.motivo para retirr.r-se to.!o o ga-
binelo; · 

0 SR. SOARES BRANDÃO ( ministi'O de es~ 
trangeiros ): -Não entrei nessa questil:o. (fia 
o~tros apartes.) 

O SR. CoRREIA.:-Supponho que o ministerio 
àCtual procederá neste assumpto de accórdo 
com os precedentes estabelecidos pelos seus 
antecessoras. Ol'a, não· sei si vai com vento 
galorno a candidatura 'do nobre ministro de 
guerra, nom vou renovar o assumpto do reque
rimento aprosenbuo pelo· meu honrado amtgo, 
se.nador pela provincia do Coara. Qunro, po
róm, fazer algumas revelações acerca do modo 
por quo está S•1 contendendo o interesse que o 
govet•no deve tol' pela candidatura dos minis
tros, n:t prov.incia do Rio Orando do Sul .. 

A oloição tlo 4• diatricto dossa província foi 
retardnda para. depois do encerramento das 
oamara•, isto contra a:vonta.do do nobro minis
tro do imporia;- foi o quo colligi das pala-· 
v;as quo S. Ex. a osto respeito aqui profe
riu. 

Não sei si com ou·scm l'undàmento tliz;•so que· 
a rosolbçüo·quo o inspector da tbosoUI·arh do·· 
Rio Grande uo' Sul' tomou· acerca dil mesa· da· 
rond"s do Polill!i" t~m relação immediata com· 
a roliJiçito do nobre ministro do imporia. 

o gabinete passado· promulgou· em 24 de~ 
Março deste anno um decreto: relil.tivo ás mosas 
de rendas. Direi, de pass3gem; que ma· 
parece ser uma illegalidude' a· expedição deste' 
decreto : primeiro, porque· fundil.-se no art·: f5· 
da lei n. '201S de 5 de Novembro <le iSSO; 
que absolutamente não confere·semelhante au
torização; e· em ~· Jogar, aiuda' quando tal' 
autorizaçllo estivesse no artigo citado; tinham 
passado dous · annos·dentro· dos quaes era· licito· 
ao ministro uza1• dil attribuiÇão, ii vista àa 
expressa dispoaiçlt'o do' art~ 19 da lei do or
çamento de fS73, 

O art •.. 4• desto. decreto• dispõe (lê): 
c As mesas•· de rendas· situadas nas·frontei,. 

ru, ou· perto de lias, as· que se· acharem proxi
mas ás colonias fundadas no Imperio, e dis-· 
tantas de alfandegas ou em Jogares onde haja, 
ou convenha desenvolver o· comme!•cio directo 
com os portos estrangeiros, .poderão ser ha
bilitadas para. fazar·tambem os seguint9s des
pach.os mediante as cautelas tlscaes' que· o·go-
verno Julgar necessarias.»· 

A resolução da que, tão dos' despachos nas 
mezas da rondas foi deixada á decislto• do 
governo. 

O i~spector da thesourarin,. porém,. resolve11 
p~r. SI a questão, sobro a mesa. de: rendas. dO' 
Pelotaa,. o sujr,itou seu. acto ó..approvação do 
ministro da fazenda.,. servindo-ao do artigo,. 
· quo, como o senado acaba . de vôr,. refere-se ás. 
mezll:' do rendas das fronteiras,. ás que estilo 
prOlttmas a estas. e ás que se acham. perto das 
colonias fundadas no Imperio,. circumstancias 
em. gue se acham: outras mezas de t•o:adas.da.. 
provmcia do• Rio Grande do Sul, quo não a. de· 
Pelo tas. 

O que rosolveu.o governo·a.este respeito 1, 
Acerca dessa decisíio especiaL do inspe

ctor da thesouraria do Rio Grande,. referente só
manto á. mesa· de rendas de Pelo tas, diz-se. que· 
ella foi dada assim precipitada o incompetente
monte para facilitar. a.rJeleição do nobro mi
nis Iro do im p ''rio. 

Teró. o nob!•O presidenta do aonselho,. ministro 
da fazenda,. sanccionado. est~ acto do.inspector 
da thesouraria 1 

Mas, não é este unicamente o facto que soai
lega do inte1·vcnção do governo no pleito alei-. 
torai do Rio Grande do Sul. Na propria repar
tição do nobre ministro da guerra, se diz que 
tem sido tomadas providencias motivadas por 
esta reeleição. 

E' aRsim que estando na guarnição de Sant.a 
Anna do Livramento o medico militar Dr. Si<inio 
Pontes, quo para alli fóra ultimamente, niio se 
prestando a cortas oxigoncias de caracter pnrli
durio,foi incontinentaromovido para o Alegro to. 

Deste facto tratou o O onscr1lador de- H do 
corrente, qno hojo recebi ; o poço licença para 
fazer osta leitura, ainda que isto contrarie 
no nobl'O senador por Minas Goraes, o Sr •. 
Màrtinho Campos, pol'quo si o nlío fizer S. gx, 

I' 

'" 

\; 
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·dirá· que sou. um plagiado, e que repito.ac1uillo .O Sn •. Con!UIIIA:- Não quero f!preciar .esse 
que JIÍ:estú .dito nas. gazetas: ,(lê) · · juizo. do nobre senador, 

« A.guarniç~o ·de S. Gabriel reclamou um ·Vejo que todos os directorias 'locaes tom 
.medico que .substituísse a .falta elo J)r, Pedro. indicado um chefe i a.dissid·énoia que alli ha, 
·dos Santoq,,falleciílo ha .pouco tempo. reconheço, me. pa~ece não ter . grande rami· 

·«·Para preenohimento.dease lo8a~,.foi tran,., ficaçilo.na provmcta, 
,ferido da .guarnição de Alegt•ete, o.Dr. Lelio Si o .. nobre sonadot• desgostoso .com razão, 
:da Piedade, para a. de:S · .Gabriel,.e da.de.Li· . CQJ!IO .fiO .acha, com .a direcção do .partiílo :.li• 
-vramento o D.r, Sisino para.Aleglete. : bera! .quiz.~r !luxiliar. o ,partido conseJ!Vailol' 

,c PoJ•tanto, .temos.: na sua provmcm ..•. 
. c O 'Jogar a preencher · n·ra •um · unico, e ·O Sn •. HIINRIQUE n'AviLA·.:- Ni'to eatou.des• 

·para i•S.flo 'foram · desaccommodadO.fl 'dous. goatoso ·com o c partido liberal,.mns.apenas .com a 
'ilistinctos faeultativos, •ficando a cargo da .direcçlo delle, 
enfermaTia militar no 'Livramento um me·• O Sa.··cannBIA:- Pondere o ·nobre ·senador 
'dica paisano, ·o ·Sr. 'Dr, ·Campos • ·majorl que o facto nlio1!eria·re.prehensivel gorque · ti• 
'honorario· do exercito, contM •todas . as dia·· 

1. h'b nha por si o p1·ocedimento de lor •-stalil-ey, 
posições ·mr ttal'es, que• pro 1 em•·um tal pro-· concfedeDerby,chefeproeminente'dopartidocón-· 
;ce(jimento • · : servador, ení que era tradicional a influencia 

c ·Esta singella 'ellpoài~llo ·iiemonatJ•a que 0 ' âe sua 'família, mas que ·entretanto se ·:11cha 
Dr. ·-sisino foi ·viciima de per.s~guiçi!o·e mà agora sustentando o ·partido 'liberal com :Qla· 

·vontade· dstone. 
« :A lei 'foi ·rasgada; o•Dr. ·Campos, páizano1 

tomou costa da elifer.naria ·militar, ·mas,. o Dr.: .O.Sn •. HB!ilniQUE.o'AvrLA:- ~E o partido con• 
· Siiinio foi· par<~. ·.A:legrete! .,. servador . no Rio Grande, quereria aceitar as 

Noticia ainda o Conseruador que ·se acha· .minhas.idéiaa 1 Si :AS aceita ••. 
•servindo como ajudante de. ordens o Sr.:Pedro · O.·Sn •. CoRREIA:- 0Jlobre senador ~à:faz,al
José do Canto, que a mesma folha diz ter-tido . guma:conce.f!Sllo.que.a província,. o OUVIrá .e.ver

:parte no incendiada typographia da T·ribuna .. •se-ha .o resultado .. : Em todo caso não.s.eria 
· Aind~> a mesma folha,·e terminarei por· hoje cousa.impoB.flivel ijli.ficouJiquidado. · 
as referencias a e lia feitas,- noticia que o paq-a- Vê, pots, o nobre ministro . que •na provincia 
ílor.de: S .• .Gabriel diatl'l!the . dos cofres .publicas .do Rio Grande se diz que o governo està inter· 
dinheiro .para transacções :particulares. : vindo para reeleição do seu colle.ga do lmperio. 

Costumo acompanhar a marcha. politica das Estimarei fornecer.agora ensejo pnt•a que o .go· 
.províncias. para .formal' juizo ácerca do cami- verno venha ·demonstrar que taes apreciação 
'nho ,q.ue aâ cousas nelláa vão tomando, .e devo não silo exactas, e que ellé se·mantem na poli• 
dizer ao,senado, talvez cause elltranheza esse . tica de ·reprovar tudo quanto fór intervençi!o 
meu ·juizo, ,que reputo a província 'do'Rio .Gran· da auto rida le para conseguir ·a victoria·elei· 
de do Sul uma daquellas em que dentro de torai dos meml:lros do ministerio. 
algum tempo o pa1•tido .conservador teró. mais Acabo de -referit• que, segundo apreciaçlSes 
.força. que desejo vêr contestadas, a-precipitada -raso-

Ainda 'hoje chega-nos a noLicia de uma no· 'luçlio acet•ca da mesa de rendas de Pelo tas ·Dilo 
va e importante dissidencia no. partido liberal, foi acto unicamente motivado ·pelas convenien· 
.o rompimento do Dial'io do Rio Grande com o cias fiscaes, lileJn a remoção ino,Pinada do cirur
,partido dirigido p.;lo nobre senador o 'Sr. ·Si!- gilio militar Dr. Sesinio;de·Sant Anna do Livra· 
v eira Martins. ·Era folha até agora dedicaíla á mente para o Alegrete, inspirada tilo ·sómente 
politica do honrado senador. . ' pelas exigoncias do serviço militar. Bom ·-aerá 

· . Os erros do partido liberal tom· sido muitos ·mostrar que nllo é exacto este modo de apreciar 
Jla província 'do'RioGrande, e, cumpre nilo ol- semelhantes actos. 
Yidal-o, sito o• erros dos .Partidos q~e.principal- ,Representação que. recebi de Sant'Anna do 
mente concorrem para alterar as situações po-· Livramento diz-me ,que 0 .sar\iço. militar exigia 
liticas. Ora, que o. partido liberal ao enfraque- cousa ditf•rentei e q11anto á ordem dacla pelo 
.ce, dis<e-o sem nenhuma reserva o nobre se- inspector da thezouraria em relaçi!o á .. mesa de 
. nador por aquella p1·ovincia que.hontem occu- rendas .de Pelotas, 0 •Oommercial do rRio 
pou a tribuna.· · · ·orande·.faz ver que ella antas contraria os in· 

O Sn. JAGUARIBE :-Já o .tinha dito antes' tercsses fiscaes. As>im se o:~~prime esse· j<>rnal 
.outro nobro .senador. pela mesma província, que (lê): 
declarou o seu partido em.liquidação • · . «.O .inspector rla thezouraria ao moamo tempo 

O Sn. Conm:IA:- Qual t!os partidos lucrara. que dava concessões de .uma alfandega a .Pelo
com osso enfJ•aquocimenlo do liberal1 Serà o tas, em cujo ancoradouro carregavam ou dosear• 
partido rr.publicano 1 .regavam vinte o duas embarcações de longo 

O Sn. HENRIQUE n'AvnA:-Não. curso, ordenava que o pessoal do fisco ao reco-
O Sn. ConnEu:- Nuo, diz 0 nobre senador •. Jbesse a alfandego. desta ciJado, tornan<lo-se 

assim a mesa do Pelo tas uma alfandega conven
Logo ha de ser o partido conseJ•vador que muito cionnl. 
bravo torá do ser alli o mais fórte. «Alfandega convencional, sim, porquo o ad~ 

O Sn. HENRIQUE n'AvtLA.- O que falta no minstrador e oscl'ivlto não poderiam tot•nat·-se 
pa~tido conservador no Rio Grande ó cbofo i. Briarôos para com os multi pli c os braços at
alh ello nilo tecn chefe. .tondorom no grande serviço oxtorno. o intorno 
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que exigia tão !irando conjuncto de emhnroa. 
ç!Ses a sorom policiadas, fiscalis·1daa, conferen
ciadas e despacli·• das; para attAnd,;l-o tinham 
de convencionar com os despachantes o donos 
da~ mercadorias." 

Como o nobre ministro vê, nA:o tenho d11do 
opinillo sobro o ac~rto da deoiailo de que se 
tratl\, porque hto não <·aberia aqui; limito-me a 
assignular a incompetencia do nispector da tbe
zour. 'ria para dar es•a ordem e os inconve
nientes fi•caes que llella r ·sultaram; moti
vando assim a sua •a' ta Je que a provide11c a. 
teve unicamente por fim o interesse eleitoral. 

· Quando em uma das sesi!S s passadas til•e a 
honra. de Jirigir-me pela primeira vez ao nobre 
mini strct da. guerra., mostrei a. urgente conv~
niencia de completar-se o qua:lro do exercito, e 
li o •1ue a e11te respeito diz o nobre ex-mini,tro 
daguerra em seu relatorio. PILI'eceu-mo o nobre 
ministro inclinado a adoptar algU111a. 'provi
dencia que obstasse á continuaçllo Jo facto irre
gular de s~ terem votado leis de fllrçaa pará niio 
serem cump1·idas, e de estarmos agora. tratando 
de uma. re$olução que, parece, terá a. mesma 
sorte. O nobre tuint,iro chegou a exprdir aos 
president ·a de província um~ circular no seu-

. tido de attender a este importante serviço pu
blico; mas niio vi que S. Er. advogasse na 
ca.mara i iéa alguma que tendesse a tornar 
eft'ectivos bs seus desejos. 

A lei com que nos occupamos, si pasqar qual 
se acha, chegará a. seu termo sem que os qua
dros do ex •1·cito estej •m co>npletos; 

E' tempo ainda de evitar este grave inconve
niente que a commisaão de marinha e guerra 

. · assign •la de mo.!a friznnte nestas palavra• (lê): 
"Sendo a. força pedid:1 a mesma. que foi vo

tada nos ultimo; annos, e não tendo v11riado as 
nosq·IS circumstancias, a commisqilo opina que 
a. dita proposta deve entrar em discussão e s1r 
approva.da, poisqu ·,bem que diminu·o seja o 
nume~"o rle p · ·aças de p ·et, com tudo, pelo estado 
de nossas finança,, não podemos agora eleval·o»e 

A nobre commissào manifesta o p9zar de não 
poder ehvar o numero de praç·•s, e ainda. 
maior pezar por se não completur o numero vo
tado, para o 'u>tl existe verba no orçamento. 
Tum o nobre ministra qualquer esperança do 

· que, votada a. lei qual se acha, conseguirá o 
numero de p•·aça.s nelb fixado 1 · 

E acod~ aqui 'naturalmente uma pergunta 
que vou faz>r ao nobre ministro : si resolveu 
jâ a q11·•stão da agglomoraçilo de alumnos om 
num,,ro excedente ao legal na escola militar 
da córr e, ass11mpto que ficou osclarociJ~ quando 
pola primeira voz o nobre minist1•o veiu ao se
nado 1 O numero do alumnoa matriculados é 
actunlm.,nle o m"smo que O!' a no nrincipio do 
anoo lectivo 1 Quantos fo·am inhabilitndos o em 
quo propnrç1io está boje o numero legal c~m a 
excesso já nota lo 1 

H11 um ponto de muita imporbncia que de
s~jo .fique cscl~rnr.ido: ó o de s~ber quantos 
offic1ao• ar••e!(lmon !.adas estão fórn. do sons 
corpos o em serviços que o. lei rlosignn. para 
outr"s clnssos do oxel•cito. E' prec so demon
strar q uo a lei deve sor cumprid 1, não só por 
quo ó loi, son:•o tambom polo> inconvPniontos 

numerosos que r~sultam·de serem distrahidos 
das fileiras os officiaes a.rregi•r.entadoa. 

Esse 11buzo funesto, <(UO Prrela das tlleil·as os 
res;>activos oll!ciaes, e das COinmissõe; aq u lles 
que a. ellus Jeviam ser chamados, pare ·o que 
v •i creando taos raizes, quo silo impotentes 
todos os esf.>rços par11 collocar as cousus no 
terreno de que nunca deviam ter sabido. Os mi
nistros rei nci lem na violaçilo da lei, apezar dos 
protestos que 1nais de uma vez têm fdto. na tri· 
bulia, de que hilo de observar restrictam nto o 
p~eceito l:•gal. Nenhum mi~istro se an.i~ou 
a1nda a d1zer que ha 11oce•silade de mo•hncar 
a lei; todos reconbec·em que é a que <leve vi· 
gorar; mas, no que respeita ao cumprimento 
que deva ter, msto falham compl•tamente. 

Eu desejava ainda. ter seguran~a., por decla· 
raçilo do nobre ministt•o, de que a Jisposiçllo da. 
lei !jUe prohibe formalmente a. applicaçilo de 
castigos corpor 10s 110 exercito, é rehgiosamqnte 
respeitada. Nilo desejo contrapô•· minha infor
maçilo pessoal ás que officiR!mente tiver roce· 
bido do nobre ministro; mas qu~ro que S. Ex. 
declare si, pelas informações constmtes na Re• 
crataria da guerra, em todos os corpos não se 
appl cam castigos corporaes, e que, portanto, a. 
lei ó invariavolmente cumprida. Si tal é a in· 
formação que chogou aos ouvidos do nobre mi· 
nistro, direi que S. Ex. se informe melhor. Este 
a.ssumpto e melindroso. 

OSa. JAGUARisi!I:-Apoiado, só a duvida já é 
horrot·osa. Castigos physicos nesta época I 

O Sa. ConnEIA:-Cast1gos corporaes, expres
samente abolidos no exercho, são entretanto 
.ap licados, segundo noticias qua chegaram a 
meu conhecimento e que reputo fidedi!l'nas. 

Ao nobre ministro foi dirigida uma repre
sentação do capiL!Io honorario do exercito, 
Eduardo Carlos Rodrigues de Vasconcello.>, 
ajudante interino do arsenal de guerra ·de Mato 
Grosso, reclamando contra. a. suspensão que lha 
foi imposta, B'lspens§o que não Lem o caracter 
da que foi inflingida aos vereadores de Valença, 
segundo a explicação do nobre president~ do 
consBlbo, quando dis.e que a porta1•ia Jo presi
dente su1pendendo a·cama.ra municipal daVa
lença de v e-se· ent 1o~or deste modo : que a ca
mara do quatriennio IU1tual não deve funcciona~ 
emquanto a ontra estiver em exercicio,-como 
si esta i é a devesse ser ennu nciada pela for
mula:-Fica suspensa acamara municip,tl. 

A su•pen<lto do ajudante intei'Íno do arsonal 
de guo1•ra de Matto-Grosso traz todas as doloro
sa~ cons~quenr.ias deste acto. 

Ora, Jeqejava. sabor como o go1•erno encarou 
a r·'pres'ntaç!Io. Elia foi impressa em Cuyabà, 
e o capitão Rodrigues dl'l Vnsconcello.g a fez pra· 
ceder destas palavras (lê): 

" Não posqo d'J prompto desenvolver uma se
rin longa de factos, em que revel i a maior 
prudencia o bonhomi~, afim do evitar incom· 
modos, vexames e priv1ções, quo me sobroviriito 
logo quo eu tomasse qualquer attitudo, no in
tuito ao menos de s:~lvnr a minha responsabili
dade no q110 se passava no nrsenal do gu"rra. 

« Dous alvitres havia n tornar: ou 1·eceber O· 
pozo da rOSJIOnaabilidnda dos doamandos do di
rector, ou saccudil-o de mona hombros. 

I· 

l 
~· 
I. 
li 

ll 

~I 

i 
\ ~1·1~ 

).'• 

., 
l.·.;· ~. ';' 

li.-.· .. ·~· .. 
·. 

·. 
' ' 

r
j:···· "'l, 

I' 



SESSÃO EM 27 DE JULHO 205 

« Foi· o quo fiz o adoptei o s~g·mdo. 
c E' ahi q uo esta o fundo da minha suspen

são. » 
Estará a razão do lado do director 1 
A nda quando o nobre ministro o demonstr·e, 

eu estar ·i justificado de pe.lir informações a 
este respeito, porque entro os documentos com 
que o capitíto honorario RoJrigues de Vuscon· 
cellos instruo a BUli reclamação, ha este extra-

. hido do relataria roo. que o coronol Or. José 
:Maria de Alenoastro, pr•esidente da província, 
abriu n primeira sossiio da 24• legislatura da 
respectiva assembléa (lê): . 

c O Jogar de aju !ante de director é exercido 
satisfactoriamente pelo inteUigent•J e probo 
capitlo honorario do exercito, Eduardo Carlos 
ROdrigues de Vasconcellos, nnmoado por por
taria do governo de H de Maio do anno pas· 
sado • .,. . 

Si até entiio o ajudante interino do arsenal 
de guerra ae Cuyabá merecia da parte do pre
sidente da província, em tAo solem no ·documento, 
a declaraçáo de que era intelligente e pr•obo, 

· não podemos suppor que subitamente .se tor
n~sse merecedor da pena que lhe foi infiin· 
gtJa. . 

Com quanto não seja a guardl\ nacional aA
sumpto sobre que, particularmente, ao nobre 
minlBtro caiba pr·ovidenciar, CIUero trazer ao 
conhecimento de S. Ex. uma carta escripta em 
S. Joiio de Camacusn, no 1• de•te mez, o de 
que do noricia a irnpren•a de Porto Alegre, 

E' o caso que um capitão da I!'Ull.l'~a na
cional, contra todas as d posições legislali vna, 
reuniu no fim do maz de Maio a sua companhia, 
man !ando avisar os guardas para se apres1n• 
tarem furdado~. e como si estivesse com ini
migo á vista, marchou para a v;Ua, causando 
alarma e incommo.lando a população. 

Deaejo tamb 1m informar ao nobre ministro, 
• de mais uma publicação que ju tifica o nobre 

senador por Santa Ca thl\rina .!e haver tratado ·do 
alistamento de escravos para o serviço naval 
E' uma publicação feita nl\ provinc a do Espirita 
Santo, na Folha da Victoria, de 8 llo corrente, 
Ahi ae di1. (lê) : 

c E' geralmente sabido aqui nesta província, 
que, durante u1n dos mezea do semestre findo, 
o quart~l da. com~anhia de apren li?."S mari
nheil•os foi convertido em casa de consignaçõ lR, 

tendo por commissario .o ·capitão do porto, que 
realizava por conta dos cofr•es publicas a 
compra de escravos para o serviço da nos;a ar-
mad•., · 

As minhas p~lavras na sea•iio de hoje, 4corca 
da propost t de tlxaçllo de f,rças do terra, serão 
para i11sistir com o nobre ministro, em que n:lo 
associo sua l'esponsabi!Llade ao facto, qu~ se vai 
tornllndo tradicional, de não se promovo.r efll
cnzinente a el:ocução· da bi. .. 

O Sa. JAGUAI\IOE:- Apoindn. 
O Sa, BARÃo DE MAMOini :- Si aão presta, 

ó proci;o rnolifical·a, 
O SR. JAouAmnm:- Apoiatliasimo; ai não 

prosh':t ruvoguom-n'a.. 
O SR. CoRnmr,l :-•. ;do fixação da forças, 

consortuoncia do outra illogalidada, n do não 

se oxecut~r a loi do allatamanto militar. Te• 
nho constantemente assignala lo o facto de co
me~ar o exercício. com o quadro do exercito in· 
completo e terminar-se da m •ama maneira quaai 
sempre ou com claros maiores ; e esse facto 
vem de do so ter dlldo exocuçllo á lei de 
1874. 

0 SR. VIRIATO DE MmDiliiROS:-Nem se póde 
dàr ; te!U·Be t1•ata.lo de dar e:iecução, sem o 
consegu1r. 

O SR. JAàUARIDII: -Então revoguem-n 'a, 
O SR. VIRIA. TO Dili MmDEIROS :-E' o que en

tendg que se deve fazer ; revogai-a ou àlteral-a 
em seus artigos, · · 

O SR. JAauARIBII:-Porquo assim ha a maiot• 
das inju•tiças; algurnaa províncias carregam 
com· todo o pezo e outras com nenhum; o quo é 
uma ae<igualdade. . 

O SR VIRIATO Dili MmDiliU\os:- De àcçórdo 
com V. Ex. 

O SR• CoRREIA:-Teriam todo cabimento 
as minhas observações neste sentido, aind, que 
a pastl da guerra nito <e ach~sse ocaupada, como 
se acha, por um digno filho da província do 
Ceará... · · · 

O SR VIRIATO Dili MmDBIRos:-Uml das que 
mais soldados dá para o ,e:.;ercito. . · · ·. 

O SR. CoaamiA:-., .que é uma d1a que sen~ 
tetn mais vivamente a falta da execução da lei 
do alistamento militar, •• 

O SR. JAGUARIBE:-Apoiado. 

O Sa. CoRREIA:- ••. poia occcupa o segundo 
Jogar entt•o as que maia concorrem para o ao r· 
viço das armas. 

0 Sa. VIRIATO Dll MEDEIROS :-Apozar disto 
na minha provincia não se tem podido dar 
exeeuçito á lei. 

O SR. BARÃO Dili MAMORÉ:- Então ravo• 
·guem-n'a, 

O SR. VIRI.lTO DE MliDBIRos :- Ou altére
mol-a ; mas .a verdade é que, como está, nlo 
pó .e ter• execução. 

O SR. CoRREIA :-0 que nil:o sa póda é conti
nuar neste e tado em que se acb·t o serviço 
militar, que :leve ser feito da accórdo com a lei 
de 26 de Setembro de 1!174. 

O Sa. BARÃo nm MAMORÉ :-Ou voltemos ao 
recrutamento. 

O SR. V miA TO DE MEDEIROS: - Deus n11s 
livre ! · 

O SR. JAouARIBE :-A caçada hqmana! 
O SR. CoRRil:u.: -O que ó preqiao ó que aa 

cumpra a lei. Ain la na que aatamps di~cutindo, 
diz-se amphaticamente q u~ as forças do ter•ra 
para o anno financeir J do 1884-1885,· const~
rão d9 13.500 praças 'de pret, o no art. 2•; que 
esto nurnGI'O sará preenchido na fórrna da lei 
n. 2556 do 26 do Sotombro do 1874, 

0 Sa. VmiATO DE MEDEIROS: -Si forem a 
osperr•r por isso, nunca! 



.Ali!NA.ES llO SENADO 

o Sn. ConREIA ~-,Esta e .u lell'll. ·da lei, mas 
ll!lm -oertBza M9ra brevementm :apwgada na 
~xecuçao. 

O 'SR. 'VmtATO DE MEDll:rnos:...:Mas nlío se 
podia desconhecer 'lue é lei escripta.,, 

Ficou a dise.ussão 11.dinda pela horj],, 
'Retirou-se o Sr. m'ialstro ·com ·as moFimas 

f01•malidudes com que fóra recebido. 

'SEGUNDA PARTE DA ORDEM ElO 'D1A 

A LI!II Dl!l '9 DE JANIIIIRO Dl!l l8Bi 
O SR. CORREIA :-E' u publica confissão que 

se faz da _permunecencia no regilnen da ille
·ga.lidale., • 

o SR •. JAGUARIBI!I: -E' um a.buzo. ·.Entrou em 2• discussilo o prójecto da. com-
.missilo mi:J:ta, letra .A, de f882, altet•ando as 

()SR. CoiUtliiiA :-••. , que alén1 do abuzivo ó disposiçllcs de lei n. 3029 de Janeiro de .iBBf e 
funesto. do regulamento n. 82134 del3 de A,gosto.do 

O .Sn. VmiAro Dili MEDEIROS::·- Viu-.se que mesmo anna, ralativos .ás camaraa .mu.nici,paea 
era inoxequivel a lei desde a.época de.sua,pro-. ejuizes de paz. · 
mulgaçã:o .. • · Foi lida qroi.ida e 1poata conjunctamente .em 

O Sn.. -COlUtliiiA : -.Nos primeiros tempos, •disouasilo a seguinte 
eram pr.ecisos . trabalhos ~re.Pnratorios, mas 
agora sabe-se pelo relator1o .do .ministro .da 
,guerra que em algumas provinciaa ella foi 
·executada. 

Emenda 

o SR. VIRIATO DE MEDEIRos:- Faltaram Accreacente-ae .á~rimeira:pa.r.te do.S:ffillo 
't ii d ld d art. fo : 

mn1 as que n ° eram 80 a 01• Si no :aoto.daformaçrro.dameaa,para ·a·elei· 
O Sn. CoRREIA :--Refiro-me no que .diz o -çiio ,de vereador.es, lhouver ·sido :por ·aueencia, 

relatorio, Nem maia, nem .menos .(têj: falta ou imJledimento, nos termos do art. 1.5, 
c Aiuda não se pôde completar. o alistamento § i• n .. i d.L -lei :n, 3029., ·s11batituido .no lagar 

do anno anterior, o de 1881, apezar dos esfor- que lhe competia ·de presidente ou ,membro 
·ços para ·isso empregados, · •della, alg11m dog jllizes·de paz, .terá ·'llabl•O<Cli• 

«Apenas oito 11rovincias, 'Pal'il, 'Rio-Eirande do .reito de 'tomar o seu lagar na·meaa da eleição 
Norte, Pernamb11co, AlaR"ôas, Espirita Santo, dos juizes de paz, .no caso de .apresentar-sere
Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul en- clamando o seu direito.antes de começar .esta 
viaram os rdspectivos trabalhos. » ·ultima eleição; e ,o que o subatituia passará a 

O SR. VIRIATo DE MEDEIROS:- Trabalhos, •occupar.o lagar quo lhe ,competir na mesma 
mas gente não. mesa .• 

' . , . . :Em Z'l de Julho de 1883-Fatlsfo da Agutar .. o SR. CoRREIA : - POls, 81 .não .e ainda .pos· - aonde ode Baependy. . 
.. uvel faznr o ,sorteio, , • 

O Sn, JUNQUEIRA : - O governo ê q11e ha de 
fazer o sorteio. · .o Sr,, Viei:r.a. da .Silva .e- Sr. 

.presidente, come.çarei recordando ao senado 
O Sn.. CoRREIA.: -E porq ue.o governo ainda -que, em virtude de .um:reque'cimento do .han-

niío mandou fazer o sorteio 1 · rado , senador pela provincia de .Minas, o 
O que .est&i .Provado é '}U 3 em oito _proviu· .Sr. Cruz Machado, nomeou-se .uma -commisaão 

cias do 'Imperio a 'lei foi oxcqtiivel; .e esse re- .mixta ;para rever .o regulamento de 13 de 
gimen de privilegio geographico cm mataria Agosto que tem de ser approvado .pelo poder 
omilit~~or ê,o·quo não,é.admissivel. legislativo e propõr outras medidas que a pra-

O Sn, 'VIRIATo DE MEDEIROS:- 'E' jlreciso · tica 'haja demonstrado ser necessarias. 
promulgar lei melhor. · · Esse ·requerimento do honrado senador pela 

O SR. SILVEill.A EA MoTTA::-'Não so decreta provinéia de ·Minas Geraes foi approvado o em 
·8. inexecu.çl!o de lei, virtude delle nomeou-se uma commis<ão com-

O sn. VIRIATO DE MEt\lllmos:- Está .aecre-. posta de membros de uma e outra camara. 
I Para elle havia justificação sufficiente no 

tada 'e facto· relataria do hont•ado ministro interino dos ne· 
O ·SR. SILVEIJ.tA.DA MOTTA::-·0 governo que gocios do in~perio, o Sr. Dantas, que declarou 

a dect•oto. formar o regulamento de 13 de Agosto de f8Bi 
O Sn. JuNQUEmw:- Desacreditam a 'lei, mas' um corpo completo de todas as disposiçllos con-

não apresentam nada melhor 1 cernentes á execuÇão da nova lei, incluintlo-se 
nolle: f• as disposições com algumas alterações 

O SR· 'VmiATO 'DE MEDEiaos:-'Apresentemos ·relativas ao alistamento de eleitores contidas 
nós todos alguma .cousa de melhor, nas instrucções provisorias de ·29 de Janeiro, 

O SR, 'CoRnEIA:- As informações do go- ficando estas dosde:logo revogaas; 2° as dispo• 
verno não podem deixar de ser anciosamente sições que poJo nr;t .. 36 da lei o .governo foi au
esporadas, porque estamos no momento oppor- torizado o colligir dos anteriores .leis o actos do 
tuna para tomar sobre tão importante assumpto _poder exe~utivo attinentes a oloi.çõ.os. E por 
qualquer modiila 'legislativa, que ao .senado· ossa occasliio doclnrou o mesmo mmtstro que o 
paroça ncoitavol, porque, repito, nlio põdo r ... guiamento contóm disposições quo tom por·ftm 
persistir um estado do cousas que todos condem- completar om alguns pontos o .ponaamonto da 
numas, (Muito bem.) · ·refol'ida lei ou supprir lacunllS, 
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EM < Dil , ,uo 

A importancllli do ussumpto .; manifesta, por
quanto ni'io deve- o podar legislativo ::rancrcionml" 
oom o seu silendo estas llSurpações, vigorando· 
como leis disposi~õos a qu& a nss&mble" geral 
nllo podará .dar- o se, a as•ontimonlo depois de 
tel-as e:tammado. 

A commissito, incumbindo·S) desta taref~, 
apresentou o projecto que actualmente ae di:s
ooto. Versa eUe sobre disposi~ões relativas ás 
eleições dos vereadoras e juizes de paz, oec:u
pando-se a cornmissilo, conforme· declara. na ar
posição de motivos, sobt•e dous pontos princi
paes: do voto uni nominal e· da aparação das elo i· 
çllas municipaes nos casos de duplicat,., nu Ui
dado o votos tomados em separado •. lnclu& a 
commissilo porém no (l1'ojecto disposições para 
melhor regular a substitaiç«o- dos vet'81ldorell, 
e sep~ra a eleição de- juizes da paz d111 de verea· 
dores. . 

Senhores, jã na sessilt) do· anno- plss!ldo, por 
oeeasilío de d1scutiro adiamentD deste projecto, 
811uncíei-me contra o eleitorado c~ia<fo- péla lei 
<fa 9· de Janeiro para as eleições de corpos a.d• 
ministrativoS'. Não repetirei hoje- o CJUe nessa 
occasilio disse acompanhando as obs~rvações 
que entãcr fiZ' de dados colhidos no relalorio do 
ministerio do imperio •. 

Agora discute-se o projeC"to, e limHo-me• a 
decl11rar ao senado qa1l nliD m& pareeo· dever sa 
aceitar a indica;çlía da commiss«o· . para. que 
voltemos ao regimen da. lei de 20· de Outu&ro 
de 1875, ao voto incompleto para. àar lagar· á 
representação das minorias. 

Na minha opinião·, senhor.Js, o eleitorado 
restricto como está, traz incal'culaveis partur
ba.~ões ao serviço desses corpos administra
tivos e o que a eommissiio propõe nilo o melhora, 

A primoira reforma a propór-se seria. da 
alargar-se o eleitorano municipal'. 

0 SR. CHRISTIANO 0TTONI:-Apoiado. 
O Sa. VIEIRA. DA. SILVA.:- Mas nlio bastl. 

E' preciso tambem que a eleA"ibili.dado para os 
car. gos de vereador e de j11iz de paz nã:o. Sf\ja a 
qWl está.. marcada. pela lei de \} de Janeiro. 
Deve se restringir mais do. q.ue ao. eleitor a ca
p~cidade p:1ra. .e-xercer . ta~ a ca rg~os ; lllll.S ell~ 
elevem ser ma.1s accllsStvms, a nao u.ma especte 
ele designa.ção. com a nome de, eleiç«o .. Em mu
D.icip'os, que. só têm iO, 20 e 30 eleitores, 
póde-se dizer ~ue nlio ha eleiçlto, mas designa.. 
ç«o. A elegibtlidrule,, por consegu.in.te,. para os 
cargos de vereadores e j u.izes de paz. não póde 
ser a q ne e:sige a. ln i d~ 9 de Janeiro.do 1881 
para o eleitorado politico .. 

Ha. pois daus pontos capitaes, que é prociso.al, 
tarar, .. refurmat.>, o eleltolndo. administrativo 
e a. elegibilidade para. os. cargos. de voroaclot o 
deljuiz do paz. · 

Sã, p 'ntos em que discordo do. projecto da 
commissão. 

Profiro tambam a proposta primitiva feita 
pelo governo- do fazer-se a eleição muni
cipal por circumscripçõos .•. 

0 JR. CURIS~IA..NO 0TrONI : -Apoiado. o SO• 
phisma do terço está.. julgado. 

O Sa. Vrma·A. DA SILVA ; - ..... ou se~·çõe::r 
dcr munfcipio; afim elo q no ca ln socçno tonlta. 
um ou clouS' voro~dores· 11 etegor~. Elsto systhem~ 

está adoptaclo em lnglator"l'll, on :lo o manicipio, 
para me El8rvir ciOill:ll termo ganerict>, ti di vi
dilo em Warls e cn la uaulellea elege o seu reo
preseutante ao conselho rn11nicip~l. 

Dest'a~te conseg-uiremos.· e111 caso do nulli
da:le, circuml!Crevel-a li. see.,'lo em que se veri
ficar;: no caso de vaga, teremos n vantagem de 
restringi:l-a :1. secção respecti"a• )IJ:'Ocelon:Jo
se. a eleiçilo parcial no in.tftrvallo· ~ eleiçilo 
geral ; no ca86 de frauJe, esta nio aproveita~á 
aos verea !ores estranhos á cirellDIIICrlpQiiO. 

Troas• estai vanta'l'ens. dovom aer pezadas 
quando se trata. da &leiçã() de corpo• administra.
tlYOS na. qual não· deve intluir o- espir•ito parli
dario. 

A CtDmmiassão. perianto. bem podara tor-ae 
occupado dos te assumpto, ou mandado. emenda 
neste a~ntido. 

Pela.discu>llilo que houvellBIIita. casa. na 1eslb 
do· anno passado, de.vara. ~r-ee. eOQVencido der 
que o parlamento tende para a alargamento. 
do eleitorado municipal o não protencle voltar 
ao regimen d 1 lei. de 20 de Outubro de 1875. 

Opino pais pelo voto uninominal, mas CO!Il 
sutfrngio largo e cireumscripções municipaea. 
Eu não 11cons•lho que so volte á lei da 20' de 
Outubro de 1875. 

ParetloU secnndal'iM ti' commi:!Bão. IIII' dispo
sfçõea relativas á. aulistituiçilo do• fMeadores. 

E• assumpto qne· reputo imporl:antiasi:mo e. 
sobre o 9.ua:l C!Illlpre· resolver·. 

O pro.rec!o em c!iScll!SSila occu~: do. substi· 
tui<;lío dos Vln"ea foreB llílB §§ 8<>, 9" e i():, 

A fei d'e 9' de Janeiro de· 18St no § 4• do 
art. 22· dispõe que·, no easo de· vaga de um ve
reador por morte, esctlSII.o ou• mu•lança. de do
micil'io se- proceda immed·i111tamente li eleiçã~ 
jlara seu vreen.chimento•. Qua;ndo em razio de 
vagas ou de faltas· cre· comptrrecirnentt> nilo pu
derem reunir-se verea.doree em n11mero neeo.,.. 

· sario para celebrarem as sessões, serão· 'clw.
m·,dos os immediatc::r enr votos. pa·ra prefttzerellt 
a maioria dos membros da eamara;, nlio· podendo 
o numero dos immediatos: exceder aD nllllll4.1!0 
dos vereadores etl'éctivos, 

Estll alteraçlto ti· importantissim!l< em relação• 
ao- nosso di'reito municipal.. . 

A lQi de g: de Janeiro· Bill caso algum dá. ao 
immediato· em votos· o direito de preench~ a 
vaga di:l verelli ler de numero ; man<lao. proceder 
& eleiÇão. 

Entretanto, pela legisloçlío anterior as Vltgoa& 
que se. fossem. d~ndo iam sendo preenchidas 
pelos. supplentes. 

Assim.. pel111 lei. <W 9 de JAneiro 118 substi
tuições. só podiam ser pravisorias ernquanto 
nlít>.se· se. fazia a. eleição para. preellChirnento 
da vaga ou duro.nte o imJ1edim9nto. tomporario 
do. vereador. 

' A lei. de 9.de Janeiro hn.via apeniiB sido pro
mulgada., e: ainda não so hav.ia expedido rogu. 
lamento para a sua axecll.Çlía, q ullindo d JU-so a 

. occurroncia da cumara lllUnici[laL dtl Rio Partfo, 
.que· por telegrammn foi trazúla. no conheci:. 
· monto cJ.o, governo. 

A camara.do. Rio Par1lo, eleita e ompoeaada, 
niío qttiz, por div~rgir do umo..decisittl· elo. pre· 
sidonto,. re unir.-so mais,. assim como o~ seus 
substitutos, 



Consultou o presi lento ao minislerio •obrB o 
que dr•via fazer, o o ministro do impJrio de
clnrou-lho que nrase caso devia adopta;• o meio 
oxtraordinario Bmpregado no cn<o de falta ou 
annullaçllo lilo clei1·lto pa1•a novo quat1·iennio e· 
portant() que se convocasse acamara tra·nsacta 
para exercer a adminiatraçil:o municipal até 
qus a comp,tente camara se reuniss3- ao 
mesmo tempo determinava que se procedesse 
criminalmente contra oa vereadores que aban• 
douara1n os seus logal'sa. 

Mus, s 1 nhores, o caso de falta ou de nulli
dad~ rte eleição s1n que se prorogam os pode· 
res de vereadores que estilo em exercicio 
não é identico ao que se deu no llio Pardo, 
onde a ca.mara. transacta. tinha desapparecido 
pela posse Ja nova oamara. 

Uma camara eleita e empossa:la não póde 
B3r assim destitui la ou antes dissolvi la. 
Outro levara ter si.io o alvitre a que se soccor· 
resse o governo. 
· Compreh1nio CjUe se proroguo o maniato, 

mas n>na vez cle1xa lo o exercicio-~ substi· 
fúiçno pela camara transacta, qne ja nllo existe, 
-consLitue uma. noviJale no direito a.lminis .. 
\r~tivo. 

O que a nossa legislação dispõe quanto á 
proroga.ção Jo m·on lato ate a pbsse dos novos 
ele i tos é principio que vigora em to os os 
paiz•is;em nenhum porém se su stitun acamara 
eleita e )Pgltimamente empossada por outra cuja 
existencia juri lica 1esappareceu cour a eleição. 

Tinham os ver'a ores .a camara do Rio 
Par lo pe1' li lo os seus lagares 7 Se tinham, as 
va~:>s Jeviqm ser preenchi las nos termos do 
§ 4• art. 22 da lei cte 9 Je Janeiro, proas· 
den :o-se a eleiç,io. Mas se elles não per le
ram os. s·•us lo·gares como chamar a, oamara 
transaeta 'I Não .ispõe a lei le 9 le Janeiro qu~ 
nas capitaes e nas ci •a .es os verea lor 's que 
tiverelll s'rvido não possam ser reeleitos si não 
depo's de pass11dos 4 anoos 'I E se esta é o 
principio .lo lei como empossar· se não um ve· 
reador que já. serviu, mas uma camara inteira 
cujos po .eres nl!o po IAm mais ser proroga los 
por r1ue espir .• rão !. Ha nisto des•!oncbavo! 

A lei la 9 Je janeiro nlio prev'uo caso: mas 
a provi :encia rlo aviso .!e 30 Is Junho se po ,ia 
ser aconselhado como me lida provis·1ria não 
devia figur . r em u rn regulamento destina lo a 

·servir Je codigo. 
Entretanto, o gov~rno elaborava o rogu

lam~nto para exeoussão ria lei de 9 de Ja· 
neiro. Q~anlo se tratou do art. 231lembrar:tm-se 
os autoreq do referi lo r1gulamento que era ne
cossariocomplot •r o pensamento la lei, su~prir 
a lucuna a"ima nota 111. A solução Jada para o 
caso do Rio Par lo, servi:ia la norma no t'utur~ 
e o aviso do 36 do Junho de 1~81 paqsou a 
fazer parte do r.)g•1bmentn. Foi isto pelo me
nos o q u 1 nos "isae o honra lo sena lor pela 
Bahia, quo consi !ora esse aviso como a font~ 
da 2• partl do art. 231 cit·da. Sera ou não. Pe•;o 
ao AO na 10 que noto o mo lo porqu' estr\ r~ ligilo 
ess~ artigo. Nollo não so falla em camara, falia· 
so om v o roa tores. 

Diz o art. 231 do regulamento de 13 do 
Agosto tle i881 (lê). 

"' Oi vereadores o juizos do paz do quatt·ien· 
nio antel'ior ano ob1•ig11dos a servir emquan to 
os novos eleitos nllo foram empossados,. , » Isto 
6 uma di>posiçao gJnorica que existo om todas 
as legislações. c •.. e bem assim 911ando, por 
qualquer motivo, deixar dê fUIICOIOnar a ca· 
mara. municipal e fo1• absolutamente impossi vel 
a sua. ••e união, apezar da disposiçito do a.rt. 229.:. 

Segun 10 o honrado sena.Jor pela. ~~·ovinoia. 
da Bahia, · o Sr. Dan tas, esu dis~OBIÇilo teve 
sua origem no aviso de 30 de Junho, expedido 
p~ra a camara. do Rio Pardo. 

Ai'>ezar da. aase.•ção do honrado senador. por 
quem tenho 11 maxima cilnsidoraç«o, tenho a 
rosp·•ito minhas duvidas, pelo modo por que 
está redigido o artigo. Mas, o que é certo ó quo 
o. go.verno, si previu nesse artigo o caso oc~or
rido na. c·.lmar:1 dl Rio Pardo, niio previu a hy· 
pothes 1 la camara de Valença. . 

Os Jous casos não silo identicos. Em um os 
vereadores e os substitu:os niio q >izeram conti· 
nuar a aervir, mas um V :~louça havia. quatro 
vere 1dor~s que estavam em exerci01o ·e prom· 
ptos, bast .. n lo apenas que um vereador ou um 
supplent·1 s1 prastasse a compar 1rer para. que 
acamara sà r >unis-e e podesse deliberar." 

O presidente da provincia do Rio de Janeiro, 
te11,do conhecimento do que occo;·ria na camara 
de Valença, consultou o Sr. ex-ministro do im
poria, nodso illustrado collega, senador pela 
Bahi-1 e consultou muito be1n, estabelecendo os 
pontos d • duviJa ao ore os quaes pedia solução. 

A consulta. do p ·esidente d" Rio de Janeiro, 
figurou 10as hypothede.s: i•, si podem ser 
r·onvocados vereadores do quatriennio anterior 
para deliberarem em camara corn os do actual 
quatriennio ; 2•, si deve ser chamada toda a 
ca.mara transacta; e fin&lmente, si a necessi
dad~ de qualquer destas providencias se verifica 
prese.1t ·ment' para o municipio de Valença. 

D •scrimina elle pe••feitament~ na sua con
sulta, as .soluções a 'lua se prestava· o art. 23i 
do regulamento de 13 de Agosto. 

O honrado ex-ministro .o imperio, que ex
pediu o aviso d 1 9 de Abril, debcando-se arras.: 
ta r pe.lu decisão do aviso do 30 de Junh<~, de~ 
cla.rou entã•1 ao presidente do Rio de Janeiro, 

.que a renova~ll·• era total, qu:mdo, sqgundo a 
thr.oria do honrado presi 1ente do conselho, de 
que o ministro pôde semp>·e reformar os regu
lamentos, be.n podia ter dado outra intnrprc· 
tação ao artigo, ou mesmo creado dil•eito novo. 
No primeiro caso, bastaria talvez qu' á palavra 
total subdtituisse esta outril.-par .. ial. A subs
tituição tutal, perturba, s •ho fóra dos princi· 
pios da nossa j>rrisprlldencia administrativa; 
a substituição p·~rcial, foitl tiio sómente para 
completar a maioria, seria um el·•monto de or
dBm. um recurso .!e governo para evitar a falta 
de administração municipal. 

Em vo1. de convocar-se uma cumara, cujos po
d~rB.,ja haviam finrtalo p •la po•se legal do ou· 
tra camor><, cujos portares portanto estavam 
em pó, twiam sido chamados o • ·verea~or•os da 
camara transacta para servirem de supplentes 
subsidiarins, C<lmO se podaria cham >r ai a lei 
a~sim o ôiapuz~sso os rnai.lrrs contribuintn.s 
do mu nici pio. E tor-so-ia cortado todas na diffi
culJaJos o Brnbaraços que se aprosontararn para 

I I 
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11pplicnr-so a segunda pat•te do !ll't, 231 do t•e
gul .. mottto no municipal d; Valença. 

Foi esta segunda parto do art. 231, expli· 
cada, e interpretada pelo aviso de O de Abril, 
<JUe r.utol'izou 11 expedição da portaria do pre· 
siclonte da provincia do Rio do Janeiro, quJ 
suspendeu a camara, mandando proceder con· 
tra quem de dit•oito o determina1,1d,0 que a C\• 
mara transacta entl·asse em exet•ctClO. 

O nobt•o senador pelo Paraná trouxe entiXo 
o facto 110 conhecimrmto do senado pela ostra· 
nheza quo lhe causat•a, o pediu informações ao 
governo. 

Na discussão deste requerimento o honrado 
senador. pela provincia da Bahia, o Sr. Dan tas, 
em um brilhante discurso que profet•iu, susten· 
tau o acto do presidenta do Rio do Janeiro, ou 
antes a interpretação do nviso do 9 de Abril 
ultimo, baseando·S9 no aviso de 30 de Junho e 
na disposiçilo da 2• parto do aat. 231 do ragu· 
lamento. ·· 

O nobre presidente do conselho acudiu ta.m
bem, como jurisconsulto, om dofeza do artigo 
que sustentou com a sua costumada eloquencia. 

Para o nobt•e senador pela provincia da Bah!a 
11 camat•a municipal incorrera em· responsabi
lidade, que se acha.definida em artigos do nosso 
codigo ct•iminal. 

O Sa. DANTAS :-Sem duvida. 

O Sa. V !EIRA. nA SrtVA: -Esta doutrina é cor· 
recta. Acoito lambam a opinião :!e S. Ex. quan:lo 
considerou perfeitamente legal a susp~nsão de 
uma camurn municipal, em virtu:le da attribui
ção que con fora nos prasUontes. a lei de 3 tle 
Outubro de 1834. O nobre presd&nte :lo con
selho, poróm, entenlo que uma camaro1 
municipal nilo pó.le ser suspensa, explicou-nos 
o que se deve enten:lor por suspensão e ju~
tillcou o direito de suspon-ler uma camar-1 derl
VIIllo tia 2• parte do regulamento de 13 Je 
,'\gosto. , 

'Fendo concorritlo para a organizcwão deste 
regulamento os membros ln socçilo uo imp )rio 
do conselho de estado, cuja illustração sou o 
primeiro a a:lmirar, pão sei si aconselharam a 
arlopçiXo da doutrina consigna:la no aviso da 
30 <le Junho, gue só teria applicação para caso 
especial, ou SI tiveranl' em mente generalisar 
esta provhloncta; no primeiro caso consido
l'.ln:lo a substituição sempre total, no segundo 
admittin lo a substituição parcial. 

A substituição parcial por vereadores da 
camnra do quntriennio anterior na falta deve
readores· e dos respectivos supplentes, acha-~e 
admittida em um unico paiz da Europa cuJa 
legislação tem muit03 pontos do contacto com 
a nossa, Refiro-mo à logislaçiio pot•tugueza. 

Tnnto no codigo admini~trativo de 1842 como 
no do 1878, acha-se consignado o principio 
de que na funcções de ve!'.lador são gratuitas o 
obrigatorbs, e desde que a loi torna esto ser
viço obrigatorio, necessat•iamento ha do fazer. 
effectiva n responsabilidade daquolles que sem 
escusa legitima deixam os sous Jogares. 

• A nossa legislação niio ó monos clara, me!los 
positiva, quanto a obrigatorirdado deste SOt'VIÇ~, 
do quo o codigo administrativo o só na ponah· 
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d11do divorgo do codigo penal pot•tugnez. O 
codigo penal portug-uez dispõe o seguinte (IB): 

" Pnra os etfoitos do disposto nesto capitulo, 
considera-se empregado publico todo aquelle 
<J,Ue, ou autorizado immediatamente pala dispo. 
stçilo du lei, ou nomeado por eleição popul11r ou 
pelo Rei ou por llutoriclade competente oxorce 
ou pllrticipa no exorcicio de f ncções publicas 
civis do qualquct• natureza, 

" Art. 308. Todo o e'' pregado publico da 
ordem judicial ou administrativa que abandonar 
o emprego recusando a continuação do exer
ciclO de suas funcções, será punido com 11 sua. 
pensão dos direitos politicas por cinco anuas. 

c § 1.• O que sem licenç:~ so ausentar por 
m11is de 15 dias ou exceder 11 licença sem mo· 
tivo justo, pelo mesmo e~paço de tempo, será 
suspenso doa direitos politicas por dous annos 
ou será condemna.do em multa correspondente a 
um mez, segundo as circumstancine, 'I> 

Ha nestas disposições com reforenci11 ao ve
roaJor medida que me p11rece melhor calcu,lada, 
porr1ue o vereador suspenso por cin~o anuas de 
seus direitos politico& não volta á camara- o 
son Jogar ó considerado vago-, ao rasso que 
entre nós o vereador soffre a penn de sua
pensão por tres annos o que dá Jogar a ser obri
gado 11 voltar para• a caml'lra ou a ser de novo 
processado, talvez atropellado e ·perseguido. 
O codigo administrativo de Portugal quanto a 
substituição no• casos do falta e impedimento 
dos vogne.> do.'! corpos administrativos ou de 
dissolução-chama. os respectivos substitutos e 
qu11n~o estes não bastam pnr.t completar o qua· 
dro da corporação, são chamados os necessarios 
vogaes etfectivos ou substitutos do~ annos ante
riores, sendo preferidos os mais votados 110s 
menos votados o os <lo anno ma!s proximo aos 
do anno mais remoto, 

Foi osta a interpretação que dei quando li 
pela primeira vez o- regulamento de 13 de 
Agosto ao nrt. 231. Suppuz que a substi
tuição em caso algum podia ser considerada · 
total- de camara por camara, mas parcial -
para abranger as duns hypotheses, 11 do Rio 
Pardo e a d11 c i dado de Valença. · 

As ditllculdades á respeito das. substituições 
de verealores provêm da lei de 9 deJanoiro. Eu 
já fiz notar que estalei nilo admitte que o imme
diato em votos possa preencher como vereador 
de numet•o a vnga resultante .de morte, ausen
cia ou mudanç11 de domicilio de algum verea
dor. Desde qu9 11 lei t•oduz o numero de sup· 
plentes 4 num oro igual no do vereadores da 
respectiva c11m11ra; desde que admitte o voto 
uninominal com um eleitorado qual é hoje o 
dos municipios, impossivel <Í quo não se repro· 
duzam frequentement•J c11sos identicos ao da 
camara de Va.lença. 

Ha umn lacuna na lei, quo convem supprir. 
Suppuz que 11 commissiio tivesse procurado 

suppril-a, mas os §§ 8•, 9o e 10 do at•L. 1• 
do projecto, não modificam, não alteram em 
cousa alguma a disposição do art, 231 do re
gulamento do 13 do Agosto ; limitam-se a 
ndaptat• ás disposições deste regulamento a .ro
fot•ma quo propõe no art. :1.. o 



O § 14, dispensa o vereador do SOl'•. 
vil· dos•le que nt1o so aprosonlar dentro ela 
ti•os a seis mezes a prestar juramento. Isto 
altoi'n complotamonl'} o systemn sobro que as
senta a nossa a~tual org-ani1.açiio municipal. 

E' obrignt .rio o set•viço ou nilo ! s~ conti· 
nua n ser obrigatoJ•io a commissilo elevo decla
rai-o expi'IlSSamente. O v:•roador nito é obri
gado a servir, mas se ncei ta r o c··~go nito o 
póde.abandon:~r som que t ·nba·pedido demis
são o q uo esta lho tenha sido concedida. 

s .. nliores, entendo que ha grande 'inconve
niente em r a formas a retalho. 

O Sa. SILVII!RA DA MoTTA :-Apoin:lo. 
0 Sn, VIIIIUA D.\ S!LVA:-Tr.,ta-se do ado

ptar novas di <posições como propõe a com
missão e como se a.c ba.m consignadas no regu
lamento do 13 do Agosto som que se tenha em 
consideração as bases em ·que ns<enta o nosso 
direito administrativo municipa.l. 

Existe na pasta do imperio, segunlo me 
consta, um plano do reforma da administração 
municipal ; seria essa talvez a melhor occasião 
do tomar em consideração os trabalhos da 
commi•séio. 

Parece-m1, pois, que nos devinmos-limitar a 
alargar o suil'ragio eleitoral e a eligibilidnde 
para o; cargos de vereador e de Jlliz de paz. 

Os dous ca~os que apontei, o da camara. mu
nicipal do Rio Pardo o o da cidade do Valença., 
são importantissimGls .• , 

0 SR. DANTAS :-Apoiado. 
O Sa. VIEIRA DA SILVA:- •.• porq,ue en· 

tendem com a administração, com a Vlda dos 
municipios. 

Pnizes ha em que não ha surplentes de con
.selheiros municipaes. 

N11 Bokica o logar d·J conselheiro municipa.l 
não é obrigatorio ; alli não ha. autoridade que 
possa demittir o conselheiro m11nicipal; este 
póde não aceitar, pód o pedir demissito, e só 
póde perdBr com os seus direitos politicas o la
gar d1 conselheiro municipal. Si depois de tres 
convocações ni!o se apresentam conselheiros 
muni ipaos em n11mero sufllciente para que 
o conselho municipal possa funccionar com 
a maior, este delibera com qualquer numero 
presente. 

. Não digo que se aceitem estas disposições 
isoladamente srm estabelecor ao mesmo tempo 
condições de garantia, como existem na Bol
gica. 

No caso da camo.ra municipal de Valença, os 
quatro vereadora> que estavam promptos para 
o serviço to riam podido deliberar, 

Mas, senhores, na legislnçiio bolga, o que não 
existe entre nós, estão diqcriminadns a execução 
e a delibeJ•aç:io. O conselho municipal n:t Bol
gicn, é convocado para deliberar quando o col
legio échevinal o reclama e o conselho assim 
convocado não pódo deliberar sobre Regocio que 
Bão sn,i~ aquello par.t gue foi convoca-lo e quo 
niío eatu na ordem do d1a, 

Nó< ntio temos idóa nlf?uma destas cousas. 
Entro nós, nR camara.s todas a~ vozes q11o se 

rounem dolibornm sobre t11do quanto lhes pa· 
reco o com a entrada do supplentos tomam 

deliboi'nções muitas vezeo; as mais dispai·atnclas 
o cont:•aJ'ills as quo na sos~ilo antel'iot• haviam 
sido tomadas. 

Na França, doado que o' conselho municipal 
fica rJduzido a Ires quartos, o prefeito póde 
mandt\1' proceder ú eleição pal'lt completar o 
con~elho. Mas, o prefeito não )lóde mandar 
proceder á eleição p:1ra substituir os consa
llleiros municip~11s, que não pediram demiss~o 
ou niío fo!'am declarnrlos demisaionarios. 
· Depois de troa convocações succas,ivus e con
Felheiro municipal que nitJ se apresenta perde 
o lagar. · 

Pela legislaçilo franceza si o cons,lheiro 
municipal do pois de tres convocações é demittido, 
na B·,lgica não. ' 

Senhores, o nobre p1•esidenta do conselllo a 
apartes do nobre senador pelo Paraná o do 
nobre senador por Goyaz, entendJu dever res
ponder definindo o que é pe>soa moral. Disse 
S. Ex., que a camaJ•a municipal, entidade 
aba tracta, n i o pôde ser suspensa. 

Pareceu-me. que S.E::s:. lhes respon leria que é 
o Esta:lo,a proVlncia e o municipio que são uota.
tlos de uma personali:lale civil, politica e ad
minist:•ativa,. não sendo a camara senão o 
argila rios interesses do municipio, que olla 
administra. · 

E si a cama.ra é pessoa moral e por isso nil:o 
pólo ser suspensa-como admitte S. Ex. que ella 
possa ser rli.ssol vHa, como no caso da cama r a 
municipal de Valença. ! 

Disse o nobN presidente do conselho que 
suspensão significa ni!o poior funccionar, mas 
já a camara não podia funccionar por falta de 
numero; logo porém que apparecesse algum 
vei'üador ou supplente ella funccionnria; 
agora não, e a or !em de que não póde fune
ciona.r equivale a uma. dissolução. 

A suspensão da cama.ra ele Valença Dito é 
suspensão porque não é a. de que trata a loi de 
3 do Outubro tle 1834, como pensa o honrado 
senador pela Bahia, mas a do art. 231 tlo regll· 
lamento de 13 do Agosto, segunio disse o no
bre presidente do conselho. 

E eu penso que a disposiçito da 2• parte do 
art. 231 do regulamento, deve ser riscada da 
nossa legislação, 

O nobre presidente do conselho estava pro
vavelmente tão distrahido quando fallou como 
agora.; só assim ao explica a tirada do discurso 
de S. Ex. para explicar o que é pessoa moral e 
concluir tomando a c amara. mumci pai pQlo mu
nicipio. 

Sei que, em linguagem vulgar, eommummon
te se toma a camnra. pelo municiplo; citarai 
um exemplo frisante ao senado. 

O illustra.do lento de direito da facullade de 
S. Paulo, conselho iro Veiga Cabt•al, que es
creveu uma obr:t do direito administrativo, tra
tando das cumaras muicipaes, diz o seguinte 
(lendo) : 

c As camaras municipaos consideradas como 
pessoas mornos, são proprietarias, etc.» 

Em seguida diz: 
" O domin 10 privado das municipalidades. » 
Noto o senndo osta oxpressiío -municipa.-

lidade. 

I -~ 
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Adi~nto diz aind,t: 

"Cot•pot•ações met•nmente administrativas, as 
camnJ•ns municipaes dolib)ram nas ve1·ea~õJs 
sob1•o os bons e obras do município. » 

Eis um escriptor do direito a:lministrativo, 
emp!'Ofl'~ndo n palavra camnra municiJ~n!, por 
mun1c1p o. s, nossas cnmnras mllnlclpaes, 
fosse.m. divid!das ~m conselho ':llunicipal o JUnta 
mumetpal, 1sto e, COI'PO dohbe;•nntó o corpo 
executivo, a oxpl'·'ssiio camara municipal cor
responderia ao que os fruncezes chamam hoje 
conseil municõp:tl o antigamonte conseil de 
uillc. A junta municipal corresponderia no ')Ue 
elles chamam municipalité e antigamente 
corps da uiUe, 

Só por distra·cção polia o nobre presidente 
do conselho dar aquella resposta, 

Senhores, hmbem o § i4 do art. 1•, não 
póde passar como está, a menos que nlto se 
altere todo o nosso systema municipal e neste 
caso ó preciso combinai-o com a organisaçilo 
municip,tl em todas as suas partes. 

Desejaria ouvir a commis~ão sobre a ditfJ· 
rança que noto entre o art. 10 da lei, e o 
art. 84 do regulamento Na minha humilde opi
nião, póde isto trazer conflictos ou decisões dis· 
paratadas. 

O art. 10 da lei da 9 de Janeiro, declara quo 
são elogiveis os eleitores ; o art. 84 do regú
lamonto de 13 de Agosto, diz que são elegi veis 
os que têm as qualidades de eloitor. 

Noto o aonado, que as leis anteriores á de 
1875, deter.minavam que onotantes que tinham 
voto na eleição das camaras municipaes podiam 
ser vereadoree ; foi a lei do 1875 que fez inno
vação nesta mataria, exigindo para o cargo de 
vereador que o cidadão tivess' as qualidades de 
eloitor. 

A dift'erença na rJdacção da lei e do regula
mento póde influir para que- taljui~ entenda 
que basta as qualidades de eleitor para os car
gos rle vereado~ e de juiz de paz para considerar 
valida a oleição, e o juiz da comarca vizinha 
entenJer o contrario e exigir que o vereador 
esteja inscripto como eleitor. 

Esta questão de elegibili.lale nlío é uma 
q uest~o <lo pect uena monta. Pren :le-sa a ella a 
questão rios .tueitos politicas do ci:ladão bra
ziloiro. Anda por tal fór.na confunlila a noção 
destes clireitos, que muitos entendem que o ci
da:llto que não vota e não e vota lo, não esta no 
gozo ,[o seus clireiLos politicas. Entretanto to lo 
o ci.la Ião brazileiro está no gozo de sous direi
tos politicas, mas a lei regula o exorcicio de 
cala um desses direi tos politicas. O . ci ln lllo 
inscripto para eleitor, pó lo não ostar incluilo 
na lista dos jurados, conforme as con lições de 
capaci"la I e que a lei exigir em um e outro caso. 

O ci.ladão que é jurado, porque reune as 
condições logaes que a lei ex;go "~!ara ser ju
rado, não ostá no gozo ele seus d1reitos poli
ticas 1 Si não osttvosse no gozo de seus direitos 
politicas, niio poJia ser jur tdo, como não podia 
ser elo i to r. 
:lllf'A cons!ituição declara quando so suspend'm 
os diroitos politicas do cidadão braúloiro: inca
paciàado physica ou moral, e condemnaçiio á 
prisão ou dostorro. 

Si o cidadiío braziloiro nilo tom incapacidade 
physicn ou moral, si não esta sob o poso d~ 
uma condemnaçilo ct prisao ou desterro, esta 
no gozo do seus di1•oitos politicas, m:<s p~rn 
exercei-os é 11reciso que reuna á qualidade de 
c i< la liXo bi•nziloi1·o as condições do cu.pacidade 
exigidas pela lei. 

Pelo artigo 7 do nosso codigo Cl'iminal, o 
autor que communica seus pensamentos pela 
iDiprensa póde rasponsabilisar-se por elles desde 
que está no g,Jzo de seus dir.ütos pohticos. 
Ató aqui, chamado ã responsabilidnde o im
pressor do jol'Dal, eximia-se apresentando a res
ponsabilidade do auto!' que se obrigou, ou do 
editor que se obl'igasse por ello; o juiz exigia 
que o respon~avel provasie ostnr uo. gozo do 
seu~ direitos poli ticos e contentava-se clm a 
certidão da qualificação. 

Hoje porém, o que não estiver inscri••to na 
liita dos el<litoros, nilo póde communicar os 
seus pensamentos P"la imprensa 1 E' questão 
e<ta. que se ventila nos tribunaes, e pode ser uma 
arma de per~eguiçilo I Pois quom nito está na 
lista do eleitores, não póde com:uunicar seus 
pensamentos pehL imprensa.! 

Onde está a prova do incapacidad; physica 
ou moral ou a condemnaçil:o á. prisil:o ou desterro 

· para p1•ival-o do gozo de seus direitos politicas 1 
Pódo·S9 admittir a e~pressão da prime'ra con• 
stituiçilo d<L revolução f••anceza de cidadaos 
activos l E' uma expressão infeliz, Pela lei 
do 9 de Janeiro em uma cidade de 30.000 pes
soas só . os mil e tantos i nscri~tos como elei
tores e qul são cidadãos activos l 

O cidadão póde ter o direito activo ou pas
sivo do voto; mas cidadãos activos e cidadãos 
inactivos não sei o que seja em face da noss1 
Constituição. 

Sr. presidente, vejo que estou fatigando a 
attenoão do senado (nf1o ap()iados), a, por con· 
seguinte é de minha obrigaçiio pôr ponto a as, 
tas observações, reservando-me todavia o di· 

. reito de voltar á tribuna, si assim o, entender 
convenieate. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Junqueira observa que este 
projecto foi um penedo em que naufragou o 
ministel·io de Janeiro do anno passado, e que, 
além dis~o, consigna o grande pensamento de 
r.' pudiar-se nas imp~rtantes eleições de verea
dores o voto uninominal, adoptando o voto 
incompleto, que é, realmente, mais conve
niente, Dcisenvolve este ponto e refe1•e-se d. 
l'eforma eleitoral d~ 1875, cuja principal idéa 
as til triumpbante neste projecto. 

Diz que o veto uninominal por toda a parte 
vai sendo pouco apreciado : circules de um 
produzam representações politicas sem cohesão 
e sem hemogeneiJadr. 

Cita o que têm tentado a França e a ltalia 
em favot' do escrutínio de lista. 

Pandora que ha nm ponto em que todos· estão 
accordes: é que a ultima eleição para vereado· 
resdeu pessimos resultados, (Apoiados.) E' pre
ciso mudar de sys tema. 

Louva a nobre commissllo, por tol-o proposto, 
mns ncha que hn falta de coheroncio. do não 
propor o moamo voto incom pletú para a eloiçllo 



do jui~os de paz, e neste sentido mandará 
emenda. 

Demonstra que IIS mesmas t•!lzõcs, t•apresen· 
tação das not11vcis minol'ias, deve .prov:~loccr 
nas eleições de funcciona~•ios tit•J ligados á ft·o· 
guozia c ao municipio. . 

Criticil algumas disposiçlles do projecto o das· 
emendas, sobre a ftlrm 1 da substituiçao dos ve
rendores e sobre o !l'l'ande numero de incompa· 
tibilidudes-de fórma que nos nossos sertões 
sorli difllcil achar um homem idoneo dosincom· 
patibilisado para esses cargos. " 

Faz ninla outras observaçõ3s, o li!ir. que vai 
escrever a emenda. · 

Foi lidá, apoiada e posta. conjuntamente 
em diacussilo, a qual ficou adiada pela hora, a 
seguinte 

Emenda 
Ao art. 1• : Na eleição dos juizes de paz cada 

eleitor votara com lista incompleta, - Jun· 
g11eira. 

O Sa. PRESIDENTm d~u para ordem elo dia 
28 : ' . . 
· Discuss~ do t•equerimento adiado do Sr. Cor

reia pedindo ao governo informaçilo sobre si 
foi tomada pelo mesmo governo plguma delibo· 
raçA:o acerca do asa um pto do otllcio do vice
llrosiclente dn provincia de Mato Grosso, de 5 
de Maio ultimo. . 

3• discus•iío da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto do lei pela camnrn dos 
deputados, n. 135, de 1882, que abro ao minis,. 
torio do imperio um credito extraordinario de 
12.000:000$,pnra continuaçlio dos d~spezascom 
soccorros ás províncias Jlagelladls pela sêcca 
e molestias epidernicas. 

2• dita, das 'pl'Oposições da camara dos de· 
. putado• : 

N. 35, do corrente anno, autorizando o go
verno a contar , para a jubilaçA:o do professor 
de latim do imperial collegio de Pedt•o 11, 
Dr. L ucindo Pereil·a Passos, o tempo que se 
verificar do seu exercício como protessor pu• 
bEco de latim, na província de Minas Go
raes. 

N. 209, de 1869, mandando o 'governo rosti· 
tu ir ao prosiden te e membros da junta do 
qualificação da parochh de Santo·Antonio do 
1Monte, a multa e custas,.que lhP.II foi irn".oata 
pelo presidente da provincia de Minas. ' · 

Lavant01i·se a sesslb ás 3 hora:s da hrde. 

ACTA 

EM 28 DE JULHO DE 1883 

Presidencia do Sr·. Barlto de Cotegipe 

A's ii horJs da manhil: fez-s1 R chamada o 
acharam-ao presentes 29 Sra. sonndoros, a sa
ber: Bm•rio de Cotogipe, Barlio de Mnmnnguapo, 
Luiz Folippo, Bnrllo do M1moró, Chichorro, 
Junquoil•a, Corroia, Pnula Pessoa, José Boni
facio, do Lamare, Visconde de Muritiba, Ja. 
guat•ibo, Moirn do Vasconccllos, Visconde de 

Abaetó, Atlbnso Colso, Luiz Carlos, Toixeh•tl 
Junior, Ribeiro tla Luz, Custt•o Cat•reira, Barito 
do Maroim, Visconde de Bom R~til·o, Dantas, 
Barllo da Laguna, Conde de Bnependy, Jollo 
Alfredo, Hent•ique d'Avila, Diogo Velho, Leiío 
Velloso e Nunos Gonçalves. 

Deixaram do c0mvarocer, com causa partici. 
pada, os Srs. Diniz, Ucbóa, Cruz Machado, 
Christ!ano Ottotii, Fausto do Aguiar, Ft•anco de 
Stl, Soares Brandão, Octaviano, Barros Barreto, 
Sily~ira Lobo, Silveira Mat•tins, Paes de Men
donçn, Viriato de Medeiros, Oansansllo de Si· 
nimbú, Carrito, Antllo, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Sat·aiva, Cunha e Figueiredo, Silveira 
da Motta, Lafnyette, Vieira da Silva, Martinho 
Cnmpos, Visconde de Paranaguá, Visconde de 
Nicthe!'OY o Visconde de Pelotas, 

Deixou de comparecer,sem causa participada, 
o Sr. Barlto do Souza Queiroz. 

O Sa. 2' SmcRJIITARIO, servindo de i•,dou aon· 
ta do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Otllcios : 
Do Sr. senÍO.clor Barros Barreto, de hoje,.com·· 

municando que, por incommodo de saude de pes
IIOR de sua familis,nilo póde comparecerá sosslio. 

Do mini~tcrio do imperio, de 28 do corrente 
mez, communicando, em. resposta, que Sua Ma
gastado' o Imperador dignar-so-á de receber no 
dia 29 á i hora da tarde, no paço da cidade, a 
deputaçiío de.st.1 camara que tom do compri· 
menta r ao mos mo Augusto Senhor p llo anni• 
versaria natalício de Sua Alteza a Princeza 
lmperial.-lnteii•ado. - . 

O Sa. 4• SmcaETARIO, servindo d12•, leu oil 
seguintes 

PA!IECERES 

A proposição da camara dos deputados de 23 
do corrente mez, submo!tida ao exame da com· 
mi~sllo de pensões e ordenados, autorita o go
verno a concede r ao bacharel Pedro Cavalcanti 
de Albuquor<,tue- Marnnhl!o, juiz de direito da 
comarca ele V1anna, ·na provincia do Maranhão, 
um anno de licença, com o t•cspectivo ordenado. 
para tratar de sua saude onde lhe conviei'. · 

Verificando a cornmissão, por dous attestados 
medicos, que o funccion11rio de crue se trata. 
pt•eciea oft'ectivamente da licença que requereu, 
vist9 achar-se sofft•ondo incommodos que exigem 
longo e seguido tratamento, ó de parecm· que 
a propos!çllo entre em discussllo e seja appro· 
vada. 

Sala das commissõ3s om 27 de Julho de i883. 
-,intonio M. Nunes Gonçalves.- Lu i:; Fe· 
lippa.-1. R. de Lamare. · 

A commiasi!o de pensões e ordenados, exami
nando 11 proposiçllo da camara dos deputados, 
do 23 do corrente moz, autorizando o governo a 
prorogar pot' mais oito mezes, com ordenado, a 
licenç.a roncodida, pelo doct•eto n. 3070 do 20. 
Maio do nnno proximo passado no conferente 
da alfandega dn côrte .Tosé Ribeiro da Cunha, 
p11rn tratar do sua saudo ondo lho convier ; e 
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verificando, por dou~ nttestados medicas a1mexoR 
á mosma proposição, bem assim po1• uma minu
ciosa informnçllo do ministel'io da fazend:l, flr· 
ma da. om 8 de Maio do correu to anno, que o 
empreg-ado do que se trata acha-se qunsi im· 
possibilitado para o serviço publico, po1• olfeito 
de inveterados e graves padecimentos, preci· 
anndo ainda de longo e acurado curativo para 
o seu restaboleoimento, é de pnrecer qu~ a 
proposiçilo entra em diaousaito o B9ja approvada.. 

Sala das commias!Ses em 27 de Julho de 1883. 
-Antonio 11!. Nunes Gonçalves.-Lui:: F8-
lippa.-:-J. R. de Lamare. 

A imprimir, para entrar na ordem dos tra.ba-
lhoa. · , · 

A's H i/2 horas da manha: ·O Sr. presidente 
declarou que oito podia haver sesallo, por falta 
de guorum, e deu para ordem do dia 30: 

'1.• parte (ald ds 2 hor·as da tarde ou antes) 

Continuação da 2• diaouasão da p1•oposta do 
poder executivo, convertida. em projecto de lei 
pela camara. dos deputados, n. 56 de 1883, que 
fixa as forças de terra para o e:s:ercicio de i884 
·-1885. 

2• pa1·te (ds 2 horas da tardo ou antes) 

Continuação da. 2• discussão rio projecto da 
commiss!to mixta, lettra A de 1882, alterando as 
disposições da lei n. 3029 de 9 de Janeiro do 
1881, e do regulamento n. 8213 de 13 de 
Agosto do mesmo anno, rebtiyas ,ás camll'as 
·municipaes e juizes de paz. · 

Em seguida o Sr. presidente convidou os 
·srs. senadores para se oo~uparem com os tra
balhos de suas com missões. 

67• SESSÃO 

E~! 30. DE JULHO DE 1883 

Presidencia do S1·. Bm·tro de Cotegipe 

SUIUIARIO,- EsPRDIRNT&.- Allo~uçilo.- 1'\ogoelos da 
Dalila. lloquorlmonlo do Sr. F orna~ dos ela Cunha. 
Adiu.monto .- Nogocio!l do Pará •. DJseurso o ro• 
quorlmouto do Sr. Oa~·ão do Mau10ró. Appt•ovnpilo do ro· 
quorimon\o.-PRIMBIRA PARTB DA OhDIUI DO DJ.A.- Fo~çaa 
do torra.. 1\oquerJmonto do ndiamontn do Sr. J ;~guanbo, 
por nilo tor comporoeldo o ministro. App,rot•açilo,
SaauNPA PAftTB pA ORPB~I r•O DJA.-Lol do, 9 do Janeiro do 
t881. Discursos dos Srs. !'austo do Agntar, Co:Tola (2), 
Vlolrn da Silva (2).Silvolrn tln Malta, o Mart\nho Campos. 
Emendas o roquorimonto do adi amonto do Sr, Vieira da 
Silva. Addllarr.onlo do St•. MMiinho l:ampos. Ob.or• 
vaçõos do Sr, pt•osidonlo. Adlamonlo. 

A's H horas da manhã ncharam-se presen
tes 30 Srs. senadores, a saber: Bnrno da Cot~
gipe, Barão de Ma.mangu~?~. Go~oy, L~1z 
Folippa, Barão de Mamare, çorrma, f'larro.s 
Barreto Christinno Ottoni, Cluchorro, Mart1· 
nho Ca~pos, Castro Cnrr.Jirn., do Lnmat·•~. Ba
rllo do Mamarei, Jun,ruoira, Luiz Carlos, Cunhn. 

o. Figueiredo, Jagllaribe, Bnr1io da Lngunl\, 
Paula Pessoa, Ailonso Celso, Ribeiro da Luz, 
Visconde de Paranaguti, Dan tas, Antilo, Viscon· 
de do t\bl\1lé, Snraivn, Jose! Bonifacio, Henrique 
d'Avila, Leito Valioso, Silveira da. Moita, Conde 
do Baopendy o Fausto de Aguiar. . . 

Deixaram do comparecer, com causn. pa.rtioi
pllda, os Srs. Dini z, Crux Machado, Barlto de 
Maroim, Nunes Gon1•alves, Silveil•a Lobo, Fran
co de Sá, Silveira Ma1•tins, Pnas dB Men
'donça, Fe1•nan1es da Cunha, Visconde do Bom 
Retiro, Visconde do Nic theroy e .Visconde 'le 
Pelotas. · · 
. . DeiXO li de comparecer, sem. causa. partici-
pada, o S1•. Barão de Soi!ZO. Que1roz. · 

0 SI\, PRESIDENTE abriu a sessllo. 
Lornm-se as actas do 27 e 28 do corrente mez, 

o, oito havendo quem sobro ellas fizesse obsOI'• 
vn.ções, foram ·dauas por a.pprovadas. 

Compareceram, depois de aberta a sessito, os 
Sra. Octaviano, Vieira da Silva, Teixeira Ju
nior, João Alft•edo, Ca.rrllo, f>iuimbU,. Viriato 
de Madeiros, Visconde de Muritiba, Uchóa c~
valcanti, Soares Brandit~. Lufayotte, Diogo 
Velho o Me:ra. da Vasconcellos. 

osa. 3• ·sBoaETARio, servindo de 1•, dou 
conta do seguinte · 

EXPEDIENTE. 

Reprosontaçao dos mor.tdores do munioipio 
da cidade de.Caçaravn, da provincb de S. P!~ulo, 
pedindo favo1•a.vel deferimento ao re:juerimento 
do Dr. Luiz Teixeh·a Bitteneourt Sobrinho parn. 
a constr~cçito de uma estrada de fnrro que,- par
tindo de Alfenas, da província dn.Minas Oe1•aea, 
passando por aquella. cidadl de Caçapava, vã 
terminar em um dos pJrt.os do litoral entre 
S. Sebastião e Ubatuba.-A' commissão de em-
prezas privilegiadas e obras publicas. · 

O Sa. 2• SmoaETAI\IO declarou que não havia. 
pareceres. 

ALLOCUQÃO 

O Sr. DaJl'tas 1- Sr. presidente, a. 
commissA:o encar1•ogada. pelo senado de compri
mentar a S. M. o Imperador,polo annivers1rio 
natalício de S. A. Imperial, desempenhando-se 
deste honroso dever, bu a S. M. o Impe!•ador a. 
seguinte allocuçilo: 

cSenhor !-0 annivarsario natalicio da Sei'B
nisaima Princeza Impct'ial, ó sempre saudaâo 
pela. nação brazileira. com as mais vivas de
monst1•ações de jubilo. 

Ass:m testemunha o povo a. ndhosão que 
consagra. á Dynastia Imperial e·a. confianç~ que 
dBposito. nas virtudes do S. A. Imper1al a. 
Sro.. D. Izabel, hordeit•a do throno. 

Justas silo, portanto, as intensas aleg;rias 
que esta dia desperta cm V. M. Imperial e 
em S. M. a. Imperatriz. · 

O senado, pm•ticipnndo do rogosijo naci~MI, 
nos incumbiu de trnzer a V. M. Imper1nl a. 
expt•ossiio mais sincerndo. dedicn.çilo o fidelidade 
quo tributn a V. M. Imperial e li Sua Augusta. 
l<'amilio.. » 
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Sua Magostndo dignou-se de respondot• : 1 do thesouro n, 18 do 12 do Fevet•oiro ultimo, o 
.:Agradeço as folicitaçlSes que o senado me di· credito de 4:77<l$910 ! • 
rige, pelo anniversario de minh~ muito presada Não posso, sonhot•os,poupar-mo ao dis,abor de 
tllhn. » qualificm• o procodim•mto da administração can-

O Sn. PaEiliOENTE:-A resposta de Sua Ma· trai a semelh~nte respeito de desidia, senão 
gostado é recebida com m1lito especial agradJ. de culposa inditlhrença para com os interesses 

NEGOCIO~ DA DAHIA 

Foi apohdo, posto em discussi'ío, a qunl ficou 
adiada, por ter ped.do 11 palavra o Sr. Cort•oia, 
o requerimento do St•. Fernanda~ da Cunha,· 
que havia ficado sollt•e a mesa na Ltltimasessão. 

A ALFANDlllGA DO PARÁ 

O Sr .. Barão de Mamoré a-No 
J o mal do Onmmercio de hontem, a sua illus
trada redacção, mencionando os ulti mos rendi
mentos da província do Pará, concluiu do se· 
guinte modo (lê) : 

c NA:o podet•ia desejar-se desenvolvimento 
mais t•apido do que o das rendas do Pará, é 
agndnvel1•egistrar que este lisongeiro pheno· 
mano não ó para ser attribuido a cu.us:1s trans· 
itorias, podendo confiar-se que a·s rendas da 
grande provincia nllo terão de descer do nivel 
quo chegaram a attingir, 

c Aproveitaremos a occasiã9 para chamar a 
attenção do Sr. ministro da fazenda para o es
tado do edifioio d·1 alfandega do Pará. Mais de 
uma vez temos t•edamado por oste objecto, que 
está carecendo de urgente providencia. E' ne
cessi:!ade ha muito sentida e que dia a dia se 
torna n1ais exigente. , 

Mal previa ou,. Sr. presidente, quando lia 
esta justa reolam~ção do J ornaZ do O ommercio, 
que' horas depois receberia da minha. provincia 
natal, pela mala do vapor amot•icano que 
hontem chegou n este porto, recommendaçtíes 
instantes, pat•a ch~mar a attenção do govo1•no 
para o estado em que se acha o edificio da al
fandega do Pará. 

Mereceu-me sempre aquelle edificio mui ta 
attenção, desde o tem-po em q 110, começando a. 
minha carrei.ra admin1strati va, presidi a pro
vincia do Pará. 

Propuz ont!lo ao governo que ma.ndasse au· 
gmentar o edificio em que funccionava a mesma 
ropartiçiio, já então insuftlciento, nã) só fa• 
zendoremover o arsenal de guerra qu~ se achava 
no mesmo predio, como providenciando para 
que se edificasse em terreno contíguo; re· 
metti até ao governo o orçamento e planta desta 
obra. Silo passados, porém, 24 annos o destas 
pt•ovidencias, urgentemente reclamadas, o go
verno apena• lançou mão da relativa ã remoção 
do nt•senal de guerra, deixando aliás a parte do 
edificio om que elle funcoionara cm tal e&tado, 
que só se prestava ao menos, ató ha pouco 
tempo, para deposito de vasilhame. 

Não podia eu pois deixar de ler com grande 
sorproza, no ultimo t•elatorio rio ministerio da 
fazenda, com rolaçilo áq uella ropartiçilo. 

« Quo tendo olla" necessidade do concertos ur· 
gentes foram pala respectiva pr.)sidencia auto· 
rizadoa, cencodondo·se para os to fim, poJa ordem 

dar1 uella grande provinci11, e ató do proprio 
fisco. 

O edific[o em que funcciona a alfanJoga do 
Pat•á não tom precisado só de reparo•, como 
pensa· o govet•no, precisa de set•, ha muito 
tempo~··considot•avelmonte augmentado, até em 
bem da propria fiscalisaçiio, cujos interesses se 
vêm· diaria111ente ameaça los pelas multipb> 
licenças, que as autot•idades fiscnes daquolla 
provincia têm dado para o alfand0gamento de 
trapichos particulares. • 

E para quo, Sr. ~,>residente, nllo se pense que 
eu declamo, peço licença ao senado para recor
dar 11 nolavel progressão das rendas da pro
vincia do Pará e d~ sua visin·ha, a do Amazonas, 
cujos inter .•ases nllo podem deixar de andar 
intimamente ligados, 

Esse progt•esso, senhores, e espantoso, e tal 
que niio tem igual no paiz, nem sei si fóra 
delle. . 

Ouço fazor-•e grande escarcéo do que a tal 
respeito se dá em outros paizes, na republica 
americana, por exemplo, entretanto deixamos 
de prestar a attt~nção devida ao que se nota. 
naquollns duas províncias nossas. 

O SR. JAGUARIBE:- Apoiado. 
0 SR. BARÃO DEMAMOilE:-Siaspopule,çiSes 

do sul do Imperio prestassem um pouco maia 
de attenção para o que se J?IISsa na grande 
região do Amazonas, não tortam que admirar 
no estrangeiro, porquo veriam operar-se hojà 
no Amazonas i !entico progresso, pelo que res
peita ao desenvolvimento commercial e conse
quente riqueza publica. (Apoiados), 

Peço, p~is, licença para, motivando um re
querimento que pretendo mandar à mesa, re
ferir-me a cifras, cuja linguagem é indiscu
tivel. 

Assim, a alfandega do Pará rendeu no moz 
de Abril deste anuo 981:361$365, 

Comparando essa renda com a de Abril dos 
anno• anteriores tomos: 

1877 ........... .. 
1878 ............ . 
1879 ........... . 
1880 ........... .. 
i88i, o 11111111 0 11 

1882 ........... .. 
1883. I f 1 I 1 I I I o III 

357:871$877 
320:222,624 
482:981 058 
525:042, '560 
498:417$846 
621:882$578 
981:355$488 

Em Junho renleu 834:548$193. Comparando 
ess~ renda com a de igual ]mez dos annos an
terlores temos: 

{877 ••••••••••••• 
1878 ........... . 
1879 ••.••...•••• 
1880 .......... .. 
1881 .... " ..... .. 
1882 .•.••••.•••• 
188::! ........... .. 

332:578$615 
227:152$197 
499:110$923 
385:093$046 
555:073$810 
782:()84$960 
834:548$193 
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Tomos ainda r(ue no exoroicio onoerrndo om 
30 de .Junho ultuno, n renda Ri'l'eondada por 
aq uella alfandüga foi do 10,707:135$067. 

Vorificand > a ~·~nda dos ultimas exeroicios 
temos: 

1876-1877' ' •• ' • ' • 
1877--1878 .•••.••• 
1878-1879 .••...•• 
1879--!880 .••••.•• 
1880--1881' ••• ' •• ' 
1881--1882 ••••.••• 
1882--1883 ..•••••• 

4.224:134$920 
4.136:H3$673 
4.975:64:1$0111 
6.110:827$874 
5.879:812$464 
9,812:393$704 

iO. 707 :135$067 

Eis o que a respeito destoa algarismos diz um 
importante orgão da imprensa paraense: 
~Vã o publico que ma,1ta razlto temin,quando 

gntamos contra a ma.ld1ta c~ntraliaaçilo. 
E os nossos senhora• do sul nlo nos querem 

dar carta de liberda i e !~ 
·Depois commentarei este conceito, 
Vejamos agora o qae alli se dá quanto á na

vegaç•1o interna da provinoia, 

Disse o Dia rio do Grtlo-Pard. em um dos seus 
ultimoa DJlmoros: 

c Já se enoorporou a companhia de navega· 
çllo a vapor do Amazonas, limitada. O novo e 
magnific~ vapor Pard mede 183 pés de compri· 
mento, 28 de bocca e 9 d~ pontal; ti de 775 to• 
neladati, cala carregado 6. pós e 6 l'ollegadas, 
tem nccommodações para 60 passago1ros de ré e 
300 de pt·ôa e a marcha de 12 milhas por hora. 

Um outro vapor em tudo iuentico ao Pa•·d, 
denominado Impel'atri= There::a, sahiu de In
glaterra a 21 de Junho ultimo e deve aqui estar 
a i4 do correu te. 

Mais Ires outros,iá em constrocçiio, denomi· 
nados D. Peàto, Princua I::abel e Conde 
d'Eu, são esporados até a.o fim de Outubro do 
corrente anuo. Portanto, com eate novo contin· 
gente e ~ 11otilha. que possue em serviço com• 
posta doM arajd, Cametd, I çd, M aud, San• 
tarém, Macapà, Tapajds, Ja'Dary, Obidos, 
Yca•niaba, ]lfanaus, Belém, Arary, Itu~»y, 
lt~ruty, Andj,·d, Jurud, Jollo Au,qusto, Rio
Branco, Acre, .~rimam, M ojú e Inca, está a 
companhia monhdo. de m!lter ialfiuotuan te ms 
condições de satisfazer todos os seus compro• 
miasos (28 vapores). 

201.803 leiloa trazidos em trJnsito das l'opu
blicaa do Porú, Bolivia e Venezuela, suas limi
trophes. 

Quanto 11 renlo. da provincia : 
E~ ~852, ·a.nno om que foi inaugurada a 

provtliCio. , fo1 a sua rece:to. ·arrecada !a de 
19:00~455 ; om 1862, 10 annos depois, de 
93:347 903; no exercicio de 1871-1872, de 
49:668 653 ; finalmonte, no ultimo oxercicio de 
1e8t-1882, de 1.765:787$849, excedendo em 
mais do t,-()30:000$ a receita orçada, o dei· 
xando nos cofres da. provincia um saldo de 
744:215$643. 

Eis o que, commentando este espantoso pro• 
greaso, diz um doa jornaes de maior ciroulaçlo 
da provincia. do Pará : 

c Aviso aos a.madol·es de saldos, que pullulam 
·lá. pelo sul. , . 

E', pois, crivGl, senhores,q ue duas provinoia.a 
que se avantajam por este mo:lo ás. que vivem 
empenhadas, inaolvaveis,,aterradaa cqm o pha.n· 
tasma'do olomento aerv1l,ee re•iqnem. a nlo 
verem satisfeitas as suas m~is palpitantes ne· 
cessidades,como é,por exemplo,a de ter a alfan
dega do Pará u.u edificio o 'rrospondente aos 
seus grandes recursJs e em que ~ossa funccio
nar regularmente l 

0 Sn, F AUS'Iu DE AGUIAR :-Apoiado, 
. O SR. BAnÃo DE MAMO!\É:·-oa meus hom•ados 

collegaa,que têm sido presidentes daq uella pro
víncia o que me ouvem, sabem perfeitamente 
que •nilo estou dizendo senil:J a ve1•dade (apoia· 
tlos) ; e ni!o c os lu mo usar de 11oreioa, quando a 
digo. 

· Como é, pois, repito, que o governo limita~se 
a dizer no ·seu relatorio, que o edificio da al
fandega do Pará .rrecisa de simples reparos, 
quando do que precl8a, e ha. muito tempo, é de 
ser consideravelmente augmentado,quando não 
substituido por outro 'lue melhor coJ•responda 
á. grande renda da provmcia l 

Nem a Uegue o governo o mau e atado das fi. 
nanças do Estado, que ellas niio comportam a 
despeza exigUa J>ara aquelle serviço ; porque, 
senhores, as provmcias do Pará e do Amazonas 
nllo po:lem 1!0r responsaveis pelo descahbro a 
que o governo do paiz tem reduzi lo a. auaa fi. 
nanças ; nllo podem se1• l'esponsaveia ·pelos 
graves erros da administt'JÇ!lo central., , 

O Sa. JAGUARIBE: -Apoiado. 
A directoria em Londres tem em vista a 

construcção de novos vnpores, além dos jli men· 
cionados, nfim de acompanhar o desenvolvi• 
mento commercial das duas provincias- Pará O SR. BARÃO DE MA~IORÉ: - •• • que tem 
e Amazonas, ,. levado as finnnçaq do paiz ao estado em que as 

E convém notai", senhoras, que, além desses vemos. Províncias, repito, que concorrem com 
28 vapores pertenc1ntes só a uma companhia, 10.000 e tantos contos para as despezas do lm
ho. muitos outros de varias firmas commercia.es ~erio, não querom saber si o governo central 
e de negociantes individualmente, e que alli tem administrado Uo mal as finanças do Esta
a.ca''a de or~nniza.r-ae uma companhia com 0 do, que não póde dispor ho)e de 400 ou 500:000$, 
capital de 2.000:000$ para montar um serviço para augmentar o edifiCIO de sua alfandega. 
regular d~ navegaçlto a vapor no Amazonas e Esta é a verdade • 
seus aftluentos. Tenho sempre aconselhado Aguollas provin· 

Quanto li pi·ovincia do Amazonas: cias toda a pruloncia, Iongan1midade o con-
No oxorcicin do 1881-1882 foram manifes- fiança no patriotismo do governo imperial: mas 

lados n~ r.1cobedoria daquella provincia e ex~ confesso ao sonndo, temo as vezes, que se avei· 
portados p·1ra o Para o para o estrangeiro, I zinho o dia em que ou tenha de calar-me, por 
2.414.558 leiloa do gonoros produzidos nos rios que venha a convoncer-mo de que maus con
Purtls, Madeira, Solimõas, Negro e Juruá; e se! h os nnquello sentido, nffrontamdo tnl modo a 
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'VorJade e a eviclonci,. doa factos, que eu deva 
l'o th-•11-o.i. E ent11o dil-o-ai com ft•anque~a ao 
81>VIHIIO, só o fMei com o maior constt•augi
n~nto, por ser um dos mais convencidos de
:fonsor.:ls da integt•idado do Imporia. 

Prute'ltnndo volbr maia do esp~ço a occupar
:1110 de.>te gt•av.e ussumpto, porque a hora está 
clad~, poço uo sena~o licença para. submotter á 
:saa11luatrada. con;lde!'açiio o requerilnentó que 
'VI> u Ulandn r á mesa. · 

Prociso das. informações nello podidas pQl•
quo, quando VICI' a estll casl o orçamento da 
fa2enda, (si ca vier este anno) aprovoitaroi es>il 
occMiiio para expór maii do espaço outras con
si<lornç:õeB que me suggo1•om as palpibntes ne· 
cessidados das duas provincias do Amazonas e 
Jll"ovocarei o governo a que doclare com toda a 
ft•anquota o que pretende fazer, para que ollas 
sejam satisfeitas, Convem que todos saibamos a 
le1 em que vive1•omos. 

Nuo tenho ns inf'!l'ma;:ões que peço, po1• não 
oo~stat• dos relator1os! que siio completamente 
onussos a este t•espelto, e o senado compre
hende que eu nada poderei fazer, como ropre
Rantaute d:L na.ç.ão, com rolaçilo a este g1•ave 
assum~to, sem ns informações que peço no meu 
requeranento. 

Foi lido, apoiado, posto em diseussiio e appro· 
vado o seguinte 

Req~tcrimento 

« Si durante o quinquennio ultimo, se fizeram 
obras de augmento do odificio em que func· 
ciona na.lfandega do Pará 1 

A se terem feito : 
En rtuanto importaram essas obras 1 
Entond'~ o governo que são ellas sufficiontes, 

para que se faça o g1•ande e:s:pediente daq11elh 
rejl3rtição,de modo consentaneo nos interesses 
da fazenda publica. e nos legititnos do com· 
mercio? 

No caso negativo : 
Pretendi o governo mandar alli fn~er as 

obras de 11ugmento de que urgentemente carece 
o cdificio 1 · 

Ha plano o orçamento para essas obras 1 
Paço do smaào em 3() de Julho de 1883,....; 

Ba1·cio de U amol'd. » 

PR.HIEIR.A PART&1 DA ORDEM DO DIA 

FORÇAS DE TERR.~ 

O Sn. PitESIDENTE declarou que o Sr. mi
nisll'O do estrangeiros communicou á mes:t que 
o Sr. ministro da guot•ra niio póde compat•ecer, 
por achar-se doente. . 

Continuou em 2• discnssrio a proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de loi 
pob carnar ... dos deputadoB, n. 56 do 1883, quo 
fixa ns forças do tol'l'n. para o cxOI'Cicio do 1884 
-1885. 

Foi lido, apohclo e, sem dobtlte, npp1•ovado o 
seguinte 

Raquot·imanto 

11. Roqueiro que soja ndiad~ a discussão até que 
o Sr.mmistt·o da g·uel'l'lt se restabeleça e possa 
compnt•ecor no seilado.-Paço do son11do, 3G de 
Julho do., 188 3,- J agtlai'Íúe.» 

sgGlJ NDA P AltTE DA ORDEM DO DIA 

'~ LEI DE \l DJ!l JANEIRO DE 1881 

Continuou em 2• discnss~o,com as om~ndas of
ferecidns, o art. i• do projecto da commiss!Lo 
mixt~, lottra A do 1882, 11lterando as disposições 
da lei n. 3029 do 9 dô Janeiro do 1881, e do 
regulamento n. 8213 de 13 de Agosto do mesmo 
anno, relativas ás camaras municipaes e juizes 
de paz. 

O Sr. Faus·to de Aguiar, como 
signntnrio do projecto que se acha em discus
são e membro d~ commisaão que o organizou, 
deve dizer algumas pnlavrns em sua defesa, 
procur:1ndo responde!• as objecções e observações 
feitas. por alguns nobres senadores. 

Começará. por uma questão de simples fórma 
ou methodo, do quo se occupou o nobre senador 
pela Bahia, bem que de passagem. Refere-se 
ao grande numero de paragraphos contidos no 
art. i• do projecto, que, segundo o meMmO 
illustl·e sona-.lor poderá de alguma maneira 
embaraçar a discussão ; accrcscentou, poróm, 
que não censuraYa por .isso a commissão, á vis· 
ta das nossas praticas e usos par lamentares 
q uo excessivamente d~mora.m as discussões 
q uo.ndo os projectos se organizam com grancle 
numel'O de artigos. 

Julgar-so-'a portanto dispensado do fazer 
qunlquor observação a este respeito, ai não 
previsse que a mesma questão sern auscitnda 
no correr ela discussão, pois que, já em outra. 
occasião, della fizer.lm cava.llo de batalha di
ve;•sos nobros senaiores. 

Po1•mittir-ae·lhe-á. pois que procure justi
ficar o procodim,nto da commissão nesta pnrte. 

Trata.udo-~o do. ques.tões de . simples. me
thodo, e multo factl a. divergenCla do opiniões, 
porque ollas dooendom do modo do v~r e 
dos habitas o disposições de ospirito do cada 
um. 
. Ct•õ q~e o met!~odo adoptado pela commissiío 
e o ma1s vantaJoso, porque om cada artigo 
acompanhado de p~ragraphos acha-se sempre 
expresso o pensamento intoiro e completo, n!ío 
podendo o grande numoro do paragt•aphos em
bo.r!lça: a discussão, como pol•vontura aconte
cot"la s1 se tratasse de umn nova ordem de 
cousas, um projecto que ostatuisso e eslabele· 
cesso um systema conton:lo gr.1ndo numero do 
idéas capitaes. 

O projecto em discussão, alóm do uma idóa 
capital, só contóm disposições de ordem re"'U• 
lamontar, nüo sondo mais do quo simples r~to
quos ou omondns a divorsns disposições da lei 

I 

j. 
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de O de Janeiro do 1881 o do rospoctivo l'og·uln
monto. 

Nada mais fncil a qualquer intolligoncia os
clnrecidn do que, compat•ando cc1.da uma dessas 
emendas com a disposição a que ao t•eforo, 
ajuizar do sua conveniencia ou inconvoniencia, 
aceitm• umas tacs q unos ou com mo~liflcnçõos o 
rejeita!' outt•as. 

Outt•n obset•vnçilo oocm•t•o, o ó que q uns i todas 
as disposições quo se contêm nos paragraphos 
do art. i• do projeoto referem-se n. disposições 
da lei de 9 do Janeit·o, que se acham tambem 
em paragrnphos de um só at•tigo, do art. 22. 

Ora, si essas disposições da lei puderam ser 
sem inconveniente .discutidas formando para
graphos do um só artigo, por que não será possi
vol que lambem S3 discuta do mesmo modo o que 
não é ma.i~ do que retoques o omen1as us 
mesmas dispolições 1 

Continun. portanto a pensar que o phno 
adopta1o pela commisslio não tem inconveni
entes. 

Os nobres senadores pelo Paraná e pelo 
Maranhão combat·:rnm a disposição do § 1• do 
n.rt. 1• do projecto. 

Ness 1 pnragrapho encerram-se duas idéas : · 
a abolição do systoma do voto uninominal e a 
sua substituição pelo systema do voto incom
pleto. 

Declara o orador que em sua opinião, e talvez 
na dos seus hOnrados collegas da commissão,ao 
menos de alguns, a pt•imeira destas idéas é a 
capital, a da abolição do voto uninominal, sendo 
a segunda de importancia secundaria. 

Abolido o voto uninominal, não faz o orador 
questão do systema que o substitua. Pat•eceu 
á com missão e ainda parece no orador, que o 
mais conveniente set•a o systJma do voto incom
pleto ; mas, si outra idéa for apresentada, cuja 
maior utili.lnde se domonstt•o, nenhuma duvida. 
terá em aceitai-a. O que sustenta ó a abolição 
do voto uninominn.l. 

E' facil, uo silencio e isolamontJ do gabinete, 
tendo-se em vista um ideal, engendrarem-se o 
formularem-se pr.,jectos sobro abstracções o 
puras thoorias. Não é faci!, porém, tratando-ao 
do lhos dar realidade, vencet• as ditllculda los o 
resistoncias quo as circumstancias o condições 
sociaes lhes oppõem. 

Os vicias, quo têm sempre acompanhado ns 
oloições populares, por-1uo lhes são inhoren
tos: por uma plrte a influencia official,. por 
outra a ,Jictadura dos chefos de partido ou das 
commissõJs diroctoras. de eleições, organizan .lo 
listas a chapas de candidatos e impondo-na nos 
eleitoras em nome da disciplina ; flnalmonto nll 
coallsões, que têm sido tão üequontos antro 
grupos, com o unico fim de embaraçarem o legi
timo tr•iumpho das maiot•ins : essas vicias têm 
prooccnpado muitos eapiritos e os tõm lavado a 
Imaginar, a idear systom1s com o fim do ramo· 
v orem o oxtirparom taos males. 

Um dosses sy.,toma~ ó o do voto uninominal. 
Os sous t~utoros, tendo om vista sempre o uni
cumonlo um i leal,. formularam um systom~ 
sobro nbstr•ncçõos o thoorbs, o com olomontos 
prosuppostos o imaginn:los, mns sQm oxistoncia 
roa!: 

V. III. 28 

Assim, osso systoma pt•osuppõo que a totali
dndo, ou quasi totalidade dos oloitoros, possua 
a capacidade necessuria para, por si sós, ava
liarem justa o devidamente, c1uer a nrllure1oa o 
importancin d1B funcçõos para as quaes tenham 
do olegor, q uor· a aptidio para doaomponhal-as 
do cidadito a quem tenham de dar o voto; pt•e· 
suppõo mais que todos ou quasi todos os elei
toras tenham tal dedicação aos interess'JS pu
blicos, no cumprimento do seu dever, que lhes 
sacrifiquem sempre seus commodos o intoresses 
particulares; presuppõe finalmente que todos 
ou quasi todos· 01 eleitores tonham a indepen • 
doncia de caracter, a energia o a for9a de 
vontade necessarias para resistir, quer á in
fluencia official, .que1• á intlaencia dos chefes 
dos seus partidos, quer aos pedidos instantes 
dos amigos, quer ás importunações o solicita
ções dos candtdltoa. 

Acredita que, si tal conjuncto de condições 
se não encontra n~ generalidade da população, 
mesmo nos paizes de mais adiantada civili
saçil:o, docididlmBnte não existe na generali
dade de nossa populaçlto. 

Falham pot•tanto na pratica as condições e os 
elementos que constituem as bases desse sys
toma eleitoral ; e, se assim é, que efl'eitos se 
podom dolle osperat• 'I Não rea!izarti de certo o 
ideal de seus autores, porque encontrará con
dições inteiramente oppostas áquellas que 
serviram de base ao systemn, e n sua execução 
trará, conseguintemente, graves e imprevistos 
inconvenientes. · 

O nobre senador pelo Paraná, sustentador 
do voto uninominal, disse, quando correu n pri~ 
moira discussio deste projecto, quo, para de
andor aquelle systema, bastava considet•ar os 
dous grandes efl'eitos que olle já tinha produ
zido nas ultimas oleiçõe3 : a tranquillidado que 
nellns se observou e a representação dos par
tidos e dos diversos interesses. 

Acredita o orador qUJ o. honrado senador, re
ferindo-ao á tt·anqui!lidade, que deu como re
sultado desse systema, attribuiu o facto a uma 
falsa causa. Outra, e mais complexa, é a causa 
verdadeira do socego quo reinou nas eleições 
ultimas, e que todJs applauJem. 

Os motivos dos deploravois tumultos que de
turpavn.m o antigo processo eleitoral eram : 
1°, a pessima composição do corpo elei
toral; e, em segundo lagar, o nrbitrio immenao 
de que gozavam e abusavam as mesas. A lei de 
O de Janeiro d1u n esses maios o rJmedio mais 
efficnz. 

0 corro eleitoral era conatituido pot• juntas, 
om gera compostas de partidistas exagerados, 
quo aystomaticamonte arredavam do alista
mento os seus adversarias politicas, o insere-· 
viam ~rande numero de indiviluos sem as ne
cossanas condições logaes para serem porta
doras de suas chapas no dia do. oloiçiío o at6 
mortos, em cujo nome votavam mercennrios. A 
lei do ·O do Janeiro, sem cercoar o dit·eito poli"' 
tico concodidJ pela constituição aos cidndiíos, 
oxigiu provas positivas e serias das condições 
para o oxorcicio do direito tio voto, o commottou 
a apreciação deBsas provas i\ imprl.l'cialidndo o 
sovoridndo dn magistratura. Em um corpo oloi
toro.l nssim conatituido com cidndões do ordem 
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e de logulidade ore. ilurossivel a t'~petiçlto das · tal gmvidado q\10 só [lt\Jo sot• convenientementE> 
acenas brut~es tito geralmonto censuradas. tratada om projeêto qno tenha por fim a com-

A aboliç~o do arbitrio das mesas oloitoraes pleta t•econstituiçilo da instituição municipal, 
foioutra modida rrudentomento estabelecido. pela dostls os seus funclamentos. o projecto actttal, 
reforma eleitora : s'tbe-so quo actualmente o tendo unicamento por fim fazer alguns malho
papel das tu.osas reduz-se .a t•ecebor os votos, á. ramentos no processo eleitot•al, nlto podia cer
viat~ dos titulas de capacidade apresentados po- 1 lamente tratar de semolhanto questão. O go
los eleitores. Assim oos'll.ram as roc!a.ma~õos o verno promotteu occuptn•-se com~~ reconstitui
os tumultos rosultantes de decisões das me~as ção das muuicipalidalles : ahi poderá set• assa 
muitas vo~es inquinadas da cspit·ito pàrtidario. idóa a.gitac:la o cliscutic!n.. 

Eis as caus!\8 da tranquillidado dos ultimas Tratou o honrado senador da parte elo pro-
pleitos oloitoraes. · jacto qilo se refere á substituição dos vet•eudoros·, 

Relativamente ao o !feito da reprosenta~.ão das A lei do 9 de Janeiro dispõe que, no caso de 
minorias,fa~ o orador ver que não ci semelhante morto, escusa, mudattça do domicilio ou perda, 
resultado e:.:clusivo do voto uninominal. Por ou- por qualquer motivo, do cargo do vereador, 
tros modos so póde attingir idontico fim. O voto sejam as vagas preenchidas por novas eleições:. 
incompleto, do que entre nós já se fez a expo- O projecto accresconta que se pt·oceda a novas 
riencia, pódo com mais precisão pt•oduzir o olmçõos para este fim, depois de ser esgotada a 
mesmo effeito, o som o elemento aleatorio ou lista de supplentes para verea.loros, contidos 
do acaso, quo sempre acompanha o voto uni- no torço cor1·espondento no do total do numero 
nominn.!. dos vet•eadores etfectivos. O nobre senador- com-

Não haainda, disso o nobre senador, expc- bate esta innovação. Entendo S. Ex que não ba 
riencia sutliciente para a eondomnação do voto razão nenhuma pat•a que, em c1ualquer caso, se 
uninominal na eleição de vereadores. O orador chamem supplentes para substituir vagas de 
não sejulga habilitado para fazer a historin vereadores. Esta .objecção, porém, natural
das eleições municipnes em todo o Imporia, mas menta provciu da falta de reparo na diversi
quom com animo desprevenido, uttontur noo re- dade de syst•'mlls oleitoraes da lei q do projecto. 
sul lados da eleição municip:~l da cÓl'te, nilo Na lei o voto ó uninominal, e á claro que não 
podara deixar de reconhecer que são clles se pódo admittir a idáa de supplente;~ com 
devidos ao systema do voto uninominal. eleições feitas por asse systoma; mas no pro-

No município da côrte, ·que ao compõe de jacto ha o voto incompleto, e a questão muda 
mais de 6.000 eleitores, o vereadot• roais votado de figura. E' snbido que, pelo systema de voto 
reuniu apenaq pouco mais de 200 votos, o o incompleto, cada eleitor vota em dous tet•ços do 
menos votallo pouco ms.is de 100. O mais votado numot·o total de vet·cadores ; por conseguinte, 
representa, portantJ, sómente a trigoaima parto os dons terços da camnra municipal ficarão com· 
do eleitorado ! Será isto representaçíl:o 1 pletos pelos votos da maioria dos eleitores, e o 

Além disto as acenas violentas de que tem restante terço pelos votos da minoria, Mas os 
sido thoatro o paço municipal, o desouido, o primeiros suppl0ntes que formarem o terço se
n.bandono em quo jdzom importantes httercs!ies guinte representam, da mesma maneira· que os 
do municipio, não serão evidente provo. de má. que entram n~ composição da camara, o voto 
composição ela camara 1 E a que ó devido da minoria. São, portanto, tão representantes 
esse facto seniio ao mau systema do sua alei· da minoria como aquel!es, pot• ella votados, que 
ção 1 occupam lagares na lista dos vereadores alei-

Em seguida passa. o oradot· a.. tomar em consi- tos. Ora, sondo assim, parece que, em caso 
deraçíto as o~jacções formuladas contra algu- do vagas, deverão sor estas preenchidas por 
mas diaposições do projecto. · esse terço de supplantes. A mnovação, por-

O honrado senador pelo Mat•anhiro disse que tanto, impugnada poJo honrado senador, de-
a. primeira o. amais importante. reforma. do que, corre necessariamente do systema eleitora.! q11e 
na sua opinião, carece a. nossa instituição mu- a commissüo propõe no projecto. 
nicipal, à o alargamento do voto e da elegibili- No caso do não sot· absolutamente po8sivela 
dada. S. Ex. porém não definiu sttas idóas a reunião da C>tmara municipal, por falta total 
esta respeito. E.' do crer que. não seja sun.. ou purcial de seus membros, o projecto contem 
opinião o alat•gamento do voto, nem ,:a elegibi- a disposição do ser convocada a cnmara do 
lidado, quanto aos cidadãos braziloiros. porque quatr1eunio· anterior para entrar· em oxercicio·, 
S.Ex. acoitou a doutl'ina daldde 9do Janeiro, emquanto niio se poder reunir 11o cnmara do 
quanto it ox.tensão. do voto d~~odo. aos eleitores.. qu11triennio corrente. O honrado sanador im-

Quanto ó. elegibilidade dos cidadãos para ve- pugna tamborn esta disposição. 
readores, o que a loi oxige ó unicamente a Quanto ao caso da falla completa de voroa.
posso das qualidades do simples oloitores, isto dor.~s. como aconteceu na camara municipal do 
é,a.s mesmas do nntigo votante.Que mais dose- Rio .Par.lo, diz S. Ex. que não póde BOI' admit
jar ~ Pois será. passivei, q.ue, par<~ ser vereador tido esee maio, que, no entender do honrado. 
se exija menot• somma de condições do que sona.lor, só tem cabimento no caso do nilo ter 
para. simplea votante 'I havido oloiçiio municipal do novo quatriennio, 

O hom•ado son11.dor pareceu referir-se a in- ou uo de tor sido os ta eloiçiio anuullada. Em 
tt•oducçiio do elemento estrangeiro nas oleiçõos primeiro lag-ar, absorva o orador, que a convo
municipaos, quer dando aos estrangeiros dom i- cação, no éitado CII'O, dn. camara anterior não 
ciliados no pt>iz o direito de voto, quor tnmbom I quor.dizer prot·ognçlio do seus poderoH, como ao 
conccdondo-lhos o <liroito do ologibilirlndo. nobro senn.dot· ae ntlignrou. E' um expediente 
Como quor que soja, poróm, questão ó osLa do para aupprir o caso oxtt•aordinario. Os cida· 



duos quo formar11m parto da cnmara t1•ansncta 
silo chamados li vereança, não como conti
nuando na posso do seus cargos, cujo p1•nzo 
findara, mas como pessoas notaveis e mais ido
neas do que outros quaes'luet• Jl~t·a o desempe
nho do funcçõos que ja exerceram. 

Não apresentou o honrado senador outro meio 
para occorror no caso em questão : assim 
continuará o orador a pens~r que o alvitre 
lembrado pela commissllo é o mais aceitavel e 
prudente. 

Quanto á substituição parcial, pelo ni!o com
parecimento de parto dos vereadores, caso po.ra 
o qual o projecto admitte a mesma providencia, 
o lionrado sena !or lcmbt•ou alguns expedientes 
que existem nalegislaçi!o de outros pnizes. 

Citou S. Ex. a da Belgicn., segundo a qu1l, 
quando, depois de tres convocações, membros 
dn. municipalidade não compureaem, fica a mi
noria autorizada-f.Jr~ exercer suas funcções, 
deliberando como entender conveniente. Mas 
o proprio honrado senador foi o primeiro a 
observai' que, não se achando esta disposição de 
harmonia com outras da nossa legislação, sem 
inconveniente não se puderia adoptar ont1•e nós. 

Lembrou igualmente S. Ex. a logislação por
tugueza que, para o caso de que se trata, Ol'dena 
que s3jam convocados sómente· os vereadores do 
qua triennio findo necessal•ios para, com os do 

· qua.triennio corrent9 que tenham comparecido, 
constituir maioria legal, Esta Lléa parece 
razoavel, e o orador não teria t~>lvez duvida de 
aceitai-a, si o homado senador a formulasse eon 
emend11., Todavia, sempre notara o orador uma 
ditllculdade pratica- e é a resultante da con
fusão dos vereadores de um com os de outro 
quatriennio. 

O§ 14 do projecto estatue que, guando os 
vcreadol·es nlio compareçam a prestar JUramento 
e tomar posse de seus cargos, no prazo de tres 
mezes, considerar-se-a perdido o cargo. 

O honrado senador observou que esta dispo
sição não se achava de harmoma com o prin
cipio da obrigatorieda1e, estabelecido em re
lação ao desempenho dos cargos municipaes. 

Esta medida foi tomada pela commissito para 
prevenir um mal, muito frequente entre nós, o 
de deixarem os vereadores, por desidia, capricho 
ou quah1uer outro motivo menos legitimo, de 
comparecm• o tomar posse, importando isso 
prejuizo ao bom andamento dos negocies muni· 
cipaes. E a providencia adoptn.da. não vae de 
encontro ao principio da obrigatoriedade, por
que não importa a isençito das penlliJ eon que 
por vonturn. possam incorrer os vereadores. 

For. tambom o honrado senador uma observa
ção sobro a divergencia entre a disposição do 
art. 10 da lo i de 9 do Janeiro e o art. 84 do 
seu regulamento, censurando a commissão por 
não ter conciliado taes disposições antinomicas. 

O art. iO da. lei ostabalece que serão Ílle
givois pam o cargo de vereador os cidaditos 
que fórem eleitores; e o regi monto, em vez 
da pnl!wra aloitol'Cs, diz :-os cidadãos que te
nham as qualidades de eleito!'. O regula
monto não 1oz mais do que intorpt•otar alei, 
Podendo entondet·-se quo só podor1a ser votado 
para vereador o ol0itor, isto ó, o ciladi.ío quo 
estivesse oll'octivamonte alistado como eleitor, 

o regulamento tlen d. lei a interpreta~.ão quo 
dolle consta. O governo podia dnt• semelhante 
interprotnç:lo, porque para tanto fóra autori:.. 
za:lo, quando so llio incumbiu a organizaçilo 
do !'Cgulumento eleitoral ; o, tendo este t•egula
mento de ser approvado pelo corpo legislativo, 
ai não fól' alterada tal disposiçito regulamentar, 
ficará ella valendo como mtorpretação &uthen• 
tica da lei. Eis porque a commissão, concor
dando com esta interpretação, nada n. este res~ · 
peito estabelece. 

O nobre senador pela Bahia censurou a com· 
missilo attribuindo-lhe incohere.ncia, porque 
estabelecera o voto incompleto para 11 eleição 
do vereadores, mas nilo para a de juizes de 
paz. 

Incoherencia só se póde dnr quando, havendo 
identidade de razões, as soluções alo diversas. 
Ora não hn identidade de razões neste caso, 
A eleição por votq ~nco!Dpleto tem por fim a 
reprcsontaçiío das mmor1as, e esta só tem al· 
cance e aignificaçiio tratando-se de corpos 
collectivos de ol·dom politi~a ou administrati
va ; quanto a autoridades indi viduaes, nito h 
a mesma razito, como tambem não existe no 
caso do corporações judiciarias, porque juizes 
não procuram conciliar interesses, ma~ tratam 
sómente de applicar justiça, executar a lei 
s tricta e rigorosamente. 

Portanto, na eleição de juizes de paz claro 
estti que niio havia que attender ti rep1•esenta• 
ção de minoi·ias-verdade esta aliás tlio geral
mente roconhecida q11e sempre assim se enten
deu, quer mt lei de 1875 quer na ,d3 9 de Ja
neiro de 1881. 

O honrado S)nador concluiu apresentando 
emend:1 pam q ua, nas eleições de juizes de paz, 
se adopte o systema do voto incompleto : pelas 
razões ad luztdus parece que nito deve ser ap
provada essa emenda. 

. Por ultimo, o nobre s ~nadar pela Balda fez 
reparos sobre o grande numero de incom pati
lidades que silo consignadas no projecto. S. Ex. 
nito declarou quaos as que, no seu enten
der, deveriam ser eliminadas ; e, portanto, o 
orador continúa a pensar que todas as incompa
tibilidades estabelecidas têm a sua razito de 
ser. 

A lei de 9 de Janeiro estabeleceu certas 
incompatibilidades; o projecto accrescentou ape
nas as "dos cargos de delegados e aubdelep 
dos de · policia , engenheiros e directores de 
obras municipaes, contrn.tadores, arrematantes 
de rendns municipnes e, finalmente, empre
gados das camaras. Enunciar estas incompa• 
tibilidades ó justificai-as. Os individues que t~m 
interesses particulares presos aos negocias do 
municipio, não devam ser cham,dos a zelar 
taes negocias. Obvia. ó a razão que milita em 
pró da incompatibilidade dos eml?rogados mu
nicipaes. E mnguem dirá que SOJA convenien· 
te a introducção do olomento poli01al nas muni• 
cipalidadcs, Ora, outras não siío as incompati• 
.bilidades que accrescom pelo projecto. 

Pensa o orador hn.ve1• rospondtdo ás objecções 
dos hoarados impugnn.uores do prqjecto; e, por 
isso, não dosojando abusar da attençiio do se
nado, aqui põe romnLe tis· suas obsorvaçCías, 
(li! ui to bom I ~[ui to bem I) 



O s~·. Oo~·~·eia:- Estava prestes n 
oncorr.11'-sc 11 2" discussão deste importantQ 
p1•ojecto, som que o senado tivrsso ouvido o 
Juizo do governo úcercu dos V!ll'ios nssumptoa 
conLLios nos ditl'erontcs parugraphos do urt. 1•, 
nem úcorcn das emendas ofl'orecidas depois do 
começada a discusaiio. Entretanto o nobre pro
aidento do conselho, c1uando tomou a palavra 
na 1• discuss<io, limitando· se u dizer que podia 
ser que o governo aceitasse o 11r-ojecta o podi11 
2er que nfio, reservou sua opinião definitiva 
para depois do oflcrecimonto das emendas, 

Mas a discussão ia encerrar-se sem que o go• 
ver no apt•eson tnsse emendas ou dó aso parecer 
sobre as offerocidas. Ficamos na duvida; póde 
se1• q uo o governo na upprove, pódo ser que 
niío .. E no entanto, conformo a sorte· das 
emendas, pódo ser que o governo aceito o pro· 
jecto, o póde ser que não. 

O nobre senador pela provincia do Para. 
que po~omos dizer tem a pnrte principal 
no proJecto, acaba de declarar que não faz 
nenhum cabedal do voto incompleto, O governo 
o guo pensa 1 Deseja. que continue o voto unino
mmal ou quer o voto incompleto 1 

E liga a caso voto importanciil maior do que 
o honrado senador pelo Pará 1 

Nestas circumatnncias, parece gue o molhai' 
é demorar a solução úcerca do proJecto, até que 
o governo entenda dever manif0stnr-se perante 
o senado. · 

O Sn. CrmrsTUNo OrroNr : - Ate que o pre
sidente do conselho assisto. a esta discussão; a 
inditferonçn é notavrl em discussão desta ordem. 

O Sn. ConnEIA:- O projecto que discuti
mos é um doa mais importantes de que nos 
tomos occupado na presente sessão. 

Para merecer séria a t.tençiío, basta attender 
a que se propõe que, logo que o projecto soja 
convertido cm lei, todos os podo1•es dos vereado
res actuaes sejam cassldas e faça-se nova elei
ção. 

O Sn. CamsTIANO OTTONI :-Esta bag,,tela ! 
O Sn. ConnEIA : - Pretende-se, pois, nada 

menos que a dissolução em massa d.!s ca
maraa actuaos; o que não mo parece de modo 
algum nceitavol. 

0 Sn. FAUSTO DE AGU!AU:-Aasim so fez em 
t881. 

O Sn. ConnErA:-Houve então trJnaformnção 
completa de systemo. eleitoral ; agora mnntem
so o eleitorado que olegeu os nctuaes vereado
res o propõo-so a dissoluç1ia, simplesmente por
que se r,ass11 do voto uninominal para o voto 
incomp e to, quando alias os proprios membros 
do. commissão niio consideram osso. mudança 
de processo como essenciaL 

O Sn. FAusro DE Aauan:-Eu disso quo, 
pola minha parto, acoitaria qualquer outro 
systoma quo so demonstrasse sor mais uti!. 

O Sn. ConnErA:-E' isso mesmo : V. Ex. só 
fnz q aestlto da cessação do voto uninomin!l!.Mas, 
ontão,por quo dar pm· oxtinctos todos os podoros 
conferidos om~oloição regular aos VOI'Co.doros 
nctuaos 1 

O Sn. Cmual'IANO ÜJ"I'ONI:-Noto quo o pre
sidente do conselho acoitou csto projecto cm 
1" discussão, para Bel' depois emendado ; o 
mario por CJUO omendn o projecto é rotirnndo-so. 

O Sn. ConnErA:-0 governo no. i" cliacussiio 
nppellou para a 2" i na 2" talvez appello para 
n ga.. 

O Sn. CHlllSTIANO 0TTONI:-Creio que o go
verno niío snbo que o p1•ojocto est~ ern 2• dis
cussão ; I!ÜO viu a ordem do dia,,, 

O Sn. ConR!:IA:-Persuada·mo do que o nobre 
sonndor. pelo Para tem l'azlla em nüo fazer 
questão capital da nceitnçlio do voto incompleto; 
muitos outros meios podem ser lembrados e 
tnlvez aceitos de pt•efe1•enoia. 

Duas razões alleguei eu, em outra occnsiilo, 
para se continuar a manter o voto unino
minal: 1", a tranquil!idnde da ultima eleição 
de vereadores e juizos de paz ; 2•, o facto uni
formo, notado em todo o Imperio,-da repre
sentação nas camnras munimpaes de todaa as 
parcialidades existentes no municipio. 

O nobre senador buscou combater os meus 
argumentos. 

Quanto á tranquillidade, S. Ex. reconheceu-a, 
apreciou devidamente o facto, mas disse que 
não era resultado do voto nominal e sim do 
conjuncto das disposições da lei de 1• de Janeiro 
de 1881. 

Com efl'eito, não se pódo desconhecer n. in
fluencia do novo systema eleitoral no resultado 
pacifico das eleições ; mas não se pódo tambem 
deixar de dar no voto uninominal a parte CjUe 
lhe cabe. Si foram arredados dos comi cios elei
toraes os elementos portui•badores que S. Ex. 
onnumerou, e os abusos das mesas eleitornes 
ara fazerem prevalecer conveniencias ille-p 
gitimas, não é menos corto que o interesse que 
anteriormente se agitava nas eleições de 
vereadores o juizes do paz continuou a existir. 
O voto uninominal obstou ás explosões moti
vad.ls pelo desejo de predominio, não se 
sabendo até ao ultimo momento o resultado 
que vão dar as urnas, espe1•ando l.odos .qne os 
interesses que advogam saiam triurnphantos, .e, 
em qunlquor caso, que não fiquem de todo 
abafados; :ililo ha o estimulo ú desordem, como 
antes hnvi~, o como haveria si ainda so pre
tendose manter o funesto rogimen das chapas. 

O Sn. CunrsrrANO OrraNr:- Onde vai ter o 
voto incompleto, sophi~mando facilimamen to 
a lei, é a chapa. 

O Sn. ConnmA:- O dominio rias chapas per
verteu não só ns eleições municipaes, como as 
eleições goraes; creou essas entidades chamadas 
-inlluencias politicas do provincia,quo,fortale
cidns polo upoio dos meios officiaes, s~rviam-so 
d0lles para nctuar sobre os eleitores, a quem fnl· 
lociam os meios de resistencia, e pelos eleitores, 
sobre o governo i constituindo assim uma oli
gnrchia do que o ,Paiz não devo te1• nonhuma 
saudado. Não deseJa ver renascer osso dominio, 
que por tanto tempo impediu a gonuina mani· 
festação do voto popular, que 11bastardou aro
prosontaçilo politica dos!ig·ando o eleito do 
oloitor,o quo folizmonto dosapparocou om 1881, 

t I 
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O Sn. JuNQUEmA:- Não soi; o governo ainda 
tem muita inllucncia Dtt oleiçiío. 

O SR. CoRREU:- Si a tom aindn excessiva, 
oppresso1'n, o c1uo cumpre ó vel' meios do n h· 
coa~•ctando, do tuzel-a entrar nos justos limites, 
e nüo de voltur p<u•a o tempo el!l quo essa in
duoncia m·a decisiva e absoluta. 

Pum a tranquillidado das ultimas eleições 
municipaes o voto uninomiml concorreu em 
parte quo nito devo BOI' esqnocida. . 

Quanto á rep!•esontaçito, em consequenc1a 
desse voto, de todo~ os partidos locaos na ca· 
mara municipal, o nobre senador pelo Pará 
foi o primeiro n reconhecer esta vantagem. 
O que S. Ex. p!•ocurou mostrar, ó que, p~lo 
voto incompleto, se póde chegm• no moamo re. 
sultado que S. Exa. deseja semp1•e so con
siga. Mns si o voto uninominal assegura. de 

- modo a nilo restar duvida. a. representação 
nua camaras municipaes de todos os partidos 
locaes, po1• qu~, pela possibilidndo de se con
.seguir o mesmo resultado po1• outro modo, 
desprezar o meio actual, cujn etllcacia o proprio 
nobra senador proclamou ~ 

O SR, JosÉ BaNIFACIO : -Não querem alar
gar o voto argumentando rom estatistica in
veridica. 

O SR. CaRREIA : -Q~anto ao alergamento 
lembrado pelo nobrG senador po1• S. Paulo, teve 
razi!o o nobre senador pelo Pará, dizendo 
q uo não ó este o Jogar proprio para. so tratar 
do assumpto, ó mate1•ia para outra lei. 

0 SR, HENRIQUE D 'A VILA :-Devia ser essa a. 
base de qualquer refo1•ma; som essa alte
ração d11 lei não se devia tratar de nenhuma. 
outra. 

O Sn. CoRREIA :-Não me cabe a mim propor 
o adiamento, desde que, como o nobrG senador 
pGlo Pará, reputo questão de mui_ta ponderação 
ess:1. do alargamento do voto, e propria para uma. 
lei especial. · · 

Aos nob1•es senadores, que enten:Jem que todo 
assumpto eleitoral deve ficar dependente dessa. 
idéa. capital, incumbe propor o adiamento. 

0 SR, JOSÉ BONIF ACIO :-0 S uccesso do toda. 
reforma depende disso. 

O SR. C!Ill.ISTIANO ÜTTONI : - Essa. ó a. 
base. 

O Sn. JosÉ BoNIFACIO :-Como organizar o 
voto, som saber quem vota ~ 

O SR. CoRREIA :-E11 sei quom vota. Si mais 
alguem deve votar, esta. é a questão que, com 
razão, prooccupa os nobrGs sonadore.l, mas 
não mo paroco que seja do ordem a preju
dicar a prGsonte restricta discussiio. Si, porém, 
assim o entendem os nobres senadores, propo
nham o adiamento, o o sena~o resolverá. 

O SR. CnRIBTIANO 0TTONI :-Tudo depende do 
eleitorado. 

O SR. CoRREIA :-Da discussão já havida co
lheu-se para a manutenção do voto uninominal 
maior a11~ilio do quo ou snppunha antes quo 
oll11 como~a8BO. 

O nobi'O sonndor pelo P11rá ~oz a grando con
cessão do quo osso voto contr1buo officazmonto 

ptu•a n l'Oprosentaçilo nas ca.maras municipaos · 
do todas as parciulidudos locaes. 

o· Sn. FAUSTO DE AGUIAR: -Disse quo é 
seu fim, mns que hu outro quo preenche melhor. 

O Sn. CaRREIA: -Já l'cspondi nessa ohser
vaçito, rli~endo que não se deixa o corto pelo · 
duvidoso. 

O SR. CIIR!STIANO 0TTONI :- Si o romedio é 
o .,voto incompleto, é melho1• fic:u•mos no c1ue 
estamos. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTu:- Ta.mbem acho. 
O SR. CoRREIA:- Outra grando vantagem 

no· mesmo sentido colhou-so dn declaração que 
o nobre senad01• ·pelo Pará fez, de qu 1 não es
tava habilitado para. julgar o ultimo processo da. 
eleição de vereadores em to :o o Imperio ; mas 
que considerava os factos occo1•ridos na ci
dade do Rio do Janeiro sufficientes para. jul
gar-se a questão. 

0 SR .. FAUSTO DE .!.GUIAR:-E' O municipio 
mais populoso o mais illuslrado do lmperici. 

O SR. CoRREIA:-P~is assim como o nobre 
senado!' entende que deve subo1•dinar seu juizo 
ácerca. do procesdo eleitoral em todo o Imperio 
ao quo forma ácerca do resultado da eleição 
municipal na côrte, eu digo, contrm•iando no 
nobre senador, quo não olho sómente para. esse 
resultado na. côrte ; attendo bmbem p1ra o re•. 
sultado da ultima reforma em todo o Imperio 
(Apoiados.) 

Lançando as vistas sobre o. extenso numero 
do mnnicipios do B1•azil," vejo que em todos 
elles a eleição correu placidamente e não 
houve partido local de certa importancia. que 
não ficasse representado na cama.ra., vindo a ser 
a. municipalidade o espelho em que exact.amen
te se reflecte o estado da politica no muni
cipio. 

Oncle oq partidos tiveram legitima intei•ven
çiío na eleição de vereadores e de juizes de paz, 
o resultado foi favoravel. 

Na côrte os partidos deixaram a eleição cor· 
rer sem sua intervenção. 

0 SR. FAUSTO DE AGUIAR : -Quer chapa 
com o voto uninominal1 

O Sn. ConREIA :-Não pôde haver chapa 
com o yoto uninominal, mas os chefes dos par· 
tidos podem indicar aos seus ·cc-religiona.rios 
das diversas pa.rochia, o modo mais conveniente 
do usnrem do seu direito. 

0 SR. CHRISTIANO 0TTONI : - Si não O fa
zem, não stio chefes. 

O ·sR. CoRnEIA. : - Attenda o nobre senad01• 
pelo Pará para uma importante circumstnncia 
na eleição da côrte, e depois me dirú si não 
sentoabalada a sun conv·icção. 

Tudo quanto o nobre senador pela provincia 
do Parit pretendo, podia ser mais facilmente 
acoito, s1 S. Ex. nos viesse dizer, que, na olei
'çfio municipal da côrte, o rosultndo foi assigna
lado desle o fo eacrutinio. No 1° cscrutinio, 
por<Ím, nem um vereador foi eleito. O trium
pho foi alcançado no 2o, quando so dá a. qnostilo 
do preforoncia antro nomes dotorminados. 
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Si o resultado da proforoncia desagradou no 
nobro sona<ioJ'1 dove1•omos quoixa1·-nos do sys
toma eleitoral, ou da composição do eleitorado~ 

Os Sns. AFFONBO CELSO E HENI\IQUill D'AVILA: 
-Ou da indiUorença do eleitorado 1 

0 Sn, MEl nA DE VASCONOELLOS : - Do SOU 
nonhcun interesso. 

O Su. ConuEU:- Em grande numoro doa 
domais municipio~, manifestou-se logo no 
1• escrntinio a feição dominante, e não ha. 
ninlluem que se quoixo do resultado da el.eiçlíp 
nesses municipios. Só porque na curte, om 
2• escrutinio, o eleitorado niio deu proferoncia 
aos nomes que ao nobre senador se afiguram 
mais dignos d:l eleição municipal, devemos 
condemnar uma lei que está em pl'incipio de 
execução, e que deu om outros municip1os re
sultado que o nobre senador reconhece sa
tisfactJrio, senrlo que da adopção do novo 
systema póde resultar a dissoluçilo de todas as 
camaras municipaes actuaes 1 

0 Sa. MARTINHO CAMPOS :-Por que 1 
O SR. ConREI,l :-Porque assim dispõe um 

ardgo proposto. 
O Sn. MARTINHO C,mros :-V. Ex. pl'opo

nha a suppressão desse artigo. 
O Sn. ConnEtA :-Pretendo votar contra. 

Na 2• di~cussão não ha. necessidade de propor 
a suppressão. . 

o Su. C!iRISTIANO ÚTTONI :-0 melhor é pro
por a auppressão do tudo. 

O Sn. CoRREIA :.!.A eleição da côrte nlto 
agradou ao nobre senado!' pelo Pará. 

0 Su. FAUSTO DE AGUIAR :-E a V. Ex,1 
O Sn. CoRREIA :-Nilo sou obrigad<> a ma

nifestar o meu juizo cm questão que póde pa
recer pessoal; mas não tenho nenhuma. hesi· 
tação em f~zel-o. B:tatará dizer ao senado quo 
o candidato que apoiei com o meu voto não pôdo 
triumphar. 

Os Sns. FAUSTO DE AGUIAR E AFFONSO CELSO 
dão apartes. 

O Su. CoRREIA: -Não vou entretanto esta
belecer à comparação de nomes, dizendo que 
este candidato ora optimo, aquelle pessimo. E 
devo dize1• que hn na camara municipal da 
côrte vereadores. qu,o o podQm ser com vanta
gem para o mumc1p10. 

De certo que nl!o hei de louvar ali scenas de 
dosord~m que infelizmente se têm dado na ca
marada cõrto, us quaes alludiu o nobre senador 
pelo Pará, e que fui o primeiro a censurar seve
rament~ nesta casa. 

0 SR. AFFONSO CELSO :-E quo nlnguem po
dia deixnr de condemnar. 

O Sn. ConrimtA :-Nilo posso, poróm, ro· 
signar·mo a a doptar uma medida geral com 
o alcànco que lhe dá o projecto, sómonto por
que fant11s reclamações provoca o r•osultado da 
eleição municipal d11 córto. 

Senhores, SI ha cnso om que o voto unino· 
mina! possa •er aceito, ó seguramente n11 oloi
çílo municipal. 

Si o voto uninozuinal'nlío devo desapparecer 
completamento, como repudiado producto da 
abstracção, dn pura thoorin, no dizer do nobre 
senador pelo Para ; "i clle póde ter alguma 
etlicucia, é justamento na eloiçi!o local, quando 
o o leitor tem de rocurar aquelle que julga mais 
apto para cuid~tt' da satisfação das necessidades 
do seu campanario, 

0 Su, FAUSTO DE AGU I AI\ dá um aparto • 
O Sn. CoRREIA :- O- nobre senador baseou 

o seu _juizo sobre a eleiçllo municipal nn cOrte. 

0 Sn', FAUSTO DE AGUIAR:- Trut~i exc!usi• 
vamanle do systema 1 e ó por is~o que o con
dcmno. 

O Sn. ConnEIA :-Eis ahi V. E:s:. condem· 
nando pela tbeoria. 

0 SR. FAUSTO DE AGUIAR:- E' mesmo pela 
theoria que o combato. 

O Sn. CoRREIA :- O que vemos no parecer 
da nobre commiasi'ío sobre alei de 1881, referin· 
do-se á e!eiÇcro de de)lutados, que não podia dei· 
xar do ser feita pelo voto uninominal, desde 
que cada districto elege u1n Y 

0 Sn. FAUSTO DE AGUIAR :- Trata•se do 
voto uninominal, sómente em relação á elei-
\'ão do vereadores. · 

O SR. ConREtA :-Sei ; mas estou dizendo 
guo a commissão preconisou os reaaltados CO• 
lhidos na ultima eleição '!la deputados, que as
sontaJ~am no voto uninominal. (L8) 

« A lei de 9 de Janeiro de i8B1 tornou possi
vel, pormittiu, que a actual camara doa deputa· 
dos represente largamente a.s duas vastas 
aggrogações politicas em que se divide a na· 
ção brazileira. " 

Poi~ si a lei produziu osso magnifico reaul· 
tado cm relação á representação nacional; po
dia-se suppor que de repente, transtornada sua 
natuz·oza:, havia de produzir atreito opposto em 
relação á eleição municipal Y 

Tratando-se do int~rosse geral, a lei foi boa, 
deu resultado satisfactorio ; tratando-se de in· 
torasse local, appa.recem os defeitos, a lei tor
na-se manca., imperfeita, incapaz da tal fórma 
que o nobre senador disse que o unico ponto do 
qual não ao podia arredar era. a condemnaçãodo 
voto uninommal. 

0 Sn. AFFONSO CEtSO:-Para a eleição de cor
porações, de collecti vida lea. 

O Sn. CoRREIA :-Eu chego lá. Si ahi é que 
está o mal, porque o systema dá bons fructos na 
oleiçiio de depuados, então appliquemos o prin• 
cipio acoito para esta eleição; tratemos de croar 
os dist!'ictos municipnos, e eis a difllculdade 
removida. 

0 Sn, AFFONSO CELSO dá tlm aparta. 
O Sn. ConnEIA :-Reconheço que póde aper

feiçoar-ao o systema actual, do modo que, por 
exemplo, o eleitor do curato do Santa Cruz não 
venha a influir na oscolha do ropresontanto 
locnl da freguezia do Pnquetá e vico-vorsa; 
mas o districto municipal, elegendo cada um o 
sou representante na cnmara, preencho o fim 
que se buscn conseguir. 



•· , 

SESSÃO EM 30 DE JULHO 223 

O Sn. F,lUSTO DID AGUIAR :-Poderei v.coitat• 
a idéa, formulad!l em emonda. 

O Sn. Conn10r,l :-Esporo quo o nobre· rela
tor d!l commissão, tão compotonte como é nesta 
m11teria, so digne de encat•rogar·se do redigir 
assa. ~monda, pot•quo estou certo de que o fará 
perfelLam en to . 

O Sno FAUSTO Dll Aouun :-0 nobre aenador 
pelo Maranh«o é que deve fazei-o. 

O Sn. CoRI\IDIA :- Acoita esta id<ia pela no
bre commissi!o, a questão dos supplentes, do 
modo por que devem ser chamados, desappa
:rece. 

Dad!l a eleição singular, em uma circum-· 
c~ipçi!o restricta, h&:vendo vaga, procede-se fa
cilmente a nova eletçito. 

O des!lppat•ecimento de taes questões nlío é 
sem vantagem.· . 

Attenda o son!ldo a q uo, mantido o systema 
do projecto, ba necessidade da soluçilo que elle 
d~ pa:a o ca.so de nilo podet•, no fim do qua
trtenmo, reumr-se a camara, a· saber, a cha
mada da do quatriennioflndo,cújos podat·es estão 
desdo muito extinctos, o que' lambem ditlicil
mente poderá então reunil'-se, 

!tfa~tido o systema ~o projecto, recorro-se ao 
prtmetro terço dos tmmediatos em votos para 
preenchimento das vagas que so derem na ca
mara, torço que ordinariamente so comporá dos 
incluídos n11.!ista do partido em minoria. Dabi 
póle resultar a entrega da direcçlío do serviço 
municipal aos representantes dessa minori", ai 
as vagas se derem entre o~ vereadores da pal'
eialidade que triumphou na oleiçi!o. 

A ~manda. que lembro dispensa estas povri· 
denc1as. 

O meio pelo qual se póde realizar a formação 
do districto municipal é a di visito dos eleitores 
pelo numet·o de vereadores. · 

Uma difficuldada antevejo em certos muni
cipios em que o numero do eleitores o dimi
nuto. A honrada commissão procurará remo
vel-a do melhor modo. 

O nobre senador pelo Pará combateu a idéa 
do illustre senador pela província d!l Babia, 
quanto ao metbodo da eleiçllo de juir.es da paz, 
fazendo a distincção, gue é real, entro a repre
sentaoilo de ordopl politica e administrativa, e 
a eloiçüo para agentes do poder judicial, ti
rando dessa distincçllo o a1•gumento do voto in
completo nnquolle caso, e do voto completo 
neste. S. Ex:. dohou de att~nder á parte poli
tica ligada ao cargo de jui?: de paz, e que a 
lei de 9 do Janeiro tornou mais pronunciada, 
pois todo o processo tlleitoral estabelecido por 
essa lei rbpousa. no comparecimento de um dos 
Juizes de pnz, de sorte que, sondo todos os 
JUizos de uma RÓ parcialidade, si a esta convier 
que so nilo realize a eleiçi!o, nilo ha meio de 
evitar o embaraço. Julgo, portanto, proferivel 
o voto incompleto, aconselhado pelo nobre SO· 
nador pola Bahia, ao systema que mantem a 
nobre comrnissllo. 

Fallou-se ainda em set• obrigatorio o cargo 
de vereador. Sou, em. rogra, contrario a cargos 
obrig!llorios •. Obrigar 11. servir um cargo quem 
niio o dosojn, ó corror o risco proveniente do 

confiar as funoçõea a quem nilo olha bem para 
ollas, faltmclo·lhe os estimulas indispenaaveia 
para o sou dosempenho satisfactorio. . 

.Por isso nilo sou infenso à providencia sug
ge:rida pela nobre commissilo, de se declarar 
que deixa o Jogar aquello que nilo se apre1enta 
para ex:eocer o cargo, dentro de tl'es mezes, 
Mas eata disp.osição naturalmente nno se af' 
plicará com o novo systema, porque os elet• 
tores de uma pequena circamscripçl!o nilo Mi· 
xarilo de escolher vereador aquello ·que se 
proponha a set•vir, e que alies julguem que irá 
servir bem. Si, poréll!, o c!dnd!lo eloito pedir 
escusa, deve esta ser mvarmvelmente aceita, 
procedendo-se a nova eleiqito, e n!o havendo 
pr?~esso crimi!l~l nlgum, para que n!!~ se torne 
odto~o o exerctcto. de um , cargo, em que • ~ais 
sorvtços p~de o ctdadito prestar ao mun1c1pio 
em que restde. 

O projecto, como ora de esporar da illua• 
traçlt o, competencia e patriotismo do seus au
tores, contém muitas providencias aceitaveia, -
e propriaa para remo\·eram os inconvenientes 
que se notaram por occasii!o d'l apura~o de 
votos ~ara vereadores. O louvavel proposito da 
comrmsslío de combater efficazmente o flagello 
das duplicatas traduziu-se em n1edidas utais. 
Parecre-me, porém, que, ainda nesàa parte, h a 
alguma objecçilo a fazer.· 

A nobre commissão entendo que, dado o caso 
da daplieatn, a camnra deve preferir a ele i çito 
que lhe parecer mais regular, entregando no 
juiz de direito n decisão final. 

A me11 vo r, serâ melhor entt'egnr logo a 
· questilo ao juiz que tem do à dicidir afinal, 
como se lhe entrega a decisão em caso de 
nullidade. 

A commissito tomara esta obse1·vaçito na con
sideração que merecer. 

O Sr. Vieira da Silvar-Sr. pre
sidente, não contava que tivesse hoje de occu
par a attençilo do senado, e nilo o faria prova
velmente si não fóra o adiamento da discussão 
da proposta de fixação de forças de terra, dado 
para a p~imeira parto da ordem do dia. 

Não estando nenhum senador com a palavra 
e reconhecendo que o senado nito deseja que se 
encerre esta discussão, passo a tomar em con
sideração, ainda que succmtamenta, o que disse 
uru dos oradores 'l ue me precederam, o a jus· 
tificar algumas amend1s ao projecto que se 
discute,- e que submetterei á deliberação do 
senado. 

O nobre senador pelo Pará, que falloll em 
primeiro Jogar, disse ao senado <J.UO, por fórma. 
alguma, a commissão podia. admtttir que con
tinuasse a pl'evalccer o voto uninominal da lei 
de 9 d1 Janeiro, mas que accit ria qualquor 
outro modo de votação. 

Deteve-ao o nobre senador nn. demonstraçllo de 
que o voto uninominal de.ve ser b~nido da~ elei
ções municipao•, o nem a commissão o poderia 
suston tar do pois da dolorosa oxperiencia feita. 
com. as eleições municipaes. da cOrte, o dos 
factos lamoni!IVeis qtle se tôm dado na camara 
municipal, oriunda do voto uninomin!l!. 

Na opiniíío, pois, do nobro sanador pela. pro
vincin. do Pará, os tLtmu!tos o assundo.s que ao 
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Lêm dado na camni'a municipal dn cói'le devem 
set• ntti•ibtiidos no systoma do eleição om vigot•. 

Senhores, divirJo complotamonto do nobre 
senador pela pt•ovtnci!l do Pard. Seja qual fót• 
o processo eleitoral, ou o voto áejn smgular, 
por osct•utinio de lista, ou incompleto, os distur· 
bios a us acenas lamentaveis -que se têm dado 
na cnmara municipal da .córto suo inevitaveis, 
porque o defeito capital está na lei de 1 de 
Outubt•o do !828. 

O Sn. Srr.vEmA. DA MoTTA. :-Sem. duvida. 
0 liln, VIEIRA. DA SILVA :-Appellou-se para 

o govet·no. Mas,senhores, o que póde fazer o so
vorno para-atalhar o que se tem dado na camara 
municipal da côrte 1 Auxiliar a autoridade do 
presidente da camara com a policia, com os 
ui•banos ! 

A unicn providencia que a propria lei de i 
de Outubro consagra ó conhecida. Quando al
g,um. vereador não quizer voltar li ordem, o 
presidente o mandará calar e não sendo obe'de
cido o farâ sahir da sala, consult·mdo primeira
mente os outros veren leres, ou lovautarJ. a 
sessão, si a nnda se quizer sujeitar, e, neste 
caso, a camara, na sua sessão seguinte, deli he
rará si deve o vereador ser ou não admittido. 

6 senado snbe que, pela nossalog·islnç.ão, não 
se póde dissolver uma camara municipal. O go
verno, pois, não tem meio de cohibir os tUinultos 
e vo?.erias que se levantam no mliio das seasões 
d~ c~mnra, como tem ncontecido, segundo ouço 
dizer. 

O que se tBm passado, e póde dar-a~ ainda na 
camara municipal ela côrte, deix-:~ ver clara
ment.e que ha necessidade urgente de provi
dencms por parto do poder legislativo o portanto 
de reformar-se a lei de 1 de Outubro de 1828. 

E' urgente que o governo submetta lÍ assem
blóa.g~ral legislat!v!l o projecto de refot•ma da 
admm1stra9A:o mumc1.pal,d~ que foi en~arregada 
uma comm1ssão ospectal,nomeadá pelo 1llustrado 
senador pela Bahia, ex-ministro do imperio. 

Censui·a-s3 a lei de 9 ele Janeiro por ter au
gmentado o numero do vereadores, creando a~
sim pequenos parlamentos, ao que se attribuem 
tambom na desorlens da camnra municipal. 

E' verdade que a lei de 9 do Janeiro mat•cou 
pal'a acamara municij'lal da côrte 21 ver•cado
res, para a da Bahia e Pernambuco 17, pnra os 
do Para, Maranhão, Ceara, Rio de Janeiro, Ni
nas-Geraes, S. Paulo e S. Pejt•o do Rio Gran
de do Sul 13; e para as das capitaos das demais 
províncias U. Mas, senhoras, nada disto póde 
concorrer para abusos que não são de hoje. 
O vicio, repito, cst:\ na lei do i de Outubro. 

O princip••l defeito desta lei esta om confun
dir, nas camaras municipaos, a deliberaçfio o a 
acção, quando uma camara municipal não póde 
deliberar o executar na mesmo tompo.(Apoiados) 

E: porquo olla reune cm si a deliber<~çilo e a 
ncçao quo se pensa que o amnoro dos vo
roa~or~s ~evo ser limitado •. Separem-se essas 
attr1bmçuos, sopnrc-so a dohboração o n. ncçüo, 
o já o numero do conselho chamado a doliborar 
nfio sor1\ oxaggorado, mas pt•oporcionn.l li. im
portnncia da capital. E' sompl'O numol'osa a 
corpornç11o ch11mada a dolibornr ; o collogio 
oxocu tivo, ou junta municipal, que tom do oxo-

cutnr as ddibGraçuos ó que cu;;tunm sor• limi
tado ; rm•o ó o quo conta de li•os u cinco 
vogno•, confoi·mo a importnncia do município. 

U111 Sn. SE:;ADO!l :-Ou um. 

O Sn. Vu:uu DA SrLV.\ :-Profiro a organi
zação collectiva. 

Alúm do !'acto que acabo de assignalar 
acct•osco que n loi do 1 do Outubro, marcnnd~ 
ses.,ões ordin•li•ias e sessões oxtrnordinut•ias, 
não foz a necessal'ia descriminação entre umas 
e outras ; e esta falta de descl'iminaçito tam· 
bem concorro pat•a as muitas irregularid11.des 
que se dão, .não sómente na camnt•a municipal 
dacórto, mas em todas. . 

Para regularizar as sessões extraordinarias, 
convóm que a deliberação ande sepiu•ada da. 
acção, o que importa dizer que se dovo crear 
alóm da camara municipal uma junta munici
pal executiva. 

A camara municipal, corpo deliberante, se
parada do corpo executivo, só se reuniria em 
sessão oxtt•aordinat•ia quando fosse reconhecida 
a 11ecessidade pela junta executiva, e neste 
c_aso, ella só si occuparia do objecto q~e mo
ttvarn a sua convocação. 

E' uma medida esta que multo deve contri
buir para regulal'izar os trabalhos da~ sessões 
extraordinarias o ordinarias. 

Entre nós, as camar<1S municipaes traba
lham todo o nnno, marcando um dia na sema
na para a sua t•ounilto. 

A lei de t de Outubro dispõe que as cnma
ras munici pnes farão em cada anno quatro 
sessões ordmarias, de troa em tre> rnezes, no 
tempo que e!las mnrcarem, e durarão os dias que 
fórem necessarios, nunca menos ~e sois, 

Parooe que devera se fixar um prazo para a 
duração das sessões orJinarias, como, pot• exem
plo, dez dias, e não deixar ao arbítrio das c~ma
ras municipaes constituírem-se em sessão ordi
naria durante todo o anno, No caso de necessi
dade de pro1•ogação, esta nunra devera exceder 
o nrimeiro prazo fixado. ' 

E' verdade que, delibm•ando e executando ao 
mesmo tempo, tôm ollas necessidade de mais 
tampo do que em outros paizes, onde estas attri
buições estão perfeitamente descl'iminadas. 

ParecJ·me, senhoras, ter demonstrado que 
uma das c~tusas de perturbação das sessões 
d!!. cam:1ra municipal da córto, como tambem 
de todas as outras, ó que ellas funccionam 
constantemente pela necessidale 'que têm do dar 
execução ó.s snns propt•ias cleliberações. 

O vicio não esta verdadeiramente na lei de 9 
do Janeiro. 

O vicio é dr.. lei de 1 de Outubro o ó urgente 
reformai-a, 

O Su, SrLYEIRA DA MoTTA:- E ainda maiB 
~actual .lo i do olnições que augmontou osso~ 
tnconvonientos, . 

. O Sll. VmmA DA StLvA:-No projecto <J.UO so 
dt~cuto ha us~umptos quo pertencem mais a uma 
!01 do ot•gant~tlçiio das camaras municipais do 
quo n uma lo i elo oloiçlío, como sejam os que so 
referem ús substituições dos vorerdoros, o no 
jurnmonlo. 
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Pnroco, portanto, que, usnnclo da prudoncia 
quo caractoriHa sompro os actos do sanado, 
devamos adiar todas as tJUOstões quo se pren
dem ti organizo.ção das camaras municipnos, 
para quando o governo apresentar o sou pro· 
acto de roformu. Só assim podemos tor uma
lei completa, com disposições hnrmonicas, o for
mando um systema per feito. Nilo convém,· re
formar a retalho, porque pódom dat·-so facil· 
monto contrndicçõos e conflictos. 

Não se rofot•ma, lombrnndo cada um a idóo. 
que lhe pal'Oco boa, mas que muitas vezes 
póde prejudicar o que oxiste,e crao.r serias om
baraç9s á administração municipnl e ao go
verno. 

O nobre senador pelo ParO. não destruiu a mi; 
nha argumentação, nem rejeitou as idóas que 
emitti no. sessão passada. O nobre sena lor, que 
principiou seu dtscurso dizendo não acoitar do 
tnodo algum o voto uninominal, mas outra qual
quer indicação, acabou afinnl por chegar a um 
accôrdo com o nobre senador pelo Paraná. 

O nobre senador pelo Pará o que nãr, quot• ó o 
voto uninominal para o. eleição de corpos collocti
vos, mas, desde que ao craal'em o> districtoli mu
nicipae.9 para a eleição de vereadores, aceita-o. 
Ora, ou não pedi senão isto mesmo, e nssim a 
minha impugnação ao projecto da commiss~o 
está de pé. 

O que disse eu o. primeira vez que fali ai senão 
que se adoptassem as circumscripçõas, ma~ 
conservando-se o votJ singular1 Neste sentido, 
vou mandar minhas emendasá mesa. 

Nas emendas, Sr. presidenta, quo offareço á 
considernçilo do sanado consigno a idéa do alar
gamento do eleitorado municipal. Não é pas
sivei, como jã disse, que continue para as elei

. ções municipnes um eleitorado como o da lei 
de 9 de Janeiro. Como podem 10, 20, 30 eleito· 
res eleger sete ou nove vereadores e os jui
zes do paz do municipio, não podendo recahir o.~ 
votos senão em eleitores 'I Nilo achei oult·o cri
teria para creat• o eleitorado municipnl senão o 
do imposto, e por isso na emenda proP.onho que, 
tanto o elàitor como o elegivel, contr1buam com 
uma. 9~ot.~ qualqu.o~ qos impostos. directos •. O 
domtctlto no muntc1121o tambom e necessar1o, 
mas basta que o eleitor municipal comece a 
contai-o do i de Janeiro do nnno em quo se fizer 
a eleição, e tenha a idade de 21 annos, e não 25 
como exige o. lo i. 

UM Sa. SENADOR :-A loi do 9 de Janeiro 
exigia 25 anuas, mas por lei posterior jã se 
exige 21. 

0 Sa. VIIIIIRA DA SILVA :-Eu não tinha .pre
sente esta disposição. 

Ornado o corpo eleitoral para ns eleições mu
nicipaes e do juizos d3 paz,é preciso pt•oceder 
ao alistamento dos eleitores. E' questão esta 
delicada. Depois de tanto~ esforços para eviLar 
os abuso> das qu3lificações, nito serei ott que 
desejo f~zor voltai' ao antigo systomo.. 

Mns não convém lambem dtfficultnrmos por. 
fórmn tal a organização deste eleitorado que, 
afinal do contas, ni.ío tenhamos, como so deseja, 
o alargamento do suffragio municip1l. 

Occot•ro-mo ontlto quo nguollns mesmns nuto
ridad~s que formam a bata doJ jurados, o a 
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moa ma juntn que faz n rovisilo o apuração dos 
jurados podem ser encarregadas de fazer a 
apuração do> eleitores municipnes.Feill a a pu. 
ração dos eleitores municipaes na mesma 
ópoca om q uo R e proceder a apuraç~o dos jura· 
dos, o juiz de direito romotterâ ao juir. do par. 
da sóde do munici,Pio a lista, nfim de fazei-a 
affixar na porta da tgi'eja matriz. 

As el Jiçõos municipaes so far1lo conformo pre· 
ceittla o nrt. 15 da loi de 9 do JanoirJ rb 
1881. 

Affastando-me da lei de O do Janoit•o, quanto 
ao alistamento dos eleitores a di<pensando o 
juiz da direito desta incumbeneia,nüo o excluo 
completamente, mas, como garantia faço inter
vir tambem o presi:lente da cnmarn e o promo
tor publico. Além dieta, para não augmentat• o 
numero dos funccionarios, acoito a junta revi
sora dos jurados do regulamento n. 120 de 31 
de Janeit·o de 1842. 

Nas emendas que apresento acoito a i leia dar 
circumscripções municipaes. · 

O municipio, senhores, que nl!o alistai' mais 
de um certo numet•o de eleitores nllo devia ter 
direito a uma camara, do mesmo modo que o 
termo cm que não se alistam 50 jurados não tem 
fôro civil. Mas nil' l'o~emos intromettermo-nos 
em attribuições que niio são nossa>. Pelo acto 
addicional pertence ás aasembléas provinciaos 
legislar soo~a a divisão civil, judiciaria o eeclc
siastiea. 

Forçoso é mandnr procod~r a eleição da en
mura, ainda mesmo no municipio r1ue não tenha· 
eleitorndo sufficiente pat•a concot·ret· d eleição 
d~s suas autorida·los. E' o que acontece com a 
creaçilo de comll.rCls, a qu~l impõe ao governo 
a obrigaçilo da nomenção do juiz de diraito . 

Parece-me, pois, qu~ se devo exigir o alista
mento do 150 eleitores, pelo m·1nos, para a oloi
ção das autoridades do municipio, camara o 
juizes de paz, 

Entretnnto, podando acontecer que alguns 
municipios não possam alistar 150 eleitores, o 
remedia quo hn ó abrgnr o sutfragio, como 
proponho. Fixo em 150 o miuimo do eleitorado 
da cada municipio, porquQ, cm 150 eleitores, 
com o systama do voto incomplet1, o quociente 
não excede a 21 votos. 

Proponho, pois, para alargar o oleitorndo, que 
se faça uma lista supplementar para completar o 
numet•o de 150 eleitoras, e nella serão inc!uidos 
aquelles que não pagam contribuição al;;:umn 
directa, mas que foram eleitores, vereadores, 
juizes de paz, officiaes do. guarda nacional. 

Não excedendo o num oro dos olei tores alis
tados· a 150,dovem todo.> concorrer para a mesma 
eleição, não me pnt•ccendo conveniente· rlividh· 
um eleitorado tão pequeno para ologarem-se 
os vereadores po1• circnmscripçito. Ainda quan
do o município tenha mais de uma praochia, 
os eleitores votarão ,juntos. 

Nos munieipios que nlistarom do 150 a 5.000 
oloitor.1s fal'-so-à o. eloição por parochia, Si no 
municipio não houvot• sonão uma pnrochia, n 
oloição se fo.r:l pelo> distriotos do pnz, dando 
cada districto nttmoro igual do vereadores, o o 
do. sédo do munioipio àart\ mais um vereador. 
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Nos municipios em que os eleitores excedel'Oill 

1 

tiverem de idade 21 tinnos cornple~os, domicilio 
de 5.000 e om que houver uma só paroohia, si no munioipio, pelo monos doado o dia i • de Ja
o numero de vere:1dores fór superior a 3 para noiro do anuo em <!UO ao fizer a eleição, e con
cadu disL1•icto de pu, a assembléa provincial tribuh• para a ronda ge1•al, provincial ou muni
addicionará ao diatricto do paz uma ou mais cijlal com qualquer quota dos impostos directos. 
aecçuos, de modo quo nenhuma dê mais verea- E' olegivel como membro ~as camaras muni· 
dores que as outras, excepto a séde do muni- cipaes e como juiz de paz o cidadão brnziloiro 
cipio, que elegerá, além dos vereadores que lhe de nascimento ou naturalis~do, que póde votar 
tocnrem mais um, visto que o numero dos ve- para senador, deputado geral, ou membro da 
readores é impar. . assembléa provine11J.!, tendo dous annos de dom i· 

p,,rece-me, Sr. presidente, g,ue não podemos . cilio no municipio e o que tiver do idado 21 
legisl~l' sob1•o divisão civil, jud1cia1'ia, e occla- annos completos e contribuir para a ronda. 
siMtica <las provincia~, som violnçilo das attri· geral, provincial ou municipal com qualquer 
bui,õos 'lne tê:n a.s assembléas provinciaes, quota dos impostos direetos. · 
pelo Acto Addicional. . § i,o O alistamento dos eleitores do muni-

Pelo rog11lamonto do 13 de Agosto do iBBt, cipio será prepal•ado pelo mesmo modo por q11a 
só póde ser eleito juiz de puz o cidadtro que se procedo naap11ração dos jurados, de confor
tiver domicilio no districto, Não bastam, midade com o·capitulo 3o das disposições crimi· 
Sr. presidente, a res~ricçilo imposta pelo voto nae3 do regulamento n. i20, de 3i de Janeiro 
singular, t>B incompabilidades a todas as res- de i842. 
tricções. creuda.s . pela lei d!l 9 de J.al!eiro, Das decisões da ju~ta ~ovisora haverá re~11rso 
vamos nmda s:ugw que a olo1çilo de JUIZ de para a relaçtro do d1stncto. O membro di ver
paz só 11ossa recahir em quem tiver domicilio gente da junta póde ta.mbom recorrer da decisilo 
no districto ! ,Q~al a vantagem . d~ ci~e~m- deli a pa.ra a relação. 
sereyer-se a 1e!e1ç~o a um n11maro hmll~dlsslmo § 2,o Proceder-so-á ao alistamento nas . mea
d~ c1d.adãos . ASSim, reconh~cendo a 1nconve- mas épocas em que sé fizer a revisito dos 
n1onc1a de semelhante restt·1cção, pro~o!lho que ·11rados. 
para os cargos de vereadores e de JUizo·; de J . 
paz bast~ o domicilio no municip~o •. gunlquer § 3, 0 f?juiz de direito rell,letterá ao .j~z. de 
que seja a circumscripçilo do m11n1c1plo que o paz da sede de cada paroclua. do mi1Ulclplo a 
elejil. . · lista dos eleitores ap11rados, a qual será affix11da 

Abun:lo Sr. presidente, nas itlóas do nobre na porta da igreja matriz. 
senador pelo Paraná, quanto as di~po~içõcs do Art. 2.• Nos municipios em que não S<l 
projecto LJUe se ~·~ferem us substltmçõos dos alistarem 150 eleitores, ajunto. revisora for1nnrá 
vere:~ dores ent1•e s1. Folg!l de ve1• que o nobre uma lista supplementar, na qual serão incluida.s 
senadO!' pelo Paraná. npo1a com a sua. palavra as pessoas que não pagam imposto algum di
a.utor\sada na observaçõ~s que e:.:pend1 a este recto, mas que tiverem sido .eleitores, ve
respelto, q 11ando e!lcete1 este debate· . readores, j11izes de paz 011 offic1aes da guarda 

Não m~ndo, ·porem, emenda,, porque conLm?-o na.cional. . 
a. pensar que será melhor ad1ar todas as dia· Nestes municiipios, os eleitores concorrerão 
P?sic;ões do projecto que entendem com a orga- j11ntos para a. eleição da camara municipal e 
n1zaçíío das ca.maras, para quando se . tratar da dos juizes de paz, ainda quando conste de 
r~for~a da le1 de 1 de Outubro. C?ns1dero. ~aes duas ou mais parochins. 
d1spos!çõos deslo~alas em u~a bl de elelçoos. § i.o Nos m11nicipios de mais de i50 eleitores 

Enviando li .mes!'-• Sr. pres1donte, as emendas até 5.000, a eleição se farll por parochiaa. Si não 
que acabo de JUStifiCai', ot~ as faço aco!llpan~ar houver mais de uma parochia, cada districto de 
de.um requpnm_õnto de ad:ament? d~ discuss.ao, paz elegerá numero igual de vereadores, dando 
ate que se.Jam lmpres.se.s no D&ar&o O(fictal, o da séde do municipio mais um vereador, 
encarregado da ,PU bl.1caçito dos trabalhos das S · aro dns parochiaa exceder 0 dos 
duas camnras legislativas. . 1 0 num . 

1 
ã 

Este roquel'imento do adiam 1llto fl1nda-se em vereadores, as menos popu asas ser o .. anne-
que as emendas que offereço, estabelecem di· xadas, 
reito muito diffr.rento do que o projecto crêa, § 2.• Nos municipios em que se alistnrem 
e portanto mataria nova que ainda não foi su• mais de 5,000 eleitores, si houver uma só pa· 
je1h a exame ou posta om diac11ssão. rochia 011 si o numero dos vereadores por 

o sa. SrLVEillA n,~ MoTTA:- Com tanto que parochia fór superior a tres, a assemblóa provin·. 
só ee dém para a ordem do dia 24 horas depois cial da provincia addicionar:\ aos distrietos de 

E
az uma ou mais secções, do modo que nenhuma 

de impressas. • d t t 
Foram lidas, apoiadas e postas conjuncta- e mais vereadores o que as ou ras, excep o a 

monte em discussão as seguintes da séde do m11nicipio, que dará 11m vereador 

Emendas 

Em vez do ar~, i • do proj ec~o diga-se : 
:Art. i.• Tem voto nas eleições das camara~ 

municipaes o dos j11izes ·de paz todo o cidadão 
brazilono de nascimento oa nat11rnlisndo, quo 
pódo vota!' nas eloic;õos de senador, dep11tado 
geral e membros dn nssemblón provincial, que 

mais. 
No municipio da côrte cada parochio. olegoró. 

um vereador. 
Art, 3. • Os elegi veia para os cargos do ve

reador o de juiz do paz podem ser votados em 
qualquer das pnrocllins, dis~rictos ou secções 
em que ao dividir o municipio. 

Art. 4.• Serão observadas nas oloiçõea muni· 
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EM vU DE , 

oipaea as disposições do art. i5 da lo i n, 3020 
da 9 de Janeiro de i88i. 

Paço do sanado, 30 do Julho de iBBi.-Vicira 
ela Sil'lla. 

Foi lambem lido,apoiado o posto em discussilo 
o segúinte . 

Requerimento 

Requeiro o adiamento .ia disc11ssito, atá 
quo sejam impressas as emendas otferecidas, 
no jornal da casa.-Vz'ei1·a da Sil'lla. 

O Sn. PnliSIDENTE:.-Este requerimento de 
adiamento otferece uma duvida. 

A disposição ap.P.rovada em 18 de Agosto de 
i880 r~za. a.ssim (te) : 

« Dut•ante a. 2• discussão de qualquer pro
jecto de lei ou do uma t•esoluçilo, tratando-se do 

· a.rt. i•, se obset•vará, a respeito de algum re
querimento de adiamento que vier ã me1a, o 
mesmo que se acha estabelecido para. a 3• dis
CilBSão no artigo a.pprovado em 27 de Julho de 
18GB. :. 

Este artigÓ diz (lê) : 
c Si durante a 3• discussão de qualquer ma

teria viet• á mesa algum requerimento de adia
mento, e este nilo puder ser votado por fsJta de 
numet•o de membt•os presentes, ficlrá encerrada 
a discussão do adiamento e reservada sua vota
ção para o dia seguinte, e, conforme o vencido, 
se procederá a. respeito da. mataria ·principal, 
que devora continuar a discutir-3e, si nl!o pas 
sa.r o adiamento. Si, porém, na mesma ou em 
otltra. sessão (chamo a attençil:o ), for oft'erecido 
novo a.diamento, e este não pular votar-se por 
f.Ut \ dé numero, ficará prejudicado, e prose
g11irá a discusslo da mataria.. • 

Eu vou submettor a apoiamenLo o requeri
mento; mas já tendo sido apresentado nesta 
discussão um adiamento proposto pelo nobre 
senador o Sr. Conde de Baependy, considero 
este como segando e portanto, si não houver 
numero para votar-se, considoro·o prejudicado 
e a. ma teria conlinú!l em discussão. 

O Sr. Silveira da Motta a
Quando vi apresentar-se este requerimento de 
adiamento, julguei que se tinb aa proceder a 
respeito de!le, da. mesma fórma por gue se pro
cedeu com o adiamento proposto 11elo nobre se
nador pelo Rio de Janeiro, o Sr. rela.tor da com
mis&ão, que otfereceu uma. seria de emendas, e 
elle mesmo requereu que ficasse adbda a d\s
cussito ató que fossem impressas essas emendas. 

Ora, apresentando-se uma nova seria de 
emendas, que não podem sêr apreciadas imme
diatamento setn desproveito ·da discussão, pa
rece-me que se devia neste caso proceder da 
meema maneira. 

Entretanto vejo que V, Ex. leu um artigo 
addicional ao regimento, que dá uma sorte di
vere~ ao 2• adiamento. 

O Sn. PnliSIDIINTm:- Nito havendo numoró. 
O Sn. SrtvmrnA DA MonA:- Mas o inconvo

niento ó o mesmo que ao daria. a rospoito do 
primeiro cnso, apresentando-ao duas paginas 

do emendas que t•efot•mnm todo o aystema do 
projecto. 

domo se ha de discutir ossn mataria imme
diatamonte 'I 

Eu nito me julgo habilitado pat•a. o fazer, e 
tinha desejos de entrar nest!l discussão ; ma.s 
perdi a vontade, desde que vi apparecerem as 
omondas. · 

Sendo prec.iso ler todos os artigos do projecto 
e as alterações propostas, qualquer dtscusalo 
nilo podet•ia ser agora proveitosa, clesde que 
tivessemos de jogar com as emendas otferecidas 
nesta occasiito, 

Por isso, B\1 mesmo deoisto de fallar sobt•e o 
projecto, uma vez que havendo emendas que 
devem ser diseutidas com ello, não póde, pelo 
regimento, a discussão ser adiada, ato que alias 
sejam impressas. Eu me reservarei pnra outra 
occa.sião. 

O Sn. Pnme!DENTE :-Reconheço o inconve
niente, em certos casos, como ·este que npreaen• 
tou o nobre senador, ela disposição do regtmento. 

Mas, a minha obrigação é cumpril-.o ; é a 
nossa lei, e essa. disposição foi esta.beleci1a para 
evitar outro inconveniente-o de s1 proporem 
adiamentos sobro adiamentos, quando a. seaslo 
estivesse no meio ou no principio, e não hou
vesse numero. 

Não posso, porém, fazet· sen!io cumprir o 
regimento; sou o o:.:ec11tor deli~. 

O Sr. Ohristiano Ottoni :-E 
ainda. não t~mos as emendas do 1ninisterio, 
que as prometteu na i• discussão e f11giu na 
segunda. Acho curioso encerrar-se QSta discus
são na ausenci~ do ministerio. Pa.rec1 que não 
tem importaneia nenhuma. a organização das 
camaras municipaes ! Póde ser que sim, póde 
ser que não . 

0 Sn. LAFAYETTE (presidente do COilselho): 
-V, Ex. ·está enga.nado. · 

O Sa. CHRISTTANO 0TrONI :- Não von 1o a 
V •. Ex. no seu Jogar, supunha-o ausente. 

O Sr. Oorrela:- O nobre senador 
pelo Espirito·Santo, no aparte que acaba de dlll', 
lembra a promessa do governo. 

O Sa. LAIIAYETTE (presidente do conselho):..,;. 
O governo promettou acompanhar a discussllo, 
e aceitar as cmen las offorecidas que julga.r 
convenientes: esta no sett tert•eno. 

O Sn. ConnllrA:-LembrJu a proma•sa que 
acaba agora. de repetit• o nobrü presidente do 
conselho; a a discussão de hoje deverá ter pl· 
tenteado ao nobt•e prasidonta do conselho a 
convaniencia ou não, da apresentaçno de novss 
emendas; si S. Ex. julga que com as emendas 
hoje otfereeidas, póde·so resolver a importante 
mataria do projecto am disc~ssito, nilo serei eu 
quem embarace o encerramento. 

0 Sn. SILVEIRA D.~ MOTTA:-Acho melhor en• 
cerrar. 

O Sa. ConnmrA:-0 quo não desejo ó que o 
governo fique prejudicado na apresentação de 
omendas por oncerrar-so assim inesperada· 
mon ~o a. dtscussão, 
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O Sn. MAnTINUO CA~IPOS :-Todo o mundo 
confitwa om V. E:t. 

O Sn. CortnEIA :-Vou dar a V. l!:x. occnsiiío 
de manifostat• o seu ministm•ialisn1o, 

O Sn. Pn&aiDENTm :-0 no~n·o sont~dor queira 
clil·igir-so ú. mesa ou ao sona:lo. 

O Sn. ConnEIA :-Si o nobro sJnador tom 
confiança em mim, o ~enado t1m confiança em 
S. Ex., o ninguom póde molhot•pregtat• ao go
verno o serviço de que alie Clll'ece .na occa
ailio, .. , 

O Sn. MARTINHO C.I~IP:s :-V. Ex. é muito 
mais apto. 

O Sn. CannEr.u- •. , d:scutindo o ndiamento 
de mouo que amanha: poss:~ o ministerio anun
ciar o sou juizo sobra as emenda9 offarocidas o 
apresentar oatr,\9 qae entenda convenientes. 

A 3• discussão, como o som1.~0 sabe, não ó a 
mais propria para se consid·Jrarom emendas 
fundamenbea. (Apoiados.) 

E' nesto. 2• discussão qne molh!lr po:lem ser 
considat•adas; algumas já formn offerecidas o 
agora npres~ntt1m-sJ as do nobre sonadot• pelo 
Maranliito ; si se oncot•rar, pois, a discussão, 
tot•omos sómento de pronunci~t· nosso j:.tizo 
pela loituro. dollas. 

O Sn. Mmmmo CAMPJs:-~as V. Ex. hn de 
entrar no examo dollas. 

O Sr. CHmsTIANO OTroNr: -Eu mo engana· 
va sup1~ondo que o govcrn~ niil estava rept·e
sentado ; mas subiste o J'ep~ro quanto ao seu 
silencio. 

o· Sn. CORREIA: - Mas o nobre prosidon te 
do conselho acabl de dizer CJilO o s3u fim é 
acomp1nhar a discussão e apt•eciar as emendas. 

O Sn. LAF,\Ymrr!i(presirlente do conselho):
E aceitar aqucllas que n discussão suggerir, o 
julgat• convenientes. 

O Sn. ConumrA: -~Ias si a discussão so en
cerrar, não haverá occasiilo para serem ellas 
a.preciada3. 

O Sn. L.\FAYETrE (presidente do conselho):
-Ha s3mpre occasiilo, o que V. Ex:, não quer 
é que o governo t'Gftict!L sJbro ollo.s. 

O Sn· ConnErA:-QIBrJ; e vou sentar-mo 
para que o governo possa ma.nifds ta r o sou pon
snmonto. 

O Sr. Vieira dn. Silva faz ai 
gumas consideraçõJs sobro o adiamento roque
rido, concordando, cm vista da d:aposição do 
regimento que o Sr. prosidmte acaba de lar, 
q uo a discussão nito fic:1 adiada por falta do nu
moro para votar-se embora as omonda9 versem 
sobre mataria nova, por já. tor sido adiada a 
discussão uma voz, a requerimento do Sr. Conde 
do Baepcndy, como pormittJ o regimento di) 
senado. 

o pul'Jco-lho que osso ó tambem o dcsojo do 
senado, que sempt•e dll o maiot• posl) o consido
r«~lío L\s pabn·ns do no bro sonadot· paio Ma
t•anhão, que infelizmente poucas vezes occupr. 
a tt•:bun11, mas som pro com vantagem pat'll o 
senado, pois ó um dos seus membros mais cs
tudio.sos e illustrados. 

Faz algumas considoraçõos a respeito da. 
tnotioa politica quo segua n11s discussões o 
nobre senador pelo Paralll1, dizendo que a não 
percebo bom; o que attribuo a sor novo no se
nado, pedindo pal'a isso a S. Ex., que é mais 
antigo, que lh'~~o explique, 

Achando assim que o voto quo o nobre se
nador externoll sobre o adiamento nito está de 
aocórdo com a opiniito que manifestou sobt•o 
o projecto, diz que, por sua parte, quer o pro
jecto, mas apoia o adiamento, pl)rque elle tende 
a aperfeiçoai-o, trazendo novas i:léas que o 
podJrl!o melhorat•. 

Neste intuito vai apresentar um additamento, 
par~~o que as emen.las depois do impressas sejalll 
remettidas á commissão do constituição, para 
que dà sobra o lias o sou parecer, 

E' inteirament~ favoravel ú. idéa principal 
do projecto, o acabar com o voto uninominal, 
e ainda neste ponto estranha a opiniiio emet
tida pelo nobre s~nador pelo Parand, pelas 
razões em que S. Ex, a apoiou. 

Conclue enviando á mesa o additamento a que 
se referiu. 

Foi tambam lido, apoiado e posto om dia
cussito a qunlficou adiada pela hora, o segujnte 

Additamelllo 

c Q11e sejam ta.mbom remettidas d commissito 
de constituição as emendas do Sr. senador 
Vioiro. da Silva..-S. R.- Martinho Car~Jpos. 

O Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia 31 : 

i• parte (atd 1 1/2 llo!'a da ta!'do ou antes) 

3• discussão da.s propostas do podar exeou
tivo, convertidas em projecto de lei pela ca
mara. dos deputados : 

N. 52 do 1883, que fixa. a força. nnvnl para 
o exorcicio do 1884-1885. 

N. 135, que abro ao ministorio dJ imperio 
um credito oxtr11or:Iinario de 12.000:000$,par:~o 
continuaçill) da.s dospezàs com os soccorros tis 
provincias 11agolb1as pela socc~ e molestias 
opidemicas. 

2• pat•to ( d 1. f/2 hol'a da larde O ti antes) 

Os~·. Martinho Oalllpos julga. Continuação da discussão do rcquot•imonto do 
convonionto quo ns omondas soj tm improssns, St•. Vieira daSilvn,com addibmento d J Sr. Mar-
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EM 31 DE JULIIO 

tinho Campos, pedindo o addiamonto da discus· 
stto do pt•ojocto da commiss!to mixt11 lettrl\ A, 
do 1882, alterando as diBposiçõea d11loi n. ::1029, 
do 9 de Janeiro de 1881, o do regul11monto 
n. 8213, do 13 do Agosto do mos mo anno, ro
lativ!ls ás camaras municipaes o juizes do paz; 
o, si não fór appt•ovado, continu!lçito dest!l dis· 
cusslío. 

L9vantou·se a sossiXo ás 3 hor11s da tardo. 

-
68• SESSAO 

EM 31 Dili JULHO DE 1883 

Pro~idancia do Sr. Barlto de Cotegipe 

SUMMARIO:-EIPIDIB\'rB.-PnurEJRA P.urs DA onoe:11 D.> 
DJ.A.-Forças do mar. Appi'OYaçi'io om 3• discussilo.
CrodiLo oxtraordinario ao mlni:~tol'lo do imporia. Dis .. 
curso o emenda do .Sr·. Gorruia. Discurso do Sr. Sllvolra 
da. MoUa. Adia.monto.-SBODND.l P.lRTB DA OnDim DO DIA.
A J•i do 9 do Janolro do 1831. O Sr. ~lo1tlnho Cnmpos 
podo a retirada do auu roqucrimonto do a.dditarnonto. 
Eneorramonto.-Contluúa a di:lcus3ão do projecto, Dls· 
eurso o omondo do Sr. Lnroyollo (prosldonlo do conso· 
lbo). Discurso do Sr. Sllvoira da Mollo, Adiamanto. 

A's ii hor!l'l dii manhil acharam-se presentes 
29 Srs. senadores, a s~ber : Barão de Cotegipe, 
Barão do Mamangoape, Godoy, Luiz Felippe, 
Paula Pessoa, Leão Velloso, Visconde de Abaete, 
Correia, Junqueira, de Lam:~ro, Barão da La· 
guna, Josó · Bonifacio, Viriato d~ Medeiros, Ri
beiro da Luz, Castt·o Carroh•a, Christiano 
Ottoni, Luiz Carlos, Dantas, Barão de Mamoré, 
Barros Barreto, Fau~to de Aguiar, Alfonso 
Celso, Chicharro, Barão do Maroim, Visconde· 
de Bom Retiro, Cunha e Figueiredo, Soares 
Brandão, Henrique d'Avila o Moira de Vascon
cellos. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Diniz, Cruz Machado, N unos Gon
çalves, C·Judo de Baependy,Diogo Velho, Jagua· 
ribe, Franco do Si, Octaviano, Silveira Lobo, 
Silveira Martins, Paos de Men:louça, ,Jroii:l Al
fredo, Antão, Forn~ndes d:1 Cunha, S11raiva, 
Visconde de Muritiba, Vi!condo de Paranag uã, 
Visconde de Nictberoy o Visconde da Polot1s. 

Dei:s:ou d9comparecer, sem causa parti'cipada, 
o St•. Barão do Souza Queiroz. 

O Sn. 3' Smouumo, servindo do 1•, deu 
conta do seiuinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

. Do i' secretario da cam!\r!\ dos doput:1dos, do 
30 do corront~ mez, communicando que aquolla 

cnmara adoptou a emenda do sen11do ao pro
jecto relativo !l aposentadoria do ex-inspector 
da thosournria do fazenda da provincia do 
Minas Goraos, Francisco do Paula Souza, e vai 
dirigir a sancção imperial a respectiva reso
luçtto.-Intoirado. 

Do ministerio do imporia, de 27 do dito mez, 
communioando, em respost1, que n11quefla data 
expediu aviso ao presilente da provinoia de 
Minas Geraes para que manda alli pt•ocader t1 
eleiçllo de sanador afim de preencher-se a vaga 
do falleoido senador pela dita provincia, Vis
conde de Jaguary.-ln.teirado. 

Representação dos empregados da directoria 
geral dos correios pedindo a estn camarn o seu 
indispensavel apoio pat•a uma proposiçllo sobre 
reforma postal, pendente d~.decisllo do senado. 
-Junte-se â respectiva proposição para ser 
opportunamont~ tomada em consideraçio. 

O Sn. 2• Sl!lcamuato declarou qua nllo havia 
pareceres. · 

Tendo compa1•ocido mais os Srs,' Vieira dl 
Silva o Cansansito de Sinimbú o Sr. presidente 
abrin a sessão. 

Lou-sa a act1 da sás3í!o antec9d ente, e, não 
havendo quem sobre olla fi~Jsse observações, 
deu-se por approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os 
Sra. Martinho Campos, Cart•ilo, Silveira da 
Motta, Uchóa Cavalclnti, Lafayette e Teixeira 
Junior. 

PRIMEIRA PARTB DA ORDEM DO DIA 

IIORQ.\S DE: MAR 

Entrou em 3• discu~do, o foi sem debate ap
prova~a e adopt~da para sar dil'igida. á sucção 
tmperial a proposta do poder executtvo, con
vertida em projecto de lei pela camlra dos dew 
puta los, n. 52, de i883, que fixa a força navll 
para o exet:cicio 1884 -1885. 

ORE:DITO IIIXTRAORDINARIO AO MINISTIIIRIO DO 
11\!PERIO 

Seguiu-se em 2• discussão a proposta domes
mo podar, igualmente convertida em projecto 
lei, n. 135, que abro ao ministerio de imperio 
um credito o:s:traordinario do 12.000:000$ para 
continuação d1111 despezas com os soccorros ás 
provinciaa 1lagelladas pel~ sêcca e molestias 
epidomicns. 

O Sr. Oorrela.r- Tomando em con
sideração na 2• discussão desta pt•oposta o juizo 
manifestado pelo nobro ministro do imporia 
sobro a influencia que 11 pio:lado do coração 
braziloiro havia oxorcido para a faltl\ do ro-



pressão do u buzos reconhecidos por occnaiilo da 
distribuição doa soccorros aos fingel!ados pela 
calumidado da seccu em algumas pt•oviHcias do 
norto, eu disse quo impropriamente recorria 
S. Ex. 11 essa causa, pois quo outro nilo ora o 
motivo senilo o pouco cuidudo, por parto do 
governo, nas providencias quo os factos t·~oln
mam. Dosso 11ouco cuidado _ rosultou ficarem 
confundidos os bons o os máos cidudãos na apre
ciação das consuraveis occurrencias. Entre
tanto, ai tivesse havido a justa t•opresallo, esta
riam conhecidos os que mal procede1·am, nllo 
dando logar á duvida q,ue 1iaira, e q uo não póde 
ser perfeitamente disstpada sem que sejam co
nhecidos todos os documentos of!lciaes, que 
existem sobro aquelles factos. 

Na 2• tliscussão apreciei, alem dos relntorios 
dos presidentes de provincin, o trabalho do com
missaria do governo, o Sr. Quadros. 

Nossa discussão tivemos noticia do outra com
missão do theaouro, encarregada da liquidação 
das contas da sêcca na província do Ceará. 

O nobre ministro da ftzenda forneceu ao mou 
oxame este relataria mnnusct•ipto (mostrando), 
que tem a data de 22 de Março do 1881, e está 
assignado pelo 2" escriptftrario do thesouro Mi
guel de Azevedo Freixo, 

0 Sn. AFFONSO CELSo:- E' um b.onito tra• 
ba)ho. 

O Sn, ConnEu.:- Não posso proceder á lei
tura de todo elle, mas julgo indtspensavel dar 
conhecimento ao senado de alguns oxc:rptos, o 
lo r integralmente a parto que se refere aos com
missarias de compl'ns e transporte por torra. 

O Sn. AliFONSO CEtso:- O que tudo· prova 
não ter havido a imprevidencia que ao imputa 
ao governo, sobrotulo á situação liberal. 

O SR. CoRREIA:- Si deve dar-se por satis
feita a providencia governativa com a posSil 
deste documento, quo parece tet• sido o ponto 
final das medidas do governo, então o nobre ao
nado!' tem razão. 

O Sn. AFFONSO CELso:- Não póde, nem 
deve sm· o ponto final; mas, além disto, nada 
mlis o governo pó .lo fazer; cumpre no thesouro 
nacional. 

O SR. CoRREIA :-0 govet•no póJe ; e o se
nado vai vor quantos elementos para sua acção 
fornoce o relatorio (lê): 

« Raro foi o indivi:luo !JUO não tivesse sido 
commissarió, membro de commissiio do soccor
ros, ou por outro qualquer modo se tornado 
responsavol para com a fazenla nacional. As 
primeiras nomeações recnhiram sobre o juiz de 
direi to, juiz municipal, promotor publico, dele
gado do policia, chefe politico, ou homem m~is 
importante de cada focalidnde, Ca.nsados ou 
desgostosos ostea, outros os substituiram, ou
tros a ostes, e assim successivamente. 

c A necessidacle o o methodo adoptado para 
a distribuição do .soccorros obrigou . a correr 
to da a escala social, utilisando-se os serviços, 
do modo que na evoluções do tempo mostra
vam que, por exemplo, aquollo que havia sido 
o m um dia membro da commissilo do obras do 

DO 

Sobral, se achava no·outro á frente dos destinos 
d:~ província e o pl'acut•ndm· fiscal da thesoura
rin. não havia muito que tinha doixado de fazer 
parte da oommissllo de soccort•os de ·Cascavel. 

« Assim, o chefe politico, o magistrado, o re
presou tante da naçlto, o f11nccionario publico, o 
padre, o negociante se conf11ndiam na sombra 
da responsabilidade que envolvia a todos, e 
V, Ex. sabe quo dn nfllnidade ~as pos~çõe~ pódo 
resultar uma condesoendoncw l'ilOlproca de 
g1•ande alcuace, principalmente para o genero 
do commissiio de que eu me achav~ encarre• 
gaM. 

c Nilo vai nisto o transa, Nito so póde oxigir 
tio homem tJUO seja rmperior á sua natureza, 
esperando que um individuo se mostre, ou seja 
rigoroso e seve1'a para com outro, quando elle 
se acha nas mesu1as condições de responsabili
dade, pela qual tem de responder no dia se
guinte, 

· c Infelizmente a thesoural•ia de fazenda, que 
ao devia ter mantido na elevatla csphera que a 
lei lhe reservou no organismo social ; que devia, 
mais que nunca, com os olhos fito> no aviso do 
ministorio da faze.nda de :13 de Novembro de 
1855, esfol'Çal'·So para que o seu pessoal se con
servasse isento de qualquer responsabilidade ex
ternn,allm de.poder desenvolver 11ma fiscnlisação 
tilo activa e energica, q11anto a despeza cor1•ia 
immoderada por m!to de pessoas " quem era 
estranha a legisl•ção de fazenda, infelizmente, 
digo, n thesout•aria tleixou-so nt•rastar o twe de 
vet• quasi todos os seus membt·os funccionando 
como commissario.> do soccal'ros, e, portanto, 
!ncompatibilisados mais .tarde, e moralmente, 
para um:\ tomada de conlas, nilo excluindo o 
proprio inspeetor, quo, depois ainda de nossa 
chegada, consumia grande p.wte das hot•as do 
expediente da ropartiçih di<tribuindo em casa 
fazendas e roupus parn os indigentes, o que lho 
valeu uma carga do 03:557$844, por que ainda 
está em re>ponsnbilidade para com a fazenda. 

« Como o livro de contas cori·enteg exis
tentes na. thesoural•ia, por estar incompleto e 
só dize1• re•peito a dinhóiro e não a outros 
etfoiLos, não polia satisfazer tis neceasitlades 
do se1•viço, incumbi desde logo dous empregados 
do organizarem, em vista dos documentos de 
despoza, os debitas de todos os responsav~is, 
carregando por todos os valores que haVIam 
recebido, pertencentes ao estado. 

« Em seguida vendo, como já disse, peh natu
reza do sorvi~o que, com limitada excepçlio, 
as contas so prendiam umas ás outras ; em 
minha requisição de 7 fiz expressa monção da 
commissão de compras e transporte por mar, 
a mais importante dellas, e principal origem 
dos debitas de quasi todas as outras, pedindo 
que seus livros fo3sem recolhidos á thesouraria; 
e como João Cordeiro foi o individuo que 
maiores e mais fortes sommas havia recebido, 
sullindo a. sua responsabilidade, só om moeda, 
a :1.249:824$914, em 17 do mesmo mez de 
Abril, annexo n. iS, solicitei, com o fim ··de 
podor tomar na suas contas, a exhibiçiio das 
ordens quo. ho.via recebido o quo' o llutori
zaram a procoder, como procedo11, no desem· 
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penbo de sua commissito, visto como por 
mtormedio foram feitas despezas da mais 
riad11 1111tureza, 

sou ver•dade ó que os documentos offe!•eciam o mais 
va- desanimador aspecto.!> 

cEmqunnto aguardava os esclarecimentos pe· 
didos, voltei minha attonçilo para as contas dos 
thesoureiros do soccorros dll·capital, que, pel11 
natureza especial da despeza o prova desta, de· 
viam constituir uma classe em separado, e 
tomei a do Dr. Antonio Pinto Nogueira. Ao· 
cioly, passando ao inspector para ultel'iores 
dilig.,ncias e final julgamento em 17 de Abril. 

cEntregue esta conta, e portanto ininiado 
tambem o serviço por· este lado, como nlg11ns 
dos outros tnesout•eiros nilo tivessem ainda 
apresentado seus documentos, na esperança. de 
que, ao passo que a éommisslto de tom·1d11 do 
contas se entregas>e a este trabalho, aquolles 
viriam mostra1· :1 .appli eaçilo que haviam dado 
aos dinheiros publicas, e emq uanto tQmasse 
estas contas, ch•)!!'IU'iam os escliuecimentos que 
tivesse solicitado de fóra da capital. 

«Parecia-mo que assim seriam perfeitamente 
aproveitados o tempo e o tr11b11lho. 

«Voltando-me, pois, par~ os do~umentos que 
haviam sido remettido• por diversos respons:t
veis, fiquei clesa:;radavel mente impre ·sionado 
por ver que elloa me pareciam poucos em re· 
Jaçiio ao serviço que devia t~r· sido feito em tres 
annos de urn tlagello qua consornh·a .milhat•es 
do contos; e examinados mais detidamente, co
nheci que eram elles deficientes, estavam in· 
completos, e que niío havia uma. só conta no 
caso de ser tomada. 

«Releva aqui pondQrar que tanto mais me ad
mirava o estado de desordem em que se achavam 
os doc,umeutos, quando o inspector da thesou
raria havia em officio n. 28 de 12 rlo Fevéreiro 
de 1879 pedido aut~rização á .Presidencia 
para admittir um collaborador, medrante a gra· 
tificação de 100$ mensaes pela verba- Soe· 
corroa publicas-com o fim unico d 1 reouir e 
organizar documentos para a tomada tle contas 
das despeza• feitas p )la dita verba, autorir.a.çlto 
que lhe foi dada em otllcio n. 10~9 de 14 do 
mesmo mez. 

cSeria para desejar ver explicada a presenç~ 
desse collaborador, que foi conservado até Julho 
de 1880, sem que nada til·esse feito no sentido 
do serviço, para que havia sido exclusivamente 
admittido, a nílo se julgar traba.lho bastante 
para 16 a 17 mezes de exorçicio, meia duzia 
de contas pequenas, imperfeitas e incomplet~s. 
Accresce que esta collaborador• era pago, ora 
pela verba-Soccorros publicas, ora J'lela ·verba 
-Thesouro e thesourarias, e recebia ele vez 
em quando, além de seus vencimentos, mais 
gratificações extraordinarias, sem que se de· 
cl11rasso o serviço quo lhe dava direito a essa 
recompensa, como se pod~rá ver, por exemplo, 
dos documentos de despeza ns, 264, 323 o 502, 
de 1• de Dezembro de 1879, 2 de Janeiro e 17 
de Abril de 1880, exercicio de 1879 - 1880. · 

cPondo, poróm, dJ parto osso collaborador, 
e o fim para quo era cons~rvndo,o por que verba 
essas gratificaçiles oxtraordinarias, o que ó 
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« Fosse o resultado de um, pr•oposito dolibe-
1'~0, ou consequencia necessa.ria de urn estado 
de cousas por mim desct•ipto no principio, o 
que ó verdade é que a commissão de tomada de 
contas agia sensivelmente em um meio estra
nho e .incommodo, num circulo apertado, que 
otferecra, por todos os lados, a resistencia pas
siva e hypocrita da inercia, a peior das resis
t!'lncias conhecidas, porque cansa·, extenua, e 
mata, som responsabilidade para os que della 
u1.nm, porque tem sem pro apparelhada e prom
pt~ a valvula.do salvarão i eu já pedi, ju man
der fazor, etc.; e o tempo passe~ e o fim o conse
guido. Esse fim, par•a que tendiam manifesta· 
ment 1 todos os actos, ora reduzir a commissl!o á 
ilnpotencia de trabalhar, dosmor•alizando-a pelo 
tempo despendido sem Íl'Ucto, fazer com que 
fosse delsolvida, e retirados os seus membt·os da 
provincia, 

c Po le:n nQgalo.o, e é natural que o façam, 
mas eu o sentia, disso-o officialmente, rtão .. fui 
contestado, o não mo poupei a esforços para 
rompolo.o, " 

c Examinando as contas da commissilo de 
soccorros da villa dos 1\Iilagres, disse eu em 21 
de Julho: 

« Deixei par.t tratar por ultimo do officio de 
8 de Julho, que envolvo assumpto serio e mo
mentoso, Nelle o vigario Joaquim Mano e! de 
Samflaio expõe o seguinte : 

« Antonio Teixeira Bastos, da cilada de Jcó, 
deixou de en trogar uma. partida de generos, a 
que era obrigado. · A commissilo, de uccórdo 
com um representante do referido Bc1stos, re
solveu que os generos fossem indemnizados, 
nilo por outt•os, como devia ser, mas por di
nheiro, e combinaram na qnanlia de 1:600$, de 
que Bastos paslOu, uma btra, que se acha em 
poder do vigario. Tratando-se da cobrança, 
houve divergencia no seio da commissão sobre 
a npplicaçtro a. dar-sJ a esta quantitJ., e dahi re
sultou que dividida ella, veio por parte·• prestar 
as suas contas, como se vê dos otllcios já men
cion.ados. 

« Como o serviço de soccor•ros já foi extrncto 
desde 30· de Abril, e, por•tanto, sem mais rar.ão 
de ser aquella quantia em poder da commiaslto, 
me parece que o alvitre a tomar, nesta caso, é 
lovar• o facto ao conhecimento da presidencia, 
pedindo que ordene ao vigario Sampaio que, 
quanto antes, receba de Antonio Toix01ra Basto• 
a importancia da letra, que já se acha vencida, 
e a faça recolher aos cofres da thesouraria, seja 
por meio de saque, seja por outro qualquer 
meio seguro e usado nesta província. Si, porém, 
Bastos, por qualquer circumstancia, nllo satis
fizer o prompto pagamento, deve o vigario re
metter a lotra em otllcio registrado, para daqui 
so promover, pelo juizo dos foitos, a compe
tente cobrança pelos moias de que dispõe a 
fazonda. 



4 Nilo ficando, pot•ám, esta satisfeita só con1 
estas providenci11~, pot• isso que s1 ignora qual 
o preço, quantidade e qualidade dos generos, 
que deviam ser enli•egues, e o deixaram do ser, 
convém que se exija da. comtnissllo que o mais 
breve possivel informo : i•, si, Antonio Tei· 
xeira. Bastos foi pago da importancia da p11rtida, 
quo deixou de entregar; por onde teve Joglr 
o paciamento, e em quo valon 2•, qual a quan
tidlde o· qut\lidade dos ganoros que deviam 
ser entregues, e seus pro9os, si forem co
nhecidos. 

c Só assim se podet•a avaliar si a quantia dG 
1:600$ representa o justo valor dos generos, G 
no caso contrario 'procurar indemnizlr u. 
fazendl da ditferença que se verificar existir 
contra elltl nost~ singular transacçito, 

c A thesouraria, no em tanto, deixou de levar 
o facto ao conhecimento d~ presidencia, !imi
tando-se, em 14 de Agosto, a mandai' tit•at• 
cópia do rohtorio pwa ser romettido á com
missito, que ató á data de nossa ratiradn. não 
ti ilha dito palavra sobre o assumpto . .,. 

··••i··················· ·················· 
c O individuo que recebia saccas do fa

rinha entregava os volumes, mas estes que 
tinham sido adquit•idos, pot• oxomplo, com 
45 kilo91 pe>o commum de cada um, podiam 
muito bam chegar, como muitas vezes eh~· 
garam ao seu destino com H ou 20, isto é, com 
menos da. metade, sem a miníma responaabi
lidado para o conductor, que, si interpellado, 
dizia encolhendo os hombros:- entreguei o nu
mero de volumes que rac Jbi e por que me res-
ponsabilisei..,. · ................................. : ........ . 

" Os cartões de dinheiro trouxeram ao meu 
espírito .sérias · apprehonsõ~s, o, para provar 
que alias não er~m sem fundamento, juntei os 
que constituem o maço n. 23. 

4 Os quatro primeiros silo o fornecim 1nto de 
quatt•o mortalhas no dia i2 de Março de 1878 
ao individuo José Joaquim da Souza, morador 
a rua do Livramento, Ntiranto vindo do Marin 
Pereira. 

c Parece que não ha duvida. de que é o mes
mo defunto, com a. unica ditferença de que os 
dous primeiros cartões dizem que a idade ó de 
45 annos, o os dous ultim~s dJ 40. 

.:Os cartões ns. 7 o 8 são duas mortalhls no 
dia 13 do mesmo mez para. Ft•ancisco da Rocha 
Freire, de 46 annos, morador á rua de Paca
tuba., rotira.nte da. Jubaia. 

c Os de ns. 11 e i2 são duas mortalhas J)&ra 
Maria José Agaris, idade 80 annos, moradora 
á rua do c .• lçamento, retirante de Bllturité, 
fallecida no dia i2 do referido mez. 

cO de n. 17 ó mortalha para Jon.quim Josr3 de 
Oliveira, mot•ador à rua de Pacatuba, retirartte 
da Telha, no dia 9 ele Fevereiro do i878, no 
entanto quo no dia 14 do moamo mez osso 
mesmo individuo ó soccorrido em dinheiro, 
cartão n. iS. 

"Os domais cartões, com oxcopç!i~ dos do 
ns. 5 o 13, foram romettidos para o fo!'DOCÍ· 
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monto da mortal h~ o.u p 11'!1 soccorro em di· 
nheiro, dados em dupliclta a um mesmo indi· 
viduo, no mesmo dia; o os oito ultimas, do 23 a 
:lO, alio soccorroa fornecidos no dia 27 do Fe. 
voreiL·o a Thet•oza Maria de Jezus, com a unica 
varianto, apenas em alguns, do residonoia, o de 
n utnoro dG pessoas do familia, 

4 Diante destes documentos, duvido que haja 
conscien~ia que se n!to sobrosalte o receie pela 
moralidadJ e segut•ança. de uma. dospeza foitl 
por este modo .. 

4 Tendo-mo o acaso feito deparar com cartões 
em duplicata, calcule V. Ex. o trabalho mesmo 
a que me devia ter dado para poder encontrar 
e colligir, cn~re centenas do milhares de car,
tões, o a espectmens, que aprosonto, o outros 
mllito3 que deixei na thesourarin, pot• auppor 
s~i'am bastantes os quJ tt·ouxe para V. Ex, 
poder formar o sou juizo a respeito, e estou 
convencido do· que uma busca., dada·com tempo 
I' vagar, fará com que os cat·tõoll na"- condições 
descriptas subam a um numet•o bem conside. 
eavel. , 

Referindo·se á commissiío de compras o . 
transpm·tes por mar, diz o relato rio que evi
dencia-se: 

4 Primeiro, que a e3cripturação nilo foi feita 
t•egularmente, dia por dia, o á' medida que iam 
tendo lagar as operações de entra ias e sahidas 
dos ganeros e atreitos, e sim muito posterior
monto, pois que, muitas vezes, descarreciOU·S<l 
em uma só data os objectos que se havia entre
gue ao reponqavel durante os dous ou tres 
m3?.os anteriores. 

4 Segundo, que, para prova dessa irregulari
da:le, ahi estilo : o excesso notava!, eloquente, 
de 14.802 sa.ccns de farinha, qul a. commissA:o 
do mais entregou do que mostra a sua oscri· 
pturação haver recebiào ; a a1hida om grande 
escala de fazendas cuja entrada não consta.; a 
oxistencia em ser do carvA:o de pedra, quando 
na observação 10• diz ter vendido algumas to
neladas e fornecido 25 1i corveta. P araense. 

« Basta. isto para mostrar q uo h o uva atro
pello, o grande, nos lançamentos o que est9s se 
acham inçados de erros e lacunas; não inspi
rando mais esta oscripturação a eonfiança a 
que devia ter dit•eito, sendo, como era, feita 
por inlividuos pngos pelos cofres publicos o 
sob a~ vista~ de um empregado de fazondn. • 
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c Commissa1•ios de compras e transporte por 
tarra. - Na orJem dos ro sponsavois seguem 
:l commissão de compras e transporto por m,.r, os 
commissarios de compras e transporte por tert•a 
da. c~tpital, e outros de funcções semelhantes no 
Ara.caty Acarahú o Granja. 

« Por mu'ttaa vezes foram estes cargos occu
pado.> por empregados do fazenda., e, na maioria 
dos casos, nlio se desempenharam de suas com
missões como deviam o era do esperar, nem se
quer de um modo simplesmonto commum. 

« Dit•oi apenas algumas pala v r as úcerca dua 
contas do que ch~guoi ato r conhecimento; com 
po:ruonas variantes pódo-sJ applicar a todv.s o 
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quo ou dissot• sobt•o uma qnnlquor. E cousa no
tavol !-por este tempo ns intelligoncia~, as. 
aptidões, os conhecimentos nivolat•am-se do 
um modo ndmir<Wel, e, om mataria do escri
pturação, t•arissimos sito os CJ.llO podem utirat• a 
primoira podra. condemnatot'lll. 

"Vejamos: 
«-Joito Mendo~ Peroit·o, inspector da tbosou

raria. 
" Parece que foi encarregado. da compt•a de 

fazondas o distrib11içito do roupas com des
tino aos retir.mtos .. 

" Nunca apresonto11 doc11mentos 'lllO provas
sem a npplicaçlio que deu nos objectos que havia 
comprado no importe de 63:557$884, conforme 
os documentos de deàpeza da caixa geral na. 587 
o 631, o dos sar1ues feitos sobre o theeouro 
nacional, no moz de Agosto, sob n. 142 e 147, 
exercício de 1879-1880 • 

. «Em respeito ao cargo que oocupava,só pre
tendia tomat• as suas contas depois que deixasse 
a inspectoria, o quo não pude levar a atreito 
porque recebemos, pelo tempo em que se passo11 
este facto, a ordem para nova retirada. 

cO exeinplo dado pelochefe foi perfeitamente 
seguido pela maioria dos empregados, como 
v. Ex. s3 dignara ver. 

4-Luiz Ca1•los da Silva Peb:oto , então 
i• escriptura.rio da thesouraria, commissa!'io 
no Aracaty. · 

«Analysando as contas deste funccionil.rio, 
unicamenta na. parta ralativa aos dinhoiros 
que recebeu e dispendeu, disse o 3• escriptu· 
rario do thesouro nacional., Antonio de Carvalho 
Aranha : 

c Forç~do sou a dizer que a escripturação, 
embora cet•cada de despachos e formalidades 
todas bannes e inuteis, afastou-sa por iss·o 
mesmo intairamente do system11o da escri ptu
ração financeira, mandado admittir por instruc
ções que, estou certo, n4'o deviam ter escapado 
á pratica do 1• esct•ipturario Luiz Car.ios. 

" E cumpre agora notar que não sei quaes 
foram essas relações. quando os certificados 
dos pagamentos das diarias dizam ctue na falta 
de relações, sa limitou o commissario a uma 
simples conta:gem de trabalhadores. 

«Assim, é meu juizo que o peso moral dares
ponsabilidade do commissario Luiz Carlos tanto 
mais grave se toma quanto menos forem justi
ficadas as lacunas d'J suas contas, pois elle, 
menos ainda que outro responsavel sem pratica 
dos negocios de fazenda, estava no caso de es
quecei-as ou despresal-as.J> 

«Eu nccrescentat•ei algúmas considerações. 
«Este commissario , cuja responsabilidade 

sobe a cerca de 500:000$, estava rodeado do um 
pessoal tão numeroso que não me llosao furtar 
ao desejo de estampar o respecttvo qua1ro 
neste Jogar. 

« Pessoal da administração 

Soct•ettu•io, cscroventes. 
g,mrda-!ivros, administrador 

v. !II. 30 

dito at•chivista, 
gorai, ajudante 

do dito, pagadores, caplltnz, :fiscaes, :fieis, con. 
duotot• de genoros o embat•cadot• do immi
gL'antes. 

Deposito central 

Administrador, ajudantes, escreventes e cai
xeiros. 

Consultorio melico 

Secretario. 

HospitaJs 

Hospital de caridade 

Administrador.· 

Hospital da. Piedade 

Enfermeiro. 

Hospital Job 

Directot•, enfermeiro, ajudante do dito, pa. 
gador do dietas, cozinheiro e serventes. 

Hospital das mulheres 

Enfermeiros (10), ajudantes. 
«Além destes, mais diversos administradores 

de abarracamentos, ajudantes, etc. Sinto que 
não ·ine permittam os dados, q uo hoje tenho ú 
vista, poder determinar o nt1moro de emprega
dos de que se comp11nha cada. classe. 

.:Os alcunhados documentos de l'eceita,-an
nexo o n. 27- oram portarias mandando os 
empregados receber quantias, que tomava por 
emprestimo aos negociantea, emprestimos q11e · 
ntó hoj~ não provou que estivasse autorizado a 
contrah1r. 

cAs formalidades de que estão revestidos os 
documentos de despeza, acho menos inuteis e 
bana.es, como di?. o empregado tomador da 
conta, do q11o caricatas, si me ó permittida. a 
applicaçlío do termo, des:lo quo dollos esta
vam ausentes a moralidade ,o a verdade; prin
cipaes e improscindiveis nttributos do qual
quer dospozn. 
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«Não invento. Ahi estli o annexo n. 28 
para falia r u vor.ludo. 

« E' nm n ttostado passado por um dos pa
gadores o outros cm pregados sous subalternos, 
affirmando quo us <liarias foram distribuidas 
por Ulll numero do individuas que não pólo ser 
certificado, pois que o pagamento foi re~lizn
do om vista de relações sem authencidude al· 
guma, e a• identidade dos soccorridos foi verifi
cada tanto quanto foi llOS>ivel,. isto é, não foi 
perfeita e complelll, o que quer dizor que ni!o 
existiu. 

"Sobre esses attestadós bnçava elle a nota 
c pago»-Peirooto- e sobre a nota da despeza 
do dia, que cob1·ia essas attestados e outros do
cumentos, imprimia o despacho final de-Escri
pture-se- Pe'woto 

c Ora, sendo elle o unico respomavcl, KO· 
gue-so que um mesmo individuo conhecia da 
necessi:lads de uma <los peza, ordonava·a, effe· 
ctuava-n, porque por e!la era olle que tinha 
de responJer, e mandava escript!ll'lll·a ! 

« Ello, emprogarlo de fazenda , nlto podia 
ignorar o alco.nco destas incompatibilidades; 
fez a sun cscripturaçlto em livros, não rubri
cados peln' thesouraria, mas sini,. em virtude ae 
ordem sua, Jl~r um dos seus subalternos, não 
juramen,tudo; aceitou recibos passados por ven
dedores de generos, e outros, sem estarem 
competentemente sellados : apresentou como 
documentos regula1•es do despeza esses attes
tados passados por seus subordinados nos tem
pos descriptos; e tendo Je realizai' distribuição 
de goneros e dinheiro pelos indigentes al!i re· 
unidos, elle, que dispunha de tamanho corpo de 
empregados, nlto tinha sequer relações organi
zadas por onde se pu· lesse proceder ás orespe
ctivas chamadlls. 

. 4 Os livros de escripturaçiio não podiam 
occupal' to:lo ~ pessoal de escripta. Eram elles 
tros- uma ca1xa ern que se lançava uma ou 
duas partidas por din, quando havia dinheiro; e 
duas para a entrada e s1hida dos generos e 
mais elfeitos , 

« Interrogado sobre as faltas encontradas, 
respondeu com a ingenuidade com que o tom 
feito os sertanejos da provincia- que assim 
procedell pot·que não tove instrucções ! 

« Quintino Augusto Pamplona, i 0 escriptu
riúio da. .\besouraria, commissario na capital. 

« A'cerca das contas deste em~ragado, que 
foram tomadas pelo 2° esc1•ipturarlo Manoel do 
Carmo Fe'rreira Chaves, dissil,. em mau officio 
n. 10, r.: e 9 de Novembro :-'«Silo contas difficeis 
o t1•nbalhosae, que ó preciso estar organizando, 
porque os documentos 9.ne lhe são relativos. 
estão confllndidos na maiOr desordem, com oa 
do cidadão Alvaro Leal de Miranda, que o sub
stituiu naquelle cargo, sem que de um e outro 
exiet11m contas, relatorio ou cousa que possa 
aux.iliar este trabalho, a não serem dous livros 
de entradn c sahida dos gonoros, que nlto fazem 
referencia aos docnmo.ntos quo servem de, 
prova da .partidas do do~carga ; sondo para , 
notar. qu<1 as funcçiles for,lm durante dias 
ox~rcidas JlOr ambo~ simultaneamente, e 'l.ue. 
oe documentos HÓ v1oram pnra .a thnHOUJ'arw, 
romottidos polo SL!l>stituto dos dous, Francisco 
Forro ira Pimontol, om virtude do roq uisiçiio do 

dologado do thesouro, Fabio Quadros, feita ó. 
prosidoncia da provincia, om officio do 23 de 
Maio de 1879. » · 

~ O desfalque que apresentam snlls contas, 
sómente em relação aos volumas que recebeu e 
nlto provou ter entregue, anda por 12:875$146, 
notando-se nlém disso a onti•ogn do grnnde nu
moro dallos com manos do metade do peso 
commum. 

" Esta mesmo empregado foi tnmbam com
missaria no Arncaty ; e, em r<Jlaçl!o a contas, 
procedeu do mesmo modo que na capital, isto é, 
illto as ápresen.tou. 
·~Alvaro Leal do Miranda, 1° esoripturario do 

theaouro provincial, commissario na cnpital. 
c As suas contas acham-se em peiores cond!Qlles, 
que as de Quintino Augusto Pamplona, faltam 
documentos de .mezes inteiros. Examinadas 
pediram-se sobre ellas escla1•eeimentos, em 8 
de Ma.io e até hoje não res~ondeu ao convite 
quo se lhe foz, Creio CjUe fo1 submettido a pro
cesso, Mcusatlo de cnmo de falsiflcaçllo de do
cumentos, nada, porem, sei de poaitivo aobré 
este tacto, dndo anteriormente á nossa chegadà 
ó.quella provincia. . . . . 

« Francisco Soaras de S~ontiago, hoje 2° es
éripturario da Parahyl>a, commissario no Ara• 
caty. 

c Nunca se deu, que eu saiba·, ao ilicommodo 
de apresentar suas contas, . . 

" Taml!om foi commissario na capital. 
« José Joaquim do Miranda, 1• escripturario 

da alfandega, commissario no Aracaty. 
« Apresentou suas contas Mompanhada'l!l de 

grande numero de documentes; como nl!o foram 
examinadas, nllo me acho. habilitado a emittir 
juizo sobre ellas. 

«Aproveito o ensejo para fallar de outros em• 
pr;gados que ~ó apresentarj\m atlas cont.as de
pots de ramoVldos, como Maneel Francisco da 
Silva e Francisco Fontenelle Bsewil, e o fize
ram simple!mente remcttendo uma relação dos 
utensilios que rac.ebernm ou compraram du
ra~te sua serventtn, e declara.ndo q_uanto ao 
ma1s, annexo n·. 29 e 30..- que ~11. haYtam pre
stado suas contas no thesourmro geral Jol!o 
CorJeiro, novo poder por elles creado para dar 
quitação aos responsaveis por despoza dn 
sêcca ! . 

c Parece-me que isto dito por empregados dà 
fazenda tem seu valor. Ou elles eram empre
gados de nome3'çl!o e confiança do thesoureiro. 
geral, e portililto este o unico reilponsavel por 
tudo quanto fizeram e dispendcrilm, 'OLI nomea· 
dos, corno foram, pela presidenilia, são res• 
poilsavcis directamon'te 11ara com a fazenda 
pela boa ou má di atribuição, que fizeram dos 
goneros que João Cordeil·o a panas lhes fornecia 
e por que logo so descarregava. Creio que ·é 
esto o v r rdaleiro caso, e a tomada das contas 
de João Cordeiro virá esclarecer •o pon'to. 

«Eis e'n1 que ·estado ao acham algumas contM 
r!e empregados que foram ·connnissarios I Si a 
ignorancia da lei ni!o aproveita a ninguem, 
menos póde aproveitai' a oates. funccionnrios, a 
quem incumbi'a cm sua ropartiçlto fisC!Ilisar a 
dospci~a feita pelos outros responsavois. 

«Ora, si a commis~lto de compras e tMnsporte 
por mar, quo tinha a sua sódo na capital, sob as 
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vistnsdo governo, quo ot•n rlil'igida por dous 
.homens que se t•ecommendiam pot• sua posi1'iio 
social, John Maokeo, soco de uma d•1s casas 
commerciues mais importantes da província, 
Singlehurst & Comp, .e Victoriano Augusto 
Borges, guarda mór da alfandega, aposentado 
quando se achava no exercicio daquella com· 
J;Uissll:o, e que tinham pura auxiliai-os numeroso 
concut•so de empregados eltipendiados pelos 
cofres publicas.; s1 os empregados do fa~!lnda, 
tendo â sua frente o r.espectivo inspector, que 
em conc!lrso deram proyas do conhecimentos 
scientificos de escripturaçllo; que tinham obri
gaçl!o de JJaber a marcha do serviço e o modo 
·por qu.e os documentos deviam set• presentes á 
th.esouraria : IJUO tinham o exemplo a dar e o 
nome de uma classe inteira a manter .e fazor 
respeitar, não apresonta.m suas contas, ou o 
fazem em trist~s condições,oondições tanto mais 
inadmissiveis e injustificaveis, quanto era im· 
·mensa a re>ponsabili•lade que pesava sobre elles 
e não lhes faltavam elementos de ordem e .segu~ 
rança, soiencia e consciencia de seus actos; o que 
se deve esperar das commisaões do interior que 
não receberam instrucções nem modelos; que fi
caram entregues aos seus proprios recursos, sem 
outro gu'a efiscalmaisdo que suas consciencias1 
O quadro desanimador que apresentam as su'.ls 
-respostas, annexos 31 a 42, me dispensam de 
entrar mais largamente em sua descripçllo. 

« Eu não quero mesmo e:x;ternar todas -as con· 
siderações que despertam os documentos que 
passaram pc1a ml!o da commissa:o de tomadt1o de 

. contas. Póde, quem nl!o os .viu, suppor que ha 
apreciações menos justas e gratuitas, guando eu 
as faço de animo isento e completamente 

· desprevenido. 
« Como os cartões do maço n. 25, só a vista, 

que não a d~scripção, póde dar uma exacta. idéa 
delles e das extravaga'lltes combinações que 
,apres~ntam os centos, e:s:istenbs na tbesou
riuia. 

« Não se póde bem dizer o modo por que fo
ram organizadas, As fórmas diversas multi
plicam-se, alternam-se, confundem-se, achan
do-se um pouco de ·tudo em •toda a ·parte. 

· c Umas commissões (Baturité, Palma, etc.) 
·recebiam generos ,e davam sahida a dinheiro, 
sem deixarem a menor base para o calculo ; 
outras (Tticumduba, Saboeiro, etc.'), om :ligeiros 
e succintos balancetes, limitam-se -a dizei' que 
os genero~ q_ue . receberal!l fo;am co~venien
temente dntr1butdos, e .o dm:hell'o apphcado em 
esmolas, etc., moJo vago e laconico de des· 
carga, que escapa a· toda e qualquer apre· 
ciação fiscal ; esta (Arneiroz, etc.') distribuiu 
os soccorros de preforencia por ·si e pelos seus, 
inscrevendo-ao ·as pt•oprios membros da com· 
missl!o (vigal'io, presidente da camara, etc,), 
na lista dos indigentes; aquolla (Amarração, 
;U ni!lo, etc.) transformou 11 commiss~o em casa 
commercial e vendou arbitrariamente os ge· 
·aeros o fazenda á populaçllo nlio indigente, 
chegando o vigal'io da União, que fazia parte 
da commissl!a, a vender 11 si mesmo peças de 
fazo.ndns,, _cujo. preço naturalme.nte ,mbitrou; 
,li\JUl·.(.Umao,, Pulma, .Campo Gt•ando, S. ·Fran· 
.ctsco, .etc.), com goneros se pagaram frotas, 
orclonados, otq., e ao ,compraram m~terinos 

pnra as obl·ns, sem so poder conhecer a relação 
entt•e os valores dos ob~ectos permutados, des· 
.vianda assim do seu untco, legitimo o sagr~o 
fim os generos que eram excluei:v.amo11te dOII· 
tinados aos indigen~es ; alli (Canoa, .etc ), se 
diz q uo os genoros de taes pnrtidas foram reQO• 
bidos, mns não se declara como e quando for.a.m 
distribuídos, que <los tino threram; outros, pelo 
con.trario, niio dizem o que reoebernm o de· 
J!lOnstraram a distribuiçllo como do anllG;tO 
n. 44; algumas (Canindó, Coitá, S. Bellto, e.tc.) 

·carregam-se e descarr.egam-se por modo vago 
e abstracto, por oxomplo : generos recebjdos 
tantos ~il kilos, - genoros. distribuídos ,tantos 
mil kilos .- igual n umer.o ; .e fecham o ba· 
lanceto, anne:s:o n •• 3, sem darem umli. idc.la 
do numero de pessoas soccorridas, nem do 
tempo em que foram consum,i.Jos os g!)
neros .: m\titas .(C'..anindé, ~aguaribe-merim,etc.) 
mencionam o extravio, ou o arr.ebatamen.to 
pelo povo de .partidas i.nteiras ,de ge~;~eros, .aQIIl 
.acompanharem a suo.allogação da m.enor pro.:va 
qu~ possa serv).r de base ,ao julgamento d11 for,ça 
,matar na fórm11 do § 8• <l-o deçretQ n. ~8 ,de· 
fO .de Março .de 1860; ora so vê, (Saboeir.o, etc.), 
a est1•anha ,sing,ularidade de serom sommados 
p~omiscuamente pesos de farinha, milho, ,carne, 
arroz, f•,•ijllo,, etc., e .kilos ,com ·volumes, .a.r• 
robas, etc., .tend J lagar a distribuição .das 
rações por um certo numero de kilos sem 
discriminar as·,especies ; ora (La.vras, .etc.)., r!l
presenlam .em uma só parcella .do ·balancete 
despezas de diversas nat11rezaa, sem ,especül
c~rem quanto diz respeito a cada uma dellas, 

c Isto quanto ao modo de escripturar; quan
to à despeza, essa .corria sem · freio,· .sem 
adem, e não poucas vezes sem moralidade. 

c Aqui compravam-se barp,lhos .de cartas, 
naturalmente para .distracção .dos ••et.irantes 
(S. Franciscl) : a,lli a commissão (Jaguaribo
mirim) comprava a um de .sous membros ma
teriaes, e com e!le contratava os serviços 41le 
constrliCção ; a.colá (Acarahú) compravam~se 
de uma.só-vez, si me não engano, ,s1te ·tinteiros 
para o expediente da commissa:o ·; mais além 
faziam·se despezas que podiam ,ser perfeita
mente poupadas, pot• exemplo, aluguel .de 
cavnllos para ·ir buscar .oper.~~orioa, que vinham 
perceber .aalario ,(Unilto), compra .de lenh11o, 
11ubindo ,a 13$800 em um só mez em certa lo
calidade (União) ; salarios de 3$500 diarios a 
pesapas que transportavam jlllateriaes .(Lav.ras) ; 
compra d~agua por .muito tempo no impo:rle 
.de 3$400 diariam!)~tte (Campo Grande, ele.~, 
quando estes seto;viços orn.m .da l!atureza dos 
.que melhor o de p~eferencia ,poçl~am .ser .des· 
empenhados pelos reth•ante>, isto sem q uercr 
fazer roflexõ~s sobre o alto pleçó dos sala.rios 
em relação ,aos logales em .que o serviço ,foi 
feito, 

.c Passagens a· membros da commisslo 
(S. Francisco, Acarape, etc.,) p~~ora.vi~em à capi
tal ; rações a individuas, como Roldados .e .outros 
quo .a ,Joi nlto oansidora indigentes (l'olhn, 
:V arsea Alegr~, S. Bernardo dus Russas otc.,~ .~ 
ás vozes om uma ,quantidade ·admh•avol, aoQio 
1lerõi gl'atia a .0. Cosma.Oiympia Teixeira, do 
Icó, o quom o vigario deu do uma só •VOZ 10 
saccas do farinha, 4 do arroz, .4 do foijiío, o .3 
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QO milho ; docunumtoa obscuros, umna \'ozos 
conatnntea do um simples rocibo s·Jm ronta 
dosou volvida llOl' onde ao possa conhecei' qunes 
tivossom .sido os goneros comprc.dos, nem o 
11roço de cada unidude, outras comj1rehondendo 
objectos com fins manifestamente c ivol'Sos, mas 
som doc!arerom o destino ; omfim, todns as tl·o
peFas, todas as obscuridades, todos os impossi
vels se encontram nos I poucos documentos, e 
estes· incompletos das 70 ou BO contas que fo
ram examinadas. 

<1. Ainda se levantam outro3 tropeços do na-
tureza di versa, · 

c As commiaa5ea de soccorroa de Lavras, Tam
boril, a de obras de Sant'Anna e outiàs, accu
sam a.recopçilo de·impo1•tancias, que na the
souraria se ignora por onda, como o quando 
lhe fo1•am remettidas ; em S. Bernardo das 
Russas em um contlic to, que teve Jogar no dia 
23 da Junho de 1878, deaapparecernm, do cm
volta com os generos, os hvros o papeis da 
commiaaão, havendo uma quasi certesa de 1ue 
ao acham em poder de um dos membros delln, 
que se retirou da localidada; a. do Pereira, 
como muitas outras, declarava. que recebia ge
neros avariados, falsificados, sendo que uma voz 
as aaccas de arroz continham pedras grandes o 
pequenas, areia gross1, cisco, etc. o· os amar
rados do carne compunham-se de pequenos po
~aç?s, naturJ!mente rações já distribtlidns a. 

· 1nd1gentes, cobertos do uma ou duas mantas de 
maior extensa:o. Isto não é, nem póde ser tudo. 
E' apenas um ou outro exemplo tirado do acer

. vo de semolbantos. 
<1. Sorvo de fundo a este quadro, do que é 

pal!ido reflexo esta exposição imperfeita : a. 
falta absoluta de remessa de documentos de 
muitas commissões ; os saltos enormes nos das 
remessas verificadas, sendo que os documentos 
não foram remettidos, ou fol·am desviados ou 
perdidos ; o descaminho de genoros, muitas 
vezes remettidos' á uma commisaiio, e por outra. 
tollla~os no trajecto, as li Varias, as substituições 
repetidas desses gonoros oporndns pelos fro
teuos, dUl'ante a. conducção ; a. falta. do conhe
cimento exacto do numero de individuas aoccor
ridoa em cada localidade, o do modo por que 
-teve Jogar a. distribuição, annoxos na. 43 o 44; 
·as contas apresentadas, que capricham em ser 
obscuras ; as duvidas que a cada passo so b
vantam sobre as firmas do um mesmo individuo 
doaaernolhantos entro si (S. Bento da. Amon
toada, Lagóa das Pedras) ; o, finalmente o 
sobretudo, n declaração franca e peromptoria. 
que hoje fazem, om resposta aos esclareci
mentos que se lhes pediu-de que já remettera.m 
os papeis o documentos que poasuiam ; que se 
acham na impossibilidade absoluta d~ prestar o 
minimo esclarecimento a respeito ; e, como 
descargo de conscioncia, lançam a culpa. do 
todo o occorrido á conta do governo, quo os nilo 
instruiu convoniontomonte ! 

c Qualquer das circumatancias npontadas 
el'll. raziío, a não ao C[Uere~ proceder procipitnd~t
menta, para. so pedirem osclarocimentos o sus
pender por tempo indeterminado a tomada da. 
conta; o pot• ~tqui podor-so-11 calcular o tempo 
preciso para Iiqui:lar o tomar centenas do 
contas nestas condições. 

• Cabo ~tqui ÍIIZOl' m'>nç.i'ío om sentido fnvo
ruvol da commissão do soccot•ros do S. Pcdl'O do 
lbiapinn. · 

,« Um de seus memb1•os, Miguel So~roa o 
Stlva, compa!•ocou dul'anto um cm•to p01•ioclo 
de tempo quasi que diariamente na. thesom•m•ia, 
satisfazendo a todas as exigenciaa, npt•eson
tando todos os do~umentos quo podia obter o 
fornecer om favo1• de sua gestão; esclnreuon:lo 
e explicando todas as duvidas, o niio se roeu
sande mesmo, embora. a. contra gosto, a pagar 
a revalidação no sello devida em muitos do

, cumentos. 
'II..,Estou convencido do que si todos proce· 

dessem como oste cidadão, que manifestou 
sempre o maio1• empenho em se mostrai' quite, 
e limpo de eu.• peitas, todas as contas, com maio1• 
ou menor ditllcu!dade, haviam de· chegai' a um 
termo regula.l·monta aatisfactorio. » 

Accreaeentarei!aqui, que, por este oatro do
cumento, que tambem me foi fornecido pelo go· 
verno (mostl'a-o), vê-se que o numero dos 
commissarios rosponanvois á fazenda pot• valo
res recebidos durante a. secca na provincia do 
Ceará eleva-se a 1536. 

Lidas as partes deste relatorio, de que mo 
foi passivei dar agora. conhecimento ao senado, 
o governo devera fazer a publicaçiro integral, 
como fez a do relatorio da outra commissão. 

Ainda é tempo do aproveitar os esclareci· 
mantos fornecidos para completa averiguação 
da verdade. 

Não posso dar por provadas tolas as accusa· 
çõos que se fazem; extraio dos documentos offi· 
ciaes o que nollca se ach:1 para provocar ulte
rior procadimento, que mo parece neceasario, 
para. que nenhuma injusta accuaaçilo pairo so
bre quem não n merecer. 
Paas~ a justificar a cm anda que vou enviar á 

mesa, aupprimindo o art. 2° da proposta, apre
sentada. en111 de Outubro de 1879, o qual diz: 
<J.~n:a occorror a e.ste augmonto de despeza, o 
mm.1stro e secretnrto de estado do3 negoaios 
da. fazenda ó autorizado a fazer as operações 
de credito que forem neceasarins. » 

Repousa o artigo sobre a base de que i~ haver 
augmento de despeza, Hoje sabe-se que toda a. 
despeza estd. feit'1 e paga, e para. esta e outras 
despezaa realizou-sa em Lond1•es o emprostimo 
do corrente unno .. Nada, pois, justifica hoje a 
approvação deste artigo. Por motivo idontico 
o senado tem deixado de approvar todos os ar
tigos semelhantes nas propostas ató ng<>ra. 
votadas. 

Nilo mo pnreco, portanto, q11e ao deva appro
var um artigo que, sendo justificavcl em 1879, 
não póde sm• udmittido cm 1883. 

Demais, si o senado vior a reconhecm• a ne
cessidade ele nov~s operações do credito, deve 
conceder a. autortznção em termos precisos, e 
não com a. compromettodoro. amplitude com que 
está. redigido a nt't. 2°. Para os fina que moti
vnro.m a. apresentação da p1•opostn, basti\ hoje n 
npprovaç!lo do nrt. i'. 

Nenhum inconveniente havord. da demora. 
rosultant~ do voltm• Cl proposta t\ cnmnra dos 
deputados. Essa. demora cm nada nltora. a si
tuação. Si so trataeso do despoza po1' fnzor, 
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poder-se-i~ nllognr n urgencia dessa dospcza; 
mas catantlo oll~ foi ta, nadu justifica presen
temente n ndopçilo do !ll't. 2 ,o 

Ct•eio hm·et• j ustificndo n emenda. 

Foi lida, npoinda e posta em discus~ilo a se
guinte 

Emondct 

Supprima-so o art. 2• da proposta.-Em 31 de 
Julho de 1883.-Manoel Francisco Correia, 

O Sr. Silveira da Mo'tta :
Sr. presidente, eu nilo tencionava voltar ti dis
cussão deste credito, visto ter já e:s:posto ao se
nado os fundamentos quo tivera para negar-lhe 
o meu voto ; mas, sou nindn hoje obrigado a 

. fazor algumas considerações no estado actual da 
questão. 

Quando n 2a discussão ia encerrar-ao um dos 
membros du. commissão q uo assignou o parecer 
offereceu uma emenda requerendo a retirada da 
ultima p~rte do mesmo parecer 9.ue era justa
mente a sua conclusão, e era ass1m concebida : 

« Fica approvnda a despeza feita com soccor
ros ás provmcias flagolladaa com a sscca e mo
lestias evidomicas.» Jti ant9riormsnto a com
missão tmha ponderado que «a donominação do 
credito extraordinario, niio tinha loghr porcjue 
tratava-se sómonte da approvação do contas.» 

Em consoquoncia, pois, desse t•equorimonto 
apresentado pelo Sr. Antrro o parocor ficou 
sem conclusão, o assim não se sabia o que se 

. havia de votat•. Entiio os quatro membros da com
missão que tinham assignado o parocer, reco
nhecend-o o absurdo da· retirada da conclusA:o, 

· ofl'ereceram uma _emenda que não sei so foi 
approvac;b. 

Essa emenda foi apresentada cm 3 do Junho, 
e ó justamente a que estava no parecer im
presso o q uo foi retirada ; portanto, acho que 
está tambem retirada, nem posso comprehon

. der do outra. fórma, porque alitls a com missão 
dos quatro que assignaram, tendo requerido a 
retirada, reproluzia o mesmo que tinha reti
rado, o que não era possível. O que vejo é que 
a commissão depois de dado o parecot• que tem 
a data do 3 de Junho, uprosontou a. emenda que 
lambem tem a data de 3 do Junho : são datas 
iguaos .. Ent1•otanto, em 19 de Julho a commis
silo requereu a retit·ada : devo, pois, conside
rar ho,jo este parecer sem conclusão. Em pri
meiro Jogar não sei explicat• como ó que a 
commissão dos quatro, rometteu para a ·mesa o 
parecer. 

0 SR, AFFONSO CELSO :-Porque o quinto não 
quiz dar parecer. 

O SR. SILVEIR,\ DA MoTTA : - Eu jti oxpli
guoi : q u iz dar paro cor o não me deixaram dar. 
Quando me foi distribuído esse credito do mi
nisterio do imporia ou disse que nilo dava o 
parocor, porque o meu voto era contra e daria 
parecer om voto separado. 

O SR. AFFONSO CELSO : - O relator ó que 
devia dar o parecer, para vet• se os outros mem
bros concordavam ou niio. 

O SR. S!LVJ!In,\ DA MoT1'A:- Nilo, senhot•es, 
não devia ser po1•q uo todo esse trabalho de 
commissilo pl'csumo uma confot•oncia entre os 
membros, o doado q uo os tu manifestada a opi
nitlo de um dos membros da commissilo,, .. 

O SR. ÂFFONso CELso:- A conferencia tem 
logar om vista da .óx:posiçiío do 1·elator. 

O SR. SILVEII\A DA MoTTA:- Verificada a 
divergencia, quem está em minoria não dá pa
rl)cer, o pa.roccr ó da maioria. Eis a razão por 
que entreguei os papeis nos .membros, porque 
erão maioria. para a concessão do credito, e eu 
era minoria, Portanto, o nobre senador nito 
tem raz~o, quando diz que o quinto nilo quiz 
dar p~~orecer. 

O SR. ÂFFONso CELSo:- V. Ex. é que n·a:o 
tem razilo, porque teve os papeis em ijOU poder 
dous mezes . 

0 SR. SILVEIRA D.~ MOTTA:- Não ha tal, 
tive-os poucos dias em meu poder. 

O Sn. AFFONSo CmLso:- Eu regulo-me .pelas 
datas. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- V, Ex. affirma 
uma cousa que niio é verdadeira. 

O SR. BAnÃo DE M,\MOR.É dd. um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO:- V. E:s:., (dirigindo

se ao S1·. Barao elo •llamo1·i!) confirma o que 
estou dizendo ~ 

0 SILVEIRA. DA MoTT,\:-Os papeis mandou
m'os o St·. presidente, e eu immodiatamento 
disse ao Sr. Joaquim Delphino que ó o rl)lator 
da commissão : Eu sou minoria n'estll questA:o, 
nilo devo dar o parecer. · 

0 SR. AFFONSO CELSO:-MasV. Ex. declara
va-se previamente em minoria 1 Não tenolo con· 
ferenciado com os seus collegas, como poderia 
sabor si era divergente ou não 1 

O SR. SILVEIRA. DA MoTTA:-Declarei-me 
previamente em minoria, porque sabia a opi
Diiio dos nobres senadores sobre o credito • 

0 SR. AFFONSO CELSO:-Eu, pelo menos; 
nilo tive occilsião do pronunciar-me senlto 
aqui na tribuna, depois que o parecer entrou 
em discussão. · 

O SR. PnESIDENTE:-Attençlto ! 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA.-Ao nobre sena

dor mesmo eu disso que não podia dar parecer, 
porque era divergonto. 

UM SR. SENADOR: -Isto provém da falta de 
conferencia. 

0 Sn. PRESIDENTE: -Attençilo! 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Provóm da falta. 

do conferencia das commissões, cousa em que 
insisto sempre ; o não assigno mais parecer 
nlgum senão depois do conferencia. Parecer 
mandado trazer por um continuo - «Vejo. soas
signa»- não assigno. O senado no sou regi
mento marcou commiss1Ses para que os mombt•os 
â'ollas estudam om commum os negocies, dis
cutam entro si. .• 

0 SR. AFIIONSO CELS0:-0 ostudo dns ques
. tlíos niio depondo do conforoncia, pódo ser do 
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outro modo, examinando previamente onda um 
isoladamente os papeis. 

o Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Isso n!!o e con
ÍOJ."encia. 

0 Sn. AFFONSO CELSO: -Mns n~o ha ·aJ."tigo 
nenhum do regimento que imponha a confe
rencia para o trabalho das commissõea. Serllo 
necesanrias muitas vezes,·mas niio indisponsa
veis. Dessa fórma nenhum trabalho se pro
pararli. 

0 Sn, SILVEIRA DA MOTTA:-Hão de se ,Prê
pllrar todos, desde que se quizer conscienc1osa
menta trabalhar p!U'a dar os pareceres, 

Não é possivel, quaudo se trata de mataria 
importante, sobre a qual ha documentos a exa· 
minar, que joga, com escripturaçiXo, como silo 
os tl•abalhos da commissilo de orçamento, mlln· 
darem-se os pa~eis, com o parecer jli dado, 
a um collega o d1zer-lhe: <tVocà assigne.» 

0 SR. AIIFONSO CELSO :-Si quizer, si enten• 
der 9ue o parecer esta confo1•me á verdade e li 
justiça. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-ConviÍm·me,para 
illustrnr a minha consciencia, ouvir as razões 
dos collegas ; ou po·!eria assignar o parecer 
si me convencessem. Isto é má moda! 

O Sn. AFFONSO CELso :-Accusar sem razão 
a commisslío, é sem duvida uma mofl)a ma. 

O Sn •. SILVEIRA DA MoTTA :-E' moda má dar 
pareceres escondidos, 

0 Sn, AIIFONSO CELSO:-Ninguem aq,ui IÍ 
capaz de dar pareceres escondidos. Nem e isto 
possivel quando cada senador tem o direito de 
fallar ; ningnem lhe pódo impôr silencio. E 
note-se que não sou relator da commissão, sub
screvi ape~as o parecer; mas, reclamo, porque 
V. Ex. não tem razlío nenhuma. 

o Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Eu entreguei os 
papeie ao relator da commissiXo, declarando-lhe 
1sto mesmo, e lenho-o repetido muitas vezes, 
O relator da commisslío, o Sr. Joaquim Del
phino, passou-os ao SI'. Antão ; houvo demora 
delles em poder do Sr. Antão; que esteve até 

. ausente. · 
0 Sn. AFFONSO CELSO :-NIXo houve demora 

alguma dos pap?is em poder do Sr. Antão, que 
costuma a exped1r promptamente todos os tra
balhos que lhe são confiados ; nunca o vi de· 
morar trabalho nenhum. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Nem n mim, 
~asa insinuação dos dous mezes é uma injus· 
llça. 

0 SR. AFFONSO CELSO :-V, Ex, recorra IÍS 
datas. . 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-RecOl'rO á data 
em que o ~r. p~·eside~~;te me entregou os papeis; 
e eu pnsse1-os 1mmed1atamente ao Sr. Joaquim 
Delphino, dizendo-lhe : não posso dar eate pa
recer, porque sou minoria. A demora que houve 
foi por lá. 

0 SR. AFFONSO CEL!O : - Por e~l., não ; foi 
por IIi. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA : - Póde teimar 
como quizor ; IÍ contra a luz do meio-dia. 

O Sn. A!IFONSO C!!lr.so :-E' o que V. Ex. 
suppõe, 

O Sn. Su.VEinA DA Mo·ru:-Eu quoro con
tinuar o meu discurso, Sr. presidente ; V. Ex. 
vê que COl'tei o fio das considerações que ia fa· 
zendo, para repellir a insinuaçiXo que atirou o 
nobre senado!', 

O SR. AFFONSO CELso : - NA:o houve insi
mmç~o nenhuma ; houve reclamação contra 
uma injustiça que V. Ex. fez li commissllo de 
orçamento da qual faço parte. 

... O SR. SILVEm,\ DA MoTTA :-Eu nA:o tive 
papeis neahun> em meu poder; entreguei-os 
logo. 

0 Sn. AFIIONSO CELSO :-Entregou-os e não 
os teve em silll po:ler. E' bóa. 

O Sn. PnEsiDENTE:-Attenção ! Peço ao nobre 
senador que córte esta discussão. 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA:- Vamos a ex
plicar isto. 

O parecer da commissa:o ó dado em data de 
3 de Junho, como esta impresso ; foi no mesmo 
dia remettido para a mesa, e aqui esta uma 
emenda apre9entada ainda na mesma data, 
parece que p~ra substituir-isto ó cu1•ioso l-as 
conclusões do parecer. 

As conclusões do pa.reoer diziam que a de
nominaçiXo de credito extraordinario não era 
correcta e que devia ser substituida pela ele ap
provaçiXo das contas. Essa aprovaçllo das con
tas jli está, pelas mesmas palavras, no parecer 
impresso. Diz assim : (Lê) 

c Ficaapprovada a despeza feit!i com as pro
vinciM fiagelladas pela secca e mo)P.stias epi
demicas atá á importancia de 12.000:00Q$; 
ficando o governq autorizado a pagar os quan
tias ainda em di vida dessa proveniencia. Já li
quidadas ou em liquidaçiXo." 

Ora, senhores, quando a commisslío mandou 
para a mesa o seu parecer, era esta mesma a 
conclusão do parecer da commissão, que foi re
tirada a requerimento do Sr. Antllo. 

Pergunto agora no senado : retirada esta 
parte, que é a conclusiXo do parecer da com
missil:o, o que ficou sendo o parecer 1 O pare
cer da commissão reconhece que a denomina
ção de credito extraordinario nllo é correcta, 
nlío tem Jogar ; que ó melhor que se faça a ap
provaçil:o das contas com esta elasticidade toda, 
-de despezasliquidadas e por liquidar. 

A discussllo levou um dos membros da com
missil:o a retirar esta conclusiXo, porque se ro
conheceo que nllo tinha logar algum quo o 
corpo legislativo approvasse contas que lhe niXo 
tinham sido presentes. . 

Nem ellas estilo tomadas ainda, e, quando 
estivessem, para que o corpo legislativo uzasse 
desta expressão -approvar contas, era preciso 
que e lias viessem deli e, 

Portanto, a commiBSlío dos quatro, reconhe
cendo que os reparos do senado eram fundados, 
requereu a retirada, o esta foi app1•ovada. 

Porgun to a.~· ora, o que ficou sen:!o o parecer 
da commissiio1 Ficou sondo uma parecer sein 
conclusão. Sobro o que é que o senado ha de 
votar 'I 

) 

I -

.. 

I 
I~ ·-1 

' ·-



Jl:M 31 DE JUJ.HO 

A,IJprovar o credito de 12.~00:000$ que foi I govornu r1 uer u.ma carta bt•anca, como ó essa 
ped1do para um fim que a commtssilo contestou, emenda da commJssi'lo que foi retirada,para fazer 
substituindo po:· outro oxpediont1 que ella o corpo legislativo cumplice nllo só do approvar 
depois lambem contestou porrJUe o retirou, é despezas que nllo devia nppt•ovar, como lambem 
uma cousa inoomprehonsivel. A comrnissao dos de auto1•izar o govet•no no futuro a lançar !1. 
quatro collocou o senado om uma posição do conta da secca tu1o quanto quizer, vindo dizer 
que elle n!lo póde subir sem quo haja uma depois: houve ainda despezas a liquidar por 
omouda. conta dos creditas votados para a secca do 

A emenda oft'orecida pelo nobre senado!• pelo Ceará, mas que nilo puderam sor pagas porque 
Paraná ainda veiu demoustrat• melhor o absurdo os ct•oditos nllo foram sufllcientes. 
da conclusl!o da commissllo; porque em todos· " Por isso, senhore31 o governo tem querido 
os oreditos approvados nas ta casa e em que ha- apossar-se desse direito, de que reconh~ço que 
via a ~OJ!diçllo de OP.orações de er~dito, foram est:i apossado; Desgraçadàmente está apoasaao, 
supprlmldos os arligO.i que autorJzavalu essas porque o nosso parlamento tem a~ tornalo in• 
operações para despezas já feitas, já pagas com sufficianto para corrigir os arbitrio1 do go• 
creditas concedidos anteriormente. Parece que ver no. · 
o nobre senador pelo Parantl tem toda a razllo A mem ver, jtl que a camara dos Srs. depu· 
em. quere!' que no art. 2• nl!o appnroçaa.u- lados concade os creditas, e essa concessllo 
tomaçíto para operações de credito, muito mais importa o biU de indomnidade concedido ao 
quando no parecer se diz que a maior parte das ministro que abuza, o remedio é a segunda ca• 
despe~as ost~vam.pagas, em ~879, data em que mara, ao menos, nKo aceitar a cumplicidade, 
o c~edtt? f01 pe~1do, e d~po1s da qual o corpo nllo apJ:lrovando oa cre:litos, embora fique o go
legJslallvo autor1zou ocredtlo om grande escala, verno 1sento da responsabilidade por falta. de 
appr~vou 11 emísai!o do papel-moed~ . na impor- accusaçllo pela camara cornpetent~. 
t~~:nc1a do 40 .. ~:~0$, o empresttmo cont~a- o Sn. BARRos BA.RI\JCTo:-Apoiado· tom toda 
h1d.o Jlelo miJ!lSterJo da fazenda. logo dep?1s, a razllo. · · · ' · 
em1ttmdo apohces, e finalmente o empresl!mo 
contrahido- pelo nobre senador da província da OSn. StLVIIltRA DA. MoTTA.: -Entretanto, este 
Minas Geraas quando foi ministro da fazenda. expediente moderado do senado nlto t9ria in-

Todns essas operações do credito tiveram por conveniente algum, porque a respeitadas di vi• 
fill! p~gar na despezas da. secca. O pensamento das que já estilo pagas, o thesouro para as le· 
prmc1pal com que se ped1u a approvaçllo desses galisar não [irec:aa de autorizaçllo do senado ; 
omprostimos ou sua uutorizaçllo foi a necessi- . os ministros por um aviso a.o ministerio da fa• 
dada de consolidar a dividn ftactua.nto quo zenla requerem o pagamento pela verba tal 
se tinha exagerado por causa das dospozas do orçamento. O ministro da. fazenda é o fiscal, 
extraordinarias occasionadas pela secca das pro- nllo ha duvida, e deve· mandar verificar no 
vincias do norte, Portanto, a. emenda do nobre thesouro si a despeza póde ser feita pela verba 
senador pela próvincia do Paranll. veio ainda indicada. Si nllo póde ser feita, tem de verificar 
pôr eru relevo mais aalien te o absurdo da com- si é caso de abertura de credito e si é, abre-o 
missão. com as formalidades prescriptas na lei. 

A commissilo approvou o Ci•edito, mas, onten· Mas, a respeito das despe%as que já eatlo 
deu que ni!o dev1a ser credito oxtraordinario, pagas no thesouro, senhores, desde gue ellaa 
entendeu ~ue, em Jogar do credito extraordi- v!lo para a folha e silo pagas em virtude de 
nario, devlll. ser appromç~o do dospoza~ ; on- ordem do ministro da fazenda; estilo escriptn
tretanto, ella mesma e que retira. a a.)lprovaçilo radas quanto é necessario que o sejam. 
de dospezas ; o que é que fica subsishndo 9 Não Estão escripturadas cm v1rtudo da ordem do 
ha credito extraordinariop~ra approvar, ni!o h~ ministro da fazen1a. 
dospezas feitas nem por liquidar que l'pprove- Para que pois essa cumplicidade do se• 
mos, ~orquo esta ulhma parte do parecer d~ nado t 
commtssl!o que conclue emendando o projecto E' só para se dizer : o ministro fez bem, 
da camarn, esta retirada; o que fica sondo por• procedeu como de direito. 
tanto o parecet• t Urna monstruosida:le. Si ci para isto, aenhoros,era preciao então que 

Não que!'O entrar mais na discussão do cro• os creditos quando vem â 2• c&mara legislativa 
dito; tenho jtl manifestado minha opini1lo contra viessem instruidos, com os documentos neces· 
elle e contra a fórma com que se guer appro· sarios para que ella pudesse verificar o acto do 
val-o; nllo tenho forças pnra. prodiga!ir.ar cm ministro quo ordenou o pagamento no the· 
uma discussão destas de credtto, que JOga com souro. 
contas escandalosas, como são as éla secca do Mas, é isto que nunca vem ; ha só a declara· 
Ceará ; não tenho forças para tanto, e por isso çllo de que a despeza era nocessaria e que ae 
devo contentar-me com ostns concessões do cro· pagou tanto ; nilo ha mais demonsll'ação ai· 
dito da maneira por que ellas são pedidas. guma. 

O governo já se apossou do dtroito de vir Portanto, sonhares, é pot•dor tempo, ou vejo, 
pedir creditas som demonstrar .a necessidade o eu tenho perdido todo esta, om protestar 
delles; ,it\ se apossou do direito de vir 110 corpo ao monos contra osso abuso do governo, con· 
legislativo dizer: as despozas estão pagas som tra osso despreso p~lo corpo legislativo. Mas, 
ao monos declarar qunos foram essas despozas ; roconhecondo que nós não tomos do systoma 
o quer apossnr-se mais do direito de obter aut J• representativo senllo a mnscnra destas duas 
riznçllo para pagnr dividas n!ín Iiquidadns, o casas, om que se diz que se faz a lei, entendo 
ainda as <rue forem 11ppnrecondo; por outra, o lJ.UO mesmo aquollos, que aind~ 'Se aproveitam 



ela tribuna para protestar contt•a osto ost~>:lo 1 O Su. PumsioEN'I'I!l: - .. , ~ continil~> em dia
elo cousas, 111esmo oates concot•rem ainda. para. cuasllo o projecto· do. commissrLo com as emon-
se conservar esta mascarR. das offerocidas no art. 1 . o 

Sel'ia melhor quo nos rGduzissomos no si
lencio, 

Talvez que a nttit1tde sibnciosa do plrln
mento pudosso dar algum estimulo li opinirLo 
do paiz par~ conhecer que ello nüo vive debaixo 
do governo que ao diz, mas sim debaixo do 
um governo absoluto. 

Tenho concluido. 
O Sn. PnEBIDENTIIl:- Parecendo-me que o 

nobre senador refere-se a duns emendas que. 
foram apresentadas á proposta do governo, devo 
declarar que só houve uma. 

O Sn. SILVEIRA DA MorT,l :-A outra emen-
da é da commissão. · 

O Sn. PnESIDENTIIl : -E' emenda que estava 
no manuscripto, mas depois de impressa fez 
parte do parea3r em discussão, 

O Sn. SILVEIRA nA MoTTA. :- Foi reti
rada. 

O Sn. PnEllDENTm : -Tendo sido retirada, 
desar.aroceu do parecer e da diacuss~o. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Sim senhor. 
Ficou a discussão adiada pala hora.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

A LEI DE 9 DE JANEIRO DE 1881 

Continuou a discussão do requerimento do 
Sr. Vieira da Silva, com additamento do 
Sr. Martinho Campos, pedindo o adiamento da 
discussão do proj acto da commissão mixta, lettra 
A, de 1882, alterando as disposi•;ões da lei 
n. 3029, de 9 do Janeiro de 1881, e do regula
mento n. 8213, de 13 do Agosto do mesmo anno, 
relativas !la camaras municipaes o juizes de paz. 

O Sn. MARTINHO CAMPos (pela ordem) : -
Rogo a V. Ex. que consulte o senado si con
sente na retirada do meu additamento ao re
querimento do Sr. Vieira da. Silva •. 

O Sn. PRESIDENTE : - Não havendo numero 
pat•a votar·B9 e como o requerimento do 
Sr. Vieira da Silva ora para que as emendas 
fossem impressas no jornal da. casa, e está 
satisfeito esse intuito, pois acham-se impressas, 
considero-o prej ndicado, conforme declarei. por 
occasião da apresentação das emendas do Sr. 
Conde do Bnependy, Não considerarei, porém, 
prejudicado o additamonto do Sr. senador Mar
tinho Campos, llorqu~ da outra direcção á 
emenda substituttva, hontem apresentada.- o 
é para que el!a fosso a uma commissãoda casa. 
Está, portanto, em discussão; e como ó um 
ndiamento e o rogimonto manda q uo os segun
dos adiamentos, não havendo numero para 
serem vohdos, fiquem prejudicados, ou o consi
doraroi pr~judicado, si niio honver quom peça a 
palavra. (Depois de uma pausa,) 

Nilo havendo quem queira a palavt•a., nom 
numero para votar-se, considero pt•ojudicado 
osso additamento .•• 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS:- Apoiado, 

O SJ.•, La:fl~yette (presidente do 
conselho) vem dosomponhar o compromisso q uo 
havia assumido perante o senado. 

Provocado no primeiro dia da discussão do 
projecto pelo honrado sanador pelo Pat•ant\, 
o m•ador declarou que o governo aceitava, em 
geral, a idéa do projecto, reservando-a) o di
reito de ucompa.nhnr o debato e do otrerecor ou 
acoitar !Is emendas qu~ suggerisso o correi' da 
mesma discussão. 

Antes de ontt•ar em assumpto, o orador 
não deixara de aasignalar a impaciencia que 
alguns honrados senadoras tem revelado, mos· 
trando-se anciosoa por ouvir a palavra do go
verno. 

Em primeiro Jogai', convém lembrai-o, este 
projecto não ó do governo, antas partiu do sa
nado. Não ao governo, mas ao honrado relator 
da commissão convinha, portanto, explicar o 
mecanismo da concepção, o seu alcance e os 
·seus atreitos, Dessa tarefa brilhantemente se 
desempenhou hontem o nobre senador pelo Pará, 
discorrendo sobro o assumpto com sobriedade, 
preeisilo e grande lucidez e revelando sua. in
contestava! competencia na mat~ria. 

Apparecaram emendas, o logo sobre alias foi 
solicitada a opinião do governo. Nilo podia, 
porém, ser olla dada hontem mesmo. O honrado 
senador pelo Maranhão otferecer<~ um substitu- · 
tivo radicalmente diverso do projecto da com
missão. O honrac!o senador por Goyaz declarou 
que, 11em estudar a matori11, nito podia· formar 
opiniilo. • 

Ora, como não o razoava! suppor que um 
membro do senado tenha o direito de ser mais 
prudente do que o governo, parece claro que 
não teria sido acertado o alvitre de enunciar-se 
immediatamente, por parte do gabinete, opinião 
sobre emendas importantes o carecedoras de 
exame demorado. 

o governo é uma abstracção, mas não o é um 
ministro, quo,como os hon1•ados senadores, pre· 
cisa de estudar as questões que muitas vozes 
mudam de face no correr de uma discussão,sem 
j~ fallar da necessidade quo ba em conferen
ctarllm uns com os outros os membros do ga
binete sobro assumptos de certa importancia. 

Entrando em ma teria, declara que o governo 
!\coita a idóa CJr;!eal do projecto, que é a con
demnação do voto uninominal. 

E ato systema eleitoral ó contra os principias 
fundamentaes do regímen reJircsentativo, pois 
tenda a introduzir a. ropt•csontação das minori11s. 

O ideal da representação seria o da una.ni· 
midade ; mas como esta ó praticamente impas
sivo!, não !ta duvida que o que mais so apprJ· 
xilJ!a ,do idonl é o prmcipio fundamental das 
mn10r1ns. 

Bem conhecidas silo, porém, ns difficuldados 
o perigos inherontos a tal principio. A maioria 
no corpo eleitoral pódo sor representada na 
corpo;·ução eleita pala unanimidade-e a una
nimidade ó o despotismo, ó o snct•iflcio total o 
injusto dos inbt•osses do uma maioria quo pódo 
sor considoravol. 
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Para obviai' semelhante resultado diversos 
expedientes so têm excogitado. 

O primeiro, o o maia correcto, é o de dividir a 
circumac1•ipçüo de cuja representação ao trata 
em diatl•ictos do pequena llroa. E' natural que 
nesses distl•ictoa V!ll'iamente predominem as 
opiniões militantes, e assim os representantes 
delles representarão todas as parcialidades. E, 
por outro lado, como em ultima analyse o re· 
presentante de cada districto é eleito pela 
maioria ahi dominante, não ficn. offendido o 
).'lrincipio da representação das maiorias. 

O aystema do voto incompleto, sabem-no to· 
doa, faz apparecer na representação um terço 
que só re,Presenta a minoria-o· que theorica e 
philosoph1camente importa absurdo. 

Maia absurdo; comtudo, é o voto uninominal, 
no qual, procurando eombater-se o inconve
niente das unan~midades nas corporações elei
tas, foi-se cahir no condemnavol e::s:tremo de 
. só representar a minoria. Tome-se como exem· 
pio o que se dá em as nossas municipalidades do 
1nterior, que têm sete verealores, Alli cada 
\'erea.dor representa um setimo da populaçA:o. O 
que é isto senilo desloear a maioria e sotopol-a. 
ás minorias triumpbantes 7 . 

Quando foi votada a lei de 9 de Janeiro es• 
parava-se que o voto uninominal produzisse 
bons resultados, porque se ia excitar o inte• 
resse pelas eleições municipaes. Engano ma
nifesto. Já desde muito-dissera Montesquieu
que não prestam as leia para cuja boa execuçA:o 
se conta com meios estranhos, Aindl\ aqui se 
justificou este assis~do dizer, pois o voto uni~ 
nominal não produziu os effoitos esporados, 
Contava·&) com o interesse do p!ll•tido e con· 
flava-se 9ne o voto uninominal fosse despertai-o. 
Confundia-se. causa com atreito- e o resultado 
não podia· corresponder á eapectativa. 

O interesse, que não ~odia ser produzido pela 
nova fórma eleitoral, devia antes desfal!ecer 
desde que as cama1•as perderam o. caracter po
litico . 

Pelo antigo systema a chapa, que era a fór· 
mula do partido, ainda consegui!\ prender al
guns· homens intluentes e reapeitaveis. Pelo 
novo systema, desapaixonados estes cidadãos, 
apenas foram ?,leiteados os Jogares municipaes 
por outros c1dadãoa, cuja respeitabilidade o 
orador não põe em duvida, mas que em grau 
menor a possuem comparados com antigos .ve· 
readores. Esta é que é a verdade, o que tudo 
explica. 

O honrado senador pelo Paraná julga in~uffi· 
cientes os dados ministrados pola experiencia 
de uma só eleição; e clamou contra o açoda· 
manto em reformar a legislação. · 

Não pensa bem nisto o honrado senador, Si 
alguma cousa e e póde exprobrar· ao Brazil ti 
antes a lentidão em reformar suas leia, como 
como já notou um estrangeiro illustro o Sr. Vis~ 

. conde de Seabra. · 
O orador lembra a lei das camaras mtinici· 

paes (i• de Outubro do 1828), po1• cujai'OÍorma 
JIÍ ciumava Bo1•nardo Pereira de Vasconcellos 
em 1838, ha 45 t~nnos ; a loi do regimento 
pnrn os presidentes do provincia ; a de 3 do 
Dezembro do i841,só 30 nnnos depois roforma.ln; 
a do 22 do Agosto do 1860, só difficilmen te re· 
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fo1•madt~ 20 annos depois ; o codigo commorcialt 
tito absurdo na pa1•te das falloncias e ainda nlo 
reformado. 

O honrado senador, portanto, não tem 
razão. O defeito em nosso paiz é não re
formar, Faliii·Se mui to, mas na p1·atic~ bem · 
pouco se realiza, Emile Zola fazia, não ha 
muito tempo, uma apreciaçllo sobre Gambetta.: 
cA França, dizia elle, pede a refo1•ma do seu 
al:ercito; e Mr. Gambetta falia. Exige a reor
ganização de suas flnançás : o Mr. Glmbetta 
falla, Insta pela restauração do suas · fron· 
teiras ; e Mr. Gambetta falia 1 • De nóa po· 
der ia dizer-•e o. mesmo. O Brazil raclama mil 
reformas; o honrado senador pelo Paranli 
fl\lla-e nisso vamos ficando I · 

Q11ereis reformar nttendendo a uma só ex• 
periencia, disse o nobre senador. E' certo, mas 
pondere S, Ex. que ha fac toa decisivos e que 
Imperiosamente se impoem ao observador. 
O grande Bacon, pai da philoaopbia. experi~ . 
mental, chamou-os (acta olamantia. O da· 
eleiçl!o municipal da côrte é de1ta natureza. 
Hauy descobriu a lei de clivagem atbntando 
na segmentaçlio de um . só cryst11l. Quem 
attentar no resultado da eleiçao municipal da · 
côrte não póde deixar de ver.a condemnação do 
voto. uninominal. -

Em tu lo isto concede o orador que só ao pon;. 
dera na eleiçlio da. côrte: q_uanto mais sise 
levar em conta o e::s:ito das eleições municipaes 
nas províncias, onde lambem não foi aatis-
~to~! . : 

Por isto, darã seu voto ao art. 1• do rrojecto, 
pelo qual fica abolido o voto uninomina para as 
eleições municipaea. 

Deve dizer qual o syatema que prefere. Ao 
voto incompleto, lembrado pela honrada com· 
missão, -prefere a divisão do municipio em tan· 
tos distr1ctoa quantos os vereaderea a elsger; 
Por este syatema conciliar-se-li o princi-pio 
fundamental das maiol'ias e evitar·ae-ha o ob1co 
das municip1Iidades unanimea. 

Cada vereador rep1•esentará. a maioria do 
diatricto respectivo, e no seio da camara fica
rão naturalmente representadas todas as opi· 
niões e parcialidades, 

O honrado senador pelo Maranhllo inclina~ 
se a pensar que as m~nicipalidades devem ser 
eleitas por corpos eleitoraes eapeciaea- e di ver•. 
soa doa que elegem deputados ou senadores. 

O orador sente discordar fundamentalmente 
de S. Ex. A eleição tÍ nomeação, é acto qae 
vem da naçllo, o nilo ha uma nação que ele~ a 
deputados ou senadores, e outra que eleJa 
vereadores. 

Domais a idéa de S. Ex. tem contra ai o 
art. 93 da Constituição, segundo o qual c os 
que nA:o podem votar nas aasemblóas primarias 
de parochi11, nllo podem ser membros, nem 
votar para a nomeação de alguma autoridade 
electiva nacional ou loeal." 

E' c~rto que a lei de 9 de Janeiro trou::s:e 
grande reforma quanto á entidade votante, mas 
tamliem ó sabido que no senado •e sustentou 
que a lei não modificava o pensamento constitu
cional, quo acoitava o censo dtt Constituição o 
apenas estatuiu a severidade da prova. Assim, 
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oi sobro o rigor da prova e nila sobre o couso, 
quo versou a reforma. A idóa do honrado se· 
nador, poróm, iria ferir do fronte o citado ar· 
tiMO da Constituição. · 
. O honrado senador lambem r~uer a divisão da 

circumscripçl!o eleitoral ; mas tndicou a divisão 
por paroch1as. O orador faz ver as difficuldade• 
guo se originariam dessa divisão, eor causa da 
1rrogular distribuiç4o do.~ munictpios em pa· 
roobias, e sustenta a divisão em districtos, 
tantos q uan toa os vereadores .a eleger. 
. Quanto li questão da substituição dos veroa• 

dores, o honrado senador pelo Maranhlto limi· 
tou~ss a fazer a critica do direito· existente ; e 
o honrado senador pelo Paraná disse que, 
adoptado o systema de eleição por paroch1as, 
tornavam-se inuteis as disposições do projecto 
referentes ã substituição. O orador pensa que 
sempre será necessario providenciar a esse 
respeito, qualquer que seja o systema eleitoral 
ado}!lado, e inclina-se á · idéa da substituição 
pelos vereadores do quatríennio findo. Op~o•·· 
t11namente, e guhmdo-se pelo syatema ele1to• 
ral que houver triumphado na. discussão, a 
honrada commisalto saberá attender 11. esta ma· 
teria. 

Havendo 'dest'arte manifestado,· com maxima 
franqueza, o pensamento do governo sobre o 
projecto om discussão, o orador terminará neste 
ponto as suas reflexões, pt•ocedendo á leitura 
da emenda que elaborou e que submette á es
clarecida consideração do senado. (Muito bem ; 
muito bem }) · 

Foi lida, ajl~>iada e posta conjuntamente em 
discuss~o a seguinte . · 

Emenda 

Art. :1. • Para a eleição de vereadores, o mu· 
nici pio ser !I dividido em tantos districtoa 
quantos forem· em numero os vereadores, que 
têm de formar a rospectiv~ camara, 

§ 1. • Cada districto elegerá um vereador. 
§ 2.• Compete á camara municipal fazer a di· 

visito dos districtos, devendo cada um conter, 
pelo menos, um numero de eleitores correspon· 
àen te a dous terços do guociente de todos os 
eleitores alistados, div1didos pelo numero de 
vereadores. 

A dita divisão de districtos dependerá, na 
côrte, da approvaçllo do governo imperial, nas 
provinciM da dos presi.Jentes. 

§ 3 .• Nos municípios, em que o numero de 
eleitores alistados fôr inferior a 50, nllo ha· 
verá divisão por districtos. Nestes municipios 
cada eleitor votará em tantos nomes quantos 
forem os voroadores, sendo declarados verea
dores olei&os os que tiverem maioria de votos, 
e Rll pplentes os immediatos. 

S!lla das sessões, 3:1 de Julho de :1883.
La(ayette, 

O Sr. Silveira. da. Motta.r.
Sr. :I!rosidonto, hontom deixei do tomar parte 
na dtscussão do pt·ojocto da commissão, porque,· 
depois do ouvir o luminoso discurso do nobro 
senador pelo Mnrnnhllo, quo offoroceu n omonda 
s11bsti tutivn.Julguoi-mo inbabilitado para ontt·ar 

no deb~te, vendo quo nello entrava um projecto 
novo, com base nova. Como nindn hoje pon !a
rou o nobre presidente do conselho, nilo se de
veria arriscar <liscuesl!o sobre aesum)ltO que 
tinha. dado Jogar a um projecto sub&tituttvo . 

As circumstancias lloje ano as mesmas quo 
foram boatem, uggr~vudas ainda )lBla posiçlto 
do pt•opononto do pt•ojecto substitulivo. Hontem 
havia. ~ara a discussão a complicação de ver 
oft'eree~do um projecto com b~ae nova i maa 
hoje ha um projecto substitutivo com base no
víssima, base que até certo ponto merece a 
minha acquiescencia,vcrbi gratia,a eleiçllo mu· 
nicipal por districtoa. · 

·Quando o nobt•e senador pela província do 
Maranhão o1fereceu a sua emenda, eu· mani· 
festei logo a idóa de substituir o aystema da 
commisailo pela eleiç4o por districtoa. 

O Sa. LAFAYETl'lll (presidente cloconselho!:
Folgo muito de ter o accôrdo de V. Ex. netos 
ponto. 

O Sa. SILVllliRA DA MoTTA:-Pouca, cousa é, 
mas eu a estou annunciando, porque acho-ma 
agor<t amparado nessa minha iiléa pela opinilto 
do governo. 

Quanto ao projecto . da commisslto, sempre 
tive tençllo do votar contt•a tudo, contra o pro
jecto e contra as emendas, porque achei sem· 
pre, senhores, que o que se devia querer refor
mar nl!o era o systema de elei~ões, era o sya-· 
tema de organisação i que o defeito que se tem 
encontrado na execução da lei municipal não 
vem da fórma de eleição por que se tem feito a 
escolha t>nra as camaras municipaes ; vem da 
insufficiencia da lei de i de Outubro de i828 ••• 

O Sa. VIIIIIIUDA. SILVA.:-Apoiado. 

O Sa. SltvmrnA DA MoTrA: - ••. attento 
o desenvolvimento que o paiz tem tido; insuffi· 
ciencia da lei do t de Outubro, principalmente 
quanto á sua applicaçiio á capital do Imperio e 
na grandes cidades da3 nossas provincias, 

0 Sa. VIEIIU DA SILVA.:-Apoiado, 

O Sa. SILVEIRA DA MoTrA :-Ha muitos an-. 
nos que estou possuido desta idéa ; e agora que 
os abusos da camara municipal da côrte têm 
dado nos olhos, têm feito reflectir muitos espí
ritos sobre os inconvenientes da continuação do 
syatema actual, eu me tenho lembrado muitas 
vezes até de apresentar um projecto de organi· 
zaçito municipàl, cuja ba•e seria exactamente 
essa, que é a base admittida hoje na organiza
ção das municipalidades de todas na grandes ci· 
dades do mundo, á excepção da municipalidade 
de Pnriz. 

Esta nfio sei si se possa. chamar rigorosa-
mente uma munici)lalidade, porque é apsnas 
um territorio admimstrado por um prefeito, com 
rendns immensas, talvez mais de 200 milhões· 
de francos, niais de Ires quartos dos quaes pro
vêm do octroi e o. resto d·n pequenos impostos, 
de subvenções do governo para calçadas, illu
minações, otc. 

Essa municipnlidado, como disse, não sei si. 
pos"a snr cons1dorada tal, porque ella ó antes 
uma oxcroscencin do governo, o isso principal
monto de~do o governo napoloonico. Por isso,· 
senhoras, não ó a França quo nos dovo forno-. 
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oer, na eun municipnlidnde do Pnl'iz, o exemplo 
que dovomos seguir, 

O maio de constituir corporações municipnes 
nessas S'l'nndes agglomet·~çõos do poptllnção 
ouropóa, ·vorbi gratia, na grande cidade ue 
Lond1•es, é formar um conselho municipal ; 
este tem grande actividade executiva, ó rica
mente dota,lo, e. a adminil;traçao municipal tle 
Londres póde-se dizer q uo ó parochial. 

Hoje, senhores, tem-ao reconhecido em to<lus 
ossas grandes agglomerações de p••pulaçã:o, 
que é impossível o governo do.s municípios sem 
a localisaçA:o da acçll:o municipal. 

Esta é a verdade que se tem reconhecido hoje, 
com n desenvolvimento da oivilisaçlío o com 
a agglomeraçilo das grandes capitaes ; é q uo 
nesses grandes focos não é possivel o regímen 
municipal escravisado; ó preciso estabelecer 
o regímen, de modo que as localidade> sejam 
interessadas expressamente nos seus melhora
mentos, na policia municipal, ao emprego de 

. suas rendas e que sejam os fiscaes os habitantes 
do Jogar. 

E' o que ao tem reconhecido, e por isso em 
alguns paizas onde ha esses grandes centros de 
população, tem-se estabelecido até diversos sys
temas, porém subordinando-se sempre tudo á 
localillll.çito da renda municipal. 

Mesmo quanto a eleiklres, é esse UIII ponto 
em que eu sinto divergir do nobre senador 
pela. provincia do Maranhão ; e agora. minha. 
divergencia e tambem em relação ao nobre 
presidente do conselho, quando invocou a con
ltituiçl!o, querendo identidade de eleitores para 
todos os cargos, quaesquerque sejum. 

Entendo ainda que para o regimen muni
cipal aperfeiçoar-se, é conveniente que os alei
toros do município nA:o sejam eleitores políticos. 
E' :~~reciso separa.r e extremar â acção muni
ciplil da acção politica .• , 

0 Sn. CHRISTIANO 0TTONI:-Ao menos que 
Dlo aeja.m só oa eleitores politicas. · 

O Sa. SILVEIRA. nA. MorrA.:- Vejo hoje que 
nas ditrerentes qualificações de eleitores nas' 
grandes cidades, como em Berlim, Vienna, 
Braxellas o outros logal"es, tem-se estabelecido 
condições especiaes de eleitorado para. o muni
cípio, muito· diversas da9.uellas qne se estabe
lecem para a eleiçl!o politica. 

Acho nisto um grande pensamento. O mu
nicípio occupa·se de funcções, que, póde-so 
diz~r, são .meramente. ph:y:sica~ ; alimentação 
sadta, ha.bttação, agua., tllum •nação, esgotos 
e todas essas condições do bem esta r physico, 
que silo i11dopendentes de toda a especulação 
politica. e para as quaes todas as politicas con· 
vergam e concordam. Neste caso, sendo este o 
fim do regimon mu11icipal, para que elle se 
aperfeiçoo é preciso procurar 9. ua concorram 
para a eleição municipal condtções diversas 
daquollas que se procuram para a eleição poli· 
tica ; e ó por isso que vemos, oa1·bi gratia, na. 
Prussia o na Austria, Ires classes di versas de 
e!eitores, e cada qual com suas condiçõ:s espo
maos. 

Jli se vô, pois, quo, para aperfeiçoar-se o re
gimon municipal, ó essencial que afastemos o 
rogimQn municipal do campo politico. 

Si o nobre ministro ha pouco nos disso que 
as camaras actuaes jli niio funccionavam bem, 
porquo tinham·se dospido ató certo ponto do 
1ntorosso politico, acho que nesta parte S. Ex. 
n!!o apreciou bem o facto. 

As camaras municipaes do Impel"io não func
cionaram menos mal do que hoje, por serem 
representantes do interesse politico. 

As camaras municiplea não têm funcciona:lo 
com tal ou qual regularidade, porque alias têm 
sido condemnadas pela impotencia ou pela falta 
do meios, o nil:o terem a intervenção que do· 
viam ter na vida municipal. 

Nilo têm renda ; alias silo pobres e nil:o 
têm com que cumprir o seu dever municipal 
(apoiados) ; dahi é qua tem vindo o descrediCo 
de lias. 

O Sa. LAPA.YIIITTI (presidente do conselho) : 
Mas a da cOrto é rica. 

O Sa. SILVIIIIRA. DA. MorTA :-E' por isso que 
ellas nil:o col·respondem a seu fim ; niio ha renda 
municipal entre nós. 

As camaras municipaes niio prestam; diz-se ; 
mas como hiio do prestar si ellaa nilo têm ma
teria tributave!W Como ha de o município ter 
renda, si. nossas assombléa1 provinciaes têm 
ronda sufficiente para fazer os serviços das suas 
provincias 1 (Apoiados.) Nós vemos que quasi 
todas a~ assembléas provinciaes estiio com 
deficits nos seus orçamentos, com dividas a 
amortizar ; como é que as camaras municipaes, · 
ainda com menos mate1•ia tributava! do que as 
assembléas· provinciaas, hão de ter este ou 
aquelle ascendente politico, quando ellas não 
têm proponderanoiaalguma na vida nacional, 
nil:o figuram sequer nella 7 (Apoiados,) 

. Eu poderia fazer esta minha demonstração 
mesmo a respeito da camara municipal da côrte. 
Póde-se comprohender que a camara municipal 
da cidade do Rio de Janeiro tenha apenas urna 
renda de mil e tantos contos, jlara. acudir aos 
melhoramentos que a sua c i vilisaçilo exige 'l 
Sei que o governo tem a seu cargo a maior 
parte dos melhoramentos, por uma usurpac;A:o 
que tem commettido. A camara municipal da 
côrte é ob~ecto de muitas accusações, algumas 
das quaes Injustas, pela sua pouca Jlroficiencia 
no regímen da administração mun1cipal, por 
uma causa que nllo esta em seu poder remover. 

A camara municipal da côrte tem Lido dilll
culdades em augmentar seu orçamento, pela 
falta de mataria tributava!. 

Apparoce logo a susceptibilidade dos poderes 
geraes a respeito dos impostos que as camaras 
lançam, por já .estarem impostos identicos 
sendo cobrados pelo governo geral. Como, pois, 
ha de a camara municipal da córte ter a parle 
que lhe devia corresponder na vida nacional 'l 

Hoje, senhores, a cidade do Rio de Janeiro· 
está estendida em uma arca immensa, talvez 
de mais do tres leguas • 

Em mil seiscentos e tantos, a rainha Isabel 
prohibiu as edificações e reconstrucções de 
casas em Londres, que tinha entiio 500.000 
habitantes, porque, dizia ella, as grandes 
accumulaçlles do poJ?ulaç!io impediam que o 
governo pudesse ropr1mir as multidões e im
pedir que fizesso offcnsns a Dons o á lo i, Anno>s 
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constituição para a diversid!Ldo dos oloitorea 
m1 pt1.reco improcodonto. Nós já tivemos oleí
toros ospociaos do son!LdO!' o oloitores ospe
ciaes de dopulndo. 

O Sn. LAFA'rET'l'E (presidente do consellio):
Mas os eleitO!'es ospocials de senadores tinham 
a mesma qualificação dos eleitores para de· 
putados. 
· O Sn, Su,vmm.\ D,\ MoTTA:- Mas tinham 

depois Luiz XIV pat•ticipava do moamo pensa
monto: prohibi11 as edificaçüos do Pariz, fór11 
do certo· porimotro, apoznr do sor um11 cidndo 
esplondida já nossa ópoctl tlo gt•nndo roi nado ; 
olio estabelecia as b!lrl•eiras do Pnriz, além das 
qttnes não S(\ po1•mitti" odificaç!lo, po1•quo havh1 
nos govo1•nos do passado o pensamento do que 
11s grandes ngglomo1•ações de populaçito tol'· 
navllm o territorio da povo11oçil:o monos gover
nava!. Hoje, porém, que- nós não tomos ossl 
prevenção, hOJO que os exemplos da ostt•anhos out;as attribuiçõos, por consoclueucin Ol'llm 
pnizos estilo demonstrando que ns capitaes aleitares diversos. 
a~cumulam. cnd11 vez mais a popul~ção .na- O Sn. LAFAYETTEI (presidente do collsellia):-
Cional; hoJ~ quo Londres,. que .. entao tmha ··Os votantes o1•11m os mesmos. · 
500,000 hab1tantes, tem ma1s do 3,000.000 ou •· · , . . 
talvez ja 4,000.000; hoje que Pariz, qne terill O Sn. ~IL.VEIM D,l MoTTA :-;-Já tivemos ele1• 
no t0mpo de Luiz XIV talvez 300,000 h11bitantea toros ~e JUizes do paz funcc1onand? por sys· 
t~m perto· de 2,000.000, os governos ost1ío ro- toma d1ver~o daquol!o por quo f~n?c1on~vllmos 
conhecendo que pódo haver grandes focos do out.roa elo1torea ; t1vomoa os JU1%0S do )?BZ 
população, em que facilmente se nUendnm 118 eleitos por um systema e os deputados elo1tos 
condições hygienicas as condições de aubsi~- por ()utro • 
tenoia e as condições de policia.. O Sn. FAusro DE AGUIAB.:-Modos de oleiç~o; 

Mns, para attender as condições de hygiene, a. base ora n mesma, . · 
de subsistencia. e do policia nos ·grandes focos o Sn. SILVEnu DA MoTTA :....,0 modo é que 
de população, o remedia nnico o a localisação do influo na cousa. 
regimen municipdl. Jó. tivemos os votantes para 11s cam11ras mos· 

Nestll parto dou a minha adhe.~ilo á idén do mo com multa no caso de não darem o voto ; 
nobre presidente do conselho. entretanto todos os votantes exerciam o di· 

No Rio de Janeiro, e não só no Rio de Ja~ reito eleitorul expontanonmente e sem com· 
neit·o, mas em todas as grandes cidad~s que minação de pena. Essa diversidade de func· 
tiverem varias paro chias ou districtos, o c1uo ções do eleitorado não deve servir do obstaculo, 
contarem numerosa população, será preciso que porque, si acaso nós exigirmos, segundo mi· 
a eleição municipal se faça por districtos, e que nha idéa, quo os vereadores dos districtos com· 
o aleito de cnd11 um dellos sej11 o representante merciaes não sejam os negociantes, os vorea~ 
municipal que so incumba de trata.t• doa molho- dores para osses districtos nito hão de ser 
ra.mentos de sua. parochi11 ou do s2u districto. aquelles que convém para o bom exito do re· 
Si acaso nós tivossemos aqui no Rio de Janeiro gimen municipal. . 
uma camarJ. com conselho municipal; embora Senhores, si tenho feito alguma digre'ssll:o, 
numeroso, mas que foss~ aleito por districtos, quo·talvez pudesse parecei' inopportuna, é para 
cujos representantes fossem incumbidos do mostrar 11 necessid11de que ha do adiamento 
tratar dos melhoramontos das suas respectivas desta mataria para serem impressas as omen~ 
parochias, nilo teríamos occasiiío do ver o da oiforecidas ultimamente pelo nobre pre&i· 
abandono em que ostá estn grande cilada, 11 dente do conselho, e entt•arem em discussão 
respeito de tanto melhoramento de que caroc~ depois de mais estudo ; porque até agora 
e que a cnmara municip1l, c.om o seu pe:rueno tinha.mos o projecto da commissão, tinhamos 
rendimento, a sua mú. orgJLnizaçilo o as suas suas· emendas, tínhamos M ·do nobre sonadOl' 
más tondencias, não ha podido sati,fazer. pelo Maranhão, e ago ·a tomos tros systemns de 

Pois, seahores, façam ahi um districto, sup- emendas,-emendas da commisaão, emendas do 
ponhamos nós, deste bairro commercial do Rio nobro senador pelo Maranhão, e emendas do 
·de Janeiro; façam uma divisão convonionto, governo, sendo estas radicaes .•• ,. · 
um ou dons districto3 commorcines ontregtlOS ú Não digo que o sejam no sentido das idóas 
gestão dos vereadores que, paios habitantes que eu sustento, pm·que ellns ató são mui 
desses bairros, fàrem especialmente delegados, pouco domocr~ticas ; eu osperrtva. mais domo
e estou certo de '1ue 11 parto commorcial da ci- cr!lcia. nessas emendas ; mas siío radlcaes, 
dado do Rio de Janeiro transforma1·-se-d. ; o o porque alteram .o systema ató á l'aiz .• , até li 
zelo pelo seu Jogar, e a rivalidade mesmo com raíz deste systema. · 
os outro9 clistrictos hão de fazer com que 11 ci- O Sn. LAFAYETTE (prcsillcnte do co 1~selho): 
dado do Rio do Janeiro om breve ao transfo1•me. - M!los V. Ex., que é radical, 11ceita a emoncín 
· Mas p11r11 isto to r Jogar, ó pro ciso moditlc~1r a no sou pensamento capital. 
idéa do nobre presidente do conselho a respeito 
·dll clpacidade dos oleitorea, porque quem devo O Sn. SILVmln.\ DA. MoTTA:- Parece-me que 
elogor os voroadoros que pertencem JLO dis- hoje, depois da apresentaçüo desses tres sya
tricto commm•ci11l são sóm~nto os commor- tomas novos, deve o negocio sor romottido á 
cianteB. commissão, p1ra que dô po.rocer o o res11ltado 

. soja objecto do discussão. Faço tenção de on~ 
O Sn. CnnrsTIANO 0TTONI:- Som :;tlarl?ar-so trar nesta discuss!l:o, mas estou tonto com tan· 

o eleitorado, pnroco·mo impraticavei a ídea. tas emendas ... 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-0 omb!Ll'aço que O Sn. VIEIRA DA SILVA:- Niío pm•eco; tom 

o nobre presidente do conselho encontrou nrt discutido tiio bom. 
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· O Sn. SJJ,vEmA DA MoTT,l:- Si nilo appa• 
recosscm ns. emendas do nobre senador pelo 
Maranhilo, ou mo nprascntnl'in cm campo con
tra a commissito, porque seu projecto eu o com· 
untaria d~. fl'C:tte,. qull.ndo menos por inoppor
tuno •.• S1m, mopportuno, porque, desde que o 
sanll.do o a cnmarll. dos Srs. deputados nomearam 
umll. commissilo mixta para fazer um trallll.iho 
de melhoramento da lei oleitoral, nilo ora para 
nos cstaJ•mos occupando dest~ negocio de ca• 
maras municipaoo c supplentes, 

0 Sn, FAUSTO Dili AGUIAR : - Foi uma parte 
do trabalho • 

O Sn. SILVEIRA DA MoTrA:- Entendo que 
não havia razão para so pôr do Indo o mais 
impoJ•tantc, o tratar-se do m3nos impo1•tante, 

O Sn. I•'AUSTO DE AGUIAR:- Não se paz de 
lado o mais ,imP,ortante, tratou-se de tudo e pro• 
parou-se pr1me1ro uma parte. 

O SR •. Sn.vE!RA DA MoTTA:- Pois é disto que 
mo qumxo. 

0 SR. FAUSTO Dili AGUIAR:- Outra parte 
muito importante jà est:i convertida cm lei. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- A lei eleitoral, 
desde que foi posta em execução, deu lagar a 
rocla.mações de reforma, principalmente de :seu 
rogulame.nto, porq,ue osto regulamento tinha 
ostabolocJdo dispos:çõos que oram legislativas, 
e. precisavam da confil·mação. do corpo legisla
tivo ; desde que se dou essa necessidade pal
pitante do um regulamento para a lei eleitoral, 
que precisava de approvação do corpo legis· 
lativo, elegeu-se um11 commissão mixta, e, 
senhores, essa commissão para. em meio do seu 
trabalho, dizendo-nos : " Vamos só tratai' das 
camaras municipaes ! » 

0 SR. FAUSTO DE AGUIAR : - Não parou, 0 
nobre senador ostá fazendo um11 accusação do 
todo injusta. · 

. . 
O Sa. PnESIDIIINTE :-Attençilo! 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Estou roferinlo 
um facto, e não pt•oseguirei ••• Quando o nego
cio entrar em discussão, occupar·me-hei .do 
trabalho da honrada commissilo, pois de certo 
que, no meio deste mate magnun~ de aspir,\• 
ções, do reformaR om quo nós vivemos, de certo 
que o paiz ha do olhar assim com corta dos
confiança para este projecto e dizer: « Pois o 
pniz está precisando de tanta cousa, a o parla· 
menta vai occupar-se agora com isto 'I O Sr. 

· presidont) do conselho promotteu projectos so
bre o elemento servil. •. » 

O SR. LAFAYETTm (presidenta do conselho) : 
-Já está prompto o tnlve1. até apresentado. 

O Sn. SILVIIIIRA DA MoTTA:- Pois bem; isto 
mesmo ó o que ou quero, sim senhor. 

O Sr. presidenta do conselho promotteu re
formas sobro o ostado calamitoso elas provincins, 
qu~ ó a questão magna. (tlpoiados.) A oxis· 
toncia do monnrchia no paiz dependo desta 

qucstao dos impostos provinciaes : esta depen
dente dolla, si não já, cm futuJ•o proximo; En
tretanto, vamos tratar agora dos. supplentos das 
camarlls municipncs, nós assoberbados pelas 
difllculdades finnncoir•s; carecendo do . que o 
nob1•e ministro da ft~zenda olhe para o estado 
das nossas instituições de cre:lito, para o estado 
dos nossos bancos, que estilo precis~ndo da ac
ção do governo c da sua fiscalização. , .• 

O SR. AD'VONSO • CEL~o :-Isto não é .radical!. 

O Sa. SIL VEIR.l DA MoTTA :..;.Nilo é 1 Eu 
poderia l'eaponder agora que o .que n~o é ra
dical ó o govor no estar feito pro tecto!' de ban-
cos. I O 

0 SR, AFFONBO CELSO :-E' industria par
ticular, li \TO. 

0 Sn, SILVEIRA D.l MoTTA : -Póde ser e é o 
que quero ; ·mas n«o quero liberdade, prote
gendo uns e desamparando outros, E' iato 
o que eu não desejo. O quo é radical é que
rer a mesma cousa para todos os estabeleci· 
mentos do credito, 
M~s, senhores, quando ha tod~s est~~& recla· 

mações da opinião, todo essa . mal estar, todas 
as queixas das más circumstancias, o parla
mento ostà se occupllnuo de regular supplen
:tes para, a. camara municipal! 

Mas não vem talvez isto a proposito, e eu 
me occupiU'ei da questlto, quando a commissão 
der o sou parecer. 

Parece-m e, porém, essencial que os Ires sys• 
temas novos vão ao almofariz para. triturar 
estas idéas,e ver si e lias se dynamisam de modo 
que saia alguma cousa prestavel. 

Esparo muito do o:s:ame da commissão; agora. 
sim, póde apparecer, r.or causa das emandas, 
muito mais do quo aqmllo que estava no pro
jecto primitivo, que era o negocio dos supplen-
tes das camaras muaicipt~es. · 

Jà ~ue tocamos nisto, façamos alguma cousa 
que Sirva. 

Por isso, mandarei ti mesa um requerimento 
para que todas a~ emendas otrerocidas ao pro
jecto sejam remettidas á commissilo, para. dar o 
seu perecer. 

Tenho concluído, (Muito bem! Muito bem!) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 

0 SR, PRIIISIDIIINTIII deu piU'a ordem do dia 
1 de Agosto: 

1• parte (até 1. 1.f2 hora da tarde ·ou antas) 

Conlinuaçao da 3• discusslto dn proposta 
do podar executivo, convertida em projecto 
do loi poJa camnra dos deputados, n. 135, 
quo abro no ministorio do imporio, um cre
dito extraordinario do 12.000:000$ para con
tinuaçilo dns dospe?.ns com os soccorros ás 
províncias flagolladas pala sõccn o molostias 
o pidomicas. 



2• partt~ (t! 1 :l/2 l1ora da tardo ou antes) 

Continuaçllo da 2• discussllo do projecto da 
oommissã:o mixta, lettra A, de 1882, alterando 
as diaposiç&s da lei n. 3029, de 9 de Janeiro 
de 1881, e do regulamento n. 8213, de 13 de 
Aiosto do mesmo anuo, relativas ás camaras 
municipaes e juizes do paz. 

2• diseussllo da• proposiçlles da camara dos 
dep_utados: -

N. 35, do 1883, autorizando o governo a con· 
tar, para jubilaçi!o do professor de latim do im· 

perial collegio de Pedro II, Dr. Luoindo Pereira 
dos Passos, o tempo que verificar do seu exer· 
cicio como ,Professor publico de latim na pro
vincia de Mmas Geraes. 

N. 209,de 1869,autorizaado o governo a man• 
dar restituir ao presidente e membros da junta 
de qualificação da parochia de Santo Antonio do 
Monte a multa e custas,que lhes·foram impostas 
pelo presidente da provincia de Minas Geraes. 

Levantou-se a sesslo ll.s 3 1/4 horas da tarde. 

FIM DO TERCEIRO VOLUME 
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Discursos integraes ·cujos extraet~~s acham-se nas 
respectiv~s sessões 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO 
DE i9 Dl'l JULHO DE 1883 

FOI\ÇAS DID MAil 

( Vid. Pag. :132) 

O Sr. Alm.eldll. Ollvelra r mi. 
nistro da nJarinha ): -Sr. presidmte, niío 
posso deixar de agradecer a extt•ema bonda:le 
com que o nobre senador pela provincia de 
Santa Catharina; compl'imentou o ministro da 
marinha. Tanto mais me confesao agradecido 
a S.- Ex,; quanto é certo que á benevolencia 
do comprimento uniu o nobre senador o pro
veitoso conselho da sua esclarecida experiencia 
nos negocios do minieterio a meu cargo,_ 

Não desejava tomat• hoje a palavra no senado. 
Entra tanto, por consideração ao nobre sena !or, 
que começou por notar que quasi sempre 
succede serem suas observações desprezadas 
como inuteis, julguei do meu dever declarar 
ao nobre s1nador que muitas das idéas que 
S. Ex. acaba do enunciar, tdm sido praticadas, 
já pelo meu digno antecessor, ja por aquelle 
que actualmente tem a honra de dirigir a pa· 
lavra a esta augusta cnmara. . 

Chamou o nobre senador a attençilo do go
verno pat•a as companhias do aprendizes mari
nheiros, fazendo cons:st'r as suas obset•vações, 
sobretudo, no que respeita ao preenchimento 
das mesmas companhias e aos exerci cios pra
ticas que é neco~sario proporcionar aos apren· 
dizes marinheiros. . 

Dovo declarar ao nobre senador que o go· 
vet•no tem prestado . o mais sér!o c11ida.do a,o 
serviço C:ns companhtas do aprondtzes mnrmhet• 
ros; pois tanto o me11 di~no antecessor como, ou 
tomos plena con vicçüo do c1 uo, como bom dJ.>BO 
o nobre senador, as companhias do. aprendizes 
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marinheiros silo os viveiros· donde deve 1ahir • 
a marinhagem da nosu armada. :. 
. 0 Sa. BARÃO DA LAGUNA :-E' o unico. 

O Sn. 1\ltNIBTRO DA MAaiNHA :-Graças ao• 
esforços do Sr. Moira de Vasconcellos, au. 
gmentou-so- consideravelmente · nos ultimoa 
tempos o pessoal dessas companhias, nito me 
restando senilo continuar o impulso por S, Ex. 
dado a esse ramo do serviço, 

. Um dos mela primeiros actos, neste sentido, 
foi dirigir-me á alguns presidentes de provili· 
cias recommondando-lhes que, com o maior 
empenho, tratassem de-angariar menores para 
as companhias de aprendizes marinheiros, que 
ainda não estilo preenchidas. · 

Não posso agora citar todas as provinciaa 
para ns quaes m3 dirigi, mas lembro-me das de 
s. Paulo e_Maranhito, assim como que recom· 
mandei no presidente d~ primeira que apro· 
veitasse um certo numero de menores desvali• . 
dos, 'lue até entílo eram educldos em um esta
belectmento custeado, pela província, o que, 
por se ter fechado e.>se estabelecimento, tinliam 
da ser restituídos a seus pais, Quanto aoa 
e:s:ercicios praticos,tanto se tem cuidado delles, 
que no estaleiro do arsenal de marinha da côrte, 
se ;stã construindo um patacho com esse dea. 
tino. · 

Fallott o nobre senador sobre a instrucç4o 
pratica que é preciso dar aos officiaes da ar
mada. 

Sobro esse asaumpto )a o meu nobre anteces
sor foi bastante solic1to, não mo restando a 
mim eenilo continuar a bonetlca obra, começada 
por S. Ex. 

0 Sn, MEil\A Dili VABCONCIDLLOS: -Obt•ig.1do, 
O Sn. 1\lrNtstno DA MARINI!A : - De

pois quo apsumi a administração da ma
rinha , oxpodi um rogulamonto para a eB• 



"' 
col~ pratica do artilharia, o posso g;trnntit• no 
nobre senado!' q uo osso assumpto ó, po1• mim 
o pelna pessoas que me coadJuvam no desem
penho do meu cargo, olh~do com todt~ nttenç!lo. 

O nob1•e senn.lor nilo deixa do tm• l'nzi'to no 
que disso relativnmento no salvn-vi lns, cuja 
acquisição julgou prudent: aconselhnr no go
verno. 

O meu nobt•e al)tecossor disse, com e !feito, no 
seu rolatol'io, que no ·arsenal do mal'inha so 
estito construindo salva-vidns p11ra os navios do 
guerra, m11s nilo é a ossos s11lva-vid11s que o 
nobre sen11dor se referiu, •• 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA : ....:'Apoiado. 
0 SR. MINISTRO DA MARINH.\ , .. é a umas 

embarcações automaticas, que sB usam nas 
costas da ln!l'laterra e em outroÍl paizes, embar
caçÕ3B que, ainda sendo viradas, voltnm a 
fórma primitiva, e facilmentJ permitt~m salvar 
a vida aquelles que se acham em perigo por 
occasill:o de nauf1•agios. Pois bem, si é isto que 
quer o nobre senador, posso affirmnr a S. Ex. 
que ja ·comecei a f~zer o que me cumpria. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA' : -Louvo muit0 
a V. Ex. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA :-Pouco depois 
do naufragio do patacho ilfont-Serrate, acon
tecido pouco depois do dia em que ou entrei 
no exercicio de minhas funcções, expedi ao 
Sr, Costa Azevedo, osso distincto offi jn! de 
-mat•in~a ... 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA :-Apoia lo. 
0 SR. MINISTRO D.\ MARINHA:-,,. que na 

Europa, se acha Gnca1•regndo de assisti!• ú con
sti•ucção· dos encournçados alli encommen
dados ... 

O SR. DE LA)I<\RIII :-Com muih compe
tencia. 

0 SR. MINISTRO D.l 1\fARINH,\ :-Sou O pri· 
moiro a reconhecei-o. Expedi um aviso no 
Sr. Costa Azevelo encarregando-o de adtJUirir 
um salva-vidas para o porto do Rio c!B Ja
neiro . .. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA :-Apoiado i com 
toJos os melhoramentos modernos. 

0 Sn. MINISTRO D,l MARINHA : -Ex~cta
mente i e estou no proposito do adquirir mais 
alguns, si o governo para isso dispuzor de 
meios. 

O Sn. SILVII:IRA DA ·MoTTA :-Nito ó só aqui 
que se naufraga. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINIIA:- Estou decla
rando que mo ,acho no proposito de adquirir 
mais alguns, si as forças orçamentarias o per
mittirem ; pois como bem, observn o nobre se
nador pela provincia do Matto Grosso, não 
sendo só no Rio de Janeiro que se d1io naufrn
gios, será nocoRS<Jrio prover do igunes embarca
ções outros portos do lmporio. 

0 Sn. BARÃO DA LAOUNA:-1\u disgO quo por 
esse so podeJ•inm consLI'uir aqui ont1•os. 

O Sn. MINISTRO 'DA MAI\INIIA:-Sim. senhor i 
podarei mnnclnr construil-os aqui ou vi1• da Eu-
ropa. · 

gu nüo disso que mandaria vil·, e sim quo 
eStOII no pl'Opo~ito de udquirir OUti'OS. 

S1•. p1•esidonto, o nobre sonndor por S11nta 
Catha!'ina ÍIJllou muito ucoidentalmonte a I'OB· 
peito do naufragio do patacho M ont-Sotrato, 

N1io penso quo S. Ex. tivesse em vista fazBr 
por isso uma consu1•a no govoi'Do. Sojt, porém, 
como fur, como ó a primeira vez que a esse 
respeito tenho de fallar no senado, parece ser 
ela minha obrigação derlnrar que osso nnufra• 
gio tovo Jogar a despeito de todos os esfol'ÇOS 
omtll'egados para evitai-o. 

0 Sn·. BARÃO DA LAGUNA.- Não apoiado. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA.- Posso ga• 

rantir que o capitl!o do porto mandou as em
barcações quB tmha a sua disposição, afim de 
soccorrer os naufragas. Como nilo pudessem 
essas embarcações encostar 110 patacho, por
que se achava e!Je em Jogar perigoso e de 
difficil accosso, poliu emprestado o melhor re
bocado!' que existe neste porto, o que tem nome 
de Imperador, e commetteu-lhe a .missão de 
salvar as pessols que lutavam com as ondas i 
mas tambem 11s 'tentqtivas dessa embarcação 
foram infructiferas, Por tres vezes pretendeu 
el!a. encostai' no navio, sem que 1sso fosse 
pO>SIVG!, 

O SR. BARÃO ·DA LAGUNA: - NIIo censurei 
ninguem. Disse que o capitão do porto nll:o 
tinha os elementos necess:u•ios. Si elle tivesse 
um rebocador de força ou um salva-vidas, não 
se daria o naufragio. · 

0 Sn. MINISTRO DA- MARINHA :-0 nrsona! 
tem um rebocndot•, mas esse havia sotfrido um 
pe'lueno desarranjo, não podia servir na oc-
onsli!o. · 

O SR. BARÃO M LAGUN,\ :-E nem podia 
chegar la. . 

0 Sa. MINISTRO DA MARINHA :- Ainda bem 
que V. Ex. o diz. Sr. presidente, não posso dar 
ao nobre senador minuciosa informaç§.o a ros· 
peito das baixas que tiveram os encouraçados, 
a que S. Ex. se referiu. Fazendo, poróm, a 
justiça. devida ao zelo e criterio com que ·se 
po1•tou meu i!lustre antecessor.,. 

0 SR. MEIRA DE VAsCONCELLos:- Obrigado, 
,O Sn. MINISTRO DA MARINHA:-., .julgo que 

S. Ex. tove para isso as melhores razões. 
Quanto ás machinas que o nobre senador 

disse estarem reduzidas a ferro velho, cabe· 
me declarar que, tendo tomado informações a 
respeito dellas, soube que são machinas intei· 
ramont~ imprestaveis. Antigas e g:1stna pelo 
grande uso quo tiveram; m1o era de mo:lo al
gum passive! continu~~r o govemo a utilisal-as. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA:- Uma machina não 
s; gasta assim. 

O SR. MINISTRO DA M.II\INUA:- O vapor Ba· 
hia ostli com offoito no diqu' pnr11 ser vistoriado. 
Si olle fór condomnaclo no oxnmo pm• que vai 
pass 1r, soroi, como o Sr. Moil•a de Vnsconcol
l"s, obrigado a manda!' que AO dõ b:~ix" tambom 
a e'so onconl"açnrlo, muito embnrn tenha nisso 
grn.ndo [lOznt• polos f~itos cln gu ,,.,.a quo ollo 
recorda. Mus nntos assun pl'OcoJor do que con· 
sol·var, no quadro elo m~torial ela armada, na-
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vios som utilidale, como mút•a vorba da dospcza 
para o Estudo. 

O Su, ~hmA Dll VAsOONCllLLOS :- Apoin~o. 
0 Sn, MINISTRO D,\ MAlllNII,\ :-Quanto Ü~ 

chapns a que se ral'lll'iu o nobr1 sonadot• durai 
as providuucias nccassarins para que, ,;o c~so 
do não terem sido at'l'ancadas, sejam 11pt•ovei
tad!ls, ro1no S, Ex. aconselha, 

O n~bre senado!' .lleht provincia .de Snnta 
Cath1mna ma pormtttu•ti que lhe diga. quo foi 
de alguma fó1•ma, injusta com o meu antocess01: 
no qu~ disse S. Ex. com relação às canhoneil·a~ 
a oncotu•açadcs que temos em construcção. 

O Su. BAnÃO.DA L.\GUNA :.:.....Encouraçados em 
construcç!Io não. mo consta que haja nenhum. 

0Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Não os temO> 
na Europl ~ 

O Su. BARÃO DA L,\GUNA :-Ah ! na Europa.,, 
. O Su, MINI"TRO DA MARIN!IA :-Aqui ou !ti 

estão em construcçilo. 
Tan~o as canhoneiras como os encouraçados 

que esperamos da Europa, est1!1 sendo con
struidos á vista de um plano organizado por 
pessoas competentes, por officio.as de mn1•inha. 

0 Su. BARÃO DA LAGUNA :-Nilo fnllei nis,o. 
O Su. MiNISTRO Do\ MAUINIIA :-V. Ex. não 

disso que as cnnhoneil·as são improprias 1 
0 SR. BARÃO DA LAGUNA :-Eu disso gue 

não considero navios de guerra. as canho
neiras. 

0 Sn, MINISTRO DA MARINHA :-.... o EJUe os 
encouraça los nl!o se prcat •m ao fim a que se 
destinam, visto que o segundo ó quasi d1s 
mesmas dimensões do Riachua!o 'I 

0 .Su. BARÃO DA LAGUNA : -E' opinião 
minha.. · 

0 SR, MINISTRO DA MARINH,\ :-Estou apre· 
sentando a razão por 11. uo o meu antecessor re
solveu mandar construu· esses navios. 

Houve um plano organizado por autoridade 
competente para opinar nessa materin-o con
selho naval. Segundo me consta, foi tamben1 
sobro elle ouvida. a. secção de marinha o gucr1•a. 
do conselho de estado. Só depoi.< de BOI' assim 
aconselha lo, resolveu o governo adopt1r o 
plano dll melhora. monto da armada, que o nobre 
ex· ministro da marinha começou n executar. 

Si, pois, houve orro, . , 
O SR, BARÃO Do\ L.\GUNA :-Não d.isse quo 

ho~ve erro; qull nm minhil.opiniiio orn. dosneoos"' 
sar1o um segundo encouraçado, porr1ue melhor 
teria sido construirem-se tres do forte nrtilhnri' 
e monor c:th<lo. Foi o qt1e eu disso aqui, hn 
poucos motnontos. 

0 SR. MINISTRO DA MARINIIA: - Si, pois, 
houve er1•o ou engano, foi'Çn. ó confoss11r quG 
o nobre ex-ministro da mnrinb or1'0U com os 
proflssionoes o com o conselho do estado. 

Com t•olnção no oncournçndo ~uc tomou o n0mo 
do Aqttida/){ln, cnbo notnt' quo nlio so pOdo 
dizor.quo ello soja quaai ignnl no Riaclmc•io. 

Niío fosso o receio <h nbusnr da bonovoh 
nttonçiio doa nobres senadores, e on leria no se-

nado n no til que tenho aqui na p(1~ta, do que 
vem 11 BOI' nr~oello onoournçnrlo •. 

Mas, S. Ex. mo permittit•li observar r1uo ella 
ó muito mono''• não só om comprimento como 
em cnl •do, 

O Su. ANTÃo :-E qual ó o custo 1 Ahi é que 
é o ponto principal. 

O Su. JuNQUI~mA :-Si ostti ou nilo dentro do 
ct•ot!ito. · 

0 Sn. MINISTRO DA. MARINII.\ :-Estâ, 
O SR. ANTÃo :-N•lo astli de maneira nenhu

ma. Só o Riachuet? h a de absorver o credito o 
uhrnpa•aal·o alguma oosita mais; 

0 Su. MINISTRO DA MARINHA :-Si bem me 
lembro, deve elle custar 307,005 f: 

O Su. AFFONBO Cmtso : - E' outro Ria
clltleb. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA :-0 inconve
niente que o nobre senador notou a respeito da. 
barra do Rio Grande do Sul, deve ser breve-
mente remediado, · 

Acaba de chegar da Europa o rebocador que 
se encoinmendou pat•a. aquello serviço, e eu 
~o dnrei pressa em fa.zel·o chegar no sou dos· 
tíno. · 

O Su. B,\RÃo o,\ L,\GUNA :.;_Mesmo porque a 
lancha M orcilio Dias nlio pre~t:l serviço no
nhum á bm·ru. 

O SR. MINISTRO DA Mo\RIN!IA:- Lembro-me 
de que, desde a primeira vez que vim no senado, 
disso-me 0111 convers11o o nebre senado r po1• San ta 
Catha.rina que alguns officiaes estavam dosem· 
ba~·cados com infracção da lei, 

o SR. BARÃO DA L.\GUNA : - Qae alguns or
fieiaes embarcados em navios de gaorra estavam 
em terra, o que é contra a. lei. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA:- Docil á ad
vertencia do um homem tão competente para. 
tratar deste> negocias, como, folgo de reconhe· 
cel~o, é o nobre sanador por Santa Catbarina, 
procurei informar-ma a respeito do facto ainda. 
agora notado por S. Ex. 

Mas o que soubo a vi foi qno a.ponns estão 
nestas condições os officiMs stricta.monto neces· 
sarioa pa1•a o se1•viço do arsenal de madnna, do 
batalhito naval o do outras repartições do ma.· 
rinha, sentindo pOI' isso niío poder mandar em· 
barcar llenhum dos officiaos a. que S. Ex. se 
refere. 

Senrlo .ronlmente valiosas ns observações do 
nobre senador, na p1rto que entendem com n 
fiel oxocução dn lei, nilo serei eu quem se 
iltst!rjn conlra as idóns quo a caso respeito 
OUVI. 

. Sojn-mo, porém, permittirlo ponderar que, 
s1 em parto, me1•eco o governo censm•a por 
tor dostacndo om tort•a officiaes r)uo devom 
ostnr onbarcaclos, pot• outro lndo, e facto que 
o.s conveniencias do sot•viço muitas vozos oxi · 
gom quo ello ns.~im ·procadn. 

0 Sn. 13.\RÃO DA LAOUNA: -Nilo ü.pobdo; 
ni(o vojo convonioncia do SOI'Viço nenhum que 
aconselho a nfnAtnr o officiul do cumprimento 
dn lei. 



O Sn. llfiNisTno D.\ 1\LIIUNUA: -O S0t'viço 
do arsenal, por examplo. 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA :- Alli sempre 
houve troa empregados. 

O Sn. llhNISTno o.\ MAIUNIIA:- Nüo ó pas
sivei que o inspcctot• do arsenal de marinha 
se clasempenhe doo elo veres a seu cargo com os 
ajudantes que a lei lho dá. 

O Sn. B.1.u1o DA LAGUN.\:- Nilo digo que 
possa ; mas, nessa caso, reformo-se o t•egula
mento, augmontem-se os ajuJantos, porque o 
contrario ó infringir a lei, 

O Sn. MINISTRO DA M.\RJNIIA:- Fui por issÕ. 
força lo a dar 110 insp0ator do nrsmal, que. está 
prestando ao Estado relevantes serviços,os aju
dantes que lha oram indispensa.veis, 

O Sn. CoRREtA : - Contra a lei 1 
0 SR, MEIRA DE VASCONCELLOS:-Niio sei que 

lei prohiba o governo de dar os ajudantes que o 
inspector do arsenal pracise. 

0 SR. AFFONSO CELSO:- 0 que nlto CJnvóm 
ó promover os ofliciaes quo estilo nesse serviço; 
mas n!lo ha nenhun1a le1 que prohiba que olles 
exerçam esses empregos. 

O SR, MINISTI\O D.l MARINHA:- Os oflicines 
é que ficam prejudicados com essas co:nmissões. 
Si elles as querem, nada obsta a. que o governo 
as dê. 

(\ Sn. Ml!liRA DEVASCONCELLo~:-Ellcs é que 
perdem e:n aceitar taes commissões, 

0 Sn, MINISTRO DA MARINHA:- Em rolaçiio 
ao pratico Antonio Gomes Pereit·a., do quem 
fallou o honrldo senador, informa.-me o nobre 
ex-ministro da ma.rinha, pois do facto nilo ti
nha. ainda conhecimento, que mandou roadmit
til-o, sómente para prestar serviços nos navios 
de guerra quo passarem p~lo pot·to de Per
nambuco. 

0 Sn. BARÃO DA LAGVNA:- Q~a.ndo ha uma. 
successão de pra.ticos om Pernambuco e quando 
já nllo existe 2• districto 1 Realmente, é pre
ciso quo tiremos o remo da canoa e deixemol-a 
ir pela a.gna baixo. 

0 Sa. MINISTRO D.\ MARINHA: -E' verd&de, 
Sr. presiclente, que o nobre ox-mini~tro da ma
rinlia. poz â frente do corpo do imperinos ma.ri
nheiros um official general, chefe de divis:io. 
O nobre senador por Santa Catharina, censu
rando o facto, •• 

Ú Sn. BARÃO DA LAGUNA:-Ccnsurci a HJ,-ga-
lida.Jo do facto. . 

0 SR. l\!INISTRC1 D.\ MARINHA:-,,, disso que 
pela lei ~ilo póde ~ sct• ~ommandante daquelle 
corpo oflicml que nao SA,Ja, pelo monos, capitão 
de fragata. 

0 SR. BARÃO DA LAGUNA: - 0 que diz a loi 
é q_ue seja otlicial suporiot•, nunca monos d3 
cap1tl10 do f:•ag:\t 1 • 

O Sn. MINISTRo D.\ liiAitiNIIA : - 1\' o que 
digo. Pois bJm. Si n quo qtror a lo i ó quo o 
command:mlo níío sojn do p~tcnto infortot' n 
capitão do frngnt 1, par.~c~ que niio oxc!J.1o n 
possibilidade de so nomcnt• otlicio.l goncrnl. 

0 Sn, BARÃO DA LAGUNA:-Otllciul superior, 
official gonot•nl nllo póle command111•nm corpo. 

0 SR. MINISTRO DA liiAnr:iUA:-Roleva Iam
bom nota.r que foi uma com missão do confiança 
que o nobre senadot• ex-ministro da marinha 
entendeu devot· da.t• áquello general, nas con· 
dições em quo ao achavn o corpo. , 

O SR. B.~RÃO D.\ LAGUNA:-Poia entilo, si o 
governo o achava em más condiçõ·ls, devia res· 
ponsabilisar o capitão de mar o guert•a, quo 
estava. commandando o não removei-o par11 _ 
uma capitania d~ primeira ordem, como é a de 
Pernambuco, 

0 Sn, MINISTRO D~ MARINIIA : - Nio sei ai 
clle andou bem ou mal. Reforiu·me a. grande 
reducçilo que tinha sofi'rido o corpo, que S. Ex. 
devia completar, 

Nilo son:Io todo o pessoal filho das companhia.s 
de aprendizes marinheit•os, era preciso proceder 
ao engajamento em maior osca.la. Nestas condi
ções pareceu no meu antecessor que um otHcial 
general era. o maia proprio .para coadjttv"l-o 
nos seus intuitos. 

·Os vencimentos que percebe o commandante 
do batalhito naval F.ão d~ duas naturezas: 
tom so!Jo o gratificaça:o ; o soldo ó percebido . 
pela verba-Corpo da· armada-o a gratificação 
pela verba-Força naval. · 

, 0 Sn, BARÃO DA LAGUNA :-Nilo fallei nisto, 

O Sn, MINrsrno DA MARINHA :-Pensei que 
V. Ex. tinha-se raferido a este ponto. Entendi 
mal, Sr. presidJnte, de todos os pontos do nota
vai discurso proferido pelo nobro senador a. quem 
tenho a honra. de responder, só me resta. consi
deraraqu~lle em que S. Ex. tratou dos liber· 
tos que entrnram pura o serviço da· armada, · 

Pedi informações sobro o numero de praças 
quo ao. acham nestas condições e soube que 
apenas siio 18. 

O Sn. BARÃO DA LAGUNA :-Que na:o rec;be
ram dinheiro 1 

0 Sn, MINISTRO DA MARINHA :-Dezoito que 
assmtaram praça, Si S. Ex. quizer informa
ções ofllciaes, manlia.roi dal-~s, 

0 Sn, BARÃO DA LAGUN.I : - A minh~ C!UOS· 
tão nito cí de numero; ba!tava um. 

O Sn. MINJSTI\o DA MARINHA : -Sr. pre· 
sidenlo, o numero foi insignificante ; mas 
ainda quo maior foaso, parece-mo que nlto 
h a razito para se fazoram tan tns censuras 
ao no'Jro o:s:-ministt·o da marinha. S. Ex. 
llispunhn do fundoa pa.ra. compór os corpos da 
armada; fazia. o govm·no grnntlo empenho nisso, 
o as compnnhins do aprendizes marinheiros não 
pod'am dar todas as praças que oram neccs
snrias. 

Nestes tampos, em que ta.n to s~ falia em 
cmnncipBÇJlo, porque não poderia S. Ex. ali>:
lar indivitluos; quo, por meio d•l contrato ontrJ 
si o os sous sonhorJa, se ofl'erocossom como I'O• 
lunlal'Íos parn assentar prnp 01. mnrinha 7 

0 SR. Mmn.1 DE VASCONCELLOS : - N1l0 soi 
qunl ó n lo i quo pt•ohibo, 
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O Sn. llfrNISTno D.\ 1\!AmNn,\ : - Disso o no· 
bro senador quo os libertos, quo nssentat•nm 
prnçn, nilo recobot'ilm quantia alguma, o c\ue 
to:lo o pr mlio ftlt•n entrogtlO no1 seus o,;:-sen to· 
res. Pód' ser verdade. 

O Sn • liiErM Dlll VAsco:'lcEr.Loa : - E é 
exncto •. ; 

0 Sn. BARÃO DA LAGU:-a :-Estou contento i 
não preciso sa.bet• mais nada. 

O Sn. MtNisTno D,\ MAillNHA : - Em to~o o 
caso, Sr. presidente, cs>os in:li1·i~uos fizeram 
uma grande ncquiaiç11o, a maior que ellos po· 
dinm almojnr •• , 

0 Sn.'MEIRA DE VASOONCELLOS:- Apoia1o, 
O I Sn. MINI>TRO D.\ MARINII,\ : - , • • a da 

sua lib3rdade. O nobre ex-ministro da marinha, 
pois, conciliou os interessos do Estado com os 
interesses da humnnida<lo. 

0 Sa, BARÃO DA LAGUNA:- Mas a lei man· 
dava dar o premio do cng:;jamonto u praça alie· 
tada. 

O Sa. MrNtSTilll DA MAni~HA: ..,.. Supponho, 
Sr. presidont', ter prostndo ao nobre senador 
pola provincia do Santa Catharina, niío só aq 
mformnçõe• que S. Ex. pediu ... 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA:- 0 qu.J muito 
agradeço. . 

0 SR, MINISTRO DA MARINHA : - • , , como 
a homenagem que eu lho r!evia pelos seus sot·~ 
viços, paio seu saber e pela sua oxporioncia. 
Só me resta concluir, pedindo ao senado dos~ 
culpa da deficiencia das respostas quo acalJ:> <lO 
dar • 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 
21 DE JULHO DE 1883 

SU.lPENSÃO DA CAM.\RA MUNICIP,\L DE VALENÇA 

( Vid. png. 162) 

O Sr. Oorreia 1 -Sou muHo grato 
ao nobre senador pela Bahia, que so dignou de 
tomar em consideração as observa\·õos que fi1. 
ácercn. do neto do presidenta da pt·ovincia do· 
Rio do Janeiro suspendendo a camarn muni· 

· cipll de Valença. 
Em falta da opinião do g'verno, que cu soli· 

citav11, nlío posso deixar do dar o merecitlo 
apreço â quJ mR.nifestou o nobt•o senador. 

O govm·no tom adoptado rm relação no parla
mento u p .Jitica drt osquivlnça ... 

O Sn. J,\üU.IRmE:- E' moia commodo. 
O Sa. CoRREIA : - •.. n n tal ponto quo o 

nobre senador p~la Bnhi~. que está profos· 
sn.ndo a politica do sumir·•, não qniz soguil~a 
nasto caso. 

O Su. DA.NTAa:- E' n. ro,;rn..,. 
O Sn. CoRI\EIA : -. . . 'i no u oxcopç'l.o con

fu•rno., 

O St\. DANTAS: - E tn.lvo~ che,:ruo á regra 
sum excepção. 

O SR. CoRnEIA:- Ser:l um facto qued.Jplo· 
rarei 11l'Ofundamonto .•. 

O Sn, DANTAS : -E não tenho peznr disso. 
O Sa. CoRREIA:- •.• o creio que tambe:n o 

senado o o paiz. 
Tonho, poi•, do tomar em consideração as t'a• 

zõos com quJ o nobre senador sustentou em 
to:las as suas rartos a portaria p:•e•idoncial 
de 14 do mez passado. 

Pólo o presidente da provincia decretar a 
s·aspensito de uma pessoa juridica, como fe~ 'I 

E' o pt•oprio pres1dento da vrovincia do Rio 
do Jnneit·o quem diz, no arttgo que publicou 
no lo;·nal do CommeJ••·io de 7 deste mez, que 
as pessoas juridicas não delinrJuem. 

De que uatut•eu· ó a suspensão decret11da poJo 
president~ da província, nos tet•moa da lei de 3 
de Outubro do 1834, que o proprio nobt•o B3Da• 
dor invocou 1 · 

E'. uma medida simplesmente ndministr.ttiva 
que alguns ragulamentos autorizam em co~tos 
casos, mas que ainda assim não perde o caracte~ 
de plnll 7 · 

O quo dispõe a lei da 3 àe Outubro dJ 183i 1 
O art. 5•, § 8• declara que no presidente' compe
te suspender qualquer empregado por abusos 
omissão ou erro commottido em seu ofllcio, pro· 
movendo immediatamente a responsabilidade do 
moamo; - . 

Assim a suspensão é a primeira pena que sof· 
fre o empregado gue commette al!uso, omissão 
ou erro, o que fica immcdiatamente sujeito á 
responsabilidade. 

Pódo semelhante disposição Justiflcat• a sua· 
pensão do uma cnmara mun1cipal 1 A' esta 
disposiçito o presidente poderia quando muito 
pedit• ,justificação P,_ara a suspe~são de alguns 
vereadores que não tem comparoc1do ás sessões i 
m&s que abuso, que erro, quo omissão com~ 
metleratn ol vet•eadot•es asstduos no compri· 
monto d·J seus deveres 1 · 

Tal <lisposiç~o cJnrlemna igualmente a jus· 
tiflcaçlloque do acto quiz fazer o nobt•o senador, 
declarando que nem lodosos vereadot•es tinham 
de responde~ a processo do ro.sponsabilidade. 

0 SR. DANTAq:-Apoia !o. 
O Sn. ConnF<I.\: -Ora, a lei que S. Ex. 

citou ó a propt•ia que diz quo o empregado 
suHpon~o soja i rume lilt~;mo:·rto sujeito á req. 
ponaabilidada. 

A lei nilo pormitt9, pois, a distincçiio a quo 
t·,~corro o nobt•o Bonador, com a qual buscou 
demonstrar que alguns dos ,ercadores assim 
susp'nsos podhtm reassumi!· o exorcicio, logo 
que l;ouvosso numero legal para a camara 
funcc10nur. 

S. E:s:. snbo muito bom que a doutrina em 
vigor ó que a susponslto administrativa snll
sisto, cm~nnn.to n sontonçn. do podar judicial 
niio pnn1. om .Julgado. 

O Sn. DAN'l~IB d:t um n.pnrlo. 
O Sn. Conni!IA : -V. Ex. nüo pórlo fnzct• 

disLinçíio ontro culpndos o !liiO culpados. 
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Foi suspensa toda n. camara, em vil·tudo dn uma questão do regulamento oloilornl 1 Porquo 

lei do 3 de Outui)1•o do 1834, n q uni não pe1·- hn do SOl' o p1·osi'donte dn. l'i'Ovincin.? 
mitto 9. uo o funccionnrio susp•1nso doixo do ao r 0 Sn, DAN'rAS : _ E porq uo n1io hn do se1• 1 
immedmt>lmonte responstlbilisado. Entilo quo1· que ostn nttribuiçilo soja oxorcid~ 

São processados todos os suspensos. por qunlquor vereado!' 'I 

O Sa. DANTTAS :-Ni'io. O Sn. ConREIA: - Supponhn que o facto 
O SR. CoRREIA:- Nt1o podem dcix1w d,J sor. du-se f'ln um municipio muito nfnstt1do da .cu-
O s D C · · pitul dn p1·ovincia : hn do ficai' o Ber1•iço mu-

R. ANTAS:- ontrn quem do direito. nicipal ainda mais demorado pela lHlcossidado 
O SR. CORREIA :-No fim do processo ó que da into1•vonçtio do pre<idonto, que, demnis a 

se verifica si hu alguem vordadeirnmento mais, tu . .lo pertubar , se lotubrnr-s~ de suapen
culpado. doi' a ca\nnra do quatriennio corrente, medida 

Pela lei ele 3 do Outubro da IB34; n~o ha se~· ... que nlio pódo ent.,nder-se senão em referencia 
paração entre funccionario suspenso e rosponsa- 'aos vereudo1•es que a compoem 1 
bilisado. O jlrocesso é conaequenr·ia neces•at•ia Não basta a inta1•venção do presidente da 
da suspensão; e o presidente da pro,·incia sns· cnmat·a rJquisitando a reuniO:o da cumara nn
pendell a todos os vereadores o supplentes dn tiga 'I 
camal'll municipal de VaJ,•nça.. O SR. DANTAS : - O presidente da c amara 

O SR. DAN1'AS da um nparia. ahi ó parte. 
O Sa CORI\EIA:-Estú enganado o nobre sena- O SR. CoRREIA:- Aqui não ha parte. 

dor; tem-se querido dar a esta questão o alcance · 
simplesmente de uma questão de redacção; mas O SR. DANTAS dli ouh•o apa1•te. 
não está em nossas mãos tornar maior ou menor O SR. CoRREIA :-Para se dar a uttrihuiçüo 
uma questão legal. ao presidente do. provincia, como o nobre se-

Si 0 presidente não queria quo todos fossem nndor dou, ó preciso apontar n lei que lho con-
sujeitos a proceso, ni'io suspondosRe n. todos. foro tal uttribuição. • 

De que fórma pretendeu o nobre seuudor O SR. DANTAS :-Leia-se a lei dn i834, e la 
justificar a suspensão da toda acamara, neto enconh'.>rli es'a nttribuição conferida ao prcsi
quo não se funda cm nenhuma disposição dente da p1•ovincia. Deus nos liVI'e que isso 
especial 'I coubesse no p1•esidente da camura. 

Dis8e: o nobre. senador: «A suspensão devia o sn .. ConREL~ :- Porquo ? 
necess~ria.mente proceder li convocação dr\ ca.-
ma.ra antiga·, O SR. DAN1'AS :-Porque havia perigo. 

Estranhei o necessal'iamente. Nenhuma ne- O SR. CoRREIA :·-Nenhum. 
cessidada havia da suspensão, o a justiça o SR. DANTAS :-Os interasses chocam-se. 
impedia que foss•m suspensos os vereadores 
assiduos no cumprimento do seu r1 •ver, O Sn. CoRREI,l :-Inconveniente ha na dou-

O que necessariamente devia haver, para trina do nobrll senador, que concentra na mão 
que os vet•aadores que não commelterum falta do presidente a provide11cin que o l'ogulamen!o 
podes~em entrar no e:s:ercicio de Huas funcções, não faz depender de decisão do moamo pt•esi
logo que o embaraço mutel'ial dll. falta do dento, cuja intervonçi'io ó dispensava!. 
nu!Dero desapparece~sn, era não serem elles O Sn. DANTAS :-Si a Jd quizes~e quo essa 
suspensos. nltl·ibuiç1ío fos•o do prosidonle da ca.mara, ha-

Foi a susp~nsão que difficultou tudo, compli- veria uma disposição especial. 
con esses vereadores no processo, no qual não 0 Sn. CoRREIA :-V,' Ex. mesmo condemna 
deviam fi~ur~r em nenhum caso, o ombat•açou o 3 sua opinião. Si nenhuma disposição deu no 
exorcicio dallos, até que a sentença passe om lll'esiJouto da camara a faculdade de dirigir-se · 
julgad? · 

1 
· · ao da camarn anterior em casos tuas, l'oplico .: 

A Simp es razão condemna n suspensão de onde osl:\ t •mbem a disposição que confe1·iu 
quem ni'io commoltou nonhumn falta. essa utt 1·iimição no p1•esidento dn. p1·ovincia 1 

Não era possivol quo a lei estivosso em o ca<o ó omisso, 0 ou estou discutindo 11 dcs-
contradicçiio com cate principio do boa razüo, e vantagem da opini:io que 0 nobre sanador sua-
da facto não osttl. tont11 • 

E onde encontrou o nobre ·sanador conl'erida 
ao pt•esidento de provincin 11 altribuiçffo de · Mas porque ha do ser necessaria, como pra
mandar reunir a cumurn. do quatri .. nnio findo 'I tendo o n@bro sonado1', a sus~enstio dos vot•oa-

0 regulamento 1!o 13 do Agosto do 1881 dor••s da camnr11 do quatri"nnio, para que os 
admitte a hypothóso do funccionnr 110 soguinto do quatl'ionnio findo entrem no oxot•cicio das 
quntriennio 11 cnmnrn, cujo mnnd11 to oxpi1·on, funcções mnnicipuos 'I Con!'esso quo desconheci 
si foi' impassivo! do outra fót•ma dar nn lnmonto noAso ponto o vnlonto nrgumr<ntn !or. · 
aos nogocios munici1nes; mns não di?. quo 0 Por<[UO ao chnm"m no oxot•cic.io lo fuucçõoa 
prosi lento dn provinciu 'ó quem hn do fazot• os vorondoi'OS quo jt\ ni'io tôm podoros, o qtw süo 
estn. dochwnção, . . ch·1mndos unicumnnt'' parol. romov~~r um obsta-

enio matol'inl, n impossibilidade do comparo-· 
O Stt. DAN'rAB:-E' da loi do H334. cot·om os vm•ondoros do 'luntl·ionuio pnl'll hnVOI' 
O Sn. COl\RgiA:- Mns o nobro sanador niío soastio, o nobt•o sonadot• d1i n esta facto do suo. 

vô que n[o so pódo resolver pala loi rlc 1834 natm•ozn tmnsitorio, n osso oxol•cicio s1: et ia 

\ 
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quantum, o caracter do pommnonciu 'JUo nada 
ncn~elhll, 

Nll minha opinião, log·o quo o vut•oadot• que 
se nchn na Europn choguo, n. cnmara do Va
l~nça deve funccionar com alio e os quatro que 
t,om estado semp1•o promptos para sorvil·. !>to 
e o que o rogqlamonLo quer; e 11 consulta. quo 
o nobt·o sen11dm• leu nfio 11utorisa outra con-
clusão. · 

. O Sn. DANTAS :-Mas não me opponho u 
lSSO, 

O Sn. CoRREIA :-Com a doull·ina. do nob;J 
senador, ainua. quo o vereado1• quo se acha na 
Eut•opa chague o reclame o exercicio nilo 
póde servil•, po1•que poJaria a!guem pret~nder 
quo tum bem ella est~ suspenso, desde que sus
pensos e'tào todos os l'el·eailot•es do qllatl'ien
nio 11ctual, mas, quando assim nlio se entenda 
elle só não po terá tr11ba!har, ' 

O Sn. DANTAS :-Si elle e os nlio processados 
formarem maioria o reclamarem, entendo que 
devem funccionar, 

O Sn. CoRREI,u- Desejo saber, de onde o 
honr11do senador tirrL a. distincção de proces
sados e nilo process11dos. 

O SR. Dj)-NTAS :- J~ expliquei. E' a lo i. 
O Sn. CoRREIA:- A lei m11nda que o ve

r~~lor suspenso seja immedhtamente.t•esponsa
bJ!tsado; nenhuma· autoridade admJnistl·ativa 
póde l\ntopor-se li lei ; o o que proLonde o nobre 
senador e inteiJ•a.mente contrario ao que ella 
dispõe. O nobre senador entrmdo que um presi
dente de provincia, usando da nttribuição do 
cap. 5°, § 8° da lo i de 3 de Outub1·o de i834 
póde suspender os funcciona.rios e mandar re~~ 
pons11bi!isar a. uns, e 11 outros, não; mas isto 
não é conforme á lei. 

O Sn. DANTAS : -Eu ni!o disse isso ; declarei 
indispensavel um acto preliminar, para que o. 
camara nova, que niio póde funccionar fosso 
substituída pela camara velha. ' 

O Sn. CoRREIA :-Isto póde sor uma opinião 
do nobre senador, attendivol para fundar direito 
novo. 

O Sn. DANTAB :- Sem o que hayeria dupli
cata de vereadores. 

O Sn •. CoRREIA :- O nobre senndor pódo ter 
idéas mugnificas ucm•ca da. organização muni
cipal; mas, para que ellas provnloçam, é no
cessaria que se convortanl em !Gi. 

A lei vigente ó inteiratnonte contl·aria ao que 
o nobre senador sustentou. 

O Sn. DANTAS :- Nii:o apoiado. 
O Sn. CoRmtl.l :-Entende 11inda S. Ex. que, 

quando uma cnmat•a municipal nr1o póde func
cionar pelo mio c01npnrecimento do vorcadOI'OS 
em numero !eg-.11, du-so f:tlta o f>lia punivol. 

o SR. DANTAS :- Eu DITO disso 11'BÍm ; re
feri-me no facto dos vorearilll'OS 'loil(al'em do 
comparecer systomat!came~to, i nlOI'l'Oillpida· 
monto, doado Fovortnro ato .Ju~ho,, o os snp· 
plontos tnmbom. Nos mosmos ,Jw,, us mo."mas 
ho1'n", com os mcsmOH incommodoJ; ó muitn 
coiucidoncia. 

0 Sa. CORRIIll,l :- 0 U'Jbro senfl~Or disse 
(lô) : 

« Quom aceita o cnl·go de vet•oador contt•ahe 
deveres, e entJ•o os mais impoi•t11ntes está o 
do lazer sossõ·•s para tt•at•n• da 11rreondaçil:o 
das t•en las, d:L distribuição dellas, dos melno1•a· 
mento.s do municipio, omfim, ue todos os inteo 
resses que lhe incumbo prover. A estas deveres 
11 cnmat•a municipal de Valença faltou rodon
dllmonte, como acabei de mostrar, .lrm:lo um 
documento insuap·lito, qual o do presidente res
pectivo, deix:~ndo de fazor se~sões,des le o mez 
de Fevereiro até Junho •. Pergunto a. V. E:t., 
pergunto a todos que !er11m : que outra provi· 
doncia podia ser tomada 110 

Tomei est~· .tt•echo, mas ~~~ outros em que · 
a mesm11 opmtil:o está man1fest11da. Eiltende 
S. Ex. que, em tal caso, nilo se podia tomar 
outra providencia. ; mas esqueceu uma funda· 
monta! distincçi!o : pódo uma camara deixar de 
trab.alhar Hem. gue haja nisso qualquer falta que 
motive uma s1mplea observação, quanto maia 
suspensão e processo, 

O SR. DANTAs:-E' o que resta provar. 

O SR. CoRnEIA:-Podem os vereadores que 
impossibilitam a reunião da cama.ra ter mu
da lo a sua residencia para outro município 
ter-se retirado temporariamente, ter adoec1do' 
estar,em summa., l11gnlmente impedidos ; e beO: 
se vê que a. lei não póde deixar de dizer, como 
diz, que o vereaclo1' só é passível da impo<içã:o 
de multa, quando falta por motivo não justi
ficado. Nem é hypothes~ fóra do commum que 
a maiori11 dos vereadores e doa supplentes es
teja inhibida, por justos mo ti vo•, de celebrar 
sessões. Nilo vemo3 acontecer isto nas nssem
blóas legislativas ! Como pretende o nobre se· 
n11,lor que sempre que se tlá interrupção dos 
trabalhos de uma c11mnra munici pa.! durante 
alguns mezos, a falta é punivel7 Este ó o 
ponto que cumpro averiguar nntes de 'decretar 
medidas repressivas. 

O SR. DANTAs:-Niío fallei em the11e: fiz ap. 
plicaç!lo dos principias á hypothese. 

O Sn. CoRRErA:-V. Ex. estabeleceu princi
pias poJo.; quaes quiz aferir o pt•ocedimento dos 
vereudot•e• de V 11lonça. · 

O Sn. DANTAs:-0 processo dirá depois, 

. O Sn. CoRREIA:-Estou contestando os prin
cipias, que ta.mbem me parecom contrarias á 
doutrina do pa~tido, do que o nob1•e senador é 
ornamento. 

O SR. DANTAs:-0 principio ó liberalissimo. 
O SR. ConREIA:-0 nobrJ senador ~omeçou 

fazendo brilhantes pondo1'ações sobre a impot'
tancia das municipalidades. Lembrou que a 
constituiç>io entreg11-lhos o governo economico 
e municipal das cid11dos o villas. 

Mas qu11ndo ou esperava que S. Ex, lhos 
dússo os meios precisos para oxrrcer 11 juria
<iicçiío, vojo-ojustilicnr netos que annullam a.s 
municipalidades, q uo tudo terrio, monoa uma 
pn1'col1a do governo. 

O Sn. DANTAS : -E' muito libero.! tudo: o 
município, o gororno loca.! ; m11s os nomeados 



parn O goVOl'llO CjUOl'OUl fazet• g•tJve O nilo ettidllr 
do seus clovot•os, nüo os dosomponham. Isto ó 
qu~ ó libot•all 

O Sn. Con!1EU : - Esb ó umn quost~o do 
morali·.lndo e pntt·ioti;mo. 

0 Sn. DANTAS:- E' de cu!p1bilidado. 

O Sn. ConREIA :- Nito culpo o sona·lor que 
não vem ás sessões por motivo justi!lcado, nem 
posso culpai-o por isso, 

O SR. DANTAS : -Mas, si ntio o fizer, com-
rnette uma Mh. · 

o SR. CoRREIA: -E si acaso aiguma vez os' 
senadoNs fizerem ·parede para que nilo haja 
sessão, eu bmentat•ei este fncto •.••. 

O SR. DANTAS: - Faltar!Io ao sJa devJr. 

O SR. CoRREIA :-•.. mas niio me sinto au
tol'izudo para propot• qualquer medida r;!pt•essi
va contra elles. 

Os documentos a q uo rne t•ofiro são os do 
1\S, 3[), 371 38, 30, 40 0 41, 

Vê·sl que vot·eadot•es e supplontos mandaram 
escusas do suas faltas; se nllo l'ot•am attendidas, 
deve julgar-se que so dil. o caso do pt•ocesso de 
rosponsabilidalo 1 

Invoco aqui o testemunho do nobre senador 
pela pt•ovincia do Espirita Santo, que foi muito 
digno veraalot• da cama r a municipal da. côrte, 
S. E~., em documento publicado, declarou quo 
nito compareceria. m3is lia sessões ; e acaso al
guem se lembrou de dizot• que o nobre senador 
.JllerecitL ser sujeito a processo o conlemnado a 
algun1a pena '( . 

O SR. DANTAS :- Poàia ai, apreciando os 
motivos, nito os julgassem proc·Jdentes, 

O Sa. ConREIA:-Nae foi só o Sr. Christiano 
Ottoni, quo·foz t1l declaração; fizora.m-na taro
bom os Srs. SJ!danha Marinho e Costa Lima, 
som que ninguem se lembrasse de imputar-lhes 

· O SR. DAN'!' AS :-Mas, pela lei o vereador crime. 
devo ser punido. · O SR. CaniSTIANO OtTONI:- Si houve culpa 

O SR. CoRREIA :-A lei pttne com 11 multa o 
ve1•eauor que Mta á sesqão, sem motivo j ustifl
cado. 

O SR. DANTAS :-Só com a multa'( 

nisso, sou impenitente, e ainda nã l me arre. 
pendi, 

O SR. ConREIA: -Imagine-se que, assim 
como o nobre s3nador ,pelo E~pirito San to, os 
vereadores d1 camara municipal do Valença 

O Sn. ConREI.l :-Só. entenderam que, comparecendo á:l · sessões, 
O SR. DANTAS :-Só, niio. concorriam nito pat•a o governo, mas para o 

, . deagovemo do municipio. Dewm set• proces· 
O Sr, •. CoRREIA :-V • Ex. • porell!, emb~ra- I sados por seguirem os impulsos da consci0ncia~ 

çado com os meus argumentos, e recons1de-. . . . 
rando as suas proprias palavras.,, O Sn. DANTAs:-VeJl V. Ex. a lc1. 

O Sn. DANTAS :- Roconsideranlo, niio. O Sn. ConREI·l :-O que diz alei 1 
O Sa. CoRREIA :-•• ,. diz : não tmtei· da ~ Sn. DANTAS :-Pela lei, os vereadores são 

these, tratei da hypothese, Mas como ha de obr1gados a CJmparecer. 
S. Ex, resolve!' a hypotheso, sem primeiro es- O Sn. ConREIA :-Por.1ue a lei de 1 de Ou
tabelecJr ns regras n quo esta hypothose dJVO tubro declara que o cargo é obrigatorio, se· 
obedecer 'I Mns vejamos a hypotheso. gue-se que o não comparecimento a algumas 

Nã:o se puder,,m reuni!• em numero legal s~s~líes s; torn~ um crime 1 O tell!po do exer
vereadores e supplentes eleitos pat•a a camara c:c•o obl'l!iatorto das fun~çlí's p~bh~as, pó.de~se 
municipal de Valença no quatr1ennio actual. rhz~r que Já passou. Ate aos re1s e pormlttldo 

Qual foi a prova quo o nobre s~nador aiJro. abdtcar. 
sentou do que os vere .. dores não tinham :talo O Sa. DANTAS :-Porque a Constituição lh0s 
motivo do seu não compat•ecirnento 1 dá esse dil'eito. ' 

O SR. DANTAS: - Eu m~ fundei cm do- O Sn. CoRnEIA : - O nobre senador quer 
cumentos oftlciaos, qu l li. Mhar crime nes>e procedimento dos verea-

0 Sn. CoRREI·t:- Nilo so fundou, por.mitta- dore• • · · • 
me que diga, V. Ex. lou o oftbo do presidente O SR DANTAS :- Eu nil:o; ha do ser o poder 
da camara, que se refo!•ia a muitos d)cumentos judiciado quo o julgará. . 
e não quiz olho r para elles. Os documentos são o Sn. Conn!ll,l :- A loi n~o quiz que se 
estos · consider:lsse c !'imo. E si os vereatloros quizos-

OSn, DANTAs:- Ou não os tiv,, São do- som nbandon·tr os cargo>, com a suspanslto, CJUO 
cumontos oftlciaes os q11e ou li. ó a pena, o terão conseguido. 

O Sn. CoRREIA:- Pois ontiio, pot•!oo-mo, do- O SR. D.\NTAS :- A que>t.ilo ó muito deli-
varia te l-os pedido, cada; não pódo sor discutida com paixão, 

O SR. DANT.IS :- Mas o acto do presidente O .SR. ConnmiA:- Não ha paixão nenhuma. 
roforo-so a ollos, .O Sn. Jo:to A~t>n&no :- E só lm paixão nas 

O Sn. Con!l.EIA:-Nos documonto.J anno~os uo bnuc~da 1 doi lO larlo! Mo ó uma faca de dous 
oflicio do prosidnuto da . cnmara, ostão officios gumos. 
dos vet•eadoros, dando a razão do seu não com-. O Sn. ConnlliA :- Eu disso, qu:~ndo justifi
parocimonto. Entt•o os supp:ontea mn:ndados quei o meu roquorimonto, que !18 c11marns mu
rosponsabilisat• h11 um, q uo sómonto teve um nicipaos não podiam ser su~pon~ns, pois que não 
voto, o Sr. João Luiz do Almeida Ramos. commottem faltas. 

) 
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0 Sn., DANTAS :- Com ost11 doutl'ina, ai dl'q 
municip:tlida·.los ! 

.O Sn. ConnmA :- Si vingar a doutt•inn quo 
o nobro senadot• sustentn,ó que so pólo dizei': 
ai das municipalida:los. Si conlinmll' o proco
dim~nto que se tem seguido nosla situaç!lo, si 
contmuar a prevalacot• a opinião do qu3 ns 
camarns municipaos, nem podem elogeL' liVL'O· 
menta seus proprios presidentes, ontiio sim, ai· 
das municipalidades I,,. ·· 

O Sn. DANTAS dá um apaL'to. 
O Sn. Co!Ul&ll :- Quo3tõe> de consciencia 

o do patriotismo, ó qno silo delicadas, Pu lesse 
o nolH•o senador. illuminado po1• uma contelh~ 
do poder divino, penetrar na conscienci~ dos 
varoadcres da camara de Valença, o conhecer 
a~ razões pelas quaas ellos deixaram do com· 
parecei'! Então veria. talvez que._ são inspi· 
rados por motivos que escapam a. qualquer cen• 
aura. 

Quem quererá mais ser voraado1', quam a.lpi· 
L'ru'a a. tllo honroso encargo popular, s1, deixando 
do comparecer a. algumas sessões, se expuzer a 
sQr apontado a seus concidadãos como cruninoso 
o sujeito a processo de responsabilidada 'I 

Com as doutrinas sustentadas pelo nobre se· 
n~d~r no sàb~ado ~assldo, o com as que o nob~a 
mm1stro do 1mper1o dofandeu nesta casa, ser1a 
mclb_or q_uo as municipalidades úasappareces
aem mt~1ramente. 

O Sn. DAL\"rAs :-Não t~nha susto; com a 
O?iniilo de V. Ex., sim. · 

O Sn. ConnmrA :-Com a minha opinião 1 
O Sn. DAIHAS :-Porque V. Ex, quer nbsol· 

. vel-as de faltas, e01 que· ha. presumpçilo do 
culpa. 

O Sn, Oonmcu. :-Eu poderei replicai' quo 
S. Ex. quer condomnar sen1 provas. 

0 Sn. DANTAS :-Eu, nilo. 
O Sn. ConRIDIA :-Molho!' fóra que dosappa· 

recessem ~s municipalidad~s, porque tao3 dou· 
trinas são oppressivas. 

O Sn. ConRli:!A:- Nlt~ )lOditl mais funccional' 
nil~, s ·nhol'; e.t~ inliibtda tompot•inmonte de 
exot•co!' ns funcções ; cessando o ob taculo que 
impele a rouniih dos vot•eadoros cm numer~ 
Ioga!, !lovorn o.~tos desempenha!' logo o man· 
dato popular quo raceberam. Entretanto, achan· 
do-so auaponoos pelo presid·Jnte da provincin, 
e conseguintementa implicados em prooeso do 
I'OSpon :al>ilidade, nit~ podem assumir o o:s:or
cic!O do cargo som que o processo te1•mine. 

O nobre senado!' ainda upre;;entou um urgu· 
mJnto, CJUO só axplica-sa poJas difficuldudJa d~ 
posição om que aa collocou. S. Eli:. dies~ que, 
som a. suspensão, haveria duplicata de verea• 
dores. Procurou-ao u1n ~cmedio para o ca~o 
doa vereadores do quatriennio, que sltl os com· 
patente>, não pod.Jrem oxorcor o seu mandato ; 
visto não so dosojal' que assa impo sibilidnd~ 
p1•ojudi~ue o serviço municipal. · 

Recor••eu-se a um meio, tranaitorio o oxtrao:
dinario, a chamada do~ ve1•aadores do qua· 
triennio anterior. Mas, e;tes só aervem em· 
quanto OS outros nito podem Dxercer as {une• 
ÇÕ3S. Logo que possam, avisam os outros de 
que ja se podem constitui!• em numero legal, o 
a sulístitu1çito cessa. 

Em quJ isto se póde confundir com dupli
cata de voroa.dores, si uns o outroJ nito podem 
servir ao mesmo tempo, si uns silo chama.dos 
para supprir o impedimento dos outros e so
mente emquanto este dnra W 

D'onde n necessidu.de, qno o nobre senador 
prochmou, de sarem ausll1nsos o~ vereadores 
do quatriennio actual, para dar-se o facto que 
estou apontando 1 

Si os antigos voroadoros persistem no axer
cicio dus funcções depois que cessa o impedi· 
manto, om virtude do qual foram convooados, 
ba então a duplicata que a lei reprimo. . 

Creio ter demonst~ndo, am cont1•ario do que 
snstentou o nobre senador pela Bahia : 

i.• Que o presidente da. provincia do Rio ~o 
Janeiro nrro po:lia decretar a suspensão d!l Cl· 
ma.ra municipal da Valença, pesso:t juridica 
que, como S. Ex. diz, nito dalinque. 

O Sn. DANTAS :-A opp1•essão está no nban· 
dono desda FevereirJ ato Junho, co:n pre,iuizo 
dos interes9oa do municipio, pontes, estradas, 
Iluminação, etc. 

2.• Qn~, para seram ch:m1ados a 12rviçJ os 
vereadores do CJUntL•iennio findo, om conse
quencia da. impossibilHa.do dos do quo.trionnio 
actual, nlto ha noce>sida.rb da snspensito destes 
por parto do presidente da provincia. 
· 3.• Que uma ver. irrogularmonto sLupensJs 

O Sn. ConnliliA :-V. Ex. ostã exagerando as todos oa vm·eadoros o supplentes d 1 um11 ca· 
cousas. mara municipal, niio ó permittido, cm faca da 

O Sn. l>ANTAS :-Os documontoa o dizem. diqposiçito da lli do 3 de OutubL·O do 1834, ilu· 
o Sn. ConnlhTA :-V. Ex. está nsseo"'llrando joitar a pl'ucosso do r~spons~bilidado uns, e 

outros não. 
cous1 que nilo podortl prov11r; ost:l dizendo quo 4 d d 
os vereadoras n!b tôm ido IÍ sessão p:trn con· ' 0 Quo, 11 a 11 Rusponsii? e o proaosso, os 
trMhr intcrosaes da município, voreadoL'Os só podem voltar ao oxeraicio depois 

do finda 11 inte:·vençiiJ do podor judicial. 
O Stl. DANTAS : - Ntlo; astou apenas con· Tenho raziío pa.ra duvidar do que oslojt<m 

r;iS'nando um f!lcto. bom radicadas IW opinião.~ om virtude das 
O Sn. Connmr,, :-V. B:s:. estti dando nosso qtJnecJ o presidente· da provincia do Rio de 

factoca.ractel'Odioso quoniio tem. JanoiL•o expediu o acto do 14 do mez pnsqado, 
com rolnçito a cnmaL'n d 1 Vulonça., li vista do 

o Sn. n .• N'rAB dà lllll aparto. ·acto postol'iot' do S. Bx. 
O S11. Connmr,, :-Então par!l. quo condomna I o sn. o.,N'rA~:- Hw~ndo ll moam:t NZ!lo, 
O Sn. DANTM ~-MM a lei mnnch chnmttt os la elo h11vor a mosm11. dis~osiçito ; quero dizor, 

O:ittrM o ~t•n chnmnL' orn PL'd~isrl dizot• r1uo ossn )Jrtrn crLaos idonHcos tll•otii'ld11cins i:lontians. 
Ml'li.aril na0 podia tMil! tuncci·ltttr. l Essil ó tldO ó o il~iricipio do dtróito. 

v. lU. 33 
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O Sn. ConmntA:- Rofit•o.me no officio quo 
o presidente da pt•ovincia dirigiu om 2 do 
cort•ente mez ao vice-pt•osidonto dn camara 
municipal de Snpucniu. (LB:) 

11. Palacio do governo da pt•ovincin do Rio do 
J•meiro.-Nictheroy, 2 de Julho de 1883, · 

11. Respondendo ao officio ele_ 22 do mez pas· 
ando! ,em que o vic_e-prosidento da camnrn 
mumctpal de Sa.pucntn expoz os factos oxce
pcionnes que se dão na mesma c amura, n qual 
não se tem reunido para deliuet•ar, porque troa 
vereadores eleitos ainda niio prestaram jut•n· 
mento, nem attendem ás convocaçlíos, n que 
igualmente não nttondo um dos <lous unicoa 
immedintos em votos, declnro, para os ·fins con· 
ve.n~ente~, qu~, de C?nformidade com o aviso do 
mtmster!O do 1m per10 n, 587, de 16 do Dezem· 
bro de 1861, aqualles vo rendares e o imme tinto 
estão sujeitos a multa de que trata o nrt. 28 da 
lei de 1• de Outubro de 1828, altel'ado pelo final 
do§ 6• do ilrt. 22 do decreto n. 3029, de 9 de 
Janeiro de 1881, por nilo comparecerem s~n·lo 
convidados, nem apresentarem os motivos da 
escuso. que por acaso tenh11om para servil· rle 
vereadot•os, e além disso deve ha.vet• contra 
elles procedimonto. criminal, por inft•acçâ:o do 
art, 128 do codigo penal. 

« Podendo a cnmara funccionl!oL' com a pre
sença da. maioria. dos seus membros, 11os ter· 
mos do citado § 6°, art. 22, do decreto do 9 de 
Janeiro de 1881, convém r1ue Vtn. a faça roLmil• 
para. deliberar, com os trea vereadores jut·a
mentndos, que são assíduos, e o immcdiato em 
votos, que tem justificado o F.eu não compare
cimento por ser delegado de policia, visto que 
o exercicio dosse cargo não é incompativol com 
o de vereador ; e, cntrotan to, empregue os 
meios legaos e. suasorioa de suas attl'ibuições, 
para. qu·e sejam juramentados e empossados de 
seus cargos os troa veroadot•es eleitos. 

« Dous guarde a Vm.-Bernardo Ava!ino 
Gavil!o Peixoto, » 

A camara municipal de Sapucaiu, com~ a de 
Valon\'a, não têm funccionado desde que em [) 
de Fevereiro foi empossada. 

Dada. a hypothese em Valença, - suspensão 
da. camara e processo de responsabilidade para 
poderem· ser chamados os vereadores do q ua-
triennio anterioJ', . 

Dada n hypothese em Sapucaia, o presidenta 
limita-se.alembJ•ar o que se póde fazer contra 
os vereadores em falta., e a rccommendar qua 
se ehame a serviço o supplentc que tem ,iusti
ficado sou-não r.ompnrocimonto por ser elol,ga
do ele policia, doclamndo, contt·a o que dispoem 
os nvtso.s do governo, quo o oxorcicio <lossfl 
cargo não ó incoa.pntivoi com o de voroador! 

Nada disso qu:1nto tt chamada a serviço dos 
vereadora., elo q untl'icnnio findo, 

O facto ó o mesmo cm Valença o cm Sapucaia 
quanto a não ter tido andamento o serviço 'mu
nicipal; o, como o senado vô, hn difforonça nas 
decisões. 

A ditfot•onçn qno ha onLro n hypothoao fio 
Supucni~ o a rio V~lonçn ó do outra Dl'rlom: os 
VO!'Jndot•es rio Vnlonça ~uo, sogundo o nobt·o 
~onndor pol11o Bahin1 dovom ser suieitos n ,p»O• 
coMo do rospOMnbtlidado, nrro '\Wtonconl no 

p~~rtido do S. E:s:; o OS'Vlll'Ondoros da s~puc!lill, 
q uo dovinttl set• processados si se n pplicasse t\ 

m• sma regra, pertencem no pnl'ttdo domi
nl1nte. 

O SR. DANTAS:-Não procut•oi conhecet• ~IJ
aolutamonto isso, o dosojo ~ applicnçito do 
pt•incipio sem distincçfio de conserv~clores ou 
libernos. 

O SR. CoRREIA :- O nobt•e soundot• recot't'ell 
a rli!l'orentes avisos, que alias pouco favorecem 
tl. ~ .• Ex ... 

O'SR, DANTAS:- Menos a. V, Ex. 
O SR. CoRREU : - Na. minha opinião, eatc.s 

avi'3os .•. 
O Sa. DANTAB :-Para n minh~ opinião elles 

me Sel'VOm, 
O SR, CoRREIA:-.,. quando mesmo disses

sem o que o nobro senador auppõe, , • 
0 SR. DAN TAs :-Que Cllli ; ostão ahi, 
O SR. CoRamu :-... não teriam hoje appli

cação, ou, antes, sorvom hoje para condemnat• a 
opinião do nobre senado~. Si antes 'da ultima. 
refoJ•ma eleitoral entetidia-se quo podiam ser 
applica•las dt1as penas pelo mesmo f.tcto, a da. 
multa e a resul tau te do processo, depois d~ re
fornm estes avisos muito perderi~m do ·sou 
valor .. , 

0 SR. DANT.\S :-Nego, 
O Sn. CoRREIA:- .. , pois que, oxactf\mente 

por se ho.vel' assim entendido, a loi no-ia, si 
quizesse manter estn doutrina., resalvaria o 
procedimento crimin~l, quando mandou appli
car a multa. 

O nobt•o senador viu nos avisos alguma. cousa 
mais do que contêm. · 

O do S1•, Vct•guciro, de 28 de Fevereiro de 
1833, lembra ti c amara municipal do Angra dos 
Reis quo, pat•a obrigar uo sot•viço os vot·ea
dot•os qu~ não compareciam sem motivo justi
ficado, tinha elll!o o meio das multas o o pt•o
cesso criminal pcl~ infracção do a1•t, 128 do 
codigo ct·imin~l. Nilo deli ordem para o proce
dimento .:riminal contl'll os vereadores. 

O do Sr. Vieit•a da Silva diz tambetn ... 
0 Sn. DANTAS :-En o li. 
O Sn. ConnEI,\ :-Estll aqui (lê) : ..• « cum· 

prindo ao mesmo tempo qtiO V. Ex. dô ns pro
virlcncias convonientos, nflm do quo so impo• 
nham as penas da lei aos que faltaram, o chn· 
mar :i res ·onsnbilidade quem for omisso cm 
(a::el-a executar, •. 

O Sn. DANT.\S:-Quem orá o exoc·ubt'! 
O Sn. CoRRJCIA (con linl:tn a ler): - ... man· 

<laudo impor n multo. e responsabilisar a att
tol·idada que n<io tornai' eff'cctiva esta dispo· 
siçtlo. )> · 

O Sn. DAN1'AS:- Ora, !'oa.lmento! 
O Sn. ConnmA:-Oh I senhores ! Estou lendo 

o aviso que o nobro sonndot•!Íprosontnu sem 
Íl\zor gmnde cnbodnl dollo, m!lq unicamente 
para dizor quo nilo BOI'VO uo fim para que o 
nobre eenntlor. o citou •. 
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Fallando !10 aviso do Si', Vieit•a da Silva, o I zendo pal'R a questilo os principies invocados 
~ob1·~ sonndOI' ,o~aorv_ou que e1•a COIIlpanheiJ•o do ' pelo S1•. Alves Branco, Elle se fundou em 
l>. bx. no m1D1stol'lo .o sonndor Manool Alvos i falta do loi pm•a o caso: o o nobre s·;nadot• 
B:•anc~, no':'~ dos ma1s Iom brados em no.~sa · não mo aponta uma lei exp1•essn que mande 
h1stoi'Jl1 p:1hticn, . . · , . sujoitnr a processo do l'esponsnbilidade os ve-

Vou. lo1' un1 nv1so desso 11lustre mtmstro, readores quo niio comparecet•em ás sessões da 
expodtdo em 4 .e Mnrço de 1835 ao preailento cmnara 
do Rio de Janeiro , ' . . .o Sn. DANTAS :.- Ah1 esta o codigo cri-

O Stt, DANTAS :-E' cousa muito diffcrente. mmal. 
O SR. CoRRErA :-Embora niio se t•eflra a 

verea.do1·ea, os principies invo"ados têm ap
plicaçiio, e, quando se queira. entencler que niio 
ostavam na legiala.çã1 anterior em relação a 
vereadoras, estilo na legislação actual, que ape• 
nas impõo multa (lê) : , 

" 111m. e Exm. Sr. -A Regencia. em nome 
do Imperador, a quem foi p1•esente o officio de 
V. Ex., datado do i1 do cor1•ente, cobrindo 
outro da c:1mnra municipal da villa te Valen<;a, 
de 28 do mez antecedente, peL•gunta.ndo si pó:ie 
compellir os cidadãos quo nomear pa.r11o ser
vil• interinamente de juiz municipal a acei
tarem semelhante cargo, visto que tend 1 
nomeado a diversos pBt•a. o exercer em um!l. 
ca11sa em que se deu por suspeito o actual juiz, 
nenhum delles aceitou ; entrando V. Ex, tam
bem em duvida sobre o que deve praticar a 
respeito ; dopois de ouvido o pr.1cura tor da co
l'Óa o soberania nacional, manda a mesma 
~agencia dechrar a V. Ex., para. seu conhe
ctmento e para. o fazer constar á camara mu
n!cip~l, que tOJ•nando-.se precisa medida le
f.l"Is!at\va. ~cerca do ob,Jecto ~m !JUflstão, nada 
ma1s e licitO por ora senão ms1stlr a referida 
camara_ na sua nomnaçãa, intimnndt> os no
meados par:Jo que aceitem, e fazendo constar 
aos seus concidadãos os nom·1s daquelles que, 
com desproso dos deveres de cidadão, ao escu
sam ao serviço. 

c Deus guarde a. V. Ex.-Palacio do Rio de 
Janeiro, em 4 de Março d~ 1835.-Manoal 
Al11es Bi'!!nco. -Sr. presidente da. provinoht. do 
Rio de Janeiro., 

O Su. CounEtA:-0 codigo criminal já e'xis· 
tia. quando o Sr. Alves Branco exped1u o seu 
anso. · 

O nobr!l senador, a procura de ra~ões para 
defender o p1•esiden:te da provinci a Cio Rio 
de Jnneiro, lembrou-se de invo·car até o art. 153 
do· codigo do processo. 

Ora,. basta ver o c111e nhi se diz para se reco
nhecer que esta citaçllo não tem cabida, O co· 
digo do processo, trahr.do da denuncia dos cri· 
mes de responsabilidade e da fórma do respe-
ctivo processo, diz : .. 

<tArt. 150. Todo o cidadllo póde denunciar ou 
queixar-se pet•a.nte a autoridade competente de 
quc<lquar cmprega:lo publico, pelos crimes de 
responsabilidade, no p1•azo de tres annos, para 
que cro-officio se proceda, ou se m~nde pro
c~der contra os mesmos na fórma da lei. :. 

« Art. 151. A queixa ou denuncie\ póde Bill' 
apresentada a. qualquer das camaras legislati
vas, ou ao governo, ou aos presidente$ das pro. 
vincias, ou às autoridades ju liciarias a quem 
competir o conhecimento do facto.~> 

" Art. 152, A queixa ou denuncia só sa ad
mittirá por escripto, e deve conter: 1•, a aasi
gnatura. do ~ueixoso ou denunciante, reconhe· 
cida por tabellião cn escrivão do juizo, ou por duas 
testemunhas: 2•, os documentos ou justltlcaçllo, 
que façam acreditar a existencia do delicto, ou 
uma de.claraçllo concludente da impOS$ibilidade. 
de apresentar alguma destas provas.» · 

"Art. 153, que é o citado. Qualquer das ca
maras legislativas, ou o governo, 011 os presi· 
dentes das províncias, a quem uma queixa ou 
denuncia fór apresentad11o, depois dos esclareci· 

O Su. DANTAS:- Ahi tratava-se de juizos, mantos que entenderem.necessarios, si a julga-
O Sn. CoRitEIA:-Esta, sim, é a doutrina Ji. rem concludente, a enviaria as camaras !agis· 

bera!, , . lativas ou no governo, e este e os presidentes das 
o Sn. SILVEill,\ DA MoTTA:-E' a doutrina provincias a autoridade judiciaria a quem COIU• 

dos mestres, mas 0 , discipulos têm estragado p3tir, para proceder na fórma da lei. O governo 
tudo, . e presidentes, além disso; darão as providencias 

que· couberem nas suas atlribuiçõe.>. » 
O Sa, ConuErA:- . , • que eu que1•ia quo o Pois é Ppplicavel no caso quo nos occnpa. esta 

nobre senado!' pela B~hia viesse defender. disposição do codigo do processo, relativa a 
O SR. DANT,\s:-E' doutrina. do Sr. Vioira queixa e denúncia em processo de responsabili· 

ela Silva, que era companheiro do Sr, Alves da de 1 ' 
Branco. · · Um argumento invJcado pelo pre•idente da 

provincia. do Rio de Janeiro deixou de set• 
O Su. SILVEIRA DA MoTTA:-E' doutrina de apoiado pelo nobre senador. Foi o argumento 

Alves Bruneo, . deduzido da di~posiçilo do art. 3!0 do codigo 
O Su. DANTAS: -Mas em hypothose diffo- criminal. 

ronto. O Sr. Alvos Branco foi solidaria como ·Creio que o nobro senador pela Bahia não 
Sr. Vieira da Silva nos avisos quo li. acoita ostu argumento; o seu siloncio, 'luando 

o su. CoRRErA : _E' argumento do dons occupou a tribuna, o neste momento, o indica. 
gumes. O SR, DANTAs:- V. Ex. exponha sua dou·-

tl'i na, o dopoiH verei, 
O Sn. DANTAS dtt nm aparto. O Su. Connl!IA:- V. Ex. acha que este o.r-
0 SR. CouRmA :-Ntio nston nrgumontando gumonto, tt·a1.ido pol:t prosideutJ da provincia 

com 1\ parto dispositivn <lo aviso; ratou u•n- do H.io ele Janeiro, nprovoita 1 



O Sn. DAl'IT,\S :-V. Ex, o combatA; agora 
quero ouvil-o. 

O Sn. ConRJOIA:- V. Ex. niio quer dir.o1• 
ar1 ui!ICI rtua Cl sen1do está l'econhecendo. 

O Sn. DANTAS : -Nilo senhor; quero q uc 
V. Ex. dis-a a sua opinião. 

O Sn. CoRREIA : -Si V. Ex. julgasse pro~ 
cedente o argumento, si Cl tivesse invocado, 
ou mostraria q11e olle é improcedente. Maij o 
nobre senado!• \conservou-se cm silencio, o que 
significa que não o aceita. .. 

O Sa. DANTAs:- Desejf!Va ouvir V. Ex. 
O Sa. ConnEIA.:- E11 de.>ejava saber a opi

nião do nobre senador para responder-lho, ni!CI 
porque Dito tenha om muita consideração o 
presidente da provincia do Rio de Janeiro, que 
me honra11 pela imprensa com um~ contoJtaç,ilo, 
mas porque nãCI mo parece regular que os 
presidentas de provincia, arguidos nas ca-· 
maras, venham a imprensa tomar conta> uos 
representantes da nação. 

Nós noa dirigimos no gGverno ; a este cabe a 
defesa dos clelegalos que sustenta, Si o govet•no 
cala-se, nhi võm os seus Cyrnneus, como o nobN 
senador pelaBnhia. Si o presidente da provincia, 
emquanto estci. 110 esercicio do cargo, sente-ao 
nn nAcossidado do def3nder-se de algumas ar
guições que lhe sejam fuitas no parlamento, 
deve, .a mou ver, dirigir-sJ no min1st:•o compe
tente, que, no proprio interesse da ndministra
çl!o, mandara p11b!icnr a defesa. 

Si o presidents rl'1er usar rlo direito, que a 
todos os cidadãos assisto, dG defen1et•-so pela 
imprensa, parece-me que devo antes l'enundar 
o cargo. 

E a. este respeito, jáque mJ ouve o nobre 
presidenta do aonsclllo, desejava conheuor n 
opinião de S. Ex.. Po1em os p1•esidontes dO 
provincia virá imprensa, antes de renuncbt• o 
cargo, travar polemica com os represon tantes 
da nação e tomar-lhes contas, 011 devem dirigir
se ao ministe1•io, quo, s~guramJnte, desejando 
ver ,qeus delegados livres rio toda a censura, se 
apressará em dar publicidade li defésa 1 

Entenderá S. Ex. que os presidontes não po
dem prescindi r destas respostas pel:l imprensa 'I 

Eis o. razão por quo niiJ des3java tomar om 
consideraç~o o argumento do presidente da pro
vincia, si não fosso ropro:luzilo noota casa, Si 
o nobra senator o acoitasse, cu responderia. 

O Sn. DA.NT.I~ :-Dis-a V, Ex. a sua opinião; 
mas queret• que oll dê a minha préviamente ••• 

O Sn. Conmn1.1 :-Si, s~gundo os ostylos 
inglezes, ó cousa reparava! responder-se do 
uma pnra outm casa do parlamento, paroca
me que menos rogular ó quo na tribuna pnr
lamont~r se esteja respondmdo aos pt•esidontcs 
do provineia, q•;ando n nossa quostilo ó com os 
ministros quo os mantôm na poJiçiio. 

Creio, Sr. pt•osidento, tor domon•trndo mais 
uma vez no nobre soundot• pela Bnhia a muit~ 
import,ncin quo ligo da sons palnvrns. Ntio 
mo leillbro do nenhum nrgnmonto, produzido 
pelo nobrJ wn·Hlor cm elo Cosa do nclo quo con
suroi, quo niío fosso por mim considot•ndo. Si 
ha alguma omissito involuntnrin, ospot•o quo o 

nobro sonadot o doctaro ora mà!a um 4oa apartas 
com quo hoje tiio obs&tiUioso.tnint<J mo tom 
distinguido, 

O Sn. DANT;~S :-0 nobt•o ~ellJidOl' confirmou 
mais um" vez o seu talento, mas ni!o me con~ 
venceu; 

O Sn, ConnEIA :-Julga portanto, o nobre 
aenalor que nito ~sq_uoci nenhum do seus III'• 
gumentos. Nada ma1s tenho a. di~.er. 

.. . 
DISCURSO PROFERIDO NA SESSAO 

DE 26 DE JULHO DB tssa 

FORÇAS lll.'l llAR 

(Vid. p~g. i92) 

o Sr. Almeida Ollvelrn. (mi
nistro da marinha):- Sr. pro.a.ento, pedi a 
palavra pm•a dar ligeira resp!lllta. às consiio
raçõcs, quo aqui têm sido produzidas a res
peitCI .do projecto que se acha em discussão. . 

Devia di~er alguma cousa sobro l o discurso 
do nobre senador pela Bahia; mas. além de 
que,.quando tive a honra de fallnr após o nobre 
Sr. senador pela p1•ovinaia de Santa Catharina, 
dei n S. Ex. antecipadamente a devida respos
ta, ainda ngora acaba de abundat• nos mesmos 
termos do meu discurso o i!lustre Sr. senador 
pela provincia de :Mato Orosso, já. quanto ás 
companhias de np:·endizes marinheiros, já 
·quanto ú construcção do novns navios de 
guerra. 

1\leu fim, Sr. presidente, é, pois, J?rincipal
mGnto ac'ompunhar o discurso ulttmamente 
proCol'ic!o pelo nobre senador pela provincia. do 
Paranó.. · 

Antes, portim, de entrar nl ma teria do mesmo 
discul'.>o, devo dizer no nobre senador que 
acaba de sentar.se, que hqjo pela manhil 
aslignei ordens relativas á llotilha de Mato 
Oros~o. Não só mandei proceder a reparos em 
dona navios q_uc se acham em mau estado, 
como nutori~et a remessa do torpedos a que 
·s. Ex. se raferiu. 

Sr. presidente, noton o nobre senador pela 
provincia do Paranli que l1a grnnde numero de 
ugas em al.~uns postos da ~fficia!idade da 
armada. Tendo hn pouco p11bltcado ump. pro
moção de officiaes subalternos, superiores o ga
noraes, o não havendo, por consequencia, vaga 
a preencher, a não seL' a do um i• tenente, que 
por molostia acaba do passar p1ra a ·2~ classe, 
pareco-me que o nobre senad.:r pelo Puranã 
só podia so referir á classe d03 2•• tenentes. 

A classe dos 208 tenentes níío póde deixar do 
osLal' incompleta. E' olla do 2,10 officiaea, mas, 
nem só a escola do marinha n:1o dó. pessoal para 
proonchol-a, como quandCI foi fix •do o respectivo 
nu moro lovo-so em v:st'1 doixm• o quadro com 
o>pnço para roccb~t· os aspircmtcs que DCI fim 
do dous nnnos tôm dit•oilo 9. sor promovidos. 

A' vista d.1s vag,,s qlle so di'ío na cl<~ss~ dos 
2"" tonentos, pet•guntott o nobre. sanador si nilo 
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seria Óonve:tionte cra:1r um:t 2• oscob de ma
rinh~. 

DJvo r.-:spondot• no nobrcl senado•• quo n~o hl 
mc.asidadG do dua~ escolas de marinhn. 

O Sn. 1\ll!liRA Dll VASOJNOEI.L03 :- Apoiado. 
O Sn. 1\II:.IsTno DA 1\IAnJNIIA : - Si p:~re

ceu convoniontl crJar-so m!\is uma oscob 
milit<H' 11a p•·ovincia do Riu Oran !e do Snl, 
ó por,JUO, como bom sabe S, I~~., o pessoal 
do oxe:·cib ó mu't1 mli'J numoros) do CJ.UO o 
da nrmada. • 

R .leva depois n tn1•, Sr. p•·eslchnto, quo, 
si c•·e~aeemos uma 2• cs·~ob d3 marinha, 
nugmenlat•iamos essa mesma classe d 1 . 2°' 
tenente•, que S. Ex. reparou estar incompleta, 
quero dizot•-mnis facilmente seria prnmchidn 
!' cl~sso do 2·>• tenentes da armada, _que, con1o 

.J 1 dts.~o 11 S. Ex., de·.-o estar mesmo meomplota 
pat•a dat• Jogar 11 promeç:lo d JS gn:~t•das-ma
rinha, logo r1 ue t nham concluido o prazo 
márcndo n11l~1. 

Perguntou lambem o nobre senador qual a 
raz:lo po1• que se muclo·.1n oscol:l do, madnha 
para n ilh • das En~nd~s, e a vnntagem quo estll 
mudança tom prod<~zido. 

Senhores, a murhlnç t t\Ji cletermin~d' por 
cnuEa das condições om que se achava 11 escola 
no : rs na! de Hllll'i nha. Eranc:mhado o os paço 
jll i ara os est11dos, já para ns accommodações dos 
altlmnos, o o pt•oprio arsonnl da marinha, com 
o desonvoll"imento r1o1e tom tido, precisava 
da parto uo rn!ificio occupn·Ja pel-• ~scol.1. Tendo 
o meu llntoces;o: do tiral·n d'alli, preferiu a 
ilh:~. das Enxada~ pot• s:r pertencente ao Es· 
t11clo o existil•em nolla edificios, ql1l poliam 
ser e estão ser..clo aproveitados con1 plquoaas 
obras, q 11e p 1rn i•so o c mimdaram faze•·· 

Accommoda n escola 80 ostudnnto.s, e o estado 
nnilnrio d~ ilhn, sogJn·lo as informaçõe1 CJUO 
mon l!o1J o mndico onca!"l"eZado d~ vlilat• poln 
S'ule dos ulumnos, ó o mais fuvorarel, 

O Sn .. B.1R:i.? <J..• L.\1U:l.\ :- Dous p1rmHta 
que contmuo. 

0 SR. MINISTRO D.\ 1\JAniNfiA:-Ha opiniões, 
o ninda o anno p.1ssadJ no senado se mlnifes
tnram, sustentando que a escola do marinha 
dwo e~tar a bJr·d~ da embarcações para isso 
npropr1nrlag. 

O Sn. B.m:i.o 0.1 L.\GUNA:-Apo"ado. 
. O Sn: 1\JJ:-iiSTno n.1 M.\UIN:u: -Mas h a 1>>111· 

bJm quJm o. i no que olb se 11~ha molhar em 
ter r.• do q uc a bo1·do. . 

P11rec~-u11, S•·· p:•osidente, que o novo .local 
da o~cola d~ mnt•inhn, jl pelas co~dições do sun 
saluiJridade, já pelo espaço ela que dispoom os 
nlumnos p:"'" lotlos os oxorciciolquo são nocos
snrios, slllisfuz intoil•amento ns o:~:ig.mcias do 
um:~. e elo OIÜI':\ D<oinião, l'ois pó.lo-so dizer que 
olln ost:i simu1t:meamonto no mar o om terr;t, 

0 Sn. Mll!U.\ Dll VASCONCELJ.Ol:-Apoi:Jdo. 
O Sn. llltNiS1'no n.1 ~LIUINII.\:- Junto. d 

ilh:\ cm quo o lli collocndn n escola acha-se 
fu.n.Io:•tl~ 11.11 b:·iguo, no qunl tod,:s as quintns· 
fo11·ns omiJn•·cam os cstuuantcs par·n bzorom 
oxorcicios do mnnJIJrn; o no fim elo auno,depois 

d~ on.~ot•J·ndns a~ n11I11s, snhcm o!les n f:~zor 
cruzeiros, quo sl pt•olong-nm ntó quusi :i entt•à. 
da dos ostudoa no anno seguinte. Pat•oee, po1• 
consequoncia, Sr. presidont~., que nud~ ao 
perdeu com a mudança tla escola do nmrinha 
do Jogar cm quo estara pn•·n o lognt• om que 
a~ acha. 

Pelo contrario, luc:·ou ell~ com a sua nova 
situnç!!o, pois tem tudo quanto ti preci.~o no bom 
est~•· e dos~nvolvimento dos alumnos. 

Outro ponto r:o discnt•so do nobN senador 
pelo Parnnà foi o collegio n:~vnl. 

Perg11ntou S. Ex. si nilo se póde' sopprimil• 
o collegio naval, e, no caso negativo, isto ti, 
no caso ~o d2vor ello aor conserva !o, si niio 
convóm qua seja reunido a escola d1 marinha. 
a l'azilo por quo ae creou o collegio naval. N:lo 
temo1, Sr. presidente, instrucção inforior con
venientem3nte organizada, de modo CjUO satii• 
faça ás ueceasid~des do ensino superior em quo 
deve actuar mais o elemento scientifico do qu~ 
o litte!•ario, Quando não tínhamos o collogio 
naval notava-se nos est11dant9s, quo se desti· 
navam A escola de marinha, uma falta de pr.;. 
paro, que não' deixava de inlluir desagt•a.larol
mente no resultado dos seus .est11dls superioras. 
'A falta da mathemntica era sobretudo muit<> 
aensiv:Jl, o que desde então ao tem trataJ.<> dJ 
reme~iar. !llns nllo foi unicamente por isso 
que n~ creou o collegio navn!..Teve-se em vista, 
por um lad;;, desde logo habituar oa moços, que 
s3 dest:uam a escola de marinha, ao regimen 
militar proprio da sua fut111'a carreira ; por 
o11tro o.ttmhir para n me~m~ eacob os jovens 
pob1•ei, sobretudo dns províncias, que não IÕ~1 
recursos para buscar outra formatura. 

Sabe llerf3itamento o nobre s~nadJr pelo 
Paraná que ainda não mudaram as condiçõea 
do tampo em que foi creado o col!egio naval. 
Nem só 11inda nilo pudemos tol'nar butanto at. 
trahento a carreira da m:1rinhfl1 como aind~ in
felizmente· não temos instrucç~o inferior orga
nizada de modo que, miniatrad.a ando quet• quo 
s3ja, Fossa habili tnr para as matric11las do en
sino superior, o11 abrir as porhs desto ensino 
a todas aquelles que preten1en1 sogui!-o. 

Quanto á reunião do coll~gio naval com 11 
escola de marinha, Sr. presidente, idén apre
sentada pelo meu nntecossot• no se11 rel11torio, 
devo declarar que estou d~ inteiro accc\rdo com 
S. E.x.. . 

A reunião do~ dous o.<tabelocimentos no mes
mo !Jgat•, além de aJlproximar o esh•eital' em 
laços fratel·naes 01 alumnos do collegio e da 
escola, o que não será sem atreito para a disci
plina o cordi 11id11de, que deve haver entre .com
panheiros da mesma classe, não deixará de in
fluir favoravelmente no de~onvolvimentQ intol
lectu:ol dos nl:.imnos do collegio, que terão occa
siiio do assistir nos estudos de seus compa
nh9iro.,, o assim antecipar conbocimento1 quo 
postet•iormonto hllti do adquirir. . 

Mas, Sr. p~osidente, parn dar execução n este 
pensamento, ha uma difficuldade pra.tica, q 11e o 
governo· não pódo vencer. E' n falta do um 
prédio, em que so possa reunir o collogio o n 
escola. O prédio, que existo na ilha, ncom
moda a escola, mns nito tom cnpncidnd3 para 
roceiJot• o collegio. A querer o governo transferir 
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o ·collngio para a ilh~ das Enxadas, seria no· 
coa,nrio proco ler a obras que act11nl·nonto nu o 
podem ter lagar. . 

Dev,.mos, pois, tratar de concluit• na obt•as 
nece-sat·ias ti escola, para depois Cliilar da 
novD. collocnçlio do collegio. 

Sr. pt·eeidento, de]wis dos documontoe que 
foram publicados no DiarioOfllc'at, at•espeito 
do berí-b~rí na divisilo de .evoluções, purocia 
que nilo podia maia set• posta om duvida a ver
dade JlOt' mim sustentada na camara dos depu
tados, de que 11 nenhum facto culposo se devo o 
apparecimento do beri-beri a bot•do dá' corveta 
Nictheroy. · · 

Entretanto o nobre sonndot• pelo Pnranu, niio 
obstante ter lido esses documuntos, pois que a 
elles se refet•iu, ainda voltou li quostito para 
notar que o bnri-beri podia tor o desenvolvi
mento quo t"ve, socundado pela falta de·hy ~·ie
ne no d •rmitorio das praças, bem como pelo fa
cto de não terem estas roupas quo as preservas
sem da humidade, a guo se tem attribuido o 
apparecimento da molastia. · 

:>im, Sr. presitlente, como disse na camara 
doa deputados, o exame medico, 11 que na B •hia 
se procedeu na c·orveta Nictheroy, e de CiJUe 
dão noticia documentos já publicados no Dia
·tio Ofllc;az, deixa fóra de duvíd·.t, mostra de 
moJo inc 1ntostavel quo . nenhuma faltà <le 
hygiena havia a bordo dos navios que compu
nham a dil'isão do evoluções, capaz ou niio de 
determinar aquella epidemia. 

Além do outroq medicas, doua dos mais dis
tinctoa lentos da escola de medicina da Bahia, 
procederam a rigoroso exame quer na N ctlte-
1'0!J que~ nos outros navios, concluindo por 
emittir o parecer de que encontr!Lram-se todos 
os navios nas melhores condições do asseio que 
era posaivel. · 

O Sa. LEÃO Vllr.r.oso: - Medicos todos elles 
muito competentes e acima de toda n excepção. 

0 Sn. MINISTRO MARINHA: -Quanto ás 
roupas, que, segundo o nobt·e senador pelo Pa
raná, n!io eram apropriadas, devo declarar que 
quando a corveta N i.,cthe,·oy o os outros navios, 
que compocm a divisão de evoluções, sahiram 
da córte, todas aa praças tinham as roupas de
terminadas peln tabella do fardamento, não se 
tendo distribuído roupas do lã porque, como 
S. Ex. deve s•ber, segundo as leis em vigot•, niio 
se distribuem roupas de lã senão as pt•aças que 
se destinam ou vão viajar om c)imaa frioq, c~so 
em que não estavam as guarlllções dos nnvwa 
dn dtvisiio do evolu~.ões. 

Porguntou o nobt·o sena·lor:-porque niio se
guiu immodiatamente para o sul a corveta 
Nicthol'o!f_, nponas se manifestou o bari-beri a 
sot1 bot·•lo 1 · 

Tamhom a resposta a ostn pergunta estí• em 
documentos já publicndos no Diario Ofllc;al. 
O chefe da divisão do evolnçõos, om cinta d·• 27 
do me1. passndo, fe1. a pl'imoit·a cnmtnunil'nç:io 
roh•tivn no apparocirnonto d" molestia-. Immo
rliat"mont:o •lei or.lom par.t r1uo a divisüo so
guisso para o S11l. 

No clia 5, porem, clost:o mo" enviou o chof<J 
da di visito no njudn.11t:o gonot·nl dn nrnmdn nm 
telogt•nmma di1.ondo quo niio tinha cumprido 

aquella ordem porqua não lhe tinha sido poa
sil·ol njustat• canina do mnnt.imentos o de outt•os · 
set•viços, em consoquonciu dos clins do fostus na
cional o fol'ic•dos, 'luu HO dot•nm no pt•íncipio 
dos to mez na c apita da Bnhia, -

Dem •i e, estando. n. gun.rniçiio da Nictlwroy 
nlllito t•e luzida, e havendo o chef<J do cot•po de 
snudo da nrmnda aconaolhado quo se mandasse 
limp:w o drsinf.•ctnr o pot•ão desse navio, ape1.ar 
do se ter reconh,cido qun ao achava limpo, or
denei que pari!- esse fltn viesse li córto antes de 
lie .. recolh 1t" :1 Santa Catharina, onde se acham 
os ou.lros navios. 

A onC.Jrmtu•ia, que mandei· crear na ilha do 
Governador, teve por fim receber oa beri-bericos 
vindos do not•ta. 

Nilo se augmenta com ísqo a despeza, pois 
tinha nlli o Eshdo um propt•io nas necos~ariaa 
condi\'Õ''S pnra ao montar a enfermaria.,onde etfe. 
ctivamente se achum cincoenta e tantos doen
tes, E' uma enfúrmai'Ía provisorifl, que manda· 
t•ei fechar logo depois da convalo'lcença doa 
bed-bericos, ou qu·> poderá ser conse.rvada para 
prestar iguaes serviços .em occaaiilo em que o 
hospital não possa r~cob"r doentes. . 

Insistiu o honrado senadot• nas accusaçl:íes 
t'·itas no commandante do transporta Pul'ús, 
dizendo que elle trazia sou navio pouco asseia
do, matava de aêde as pt•aças que conduzia 
pat•a o norte, o sem necessidade alguma entrou 
no porto do Maranhão. Tambem disse o nobre 
senador que foi muito long-a a viagem feita 
por aquelle transporte, da província do Parâ 
para a do Ceat•á. 

Quanto á falta do ngun, Sr, presidenta, niio 
sei como ao podaria dar, uma ve7. que o trans
porte tinha tanques pnra 11.000 litros, e se 
haviaabastocido com 2.001) e tantos litros de 
agua, que eram muito sufllcientes para uma 
viagem a Fortaleza ao Para, que no maximo 
devia durat• 6 dias. Tocou o commandante, é 
vcrJnde, na capital do Maranhão, mas não foi 
tanto parn. tomar agua, de que não tinha neces
sidade, como para rec~ber viveri)s e refrescar, 
o que era conveniente, a vistr. da grande quan
tidade de of!lciaes o praças que conduzia o 
transporte. 

Quanto á demora da viagem, para sq ver que 
nenhuma houve, basta notar a V. Ex. que o 
transporte ao demorou 5 dias na provincta do 
Maranhão a 6 na do Piauhy, por ordem dos 
respectivos pro,identoa. 

Finalmente, quanto ao asseio parece que o 
nobre senador devo dar algum peso as palavras 
de um ofllcial superhr da arma<ln, aceitando a 
declat•açiio, aliás cor!•oborada por documentos 
que espontaneamonto lho offerecrram os offl
ciacs do batalhtlo do infantaria que elle con
duzia p~ra o Pnrli, d<l que o mwio so cou.ervou 
Bem pro com o asseio r1ue ern passivei t\ vi~ta da 
g'l\lllde ngglomornçiío do Jl'!B~oas quo con
duzia. 

Sr.p1•esidento, :1 vista do apartos que,qunndo 
orava n nobre son~dor poh província do Santa 
C:ti.hnrina, dou o nobt·o sonndot• pola província 
de Minns Got•nos, o St•. Aifonso Celso, decln
t•au<ln,na sna antnt•i7.ndn OJlinii'io, quo o c>nsolho 
n:wnl ó tllnn oxct·os,oncia inutil, quo bom ao 
potlo Hupprimír som proj uizo algum, ontonclou 
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o nob1·e. senador pol!l p1•ovincin do Pm•antl 
ljUO dOVlll JIOI'g"UUtnt• llO gOVOI'UO 'si Ostl\ do 
accórdo com essa opinião. 

S1•, prosidento, sOoi'·l cato ns~umpto jtl fui 
. i~tOI'I'ogad_o n~ ca.mara dos deputados, o nhi 

li v~ occas1~o. de d11.~1' o quo penso. Respeito 
multo a optmão do IlhtstrnJo senndot• poln pi'O
vincia. de Minas Gornos, pois vejo em S. Ex. 
supora.bunc!:tncia d~ .c~ndiçõos para escla
recer M,ons•J!ha!' o du•tgu• o p~rttdo do que 
S. Ex. o pt•oenl!nento chefe, ·a tolgo, Sr. pro· 
si lente, quando ostott elo nccór,lo cotn S. Ex. 
Mas S. Ex. mo pet•mittil·a di1.er quo o 
conselho nava.l é uma instituição muito util 
para o serviço da. mal'inhn. lnstituiçilo desti
nada a aconselhar o ministro nas dolicadtiS 
questões que entendem com a pàrte technicn do 
serviço, pos.!O garantir a S. Ex, que tem sid), 
e é oft'·Jctivamente, uma grande ,garantia de 
acerto. Só ao falia do conselho naval, no meu 
humilde entender, por11ue ó peq.uono o .seu 
pessoal. 

Augmento-se, Sr. presidente, ess1 pessoal, 
introduza-se nelle o elemento technico, de que 
necessita, e estou corto <lo ~ue oll•1 ha de cor
responder á espoctlltiva publica, pt•oduzindo os 
melhores t•osultalos, e elevan lo-se com ce1•toza 
ú altur.t de igu~os instituições em outros paizes. 

U mn das t•azües por que o!! e se torna tis vezes 
pouco sympathico, ô o parecer quo se lhe p3d •, 
sobre as promoções da arma :la, Parece-mo, po
rém, que si esse espinhoso trab:~lho nlgama vez 
merece justo reparo, ha de ser feito do modo 
irreprehen,ivol d~sde que fó1• augmentado o 
pessoal do conselho, ou que um maior numero 
d·e officiaes forem ch~mados n dar parecer e 
emittirjuizo sobre o me rito d~ seus companhei
ros. 

Segundo a lei de promo~õos, Sr. prosid~ntn, 
tanto se considera temp1 de embarque o do offi· 
cial, que se acha cm navio f,m lendo em qual
quer porto, como nc1uello que faz ou tom ftJito 
via..~nns na oceano. · 

Foi de conformirlade com e'sas disposições 
que ou fiz . a ullitn:l promoção, contomplnndo 
nella. tanto otllciaes que tinlmm feito viagens 
no oceano, como nqaelles que tinham comple
tado o seu tempo de embarquo om tlotilhas ou 
portos. 

A' respeito do corpo de fazenda fez o nobre 
senador duas obsol'vaÇões : disse quo se tom 
nchado alcance4 em muitns contas de responsa
vois, c que a 3• classe dos officiaes de fazend·1, 
como as dos 2°' t3nentes da nl'llmda, se acha 
incompleta. 

Quanto aos alc:mces das contas <lev . .> dizer a 
S. Ex. qno tenho expedido ao nece>"a.rias 
ordens para que sojam indemni1.~tdos n 1: t•azilo 
ma<·cada pela lo i, por rnoio de descontos nos 
voncimont.os do" l'csponsaveis. 

Quanto ao estado incolllploto d11 3• classe dos 
officiaes de fazenda, devo dizer a S. Ex. que 
por n1'io havor necossi<!n.de do termos maior nn
mot•o do officiaea do fa?ond:t do <JUO o que 
o~isto, ó que n. 3• clnnso ost:\ incompleta. 

E' poln. 3• classe que comoçnm os officinos do 
fo1.onda a sua carroim. Tornn-so, pois, proci>o 
q11o oss11 cla•."o sompre tenha claros para quo o 
governo posan lldmittir aquollos que forem 

nocossat•ios MÓ ·o num oro mar.,ado na lo i, Si, 
como aqui lomllt•ou o noht•e sonador, o senado 
fizesso por uma voz fech:<l' n porta dossa classe, 
poum•ia a<sim evitai' qtte ao nngmontasse a 
clasoo dos officiaes de fazenda, m"a, pot• outro 
Indo, ]lOI'ia o govot•no cm ecuburnços, Cl'e 1r-lhe-ia 
transtol'Oos, quando, ton lo necessidade. do 
pnssat• otllciaos da. 3• pa.r11 a 2• classe o desta . 
para a i•, · ficassem muitos claros na 3•, 
sem meios do preencho l-a, 

A raspei to dus madeiras q uo so acham ao 
tempo m arsenal e na ilha dns Enxadas, o a 
rp1e po1• mais de urna vez se tem referido o no
bre senadoa•, o que me cabe dizet• a S. Ex. é 
q 11e o zelo.•o inspoutor dd arsenal de marinha 
esta trat11n lo de inventariai-as e recolhel·as, 
afim de serem aproveitadas do melhor modo 
passivei. Em visita que fiz á serraria do arse
nal tive occasilto de ver que muitas dessas 
graa1dés madoit•os já estão sendo dosdobra,los e 
app!icado> às diversas construcç~es que al!i se 
estão fazendo, · 

S1•. presidente, o nobre senador pelo Paraná, 
depois de te1• tt•atauo de varias negocias relati
vos ao ministet•io da m~t·inha, dirigiu-mo per
guntas relativM ao miniRLerio do imporia e ao 
·da agricultura, observando quo pela solidarie
dade ministerial o'tou eu obrigado, nem só a 
,.]ar-lhe explicações a respeito dos netos ue que 
S. Ex. tl'atou, como a j ustifical-os dus accusa
ções que lhos faz!a. 

Eu devia, Sr. presidente, deixar a resposta 
aos meus illustros companheiros d<l ministel'io, 
por cujas pastas foram expedidos os actos a que 
alludiu o nobre sena·lor. Tnes são, porém, a con
sideração e o l'espeito, que me me1•ecom o hon
rado senador pelo Parana, que não quero dei
xar de informar a S. Ex., tanto 9.uanto fôr · 
passive!, a respeito ja do aviso expedtdo para a 
pt•ovincia do Sergipe, jâ do imposto votado pela 
lei do orçamento do Paraná. 

O S1•. minista·o do impe1•io recebeu tele
grammil. communicando que se tinha encerrado 
a assembléa do PM•anú, o havia sido votada a 
lei de fundos,pnt•a fazer a qual fóra convocada a 
mesma ass,mblóa, mas não se lhe mandou dizer 
o conteudo da lei. 

O nobre senador terá opportunamento co
nhecimento uas disposições contidas nessa 
lei, logo que alias sejam aübid <S do governo. 
. O aviso expedido para a provincia de Ser
gipe (sinto estar em divergoncia com o no' •ro 
senndor n. quom reRpondo), ó um aviso porfei
t~tmento cort•octo. Como sabe V. Ex., não de
pendnm de sancção na leis provincin.es l'olativns 
a int<Jresses municipaos. On, a lei de que se 
trata no aviso nqut lido paio nobre senador, 
versa exa•,tamanto sohre interesso • municipar.s. 

Disse o nobre sonadot• qtte o (IViso est:l em 
op;1osiç:io a divot•sas resoluções tomadas sobro 
consulta do conselho do Estado. Eu desejaria 
que S. Ex. lasso aqui essas ro~oluções, afim 
do podermo.< npraciat• os argumentos nnllas rlo
t!u~idos, pois ostou pot•suadido de fJUO sejam 
qunos foram os seus fundamentos, n,.nhtlm 
dol!os porleril prevalecer sobt·o a rlara o termi
nanto di;poúç11o do acto addicional, que de
clartl quo os presidentas do provincia nlto dovem 
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sanccionnr leis i'OlaLiv.i·l !\ oconomiu o inlm·os- · \'O~so, so:n pi•ecedoilCia ele pi'OposL:l tlu. cnm~t·~ 
ses municipMs. . I munic' p!ll. » 

Parn prov.\r <JUO cst~ ó a cbuLl'in 1 vor,Ja- Ainda pOi'S'UnLou o no'Jro .snnn•lor o qua }Jr;-
deira.- pormiLLia·-me-.\. o sona:lo lot• um p~quono Lendo thz~1· o go\'Orno J•clat.vnmouto no rogu. 
trocbo das in·trnoçõoJ <lala9 no9 presidentes elo' llm·nto oh vb~iil f•lrren, o à questno do incem· 
proviiloia, um· 1835,. para o:~:oJuç~odn neto nl- pntiuili<lade suscilll.d 1 oru Poi'D!IIn 1JliCO com re~ 
dicional. Eis o que Bo ltl nessas inslJ'llC('Õ·1S (lê): bçito ao Dr. BnrrJ'J Guimlll'iics. 
, . « Sobi'O qual<JUOr trnnsgt•ossit9 elo ;,rt, 10 § 4> Abstenho-me d l chw I'O li~osLa n osto rospeito 
e!llact~s, de quo.s1 não n~ccss:~n s~ncção p:·o· por:1uo onobro aon1dor roferiu•Sl 11 n ·socios 
s1denc:nl, o pres1Jo'\to d.e pt•ovtnpia 11~0 dove que penlom dedecisilo d~go·;cJ•no, cu,ja o;1:nitlo 
nnnnl.la~• o acto leg1slatJv~ prof'!uls:ttdo; deve nii 1 [.ó lo. se~ antccipadnmentl doclarach. , 
antes llg"ltard!ll' d~ nsscmblo·t provJncJnla rc,·o· · . . · . . 

, gaçiio do 8 o,1 prop1•io acto, enviiln lo-lhe tis N· ··: . D tpo a do p·~bltcndc~ 03. a~ tos, o nobre s, nu· 
'ellimações quo contra talacto!Jouvor r~couido dói' tol'IL o~cnsulo do JR9Utur sobre ollo.~. OS·l• 
viato'quo·t;or:osto art. 13 lt!lo se podem consi~ mo e np!'ocml os como cntan ler. · 
d~rnl; :tn.,s rosoluç1íos no mimel•c 'd tquellas, que Pa:•oce-mo, Sr. pi•osi•lon to, que t mho restlOD· 
ncc·ossítnm do·""an:cç:io;no:n P.Jlo ~rt. 2,0 c:t'lo à cii:lo t\ tongn s1rio do pe~s:un~a1 q•\o mo cl!rigiu 

·nfise:nblêa·gernl pt•over d1 rom·.·d1o, u111dn ljlle o nobre senndor pol~ prJVIIJClll do Pat•nnà; ·por 
o acto BJja evi"!ontemento illognl, como nn. hy- isso concluo padindo u V. gx. e ao B ·n~d:i quo 
potheso do transferir uma foiru pnra sit'o ~i- mo dosculp !m si n~o cu:n;wi b1m o m1u devo r. 
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