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IKTOIGEI 

Actns s 
Em 7 de Junho. Pag. 50. 
Km 8 de Junho Pags. 50e51. 
Em i'i de Junho. Pag. 93. 
Em 10 de Junho. Pags. 1 e5. 
Em IS de Junho. Pags. 105 e 106. 
Em 23 de Junho. Pags. 176 e 177. 
Em 25 da Junho. Pag. 177- 
Em 28 de Junho. Pag. 201. 

7%(l(litauientos : 

DO SR. AFFONSO CELSO 

« Volte o projecto (sobre liberdade de cultos) a 
commissao de legislacao, para ser por ella re- 
considerado em conferencia com o Sr. Ministro 
da .Justi?a, ao occupar-se com a reformajudi- 
ciaria. » Pag. 27. 

DO MESMO SR. 

(Ao raquerimento do Sr. Saraiva sobre a estrada 
de ferro da Bahia). 

« Requeiro que aocrescentem-se os seguintes que- 
sitos: 

5.o Que estudos tem feito.ou que providenoias liaja 
tornado, aceroa do resgate da estrada de ferro 
de Santos a Jundiahy ? 

O.o Que economia realizar-se-ha na administrac-ao 
'e (isoalisacao das estradas de ferro do resto do 
Imperio, adoptado o piano de um prolongamento 
o ligaeao, proposto pelo engenheiro Dr. Silva 
Coutinho, no relatorio de 20 de Outubro 
de 1886?Pag. 53. Approva?ao. Pag. 142. 

DO SR. OANDIDO DE OLIVEIRA 

« Convidando-se o Sr. ministro da agrioultura 
para assistir a discussao » (do projecto de co- 
lonias agrioolas.) Pag. 99. 

Aflfonso Cclso (O Sr.) Discursos: _ . 
Liberdade de cultos. (Sessao em 2 de Junho.) 

Pag. 21. 

Projecto do Senatlo, lettra B de 1380, sobre 
habeas corpus (Sessaoem 2.) Pags. 24 a 25. 

Idem idem. (Sessao 2.) Pag. 27. 
Informacoes sobre as estradas de ferro da Bahia. 

(Sessao em 9.) Pags. 52e53. 
Resposta a falla do throno. (Sessao em 12.) 

Pags. 84 a91. 
(Visconde de Ouro-Preto.) 
Projecto de colonias agricolas. (Sessao em 15.) 

Pag. 98. 
Bancos de emissao. (Sessao em 20.) Pags, 127 a 

136. 
Oarsio de Cotegipe (O Sr.) Discursos; 

Negoeios da provinoia de Minas Geraes. (Sessao 
cm 1 de Junho.) Pags. 4 a 7. 

Liberdade de cultos. (Sessao em 2.) Pag. 19. 
Idem idem. (Sessao em 2.) Pag. 20. 
Informacoes sobre a estrada de ferro da Babia. 

(Sessao em 4.) Pags. 31 a 33. 
Eleicao de 2° vice-presidente do Senado. (Sessao 

em 4.) Pags. 33 c 34. 
P.esposta a falla do throno. (Sessao em 9.) Pags. 

63 a 67. 
Projecto sobre a indemnisacao aos ex-proprielarios 

de escravos. (Sessao em 19.) Pags. 107 a 117. 
Idem idem. (Sessao em 22.) Pag. 158. 

Ktarros Barreto (0 Sr.) Discursos: 
Eleicao de 2° vice-presidente do Senado. ("Sessao 

em 4 de Junho.) Pag. 33. 
Candida de Oliveii-a (O Sr.) — Discursos: 

Liberdade de cultos. (Sessao em 1 de Junho.) 
Pag. 7. 

Kegocios da provinoia de Minas Geraes. (Sessao 
em 2.) Pag. 17. 

Liberdade de cultos. (Sessao em 2.) Pag. 18. 
Ampliaijao das attribuifoes dos presidentes de 

provincias. (Sessao em 2.) Pags. 22 a 26. 
Idem idem. (Sessao em 2.) Pag. 24. 
Eleicao do 2° Vice-presidente do Senado. (Sessao 

em 4.) Pag. 34. 
Rectifioacao. (Sessao era 5.) Pag. 33. 



Resposta a falla do throno. (Sessao em 6.) Pass. 
41 a 46. 

Perdao a urn sentenciado. (Sessao em 11.) Pag. 68. 
Pi-ojimto de colonias agricolas. (Sessao em 15.) 

Pags. 98 e 99. 
Idem idem. (Sessaj em 15.) Pags. 101 a 103. 
Elevagao de ap'>sentad( ria de nm tenente ho- 

norario. (Sessao em 21.) Pags. 144 e 145. 
Ultima resolueao do Cons Iho de Estado pleno. 

(Sessao em 26.) Pags. 181 a 187. 
Negocios do Coara e a Guarda Nacional. (Sessao 

em 30.) Pags. 202 e 203. 
Forcas de terra. (Sessao em 30.) Pags. 213 e 214. 

Con-eia (0 Sr.) — Discursos : 
Dispenaa do cargo de president? do Senado. 

(Sessao em 1 de Junho ) Pag. 2. 
Liberdade de cultos. (Sessiio em l.)Pags. 9a 12. 
Idem idem. (Sessao em 2.) Pags. 21 e 22. 
Eleifao do 2° Vice-presidente do Senado, (Sessao 

em 4.) Pag. 35. 
0 passamonto do Sr. senador Joao da Silva Carrao. 

(Sessao 'm 5.) Pag. 36. 
Resposta a falla do throno. (Sessao em 6.) Pags. 

46 a 49. 
Ultima resol :i;ao do Conselbo de Estado pleno. 

(Sessao em 15.) Pags. 96 a 93. 
Pmjecto de colonies agricolas, (Sessao em 15.) 

Pags. 104 e 105. 
Informacdes sobre a estrada de ferro da Bahia. 

(Sessao era 21.) Pags. 141 e 142. 
Bancos de emissao. (Sessao em 21.) Pags. 154 

a 157. 
Idem idem. (Sessao em 30.) Pags. 208 a 212. 

Dmitas (0 Sr.) — Discui'sos : 
Project;) sobre indenmisacao aos e .-proprietarios 

de e.seravos. (Sessao em x2de Junho.) Pag. 158. 
Ultima resolucdo (1) Conselho de Estado pleno. 

(Sessao em 27.) Pags. 193 a 196. 
Ellet^uo de novo presidente do Senado. Pag. 18. 

Eleijao para o cargo de 1° e 2° vice-presidentes. 
Pag. 33. 

Eleicao do 2° vice-presidents. Pag. 33. 
Eleicao do 2° vice-presidente. (E' eleito o Sr. 

Fausto de Aguiar). Pag. 41, 

Emcndas : 

DA OOMMIS3AO DE CONSTITtngAO AO PROJECTO DE RES- 
POSTA A FALLA DO THRONO 

0 periodo que comega : 
« E' muito agradavel ao Senado a certeza de que 

Sua Magestade o Imperador... » 
Seja substituido pelo ssguinte : 
« E' muito agradavel ao Senado a certeza de que 

se disaiparam os perigos que ultimamente amea- 
garam a vida de Sua Magestade o Imperador. » 

Em vez de : 
« Acompanhando os patriotioos seniimentos de 

Vossa Alteza Imperial, o Senado apressar-se-ha 
em resolver sobre a estincgao do elemento servil, 
como o bem publico o eiige... » 

Diga-se : 
« Acompanhando os patrioticos sentimentps de 

Vossa Alteza Imperial, o Senado apressou-'se em 
resolver sobre a extincgao do elemento servil. 
como o bem publico exigia... » Pag. 41. 

DOS SRS. VISCONDE DO OURO PRETO E DO CRUZEIRO 
E DO SR. LAFAYETTE 

Ao projecto do Senado, lettra E, de 1887. Pag. 154. 
Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 

a proposta do Poder Executivo, que lixa as 
forgas de terra para o anno financeiro de 1889. 
Pags. 50 e 51. 

Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 
a proposta do Poder Executivo, que fixa a 
forga naval para o anno financeiro de 1889. 
Pag. 177. 

Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 
a proposta do Poder Executivo, que fixa a 
despeza do Ministerio-do Imperio para o exer- 
cicio de 1839. Pags. 179 a 182. 

Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 
a prop ista do Poder Executivo, que fixa a des- 
pez i do Ministerio de Estrangeiros para o 
exercieio de 1889. Pag. 192. 

Emendas : 

DO SR. SILVEIRA MARTINS 

« Sempre que os tribunaes concederem ordem de 
luibe-'s cor.ius o paciente e queixoso, quando 
houve •, poderao comparecer acompanhados 
dos seus advogadns, a quem nao se podera 
negar a palavra quando em occasiao oppor- 
tuna a pegam, nem retiral-a sinao por talta 
do respeito devido ao Tribunal.—S. R. 
Pag. 12. 

DO SR.. VISCONDE DE OURO PRETO 

« Accrescente-se sem prejuizo da la discus- 
sao. » (Projecto sobre colonias agricolas). 
Pag. 98. 

DO SR. HENRIQUE D'AYILA 

Ao art. 1° da proposta fixando as forgas de 
terra para 1839. Pags. 153 e 154. 

DO SR. SILVEIRA DA MOTTA 
Ao art- 1" do projecto sobre bancos de emissao. 
1.a Em log:ir das palavras — Bancos de depo- 

sito e descontos — diga-se ; As companhias 
anonymas que se propuzerem a fazer operagoes 
bancarias. 

2.a A autorizagao para a emissao so podera ser 
concedida por acto legislative. 

3.3 No caso de ser concedida pelo Governo (caso 
nao passar a cmenda antecedente), nao podera 
esV autorizar emissoes para a capital do Im- 
perio sinao ate ao deposito de 100 mil contos ; 
e pelos outros 100 mil serao concedidas auto- 
rizagoes para a incorporagao de buncos nas 
provincias.—S. R.— Pag. 198. 

Escragnolle Taunay (O Sr.)— Discursos: 
Liberdade do cultis. (Sessao em 2 do Junho.) 

Pag. 22. 
Eernamles tla Cunlia (0 Sr.)— Discursos; 

Informagoes sobre a estrada de ferro da Bahia. 
(Sessao cm 20.) Pag. 120. (S. Ex. nao deu 
este discurso.) 

Een-eira Vianna (Ministro da Justiqa) (O Sr.) 
Discursos : 
Projecto do Senado, lettra B de 1886, sobre 

habeas corpus (Sessao em 1 de Junho.) 
Pags. 12 a 16. 

Idem, idem. (Sessao em 2.) Pags. 25 e 26. 
Franco deSa ( O Sr. ) Discursos : 

Resposta a falla do throno ( Sessao em Ode Junho) 
Pags. 62 e 63. 

Henrique dUV-vila ( 0 Sr.) Discursos : 
Resposta a falla do throno ( Sessao em 11 de Ju- 

nho ). Pags. 77 e 78. 
Forgas de terra ( Sessao em 21 ). Pags. 145 a 152. 
Idem idem (Sessao em 27. ) Pags. 199 e 200. 



JTagimi-ibo ( 0 Sr. ) Discursos : 
Pedido dc inforraacoes ( Sessao em 20 de Junho.) 

Pags. 124 e 125. 
JTouo Alfredo {presidente do consdho) 0 Sr.: 

PablicaQao deactos officiaes ( Sessao em 1 de Ju- 
nho ) Pags. 3 e 4. 

Ampliafa > das attribui^oos dos presidentes da pro- 
vincias ( Sessao em 2. ) Pag. 24. 

Informaeoes sobre a estrada de ferro da Bahia 
( Sessao em 9.) Pags. 53 a 55._ 

Resposta a (alia do throno ( Sessao em 9. ) Pags. 
57 a 02. 

Informacoes sobre a estrada de ferro da Bahia 
{ Ses^So em 11. ) Hags, 70 a Tz. 

Pedido de informacoes. (Requerimento do Sr. Ja- 
guaribc ) (Sessao -11120.) Pag. 126. 

Bancoi de emissao (Sessao em 20. ) Pags. 136 a 
138. 

Podido de informacoes sobre nerocios de Minas 
Geraes ( Sessao em 21 ). Pag. 141. _ 

Negocius da i arabyi a do Norto (Sessao em 22. ) 
Pags. 161 e 162. 

Pedido de informacoes do Sr. Silveira da Motta 
( Sessao em 30. ) Pag. 202- 

Negocios do Ceara e a Guarda Nacional (Sessao 
em 30. ) Pag. 203 e204: 

Bancos de emissao ( Sessao em 30. ) Pag. 206. 
Lafayette (O Sr.) Discursos ; 

Buncos ds emis'ilo ( Sessao em 28 de Junho. ) 
Pags. 188 a 191. 

Lima IJuarte (0 Sr.) Discuros : 
Prnjecto do Senado, lett-a B, de 188o, sobre habeas 

corpus (Sessiio em 1° de Junbo.) Pag. 12. 
Negocios de Miras Geraes. (Sessao em 6.) Pags. 

37 e 38. 
Projecto sobre colonias agricolas (Sessao em 9.) 

Pag. 52. 
Pedido ile informacoes sobre negocios de Minas 

Ge -aes (Sessiio em 21.) Pags. 140 e 141. 
Pedido de informacao (Sessao em 22.) Pags. 162 e 

163. 
Reclamacao (Sessao em 27.) Pag. 193. 

Molra <le VaRConceHos (0 Sr.) Discursos : 
Negocios da Parahyba do Norte (Sessao em 22 de 

junli >.) Pags. 158 a 161. 
Idem idem (Sessao em 22.) Pag. 102. 
Negocios do Para (Sessao em 26.) Pags. 183 e 

184. 
ObBervn^oest 

DO SR. PRESIDENTE 

Sobre um pedido verbal de informacao ao Governo 
do Sr. LimaDuarte. Pags. 162 c 163. 

Sobre uma reclamacao do Sr. Lima Duarte. 
Pag. 193. 

Pareceres: 

DA COMMISSAO DE PENSOES E ORDENADOS 

Sobre o meio soldo de D. Ambrosina Rosa de 
Jesus. Pag. 28. 

DA MESMA COMMISSAO 

Sobre a pretencao do tenente bonorario do exer- 
cito Avelino Severe de Carvalho. Pag. 37. 

DE MARINHA E OUERRA 

Sobre a pretencao do tenente do 3» regimento de 
cavallaria ligoira Antonio Fernando de Castro 
Menezas. Pags. 92 e 93. 

DA MESMA COMMISSAO 

Sobre a proposta do Governo fixando as forcas de 
terra para o anno fmanceiro de 1889. Pag. 94. 

DA COMMISSAO DE PENSOIil E ORDENADOS 

Sobre a pensao de Felizardo Jose de Souza. 
Pag. 94. 

DA COMMISSAO DE FAZENDA 

Sobre a proposta da Camara dos Deputados, rela- 
tiva a prescripcao. em que i icorreu D. Maria 
Deolinda ds Azambnja, vinva do cupitao Jero- 
nyrao Pacheco de Azambuja. Pag. 177. 

Pereira da SHva (0 Sr.) Discursos: 
Bancos de emissao (Sessao em 19 de Junho.) 

Pugs. 120 a 123, 

Presidente (O Sr.) Discursos; 
O passamento do Sr. senador Joilo daSilvaCarrao 

(Sessao era 5 de Junho.) Pag. 36. 
Projecto de lei; 

DO SR nARAO DE COTEOIPE 

Sobre a indemnisacao aos ei-proprietarios de 
escravos. Pag. 110. 

Itedac(joes ; 
Do projecto sobre liberdade de cultos. Pag. 67. 
Do projecto de resposta a falla do thro.io. Pags. 

94 e 95. 
Emenda do Senado a proposicao da Camara dos 

Dep-itados. que cleva a aposentadoria de Ave- 
lino Severe da Carvalho e Gama a quantia 
correspondente ao soldo de tenente bonorario do 
exercito. 
« Supprima-se a palavra — bonorario. Pag. 193. 

Ftequerimentos ; 

DO SR. SILVEIRA DA MOTTA 

«Requeiro que se peca ao Governo, pela rcpar- 
ticao de Fazenda. informacao sobre o Diario 
Official, a saber: 

Qual a sua circulacao e distribuicao official; 
Qual a sna despeza ; 
E si o Governo tem em vista melborar esta pu- 

blicacao dos actos do Governo e dos actos offi- 
ciaes.» Pag. 3.—Approvacao. Pag. 4. 

DO SR. CANDIDO DE OL1VEIRA 

«Requeiro que se convide ao Sr. Ministro do 
Imperio para assistir a esta discussao, adiando- 
se a mesma por 24 boras. Sala das sessoes, 1 de 
Juuho de 1888. Pag. 7.—Approvacao Pag. 7. 

DO SR. DANTAS 

«Requeiro que o projecto (sobre liberdade de 
cuhos) e o substitutivo sejara remettidos as 
comraissoes de constiluicao e asssmbUas pro- 
vinciaea.—S. R. » Pag. 9. 

DO SR. CANDIDO DE OLIVEIRA 

« Requeiro que por intermedio do Minislerio da 
Justfoa se solicitem do Governo as informacoes 
seguintes: 

«1.0 Si teve noticia dos disturbios promovidos 
na parochia do Paulo Moreira, municipio de 
Marianna, provincia de Minas Geraes, pelo 



aubclelegado de policia Joae Innocencio ds Abreu 
Lyrio; 

«2.0 No caso affirmativo, que providencias tomou 
para a manntenijao da ordem.* Pag. 18. Ap- 
provagao. Pag. 18. 

DO SR. AFFONSO CEMO 

«Roqueiro que o projecto (sobre liberdade de 
cultos) volie a commissao de legisla?ao para, 
ouvindo o ministro da Justiga, proper as eraen- 
das, additamento ou substituigao que julgar 
necessaries.» Pag. 25. 

DO SR. SARA IVA 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura 
e Obras Publicas. se pecam ao Governo as se- 
gnintes informacoes: 

1.a Quaes os motives pelos quaes nao teve aiiida 
c imeco de execucao o prolongamento da estrada 
da Bahia desde Villa Nova ate o Joazeiro ; 

2.a Quaes as razoes pelas quaes o horario dos 
trens de Alagoinhas a capital da provincia da 
Bahia nao esta reculado de modo a facilitar aos 
p ssagJiros do interior a vinda e volta da ca- 
pital no mesmo dia; 

3.a Qual o augme-itode despeza com mais um trem 
diiriode Alagoinhas a capit il da provincia ; e 
si esse trem nao e ja reclamado pelas necessi- 
dades crea'las pelo prolongamento da via-ferrea 
ate Villa Nova da Rainha e conclusao e trafego 
da estrada do Timbo; 

4.a Que providencias tern tornado o Governo para 
o resgate das vias-ferreas Bahia e Recite ao 
S. Francisco, e consequente reduccao das bitolas 
das mesmas vias-ferreas ao typo de sens prolon- 
gamentos. Pags. 30 e 31 ApprovagaoPag. 141. 

no SR. LIMA DUARTE 

« Requeiro que. pelo Ministerio da Justica, se 
pecam ao Governo as seguintes informacoes: 

« l.a A data em que foram prnnunciados os in- 
dividuos que tentaram assassinar o j dz muni- 
cipal do raunicipio de Patos, Dr. Andrade Fi- 
gueira, e quaes as providencias para a prisao dos 
criminosos; 

« 2.a A data em que foi transferida a s4de da 
comarea de Patos da Villa de Santo Antonio de 
Patos para a do Carmo de Parnahyba. e os mo- 
tives para esta transferencia. Pag. 38. Appro- 
vacao. Pag. 38. 

DO SR VIRIATO DE MEDE1ROS 

« Requeiro que pelo Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, seja remettida ao 
Senado copia da lista de precos dos actuaes va- 
pores da Companhia United Stats Brazil Mail 
Steam Ship, que pelo § 6° do artigo 5° do con- 
tracto de 5 de Novembro de 1837 a dita com- 
panhia e obrigada a coramunicar ao mencionado 
Ministerio, dentro do prazo de tres mezes, con- 
tado daquella data. Pags. 07 e 68 Approvacao. 
Pag. 68. 

DO SR. CANDIDO DE OLIVEIRA 

« Requeiro que, por intermedio do Ministerio da 
Justica, se solicite do Governo copia do decreto 
que perdoou a Prevost Jean Pierre a pena im- 
posta pelo jury de Rezende a 12 dejunhode 
1875. » Pag. 68. Approvacao. Pag. 68. 

DO SR. SILVEIRA DA MOTTA 

« Requeiro que o Governo communique ao Se- 
nado qual foi a resolucao doConselho de Estado 
pleno, reunido antes de hontem, sobre a cons dta, 
que fez o Governo, a respeito da intervencao 
dos governos das provincias nas questoes de ve- 
rificacao de poderes das assembleas provin- 
ciaes. » Pag. 'JO. Approvacao. Pag. 194. 

DO MESMO SENUOR 

« Requeiro o adiamento do projecto sobre co- 
lonias agricolas em discussao para que va as 
commissoes de legislacao e de commercio, 
agricultura, industria e artes.— S. ,R. Pag. 

DO SR. RIDEIRO DA LUZ 

« Requeiro que seja adiada a discussao do pro- 
jecto ate segunda feira proxima ( Projecto de 
eolonias agricolas). Pag. 101. 

do sr. Jaouaribe 

« Requeiro que pela reparticao competente se 
solicite do Governo a seguinte informacao : 

« 1.° Si, em virtude do disposto na parte 2a do 
§ 3° do art. 2" da lei n. 3270 de 28 de Se- 
tembro de 1885, que pormilliu a libertacao 
por metade ou menos de metade do sen va- 
lor, dos escravos de lavoura e mineracao, 
cujos senhores quizeisera converter em livres 
os estabebcimentos mantidos por escravos, 
houve algum ou alguns fazendeiros que req te- 
ressem tal conversao ? 

« 2.° No caso de ter havido, qual foi o des- 
pacho do Governo? » Pag. 125. Approvacao. 
Pag. 126. 

10 SR. LIMA DUARTE 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Justica se 
peca ao Governo copia do aviso approvando o 
acto da presidencia de Minas, de 15 de Ou- 
tubro de 1887, transferindo a s4de da comarca 
dos Patos para o Carmo do Parnahyba. Pag. 
141. Retirado a pedido do seu autor. Pag. 

DO SR. MEIRA D3 VASQONOELLOS 

t Requeiro que, pelo Ministerio da Justica, so- 
jara prestadas as seguintes informacoes; 

1.° Copia da representacao offerecida ao Governo 
contra o juiz municipal de Bananeiras, na 
Parahyba, defesa do juiz e respeclivos docu- 
mentos ; 

2.° Quaes as providencias tomadas contra as 
prisoes illegaes pratioadas pelo juiz municipal 
do Pilar, bacharel Joao Americo de Carvalho.s 
Pag. 161. Approvacao. Pag. 162. 

DO MESMO SENUOR 

Sobre negocios do Para ; 
« Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, sejam 

prestadas as seguinbs informacoes ; 
« 1.° Si o governo ja teve conhecimento da con- 

cessiio gratuita, que a Camara Municipal de 
Belem pretends fazer, da grande extensao de 
seu patrimonio, em prejuizo do municipio; 

« 2.° Copia da representacao dirigida ao pre- 
sidente da provincia contra semelhante con- 
cessao, e do despacho da presidencia. —S, R.» 
Pag. 184.—Approvacao. Pag. 184. 



DO SR. VIRIATO DE MEDEIROS 

« Requeiro que, p^lo Jlinisterio da Agricultura, 
Commercio o Obras Publicas, seja o Senado 
info'-mado do ssguinte : 

« 1.° Si exists alguma reslama^ao dos emprei- 
teiros da construocao do ramal de Ouro Preto, 
na Kstrada de Ferro D. Pedro II, e, no easo 
affirmative, qual a importancia da reclamacao ; 

«2.0 Ctipia das informacoes dadas pelo enge- 
nhei/o Francisco Lobo Leite Pereira sobre a 
referida reclaiuaijao ; 

« 3.° Copia das informacoes, si algumas existem, 
sob e o mesmo assumpto, dadas pslo actual 
engenheiro Ewbank da Camara. » Pag. 184.— 
Approvn?ao. Pug. 184. 

DO SR. SILVEIRA DA MOTTA 

« R»qiieiro que o governo inforrae se ja deu 
alguma providencia para a substituic-aodo papel- 
moeda da 500 reis a 23 por moed i de prata.— 
S. R.» Pag. 197. NiXo foi approvado. Pug. 
202. 

DO SR. OANDIDO DE OLIVEIRA 

« Requeiro que, por intermedio do Ministerto da 
Justifa, so requisitem do Governo as seguintes 
informaijoes ; 

« l.a Quaes os comraandantes superiores da 
guarda naoional da provincia de Minas G-.raes 
que tem sido postos em disponibili lads ; 

« 2.a A que commandos tem dies ficado aggre- 
gados; 

« 3.a Os motivos de taes actos.» Pag. 203. 
Ilibelro dn I.uz (0 Sr.) — Discursos: 

Projecto de colonias ugricolas. (Sessao em 15 de 
Juuho.) Pugs. 99 a 101. 

Idem, idem. (Sessao em 15.) Pass. 103e 104. 
Rancos de emissao. (Sessilo em 19.) Pag. 123. 
Idem, idem. (Sessao em 20.) Pags. 138 e 139. 

Suralva (O Sr.) — Discursos: 
Informacoes sobre a estrada de ferro da Babia. 

(Sessao em 4 de Junho.) Pags. 28 a 30. 
Idem idem. (Sessao em 11.) Pags. 28 a 30. 
El 'vacao da aposentadoria de um tenente ho- 

norario. (Sessao em 21.) Pag. 145. 
Eanoos de emissao. (Sessao em 20.) Pags. 187 

e 188. 
SHvelra Alai-tins (O Sr.) — Discursos: 

Projecto do Senado, Jettra B, de 1886, sobre 
habeas-corpns. (Sessao em Ide Junho.) Pag. 10. 

Liberdade de cultos. (Sessao em 2.) Pags. 19 e 20. 
Idem, idem. (Sessao em 2.) Pag. 22. 
Eleicao do 2° vice-presidente do Senado. (Sessao 

em 4.) Pag. 34. 
luformacoes sobre a estrada de ferro da Babia. 

(Sessao em G.) Pags. 38 a 41. 
Resposta a falla do throno. (Sessao em 11.) 

Pugs. 70 e 77. 
Ultima resolucao do Conselho de Estado. (Sessao 

em 21.) Pags. 142a 144. 
Bancos do emissao. (Sessao em 27.) Pags. 198 

e 199. 
Negocios do Ceara, e a Guarda Nacionat. (Sessao 

era 30.) Pags. 204 a206. 

tsillvelrsx da Mottn (0 Sr.)— Discursos: 
Publicacao de actos officiaes. (Sessao em 1 de 

Junho.) Pags. 2 e 3. _ 
Bancos de emissao. (Sessao em 12.) Pags. 91 e j„. 
Ultima resolucao do Conselho de Estado pleno. 

(Sessao em 15.) Pags. 95 e 93. 

Fundacao de colonias agricolas. (Sessao em 15.) 
Pag. 98. o v ; 

Bancos de emissao. (Sessao em 22.) Pags. 163 
a 169. 

SORTEIO DE DEPUTACOES 

Para apresentar o autograpbo de resposta a falla 
do throno a S. A. I. Prinoeza Regents. Pag. 91. 

Telxeira •Sunioi* (O Sr.) — Discursos; 
Bancos de emissao. (Sessao em 12 de Junho.) 

Pag. 91. 

( Visconde do Cruzeiro ) (0 Sr.) — Discursos; 
Bancos de emissao. (Sessao em 19.) Pags. 117 a 120 
Elevagiio de apo eniadoria de um tenente hono- 

rario. (Sessao em 21 ) Pag. 145. 
Bancos de emissao. (Sessao em 30.) Pag. 207. 

Xliomaz CooSIio (ministro da guerra) (0 Sr.) 
— Discursos: 

Resposta a falia do throno. (Sessao em 11 de 
Junho.) Pags. 72 a 76. 

Informagoes sobre a estrada de ferro da Bahia. 
ISessao em 12.) Pags. 78 a 84. 

Forgas de terra. (Sessao em 22.) Pags. 169a 176. 

Virlato do JMedelros (0 Sr.) — Discursos : 

lleolamajao. (Sessao em 0 de Junho.) Pag. 37. 
luformacoes sobre a estrada do ferro da Bahia. 

(Sessao cm 9.) Pags. 55 e 56. 
Idem relativas ao Ministerio da Agricultura. 

(S ssao em 11.) Pags. 67 e 68. 
Pedido de informacoes. (Sessao em 12.) Pag. 79. 
Idem idem. (Sessao em 26.) Pag. 184. 

Visconde de S'olotas (0 Sr.) — Discurso: 

Iforcas de terra. (Sessao era 20 de Junlio.) Pags. 
126 e 127. 

Visconde do Serro FVio (O Sr.) — Discursos : 
Negocios do Ceara e Guarda Nacional. (Sessao em 

30 de Junho.) Pag. 206. 
Visconde do Slnlmbu (O Sr.) — Discurso; 

Pede dispensa do cargo de Prcsidente do Senado. 
tSessao em 1 de Junho.) Pag. 2. 

Votacdes : 
Approvacao do requerimento do Sr. Dantas, para 

que a proposicao da Camara dos Deputados, 
n. 26 de 1864, arapliando as attribuicoes dos 
presidents de provincia, e o substitutivo olFe- 
recido pelo Sr. Candido de Oliveira sejam 
remettiaos as commissoes de constituicao e as- 
sembleas provinciaes. 

Approvagao do req icrimento do Sr. Affonso Celso, 
para que o projecto do Senado, lettra B de 1886, 
dispondo que o art. 18 e sens paragraphos da 
lei n. 2.033 de 20 de Setembro de 1870 sejam 
executados de conformidade com preceitos que 
estabelece, volte a commissao de legislacao para 
ser por ella reconsiderado em conferencia com 
o Sr. Minisiro da Justiga ao oocupar-se com a 
reforraa jadiciaria. 

Votou-se em 3a discussao e foi approvada e ado- 
ptada, para ser remettida a Camara dos De- 
putados, indo antes a commissao de redaccao 
o projecto do Senado lettra T de 1887. Pag. 41. 

Approvacao era 3a discussao e adopgao para subir 
a sanccao imperial a proposicao da Camara 
dos Deputados n. 37, de 1887, autorisando o 
Governo a conceder meio soldo a D. Ambrosina 
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Rosa de Jesus, mai do alferes reformado do 
exercito Joao Scares Baptista Machado. Pag. 72. 

Votacao do projecto de resposta a falla do throuo. 
Pag. 91. 

Approvacao do i-equerimento do Sr. Silveira da 
Mot'a para que o projceto sobre fim lagao de 
colonias agricolas seja remettido as commissoes 
de legislagao e de commercio, agrieultura in- 
duslria e artes, salvo o additamento do Sr. Vis- 
coade de Ouro Preto, para q ie a reraessa as 
commissoes seja sem pivjuizo da la discussao. 

Posto a votos, foi 'approvado o additamento. 
Pag. 117. 

Approvagao em 3a discussao da proposigao da 
Camara dos Dep tad s sobre a antiguidade do 
tenente Antonio Fernando de Castro Menezes. 
Pag. 144. 

Approvagao da proposicno da Camara dos De- 
putados elevando a aposentadoria do tenente 
Adelino Severe de Carvalho e Gama com a 
emenda do Senado. Pag. 163. 
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PUESIDENCIA 1)0. SR. VISCONDE DE SINIMBU 

SUMMARIO.—Acta.~KxPEmEXTE.—Iieclamagao 
do Sr. Escr'agnolle Taunay.— OSr. Visconde 
de Sinimbu pede dispensa do cargo de presidente 
do Senado. Discurso do Sr. Correia. 0 Senado 
concede a dispensa pedida. Discurso do Sr. 
Christiana Ottoni.—Publicapdo dosactos ofpciaes. 
Discurso e requerimento do Sr. Silveira da Malta. 
Discurso do Sr. Jodo Alfredo ("presidents do con- 

■selhoj. Approvagao do requerimento.— Nego- 
cios da provincia de Minos Geraes. Discurso do 
Sr. Barcto de Colegipe. Adiamento.— Ordem 

'do dia.— la parte.— Liberdade de cultos. 
Discurso e requerimento do Sr. Candida de 011- 
■veira. Approvafao do requerimento.—Ampliafdo 
das attribuifdes dos presidentes de provincia. 
Discurso e requerimento do Sr. Danlas, dis- 
curso do Sr. Correia. Adiamento.— 2a parte. 
—Projecto do Senado' lettra D de 1886 sobre 
tJiabeas-corpusD. Emenda. Observagoes do Sr. 
Lima Duarte. Discursos dos Srs. Ferreira Viaii- 
'na (ministro da justiga) e Silveira Martins. 
Adiamento. 

A's 111/2 horas da manha acharam-se pre- 
sentes 32 Srs. senadores, a saber : Visconde de 
Sinimlni, Barao do Mamanguape, Godoy, Castro 
Carreira, Leao Velloso, Fernandes da Cunha, 
Correia, Barao da Estancia, Paes do Mondonga, 
Visconde do Serro Frio, Pereira da Silva, de 
Lamare, Silveira da Motta,Burros Barreto, Silveira 
Martins, Barao de Maroim, Barao de Cotegipe, 
Alfonso Celso, Henrique d'Avila, Fausto de 
Aguiar, Escragnolle Taunay, Joiio Alfredo, Dan- 
tas, Thomaz Coollio, Lima Duarte, Hibeiro da 
Luz, Candido de Oliveira, Lafayette, Christiano 
Ottoni, Visconde de Cavalcanti, Visconde de 
Pelotas o Luiz Felippo. 

Deixaram de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Barao de Mamord, F. Octaviano, 
F. Belisario, Ignacio Martins, Cunha e Figueirodo, 
Jaguaribe, Paulino de Souza, Paula Pessoa, 
Siquoira Mendes, Toixeira Junior, Vieira da Silva, 
Marquez de Muritiba e Pereira Franco, 

v. it i 

Deixaram de comparecer, sem causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. presidente abriu a sessao. 
Leu-se a acta da sessao antecedente e, nao 

havendo quern lizesse observagOes, deu-se por 
appro rada. 

Comp ireceram. depois de aberta a sossao, os 
Srs. Visconde de Paranagua, Saraiva, Scares 
Brandao, Gomes do Amaral, Ferreira da Veiga, 
Meira de Vasconcellos, Uchoa Cavalcanti, Franco 
de Sa, Nunes Gongalves e Carrao. 

0 Sr. 1° Secretarxo deu contado seguinto 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 
Do Miuisterio do Imperio, de 30 do mez Undo, 

remettendo copia do oflleio em quo a Camara 
Municipal do Nitheroy, dirigindo-se ao presi- 
dente da provincia do Hio de Janeiro, apresenta 
a Sua Altoza a Princeza Imperial Regente, em 
nome do Imperador, a Assemblda Geral Legisla- 
tiva e ao governo, suas congratulagoes pela 
suucgao da lei de 13 do dito mez.— E' recebido 
com agrado. 

Do Ministerio da Guerra, de 29 do mez fludo, 
remettendo, em resposta, o offlcio em que o con- 
selheiro ajudante general presta as informagoes 
exigidas pelo Senado em relagao ao major Ho- 
norato Candido Ferreira Caldas.—A quern fez a 
requisigao, devolvendo depois a mesa. 

0 Sr. 2° Secretarxo declarou que mlo havia 
parece'ros. 

RECLASIAgAO 

O Sr. JCser.og-nolle Tsiunay : — 
Sr. presidente, levanto-'me para fazer uma re- 
clamagao que, podendo parecer demasiado sim- 
ples e singella, porque se x'efere a duas unicas 
palavras que appareceram n'um i dtis folhas mais 
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autorisadas da imprensa flnminense,tera, comtudo, 
para mini, como represent ante da Nagao, bas- 
tante alcance e signiflcacao. 

A Gazeta dc Notieias, no sen Boletim parla- 
mentar'Ax sessao de 30 de !Maio passado, dando li- 
geira conta das consideragoes que aqui produzi 
sobre formas de goyerno, declarou que na liiinlia 
•opiqiao o regimen republicano era par emquanto 
ineonveniente no Brazil. 

Esta resalva, Sr. presidcnte, nao a fiz, nem 
esta absolutamento nas minhas iutengOos, por- 
quanto, si nao Snvalida, pelo menos enfrtiquece o 
caracter do oslabilidade o tirmeza da instituigao 
monarchica que entre nos clesejo, pelo contrario, 
vor cada vezniftis robustecido e avigorado. 

Assira, pois, julguei de ohrigagao fazer esta re- 
clamagao.pedindo aquella folha; com quem muito 
sympathiso e a quem devo muitas tinezas, que 
insira em guas columnas cstii rectilicagao. 

0 que quero tornar bom salients 6 que nao 
proferi aquellas duas palavras, —por emquanto— 
que escorregaram,. para assim dizer, na apre- 
ciagao do discurso quo pronunciei na sessao de 
ante liontem. 

0 Sr. Presujkxte : — 0 Seuado ouviu a recla- 
magao do nobre s^nador. 

0 Sr. Presidente:— Convido o Sr. 1° vice-pre- 
sidente' a occupar a cadeira da presidencia; e 
pego apalavra para fazer um requerimento. 

0 Sr. Visconde de serro frio occupa a ca- 
deira da presidencia e da ■ a palavra ao Sr. Vis- 
conde de Sinimh'i. 

DISPENSA DO EXERCICIO DO CARGO DE PRESXDENTE 
DO SENADO 

O Sr. "Visco; do do Sinimlbu:— 
Agradecendo reverentemento ao Senadoa honra 
que meconferiu, reeleo-endo-mo para o iogar do 
presidente, quo indovidamente occupei na sessao 
passada (ndo apoiados geraes), pego ao Senade que 
so digne attender ao estado de minba saude, que 
nao me permitte continuar no exercicio deste 
cargo na presente sessao. . . 

Pego-llie, pois, muito respeitosamonte, que me 
eonceda a demissao deste cargo. > 

O Sx-. Corroia (pela ovdem) : — Sinto 
que por mdtivoHao ponderoso, mas igualntente 
muito septido pelo Senado (apoiados geraes) -eu, 
pela minlia parte, tenha de concordar com o 
pedido que acaba de fazer o nobre senator pelas 
Alagoas, que, entretanto, muito desejaria e creio 
que todo o Senado (apoiados), quo contimmsso a 
prestar, no elevado cargo, ao qual mereeida- 
mente o chamou a contianga de seus eollegas, os 
importantes servigos que nelle prestou. (Apoin- 
dos.) 

Sirvam estas palavras para indicar o profundo 
pezar com que o Seuado attendo ao pedido do 
nobre sonaclor (apoiados) e ao mesmo tempo para 
dar testemunho dos votosque todos fazemos pira 
que S. Ex. recupera promptamente vigoro.-a 
Sauda. (Apoiados geraes.) 

Consultado o Senado concede a dispensa pe- 
dida, 

O Sr. Olii'istiano Ottoni (pela 
ordem): — Requeiro que se declare na acta quo 
o Senado annuo com pezar ao pedido de demissao 
do nobre presidente. (Apoiados geraes.) 

Posto a yotos, foi unanimemoute approvado o 
requerimento. 

runLICACAO DE AOTOS OFFXCIAES 

O Sr. Silveira'da Motttt : — Sr. 
presidente, tenho de oflerecor a cons'deragao do 
Senado um requerimento, que talvez pudesse dis- 
pensar, si o regimouto da casa permittisse, corao . 
o da Camara dos Srs. Deputados, as iuterpella- 
goes aos Srs. Minisfros. 

Mas, como nao nos e permittido este recurso, 
lingo mao de um requerimento, para provocar a 
manifestagao da opiniao do governo a respeito do 
assumpto do que vou occupar-me. 

Sr. presidente, cida dia crescem os motivos 
para que o parlamento esteja ancioso por mani- 
festar-se, depois da promulgagao da aurea lei de 
13 de Maio ; por saber quaes sao os desenvolvi- 
mentos qua esta lei deve ter.para sua completa 
exeougao. 

Sendo assim, crescem tambem os motivos.para 
que a publiciclado dos nossos debates seja a mais 
completa. 

Os debates do Senado sao publicados no Diario 
Official. Alguns julgam insutriciento esta publi- 
cidade, pela restricta circulagao que tern a refe- 
rida follia; e quando o paiz todo esta, como 
ilisse, ancioso por saber quaes sao os desenvolvi- 
mentos da lei ue 13 de Maio, d preciso quo se pro- 
poreione iis Camaras Legislativas meio de se ma- 
nifestarem completamente a esse respeito. 

0 Sr. Candido de Qliveira : — Segundo o 
relatorio do Sr. Ministro da Fazenda, o Diario' 
Official tern apenas 406 assignautes. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Podia ter atd 
menos e ser mellior. do que os outros. De. quo 
serve esse argumento ? 0 Diario Official tern 
grandc circulagao, nao na Corte... 

0 Sr. Candido de OtivEiRA: — Em todo o Im- 
perio tern so 406 assignantes. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Nao, scnhor, 6 
inexacto. 

0 Sr. Christiano Ottoni: — A qaestuo nao d 
do numero deas^gnantes ; d d itiragem. 

0 Sr.* Candido de Oliveira: — A tiragem d 
de 3.000 e tantos exemplares. 

O Sr. Silveira da Motta: — E' maior. 
O Sr. Candido de Oliveira:— Estas sao as 

informagOes olliciaes. 
O Sr. Silveira da Motta; — Mas, quanto ao 

numero de assignantes, b que importa que rauita 
gento leia a folba de graga ? 

O Sr. Escragnolle Taunay;— Faz-se distri- 
buigao ollicial pelas autoridades do paiz, munici- 
palidades, cartorios, etc. 

O Sr. Silveira da Motta:—Todas as camaras 
muuicipaes, todos os juizes de direito, todos os 
juizes muuicipaes, todos os promotores publicos, 
todas as reparticdes publicas, tdin o Diario Offi- 
cial. 



SESSAO"EM 1 UE JUKHO 

0 Sr. Candido de Oliveira: — Quanto aos 
juizes dodireito, so os da Corto. 

0 Sr. Sii.veira da Motta:— Nao, senhor. 
0 Sr. Candido de Oliveira: — E' o quo esta 

no relatorio do Ministerio da Fazenda. 
0 Su. Silveira da Motta:—Embora, eu ar- 

gumento com o contracto. 
A tiragem do Diario Official e de 3.000 a 4.000 

exemplares"; nao pode ser de menos; ha de ser 
de muito niais, porque, segundo o contracto, o 
Diario Olficial e remettido a todas est ;s autori- 
dades a quo me referi. 

E note-so quo, quaudo so remette para uma td- 
dado meii duzia do exemplares, destinados ao 
juiz do direito, ao juiz municipal, ao pro motor 
publico o a outras autoridad ;s, as folhas nao 
corrcm somento as maos desses funccionarios pu- 
blicos, mas as de muitas outras pessoas. 

Aiuda mais, eu preflro a pubhcidade que tem o 
Diario Official nas provinciasj aquella quo tem 
certas foluas na Corte. Os jornaes de maior cir- 
culaqao que boje ha uesta capital, tdm uma ti- 
iMgem do 25.000 exemplares, cuja maior piirte 
llca na Cortc; esses jornaes tem mesmo pequena 
circalagao nas provincias. 

O Sr. Christiano Ottoni:— K lodos elles dab 
o essencial dos trabalhos parlamentares. 

O Sr. Silveira da Motta:—Sim, senhores. 
Note-so, jiorbm, quo osta circulagao na Cortc nao 
6 a mais convenionto, nao 6" a mais vantnjosa 
para a divulgagao dos debates do Senado, porque 
d proci o reconhecer quo os assignantes da Corte 

.sao principalmento nogociautes; e o commcrcio, 
o o commercio nao seiraporta corti a nossa re- 
thorica (apoiados), nao 16 discursos politicos, por- 
que 6 quasi inteiramente composto de es.tran- 
geiros; o que olio quer sao ahnuncios mercantis, 
pregos correntes, compras o vc«da.s, col a goes, 
jogo da praga. Eis o que interessa principalmento 
o commercio, e 6 por isso que certos jornaes tem 
maior-circulagTio na Corte do quo nas provincias. 

Entretanto, rios o quo devcmos quorer,. se- 
nhores, nao 6 quo so a Corte saiba dos uossos dis- 
cursos, mas quo o Imporio todo conhega a opinido 
do parlamento; o 6 isto o que nao aconteco com 
a divulgagao das noticias somente na Corte 
(apoigdos). O nosso iuteresso 6 fazer chegar as 
manifestagdes do parlamento as provincias. 

O Sr. Viriato.de Medeiros:—Mas elles so 
querom ser lidos aqui na Cbrto. Aid vai muito do 
midade. 

O Sr. Silveira d\ -AFqita: — Pois eu, quo po- 
/loria ter alguma dosculpa para e=sa vaidade, 
porque tenhosido urn dos maioresfalladoresdestii 
casa, tcnbo sempre defehdido a publicagao dos 
actos do Senado na follm otlicial (apoiados),pov([\\Q 
entendo quo a folha ollicial deve ser o archivo 
prcparador dos nossos trabalhos historico;. 

O Sr. Christiano Ottoni:— Apoiado;. e sera 
um desservigo mudar. 

O Sr. Silveira da Motta;— Si acaso o Senado 
tivosso de mudar do systema, seria preeiso, para 
ser consequentc, adopt ir cntao o systema inglez: 
nao contractar com empreza alguma, deixar as 

_ emprezas particulares o publicar, por insoresse 
* sou, os debates do Senado. 

0 Sr. Christiano Ottoni:— Seria o melhor. 

O Sr. Silveira da Motta:— Si o Senado ado- 
ptasse este expediente, haviamos de tor publica- 
gao de debates sem gastarmos 40:000$000. , 

Mas, albm do que" disse, devo ponderar ao Se- 
nado que o' Diario Official 6 impresso no maior 
estabelecimento typographico'que ha na Corte ; e 
tem tido phases do muito boa dirccgao. 

A offlcina typographica do Diario Official 6 
uma escola industrial quo occupa Jioje 200 a 300 
brazileiros, que alii vao aprender ou exercer a 
arte typographica. Si hoje fechassenios aquella 
officina, o governo teria de despedir 200 a 3Q0 
pessoas quo alii encontram servigo. Nao sou dcste 
parecer. 

Para que os igossos debates, teiiham grande 
divulgagao, convom que se espalliom pelas pro- 
vincias. E' precise principiar a cuidar das pro- 
vincias Capoiados,) mais do que da Cdrte, pofquo 
desta ha muito quern cuido. Ao menos fagamos 
as provincias este benelicio do nao Hies esconder 
a publicagao dos debates do Senado, porque, 
note-se, quo si acaso o Senado tomasse o expe- 
diente do tirar a publicagao dos debates da 1m- 
prensa Nacional, langava um grande imposto 
sobro -as provincias pela uecessidedo de subscre- 
verem os jornaes particulai'es, quaudo hojeollas" 
torn gratuitamoutb o Diario Official. 

Porisso. Sr. presidento, coaio eu entendo quo 
o Diario Official \\%yo ser mantido, querp inter- 
pellar o governo para saber so tem a intengaodo 
melhorar o Diario Official e eollocal-o cm posigao 
de i)0 ler satifazor mais completamonte o nosso 
dm, (pie 6 a manilcstagao da opiniao nacional, ou 
si o governo entendo que so podem despedir os 
emnrogados da ImprousaNacioual para mandaKos 
solicitar emprogos nas emprezas particulares. 

O Sr. Viuiato de Medeiros:—Dove-sa cohibir 
onbiiso do possuir cada repartigao publlca uma 
typographia. Alii 6 que esta o grando mal. 

O Sr. Silveira da Motta :—Mando a mesa o 
men requerimeato. 

Vein a mesa o seguinto 

Reqiiorimenlo 

Requeiro quo se pega ao-governo, pela repar- 
tigao de Fazenda, informagao sobro o Diario 
Official, a saber ; 

Qual a sua circulaguo e distribuigao ollicial; 
Qual a sua despeza ; 
E si o governo tem em vista mellioraT esta publi- 

cagSo dos actos do governo o dos actos offlciaes. 
S. R.—Silveira da Motta. 
Foi apoiado oposto em dj sens sao. 

O Si-. .TotLo Airi-etlo (presidenle do 
oonsetho) : — Sr. -presidento, o requerimento do 
nobre senador por Goyaz tem tres quesitos. 

Primeiro, qual a circ ilagao e distribuigao do 
Diario Official ? 

Nao posso dizer de momento preeisamerite qual 
a circulagao do Diario Officialesta cousta 
dos relatorios. 

Segundo quesito, qual a sua despeza ? 
Tambom consta do documentos offlciaes. 
Terceiro quesito, si o governo torn em vi>,ta 

melhorar a publicagao d«s aclos offlciaes. 
A esta pergunta respondo afflrmaiivarncute. 
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Desde que entrei para o governo tratei imme- 
diatamen te de ver os meios pelos quaes podia 
mell\prai? o Diario Official, assim como o modo de 
augmentar a receita da Imprensa Nacional. 

Ja tomei a este respeito alguraas providencias. 
Por exemplo: dirigi-me a diversas repartiqoes 
que fazem publicaeoes em outras typographias... 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — Muito bem. 
0 Sr. JoAcj Alfredo (presidante do conselho):— 

.. .e disse-lhes que se entendessem com a 1m- 
prensa Nacional e alii encommendassem os seus 
trabalhos. 

Encontrei na alfandega uma imprensa para o 
seuserviqo especial. Esta creaqao tern evidente 
utilidade. Alii *lia grande e nrgente movimento 
de papeis impresses, e talvez a Imprensa Na- 
cional nao pudesse satisfazer a todas as exigen- 
cias do servigo. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—0 Sr. Galvao 
disse que podia. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
—Declarei, todavia, ao inspector da alfdndega que 
fizesse uma demonstracao mais precisa das suas 
allegagoes para que eu pudesse resolver. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Ha de ser dif- 
flcil." 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
—Pretendo tambem, e isto ja tive occasiao de 
dizer particularmente ao nobre senador por 
Goyaz, occupar-me da direcgao do Diario Official, 
de modo que elle se torne uma folha mais ao cor- 
rente des i'actos, e meihor possa satisfazer ao pu- 
blico por informacOes e trabalhos in teressantes. 

Creio que o nobre senador se contentara com 
esta resposta que acaho de dar-lhe. 

O Sr. Silveira da Motta:—0 que euquoria 
saber era a opiniao do governo. 

Nao llavehdo mais quem pedisse a palavra, en- 
cerrourse a discussao. 

Posto a votos foi approvado o requerimento. 
NEGOCIOS DA PROVINCIA DE JIINAS GERAES 

Proseguiu a discussao, adiada na sessao ante- 
rior, do requerimento do Sr. Affonso Celso, re- 
quisitando do governo informagoes sobre os factos 
occorridos na Assembler Legislativa de Minas 
Geraes e as providencias que tomou. 

O Sr. 1 ?;<rfio do Cotfeg-ipe Tal- 
vez, Sr. presidente, nao devesse eu toma:" mais 
parte nesta discussao, porquanto alguns dos rno- 
tivos que ancioso me levaram a pedir a p ilavra 
deixaram de subsistir ; todavia como nas cen- 
suras on que meihor nome tenha, feitas ao pre- 
sidente. e poderei dizer, ao ex-presidento da pro- 
yincia de Minas, podem recahir sobre mini como 
chefe do gabineteque nomeiou e sustentou aquelle 
presidente, eu entendo conveniente dizer algumas 
palavras. 

Sr. presidente, na mudanga de situagao em 20 
de Agosto de 1885, o men procedimento foi dirigir 
uma circular a todos os presidentes de provincia 
que erum do partido adverse, para que se con- 
servassemnas aUministragoes atd que Hies fossem 
dados successores, conflando eu na lealdade desses 
administradores para que conservassem as pro- 
vincias no mesmo estado e nao fossem substituidos 
or vice-presidentes, .que de ordinario servem 

para as primeiras derrubadas. 

Usi Sr. Sexador : — E foi o quo succedeu em 
Minas. 

0 Sr. Barao de Cotegipe: — Muitos conser- 
varam-se, e eu Ihes agradeci-, outros exigiram 
promptamenfe as suas oxoneragOes e o governo 
nao tevo romedio sinao Ih'as conceder. 

Ora, si este procedimento, quo me paroce lou- 
vavel, teve logar em uma mudanga de situagao, 
pareco-me qiie o nobre Presidente do Conselho 
actual, encontrando um presidente nomeado pelo 
seu antecessor, e subsistindo a mesma situagao 
conservadora, nao podia, sem motivos muito pon- 
derosos, demittir desde logo' o presidente, espe- 
cialmente quando este pedia a sua exoneragao. 
Era mister dar tempo ao governo para que pro- 
curas'se um successor quo presidisse aquella im- 
portantissima provincia, sem quo provocasse as 
reclamagdes que provocava o actual. 

Era o Sr. Horta Barboza uma pessoa desconhe- 
cida, ja nao digo na provincia de Minas Geraes, 
mas em todoo Brazil ? De certo que nao. Elle que 
occupou,creio que por mais de uma legislatura, ou 
pelo menos por uma, o cargo de deputado geral 
pela provincia de Minas Geraes, elle quo exer- 
ceu o cargo de presidente de duas provincias com 
a approvagao plena do governo, sem que appa- 
recessera motivos para ser accusado tao vehe- 
mente como tern sido aqui nesta casa, parecia 
reunir os predicados necessaries para presidir a 
sua provincia natal. E t into raaior raziio eu tinha 
para assim pensar, quanto aqui declarei que 
muito propendia para que as presidencias das di- 
versas provincias fossem occupadas com osproprios 
naturaes dellas, pois que a responsabilidadedestes 
permanecia depots de exonerados, e a responsabi- 
lidade dos presidentes que nao sao das mesmas 
provincias, si procedem com alguma parcialidado 
partidaria, desapparece ; estes fazem como o apos- 
tolo, sacodem o po das sandalias e ninguem mais 
se lembra delles, nera elles das provincias. 

0 Sr . Silveira da Motta ; — E' uma bella 
theoria, que queria ver ampliada., 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— Sr. presidente, 
ouvi a discussao sobre o procedimento do Sr. Horta 
Barbosa. 

Na verdade os factos allegados nao me parecem 
de natureza tal, que podessem merecer os epi- 
thetos com que foi aqui tractado ; demissao do 
alguns collectores, de algum erapregadb, etc. 
Isto succede em todos os govemos, qualquer quo 
oeja o partido que esteja de cima. 

0 Sr. Candido de Gliveira :— Nao em tiio 
larga escala. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— 0 facto mais 
notavel do que e accusado o Sr. Horta Barbosa 
foi o da suspensao da camara municipal de Ouro 
Preto, e eu, emrisco de provocar a mesma cen- 
sura dos nobres senadores, digo que approvo o 
entendo que o Sr. Horta Barbosa obrou muito 
prudenteraente. 

0 Sr. Candido de Gliveira : — A magis- 
tratura ja resolveu ocontrario. 

0 Sr. Barao de Cotegipe • Sonhores, a ma- 
gistratura merece todo o respeito pelos seus aetos 
tindos ; nada tenho a dizer ; o que esta decidido 
esta decidido ; mas segue-se que tudo quanto a 
magistratura decide e justo ? Esta 6 que 6 a 
questao, e alem disso, 6 preciso saber-so si a ma- 
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gistratura p6do conliecer de uma questao admi- 
nistrativa. 

0 Sr. Candido de OuvEiqA Nesta pode, 
sujeitou-se a procasso. 

0 Sr.. Bahao de Cotegipe Sr. presidente 
6 ' o caso do sumuni jus summa injuria. 0 pre- 
sidente nao podia suspender parte de um i lei 
municipal, dizem ; mas uma camara municipal 
nao pdde fazer a'pullo que uma assemblea pro- 
viuci il e a camara geral nao podem fazer. Assim 
d quo a camara municipal de Ouro Preto entendeu 
dever cobrar imposto de 500$ sobre cada escravo 
que entrasso no munieipio. 

Esta d a faculdade que tem a camara muni- 
cipal para propor impostos para suas despezas, 
ou d um apto meramente politico, social e que 
tem por dm obstar aquillo que estava disposto 
em leis geraes e revogal-a ? Pois lia uma lei 
geral que dot.ermin iva que o esoraa o dentro da 
mesma provincia podia ser transferido de um 
munieipio para outro ; e uma camara municipal 
legi.-da o contrario. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Foi a Assemblea 
provincial e nao a Camara Municipal. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:—Foi com proposta 
da Camara Municipal. 

0 Sr. Candido de Oliveira da um aparte. 
0 Sr. Barao de Cotegipe Portanto, ja ve o 

nobre senador que lia uma lei nulla votada pela 
Assemblba Provincial. 

Sr. presidente, os nobres senadore? que por 
csse facto consuraram o presidente da provincia 
da Minas, tem.muita experiencia de administraijao, 
pois que tem sido ministros, para conhecerem que 
o governo geral tambem tem suspendido parte 
de leis provinciaes. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— E procedeu 
mal assim. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— Nao procedeu 
mal. 

0 Sr. Affonso Celso :—E que barulbo suscitou 
isso ! 

0 Sr. Barao de Cotegipe:— Nenhum barulho 
tern snscitado ; vou provar o por que. Leis pro- 
vinciaes, por exemplo, torn impostosobre genero- 
estrangeiros direitos quasi probibitivos ha' recla- 
m iqo;-s para o governo geral, e, emquanto a as- 
semblda geral n;to toma conhecimentodessas leis, 
parece que a administragao tem o dever de sus- 
pendel-as nessa parte em que pode produzir que- 
bra das boas relagOes com outras nagOes. 

O Sr. Candido de Oliveira:— Nao tem o di- 
reito, logo nao tem o dever ; o mais e acabar com 
a autonomia da provincia. 

0 Sr. Barao he Cotegipe:— a autonomia da 
provincia e cousa differente. 

Mas supponham qne isso nao b exacto, que se 
deve cumprir a lei, morra quem morror, sim se- 
nhor, dou de barn to isso; b o caso para que o 
•Sr. Horta soffra taes accusagOes ? Emm; dever;. 
sor sujeito a processn so por essn causa ? Oh ! se- 
niiores, si fossem sujeitos a processo os que er- 
rasserh, nao sei onde todos nos esfliriamos. 

Nao considero o acto como legal, nias como in- 
diSpensaVel; n3,o bavi outro remedio: b o c so de 
um bill de indemnidade como quando um ministro 

vem no parlamento o diz: «Pratiquei tal ncto, 
porque nao havia outro meio de sahir da dilli- 
'uldade.» 

0 que mo doe como brazileiro, e como mineiro 
interino que fui, pois que dm ante tres annos fui 
goyernado pelos prcsidentes de Minas na comarca 
onde nasci, e por signal que fui muito bem go- 
ver nado... 

0 Sr. Lima Duarte :— E' peua que nao seja 
mineiro eft'ectivo. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :—... sinto ver o 
modo por queos nobres senadores (estou velho o 
perdoem-me o conselho) se tratam mutuamente, 
quando discutem os negooios de Minas. Ouve-se 
um conservador, — nao ha liberal quo seja 
bom... 

0 Sr. Affonso Celso :—Veja-se com quem elle 
esteve na intimidade. 

0 Sr. Barao de Cotegipe;—... ouve-se um 
liberal, (^qui nao b preciso intimidade)—declara 
qu . os eonservadores sao pessiinos. Mas, senho- 
res, onde esta a gente boa de Minas? Pois, lia • 
naquella provincia dous partidos, um dos ho- 
mens honestos e bons e outro dos deshouestos e 
maus? 

0 Sr. Affonso Celso : — So achamos maus 
aquelles que censuramos. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— Do que acabo de 
dizer quero tirar uma conclusao, e b que trate- 
mo-nos com mais alguma deferencia. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—0 Sr. Alfonso • 
Celso mdicou alguns eonservadores bons. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :—1 la outra cir- 
cumstanci i : os eonservadores tanto de Minas 
como de todo o Imperio (nao digo que sejam to- 
dos) sao horaens mais acanhados, mais retrain- ' 
dos (Oh ! Oh!) 

0 Sr. Lima Duarte:—Os eonservadores? Um 
desombarago nunca vista* 

0 Sr. Candido de Oliveira: — 0 que nao esta 
fizendo em Minas o Sr. Jurumenha. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— D'onde b este 
senhor.? 

0 Sr. Lima Duarte:—Felizraente nao b mi- 
neiro, bdoCoara. 

0 Sr. Barao'de Cotegipe:— Tanto isso b ver- 
dade senhores, que ao p irtido conservador se 
reunem todos os homens timoratos; quan o ha 
uma que.tao iraportante que dev.i comprometter, 
vao recuando ; nao aconteco assim como pirtido 
liberal pela sm indole e por quo torn atraz de si 
toda essa variidade de opiuiOes que vai atb.. 
ao communismo. 

0 Sr. Silveir^ da Motta;—Veja o retra- 
himento dos eonservadores de Leopoldina. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :— Ora, Sr. presi- 
dente, a discussao torna-se inesgotavel. (Cru- 
sam-se diver so* apartes.) 

Por isso, Sr presidente, eu nao estrantio que 
sejam accusados atb nominalmootejis eonserva- 
dores; sinto, mas nao estranho. 

Entretanto, e raro que aqui no Senado os sena- 
dores eonservadores tratem das questbes com 
personalldade. 

o 
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0 Sr. Ribeieo da Luz:—Queixo-me muito clas 
personalidades do Sr. Affonso Celso. 

0 Sr. Affonso Celso:—E eu das violencia. 
que V. Ex. mandou praticar em rainha provin- 
cia, ejjoiitra violenci is -hei de reclamar seinpre; 
appeilo para os Annacs da 1879, nao houve uni 
s6 conservador que iiao tratasse das questoes no- 
minalmefits. 

0 Sr. Barao db Cotegipe:— Mas agora pare- 
ce-me que o negocio vai indo xnellior, e eu ps^o 
aos nobres sen adores que sigam o exemplo que 
acabam de dar em Minas os deputados pro- 
vinciaes. 

0 Sr. Rigeiro da Luz:—E foi o presidente e 
o vice-presidente que conseguiram aquelle ac- 
cordo. 

o Sr. Barao de Cotegipe: — Chegaram a urn 
accdrdo muito louvavel. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos;— Ucsdc que o 
governo quizer, sera esse o resultudo. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :—Tanmem e en- 
gano, nao basta o governo querer; aqui ostii quern 
pddo dar inforraaqoes "a esse respeito ; os presi- 

. denies muit is vezes nao podem arcar com "as 
oxigencias dos partidos... 

0 Sr. Meira Vascoxceia.os —Sera excepqao. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:—. . .oo nobro sena" 

dor, que torn side governo, dii a si todas as grandes 
difflculdades do governo nao vdm das exigencfaS 
de sens co-religionarios. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos :—Sem duvida. 
0 Sr. Barao de Cotegipe :—Neni de outra 

forma se explicara as ntudonqas rapidas dos pre- 
sidontes. Si alguns doscontentes com o ministerio 
pa»sado quizessem vir a esta tribuna disculir 
comraigo pdrque rasao se declaravam e aiuda se 
mostram descontentes, Hies prometto respond.t 
de modo quo nao levantarao a c.ibeqa. 

0 Sr. Affoxso Celso ;—Tudo isso e verdade ; 
mas, quando o govCi'ao se mostra energico os 
amigos cedem; 

0 Sr Barao de Cotegipe : — Precisamos que 
os rainisterios caiam uns apos outros, po'r causa 
doss s exigencias; mas e mister que os successo- 
res sigam o mesmo caminlio. 

Ora, o facto do duas assemltldas proviuciaes d 
facto novo 1 • 

0 Senado sal^e que nao. 
0 Sr. affoxso Celso : — Em Mmas nunea 

bouve, o felizmente isto agora nao foi praticado 
por mineiro. 

0 Sr. Barao de Cotegipe ; —Bom, lanco-se 
esse apirte : si esse facto alii se deu, dovc-se ao 
Sr. Jurumenba. 

Um Sr. Sexador ; — E' do Para. 
0 Sr. Affoxso Celso: — Sao praticas desco- 

nlieeidas em Minas. 
Q.Sk. Barao de Cotegipe: — Sr. preside!)to, 

lia annos, nao soi si no dominio conservador, si 
no dominio liberal, pa-saram-so Ibctos-d.i ordem 
dos que voTi r.iferir. 

Houve provincias, on polo menos provincia, cm 
quo ajiparecerarn duas assembldas provinciaes 
que nao se reunirum, nem o presidento recoiihe- 

^ceu qualquer dellas; nao funccionaram Jurante 
*dous annos, e flcou a provincia sera represen- 
tuqao. 

Outra-houve em que o presidente comeqou por 
adiar a assemblda e successivameute, atd quo 
acabdii-se o prazo da legislatura... 

0 Sr. Daxtas: — E' preciso cortar este mal. 
0 Sr. Barao de Cotegipe : — Vamos a isto. 
Portanto, jii se vd que esses abusos tem tide 

logar, por diversas vezes, e com maior gravidade 
do que ct facto quo succedeu agora na provincia 
de Minas. 

Porqucisto succede, Sr. presidente? Digamol-o 
era duas palavras: d porque as assembldas pro- 
vinciaes querem se constituir corpos, nao corao 
as croon o Acto Addicional, mas para euvol- 
vorem-se na politica geral; derrubar presid ntos, 
intrometter-se no quo nao d de sua attribuiqao. 

Esta d a grando questao. Entonde-se que uma 
assemblda provincia! pddo derrubar o presidento 
do provincia, negar-llie oi'qamento, negar-lhe 
)di de forqas, negar-lbe enlim todos osmeios do 
governo. 

Para isto d precise que nos eutondamos, nds 
outros qu > somos os principaes rcsponsaveis pels 
direcqao dos partidos. (Apoi^los.) 

Xuo venho de.sculpar um e culpar outro, nao; 
de nonlmma maneira d desculpavel o procedi- 
inento do conservadores, tirando diplomas a depu- 
tados liberaes, eomo o do liberaes tirando diplo- 
mas a deputados c uservadores. B' preciso 
condemnar todos edes abusos. (Apoiados.) 

E, Sr. presidento, desde quo nds oulros contri- 
buirmoscom cilicacia e boa I'd para que as assema 
bldas provincia s entrem na orbita legal, n. 
orbita de sens doveros, tudo-isto desapparecera- 

Para quo uma assemblda provincial ? E' para 
o adiantamento da provincia e nao para o sen 
atrazo, nao para a sua perturbaqao. 

0 Sr. Silveira Martins:— Os presidentes sao, 
em regra", os maiores perturbadorcs. 

0 Sr. Barao de Cotegipe;— Eu fuicensurado 
por uma politica que aconselhei, por exemplo, ao 
presidente da provincia do Rio Grande do Sul. 

_0 Sr. Silveira Martins:—A nossa organiza- 
qab d viciosa. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:—Pego sua atten- 
qao. 

A provincia do Rio Grande do Sul, nao sei a 
quantos annos, nao tinha lei do orgamento, nilo 
tinlia lei do forgas. Era uma luta ingloria o 
prejudicial somonte a provincia entre a assem- 
Itlda e a administragao presidencial. 

Part indo d'aqui o nosso illnstrado colloga, o 
Sr. von ado r pelo Rio, Grando do Sul, dirigi- 
mo a S. Ex. o perguntei-lho:—nao d possivel 
que clieguemos.a um accdrdo, que fagamos a 
provincia entrar no c uninlio da legalidade? nao 

todos os rio-grandonses interessados na boa 
m ircba dos negocios daquella provincia, na sua 
paz o tranquillidado, deix mdo esso ospirito do 
intolerancu do pnrto a parto ? 

S._ Ex. respondeu-me: aclia em mini a mo- 
lli r disposiqSo. Escrcvi ao presidento da pro- 
vincia, aconselhei-o, declarando que nao se po- 
dia chegar a um accdrdo sem quo do uma o outra 
parte houveSSe ConcessOes; quo olio fizegSe tc- 
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das quantas fossem possiveis, sem faltar a sua 
dignidade o a sens deveres de presidenlc. 

. Com offeito trabalhou a asssembl^a provinci- 
al no Rio Grande do Sul; nao houve alli'uo- 
nhum espirito de intolerancia, todos concorre- 
ram para o mesmo flm; votoit-se a lei do or- 
carnento, votou-se a loi de for^as, votaram-se 
omflm as leis mais necessarias .para o regimen 
politico o economico da provincia. 

Cedeu o prosidento ? Estou que sim ; mas como 
olle, cedeu tambem o partido liberal, ateao ponlo 
deserem leis devolvidas pelo presidente, de novo 
mandndas do accordo com as emendas on obser- 
vagoes do mesmo presidente da provincia. 

Ora, este exemplo muito louvavel do quo suc- 
cedeu.no Rio-Grande do Sul, parece que nao 6 
impossivel que seja soguido cm outras prdvin- 
cias. 

Aldm da causa que apontei para essa tentativa 
do fazer. deputados sem terom side oloitos, lia 
uma outra, quo e geral, quo nao vein das assem- 
bldas provinciaes, depende dos nossos costumes, e 
a seguinte : as elei^oes. 

Divisao de freguezias, mudangas de districtos, 
creagao de comarcas, etc.,etc., tudo, emfim, quo 
servo para oleigDes b'empregado ; a estatistica da 
provincia niuda de bora em bora, nao para o tem 
dos povos, mas com vista no arranjo eleitoral. 

E, perdoem-me que observe, para isto so e que 
se quer magistrados politicos : para isto 6 que se 
quer autoridades policiaes politicas ; para isto 6 
quo se quer coU'cctores politicos; para isto d que 
se quer professores politicos... 

0 Sr. Affonso Celso:—Ate parochos. 
0 Sr. BarXo de Cotegipe; —... ate padres po- 

liticos, diz bem, eraflm, tudo resume-se. na elei- 
gao. 

So pela reforma dos costumes, por meio da edu- 
cagiio, e quo eu espero, melhorara oste estado. 
Bntendam-me bem: da cducagao e nao da illus- 
tragao, porquo p nle-se ser muito illustrado e 
muito "mal educado. 

0 Sr. Dantas:—Da oducagao.e da repressao. 
0 Sr. Barao de Cotrgipf. Do dever. Eis ahi 

porquo suecedem estaa o outras cousas. 
Esta, portanto, exonrrado o presidente do 

Minas. Ouvi dizor que esta nomeado para sub- 
stituil-o um miueiro; nao sei si d exacto. 

O Sr. Affonso Cels^ : — Quaudo V. Ex. nao 
sabo, quanto mais eu ! 

0 Sr. Barao de Cotegipe Pois posso saber 
quem vai para Minas ? Apenas sei o qu5 li nos 
jornaes. 

0 Sr. Joao Alfredo (prssidente do conselho) 
da unj aparte. 

0 Sr. Barao de Cotegipe Tudovai-se pa- 
cilicando, e convido o nobre senador, autor do ro- 
mierimento, e o men collega, o Sr. Joaquim Dol- 
nno, a quo se entendam, apezar de dizerem la de 
Minas quo andam semiTro tie intelligenciafriso)... 

0 Sr. Silveira daMotta Ed verdade. 
0 Sr. Barao de Cotegipe : —... que estas di 

vergencias sao do todo lingidas. (Hilaridade.) 
0 Sr. Silveira da Motia : — Os juizes desta 

festO; nuuca podem flcar mal. 

OSr. Barao de Cotegipe ; — Convido-os, pois, 
a eutenderem-se, aeonselhando cada quat aos 
sens amigos que tratem do bem da provincia de 
Minas. Pouco importa.que um lade tenlm maioria 
tie um ou de dous, on de mais. 

Nap fago comparagao outre os vige-prcsiden- 
tes ■.. 

Pogo ao Senado queira desculpar-me o tom fa- 
miliar em que liz estas observagOes. 

Ficou a discussao adiada" pela bora. 

PRIME IRA PARTB DA ORDEM DO DM 

liberdade DE CULTOS ■ 

Entrou em 2°- discussao o projecto do Senado, 
lettra T de l887, declarauda livro no Imperio, a 
todas os religioes, o oxercicio publico do seu 
culto, sem outro limite, alem da repressao legal 
a que ficam sujeitos os que, no use dessa liber- 
dude, commetterem algum delicto. 

' • 
O Si*. Oamlitlo clo Oiivoix*a;—Sr. 

presidente, exousado 6 dizer a V. Ex. qua adhiro 
plenamente ao jirojecto; ello consign i uma idea 
liberal, e, ao mosmotempo, coutem uma formula' 
qiuj facilitara grandemente a immigragao para o 
Brazil. 

Mis o projecto deroga um artigoda Constitui- 
gao (apoiados), embora nao em materia consti- 
tucion il, de sorto que por lei ordinaria se pdde 
perfeitamonte f zeressa altemgao. Em todo caso, 
porbm, como so trata do reformar urn texto con- 
stifucioual, matoria altamente goverriamental, 
acredito que a opiniao do governo nao pode ser 
occult da. 

Vejo quo nao esta no reeinto o nobre Presidente 
do Conselho, uem qu ilquer outro Sr. mi'nistro ; 
o correhdo pelo Ministerio do Imperio o servigo do 
culto publico, acredito quo consulto as convc- 
nieneias do debate, pedindo que seja o respective 
ministro convidado para vir ussistir.a discussao. 

Na^es tormos, marido 4 mesa o requorimento 
seguinte (le).: 

Requerimento 

Requeiro quo se convido o Sr. Miuistro do Im- 
perio para assistir a esta discussao, adiandn-so 
a mesma por 24 boras.—Sala d-is sessoes, 1 de 
Junho de 1888.—Candida de Oliveira. 

Foi apoiado, po'sto em discussao e sem debate 
approvado. 

AlIPLIAQAO DAS ATTRIBUigSES DOS PRESIDENTES 
DAS PROVINCIAS 

Seguiu-so em 2a discussao a proposigao da Ca- 
mara dos Deputados n. 26 do 18G4, ampliando as 
attribuigOes dos pres'dentes do provincia. 

Foi apoiado e posto conjuntamente em dis- 
cussao o aubstitutivo offarocido polo Sr. Candido 
de Oliveira na sessS,o anterior. 

O Si*. DanCast— 0 men honrado col- 
lega seuador.poli provincia do Minas Geraes, que 
encetuu este debate, notou e muito bem que a 
apparigao desto projecto, que ha mais de 20 an- 
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nos dormia nos archives, devia signiflcar mais 
do qua o simples desejo de fazer-Ihe uma re- 
speitosa contiuencia e condemnal-o, porque nao 
podendo a ordem do dia ser dada, segundo os 
hons estylos, sinao de acedrdo com o governo, 
este nao podia recoramendar a apresentajao ao 
debate deste projeeto, sinao como urn meio de 
fazor suas declar iqdes ao parlamento de forma 
a tornar bem conhecidas suas ideas na materia 
coitidano mesmo projeeto. 

Embora parte das providoncia? contidas no 
projeeto ja estojam attendidas, e certo que elle 
provoca da nossa parte o interesse de saber ate 
onde chegam as iddas do ministerio ■ actual na 
grande questao da descentralisaoao, nao so 
administrativa , mas tambem poiitica nas pro- 
vincias; descentralisaoao, a que geralmente se 
esta dando o nome de federaqao das provincias. 

E' esta uma questao que, simplesmente an- 
nunciada, da a medida de sua importancia a to- 
dos os homens que so occupam dos negocios pu- 
blicos. 41 

0 Sr. Candido de CSliveira Apoiado. 
0 Sr. Uchoa Cavalcanti Hoje & a questao 

mais grave que temoa a resolver. 
0 Sr. Dantas :—Hoje, diz o nobre senador 

por Pernambueo, quo mehonra com o seuapafte, 
e a questao mais grave que nos occupa. 

Realmente assim e. Penso do mesmo modo. 
,0 est ido das provincias, sem excepqao, si nao 

d desanimador nao d pi'ospero... 
0 Sr. . Meira de Vasconcellos: — E' antes 

desanimador. 
0 Sr. Dantas:— Devemos notar que os presi- 

dentes succedem-se tins aos outros ; as adminis- 
traqoes nao tern tempo nem de conhecer dos ne- 
gocios quanto miis de prover de remedies. 
{Apoiados.) 

Tudo d instavel, tudo e incerto nas provincias-. 
A decadeneia, si ja nao entrou em to'das, ameaga 
em breve tempo invadil-as. 

Ha, portanto, diz muito bem o nobre seffador 
por Pernambuco, urgente necessidade de occupar- 
mo-nos desta questao, a da descentralis igao 
na mais larga escala possivei, nao so poiitica, re- 
pito, mas tambem administrativa. Urge tratar 
de uma deseentralisaqao, que de as provincias o 
governo.de si mesmus, os recuftosde que precisam, 
a responsabilidade da boa ou m i direcqao dos 
negocios exclusivarnente provinciaes. (Apokulos.) 

Ora,, tudo_ isto nao pode deixar de chamiar a 
nossa attenqao p muito prindpalmente aattenqao 
do governo, daquelle que tern immediata respon- 
sabilidade na direcgao dos neg cios do Estado. 

A e^cola liberal, de que neste momento sou 
orgao, tern as opiniOes mais adiantadas na mate- 
ria, e o substitutivo que apresentou o honrado e 
illustrado senador por Minas Geraes, nao repre- 
sent i sua opiniao individual, mas, estou habili- 
tado a dizer ao Senado, representa a opi dao 
da maioria liberal. 

JA o tehho dito algures, e devo repetir no Se- 
nado : a posicao assumida pelo ministerio 10 do 
M i rgo, aesde que tomou a responsabilidade di 
governo, e nquistou a mlnha sympathia, conquis- 
tou mesmo o im.-u apoio desde que alle seincum- 
biude realisar a reforma que mais fortemente era 
reclamada pela opiniao inteira do paiz. 

Desde que elle tomou sobre os hombros a 
grande e gloriosa tarefa de dar o tiro de honra na 
escravidao do Brazil, essa macula que nos enver- 
gonhava e que nos tornava o ludibrio de tod is as 
nayoas, eu, sem hesitar, tiz declaragdes publicas do 
que Ihe nao recusaria o meu voto, de que nao Ihe 
negava o meu apoio, de que nao Ihe escasseava 
tudo quanto de mim pudesse dependor para que 
fosse bem succedido n'essa empreza patriotica. 

Realmente, Sr. presidente, o ministerio 10 
de Margo prestou esse servigo, que, por si so, con- 
stituiria para sempre a sua gloria, acabou com o 
captiveiro em nossa patria. Mas o ministerio, que 

■ assim procedeu, tern contrahido perante si, pe- 
rante nossa patria compromissos altissimos ; elle 
nao p6do parar, nao pode recuar, cumpro-lho 
caminhar. 

Nao sou dos impacientes, nem mesmo dos 
que censuram o" ministerio porque ainda nao se 
enterreirou no desenvolvimento de sua poiitica, 
de seu programma, mais ou menos annuriciado no 
discurso da Coroa. 

Acredito, Sr. presidente, que o Ministerio, com- 
pondo-se de cidadaos illustres e conhecedores dos 
negocios, todavia, chamados, talvez, quando me- 
uos o espenvam para o poder, nao se teuha de 
ante-mao preparado com os projeotos e iis pro- 
post s necessarias para realizagao de seu pro- 
gramma. 

Nao tenho, portanto, impaciencia; e si nao as 
tenlio e si comprehendo que atd ao momento 
actual oministerio e desculpavel por esta til ou 
qual apathia, em que se mostra, julgo tambem 
chegada a opportunidade de ihe ouvirmos fran- 
cas declarayoes sobre os prnjectos o pianos 
com que habilitara o Parlamento a proseguir em 
sens trab.ilhos,do modo a satisfazor,nao so as as- 
piragoes da opmiao, como a cumprirmos nossos 
de veres. 

OSr. Candido de Ouveira:—B a conjurar 
perigos que estao imminentes. 

0 Sr. Dantas; — Sr. presidente, nao nos illu- 
damos: a corrente das iddas d tal, tao fortemente 
encaminhada que a orientagao para os homens do 
governo nao sera muito difflcil, si quizerem in- 
spirar-se nella,nao para, seguil-a sem consciencia, 
mas para dirigil-a conscienciosanlento. 

A corrente das iddas actualmente d de tal 
forga que, si o governo a frente dos negocios nao 
se der pressa em apresentar ao parlamento, con- 
vertido em projeotos o propostas, aquillo que se 
contdm no substitutivo do hourado ' senador e 
mais algumas outras iddas que, uao estando nesse 
substitutivo, todavia serao offerecidas dm um 
debate -largo e esclarecido, o ministerio, quo tao 
hem inspirado andou na soluyao do grande pro- 
blema do elemento servil, mostrar-se-a retarda- 
tano, tornando insutfloiente pela demora aquillo 
que, apresentado a tempo, correspondera iis 
reclamagOes da opiniao. 

Sr. presidente, eu fallo em nome das iddas 
liberaes: nao estou aqui representando de instru- 
mento de partido ; sou neste momento o echo 
daquillo que me p irece estar na mento dos nossos 
concidadaos, na consciencia publica. E tanto d 
assim que, em vez de preoccupar-me com reorga- 
nizagOes ministeriaes. o que desojo d que o minis- 
t <rio actual se punha francanfente a frente dessas 
i'idas. Bntendo, pela minha parte, e acredito que 
por parte dos meus illustres correligionarios o 
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nosso a|)oio nao Ih'e faltara ])arn semelliante flm. 
0 miniiterio vS-so em situaQao ilifflcil ; e exa- 

cto que elle vein do partido conservador, por 
que nao dizel-o ? mas, com certeza, eni tudo 
qqanto tern feito e em tado quanto nos pxrece 
que deseja fazer, nao podo representar a escola 
conservadora; e si nao pode 'representar a es- 
cola conservadora, o si ao mesmo tempo nenhnm 
governo no systema que nos rege para governar 
pode prescin lir do opiniao em quo se apoie, so 
llie faltar csse sustentaculo no partido conserva- 
dor, porque o "ministerio tern proeurado satisfa- 
zer ideas liberaes, c,om certeza devera cncon- 
tral-o dolado da opiniao, que ueste momento es- 
tou representando. 

0 Sr. Candido de Ouveiea :—Sem duvida. 
0 Sr. Dantas: — Si nao ha impaciencia por 

nossa pprtc, si nao ha por isso mesmo motive 
pop nossa parte de censura ao ministerio, 
por nao ter elle ainda feito aquillo que devoria 
fazer, d certo,pordm,que ha impaciencia por parte 
da opiniao publica cm conhecer todo o piano do 
reformas que o ministerio tem por flm roalizar. 

0 ministerio 10 do Marqo « clarameute rc- 
formista, porque nao dizel-o ? 

Ja o aflirraou com muito acerto um illustrado 
deputado pela provincia do' Alagoas; cu.jo nome 
declinarei—o Sr. conselheiro Lourenqo do Albu- 
querque :—0 ministerio 6 innovador. 

Com este flm se organizou,com este fun desper- 
tou om todo o paiz esperanqas, epnais do queisso, 
angariou um apoio quo nao 6 comraum, apoio os- 
pontaneo, for te, cresee'nte. 

Aproveite-se disto, para satisfaqao de grandes 
necessidados publicas, o quo exige no governo ho- 
raens convencidos da excellenoia destas iddas e 
dispostos a quebrar por ellas ate a ultima lanca. 

Eu podia dar muito muior desenvolvimonto 
tiquillo que tenho esboyadojmas nao o farei agora, 
teremos occasiao. * 

Por ostes raolivos, Sr. presidente, lembrei-me 
de propor que este substitutivo va com o projecto 
a uma comnnssao da casa e que esta, ouvindo o 
governo, reprosentado por alguns de seus mem- 
bros e especial in ento pelo nobro Presidente do 
Conselho e pelo nobre Ministro do Imperio, la- 
vrem sobre elle parecer. Si este substitutivo ser- 
vir apenas do molivo para apressar o governo a 
apresentar na tbla dos debates as suas idbas, ainda 
assim teremos cohseguido alguma cousa. 

0 Sr. CANDino be Oliveira:— Sem duvida al- 
guma. 

0 Sr. Dantas.-— No que toca aos interesses das 
provincias, ellas nao fleam sorfiente com o que se 
contem no substitutivo, quojae muito. Ha neces- 
sidado de muito mais c msas. Por cxemplo, desde 
que dermos as provincias governo autenomico, de- 
veremos dar-lhes tambem meios e recursos, sem 
os quaes nao se poderao desempenhar dos encar- 
gos que,fSendo de natureza geral, pesam, todavia, 
sobre o governo provincial. Isso querdizer que,na 
distribuicao dosimpostos,temosde attbndera essas 
necessidades, aflm do quo sejain transferido.s as 
provincias impostos, hoje cobrados para a renda 
geral. 

Com a revogagao da lei da interpretagao nos 
nos colloc iremos no ponto de vista em que se 
haviam collocado os legisladores de 1832 a 1834 ; 
flcaremos com o Acto Addicional sera o empecilho 

v, it 2 * . 

da lei da interpretagao ; mas hoje, com o pro- 
gresso das idbas, certamente os d» escola liberal 
quererao mais alguma cousa -no santido da des- 
centralisagao. Ora, tudo isso nao pedo ser objecto 
de um projecto, satisfazendo completameute a 
parto que se prb])59 providenciar ? Este e ineom- 
pleto; e b por tudo isso que eu entendo que o-go- 
vorno deve ser ouvidO para com a eommissab.do 
Senado apresentar um trabalho que ajrva do 
ponto.de partida para os nossos debates. E si, 
porventura, o ministerio actual tem de eomcgar 
apresentando sua proposta a Camara dos Dopu- 
tades, isso mesmo b justo que saibamos p'elasde- 
claragoes que elle nos devera fazer. 0 que 6 
certo, b que b tempo de agir. 

Pego a V. Ex. permissao para maudar o men 
requerimento. 

Foi lidoj apoiado e posto era diseus'sao o se- 
guinte 

Requerimento 

«Requeiro quo o projecto e o substitutivo 
sejam remettidos as commissoes de constituigao o 
assemblbas provinciaes.—S. K. —Dantas. » 

O fSv. Corx-eia.:— Si nunca ma arre- 
pehdo de ceder a tribuna ao nobre senador que 
acabade fallaf... , 

0 Sr. Dantas:—Eu b que flco muito agradecido 
pelo obsequio. » 

0 Sr. Correia:—... neste momento felicito-me 
de o liaver feito, porque S. Ex. anticipando a 
discussao do projecto da resposta a Fallado Throno 
veio fazer coubecer ao Senado e ao paiz o novo 
programma'do partido liberal. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Nao e novo. 
0 Sr. Correia:—Como lia reclamagao Sobre 

a palavra novo, direi— o actual programma do 
partido liberal. 

0 Sr. Dantas:— Ja b muito, mas naob todo o 
programma. 

0 Sr. Correia:— Pois pego ao nobre senador 
que, com a rnesma oorapetencia com que acaba de 
apresentar a primeira parte do programma, o 
complete... 

0 Sr. Dantas:—Opportunamente. 
0 Sr. Correia: — ... como b convenie'nte, nao 

so as discussoes desta casa, mas ao juizi da 
opiniao poblica. 

0 Sr. Barros Barreto:—So quero saber o que 
flea para nos. 

0 Sr. Correia:—Parece-me que o nobre se- 
nador julgou que qualquer peq uena demora na 
apresentagao das ideas actuaes do partido -liberal 
podia trazor algum embarago a marcha politiea 
do mesmo partido. 

0 Sr. Dantas ; — E' mais da conveniencia do 
Ministerio do que do partido liberal, adiantar. 

0 Sr. Correia : —Mas o nobre senador, sem- 
pre tao cauteloso no emprego das palavras de 
que se serve, deixou, embora o flzesse por modo 
rapido, entonder ao Senado, quo nao se trata de 
uma opiniao commum ao partido liberal: S. Ex. 
disse que o substitutivo apresentado com os 
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addendos, alguns dos quaas enumerou e outros 
reservou para mfilhor opiiortunidade, constituia 
o programma da maioria dopartido liberal. 

0 Sr. Dantas:—Tire a palavra—maioria. 

O Sr. Candido de Oliveira : — bV do par- 
tido liberal. 

0 Sr. Correia: — Isso e o que en desejava 
ouvir ; e nao proferi estas palavras sinao para 
eliraiuar o effeito que havia produ/.ido no Senado 
a cipcumstancia de nao ter o nobre senador lal- 
lado em norae de todo o partido liberal. 

0 iliustrado autor do substitutivo, cujos ta- 
lentos tenho tido oeeasioes de apreci ir, e a qnem 
cabe nesta,ca3ao papel, que, de certo, toca a 
perseve'ranija unida ao talento, o nobre senador, 
que alias fez um discurso curto, mas muito 
frisante, nao foi desta vez tao logico como cos- 
tuma; e a mesma observagao cabe, em relaoao 
ao requerimento, que se acha em discussao, do 
nobre senador pela Bahia. 

Com effeito, o nobre senador disse que o pro- 
jecto havia sido dado para ordem do dia, reti- 
rando-se-lhe o po de 24 annos, para ser elimi- 
nado da Synopse, poisque era um projecto ea- 
duco e irrisorio. Mas, ao mesmo tempo, delle se 
serviu para annexar-lhe um substitutivo, e da 
ordem daquelle que neste momento occupa a 
attencao do Senado. 

Si o projecto c, como na realidade o e, pre- 
sentemente jnaceitavel, e em" muita parte pre- 
venido'pela legislagao actual, o nobre senador 
devia, louvando as intenqoes do presidento d.i 
casa, coneordar em que elle fosse, como tantos 
outros em Menticas circumstancias, retirado da 
Synopse, apresentando o substitutivo como pro- 
jecto separado. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Mas elle serviu 
"para esta discussao. 

OSr. Correia:— 0 substitutivo tem o incon- 
veniente, que S. Ex. ha de reconliecer, do tirar 
a Camara dos Deputados a parte importante que 
Ihe cabe na discussao de assumptos como os que 
nelle sao agitados. 

0. Sr. Candido de Oliveira:—Nao apoiado : 
pelo seu regimento, a Camara pode discutir duas 
vezes a emenda do Senado. 

Eu o demonstrarei. 
OSr. Correia:—A emenda tlo Senado s6 passa 

nq Camara por uma discussao. 
Demaii, nao ha grando ligaqao entre o pro- 

jecto e o substitutivo que o nobre senador apre- 
sentou. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Ha toda. 
0 Sr. Correia;—0 projecto trata de dar at- 

tribuigoes ao presidente da provincia ; e o nobre 
senador propOe; 

1°, que serevogue a lei interpretativa do Acto 
Adicional 

2o, que se entregue as provincias o servigo re- 
lativo ao clero e aos juizes da la instancia ; 

3°, que .os presideutes de provincia sejam no- 
meados sobre uma lista de seis nomes, apresen- 
tada pela Assembl^a Provincial. 

0 nobre senador de certo modo pretende levar 
o Senado a considerar si deve on nao haver um 
clero provincial, uma justiga provincial; e isto 

quaudo se tratava simplesmente de dar algumas 
attribuigOes aos presidentes de provincia. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Isto e meu di- 
reito. 

0 Sr. Correia:—Mas tudo isto, creio que d 
nobre senador coucordara, melhor, caberia em um 
ou mais de um projecto. 

0 Sr. Affonso Celso :—Mas qual b a opiniao 
io nobre senador sobre o substitutivo, que tal o 
acha ? 

0 Sr. Correia :—Si o nobre senador, autor do 
substitutivo, declarou categoricamente, como 
acibou de fazer o nobre senador pela Bahia, 
que o apres ntara apenas para base do discus- 
sao e de estudo. como se pretende que eude 
desdeja o meu o juizo sobre tao variados assum- 
ptos, cuja. importancia estou me limitando a 
apoiltar ao Senado ?. • . . 

Si o nobre senador pela provincia da Bahia, com 
a logica que sompre Ihe'reconheci, concordasse 
em que o substitutivo fosse separado do nrojecto, 
para ser ouvido. somente sobre elle a respectiva 
comm issao, seguiriao caminho mais seguro. 

OSr. Candido de Oliveira :—Mas polo regi- 
mento aseparagao importa rejeigao. • 

0 Sr. Correia :—E' outra cousa. Mandar a 
commissao unicamente o substitutivo e conforma 
ao regimento. 

0 nobre senador pela Bahia, chefe proeminente 
do partid) liberal, porque hade concorrer pan que 
o Senado reduza attribuigOes a Camara dos Depu- 
tados ? 

0 Sr. Candido de Oliveira ;—0 substitutivo 
nao impede o direito da Cainara-; queremos ouvir 
o governo. 

O Sr. Correia :—Para ouvir o governo nao 
era necgssario o substitutivo 

0 nobre senqdor pela Bahia notou lacunas no 
projecto ; apontou a necessidade de dar as pro- 
vincias novos recursos de que precisam. 

Com effeito, o projecto eutrega as provincias a ' 
despeza com a justiga de 1" instancia, quo presen- 
temente custa ao Estado 3.141:240$. 

0 Sr. Dantas:— Devomos dar-lhes os recursos 
correspondentes as despezas. 

0 Sr . Correia : — Reconhece o nobre senador 
pela Bahia, e nem a sua perspicacia proniettia 
outra cousa, quanto esta materia b, por sua natu- 
reza, de iniciativa da Camara (apoiados). Nao po- 
demos inverter o papel das duas Carnaras. 

OSr. Affonso C«lso ; — Mas as declaragOes 
do governo aqui facilitariam o trabalho da Ca- 
mara . 

0 Sr. Correia : — Nao me opponho a quo os 
nobres senadores pegam ao governo todas as in- 
formagoes que desejarera, o tratem de lonhecer a 
politica do ministerio e o que pretende elle proper 
na camara dos deputados. 

0 Sr. Affonso Celso ; — Mas V. Ex., como 
leader do governo, pode adiantar, para aprovei- 
tarmos o tempo, olhe que ja estamos no segundo 
mez de sessao. 

0 Sr. Correia : — Tambem concordo com o 
nobre senador em que e neeessario aproveitar o 
tempo ; mas, por mais leader que eu fosse, nao 
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podem as minhas palavras sig-nificar o que o go- 
verno vai proper a camara dos deputados. 

0 Sr. Candido db Olivbira:— V. Ex. tem 
mnita autoridade para adiantar alguma colisa 
neste sentido. 

0 Sr.' Correia : — Quando o nobre senadbr, 
autor do substitutivo, comegou a fallar, o honrado 
ministro da guerra apressou-se em dizer-lhe quo 
S. Ex. fbzia justiga no governo quando lbs attri- 
bia o proposito de apresentar a camara medidas 
que traduzissem em lei as suas ideas. 

0 Sr. Aitonso Celso: — Mas nao basta o pro- 
posito : 6 precise tratar do realizal-o quanto 
antes. 

0 Sr. Correia: —0 que nao convem d que o 
Senado love de reboque a Camara. Os amigos dos 
nobres senadores podem offerecer a Camara pro- 
jectos que mais regularmente devem ser la ini- 
ciados. 

0 Sr. CandiiJo de'Oliveira:— Isto nao e le- 
val-a de reboque; daraos a Camara toda a liber- 
dado do rejeit ir o pro.jecto e iniciar outro. 

0 Sr. Correia:—Os nobres senadores nao 
podem queixar-se, como eu, no tempo em que 
tive de fazer requerimentos sol^re tantos as- 
sumptos, de que nao contam nenhum coiTeligio- 
nario na Camara dos Deputados. Naquelle tempo 
a Camara dos Deputados era unaniraemente li- 
beral, e convinha mostrar quao inconveuiente b 
a existencia de Camaras un mimes. Fazem-me 
culpa do que entao pratiquei,'sem attenderem a 
difforenga das circumstancias, a mudanga da 
situagao. 

Entiio eraraos os senadores conservadores que 
nos deviamos dividire desempenharaqui, napri- 
meira bora, o papel do deputados, e, nas outras. 
o papel do representantes vitaliciosda Nagao. Si 
assim nao fdra, nao so podia dizer, como aindao 
outro dia disse o nobre Barao de Cotegipe, apoiado 
principalmento pola bancada liberal, que e desta 
casa que em tcdas as occasioes sahem as vozes 
de defeza dos cidadaos opprimidos. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Eu digo ainda: 
Si nao houvesse Senado vitalicio, ai da liberdade 
do Brazil ! 

0 Sr. Correia :— Nao me arrepsndo do que 
liz ; s6 pego que, em . ua justiga, o senado e o paiz 
reconhegam que eu fallava quando a Camara era 
unanimo. Eu era entao dos mais mogos desta 
casa (infelizmente os tempos corrora e as forgas 
diminuem ! ) e devia tomar nas lutas da tribuna 
a parte que razoavelmente me competia. 

0 Sr. Barros Barreto : — Preston relevantes 
servigos. (Apoiados.) . 

OSr. Correia :— Discuti amplamente, mas os 
nobres senadores sao os propnos a dizerem que 
o flz sempre sem magoar a nenlmm delles, sem 
offender a nenhuma las pessoas a quera forgaaa- 
monte tive de censurar. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — A's vezes era 
urn pouco rigoroso. 

0 Sr. Correia :— Nao aspiroa perfeigao ; quao 
loitge della estou ! 

/)• Sr. Affonso Celso : — Mas a opiniao de 
V. Ex. sobro o substitutivo? 

O Sr. Correia ;— Eu nao pensava, Sr. pre- 
sidente, que a corrente de opiniao, que o nobre 
senador ainda lia pouco invocou, fosse tal, que eu 
.ja devesse considerar na presente sessao a idea de 
liaverclero provincial, juizes provinciaes, eleigao 
para presidente do provincia... 

O Sr. Affonso Celso :— A reforma da admi- 
nistragao esta adiada. 

0 Sr. Correia:—Antes quo os nobros senado- 
res trouxessera o assumpto para o Senado, quan- 
tas vezes pedi eu aipii que se attendesse para a 
divisao administrativa das provincias, rectifl- 
cando desigualdades, oriundas do modo por que 
se foram formandoas circumscripgoes do Brazil! 

Quantas vezes ponderei que deviamos ir tra- 
tando de substituir a este facto historieo uma di- 
visao racional e scientiflca do paiz, de modo que 
nao offerecesse o espectaculo do provincias des- 
iguaes em extensao, em populagao, em riqueza, 
em instrucgao, em progresso material! 

0 Sr. Dantas: — Temoa de attender a tudo 
isto. 

0 Sr. Correia ; — Vd V. Ex. quantas cousas 
temos a considerar para resolvermos sobre o sub- 
stitutivo! 

0 nobre senador pela Bahia niostrou que nao 
se trata sinao de estabelecer base para a dis- 
cussao, fazendo ja additamentos a reforma da 
administragao provincial e promettendo outros 
de que em tempo se occupara. 

Fdra raelhor apresentar projectos do que offe- 
recer ao projecto de 1854, caduco e irrisorlo, na 
phrase do Sr. Candido de Oliveira, um substitu- 
tivo desta ordem, comprehendendo iddas e provi- 
dencias, sobre que de certo a sabedoria do Se- 
nado nao ha de permittir que se resolva de 
chofre. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—Discutir nao d 
resolver de chofre. 

0 Sr. Correia :— Para discutir o assumpto 
bastam as diffdrentes occasibes em que e permit- 
tido debate sobre politica geral. 

OSr. Affonso Celso:—V. Ex. ja dcclarou quo 
nesta sessao nao toremos reforma administra- 
tiva. 

0 Sr. Correia:—Naodeclarei tal. 
0 Sr. Affonso Celso:—Entiio entendi mal. 
0 Sr. Correia :— Quando o nobre senador 

exigiu a minha opiniao individual, pedi por- 
missao para nao responder immediatamente, sem 
faltaramuita deferencia e ao mmto desejo de 
corresponder aos seus intuitos, mostrando a va- 
riedade e importancia dos assumptos sobre os 
quaes queria.o nobre senador que do prompto me 
manifestasse. 

Embora o meu modo do ver individual seja de 
pouca monta (nao apoiados) em relagao ao Se- 
nado e ao paiz, sempre quero acabar os dias 
como os ten ho mantido, sem incorrer em contra- 
dicgao ou incoherencia, que nao seja por mim 
apontada com as razOes que, em meu conceito, a 
justitiquem. 

Si, sobre algum ou alguns dos pontos contidos 
no substitutivo posso ter ja opiniao fund'ada, 
6 isto muito differento de apreciar um conjnncto 
de providencias, cada qual mais grave. 
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Niio sei si o nobre senador pela Bahi aceita 
as observacoes que tenho feito nosentido de re-, 
jeitar o prqjecto, remettendo a commissao unica- 
mente o substitutivo. 

Sera assim resalvado o direito importante" da 
Camara, cujas attribuioOes e prerogativas nao 
quero defender mais que o nobre senador pela 
Bahia. 

Basta que eu cbarae a attengao de S. Ex. 
para esto ponto, para estar quasi certo de quo o 
nobre senador vai moditicar o seu juizo. 0 nobre 
senador deseja antes fortalecer do que reduzir as 
attribuigOes da Camara dos Deputados. 

0 Sr. Dantas:—Sem duvida, so temos a ganhar 
com isto. 

0 Sr. Correia Nesso caso nao sujeitemos a 
Camara a tratrar em uma so discussilo, e sen do 
logo permittido o enceraamento, de materia de 
tanta gravidade como a que contem o substitutivo. 

0 nobre senador fez uma discripgao em ver- 
dade triste, mas infelizmente real, do estado 
das provincias. 

Que a attengao dos legisladores se devc voltar 
para ahi, estou de pleno accordo. 

Mas, ate onde e como s-> devo entender a 
annunciada federagao, ponto o esto quo devo 
ser maduramente posado o sobretudo nesta cor- 
poragao, creada pela Constituigao exactamente 
para refrear os excesses a quo com facilidade 6 
arrastada a opiniao ; a para contraposO das ideas 
extremas. 

0 Sr Affonso Celso:— Pode-se fazer tudo 
quanto nao prejudique a integridade do Imperio. 

0 Sr. Correia: — Estao em questao dous gran- 
desprincipios. Um, o primeiro de todos, diz re- 
speito a integridade da Nagtft) ; o outro ao des- 
envolvimento, progresso e melhoramento das 
provincias. 

Atd o'ndo se pAle ir a bem do engrandecimento 
das provincias sem que soffra a integridade na- 
cional, dlii se deve chegar. Mas em caso algunr 
se deve fazer perigar a integridade nacioual." 

0 Sr. Candido de Oliveira Pego a palavra, 
0 Sr. Correia ;—Aproveitarei os poucos mi- 

nutos em que, sem prejuizo da ordem do dia, posso 
ainda fallar, para dizer, dispeusando-me" do 
tomar parte na discussao do requeriraento do 
nobre senador por Minas sobre os acontecimentos 
ultimos daquella provincia, ^ue applaudi muito o 
accordo a que alii chggaram os par lido i repre- 
sentados na Assemblea Provincial. 

0 Sr. Ribeiro ba Luz Accordo devido a 
benefica intervongao do presidente o do 1° vicc- 
presidente. 

0 Sr. Correa 0 nobre senrdor por Minas 
Geraes. o Sr. Candido de Oliveira, roferiu-se a 
scenas idcnticas na provincia do Parana: o foi 
este o motive porque inscrovi-me na discussao do 
requerimento. 

Estimarei quo o exemplo quo dcaba do dar-se 
na provincia de Minas Geraes so roproduza no 
Parana jMcsojo que, cm minha provincia, possam 
tambemos jiartidos chegar a jUsto accordo, que 
nao so pddc dar sem quo cada um ceda alguma 
cousa. Fique em maioria na assemblea quern 

• legitimamente a obteve, mas tambem nao se 
force o resultado da eleigao na verilioagao de 
poderes. 

Nao ha motivo para censurar o digno presi- 
, dente da provincia p dos dous adiamentos da As- 

semhlda, a quo sereferiu o nohro senador. 
0 1° teve logar a chegada do illustro presi- 

dente, e-foi applaudido pelos adversarios de S.'Ex.; 
o 2°, por praso curio, deu-so no dia em quo appa- 
receu duplicata de assemblea provincial, e queira 
Dcus strva para que, durante olle, se chegue ao 
desejado accordo? quo concorrera para o bom 
nomo da provincia, para a firmeza, que tanto 
anhelo, de sens creditos no paiz. 

Fallo neste assumpto com a imparcialidade do 
quern nao tern nos factos parto on respohsahili- 
dade alguma, imparcialidade apenas limitada pela 
circumstancia do acharem-se nelles tambem on- 
volvidas pehsoas qua muito mo merecem, o a 
quem estou estreitameute ligado pelos lagos do 
sangue, ou da amizado. 

Nao cntro na apreciagao de'quem 6 mais res- 
ponsave! por semelhantes f ictos, si aquelles quo 
imitam, si aquelles que deram o exemplo. 

{.Vuilo bem), ,' ' 
Eicon a discussao adiada pela hora. 

PROJECTO DO SENADO LETTRA B, DE 1886 SOBRE. 
« iiNbeas-corpus » 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro 
da Jusliga foram sorteados para a deputagao quo 
o devia recebpr os Srs. Paes do Meudonga, Carrao 
e Candido de Oliveira, e, sendo o mesmo senhor 
iutroduzido no salilo comasforraalidadesdo.es- 
tylo, tomou assento na mesa a direita do. Sr. pre- 
sidente. 

Proseguiu em 3a discussao, com as emendas 
offereeilas, o projecto do Semido, lettra B de 1886, 
expondo que o art. 18 e sens paragfaphos da lei 
n. 2.033 de 20 de-Sctembro de 1871, sorao exe- 
cutados do conformidade com as disposigOes quo 
estabelece.'. 

Foi lida, apoi ula o pos.ta conjunctamente em 
discussao a seguinte 

Eniemla 

« Sempro quo os tribunaes conoodcrem ordem 
de Habeas-Corpus o paciento e queixoso, quando 
houver, poderao comparecer ■ acompanhados dos 
sens advogados, a quem nao so podera negac a 
palavra, quando ein occasiao opportuna a pegam, 
nom retirul-a sinao por falta do respeito devido 
ao Tribunal.—S. It.— Silveira Martins. 

O Ijima Dtxarto : — Podi a pa- 
lavra simplesmente para que nao fosse oncerrad i 
a discussao depois do importantissimo discurso do 
hohrado senador pqlo Rio Grande do Sul, a quo o 
honrado ministro teria de responder, o que seria 
desagradavel fazer a hora tao adiantada. 

0 Sa. Dantas : —Foi um acto do delicadeza 
ao honrado ministro. 

O Sr. toerx-eira..Vianna, (ministro da 
justiffa).-— Parecia escusado tomar eu a palavra 
neste debate, depois do tao esclarocido como foi 
polos discursos dos nobres senadoros pclas pro- 
vincias do Minas Geraes o do Rio Grando do Sul 

Tudo quanto podia allegar, ostava dito; o mais 
sem nnp'ortuuar a henoVoIa attengao do Seaado 
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O nobre senador pela pfovincia do flioGranole." 
do Sul, aproseirtou, porem, um ■ emonoa oa um 
additivo ao prqjecto qiic so diseuto o quo merece 
a minha attonpao, jii pela autoridade de onde 
emana, ja pela materia que nelle se encerra. . 

Sou muito reconliecido ao nobre senador por 
m Minas Geraes, quo acabou de sentar-se, p »r me 

tor reservado o direito do fdlar neste assumpfo, 
embora mo p irecesso" quo a S Ex. competia cou- 
corror com proveito para maior esclarecimento da 
materia om discussao. 

Seuhores, nao dpoueo quoo Brazil entretautas 
'nagOes seja uma das quo eicopcionalmeate tern 
consagraaona sua adminigtrioao a instituigao do 
hahms-corpus, o .ja nao se tern tirado iiouco pro- 
veito om dofesa da liberdade indi-idual deste re- 
curso que' outros povos desconheeom, ou pelo 

■ menbs nao querem adoptar. 
0 nobre senador por Minas Gerac.j, auctor do 

projccto, com o qua! eu nao podia infeUzmente 
Cgneordar,apezar, da minha,boa disposipao, provo- 
cou-me por diversas vezes a que emendasse o sen 
projecto, temeridade que eu nao podia ter, e 
dovB oxcusar-me de tentar. 

Nao se pense, por Cm, que me parega tao bera 
applicado o Aaftcas-oor/jM--, o tao flelmente exe- 
cutado, quo- algumas medidas nao sejam adopta- 
vois em um logar mais apropriado, por exemplo, 
na reformajudiciaria. • 

Si nao tivesse receio da impugnagao dos nobres 
senadores que tanto se interessam pela passagem 
deste projecto, nieramento do processo expficu- 
tivo, ousaria lembrar algumas provldencias quo 
com ellicacia para a liberdaBc individual si po- 

■ deriam adopter, Ira'monisando,tanto qu mlb fosse' 
possivel, o interesse daseguranga publici, ou do 
direito collectivo, com as gar.intias do direito in- 
dividual. 

Quando o partido conservador consagrou o m *- 
Ihoramento do hdbeas-sorpus, estendciido a jnris- 

.digao dos juizes que o concedem a casos que nao 
estavam oxpressunento delermin ulos no Godigo 
do Processo, o quo tinliam sido cxcluidos pala ih- 
tclligencia do alguns juizes, logo apds a execugao 
da novissima refbrma, hoifvo por p irte do todos, 
sem discropancia do partidos, uma certa inquieta- 

. gao pelo afrouxamento da •autoridade jepress!va, 
o a mais Me uma pessoa insuspeita era miteri i de 
liberdade individual eu ouvi, tauto nosta "casa 
corao na outra, roclamagao pelo oxccsso quo 
houvo naadopgao de certas providencias julgadas 
mais-que liberaos,' lieenciosas, anarchicas. 

Em verdade, senhores, oxi>te na lei do 1871 
disposigao quo reputo singular, nao a lopta la ge- 
ralmente om povo algum de instituigoos livres 
como 6 aquolla quo nao armitte prisao preven- 
tiva no caso,de crime perpdtrado um anno antes, 

' o tambem aquella quo nao permitto prisao 
Ibra do caso do flagrante, si nao em virtu lo de 
mandado requisitado da autoridade-eompotento. 

0 defoito do legislar em geral para todas as 
localidadeSjSem tomar om considers gao as c'r- 
curnstancias, tem-se feito sentir principalmente 
no processo criminal. 

0 Sn. Dantas:—Isso e exacto. 
0 Sr. Ferheira Vianna {ministro dajustira) : 

— Os dolinquentes, publica notoriamente co- 
. nhecidos como taes, de crimes inaflangaveis, quo 
estao a distancia consideravcl do juiz quo podo 
expodir* o mandado, cscapani quasi sempre ao 

processo pelo embarago de se requisitar a ordem, 
do raodo quo qu mdo csta cboga e sem efflcacia, 
sem resultado algum. 

Nao soi-ia possivel harraonizir a garantia da 
liberdade individual com a da seguranga pu- 
blica t B si essa lurmonia se pudessa traduzir 
eiq di,posigao de lei, uma corporagao em quo 
predomina t undem o espirito do ordem c con- 
servagao, como o Senado, porveiltura sa escusa- 
ria do aeeital-a e discutil-a ? 
,0 Sr. Affoxso Celso;:— Nao; V. Ex. pro- 

ponha. 
. 0 Sr. FliRREltlA VlAXNA (minis tro da just if a): 
Pego iiceng-i ao no me sanador e ao Senado para 
olibrecer essas ideas qumdo tratar, eomo esperp 
com brevidade, da reforiiia judiciuriii. 

G Sr. Dantas: — Ellas tem o cunho da pra- 
tica. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga): 
—- A garantia ellicaz da liberdade, da qual pro- 
c deu o habsas-corpus, esta em ser o cidadao 
apresentado immediatamente ao juiz ; e dahi 
veiu aquella espocie de aphorismo—prisoos mai- 
tas, detengbes poucas. 

0 Sr. Affoxso Celso : — Prisoes as neces- 
sar-ias. 

0 Sr. Ferreira Vianna (mmistro da justiga): 
— Muitas b um contrast; com poucas ; sem, re 
juntis, sempre conformes. 

Si um criminoso notoriamente conlieoido como 
t il,fosse reconliecido por algun^ cidadaos, on pela 
autoridade policial, ou por um official do juizo, 
em lugar tao distaute do juiz por quern deveria 
ser expedldo o mmdido, que ..oiuesse receio 
que este fosse burlado, a captura effectu ir-se-ia, 
in is sem deraora o ifetento seria levado a pre- 
senga do juiz. que taimaria edectiva a prisao, si 
fosse c iso disso, ou ohrigal-o-ia a flangi, si a le- 
gislagao o permittisse, ou, linalmeate.maudal-o- 
ia cm paz ; isto seria a garantia da sociedade. 

0 Sr. Affoxso Celso:—Agora a garantia con- 
tra o abuso. 

0 Sr. FerrexAa Viaxxa (ministro da justigaja 
— Agora a garanti i do cid idao: si o juiz por su: 
decisao reconhecessoa injustiga, o dolo, a ma fb 
do detentor, pelo so-facto do relaxar da'prisao o 
accusado, 'seria o promotor ptiblico obrigado a 
proceder ea; contra ocipturadore appli- 
car-se-ia, alem disso, uma pona do multa contada 
em dinheiro. Parece-rao quo assim se aquietava 
a roclamagao quo se da contra a froiixidao da lei 
era relagao aos malfeitorcs, ao mesmo passo quesa 
garantiam os ci-ladaos contra qualquer abuso. 

0 Sr. Affoxso Celso: — Seria melbor o juiz 
impoi; logo a pena de multa. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga): 
—Isso dependera de uma liquidagao. 

Outro ponto : a lei de 1871 declarou a respon- 
sabilidade civil quo cabia ab juiz ou a autori- 
d ule quo, sem justa causa ou illogaluionte, 
houvesse cletido um cidadtio ; mas foz a declaragao 
simplesmentb que estava nu iegislagao geral o 
direito de satisfagao de todo o mal causado. 
Parece-me que nao basta osiit declaragao, quo 
ella e iliusoria em um paiz em que o processo_b 
tao dispondioso o a intluencia da autoridade tao 
activa, tao preponderaute, o onde o cidadao b 

« 
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quasi abandonado, porque eatre nos nao existe 0- 
amor da liberdade e o respeito das leis para que 
se torne no interesse- de todos a injustiqa que 
soffre am. Portanto, nao podemos pre.scindir do 
procedimento official imraediato contra os in- 
fractores dessa garantia, embora na pliilosopbia 
do direito, me parega que nada ha mats inervador 
de um povo do que. substituir sempre a acqao 
individual na defesa dos seus direitos pela acgao 
publica, mas e preciso legislar conforme a edu- 
cagao de cada povo. 

Eu determinaria, si tanto poder tivesse, que o 
simples facto da concessao da soltura, por habeos- 
corpus, do detido, d6sse logar ao processo ex- 
officio contra o detentor, e a uma multa corre- 
spondenta, que fosse arbitrada em dinheiro ; por- 
que, senho res, a concessao do habeas-corpus, so 
por si, ja encerra o reconhecimento de uma in- 
justiqa, ou de um attentado contra a liberdade 
individual. 

0 detentor poderia allegar sua justiflcaqao, 
poderia mesmo eximir-se da pena, mas deveria 
passar por esta prova, nec^ssaria nan so para 
resguardar o direito individual do ciaadao in.ju^- 
tamente detido, como paradar uma s itisfagao ao 
espirito publico e a autoridade da lei que foi 
violada. 

0 Sr. Affonso Celso:— A legislagao actual ja 
dispoe isto. 

0 Sr. Ferreira Viaxwa (ministro da justifa): 
—Mas eu o determinaria como urn processo ine- 
vitavel, como cohse iuencia infallivel da conces- 
sao do; deveria haver sempre um' 
processo de respons ffiilidade do detentor, logo 
que fosse coucedida aquella ordem. 

0 Sr. Affonso Celso:—Y. Ex. substitue ape- 
nas pela multa o que ja esta na lei. 

0 Sr. Ferreira Viaxxa (ministro da just if a: 
—A reparagao, que esta na lei actual, fica a 
cargo da acgao privada, e no meu conceito devia 
flcar a cargo da acgao publica. 

Actualmente'.ha facilidade em deter, ainda sem 
culpa formada, sem causa legal,qu rlquer cidadai*, 
muitas vezes por prixOes, odiosas ou perseguigbes, 
porque as autoridados qua aSsim procedem contain 
poder apagur todos os vestigios da sua arbitr. - 
riedade raandando soltar o delido, logo que, re- 
querido o habeas-corpus, sao chamados para dar 
explicugoes sobre a Jetengao. 

A soltura realiza-se e nao se in laga mais do 
motivo por que o detido esteve preso. 

Entendo que a lei devia declarar que, apezir da 
soltura, viesse o detentor dar explicagOes ao juiz 
do habeas-corpus, para conhecer da legalidade da 
prisao ;.e si nenhum motivo houver para que 
sqja solto o deti lo, nao tera ojuiz ayuoquese 
arrecear das consequencias do processo do habeas- 
corpus 

Em todo caso seria um providencia em favor do 
cid idilo. 

0 Sr. Affonso Celso;—Isto ja existe na lei 
actual. 

0 Sr. Ferreira Vianna {ministro da jusiiga): 
—Nao esta na lei... 

0 Sr. Affonso Celso : — Sem duvida que 
esta. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga): 
—.. e C uma providencia quo ed me arrqjaria a 
olferecor ao S -nado, quaudo elle me ddsse a 
honra de houvir-me sobre a reforma judiciaria. 
' 0 Sr. Affonso Celso:—E quando vira a re- 
forma ? 

0 Sr. FerReira Vianna (ministro da justiga): 
— Estou as ordens do Senado. 

0 Sr. Affonso Celso : —Pois-apresente-a ja 
Y. Ex. pnr intermedio do algum ae seus amigos 
no Senado. 

0 Sr. Leao Velloso : — Segunda-feira reune- 
se a commissao para entender-se com o nobre 
ministro. 

0 Sr. affonso Celso : — Eu eslou prompto a 
oil'erecol-a, si o m bre ministro quizer. 

0 Sr. Ferreira Vianna {ministro da justiga) : 
— Conto, estou certo, com o valimento e autori- 
dade do nobre senador. 

0 Sr Affonso Celso : — Si V. Ex. quizer, re- 
queiro o adiiimento desta discussao para que o 
projecto volte a commi>sao, quo se entendera 
com V. Ex. a respeito da reforma.. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga) : 
— As id&is, quo, emitti com co.isentimento do Se- 
iado, e a modo, foram para pedir licenga, aiim do 

conferenciar com a commissao a respeito da re- 
forma. .. 

0 Sr. Joao, Alfredo (presidente do conselho) : 
— E pertinentemeute estas ideas serao aventidas 
iiess'wreforma judiciaria. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga) : 
—... ondeas disposigoes,.relativas a este assnm- 
pto, poderao ser completadas com o valimento da 
autoridade do nobre senador por . Minas Geraes. 

0 Sr. Affofso Celso : — Mas quando vira 
isto ?! 

0 Sr. Ferreira Vianna {ministro da justiga): 
—Pego perdao ; V. Ex. hilo pode suspeitarsiquer 
da minh i boa vontade em apres mtar ao paiz, 
com a maior promptidao, as minhas id^as a 
respeito da reforma judiciaria. 

0Sr. Affonso Celso :—Nao suspeito ; masd 
'ue sou um pouco impacieiite ; d pi r tcmpera- 
ruuito; e pode-serja adiantar alguma cousa. 

0 Sr. Fern.andes da Cunha :—Este assumpto 
tao requ precipitagilo ; deve ser tralado com 

muita ponderagao. 
0 SR. Ferreira Vianna (ministro da justiga): 

—Ja snlicitei da commisaio competente do Se- 
nado a graga de ser'ailmtttido no sen seio, [lara 
ouvir-me sobre o assumpto; e fdi marcada a 
andiencia para segunda-feira, 4 do corrente. 

0 Sr. Affonso Celso :—Quando se marcou? 
0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga) : 

—Hoje elo menos o nobre sdhador reconiiecerd 
o desi j iquo tenho... 

0 Sr. Affonso Celso Pois nao! 
0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga) : 

— . de expor as minbas id6as sobre o assumpto. 
0 Sr. Affonso Celso: — Assim como reconhego 

as suas habilitagOes para fazer obra muito acei- 
tavel. 
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OSr. Ferreira Vianna (ministro da jmtiga) ; 
— Quanti) ao additivo ofl'erecido pelo na..re se- 
nador polo Rio Grande do Sul, men Lllnstre com- 
provinciano, eu o adopto, mas pedindo a S. Ex. 
que me faga o favor de consentir que elle seja 
adiado para a roforma judiciaria. • 

• Encerra este additivo um principio quo julgo 
fundamental na ndimnistragao da justig i: a pu- 
blicidade dos debates. 

For muito tempo os tribunaes de justiga su- 
periores recus i vam aos advogados, representantes 
das partes interessadas nas questbes de habeus- 
corpus, o diivito de usarem da pilavra. 

Foi o nobre sen dor pelo Rio Grande do Sul 
quem conseguiu pela primeira vez ser adraittida 
a parto no rocinto do tribunal para discutir o 
hahens-corpus ; dahi licou estabelecida esta praxo, 
e os tribunaes nao a tdin mais rejeitado. 

0 Sr. Silveira Martins: —Os do Rio Grande 
tdm-o feito. 

OSr. Ferreira Vianna (ministro da justica): 
— Em nada seria inconveniente que a lei tor- 
nasso bera certas a publicidado dos. debates e iu- 
tervengao dos advogadps. A nossa fdrma de 
julgamento, herdada dos costumes antigos, pole- 
so dizor (pie d clandestina, per serem as opinions 
das partes e as decisOes dos juizes escriotas nos 
autos e lang ir-se a publicidade unicamehte o re- 
sultado, quo 6 muito pouco ou quasi nada para a 
instrncgfio do foro. 

Tribumes abertos, discussOes publicas, inter- 
vengao dos advogadopsao ganntias que os povos 
raodernos na,o podem dispensar. 

E o maior provefto, senhores; nao esta, como 
muitos pensam, so na melhor adrainistr.igao da 
justiqa, pela con test agao a viva voz dos direitos 
representados pnlas differentes partes; esta tam- 
bem no ensinamento que o povo recebe na fre- 
quencia dos. tribunaes, para onde o attrae o in- 
teresse dessas grandes lutas em que se disputam 
os direitos mais sagr idos dos homens 

Nenlmm povo se adiantou na sciencia do di- 
reito, nem aperfeigoon-a sem quo tivesso justiga 
publica, contestagOes solemnes, julgamenlos im- 
raedi itamentl conhecidos. 0 povo romano tinha, 
por assim dizer, o instincto do direito, adquirido 
nas grandes auaiencias pela palavra dos seus 
mais eminentes oradores e pelos conceitos de seus 
jurisconsultos celebres. 

Assim se diz delle que foi um povo juridico. 
um povo de jurisconsultos-. 

0 nosso processo d clandestino, 6 um processo 
feohado dentro de outro ; a? discussOes sao feitas 
summarissimamente apezar das eipressas deter- 
minagOes da Ordenagao e do legulamento n. 737 
de 1850 ; os juizes, para abreviar traballio, re- 
portam-se aos fundamentos das sentengas ante- 
riores; ha pouco o que lor, muito menos que mo- 
ditar, o nada'quo aprender nesses julgados. 

Certo, senhores, certo seria o adiantamento, o 
progresso da sciencia juridica, si as dfbcussOes 
nos nossos tribunaes fossem publicas, e os advo- 
gados pudessem intervir nelRs. 

E' deploravel a decadencia desta augusta e 
necessaria sciencia. (ApoiadosJ 

A palavra vai morrendo nos tribunaes ; as 
questoes juridicas perderern do sen internes; o 
povo abandonou os auditories, e o cidadao que 
nao tern remedio sinao andar pedindo justiga,! 
debalde clama, ninguem o ouve, porque nin-1 

guem toraa parto nesses debates ; as questoes 
mais ditliceis, aquellas quo deveriam inspirar 
m .ior interesso, correm inteiramente a revelia. 

Senhores, depois da luta das grandes pala- 
vras, das intelfigencias esclarecidas, dos advo- 
gados celebres, em sessOes solemnes, 6 muito 
difflcil proferir uma decisao que poss i ser aver- 
bada de in.msta ou quo incorra na condemnagao 
publica ; mas, no seio do gabinete, n'um tribunal 
do segredo, dentro de uns autos escriptos e fe- 
chados, as injustigas podem fazer-se impune- 
mente. 0 povo, ignorante do direito, nao sabe 
o quo e justo, e, quando soubesse discernil-o do 
injusto, nao teria meios de verilical-o, porque, 
senhores, 6 muito difflcil ler autos, d impossivel 
mesmo ftizel-o. 

Portanto, aceito cheio de reconhecimento, 
como ministro da justiga, a emenda additiva 
do nobre senador ; e so Hie pego o espero que, 
neste particular, tonha, como em tantos outros 
ha feito, a gentileza de permittir que eu possa 
por mini a present ir a sua emenda, desenvolven- 
do-a no projecto de reforma judiciaria que dentro 
de muito pouco tempo devo ser submettido a 
apredagao do Senado. 

Antes de seutar-me,, senhores, embora isto 
talvez nao seja muito conforme as rigorosas 
pratic.is desta augusta assemblda, relevem-mo 
us nobres senadpres quo ou agradega ao mou 
illustro comprovinciano a cordialidade, o favor, 
a estim \ que com tanta prodigalidade dispensou 
ao ministro da justiga, seu particular amigo ; 
e, que, lembre ao Senado, para flcarem em 
maior relevo, si 6 possivol que eu o de, as pro- 
posigoes tao conceituosas do nobre senador, 
aquellas com que S. Ex. encerrou o seu admi- 
ravel discurso. (Apoiados.) 

Em verdade, senhores, muitos de vos que ja 
tivestes a fortum, sinao honra, de administrar 
a briosa provincia do Rio Grande do Sul, nao 
podeis ter a menor duvida sobre os principios 
do ordem, de legalidade e de patriotismo de seus 
habitantes. (Apoiados.)i Guardo uma sapsfagao 
intima de ter sido admittido nesta casa', na ses- 
san de ante-hontem, para ouvir da bobca do 
nobre senador aquellas palavras eloquentes: 
« A provincia do Rio Grande do Sul sera a ulti- 
ma a desprender-se da unidade do lmperio.» 

Quer isto dizer, senhores, que o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul tem o espirito gover- 
namental, de ordem e de estabilidade das nos- 
sis instituigbes, por que S. Ex. confessou ao 
mesmo tempo que so a mon -rchia noderia man- 
ter inquebrant ivel esta unidade tao necessaria 
a grandeza futura do Imperio. (Apoiados.) 

Esta unidade, como o Senado comprehende, 
exige vinculos quo nao podem ser afrouxados.Nao 
e uma unidade de interesses unicamente geraes 
como os de uma federagao. Nao...E' uma unidade 
intima,profunda,radical (apoiados) como parte in- 
tegrantes do mesmo todo, vivendo a mesraa- vida, 
lalhndo a mesma lingua e professando a mesma 
religiao. (Apoiados.) 

Portanto, debaixo desta bandeira da unidade 
que d tambem a da monafchia, confessou-se sol- 
dado o illustre senador, e em verdade o e, e dos 
mais esforgados. 

Felicito o Senado por ter ouvido esta declara- 
gao. (Apoiados; muito bem.) 
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O Si-. Silveira Mai-tins diz quo 
nada tem de agradecer ao Iionrado niinislro pois 
que, sendo o or.idor pouco amavel (wio apoiados), 
so costuma dizer o que pensa. Si poz eui relovo 
os meritos reaes do honrado iniiiistro, Coi princi- 
palmente para Ihe fazer sentir.a grando respon- 
sabilidade que peza sobre S. Ex., tie quem o paiz, 
espera a realisagao das ideas que S" Ex, tem 
delendido na opposigao, e muitas das quaes, si 
nao todas, exprimem vivas aspiiv.goes do pai tido 
liberal. 

Toma a palavra nesta bora adiantada dasessffo, 
porque deseja apresentar um requerimento, o nao 
liavendo numero para votal-o, a discussao teria 
de proseguir. 

Entretanto sempre dira que nao vo razao para 
que as ideas do projecto que so discuto somente 
devam ser realizadas por occasiao di, reforma 
judiciaria. 0 systema parlamentar. entre m iitas 
vantagens, teni um inconveniente, qual e o do 
protelar a adopgao de medidas necessarias. Bern o 
demon dram os miiitos projeotos que sobre esdo 
mesmo assumpto pejam as pastas dascomniissoes o 
quenunca tiveram solugao A reforma judiciaria 
ha de formar um projecto muito oomplexo, e*por 
isto mesmo muito ditflcil de pissar n is d-uas cama- 
ras. Nao haveria, portaoto, inconveniente em quo 
desde ja passassem as ideas-do projecto consti- 
tuin'do um acto especial do habens-corpus. 

0 nobre ministro recordou como se intro luziu 
nos nossos tribunaes a praxe da intervengao dos 
advogados na discussao dehabeas-corpus. S. Ex. 
tambem teve parte nesse mclhonraento. Infeliz- 
mente a Relagao de Porto \legre,-para ovitar a 
loquacidade de certo advogado, nao I em soguiilo 
essa praxe louvavel; dahi a neebssidade de 
legislar sobre o assumpto. 

Poe terrao as sua-t observagoes, repetindo que 
haveria conveniencia na passagem drr projecto, 
porque desde ja se acudiria a deflcieneias mani- 
restas daactml legislagao, e nao . haveria mqis 
necessidade de att-mdcr a isso na projectada 
re forma-judiciaria. (Muito bam.) 

A discussao ficou adiada pela hora. 

Retira-se o Sr. Ministro com as mesmas for- 
malidades corn que tora recebido. 

0 Sr. Presidente deu*para ordem dodia 2 : 

ia parte (ate as 3 horas da tarde) 

Eleigao para o cargo de presidente; 
Continuagao d<a 2a flis-uisao do prnj 'cto do Se- 

nado, lettra T de 18S7, deolarando livre no 1m- 
perio, a todas as religiOes, o exorcicio publico do 
sen culto, sem outro limite alein da repressilo 
legal a que fleam sujeitos os que. no uso dessa 
liberdade, commettorem algum delicto ; 

Continuagao da discussao do requerimento do 
Sr. Dantas para que a proposig-Io da Camara dos 
Deputados n 26 de 1864, ampliando as attribu- 
goes dos pr esidentes de provincia, o o snbstitutivo 
offerecido elo Sr. Candida do oliveira scjam re- 
niettidos as commissoes de constituigao e assem- 
bles provinciaes. 

2a parte'(d» 2 horas da iardc oti antes) 

Continuagao da 3a discussao do projecto do Sc- 
nado, lettra B do 1886, dispondo quo o art.. 18 e 
seus paragraphos da lei n. 2.033 de 20 do Se- 
tembro de' 1871 serao executados do conformidado 
com as disposigoss quo estabelecel 

Levantou-se a sessao as 3 1/2 horas da tarde. 

MessSn em 3 «lc JTunUo tie iSSS 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDB DO SERRO FRIO 
(la VICE-PRESIDENTB) 

5UMMARIOAda.— Expedientb. — Negocics 
do. provincia de Minas Geraes. Discurso e reque- 
rimento do Sr. Candida de Oliveira. Approvafdo 
do requerimento.— Occnrrencias na.Assemhlea 
Provindal de Minus Geraes. 0 Sr. Affonso 
Celso pede a retirada do seu requerimento. 0 
Senado concede,— ORDEM do dia.— la PARTE. 
— E'eigrJo para o cargo de presidente.— Li- 

, bcrda.de de cultos. Disaursos dos Srs. Candida 
de Obveira, Costa Pereira/ininistro do imporio), 
Barao de Cotegipe, Affonso Celso, Correia, Sil- 
vira Martins o Esoragnolle Taunag. Votacilo. 0 
Sr. EscrajnoUe Taunay pede dispensa de in- 
ters'.icio. 0 Senado concede.— Ampliagclo das 
aitrihuigoes dos presidentes de provincia.. Dis- 
cursos dos Srs. (hndido de 0 iveira e Jo/to AZ- 

- fredo(pros1 dente do consoltpi). Encerramento da 
disciMslo.—2a bARTE. — Discurso e requerimento 
do Sr. Alfonso Celso. —Discursosdos Srs. Candida 
de Oliveira, Ferreira Vianna (ministro da jus- 
tiga), Alfonso Celso e Ferreira Vianna (ministro 
da justiga).— Encerramento da discuss/Xo do re- 
querimento. ' • 

As 11 1/2 horas da manlia fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 33 Srs. ^pnadores, a saber; 
Vi.-conde do Serro Frio, Barao de Mamanguapo, 
Godoy, Gomes do Am ral, Castro Carreira, 
Visconde do Pelotas, ViSconde de Parauagua, 
Franco de Sa, Pereira da Silva, Correia, Barao 
de Maroim, Barros Barreto, Barao da Estancia, 
Silveira da Motta, Thomaz Coellio, Lima Duarte, 
Paes de.. Mendonga, Candtdo ,de Oliveira, Leao 
Vellnso, Fansto tie Aguiar, Barao de Cotcgipe, 
Viriato de Medeiros, Joao Alfredo, Lafayette, 
Luiz•Felip e, Visconde do Cavalcanti, Juguaribe, 
Silvpira Martins, Scares Brandao, Nunes Gon- 
galves, Ferreira da Voiga, Escragnolle Taunay 
e Affonsq Celso. 

Deixaram do comparecer, com causa participada, 
os* Srs. Ucho i Cavalcanti, Barao do Mamorb, 

• de La mare, F. Belisario, Ignacio* Martins. F. 
Octaviano, Paulino de Sohza, Paula Pessoa, 
Siquoir# Vlendes, Teixeira JuBior o Visconde de 
Sinimbii. 

Deixaram da eompareoor, som causa participada, 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. Presidente abriu a sossao. 
Leu-so a acta da sessao antecedente, e, nao 

haveudo quem flzesse observagOes, deu-se por 
approvada. 
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Compareceram depois de aberta a sessao, os 
Srs. Christiano Ottnni, Saraiva, Pereira Franco, 
Vieira da Silva, Ribeiro da Luz, Dantas, Cunba 
e Figueiredo, Henrique d'Avila, Me'sra de Vas- 
concellos, Fernandes da Cunha, Marquezde Mu- 
ritiba e Carrao. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do segaiinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcio: 
Do presidente da provincia da Baliia, de 

22 do rnez Undo, remettendo dous exemplares 
da Falla com quo abriu a Assemblei Legislativa 
Provincial no dia 3 de Abril ultimo.—Ao Ar- 
chive. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

NEGOCIOS DA PROVINCIA DE MINAS-GERAES 

O Oaiicljdo tie OliVelra : — 
Sr. presidente, o anno passado tive a honra de 
denunciar ao Senado, pedindo providencias ao rui- 
nistorio 2()» de Agosto, os abuses revolt mtes 
commettidos pelo subdelegado de policia de Paulo 
Moreira, municipio de Ma'rianna, que, falsiflcando 
documentoSjtratavadearranjar alistaraentoi frau- 
dulentos para muitos cidadaos que nao tinham as 
condicoes para ser incluidos em list as eleitoraes, 

O governo fez-se surdo a esta reclamaqao; 
deixou que continuasse a ser subdelegado de po- 
licia naquella iraportante parochia esso mesmoin- 
dividuo, que antes, a frente de um magote de 
desordeiros, tinlia entrado na igreja, onde func- 
cionava a junta do alistamento militar, e inutili- 
sido os sens trabalhos, pois que rasgou papeis, 
livros o outros documentos. 

As consequeneias da iudifferenga do governo 
flzeram-se sentir do novo,porque acabo de reedber 
a seguinte carta,que niostra o estado daquolla pa- 
rochia, o para a qual chamo a attengao do go- 
verno flSj: 

« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Candido de Oli- 
veira. 

« Paulo Moreira, 28 de Maio de 1888. 
« Aciba de consummar-se aqui o mais desco it- 

munal attentado de invasao do propriedade. 
« 0 celebre Josd Innocencio, ainda subdelegado 

desta freguezia, capitaneandb uma turba de' ex- 
escravisados, a toque do caixa e estrugir de fo- 
guet s, a pretoxto de patrimonio, invadiu ter- 
renos de dominio particular, demolindo tapumes, 
arrazando valles e arrancando porteiras, expondo 
canaviaes e roqas de mandioca o outras, bem 
como cafozaes, a voragem de toda a especie de 
animaes de creacao domostica. 

« Estes factos de vandalismo sem nlfce tiveram 
logar hontem, domingo, no meio de horroroso 
alarido de insultos e ameapas praticados por uma 
turba inconsciente e alcoolisada. 

« Nutrem os proprietarios series receios de 
assaltos as Fazendas e violacao do lar e da fa- 
milia. E* uma situagiio angustiosa a nossa aqui, 
com uma autoridade de instinctos perversos, agu- 
lando uma massa inconsciente e apta para toda a 
sorte do dopredagSos, pela sua ignorancia dos 
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deveres sociaes: d mesmo um perigo imminente 
di ordem publica e segurang.i individual. 

« Neste momento estamos requerendo vistoria 
ecorpo de delicto nos destrogos da propriedade e 
sou um dos prejudicados. Remetto-lhe inclusa a 
cdpia do mandado de cassamcnto a uma ordem 
exhorbitante expedida pelo juiz municipal do 
termo, mandado que foi desobedecido e resistido 
polo dito J. Innocencio que pessoalmente com- 
mandou o assalto o disturbios de hontem. 

« Pego a interveugao de sua voz autorizada 
para obter do Exm. Ministro da Justlga um pa- 
radeiro a tao afllictivos males, ordonando que 
sous subordinados disp'ensem a lavoura, actual- 
mente em tao precaria situagao, ao menos apro- 
tecgao que as leis )he garantem. 

« Cuiuiire que as providencias sejam energicas 
e prompt as, quanto o attentado tem de alta- 
mente escandaloso e descoramunal. 

« Conto que V. Ex. tomara esta minha expo- 
sigao na consideragao que merece e subscrevo-rae 
com estima de V. Ex. amigo afTectuoso, obriga- 
dissimo criado.—Jose Pedro Gomes.t> 

« P. S.—No momento de feehar esta chegam 
aqui algung soldados do eorpo policial; ignora-se 
ainda a que diligench.» 

Come ve o Senado, aquello subdelegado do po- 
licia, abusando da ignorancia a qua a triste con- 
digao de escravo os tinha levado, reuniu um 
magote de libertos pela lei de 13 de Maio e a 
frente delles tratou do violentar a propriedade 
de cidadaos importantes, fazendeiros alii esta- 
belecidos, entro os quaos flgura o Sr. tenente- 
coronel Josd Pedro Gomes, Iiomem maior de toda 
a, excepgao, muito honesto e que d uma verda- 
deira irifluencia no logar. 

Sr. presidente, ha poucos dias li uma circular 
do nobre Ministro da Justiga,dirigida aos parochos, 
pedindo sua intervengao junto aos libeftos, nao 
so para naose eritregarem aos vicios da ociosida- 
de, como ainda para aceomodarem-se a nova si- 
tuagao quo Ihescreava a lei de 13 de Maio. 

Creio que, em vez de se dirigir aos vigapiof, o 
nobre Ministro da Justiga devia escolher pessoal 
idoneo para seus agentes policiaes nas parochias 
do paiz. 

Nao nos illudamos, Sr. presidente; o descon- 
tentamento da cl isse agricola, ante uma situagao, 
para muitos inesperada, e que veio desenganar 
a muitos, nao pode ser occulto. Os pronuncia- 
meutos vao apparecendo. E' dever, portanto, do 
governo tratur de por meios brandos, mas efflca- 
zes, garantir os cidadaos contra os males que.for- 
gosamente hao de acompanhar a situagao creada 
pela lei de 13 de Maio. 

Nestas cnndigOes d principalmente precise ter 
junto aos fazendeiros autoridades policiaes que 
zelem a propriedade, a garantam o nao se con- 
stituam elemento de desordem. 

Eu, Sr. presidente, estou certo de que o actual 
governo nao ha de mostrar-se indifferente a estes 
males dos pontos do interior, conservando capri- 
chosamente, como fez o seu antecessor, autori- 
dades policiaes prevaricadoras e ja condemnadas. 
Esperangado de que se tomarao providencias 
energicas com relagao a parochia de Paulo Mo- 
reira, a qual faz p >rto de um dos mais impor- 
tantes municipios do districto que tive a honra 
de representar na Camara dos Srs. Deputados, 
sujeito a consideragao do Senado, este requeri- 
mento (le): 
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Requerimenlo 

« Requeiro que por intermedio do Ministerio da 
Justiga, se solicitem do governo as seguintes in- 
formagoes: 

« 1.0 Si teve noticia dos disturbios promovidos 
na parochia do Paulo Moreira, municipio de Ma- 
rianna, provincia de Minas Geraes, pelo subde- 
legado de policia Jose Innocencio de Abreu Lyrio; 

«2.° No caso affirmativo, que providencias 
tomou pata a manutengao da ordem. 

« Sala das sessoss, 2 de Junho de 1888. — Ca«- 
dido de Oliveira. » 

Foi apoiado, posto em discussao e sem debate 
approvado. 

OCCURRENCIAS NA ASSEMBLEA PROVINCIAL DE 
MINAS GERAES 

Proseguiu a discussao, adiada na sessao ante- 
rior, do requerimento do Sr. Aflbnso Celso, re- 
quisitando do goyerno informagoes sobre os factos 
occorridos ua Assemblea Legislativa de Minas 
Geraes e as providencias que tomou. 

0 Sr. Affonso Celso, pela ordem, requereu a 
r etirada do seu requerimento. 

Consultado, o Senado consentiu naretirada. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ELEigAO PARA 0 CARGO DE PRESIDENTS 

0 Sr. Presidente annunciou que ia proce- 
der-se a eleigao para o cargo do presidente. 

Corrido o escrutinio, recolheram-se 40 eedulas, 
sendo tres em branco e saliiu elcito o Sr. Vis- 
conde do Serro Frio por maioria absoluta de 32 
votos. 

0 Sr. Presidente;—Agradecendo, com pro- 
fundo respeito, a honra que o Senado acaba do 
conferir-me, farei quando estiver em minims 
forg is para corresponder a sua alta conflanga. 
{Muito bem, muito hern.) 

0 Sr. Barao de Cotegipe (pela ordem) .■— 
Parece-me que se deve proceder a eleigao do 
1° vice-presidente 

0 Sr. Presidente ;— Si nao ha reclamagao 
deixarei a eleigao de l0* vice-presidente para 
segunda-feira; e, si entao se der quatquer outra 
vaga, seguir-se-a immediatamente a eleigao. 

Fica assim provideneiado. 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro 

do Imperb, convidado para assistir a 2a discussao 
do projecto do Senado, lettra T de 1887, declarando 
livre no Iraperio, a todas as religiOes, o exercicio 
publico do seu culto, sem outro limite aldm da 
repressao legal a que licam sujeitos os quo, no uso 
desta liberdade, commetterem algum delicto, 
foram serteados para a deputagao que o devia re- 
ceber os Srs. Fausto de Aguiar, Viscondo de Ca- 
valcanti eChristianoOttoni, e, sendo o mesmo Sr. 
introduzido no salao com as formalidades do 
estylo, tomou assento na mesa a direita do Sr. pre- 
sidente. 

Proseguiu a 2a discussao do art. 1° da pro- 
posta. 

O Sr. CaiacUtlo tie Oliveira: — 
Sr. presidente, o meu voto, como tivo ocoasiao 
de declarar liontem, e a favor desto projecto. 

Depois da lei de d de Janeiro, quo equiparou o 
direito politico do acatholico ao do catholico, e 
depois da lei de 1860, que estabeleceu comu legi- 
timo o casamento acatholico, era antiquado este 
texto constitucional que prohibe a forma exte- 
rior de templo nos editlcios religiosos que nao sao 
catholicos. 

Con.o nos achamos, porbm, em face do um go- 
verno que tern apoio de uma graude maioria 
conservadora ou antes de quasi toda a deputagao 
conservadora da Camara, comprehende o Senado 
que seria gastarmos esterilmente o tempo, vo- 
tando medidas ou projectos que tivessem de ser 
rejeitados ou de dormir o somno do esqueciraento 
por largos annos, como aconteceu ao das attri- 
buigoes de presidentes do provincia que V. Ex., 
Sr. presidente, desenterrou. 

Foi esta a razilo pela qual desejei quo o nobre 
Ministro do Imperio assistisse a esta discussao ; 
mesmo a S. Ex. teria*poupido o incommodo de 
comparecer nesta casa, si, porventura, hontem, 
quando encetou-se o debate, estivesse presente 
um dos nobres miuistros que tem assento no Se- 
nado. Infelizmente, nao se achava entao no re- 
cinto o nobre Presidente do Conselhd, nem o nobre 
Ministro da Guerra; pelo que tive de sujeitar a 
consideragao Jo Senado o requerimento que me- 
receu sua approvagao. 

Venho, pois, aproveitar esta occasiao para 
siudar o nobre ministro, a quem ja ha tanto 
tempo dedico profunda sympathia, e perguntar- 
Ihe si julga merecedor do apoio o voto da Ca- 
mara este projecto, que, segundo ohservo, nao 
tem impugnagao no Senado ; si no piano refor- 
mist;! do go verm pode-se comprehender este as- 
sumpto, que concorrera para ir afflrmando o 
grande ideal da separagao da Igreja do Estado ; 
si, emlim, tendo diante de si a votagao do Se- 
nado, o qual pelo seu silencio parece adherir ao 
projecto, se compronfette a fazel-o votar na Ca- 
mara temporaria, onde a maioria 6 sua, onde os 
elementos que decidem, os votos, nao sao iguaes 
aos da Camara vitalicia. 

O Hi-. Costa i-it (ministro do 
imperio) :— Satisfazendo ao nobre senador pela 
provincia de Alinas Geraes, que desejousaber qual 
o pensamento do governo acerca do projecto que 
orase discute, direi julgarmos este projecto digno 
de adopgao. (Muitos apoiados.) 

0 preceito restrictive da liberd ide de cultos que 
se contem no art. 5° da lei Constitucional do Es- 
tado explica-se por motives attinentes as tradic- 
gOes do regimen colonial quo jii nao tem hoje 
razao de ser. 

Esta preseatemento no sentimento geral doy 
brazileiros, como no de todos os povos civilisados 
a conveniencia da ampla liberdade de cultos com 
a unica Iimitagao de observancia das leis quo re- 
gulam a maleria, no interesse da ordem social. 

Nenhum inconveniente, pois, existe em que o 
prqjecto seja approvado ; muito pelo contrario, 
alem de consagrar em lei um principio que esta 
hoje na consciencia do todas as nagoes cultas, torn 
outra vantagem pratica, e d a de attender a uma 
das grandes necessidades do Brazil, isto d a in- 
troducgao do immigrantes. (Apoiados.) 
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Emquanto a soeiedade brazileira se compuuha, 
por assim dizer, em sna totalidade, de catholicos e 
nao se cogitava das immenvis vantagens que Ihe 
poderiam advir da immigragao euro]!da, em cujo 
soio so contariam individuosque professassemreii- 
giao differente, nenhum inconveniente havia em 
que se mantivesse em sua Integra o art. 5° da 
Constituioao. 

Hoje, pordm, que ja temos nosso gremio nu- 
mero consideravel de estr ngeiros e nacionaes que 
professam religioes acatholicas, nao ha motivo 
para nao se approvar o projecto. 

0 Sr. Affonso Celso:—E mats alguma cousa, 
nao aceitara ? 

0 Sr. Costa Pereira (ministro do imperio): — 
Isso direi na occasiao competente, por emquanto 
trata-se restrictamente da materia do projecto. 

Nem se dig i que vamos innovar, pois que o pro- 
jecto nao laz mais do que traduzir em lei o que ja 
constitue um facto geral e pode-se dizer quo cos- 
tumeiro no Brazil. 

Sabe-se que em muitospontos do Imperio, sobre- 
tudo nas provincias onde existe grande numero de 
immigrantes e descendentes do immigrantes ha 
teinplos, sinao rigorosamento com as formas ex- 
teriores geralmenteadoptadas pelo culto c itholico, 
polo menos com asprecisas para que seja hem pa- 
tefite o flm a que se destinam. 

Km Blumonau existe fronteiro ao templo catho- 
licoum, destinado ao culto protestante, com forma 
exterior indicativa do serviqo a que se consagra ; 
e este facto se da igualmente em outros pontos da 
provincia de Santa Catharina. 

0 mesmo acontece em S. Paulo o no Rio Grande 
do Sul. (Apoiados.) 

Niio receio que possa da adoptjao do projecto 
resultar qualquer prejuizo a religiao catholica. 
Nao 6 por moios restrictos do exercicio de outros 
cultos que podemos manter e dar o devido des- 
onvolvimento a essa religiao. Rlla se desenvolvera 
naturalmento pelos seus principios o pela unidade 
de sua doutrina. Da-nos um oxemplo frisante a 
grande Uniaoi Americana. Nesse paiz, de ampla 
liberdade religio-a, apezar do grande numero 
de immigrantes adeptos de cultos acatholicos, o 
catholicismo torn adquirido grande desenvolvi- 
monto. Devido a que ? a excollencia dos sous 
principios e unidade de sua doutrina, operando- 
so aetiva propaganda no seio das familias e por 
meio da bonohc i acgao dos ministros do altar. 

Creio ter dilo qnanto basta para que o nobre 
senador pela provincia de Minas Geraes fique 
bom inteirado do pensamento do governo. Em 
todo o caso, rostar-me-a a satisfagao de haver 
comparecido perante tao illustre, quanto, por todos 
os titulos, veneranda corporagao. (Muito bem.) 

O Si*. liJa.x'iio do Coteg'ipo:— Como 
bem ponderou o nobre Ministro, a liberdade de 
professar qualquer religiao que nao sej i a do Es- 
tado, ja 6 um facto em nosso paiz. Mesmo antes 
da Constituigao, ja o governo absolute concedia 
o exercicio das dilTerontos religioes, comtanto que 
fosse em culto particular e em casas que nao 
tivossem forma exterior do templo. 

Ahi esta na Corte mesmo o exemplo da mais 
ampla liberdade na Casa Erangelica, que data de 
1819. 

Os costumes eliminaram esta dlsposigao restri- 
ctiva e hoje nao so sao permiUklas ou toleradas to- 

das as religioes, como tambcm se consente que 
ellas celebrem em casas que tenham forma exte- 
rior de templo. 

0 Seiiado ainda nao estara esquecido das reola- 
magoes que aqui fez o nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul, quando uma autoridade policial, 
por motivo outro que nao de religiao, procurou 
deitar abaixo as torres de um templo acatholico 
em Santa Maria. 

Eu votaria,pois, silonciosamente pelo projecto, 
si nao tivesse uma objecgao quanto ao raodo por 
que esta redigido. 

Diz o projecto no art. 1°: 
« E' livre, no Imperio, a todas as religioes, o 

exercicio publico do sou culto, sem outro limite 
alem da repressao legal a que fleam sujeitos os 
que, no uso desta liberdade, commetterem algum 
delicto.» 

Daqui talvez se concilia na Europa, cuja opiniao 
tem grande influehcia sobro o nosso procedi- 
mento, que no Brazil nao se usa tolerancia reli- 
giosa, pois agora ftn mister uma lei para que se 
tornasso livre o exercicio dos cultos acatholicos. 

Parecia-me, com o respeito que devoab autor 
do projecto, que podia ser supprimldo o art. 1° 
e que tudo se conseguiria revogando-se o artigo 
do codigo criminal que impbe penas aquolles que 
exercerem suas religioes em casas que tenham a 
forma exterior do templo. Com isto mostrariamos 
que apenas tivemos de cortar um pequeno ob- 
staculo ao exercicio dessas religioes, evitando que 
pudesse haver, a pretexto do architectura dos 
ediflcios destinados ao culto, processes de outra 
origem ; e fariamos constar a todos que no Bra- 
zil, desde muitos annos e desde sua independen- 
cia, nao havia essa intolerancia de prohibir o 
culto das diversas religiQes. 

Foi este o motive por que pedi a palavra ; si 
entretanto se julga que flea claro o projecto como 
esta redigido, e que bastam estas observagoes, 
si pudcrcrn chegar aos outros paizes, para que 
se nao faga idda errada a respeito da liberdade 
dos cultos entre nos, nao tenho duvida alguma 
em votar pelo projecto, tal qual se acha es- 
cripto. 

O Sr. Silvoirti Martinss — Sr. pre- 
sidente, o nobre senador pela Bahia nao irapu- 
gnmi o projecto ; liraitou suas observagOes tao so- 
mente a redacgao, com receio de que parega na Eu- 
ropa que o Brazil tem estado atb agora sujeito a 
intolerancia religiosa. 

Sr. presidente, a tolerancia religiosa n6s a te- 
mos. Mas o art. 5° da Constituigao, dizendo que a 
Religiao Catholica, Apostolioa, Romana da Religiao 
do Estado, o que alias o projecto de lei nao altera, 
pois, pela sua redacgao, naodeixa de ser ainda Re- 
ligiao do Estado a Religiao Catholica, dispoo na se- 
gunda parte que as outras religioes' serao tolera- 
das, comtanto que se resumam ao culto domestico 
em ediflcios sem forma exterior de templo ; e para 
que este preceito da Constituigao nao fosse lettra 
morta, acompanharam-no da disposigao do Codigo 
Criminal em que se da a policia o direito do inter- 
vir, sendo considerada crime a violagao do pre- 
ceito constitucional, de modo que a policia pode 
processar os que o infringirem o mandar demolir 
os templos que nao forora catholicos. 

E' verdado que a opiniao do governo em nosso 
paiz tem sido sempre mais adiantada do que a da 
populagao do interior, e do que as conveniencias 
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da policia, porquea policia tem varias vezes in- 
tervindo e osgovernos se tem oppostojporzelo da 
dignidade do Imperio, para parecer fora daqui 
que as nossas leis estabelecem a liberdade de 
cultos, aqualrealmente naoexist®, visto que ellas 
apenas toleram o exercicio dos cultos acatbo- 
licos. Mas isto prova mais a necessidade do 
projeoto, porque, sendo entre n6s poderes diffe- 
rentes, o do governo, que representa o executive, 
e o da magistratura, si esta nao fosse levada por 
esse ospirito do secuio, ])or esse lirogresso quo 
nosso paiz tem tido, as disposigdes relativas a 
religiao se executariam a cada passo. 

0 nobre senador pela Bahia creio que fez uma 
confusao da liberdade religiosa com a liberdade 
deconsciencia. A toleroncia religiosa d uma hurai- 
Ihagao para o cidadao ; parece quo se consente no 
erro por consideragoes exteriores, por essa home- 
nagem que se quer dar ao mundo civilisado. 0 
projecto naovem estabelecer tolerancia religiosa ; 
o projecto reconhece o direito natural que tem o 
homem de adorar o cro vdor como entender, de ir 
ao cdo pelo caminho que julgar melhor, e de fazer 
manifestagdes externas do sen eulto, com tanto 
que nao viole as leis e o direito de terceiros. 

A tolerancia religiosa reconhece a liberdade de 
consciencia, porque ninguem pdde ser proces- 
sado nem condemnado pelos sens pensameutos, 
como antigamente acontecin, pois, mais de uma 
vez, foram levados a fogueira cidadaosem massa, 
por nao comerem toueinho, circumstancia que 
era considerada como iudicio certo de que se- 
guiam a lei judaica. A tolerancia religiosa e a 
liberdade de conscienci > -iio cousas differentes da 
liberdade de cultos. Nos temos a liberdade de 
consciencia ; cada um pode professar a doutrina 
que quizer ; mas nao temos a liberdade do culto, 
que 6 a manifestagao exterior da liberdade de 
consciencia, c o projecto vem garantir isso. 

No mais cingi-me na redacgao do projecto aos 
principios geraes estabelecidos pelas nagoes que 
tem liberdade de culto, como tem a Belgica. 
Entre nos julgo que nao ha mister maiores cau- 
telas do quo a revogagao do direito que tem a 
autoridade de punir certos actos que eslao pre- 
vistos no Codigo. 

Servi-me da palavra — delicto — que compre- 
hende todas as especies, porque nao ha delicto 
sem lei que o qualinque; o que nao e prohibido 
por lei 6 licito, porque mesaao os actos contra a 
moral publica sao prohibidos por lei. 

Portanto parece-me quo o projecto foi redigido 
at6 com cuidado, para exprimir um texto de lei 
e nao estar accnmulando em artigos todas as dis- 
posigOes e todas as cautelas. 

Julgo dever limitar-me ao que tonho dito, 
visto que o qobre senador nao impugnou o 
projecto, nem podia impugnal-o com seu espi- 
rito elevado e sua experiencia do governo, re- 
conhecendo as necessidades sociaes e mais do 
que nunca a opportunidade de ser essa dispo- 
sigao couvertida em lei. 

Parece, Sr. presidente, que, no flm do anno 
passado, quandoja nos despediamos e ou rece- 

•bia as manifestagOes dos meus coneidadaos das 
provincias do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catharina, de S. Paulo, do Parana, de Minas 
e ate de Pernambuco, estava adivinhando que 
a libertagao dos escravos vinba immediata- 
mente. 

0 projecto tem hojo mais do que nunca o Ounlio 
da opportunidade; 6 necessario, e urgent ■, porque 
lia duas cousas unicas que podem salvar este paiz 
do graude abysmo de que esta ameagado: 1°, a 
liberdade debaixo de todaj as suas faces; 2°, a 
inoculagao de sangue novo,,a gente quo nos falta, 
a immigragao. 

Gente nao poderemos reproduzir sinao em longo 
tempo, de geragao em geragao ; 6 preciso ir bus- 
cal-a ja creada para focunclar nossas terras, deseu- 
volver a prosperidado do paiz em todos os ramos 
da administragao, o som a liberdade religiosa nao 
poderemos conseguir isto, sinao com grande diffl- 
cuMade. 

Nao devemos pensar como aquelle p.adre quo 
quoria procurar immigrantes na Polonia, por- 
que era m catholicos. Nao ; precisamos do im- 
migrantes de todos os cultos e as populagOes ca- 
tliolicas da Europa nao sao as mais energicas, 
nem as mais adiantadasem industrias. 

Mas a questao nao 6 de religiao, ao contra- 
rio, a questao d de liberdade para todas... 

0 Sr. Scares Brandao : — E' uma questao 
de justiga. 
.0 Sr. Sii.veira Martins : — ... do reconhc- 

cimento dos direitos que dovem ter todos os ci- 
dadaos brazileiros. 

O Sr. I J;i i-Ao tie Cotegij)© :— Sr. 
presidente, pego permissao ao honrado senador 
pelo Rio Grande do Sul para dizer quo nao con- 
fundi liberdade de consciencia com liberdade de 
cultos. 

Ja oxiste entre nos complcta liberdade de con- 
sciencia e temos tambem a liberdade religiosa. 

Desde quo a lei eleitoral admittiu aos mesmos 
direitos politlcos que tinha o cidadao brazileiro 
catliolico, todos aquelles que professam religklo 
differente da do Eslado, esta claro que existe esta 
liberdade. 

0 Sr. Silveira Martins Mas ellos nao 
t6m o livro exercicio de seu culto. 

0 Sr. Barao de Cotegipe Do que se trata, 
portanto, nao e da liberdade, a qual ja oxiste ; d 
da publicidade do culto. 

Ora, si estamos con'brmes em que se docrete a 
publicidade do culto, a nossa questao e somente 
quanto a redacgao; o eu entendia que, rovogan- 
do-se o artigo do codigo, quo impoe penas aos 
que, professando religiao differente dado Estado, 
lizerem casas para o sou culto com forma exte- 
rior do templo, nao havia meio de obstar a que 
publicamente se exercitassem os cultos nao ca- 
tholicos, porque, tirada a sancgao, desapparecia 
a falta. 

0 Sr. Silveira Martins:— Mas o artigo do 
codigo 6 a sancgao da disposigao constitucional. 

0 Sr. Barao de Cotegipe;— 0 meu escrupulo, 
desde que estamos Concordes... 

0 Sr. Silveira Martins:—E'uma questao do 
forma apenas. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:— ... era quanto 
a esta questao de fdrrna ; nao queria quo daqui 
sahisse uma lei que fosse por alguem interpre- 
tada de mode a presumir-se quo punhamos peias 
ao exercicio do culto daquelles que professam 
religiao differente da do Estado, quando a unica 
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restricgao que existe 6 a respeito de campanarios, 
sinos, etc. 

Mas isto pouco importa, desde que voto polo 
projecto. Portanto nao insisto nas observ. goes 
quo (1/ o que poderia desenvolver. Tinha s6 esse 
escrupulo ; si olio nao prevalecer, nao fa50 ques- 
tao ; voto do raesmo modo. 

O A-fToixso Celso concord,1 com 
o nobro sonador pela Bahia, era quo seria incon- 
veniento redigir-se a loi de forma a poder-se 
duvidar, que tonha liavido no Brazil liberdade 
religiosa. 

Ha, pordm, cousa peior, e 6 dar ao projecto, 
quo teni unicamente pop fini assegurar a publrci- 
dade de qualquor culto, redacqao que nao exclua 
todas as difflculdades ou embarayos. que so op- 
ponhrm a essa publicidade. 

0 illustrado Barao do Cotegipe preferiria ao 
modo como expressou 0 honradb senador pelo Rio 
Grande do Sul 0 sou ponsamento, a simples re- 
vogayao do art. 276 do Codigo Criminal. 

0 orador pondera a S. Bx. quo isto nao bastaria 
para admittirmos plena publicidade de cultos 
acatliolicos. 

Revogadq 0 art. 276, nom por isso deixa de 
subsistir 0 art. 5° da Costituigao do Imperio, que 
proMbe 0 oxercicio das religdoes que nao sejam a 
do Estado em odiflcios com forma exterior de 
templo. 

Portanto, si a lei fora eoucebida como quer 0 
nobro senador pela Bahia, nom por isso realizar- 
se-iam os intuitos do projecto. 

0 nobre senador sabo que nenhum ediflcio pode 
ser construido nas cidades e villas, sem que a 
respectiva planta seja approvada pela canura mu- 
nicipal. 

Ora.-oquo acontecera, no interior sobretudo, 
onde aiuda irnpera algum fanatismo ? 

_ Nao faltarao cameras municipaes que nao con- 
sintara na construcyao de algum templo evange- 
lico, protestanto, etc., com architectura exterior 
do igreja, l'undando-se no art. 5° da Constituiyao. 
(Apoiados.) 

IS' isso 0 quo acautola a redacyao do projecto 
como esta concebido. 

0 orador estimaria muito que a Europe flzesse 
sempre muito bom juizo do nosso p iiz ; de- 
seja mesmo que procedamos em tudo por 
forma que nos seja favoravel aopiniao universal. 

Declare, entretanto, que quando tem de x'esol- 
ver-se em qualquer assumpto, nao se preoecupa 
de como possa pensar a nosso respeito a Europe 
ou qualquer nayao estrangeira. (Apoiados.) 

Ninguem, para governar suacaSa, procure sa- 
ber qual 6 a opiniao do vizinho; adopta 0 que Ihe 
parecejustoo acertado. (Apoiados.) 

Mas, observe ao nobre senador pela Bahia, que 
a substituiyao preferida por S. Ex. mais facil- 
mcnto daria logar a duvidas sobre a publicidade 
dos cultos entro nos, do que 0 projecto do honrado 
sonador polo Rio Grande do Sul, quo acha muito 
bom concebido. 

O Si*. Corroia.:— Tem o projecto em 
discussilo encontrado accordo de vistas quanto 
ao desejo de quo se de inteira effectividade ao 
preceito do art. 179 da Constituiyao que diz : 
ninguem pa do ser pcrseguido por motivo de re- 
lit jida. 

As observaySas tem versado sobre 0 melhor 
modo do realisar 0 pensamento do nobro autqr 
do projecto, no ssntido do remover os impedi- 
meutos quo actualmente existem quanto ao exer- 
cicio tlas roligides psrmittidas. 

Onde se encontram os embarayos que 0 nobro 
Senador pelo Rio Grande do Sul deseja remo- 
ver? No art. 5° da Constituiyao, parte, e no 
art. 276 do Codigo Criminal. 

- ortanto, revogada a 2a parte do art. 5° da 
Constituiyao, quo assim so enuncia : « Todas 
as outras religiOos serao perxnittidas com o seu 
culto domestico particular, em cisas para isto 
destinadas, sem forma alguma exterior de templo»; 
revogado tambem 0 art. 276 do Codigo Penal 
quo deu sancyao a violayao desta 2a parte do 
art. 5° da Constituiyao, desapparecem os obsta- 
culos para que se consiga o desejo que parece 
ser unanime no Senado. 

Em tal caso 0 projecto flcaria completo, tendo 
simplesmente 0 art. 2«, que revoga a 2a parte 
do art. 5° da Constituiyao 0 0 art. 276 do Codigo 
Criminal. 

Dada esta ravogayao, 0 que se segue ? A couse- 
cuyao do que deseja 0 nobre sonador autor do pro- 
jecto, sem uecessidade do art. 1°. 

Entretanto, incluindo 0 art. 1°, podor-se-ia 
suppor, como notou 0 nobre senador pela provin- 
cia da Bahia, que no Brazil ha mais restricyao do 
que na realid ale existe para 0 culto das diversas 
religiOes. 

0 Sr. Escragnollh Taunay Isso seria um 
juizo retrospective inex icto. 

0 Sr. Correia:—0 que contem mais 0 art. 1°? 
Adeclarayao de que sera punido quem no uso pu- 
blico da sua religiilo commetter algum delicto. 

Esta parte 6 evidentomente dispensavel. 
Si 0 projecto nao for approvado ueste ponto 

nem por isso deixa de subsistir a disposiyao que 
puue os crimes que sao praticados no caso pre- 
visto. 

Nao me dsmorarei nadistincyao entre tolerancia 
religiosa e liberdade religiosa ; nao entrarei na 
subtileza que se costuma empregar quando se 
aprecia a Constituiyao do Brazil ueste assumpto. 

A Constituiyao nao falla cm tolerancia ; esta 6 
a verdade. 

0 Sr. Silveira Martins : —Nao falla ? - 
0 Sr. Correia :—Falla em permissSo: todas 

as religiOes sao permittidas. 
Mas qualquer que seja 0 argumento d'ahi de- 

duzido a favor das vistas mais adiantadas dos 
autores da Constituiyao, na realidade a limitayao 
existe no que respeita ao culto em casas que 
tenham forma exterior de templo. 

Decerto que nao 0 materia a mais propria de 
uma constituiyao politica, esta questao de archi- 
tectura. 

0 Sr. Escragnolle Taunay :—Apoiado. 
0 Sr. Correia 0 exacto 6 que, com a forma 

que actualmente se tem dado as casas destinadas 
ao culto das religiOes differentes da do Estado, 
ninguem deixa de ver quo essas casas tem 0 fim 
especial a que sao destinadas, nao se pondo ob- 
staculo algum a realizayao desse tim. 

0 nobre senador, autor do projecto, conside- 
rara p ponto que sujeito a sua illustrada apre- 
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eiacao, si nao basta o art. 2°, para que consiga 
oseu intento. 

O Sr-. Silvoix-a. >Xar'tliis dficlara ao 
Senado que, quando se decidiu a apresentar o pro- 
jecto, nao o escreveu sobre a perna; procurou 
fazer uma lei, e o que ihe propoe o nobre senador 
pelo Parana e fazer um aleijao. 

Estudou as disposicoes, que a lei deve conia- 
grar, procurandd resumil-as, em poucas palavras, 
e com a maior clareza. Adirma-se, pois, um di- 
reito do cidadao, reconhecido por disposigao ex- 
pressa em todos os paizes, que tern liberdade 
do cultos. Em nenlium se induz a liberdade do 
eidadao. 

Por isso, ha dias, o orador fez algumas obser- 
TOQoes as palavras do nobre Presidente do Con- 
selho, quando S. Ex. disse que da ConstituiQao 
se infere o direito de reuniao. Nao podem os di- 
roitos do cidadao Hear sujeitos a logica do go- 
verno, que os pode achar justo? ou injustos, am- 
plos ou restrictos, conforme o pensamento que o 
dominar. 

B' preclso que a lei seja clara, visto que nos 
nao temos liberdade de cultos legal, nem de fa- 
cto ; porque, si, era algumas localidades adian- 
tadas, o espirito publico e mais humano do quo a 
lei, om outras isso nao acontece, e aqui mesmo, 
no Rio de Janeiro, em S. Christovao, ha casas 
particulares destinadas a certos cultos, que tem 
sido apedrejadas. 

0 que o orador quer e que a autoridade publica 
possa intervir, dando a proteegao que deve dar, 
garantindo o exercicio de um direito contra 
aquelles que o violam. 

A primoira parte do projecto afflrma o direito 
do cidadao brazileiro, em seguida revoga as dis- 
posigOes que podem encontrar esse direRo. 

Depois de varias consideragoes justiflcando am- 
has as partes do projecto, diz que nao tem o Bra- 
zil de hear vexado, si a Europa souber que nao 
tinhamos liberdade de cultos, porque a maior 
parte dos estados europeusa nao tdm.Na Franga, 
por exemplo, ha cultos protegidos, ella paga o 
culto protestante e o israelita, mas a verdadeira 
liberdade de cultos nao ha. Ha-a na Belgica, e o 
orador expoe corao a liberdade foi obtida. 

Em touo o caso, como nao tem idolatria por 
cousa alguma, o orador nao faz questao da forma 
do projecto. 0 quo quere que os cidadaos brazi- 
leiros procurem a sua salvag^o como quizerem, e 
nao venha o Estado,em nome d.e uma sciencia que 
nao torn, impor-lhes uma religiao em que elles 
nao erfiom; quer a liberdade para todos. 

O Sr. Escra^nollo Taunaj^: — 
Direi poucas palavras, em vista do accdrdo que 
semanifesta na casa. 

Nao posso deixar de applaudir, com verdadeiro 
enthusiasmo, a bella iniciativa tomadapelo digno 
representante do Rio Grande do Sul, que soube 
tao bem corresponder a conflanga nelle deposi- 
tada pelos numerosos eleitores que professam 
ontra religiao que nao a catholica apostolica ro- 
mana. 

Tambem applaudo a attitude que o governo 
tomou perante o projecto, assegurando-nos a sua 
prompta passagem na outra casa do parlamento. 

Sr. presidente, o projecto corresponde perfei- 
tamente a grandes necessidades moraes o 6 inces- 
santemente esperado pelo paiz, porquanto aqaba I 

com uma longa humilhagao. (Apoiados.) Si os di- 
versos cultos encontram na Constituigao per- 
missao para sua oxistencia, precisavam, comtudo, 
por parte da policia, dossa tolerancia de que nos 
iallou o illustre representante da provincia da 
Bahia. 

Sr. presidente, aceito o projecto conforme esta 
redigido; acho nue qualquer modiflcagao teria o 
inconveniente cto tirar-lhe o offeito moral. Pre- 
cisamo3,pelo contrario, proclamar bem alto a todo 
o mundo, a toda a Europa, quo nao seriio mais 
possiveis scenas contrarias a liberdade religiosa, 
scenas que, embora raras, se derara no nosso paiz 
e que corapungiram o coragao dos verdadeiros 
patriotas, daquelles que querem ver o paiz pro- 
gredir com passo 1 trgoe alinal conquistar os des- 
tines que Ihe pareeem reservados. 

Tenho concluido. 
Nao havendo mais quem pedisse a palavra, on- 

cerrou-se a diseussao. 
Seguiu-se em 2a diseussao o art. 2° do pro- 

jecto. 
Nan havendo quem pedisse a palavra, encer- 

rou-se a diseussao. 
Rotirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
PoAos a votos, foram successivamcnte appro- 

vados os arts. I0 e 2° do projecto. 
Foi o projecto adoptado para passar a 3a dis- 

eussao. 
0 Sr. Escragnolle Tauxay (pela ordern) re- 

quereu dispensa de intersticio pai'aa 3a discussilo 
do projecto. 

Consultado, o Senado consontiu na dispensa pe- 
dida. 

AMPLIAQAO DAS ATTRIBUigSES DOS PRESIDENTES 
DE PROVINCIA 

Continuou a diseussao do requerimento do 
Sr. Dantas para que a proposigao da Camara dos 
Deput idos, n. 26 cle 1864, ampliando as attribui- 
goes dos presidentes do provincia e o substitutivo 
offerecido pelo Sr. Candido do Oliveira, sejam 
remettidos as coinmissOos de constituigao o as- 

.sembldas provinciaes. 

O Sr. Canclido tie Olivoiradiz que 
o requerimento apresentado pelo seu nobre amigo, 
senador pela provincia da Bahia, para que o pro- 
jecto va as commissoes reunidas de Assemblbas 
Provinciaes e Coustituigao, depondo, para tor o seu 
apoio, das dedaragOes que arespoito lizer o nebre 
Presidente do Conselho. 

Quando apresentou o projecto, aproveitando-se 
do ensejo que se oifereceu ao Senado para estudar 
o grave assumpto da descontralisagao administra- 
tiva, sabia perfeitamente que um dos pontos do 
programma do governo era a solugao dosse pro- 
blema. 

E nao tcri i formulado uma emenda substitu- 
tiva sobre materia tao importanto, si nao fosso o 
seu desejo de facilitar aadopgao de providencias 
que niio podem ser adiadas. 

Nao desconbece, nem pode querer reduzir os 
direitos e prerogativas da Camara dos Deputados. 
A iniciativa, sinao polo toxto expresso da Co nsti- 
tuigao, ao menos pela indole do nosso systema, 
em assumptos que so prendem a interesses tao 
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palpitantes, deve de certo partir do ramo teir.po- 
rario do poder legislativo 

Parece-llie, pordm, quo nao se affaskiu das tra- 
dicqoes ehabitos parlameatares, apresentando em 
sogunda discussao, como substitutivo, um projecto 
quo e radical, quo altora profundamente a actual 
situagao administrativa. 

0 Senado esta habituado por culpa daCamara, 
por sua nimia fraquezae condescendencia, a sub- 
stituir completamonte as medidas que vem da 
outra casa do parlamento. 

N.o que diz respelto aos oroamentos, nao se U- 
mita o Senado ao seu direito de revisao; ao con- 
trario, por iniciativa da commissao de orgamento, 
e com o accdrdo dos gabiuotes, tem elle profun- 
damente modificado o organismo dos orgamentos 
em pontos essonciaes, atd no que diz respelto ao 
augmento de despeza, que regularmente nao 
pode competir a Camara vitalicia. 

Quanto as modiflcagSes da legislagao, por cir- 
cumstancias particulares, proprias da indolo do 
Senado, o direito do emeudas tem sido o mats 
complete, o raais soberano. 

Lembra-se o orador quo a propositode algumas 
lois recontissimas, como as lois sobre o crime de 
incondios, e sobre as sociedades anonymas, e 
relativas ao penbor agricola, e a alteragao do 
processo commercial o civil, o Senado nao so 
modiflcou profundamente os projectos remeltidos 
pel i Camara dos Deputudos, como ainda enxer- 
tou materia nova, oxtranha, resolvendo pontos 
duvidosos de direito, e tratando da creagao de 
novos contractos, como aquelle que sahiu do Se- 
nado, e do torna viagem foi approvado pela 
Camara dos Srs. Deputados. 

A camara temporaria tem sido a culpada prin- 
cipal, porque nao tem querido valer-se daquelle 
recurso salutar da Constituigao, o do art. Cl, 
propondo as fusOes para fazer vindicar suas 
idbas, ou ainda tratando de laborar leis que con- 
sultem bem as conveniencias da sociedade. 

Referindo-se especialmente ao projecto, diz 
quo o nobre presidente do conselho annunciou na 
f'alla do Throno, que ss ii cogitarda reformadas 
provincias ; mas a sessao esta se esterilizando ; 
infelizmento, depois da votagao da lei de 13 do 
Maio, como que atordoado pelo deslumbramento 
da victoria, o governo torn deixado de parte os 
outros pontos do seu programma : a Camara re- 
une-so poucas vezes, e gasta o tempo apenas na 
discussao das leis annuas que alii estao atraza- 
dissimas. Sendo assim, pergunta a S. Ex. : 
desdo o momenta em que foi dado para ordem do 
dia o projecto que se discute, tirado do p6 do ar- 
chivo, ondo dormia ha 24 anuos, tratando-se do 
augmento do attribuRoes dos presidentes de pro- 
vincia, nao era natural quo os liberaes, quo a 
respeito ja tem ideas assontadas, que nao podem 
ser outras sinao a restauragao a mais ampla do 
Acto Addiclonal, viesSem aproveitar a occasiao 
para accentuar raais uraa vez o seu ideal, as 
suas aspiragQes ? 

Nao pode, portanto, o orador annuirao alvitre 
lembrado pelo nobre senador pelo Parana, de se 
destacar do projecto a emenda substituitiva. Isto 
seria condomnal-a, porque nos termos do regi- 
mento, a emenda separada quer dizer emen'da 
rcjeitada; a separagao seria pois, a execugao 
summaria de todo o substitutivo. 

0 Sr. Correia E' para mandar a com- 
missao. 

0 Sr. Candido de Oliveira recorda que S. Ex^ 
disse simplesmente—separagao. 

0 Sr. Correia Que seremetta a commissao. 
0 Sr. Candido de Oliveira diz que essa & 

outra iddia. Mas a execugao summaria nao pode 
estar na intengao do nobre senador o seria ate 
um perigo nas actuaes condigoes. 

Por sua parte, nao tera duvida em dar o seu 
voto ao requerimento do nobre senador pela 
provincia da Babia, desde o momento em que o 
governo queira adia'ntar alguma cousa a re- 
speito do projecto, desde o momento em que elle 
pelos seus orgaos competentes no Senado, de- 
derar as.suas icfeas, ou asseverar que 6 intengao 
sua inioiar na presente sessao, na Camara dos 
Srs. Deputados, essa parte da execugao do sou 
programma. Nessas condigOes nao pora duvida, 
querendo mostrar a sua boa vontade ao governo, 
em concordar que o projecto va para as com- 
missoes reuuidas, agiurdando a vinda da pro- 
posta do governo, approvada pela Camara dos 
Srs. Deputados. 

0 assumpto 6 altamente governamental: por 
si so pode constituir o programma de uma situa- 
gao, de um gabinete e seria portanto uma quasi 
insensatez ,si os que representam por emquauto o 
partido rctirado do poder, sem terem a Camara 
dos Deputados, sem terem a direcgao do governo, 
pretendessem que as suas iddas vingassem so por 
seu unico esforgo. 

Ao governo cumpre tomar a iniciativa nos tra- 
ballios parlameatares, d essa a sua missao ; por 
isso e porque e principalmente na Camara dos 
Srs. Deputados que primeiramante o governo 
deve accentuar a sua politica, pensa o orador que 
a discussao sera escusada, que se podera adiar o 
debate para occasiao mais opportuna, si o nobre 
Presidente do Conselbo alguma cousa quizer 
adiantar, no sentido de asseverar que o 'governo 
pretende na presente sessao fazer votar na Ca- 
mara dos Srs. Deputados um projecto de des- 
centralisagao administrativa. 

Nlnguem se deve illudir; a situagao d grave, 
porque as impaciencias das provincias ja se vao 
acceutuando de uraa forma talvez perigosa. 
Uontem o nobre senador por Pernambuco disse 
que era a questao mais grave que se podia agitar 
na discussao; 6, nao so a mais grave, como aquella 
que nao polo ser adiada; isto nao se deve 
occnltar. 

Com a votagao da lei de 13 de Maio liouve um 
profundo estremecimento das classes conserva- 
doras da sociedade, talvez por uma ma com- 
preheusao das cousas e dos interesses dessas 
classes. 0 interesse olfendido d por vezes man 
couselheiro, e essa explosao do republicanisrao 
que surge porque se deu liberdade as classes 
viclimadas por tres seculos de iujustigas, pode 
fazer cdro com as aspiragoes legitimas, no sentido 
do pertubar talvez o nosso bem estar, a nossa paz 
publica. Por eonseguinte, d preciso que o governo 
va de encontro a essas aspiragoes, moderando o 
que ellas tem de exagerado, e satisfazendo 
aquillo que d justo, aquillo que d legitimo, aquillo 
que nao pode ser adiado. 

As provincias soffrem com a concentragao, 
estao abafadas pelo cerceamento de seus di- 
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reitos ; e essa ]ei de 12 de Maio de 1840, cuja 
reyggagao se propoe 6 exactamente o obstaculo 
para a sua expansao, para o seu desenvolvi- 
mento. 

0 orador nao se quer, porera, antecipar, en- 
trando nessa .ordem de argumentagao. Nao 6 
occasiao azada : e simplesmente limitar-se-a a 
perguntar ao nobre presidente do conselho, si 
pretende apresentar na Camara dosSrs.Deputados 
uma propost \ que realise a promessa feita na 
Falla do Tlirono. Si Ihe satistlzerem as declara- 
goes do nobre presidente do conselho, concor- 
dara perfeitaraente, e:n que o projecto va as 
commissOes reunidas, aguardando a apresenta- 
gao da proposta do governo. 

O Sr*. • I <>;«<> AA fi-edo (presidente do 
conselho):— Sr. presidente, si o nobre senador 
por Minas Geraes se contenta com uma re- 
sposta as suas ultimas palavras, muito facil 
6 dai-a. 

0 Ministerio pretende apresentar na Camara 
dos Srs. Deputados um projecto de lei que me- 
lliore a administragao das provincias, drasenvol- 
vendo,quanto possivel, o primipio do govorno 
local, consagrado na Constituigao. 

Nao posso prometter ao nobre senador um 
projecto inteiramente de accordo com sues 
id&is, nem tomar o compromisso do aprosen- 
tal-oe obter sua adopgao no prazo que S. Ex. 
indica. 

Assevero-llio, por^m, que com a possivel bre- 
vidade, o governo proeurara satisfizer-a aspi- 
ragao, tal qual elle a eomprehoude, de raaiores 
franquezas provinciaes. 

O Sv. Oa.ncli<lo d© Ollvoii*a (para 
lima axplicagdo) diz qua, em vista da deelaragao 
feita pelo nobre Presidente do Conselho de que 
pretende na actml sessao apresentar na Cam ira 
clos Deputados uma proposta do Poder Execu- 
tive. .. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) :— 
Naodisse proposta. 

0 Sr. Candido de Oljveira ; —... ou um pro- 
jecto (desde que for ministerial) amplhndo as 
franquezas provinciaes, julga actualmente ex- 
cusada a discussao, porque seria esteril o debate ; 
e por consequencia concorda qua va o projecto as 
commissoes reunidas de cpnstitmgao e assembldas 
provinciaes. 

Nao havsndo mais quern pelisse a palavra, nem 
numero para votar-se, flcou encerrada a discussao 
e reservada a votagao para a sessao seguinte. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO DO SENADO, LETTRA B DE 1886, SOBRE 
, « HABEAS-CORPU3 » 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro 
da Justiga, forara sorteados para a deputagao que 
o devia receber, 03 Srs. Alfonso Celso, Escragnolle 
Taunay e Correia ; e sendo 0 mesmo senhor in- 
troduzido no salao com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa a direita do Sr. presi- 
dente. 

Proseguiu-se em 3a discussao, com as emendas 
offerecidas, 0 projecto do Senado, letra B de 1886, 

dispondo quo 0 art. 18 e seus paragraphos da lei 
n. 2.033 de 20 de Setombr® de 1871, serao cxe- 
cutados de conformidade com 03 preceitos que es- 
tabelece. 

O Sr. .cVfFoiis;) Oolso viu mais uma 
vez conlirmada a verdade do proverbio: Traz.a 
noite conselho. 

Mostrou-sa o nobre Ministro da Justiga muito 
menos intratavel acorca do habeas corpus, no 
seu segundo discurso do que,no prim ;iro. 

S. Ex. oifereceu uma transacgao, propondo-se 
a conferenciar com a illustrada commissao de 
legislagao, sobro algumas medidas, quo em seu 
conceito podem tornar mais eltlcaz o recurso do 
habeas corpus, quande com ella entender-se acerca 
da organizagao judiciaria. 

Vai dar ao nobre Ministro amri prova de doci- 
lidadoe condescendeucia, raquerondo 0 adiamento 
da discussao. 

No que, porbm, nao pode conVir com o nobre 
Ministro 6 em que lirfue 0 melhoramento do 
habeas corpus dependente da reforma judiciaria. 
Seria demorar por demais 0 quo reputa urgente. 

As medidas que S. Ex. indicou para fortalecer 
aquetle importante recurso, hoje quasi nullifl- 
cado, podem sor adoptadas de prompto, sem pre- 
juizo, antes de harrnonia com o seu piano do 
reorganizagao judiciaria. (Apoiados.) 

A discussao desta raateria sera dotida e minu- 
ciosa, consumira nao poucos dias de sessao, en- 
tretanto que as providencias destinadas a garan- 
tir melhor as liberdadas in lividuaes, e outraS, 
como sejam 0 desenvolvimanto daautonomi i, pro- 
vincial, ea emancipigao do municipio, nao podem 
ser protrahidas; sem graves inconvenicntes. 

Os mombros do Senado, tanto de um como de 
outro credo politico, hao de seguramente empe- 
nhar-se nesse debate com todo 0 interesse. 

0 orador por sua parte fara todos os es,forgos a 
seu ulcxnce, parr, ver consagrados pelo menos os 
seguintes principios : 

1.° A nomegao p ira os cargos da raugistratura 
do la instancia pertence aos poderes provinciaes, 
e far-se- a em vista de provas do capacidxde pro- 
lissional, prestadas cm concurso soiemne pelos 
candidates ; 

2.° Como a la instancia deve ser 0 viveiro dondo 
saiam 05 inembros dos tribunaes superiores, enjo 
provimento cabe ao poder geral, esses concursos 
devem ser regulados por lei geral, effectuando-se 
sob a fiscalisagao do governo ; 

3.° A antiguidade 6 a regra para a promogao; 
4.0 0 mag'str vlo.quo nao aceitar a promogao,ou 

deixar de oxorcer o cargo duranta certo prazo, 
salvo 0 caso de forga m iior, eutende-se tol-o re- 
signado. 

Ora, estas id6as nao se hao de realiznr sem dis- 
cussao, sem luta; ha opinides em contrario ; 
entretanto que osta na consciencia de todos a 
necessidade de irapedir que 0 habeas corpus deixe 
de ser tao facilmente burlado, como 6 na actua- 
lidade. 

Si 0 nobre Ministro 6 um dos qne assim pensam, 
rasoavelmento nao podo tor objecgao 0 segninto 
requerimento : « Roqueiro que 0 projecto volto a 
commissao de legislagao para, ouvindo 0 Ministro 
da Justiga, propor as emendas, additamentos ou 
substituigOes, que julgue necessaries. Pago do 
Senado, 2de Junho de 1888.—A/fomo Celso » 
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0 Sr. Presidente observa que, tratando-se de 
um segundo adiameuto, si nao houver numero 
para" votar-se, flcara* prejudicado, continuaudo a 
discussao. 

0 Sr. Affonso Celso nao quer impugnar as 
deliberaqaes do Sr. qu'esidento, sobretudo lioje, 
dia de sua elaiqiio. , * 

Si o requerimento dear prejudicado, nem por 
isso liavera impossibiliuade de emendar-se o pro- 
jecto con'venientomeiite.' 

Elle passara no- Senaao tal como se aclia con- 
cebido, e soflfrera na Camara as alteragoes que o 
nobro Ministro julgue necessarias. Alii -S. Ex. 
nao pode eneontrar diiHculdadee. 

Qnanto ao Senado tambem nao repellira as 
emendas quo tenham por flm dar maior amplitude 
e forga ao habeas cprpus. 

Veiu a mesa o seguinte 

' Requerimento , 

«RequGiro que o projecto volte a commissao de 
logislagao .para, ouvido 0 Ministro da Justiqa, 
propor as emendas, additaraento ou substituigao 
que juigar necessaries. 

«Paoo do Senado,2 de Junho de 1888.—A. Celso.» 
Foi apoiado c posto em discussao. 

O Sr. IPerreira. "Vianiia. (ministro da 
justiga):— Nao teria razOes para impugnar oreque- 
rimantopfferecido pelo nobre senador pela provin- 
cia dij ACnas Goraes, si apenas attendesse a "van- 
tagem quo deve resultar de um segundo exame, 
pela, commissao, da materia sujeita a deliberagao 
do Senado. Mas si attendermos ii conveniencia 
scientiiica do qoordenar estas disposigoes- com o 
espirito geral da reforma que pretendo offerecer, 
oalvitro quo eu bavia proposto, e S. Ex. nao se 
dignou acoeitar, se me aflgura raais conforme a 
boa razao. Todas as reforraas judiciarias, do pro- 
cosso que entende com a liberdade individual, e a 
que se prende o habeas-corpus, tern Sido votadas 
conj untamente. - . 

0 Codigo do Processo Criminal indue o haheas- 
'corpus, e tambem o indue a lei da reforma de 
1871. Assim pareco prevalecor esta razao do boa 
harmouia das disposigSos legislativas, com que 
devemos alterar as disposigbes anteriores. 

Ja ve o nobre senador quo este assumpto 
entende com as -competencias; entende com a 
ordem do processo e, "finahnente, com o systema 
geral. 

Isolar uma parte,' unicamente relativa ao 
habeas-corpus, do- todo este complexo, podera 
fazer que se do o caso de constranger o espirito 
daquelles que tivorem dq votar a reforma total 
pelo roceio de modi'licar uma disposigao tao re- 
cente. 

Bis os motivospor que, sabendo'do facil accesso 
quo eu tinha na boa disposigao do nobre senador, 
e contando serapre com asua benevoloncia, ou- 
sava" ainda reiterar a solicitagao que Sz de 
deixar. este assumpto para ser tratado pela com- 
missao conj unta de jnstiga e constituigao, que 
deVe tomar om consideragao previa os projectos 
quo teroi a honra do olferecer a sabodoria do 
Senado. 
' Penso quo me cabe fazer um pequeqo reparo ao 

que acabou dS dizor o nobro senador, (juando me 
' v. it 4 

imputou a intengao de propor ao Senado ou a 
S. Ex.,uma trSnsacgao, e me fez a graga do con- 
ceder, no tocante a segirranga do habeas-corpus, 
melhor disposigao do que ao nobre Presidente do. 
Conselho. . 

A questao e aoSdental ; 6 uma questao de boa 
ordem na confecgao das leis, mas em substancia 
os uossos priucipios nao licam alterados, nao 
soffrerao quebra,porquo tomara sobro o assumpto 
conhecimento, ou a commissao isolada de legis- 
lagao, ou as commissOes "rdunidas de legislagao o 
constituigao na reformp, geral. 

Nunca tive a pretengao de emendar o projecto 
do nobre senador, apezar das genorosas provoca- 
gOes que me'fez a este raepoito, porque ninguem 
conhece melbor (e talyez seja esta a unica virtude 
do Ministro da Justiga) a sua insulliciencia do que 
elle mesmo. 

Portanto nao taria esta pretebgao, tambem 
por minha parte nao iria aventurar-me, simples 
hospede hesta cast, a projor uma transacgao que 
assentasse sobre principles qfie cada um profe.ssa 
sobre assumptos de tiinta importancia para a li- 
berdade individual 

Eu atd creio, e 6 uma satisfagao para mini, que 
estou de inteiro acoordo com o nobre .senador pela 
provincia de Minas-Goraes. 

0 Sr. Affonso*Celso:— Infelizmente nao. 
0 Sr. Ferreira Yianna'(ministro da justiga): 

—Pois entao nesto .caso da-se uma noticia que 
me aflllige. Eu pensava estarneste accordo, ao 
menos" nas linhas geraes, a respeito dos princi- 
pios que devem dominar este assumpto. 

0 Sr. Affonso Celso: — Nisso sira. 
0 Sr. Ferreira ViaSna (ministro da justiga): 

—Bern, e ja 0 muito. 
Nao ba transacgao possivel no ponto em que 

esta collocado o debate; mas poderia barer uma 
preferencia de processo, de modo, na confecgao 
das disposigoes correctoras do direito actual. 

0 nobro Presidente do Conselha>,, antes que este - 
projecto fosse submettido a discussao no Senado 
este anno, teve a graciosidade de ouvir-me sobre • 
o assumpto e desde logo me paroceu que as dis- 
posigOes do projecto poderiam talvez complicar o 
processo do habeas-corpus, em vez do tornal-o 
raais expedite e franco,.como me parece conve- 
nieute ; e- em" suas disposigoes, quo se me aligu- 
raram quasi todas regulamentares e remediaveis 
por decisSes dos juizes ou atd por acto do pro- 
prio Ministro da Justiga, fui de parecer que era 
excusavel. 

Esta opiniao ou sustentei como pude perante o 
Senado; mas, atigado pelo nobre senador por 
Minas Geraes para quo olferecesse algumas idbas 
que pudessem melhor assegurar o elfeito pratico 
do habeas-corpus, com muita timidez, porque 
fallo diante de pessoas (fb elevada" sciencia e de 
muita experiencia, "tomer a liberdade. de olTerecei' 
aquellas indicagOes, quo nao sao emendas, que 
nao podom ser substitutivos, pordm simples idbas, 
na discussao-da sessao anterior. 
^ Nestas iddas resguardei, como me parecia, a 
s'guranga publica, de barmonia com a_ liberdade 
individual, fortalecendo um poucO mais a acgao 
repressiva, que me parece enfraquecida pela re- 
forma do 1871 e fazendo effSctiva a resppnscfljili- 
dade dos abusos em assumptos de liberdade indi- 
vidual." 
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Assim ainda tinha o proposito de fizer valer 
perante'o Senado a doutrina, qne me parecia mais 
natural, de nao refrear o poder com o temor do 
abuso e de crear ao lado do poder dispbsigoes ou 
fiscalisagao tal que a repressao do abqso fosse in- 
fallivel e inevitavel. 

• 0 enfraquecimeutb do poder repressive consa- 
frado na lei de 1871 nao e sinao o producto 

os abusos. das autoridades; pois bem, facilite- 
mos a acgao publica "contra os males futuros, nao 
afrouxemos as leis de* repressao, e ao mesmo 
tempo tornemos ellbctiva a puniqao daquelles que 
no ii>o da autoridade commetterera abusos. 

Bsta era a summa das ideas que olfeveci; si,-por 
um lado, garantia mais » liberdade individual, por 
outro lado desatava as maos da ju'tiqa repressiva, 
coacta como " se achava pelas formalidades e so- 
lemnidades que a lei de 1871 creou e que, em muitos 
casos, sao verdadeiros obicesa acqao publica. 

0 nobre senador pela provincia do Rio Grande 
do Sul, sempre canceituoso.no seu dizer, repetiu 

. uma •phrase, muito 'express! va a esto proposito, 
coadjuvando assimo meu pensamento: que o legis- 
lador nao d inventor das leis, sorprende-as pela 
analyse, como nas sciencias naturaes ou physicas 
se realize. Debalde tentara o legislador remediar, 
quando nan forem conforraes a natureza das cousas 
ou dos interesses que elle quiz acautelar. Por 
amor da liberdade individual, a lei de 1871 amarrou 
a autoridade repressiva, tentou fazel-o, mas nao 
o conseguiu, porque em verdade no regimen an- 
terior as prisOes abusivasnaoforam emtao grande 
numero como no regimen posterior. A necessi- 
dade faz lei e d muito difflcil obter de uma autori- 
dade que encruze os braqos, emmudega e paralyse 
sua acgao diante de um criminoso reconhecido 
como tal, de um malfeitor que espalha o alarm i 
pela populugao, emflm de um homem que ameaga 
a seguranga publica; e, si nao encontra remedio 
efflcaz na lei, si nprventura acha nella o staculo; 
rompe por este obstaculo e elfectua a prisao, acon- 
tega o que acontecer. 

Todos o fazdtn, alguns nao o eonfessam- e 
tdm sahido impunemente de seu abuso" legal, 

*mas tem feito algum bem a socied ide, e os que 
eonfessam que o fazem, nao tem tido sinao a res- 
ponsabilidade moral de excederem seu poder. 
Alguns occultam, mas estes sao hypocritas : fa- 
zem-o e nao o dizem. 

A lei nao pode oppor esse obstaculo, porque a 
seguranga publica reclama e as autoridades nao 
se mantdm surdas e indi lie Rentes, a essa recla- 
magao; portantd, o legislador 6 chamado a corri- 
gir a lei de 1871 e pol-a em termqs, nao so de 
attender, como deve, aos interesses da seguranga 
publica, a guarda do direito collectivo da or- 
dem, como tambem de manter inquebrantavel 
a liberdade individual, garahtindo-a de todos os 
excesses e pretefigbes.#, 

Harmonisar esses dogs direitos deve ser o 
grande designio do legislador ; e foi exactamente 
nesto proposito que tive a afouteza de expor 
minha opiniao ao Senado e particularmente ao 
illustre senador pela provincia de Minas Geraes". 

Senhores, esse negocio interessa muito direotaT 
mente ao governo, sobre quem pesa a responsa- 
bilidnde.enorme da seguranga e tranquillidade 
publipa nas circumstancias especiaes em que fios 
achamo^. Si alguem pudehse justiticar sua an- 

.ciedade por medi'das no sentido ligurado por mim, 
seria antes, como dever, o Ministro da Justiga; 

mas receio que, passando o requerimento Jo il- 
lustre sen idor pela provincia de Min is Geraes, e 
quecondo a Commissao tomar cohhecimento' do 
assumpto'e exp l-o de novo'ao Senado, indepen- 
dentemento das outras medidas collacteraes. e 
connexas. que devem ser expost is por raim, si 
tanto eu merecer a commissao do Senado, appa- 
rega antinpmia, contradicgao. em tddo caso des- 
agradavel a previdencia e sabedoria em quo se 
deve escudar o legislador para as reformas. 

Eu me comprometto, nao so porqiie o nobre 
senadorpela provincia de Minas Geraes invorou 
minjia lealdade, que espero nao falhara, como 
tambem pela sinceridade com que exponho e pro- 
fesso minhas opiniOes, a fazer prevalecer, si 
tanto coubor am minha autoridade e influencia, 
as id das apenas esbogadas peranto o Senado na, 
se sao transact a. 

Nao so peranfe o Senado que s6 attende a razao 
como peraute a Camara dos Deputados," do quem 
tambem riao posso duvidar em relagao . aos sen- 
timentos de justiga que dominam todas as-suas 
deliberagoes, eii nao tenho. duvida alguma em 
fortalecer o habeas-corpas, desde que nao sacri- 
flque o principio da seguranga publica (apoiados) ; 
assim como tambem nao levarei a exigencia da 
ordern publica ao extremo de expor a riscos o 
perigos o direito sagrado da liberdade individual. 

Ndojulgo incompativois esses dous interesses, 
antes oflerdgo um vinculo do uniao, fazendo pre- 
vdlecer a regra quando as conveniencias do Es- 
tado o exigirem. 

Senhores, para mlm a liberdade nao e sinjio a 
ordem collectiva. For que alguem pode fazer o 
que quer e nao acha embaragos ou leis, su- 
ilicienters para reprimil-o, nao se pode dahi tlrar 
a consequeneia de que esse homepi d livre ou 
que a sociedade em que elle reside gosa de liber- 
dade. Pelp contrario, precisamos fundar a ordem 
sobre a liberdade, porque a ordem nao d siimo a 
liberdade collectiva. 

Modos de illudir. o habeas-corpos hao de appa- 
recer, quaesquer que sejam as disposigdes pro- 
videntes e previdbntes do legislador. E' impos- 
sivel-prevenir por presurapgao as variadissimas, 
fdrmas que pode tomar a sagacidade humana' 
para illudir os effeitos de uma lei. Nunca me 
nei de esquecer de que, sendo a justiga ingleza 
aquella que maior reputagao adquiriu de inde- 
pendencia e' integridads, entretanto nao sao 
poucas as queixas a respeito da preterigao das 
garantias di liberdade individual naquelle p dz, 
principalmente depois que se cgnstituiu, nos re- 
centes annos, uma justiga criminal especial. 

0_ Sr. .Fmpiandes "da, Cunha :—Sua legis- 
lagao criminal 6 um horror neste seculo. 

0 Sr. Ferreira Yianna (ministro da justiga) : 
— Napoleao I, quando vencido, solicitou em Fly- 
mouth ordem de luxbeas-corpus que Ihe foi conce- 
dida pelo raagistrado; pordm ogoverno a illudiu, 
mandando que a frota suspendesse as amarras, do 
modo'que, quando chegou "a ordem, Napdleao 
estava muito longe das praias judiciarias da In- 
glaterra. 

Eu, pela minha parte, nao tenho tanta ancie- 
dade por esses melhoramentos, que porella sa- 
critique mais detida e harmonica reforma. For 
isso, e certp da benevolencia do muito honrado e 
muito illustrado senador por Minas Geraes, tomei 
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aliberdade de fallar em sentido- contrario ao 
seu requorimento. 

Espero 'que o nobre senador me releve desta 
temeridadee o Senado dade occupar sua benevola 
attenpao. (Muito bem!) 

OSir. A-lFonso Oolso si enganou-se 
suppondo que o nobre Ministro da Justiqa pro- 
puzera 4 opposiqao am accordo sobre o projecto, 
como'elle flludiu-se todo o Senado, porqne foi 
essa a convicpao do quantos ouviram a S. Ex. 

E bem o fez sentir o lionrado senador pelo 
Rio Gratade do Su!,- no discur o que proferiu em 
resposta a S. Ex., tanto que, si houvosse nu- 
mero, teria o nobre senador olTerecido o reque- 
rimento, que hoje formulou o orador. 

E que outra cxplicaqao rederiam ter as pa- 
lavrasde S, Ex.., quando disse'— mais previdente 
e mais garantidoras que as -cautelas do pro- 
jecto— sao as (jeu eu indico, e proporia ao Se- 
nado, se me quizesse attender ? 

Com i quer que seja, nao insistira nisto. 
Nenhuma razao tern o nobre Ministro,. quando 

ontendo nao dever considerar a materia do habeas 
corpus em.separado, ou de preferencia a orga- 
niz qao judiciaria. 

Sejaqual for a or^anizapio que S. Ex. pro- 
ponha on adopte, distrilma- como quizer a com- 
pet.encia pelos<guizes e' tribunaes, nenhuma neces- 
sidade.ha de quo ambos os assuraptos sejara in- 
cluidos em urn so projecto de lei. 

0 habeas corpus d nm recurso contra os abusos 
que se conyertam em violencia ou constrangi- 
raento pj^ra o cidadao, 

Conseguintemente nem a organizaqao judicia- 
ria, nem iis novas formulas de prece.sso, quo se 
ppenda estabelecer,-podem emb\ra?ar que se 
torto 0 mais arapfe e mais .efflcaz possivel-esse 
recurso. 

As medidas tutelares nada»tem com aquelles 
que devam executal-as, 

Nap 6 fundado o receio de que tratadas Sepa- 
radairiente as duas questdes — habeas corpus e 
organizacao judiciaria, a p par eg i in antynomi >s ou 
contradicgOes, porque ambas ellas serao estuda- 
das o rosolyidas pela mesraa commissao, em con- 
ferencia com o honrado Sr; Ministro. 

Todavia, taratem nao (fara o orador questiui 
disso, dando ao nobre Ministro uuia prova mais 
de dbferoncia. 

■ Accedendo ao seu pedido, substituira o-rdquep 
rimento por outro, pedindo que o projecto volte a 
commissao do tegislagao, para ser por ella recon- 
siderado, em conforeneia com o nobre Ministro, 
por ocCiisiao do oocupar-se com a reforma judi- 
ciaria. 

Ore que assim satisfaz quanto e possivel a 
S. Ex. • 

Fique, pordm, . entendido que os liberaes, 
promptos a aceitarem quaesquer medidas sugge- 
ridas jielo pobre Ministro,. no sentido de alargar_e 
fortilicar o habeas corpus, sem prejuizo da acgaq 
legitiraa da autoridade constituida, e' nos casos 
prescriptos por lei, nao prescindem dos principios 
consagrados no projecto. 

Ao contrario, nao do vivamente pugnar pel.a 
sua adopgao. 

Outrpsim contiam na lealdade da governo,_e 
esperam que o nobre Ministro da Justiga: nao 
perderii tempo em prnmover a reforma judicia- 
ria, com as providencias tutelares que elles re- 

clamam em bem da liberdade individual, no mais 
breve prazo possivel, tanto no Senado como na 
Camara do:, Deputados. 

Nao ha tempo a perder ; d precise mao so le- 
gislar bem, mas legislar depressa. 

Veiu a mesa o seguinte 

Additamento 

« Volte o projecto a comYnissao de legislagao, 
para "ser por ella reconsiderado em conferencia 
com o Sr. Ministro da Justiga, .ao occupar-se com 
a remessa judiciaria. 

■ « Pago, 2 de Junho de 1888.—A/fbwso Celso. » 
Foi apoiado e posto conjunctamente em dis- 

cussao. 
b ... 

O Sr. Ferr«ira A uuinu {ministro 
da justiga) Aceito e agradego o substitutivo 
do nobre senador por Minns' Geraes. Pedi a pa- 
lavra somente para ajustarmos bem o nosso'feom- 
promisso. Uma vez que sou clmmado a formal-o, 
nao quero tomar responsabilidade equivoca ; 
quero receber as determinagQes de S Ex, com 

"lealdade o expor med pensamento. 
Agora podemos formar um compromisk) prdvio. 
No que pertence ao.recrutamento, "minhas opi- 

nides estao dominadas pelo principio consti- 
lucional, pela disciplina e boa ordem do exer- 
cito. 

Podemos, porera, e devemos dar a lei do 1871, 
que nao excluiu absolutamente o recrutamento 
da concessao de habeas-corpus, intglligenpia que 
nao seja infringente daquellas co'ndigoes de orga- 
nizagao e formagao do exercito, as quaes quiz acu- 
dir a Constituigao do imperio. 

A lei de 1871, exprime-se de modo a fazer in- 
clujr na competencia do juiz do habeas-corpus, a 
prisao, o constrangimento, a detengao pessoal, 
quando fosse a titulo de recrutamento. Quer isto 
dizer so& o pretcaiio, mas nao pelo ro.crutamenlo 
real e etfectivo. 
.0 Se. Affonso Celso Pelo recrutamentp 

legal.. A questao de recrutamento flea aberta 
entre nos. 

0 Sr. Ferrf.ira Vianna (nifhistro da justiga): 
— Eu qiieria dizer desde ja, prdviamente, quo o 
posso.compromissb se podia solemnizar mesnio a 
esse respeito, quando a nossa duvida 6 quasi im- 
perceptivel. Eu diria ao nobre senador, si S. Ex. 
me quizesse attender, que o habeas-corpus se po- 
deria dar mes'mo a respeito do recrutamento, atd 
que se .esgotasse o prazo da leide 1868, para os 
recrutados allegarem as isengOes que tivessem. 

Os Srs." Dantas e Eandido deOliveira :— Ja 
6 alguma cousa. ♦ • 

0 Sr. Affonso Celso : —Aceito com uma con- 
digao : ampliemos o prazo. 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justigaj: 
—Podemos entao discutir isso, e assim esta lavra- 
do o uosso ccnpromisso. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— E quanto a 
prisao administrativa ? 

0 Sr. Ferreira Vianna (ministro da justiga): 
—A minha opiniad d a da lei; salvo si o Poder 
Legislative a quizer modiflcar.- 



28 ANKAES DO SEKADO 

OSr. Affonso Celso:—Entao nao percamos 
tbmpo; o mundo da muitas voltas. 

Nao haveuJo mais quem pedisse a'palavra, nem 
uumeropara votar-se, flcou encerrada'a discus >ao 
e reservada a voUtQao para a Sessao seguinte. 

Retirou-se o Sr. Mimstrocom as mesmas forma- 
lidades do estylo. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. pre- 
sidente deu para "a do dia 4 : . ' 

Eleftjao para o'cargo do 1° vice-prejidente e pa^a 
os que, porventura, vagarem; 

Votaqao dos requerimentds, cujas discu^sftes fl- 
carnm encorradas, e, co'nforme a solugao delles, 
continuaQao ou nao das discussoes dos prpjectos a 
quo se referem: 

■ 3a discussao do projecto do Sanado, lettra T de 
1887, declarando hvre no Imporio, a todas as re- 
ligiOes, o exercicio publico do seu culto, sem outro 
limite albm da repressao legal a quo fleam sujeitos 
os quo, no uso dessa liberdade, commetterem al- 
gum delicto. 

Lojantou-se a sessao as 2.1/4 horasda tarde. 

esa 4 iJe JEnaU'a de 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO.SERROFRXO 

SUMMARIO.—Ada.— Expediente.— Purecei-.— 
Informagoes sobre a es'rada de ferro da Bahia. 
DiscufSo c ■>equerimento do Sr. Saruiva. Dis- 
curso do Sr. Bar do de Cotegipa, Adiamento.— 
Orivom do/uia.— Eleigdo para 6 cargo de la vice- 
presidenle. — Eleigdo para o cargo de 2° vice- 
presidente.— Questdo de ordem. Adiamento da 
eleigdo.— Votagdo de requerimentos encerrados. 
Encerramento.—Liberdade de cullos. Enter- 
ramento da discussao. 

A's li 1/2 boras da manha fez-se a chamada e 
acharam-3b prcsantos 33 Srs. senadores, a saber; 
Visconde do Serro Frio, Jlarao de'MUmanguaps, 
Goloy, Gomes do Anjaral, Castro Carreira,'Barao 
da Estancia, Aftpnso Celso, Silveira da Motta, 
Leao Velloso, Correia, Pereira da Silva, Ferreira 
da Yeiga, Henrique d'Avila, Barros Barreto, 
Cflrisliano Ottoni, Candido de Oliveira, Barao do 
Cotegipe, Teixeira Junior, Visconde de Pelotas" 
Viriato de Medefros, de I^.mare, Saraiva, Luiz 
Feli])pe, Fausto de Aguiar, Baes do Mendonca, 
Barao do Maroim, Lima Duarte, Marquez de Mu- 
ritiba, Feruandes da Cunha, Lafayette, Visconde 
de Sinimbu, Meirade Vasconcellos e Escfagnolle 
Taunay. . 

Deixaram decomparecer saqjciusa partieipada 
os Srs. Barao de Mamord, Jaguaribe, F. Beli- 
sario, F. Octaviano, Ignaeio Martins,'Cunlm e 
Figueiredo, Vieira da SilVa, Siqueira Mendes, 
Paulino do Souza e Paula Pessoa. 

Deixaram de eomparecer com causa paatici- 
pada os Srs. Antonio Prado e Barao do .Souza 
Queiroz. 

OSr. Presidente abriu a sessao. . 
Leu-se a acfa da sessao antecedente e nao ha- 

vendo quem lizesse observagoe's, de'u-se i)or ap- 
,provada. 

CompareceFiim depois de aberta ■ a sessao os 
Srs. Dantas, Nunes Gonqalves, Ribeiro da Luz, 
Pereira Franco, Thomaz Coellio, Visconde de Pa- 
ranagua, Soares- Brandao, Silveira • Martins, 
Franco de Sa, Visconde de CavUlcanti, Ucflda Ca- 
valcanti, Joao Alfredo e Carrao. 

0 Sii. 1° Secretario deu coitta do seg'uinte 

EXPEWENTE * • : 
• 

"Olllcio do MiniSterio da Guerra, de 1 do cor- 
rente raez, remettendo, sanccionado, um dos au- 
tograpflos da resolugao da Assemblda Geral, ma.n- 
dando contar aos olflciaes do exercito promovidos 
em commissao, per actos de bravura na guerra 
do Paraguay, a antiguidade do posto desde a 
data das respoetivas commissOes. — Ao arcflivo 6 
autographo, e communique-se a'outra Camara. 

Representaqao da Associacao Commemorativa 
da- Liberiauao da Escravatura no Impcrio- do 
Brazil, felicitando a representdgao nacional pela 
extincgao do captiveiro no Brazil, e ofl'orecendo a 
mesa.dssta Camara o auto da solemnidade effe- 
ctuada a 16 do mez passado na igreja de NosJa 
Senhora do Rosario com a presenq i de Suas Al- 
tazas Imperiaos, commemorando aquello facto, 
em tenqao do rostabelecimento d prompto regresso 
de Sua Magestade o Imperador.—E' recebida com 
agrado. 

0 Sr. 2° Secretario leu oseguinto 

PARECER • . 

A' commissao de pensdes e ordenados foi pro-- 
sente a propo'sigao n. 51, da Camara dos Deputa- ' 
dos, quo autoriza o governo a concede'r moio 
soldb a D. Ambrosina Roza de Jesus, mai do alfo- 
resreformado'do exercito, Joiiu Soares Baptista 
Machado. * 

Consta dos papcis annexes a petigao inicial, que, 
nao tendo «a supplicante oblido do governo,esta 
graga, .sob o fundamento de que seu flllio 
era natural,- requerou ella a Asscmblda Ge- 
ral a necessaria autorizagao para aquelle flfn, 

A CamiTra dos Dejmtados .julgou procedente 
esta jlretengao, porque reconheeeu, nao so que 
a supplicante provo'n quo sou fin ado filflo a 
amparou sera pre, cedendo-lhe, duranto a campa- 
nfla^lo Paraguay,, um i parte do soldo que perce- 
bia, e ainda depois de invalido, continuou a soc- 
corrol-a o vivSu em sua compa'nflia, mas timbem 
que a supplicante 6 indigento o torn a seu cargo 
duas flllKiSSOlteiras, quo tlcaram privadas do seu , 
unico arrimo. 

" A- commissao do pensdes o ordenados. tendo 
examinado estc assiimpto, pensa quo e de toda a 
equidade a concessao da gT ga anfbrizada pela 
referida prpposigao ; e por isso 6 do parecer quo 
entre om di-cussao e seja approvada. 

Sal i das commissOes do Senado, 4 do Junlio do 
1888.—J. J. Teixeira Junior. — J. Meira de Vas-- 
ooncellos. — Visconde dc Pelotas. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, 
com a proposigao a quo se rofere. 

INFORMAgoES SOIiRK A ESTRADA DE FERRO DA 
UAH IA 

O Si-". Siii-jiivii,• sujeitando a conside- 
ragao do Senado uni pedido'do informagOes, vai 
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acompanhal-o do nlgumas observa^Ses quo torn 
por flm chajnar a atten?ao do Governo para um 
assumpto, considerado entre noS) p6de-se dizer, 
de pduca monta; mas quo 6 importantissimo, 
porque entende com o bem-estar de uma grande 
populagao do Iraperio. . . 

,A Estrada de Ferro da Bahia d uma estrada 
in'feliz, iiois, votada com grande onthusiasmo em 
1853, tendo sido urn dqs seus principaes collabo- 
radores o honr.ido ex-presidente do conselho, ,foi, 
dopois" qua cliego.u a Alagoinhas, ponde'mnada 
quasi quo unauimemente. 

Recorda-se de que, quasi sempre, de tres em 
ires mezes, lia no Jornal. do Cominercio, que e a 

' folha mais ilfustrada e mais importante do Im- 
perio, esta mo fin a : Pagou-se ate hoje de jurdsa 
Estrpda de Ferro da Bahia a Alagoinbae... tanto 
-^e viilba uma somma grande, que foi augmen- 
tando todos os aunos. E doia-llie vor essa mo- 
llna em tao importante orgas do jornalismo do 
paiz. 

A crenga, levada pelo Jorml do Comm'ercio, de 
que-a. Estrada do Ferro da Bahia era um sumi- 
douro dos.dinheiros publicos, cresceu ao ponto de 
Tjue muitos de nossos estadistas desejaram atb 
que fossem «rrancados* os trilhos daquella es- 

•trada. # Ora, i'sto succedeu porque entre nos nao so 
estuda o que se dove estudar. Parece.que nds, os 
bmzileiros, soraos homens essencialmente politi- 
cos; queromos reformat1 a sociedade, a pOlitica, a 
moral, tudo isto, e nao nos lembramos de quo 
nenhnma reforma pode scr util ao Imperio, em- 
quanto, apezai; de uossas riquezas, formos um. 
povo pobre ante as urnas, isto c, ^mquanto a 
raaioria dos que representam o paiz perante as 
uruas for cornposta de funccionnrios publicos. 

0 eerio e (pie se firmou a crenga de que a Es- 
trada do ferro da Bahia era um sumidouro dos 
dipheiros- publicos. 

Em" 1871, porbm, liouve uma grande discussao 
no Senado. 0 ministerio Itaboraby vein com .um 
projecto quo era a condemnagao 'da estrada de 
ferro da 'Bahia e der eutras, incluida a de 
S. Paulo, quo esta agora produzindo mar.tvilhas; 

•o nesse" projecto autorizava-se o prolongaraento 
da Estrada do ferro D. Poilro II. 

Formou-se entao grande opposigao, da qual o 
or.ador fez parte, o os nloderados, entre os quaes 
o orador, que so consklera muito moderado, 'es- 
tavam dispostos ' a fmpedir a votrgao do pro- 
joeto. 

0 gabinbte'Itaboraby, diante dessa opposigao, 
nao compostA somente de liberaes, mas do cort- 
servadores muito distincto3,'e entre estes o nobre 
senador pal a Ba1iL>, o Sr. Fornandes .da Cunha, 
recuou, o o projecto foi retirado, on niio passou. 

Velu depois o Visconde clo. Rio Branco, que 
mais docil e mais inclinado a respeitar o 
direito das • maiorias, concordou com os qUe 
compunham a mencionada opposigao, e por isso 
foram tambem ptrolongadas as estradas da Bahia e 
Pernambuco. 

' LcvauUiu-se, portanto a •condomnagao da Es-' 
trada do ferfp da Bahia; mas,.estando no minis- 
lorio um dos filbos da Bahia, e um daquolles 
(fuo mais se interessam poressas estradas, aconte,- 
ceu ainda assim "que.o ministerio, em wgar de 
promover o prolongamentO atb ao no S. rran- 
cisco, contraotou apenag duas tergas portes desp 
so prolongamento ; o quo o orador attrlbue a 

infelicidadedaestrada, porque ninguem melhor do 
quo o senador a quem se refefe, pbdia saber que on 
nunca a estrada dovia ter sido feita, ou entao 
devia tor sido prolougada sem a menor demora 
atb ao fio S . Francisco, desde que nao tern outro 
objectivo sinao ligar ao litoraf o immenso valle 
do S. Francisco, e tambem 'os sertOes da Bahia', 
e de outras provineias. 

A infelicidade da estrada da Bahia subiu ao' 
ponto de ser adiado o tercoiro e ultimo trecho, 6 
mais .importante e menos' dispendiosoj pois sua 
coustrucgao esta calculada em pouco. mais de tres 
mil contos de rods pelo Sr. e'ngehheiro Coutinho. 

Concluidas as duas porgoes contratadas, tinha- 
se" do votar o anno passado mais dinheiro para o 
prolongamento final ; appareceu entao o credito 
para ollio Graqde do Sufe, em vez de votar-se a 
quantta necessaria para a despeza, inclniii-se 
naquelle credito. ■ ■ ■ . 

T.em tido o- orador ate hoje o dofeito de nao 
olhar sinao .para os raelhoramentos do Imperio, e' 
quando esses devem preferir aos da Bahia, de- 
cide-se por ellese nao se lembrada sua provincia. 
Entretanto, acha que tem andado melhor do que 
o orador, e do quo outros collegas, o nobre se- 
nador pelo Rio Grande do Sul. 

0 orador no Senado tem tratado por vezes da 
estrada do S. Francisco; mas outras vezes, talvez 
em maior numero, tem defendido os interesses 
de S.^Paulo, clo Rio Grande do Sul, de Male 

-Grpssd, e ainda o anno passado teve o desgosto 
de'ser vencido pelo proprio Goveruo em um me- 
Uiorameuto grandiose quo propuzera para a pro- 
vincia de Boyaz, tentativa em que se viu s6,. 
fazendo papel de governo, contra homens pode- 
rosos que, a pretexto de interesses publicos, 
apsiavatn os de uma companhia' estrangeira or- 
ganizhda para exploragcio do Cayapo, a qual foi 
concedida por um cochilo do Senado, cochilo cujos 
resultados o Brazil talvez ainda ter.h<\ de de- 
plorar. 

Quer, todavia, o orador eorrigir-se deste defeito., 
tratar com particularidade dos interesses da sua 
provincia, ainda que nao se esqueeendo dos do Im- 
perio ; e desde ja convida 6 nobre senador pela 
Bahia, po:s que se falla tanto em ligas e em dos- 
manchos de partidos, para fazerem uma ligaaflm 
de obterem que oontinuom as estradas da Baljia, 
trataudo hem on mal o governo conforme for o 
seu pensamento a este bespeito. 

Tornando, porbm,aocroaito de3.000:000$, o que 
deseja 6 saber do'governo o que foi feito desse 
credito. Leu o relatorio do Ministerio da Agricul- 
tura o nao encontrou uma palavra a' este respeite. 
Ora, para que o Senado possa'fazer uma idea do 
que e a demora desto prolonganlftito, basta citar 
um trecho do relatorio do engenheiro Coutinho, 
em que se declara que cada mez de demora na 
construcgao do prolongamento, equiyale a 83:0001 
de prejuizo para o "Thesouro em juros, tra- 
fego, etc. 

Com.etleito, si a Estrada de.ferro da Bahia nao 
tem outro objectivo sinao o Rio tj. Francisco, e 
claro que nao poJe prestar servigo nenhum em- 
quiinto naochegar la e que toda a pressa e uma 
necessidade. - ■ 

Nao quer dizSr que tenlia havidb ma vontade 
dos nossos estadistas; mas, desde que nao con- 
corda em quo os nossos governos tenham deixado 
de segnir por ma vontade o bom caminho em re- 
lagao a Estrada de ferro da Bahia, 6 forgado a 
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crer que, em relaqao a taes assumptos, os gover- 
nos, e falla de si tambem, tem mostrado grande 
inepcia; nao acha outro termo. 

Porque n5o mandou 0 Governo continuar logo 
essa estrada ? ' . 

0 orador eineapaz de fazer qua'lquer injustiqa, 
me^mo ao honrado ex-presideate do consellio, 
e assim nao quer attribuir a S. Ex. os motives 
quo se apontara. 

0 Sr. Barao de Cotegipe da um aparte. 
0 Sr. Saraiva:— Dizem que o governo quer 

interrompqr o servieo Ja estrada para metter 
nova turma de engenheiros. Hpje, no jogo dos 
partidos, os governos nao fazem outra cousa si- 
nao cuidar dos seus correligionarios, e em rela- 
gao a Estrada de ferro^da Bahia o Governo quer 
retirar de la um dos prlmeiros engenheiros que 
temds. 

0 Sr. Silveira Martijts Tirem quern 
quizerem ; mas faqam a obra. 

0 Sr. Saraiva nao se importacom as pes- 
soas ; despegam quern quizerem, mas ponliam 
gente que possa fazer o servigo. Entende que 
nao "se deve tirar dalli aquelle e.ngenheiro, 
porque e um prolissional distincto e honesta. 

0 Sr. Viriato de JVIedeiros:— Cerao technico 
d um dos melhores. 

0 Sr. Saraiva da testemunho disso; es- 
aminou a. estrada e, comquanto nao seja euge- 
nheiro, reconheceu que a engenharia da estrada 
de ferro da Buhia e de primeira ordem. 

Esperando que se dara conliecimento ao Se- 
nado da razao por quo tem havido tanta de- 
mora na construcgad da estrada de Villa Nova 
para Joazgiro, passa ao outro ponto das- infor- 
magoes que peue — o horario. 

So nao sabe a importanda de um horario 
quern nao mora no interior do Imperio. E o 
orador, em poucas pal ivras, expora qual a sorte 
dos habitantes do interior da Bahia por causa do 
horario eStabelecido naquella estrada. 

0 trem do prolongamento chega a noite; os 
passageiros do prolongamento dormem em Ala- 
goinhas ; deviam sahir no outro dia muito cedo, 
mas nao sahem : passam alii a noite e esperam, 
at'iJ as 11 boras da manha, atd que cheguem os 
passageiros do Tknbo, em favor dos quaes exclusi- 
vamente foi feito o horario. Os passageiros que 
saliem do Timbo, chegam a# 11' boras e immedia- 
taraente mettera-se no trem para a Bahia, de 
modo que o horario da estrada de ferro d em pre- 
juizo da prolongamento e somente favoravel aos 
habitantes .do Interior' que vem pela linha do 
Timbo. 

As mas linguas commentani este facto; nao 
os commenta o orador uem estii pelo que as mas 
linguas dizem. 0 que estas dizem d que, sendo 
os influentes da estrada da Bahia a S. Francisco 
os accionistas do Timbo, essa estrada prefere a 
tudo. 

Ora. um passageiro de Alagoinhas on dos arre-* 
dores de Alagoinhas sabe de sup, terra, caminha 
20 leguas de estrada de ferro, e chega a Bahia as 
5 1/2 da taMe, quando o commorCio esta fe.chado," 
porque alii o commercio fecha as 6 horas da 
tarde ; no outre dia trata de seus negocios e so 
no dia seguinte pode' voltar. De modo que qual- 
quer tabardu do interior ha de demorar-se tres 

dias para assignar uma lettra, fallar com o sen 
correspondente, tratar do mais insignificante ne- 
gdcio. 

Basta isto para mostrar que quem dirige a es- 
trada de ferro da Bahia a dirige de tal maneira 
que 4esafla a indjgnagao. 

0 orador foi presidente da provincia de S.-Paulo, 
que vai caminhando progressivamente, e_ ad du- 
ra va come todos os habitantes reclamavahr quando 
uma ponte desm incbava-se, quando uma estrada 
nao estava concertada. Entretanto, a Bahia solfrq 
tudo isto e, si o orador nao proferisse estas pala- 
vras, ninguem. chamaria a attengao do governo 
para um facto desta ordem, que incommoda. a 
todos. * , • 

Si o trem sahir de Alagoinhas as"5 horas da 
man'ia, chegara as 10, e, sahirido as 4 da Bahia, 
chegara as 9 em Alagoinhas. Por issq, porgunta- 
o orador si nao b possivel cstabelecer um horario 
que a todos satisfaga. Dirige esta interrogagao ao 
governo a respeito do horario e tambem do ousto 
de um novo trem, porque realmente valia a pena 
que o governo, si nao fosse passive! modiflcar o 
hor.irib, puzesse mais um trern de Alagoinhas 
para a "Bahia, visto ser este ja reclamado pelas 
necessidades do prolongamento «io ramal do 
Timbo. 

tdiega o orador a ultima parte do seu requori- 
mento : o que tem feito o Governo para o resgate 
das estradas de ferro da Bahia e Pornambuco ? 

E' questao liquidf, domonstrada pela enge- 
nhagia e, quando nao o fosse, pelo bom sense de 
todos, que, para conhecer isto, nao precisara ser 
engenheiros: o simples facto dos resgates destas 
estradas dya em resultado de 7T)0 a mil contos 
de economia annual, e mais do quo isto a graude 
facilidade de trafego das estradas pela roducgao 
da bitola larga ao type da bitola do ppoloiiga- 
mento. 

Si assim b, desejava o orador saber porque 
razao o governo nao tem cogitado deSte as- 
sumpto. 

Limita-se a estas observagbes. Seu "flm nao e 
sinao ^osclarecer-se para a discussao" dos orga- 
mentos, si forem discutidos este anno, porque 
Ihe esta parecendo quo nao virao tao cedo ao 
Senado'; e esiimara quo o nobre Ministro Ihe 
pdsga dar explicagoos taes, que o animem a espe- 
rar nao so o prolongamento rapido da Estrada 
do Ferro da Bahia, como o rosgate da outra es- 
trada a que se referiu. 

Vai a mesa o seguinte 

Riquerimenlo 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura 
e Obras Publicas, se pegam ao Governo as se- 
guiutes infprmagSes: 

l.a Quaes os mo'tivos pelos quaes naoteve ainda 
comego de execugao o prolongamento da estrada 
da Bahia desde Villa Nova atb.ao Joazeiro; 

2:a Quaes as razbes pelas quaeS o horario dos 
trens de Alagoinhas a capital da pi^mucia da 
Bahia nao esta regulado de modo a facilitar aos 
passageiros do interior a vinda e volta da capital 
no mesmo dia ; 

3.a Qual o augmento dp despeza com mais um 
trem diario de Alagoinhas a capital da provincia- 
e si esse trem nao d ja peclamado-pelas necessi- 
dades creadas pelo prolongamento da via-ferrea 
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'atii Villa Nova da Rainha e conclusao e trafego 
da estrada do Timbo ; 

4.a Quo providencias tem tornado a Governo 
para o resgato das vias-ferrqas Bahia e Recife ao 
S. Francisco,' e. eon sequent e reduccao das bitolas 
das niesmas vids-ferrees ao tyj)o de sous prolon- 
gamenlos.—4 de'.Junbodo 1888.— Jose Antonio 
Saraiva, » 

Foi apoiado e posto em discussao. 

O Sr." do Cotes-ix>ei—Pre- 
cise dar algurnas informaooes ao nobre senador, 
autor do requerimento ; mas, antes disso, devo 
dizer quo S. Ex. se acha completamente illudido 
sobre urn ponto. 

Nao'antipathiso com S. Ex., ao contrario sem- 
pre sympathisei; e, si nao dou repetidas provas 
cleste sentimento, e porque ehcontro em S. Ex. 
um perto modo quo me.acanlu; mas, si me 
aflanQit quo ha algilma sympathia de sua parte, 
penso que do hoje em diante deve cessar osta 
fespecie do separapao entre nds, tanto mais quanto 
o nobre senador me propoe uraa liga o liga entre 
pessoasque so ahtipathisam dun pouco. 

Vou dar as informagOes, para as quaes talvez eu 
seja maid habilitado do.que o nobre Ministro que 
esta presente, porque nao tera tido tempo de 
emtrar no amngo deste assumpto. 

Varias foram as proposigOes'do nobre senador. 
■Responderoi muito rapidamente, ou quanto ao que 
•for mais esseucial, o ainda assim o fa go porque 
alguma censura recabiu sobre mini. 

Censurou Ex. que a Estrada de Ferro da 
Bahia fosse atd Alagoinhas gomente, e dahi nao 
continuasse hojeatdaorio S. Francisco. Censurou 
que, qu indo votou-se o prblongamento da estrada 
de Alagoinhas, sdmente se contractasse o prolon- 
gamento atd Villa-Nova da Rainha, hoje cidade 
do Bomflm. 

Sr. presidente, ha males que vem para hem. 
Quando se decretou a estrada da Bahia a S. Franr 
cisco, nos ignoravamos quasi absolutamente o que 
fossem trabalhos do estrad is da Ibrro ; nao pos- 
suiamos mesmo um -so engenheiro brazileiro que 
nos pudesse dar esclarecimento;. 

0 Sr. Viriato de MEdeiros B' exacto. 
0 Sr. Barao de Cotegipe : — Tanto assim, 

Sr. presidente, que, tendo o Governo de nomear 
um engenheiro para acompanhar os engenheiros 
inglezes quo vieram levantar a planta e orga- 
nisar o orgamento da festrada de Alagoinhas, no- 
meou 6 Sr. engenheiro Mello, que nao tinha es- 
tudos praticos da materia, mas e hoje um dos mais 
entendidos neste ramo de servigo. 

0 orgamento foi, como se Cbstuina dizer— orga- 
mento do inglez, istob,com uma grande margem, 
de tal forma que a Estrada de Ferro da Bahia at6 
Alagoinhas 6 uma das mais caras do Imperio. 

• Ora, si nos tivessemos desde entao votado toda 
a linha que foi exploradapelos inglezes, teriamos 
carregadq com esse" onus, e em vcz de um milhijo 
e oitocentis mil libras, estariamos respon- 
saveis nao sei por quantos milhSes. 

Portanto, deste mal resultou um bem. 
Votou-se o prolongnmonto e nesse ponto sera- 

pre. estive de accordo com o nobre senador.. 
Discutimos aqui muitas vezes em favor da Es- 
trada do Ferro da Bahia, demonstrando que esta 
estrada nao era de exclusive iuteresse provincial, 

e sim geral, porque ia communicar diversas 
provincias com o litoral. 

Mas porque. achando-me eu entao no minis- 
terio ou antes omeu- collega que era Ministro 
das Obras Publicas e 6 hoje Ministro da Guerra, 
so se contractou p prolongamento atd Villa-Nova 
da Rainha? 

0 novo systemaerao de bitola estreita/e fal- 
tava-nos a experiencia do custo ; mas tinhamos o 
proposito lirme de niandar prolongar a estrada 
atd ao Rio de S. Francisco, e tanto que, no con- 
tracto-feito pelo nobi'e senador que esta ao mep' 
lado, se declarou que, para o prolongamento, os * 
empreiteiros da primeira parte teriam a prefe- 
roncia em igudd ide de condigOes para a con- 
tinuagao do prolongaraei^o atb ao S. Francisco. 

Logo, tinhamos tengao de continuar a estrada. 
0 contracto foi talvez um dos mais vantnjo- 

sos para o Estado ; quer, porem, siberb nobre 
senador a difi'erenga de prego do pagamento da 
estrada de Alagoinhas a villa-Nova da Rainhr, 
comnarado com o do trecbo que dahi vai ao 
Joazeiro? 

Vou dizel-o: cada kilometro de estrada de Ala- 
goinhas a Villa-Nova da Rainha regula por 40' e 
fantos contos de reis; e o Governo ja tem pro- 
posta dos emprezarios para executarem o trabalho 
por 22 ou pouco mais de 22;000$ de Villa-Nova 
a*)oazeiro, inclusive estagoes, etc. 

Logo, em vez do Governo merecer censuras 
por ter soraento eft'ectuado o contracto atd Villa- 
Nova da Rainha, deve merecer, si nao um elo-- 
gioVao raenos uma desculpi por ter poupado 
ad Estado uma despoza,"que andaria em mais do 
800;000$000. 

Um Sr. Senador :— Porissodque.deensurado. 
0 Sr. Barao db Cotegipe: — Sr. presidente, 

nao quero entrar era outros detalhes ; basta-me 
aecrescentar somente que as cousas tem andado 
de tal forma, que todo material para o Joazeiro 
ja esta comprado infelizmente ha muito tempo. 

Um Sr. Senador:— Infelizmente. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:— Ahi 6 que esta o 

mal ; mas nao fui eu quem encommendou o ma- 
terial. 

Perguntou o nobre senador : — por que motive 
vds, que vos interessastes tanto pelo prolonga- 
mento e pela effectiVidade desta estrada, nao 
lizestes nada durante o vossb ultimo ministerio? 

Sr. presidente, o nobre senador conhece que 
ou quasi liz questao de gabinete aqui no Se- 
nado para que se votasse um credito nao so para 
continuagao da estrada da Bahia, como t am bem 
para a estrada do tlio Grande do Sul. 

Um Sr. Senador;—Ja estava votado. 
0 Sr. Barao db Cotegipe:— Nao os meios, e 

devo declarar que foi questao muito debatida no 
seiodo ministerio, si o Governo podia ou nao 
mandar continuar as estradas, considerando-se, 
por exemplo, a do Rio Grande do Sul como 
ja habilitada com o producto do emprostirao, e a 
da Bahia com a autorizagao para o prolonga- 
mento. ' • . 

0 Sr. Silveira da Motta: —Como se mostrou. 
aqui. 

0 Sr. Barao de Cotegipe: — 0 ministerio en- 
tendeu que nao podia e pediu o credito. Apresen- 
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taram-se em tempo os empreftciros da 1* parte 
do prolongamento, com proposta para a*coiiti- 
nuagae ; recoinroendei com toda a instancia ao 
men collega da Agricultura que tratasse de ex- 

■aminar esse negocio e the desiepressa ; elle con- 
fiou-me 03 papeis, e eu, depois de estudal-os, dei 

•men parecer a S. Ex.; quando se trata.va de re- 
solvor, salii do ministerio. 

Estou convencido, Sr. presidente, de que riin- 
guem pode construir a estrada por menor preqo 
do que os empreiteiros primitives. 
^ *0 Sr. Saraiya:— E com a demora nao 'se 
^■anha, perde-se. 

0 Sr. Baraq de Cotegipe;— Com a demora 6 
Estado 6 quern perde ; elles diao do pedir mais, 
porquo emfim os emprefteirds tinham seu servigo 
raontado, todo o material prompto, pessoal, etc., 
isto tudo ja em Vifla'Nova da Rainhx. .. 

0 Sr. Saraiya E por que nao se tem feito 
o contracto com elles ? 

0 Sr. Barao de Cotegipe.:— Estou narrando 
o quesopassou. — Um novo empreiteiro tera 
de transportar todo o material da capital a -Villa 
NoVa,. material que paga na estrada de ferro in- 
gleza um grande frete, 'talvez de 50 0/o- 

Portanto, vou de accordocom o.nobre senador: 
o Governcr deve, quanto antes, tratar de resolver 
este assumpto. Esta-se pordendo o melhor tempo*, 
agora e o tempo das aguas no sertao. Esta ot- 
gada a estrada em pouco mais de 3.000:0005 ; 
o material todo esta prompto, 6 somente o tra- 
balho de movimento de terra e assentameuto de 
trilhos, poueas ponte's e as estagoes. 

Ha para o Estado entre um contracto e outro, 
isto 6, o cpntracto do proloRgamento de Alagoi- 
nhas a Villa Nova e o contracto de Villa Nova 
ao Joa.zeiro, uma economia de.SODou mil e tantos 
contos de r^is, como eu disse. 

Creio que tenho dado explicagoes quantas bas- 
'tam para-arredar do ministerio de que tiz parte a 
responsabilidade de qualquer demora na resolugao 
lihal deste negocio. 
.0 Sr. Saraiya da-um aparte. 
CTSr. Barao de Cotegipe 'Nao d censura ; 

nao clevi i.deixar sem resposta o quo disse o no- 
bre senador, quando sou enthusiasta desta es- 
trada. 

. • * m 
0 Sr. Saraiya:—Deve ser mais do que eu. 
0 Sr. Bar-ao de Cotegipe :— Agora, quanto*a 

administragao da estrada ingleza, compartilho 
coin o nobre senador a censura que fez a essa ad- 
ministragao, onde alias ba um fiscal do Governo. 
O Timbo 6 um pequeno ramal da estrada geral: 
por consequencia, os interesses do mesmo ramal 
ctevem flcar subordinados-aos interesses do pro- 
Ion gamejito. 

Basta a companhia ingleza o augmento de 
trafego e de' lucres com o prolongamento em 

" que ella nada desperideu. Portanto^ o Governo 
tem o dever de insistiiq de obrigar essa compa- 
nhia, poi* meio de seu fiscal, a estabelecer um ho- 
reno que seja correspondente ao prolongamento 
e- nao ao Timbo. 
, la-me passando uma outra censura, nao do 
nobro senador, sim das mas linguas..Ora, as mas 
linguas,-quando nao exage'ram, inventam.. Que 

dizem cssis senhoras ? Quo o Governo nao fSz 
o .contracto- logo para toda a estrada, porquo 
queria hngar fora engeuhoiros liberaes.^. 

Um Sr. -Senador:—* Nao se falloti om liberaes. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:—- Que nab Hie" 

agradkvam, cotho quer que seja" : ' 
Si os engenhelros niio Hie agradavam por mal 

cumprirem seus deveres, nada ha quo" observar : 
o Governo procedeu muito bom ; si, porem, fez 
isso com o hm de tirar homens que havjam iiro- 
cedido sempre bem, para substitjiil- os por outros,. 
entao cabe a censura. Mas nem uma nem outra 
pousa: o que vou dizer.prova o que eu disse ha 
pouco, quando discuti um roquerimento do 
nobre senador por Mlnas. 0 Governo" de que fiz 
parte nao olhou nuuca-paga'm credo politico de 
honhum engenheiro. 

0 Sr. Dantas:— E'. o que deve fazer sempre. 
0 Sr. Barao de Cotegipe : — E como__nao d' 

uma censura que eu fago a estes engenheiros, ao 
contrario o que vou dizer 6 ant.es um elogio, 
direi que me consta (nao sei) quo. o engenheiro 
director da.Estrada de Ferro do Rio Grande do 
Sul d liberal. 

0 Sr. Silveira MahtinS :— -Nao, senhor. . 
O SR. Barao de Cotegipe :— 0 engenheiro di- 

rector da Estrada de Ferro da Baliia e liberal... 
0 Sr. Dantas Esse e. 
6 Sr. Barao de Cotegipe :— E qlleodiz. _ 
0 Sr. Silveira Martins :— 0 do Rio Grande 

do Sul nunca votou comnbsco. 
0 Sr. Barao de Cotegipe;— 0 engenheiro di- 

rector da estrada de ferro' do Recife a Caruani 
me consta que d liberal tambem, 

0 Sr.- Candido de Oliveira :— 0 actuaj ?, 
0 Sr. Barao de Cotegipe :— 0 que estava em 

no'sso tempo. Si estes, que sao a chave do servigo, 
sao conserrados, veja o nobro senador si o Go- 
verno podia proceder para com os subalternos 
por motivo divereo.. E lembra^mo aqui'um nobre 
senador que o director da Estrada de Ferro D. 
Pedro II tambem d liberal. 

0 Sr. Dantas: —E outras vezestcm sido con- 
servador. .. . 

6-Sr. Barao de Cotegipe:—Senhores, sempre 
segui e sigo o principio de que o emprpgado quo- 
proccdd bem no exercicio dd seiremprego, que d 
honesto e habilitado, nao deve ser retirado. • 

Sabe o nobre senador o que succednu ? E' quo o 
proprio director da Estrada-de Ferro da Bahia, 
logo que nao foram pr'ecisos os servigos de 

'alguns engenheiros, declarou que d Governo os 
devia dispensar, de alguns atd apontou os nomes, 
e o Governo dispensou-os; nem podia proceder 
por outra fdrma. 

V. Ex. deseja saber em quanto andou o servigo 
administrativo do prqlongamejito de Alagoiuhas 
a Villa Noya.da Rainhix i 0 Governo gastou alii 
com a administragao, nao sei si perto ou maig 
de 3.000:000$, 25X1 30 "/„ mais do que com todos 
os trabalhos da estrada. 

O Sr. Fernandes da Cunha : — Com essa 
verba acabava-se o prolongamento. 

O Sr. Barao de Cotegipe : —Sem duvida ; 
mas o Senado avalie quanto se despende com 
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um corpo de ongenlieiros para levantar plantas, 
locar servi^os, examinar trabalhos, etc.,eisto 
com ordenados extraordinarios. 

0 Sr. Sauaiva :—Si a obra do Estado an- 
dasse mais rapidamente, diminuia a despeza. 

0 Sr. Barao de Cotegipe : —Nao andou ra- 
pidamente, mas por falta de dinheiro. E si nao 
andou mais rapidamente, a quem isto causou 
mais damno foi justameuto aos empreiteiros, 
que tiveram do gastar mais tempo para a con- 
clusao das obras. 

Quern realiza uma obra dentro de um anno 
com um certo possoal, ganha incontestavelmente 
mais do que executando-a em 10 annos com igual 
pessoal e com a mesma porcentagem. 

B "flque certo o uobre senador de que nao 
nomeamos engenheiro algum, porque fosse deste 
ou daquelle partido, nem demittimos neubum 
daquelles mais notaveis, desde que nelle tinha- 
mos conflanqa. 

Ainda mais : o que flzeraos nas estradas de 
ferro, praticamos tambem em outros ramos da 
administraQao. 

Eu jioderia citar o facto que se deu com um im- 
portante liberal, que tinhaum logar de conflanqa 
do Governo. Elle perguntou-me si devia pedir 
demissao, porque nao exereeria o cargo si nao 
tivesse a c^nflanqa do Ministerio. llespondi : 6 
uma questao de consciencia; si V. Ex. pode exercer 
lealmente suns funcgOes, ainda sendo de opiniao 
politica contraria, pode continuar no seu cargo 
sem receio. E, com effeito, ello ficou e tern cor- 
respondido perfeitamente a essa conflanga. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — E' porque o 
Governo nao achou outro melhor. 

0 Sr. Barao de Cotegipe Nao sei quem e. 
0 Sr. Viriato de Medeiros Eu sei. 
0 Sr. BarXo de Cotegipe Quiz com isto 

apenas mostrar que, quando tantas censuras fo- 
rum feitas ao Ministerio passado, increpando-o de 
violento, reactor, etc., alguns servigos tinha elle 
prestado ; usou de raoderagao que merece ser le- 
vadaem conta por aquellesque ainda hoje pro- 
curam diminuir a importancia dos servigos que o 
Ministerio, a que presidi, muito desinteressada- 
meuto prestou ao paiz. (Muito hem ; muito hem.^ 

0 Sr. Silveira Martins :—Pego a palavra. 
Ficou a discussao adiada pela bora. 

ORDEM DO DIA 

ELElgAO PARA OS CARGOS DE 1° E 2° VICE-PRESI- 
DBNTES 

0 Sr. Presidente annunciou que ia proce- 
der-se a eleigao para o cargo de 1° vice-presi- 
donte. 

Corrido o escrutinio recolberam-se 46 cedulas, 
e sahiu eloito o Sr. Nunes Gongalves por maioria 
absoluta do 24 votos. 

Ficando vago o logar de 2° vice-presidente, o 
Sr. presidente annuncion que ia proceder-se a 
eleigao para este cargo. 

Corrido o escrutinio, recolberam-se 46 cedulas, 
das quaas uma em branco, e obtiveram 22 votos, 
cada um, os Srs. Fausto de Agniar e Luiz Fe- 
lippe. 

V. n 5 

Nao obtendo nem um destes Senhores maioria 
absoluta de votos, na forma do regimento pro- 
cedeu-se a novo escrutinio, e recolhendo-se 50 
cedulas, das quaes uma em branco, obtiveram 
votos : o Sr. Luiz Felippe 26 e o Sr. Fausto de 
Aguiar 23 

Vozes Houvo engano, bouve equivoco. 

0 Sr. Presidente Apparecendo reclama- 
gocs sobre o numero de cedulas recolbidas, e al- 
legando o Sr. senador Meira de Yasconcellos que 
nao se aeba na casa o mesmo numero de sena- 
dores que votaram, observe ao nobre Senbor que 
para a sua reclamagao ba remedio no Regimento, 
propondo o mesmo senbor o adiamento da eleigao, 
si quizer. ^ 

0 Sr. Affonso Celso (pela ordem) julga que 
o facto do se ter apurado numero de cedulas 
superior ao dos senadores presentes, muito na- 
turalmente se explica, porquanto sobre a mesa 
podia ainda haver algumas cedulas da eleigao a 
que se acabara de proceder. 0 que cumpria era 
que se nao tivesse feito a apuragao visto ter 
havido engano. 

Quanto ao adiamento da votagao entende que 
nao deve ter logar, desde que na casa ha numero 
legal. 

0 Sr. Presidente ; — Cumpre-me informar ao 
uobre senador que sobre a mesa nao havia ne- 
nbuma cedula da eleigao anterior ; todas ja ti- 
nham sidos retiradas. 

( A mesa Verifica que dos Srs. senadores quo 
compareceram a sessao acham-so apenas presentes 
44.) 

0 Sr. Presidente Vou consultar ao Senado 
si deve proceder-se a novo escrutinio. 

Consultado o Senado resolveu afflrmativa- 
mente. 

Corrido, o escrutinio, foram recolbidas 44 ce- 
dulas, das quaes duas em branco, obtendo 21 votos, 
cada um, os Srs. Fausto de Aguiar e Luiz Felippe. 

0 Sr. Presidente : — Pego a attengao do Se- 
nado para o resultado da eleigao. 

A lei eleitoral vigente disp3e que, dando-se 
empato sirva o mais velho; o nosso regimento, 
porera, nada determina para o caso ; portanto 
consulto o Senado a este respeito. (Reclamagues.) 

0 Sr Barros Barreto (pela ordem): — 
0 escrutinio correu apenas sobre dous nomes e 
votaram 44 senadores, sendo duas cedulas em 
branco ; ora estes votos em branco nao devem 
ser incluidos no computo daquelles que sao neces- 
sarios para haver maioria absoluta; a minba opi- 
niiio, pois, b que se proceda a novo escrutinio, e se 
advirta aos Srs. senadores que nessa eleigao nao 
podem votar em branco. 

0 Sr. Christiano Ottoni: —0 resultado b 
igual. 

0 Sr. Silveira da Motta E' o mesmo. 
0 Sr. Barao de Cotegipe (pela ordem) : — 

V. Ex., que b orgao do regimento ou antes regi- 
mento vivo, queira informar-me si 21 b maioria 
absoluta de 44. 

0 Sr. Presidente;—Nao, senbor. 
0 Sr. Barao de Cotegipe ; — Logo deve-so 

proceder a nova eleigao. 
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0 Sr. Presidente; — Havera ainda empate. 
0 Sr. Barao de CoxEGiPE Vamos a outra 

questao. Nao se pode appliear aos nossos traba- 
Ihos a lei eleitoral. V. Ex. sabe '.quej ha muita 
differenga entre uma cousa e outra. 

A questao tem alguma gravidade, nao na actua- 
lidade, porque para nos e indifferente que seja 
2° vice-presidente ou o Sr. Fausto ou o Sr. Luiz 
Felippe ; qualquer destes senhores desempenliara 
perfeitamente estas funcgoes... 

Vozes Sem dnvida. 
0 Sr. Barao de Cotegipe ;—... mas a questao 

pode reproduzir-se na presidencia, logar m'ais im- 
portante ; e pergunto a V. Ex.,como resolvel-a ? 
Nao e caso de sorte. 

Citam-se sempre os exeaaplos dos EstadosUnidos; 
pois alii V. Ex. sabe que ja 60 vezes se repro- 
duziu um escrutinio ; portanto a questao nao e 
tao pouco importante como parece. 

Requeiro pois o adiamento do escrutinio para a 
gessao de amanha. 

0 Sr. Dantas Deve ser immediatamente, 
havendo numero. 

0 Sr. Barao de Cotegipe Havemos de estar 
aqui reproduzindo votagoes ? 

0 Sr. Affonso Celso Amanha reproduzir- 
se-ha do mesmo modo o que se dou agora. Ha 
numero ; vamos fazer a eleigao. 

0 Sr. Presidente 0 nobre senador pela 
Bahia requer o adiamento da eleigao para 
amanha. Nao posso deixar de por a votos o re- 
querimento ; o Senado deliberara como entender 
em sua sabedoria. 

OSi*'. Silveira, Martins (pela ordem)-. 
— Sr. presidente, desde que temos de firmar 
precedent© d preciso que elle seja permanente ; 
nao pode ser alterado de um dia para outro. 

A questao das cedulas era branco nada vale, 
porque quem vota em branco nao votou ; d o 
prineipio : nao sao votos para contar. 

E' bem claro que as cedulas em branco sao 
duas, porque sao dous os candidatos de um e de 
outro lado, que nao poderhm deixar de votar ; 
nao trocaram pordm os votos, nem votaram em 
si mesmo, porque isto d probibido tambem pela 
lei. " 

A solugao, portanto, d dupla : ou ba de ser a 
sorte ou ha de ser a idade, que decida. 

A solugao, proposta pelo nobre senador pela 
Babia, nao d solugao ; porque pode reproduzir-se 
amanha o empate, pdde-se reproduzir muitas 
vozes, e aflnal havemos de decidir sempre a ques- 
tao por um desempate. 

0 prineipio do desempate e a sorte ou a idade. 
Adiada a questao, amanha dar-se-ha novo em- 
pate, tercoiro, quarto e quinto e e preciso uma 
solugao deilnitiva. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Apoiado. 
0 Sr. Silveira Martins:—Portanto, si temos 

de autorizar um precedente novo, penso que se 
deve decidir pela sorte. 

Eu que aqui estou ja fui excluido uma vez da 
Camara dos Deputudos pela sorte. (Apoiados.) 

0 Sr. Barao de Cotegipe:—Mas nao e o que 
diz o regimen to do Senado. 

0 Sr. Silveira Martins:— Este b • prineipio 
geral em casos de empate. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:—Yeja V. Ex. o 
art. 148 do regimen to. 

0 Sr. Silveira Martins:— Nao b applicavel. 
0 Sr. Candido de Oliveira:— Refere-se as 

votagoes de projecto e nao a eleigOes. 
0 Sr. Silveira Martins: — 0 que o regiment0 

diz, neste artigo, b que havendo empate nas vo- 
. tagoes dos projeetos, fleam estes adiados para te- 

rem nova discussao e si bouver segundo empat0 

sonsiderar-se-ba a materia rejeitada. 
Como se ha de appliear o artigo do regimento a 

este caso, a um terceiro, a um quarto empate de 
eleigao ? 

0 alvitro do nobre senador pela Bahia nao b 
uma solugao. O artigo do regimento refere-se as 
discussoesde projeetos; e ahi o segundo empate b 
a rejeigao da medida. Entende-se que a proposi- 
gao cahiu. Ora, podemos considerar assim o novo 
empate desta eleigao ? 

Repetido o empate terceira, quarta e quinta vez 
□a eleigao, como se decidira a questao ? 

Por consequencia parece-mo que o que se deve 
fazer b recorrer a sorte. 

O Sr. OaixdidLo de Oliveira, (pela 
ordem) :—Sr. presidente, a especie nao foi pre- 
vista pelo regimento ; esta b a verdade, e conse- 
guintemente ao Senado cum pre flrmar o prece- 
dente . 

0 artigo do regimento sobre o assumpto b o 
seguinte ; E* o art. I0, na priraeira parto (le) : 

« 0 presidente sera eleito a pluralidade abso- 
luta de votos dos membros presentes e por escru- 
tinio secreto. Si na votagao ninguem obtivor esta 
maioria, os dous senadores que tiverem a relativa 
entrarao na votagao... » 

Quer isto dizer que sbmento o regimento ad- 
mitte duas votagbes : a primeira, em que se ve- 
riflca, ou nao, a exislencia de maioria absoluta ; 
e a segunda, em que se veriflea a maioria re- 
lativa. 

Da-se a 2a hypotboso, havendo, porbm, o em- 
pate em logar da maioria relativa. 0 regimento 
a respeito nada providenciou. 

Procurou-se appliear ao caso a legislagao elei- 
toral antiga; e ja disse que, pela lol de 1846 e 
outras, era a sorte que decidia. Mas, pela lei de 
9 de Janeiro, tem preferencia o mais volho. 

Ora, pergunto a V. Ex.: esses preceitos da le- 
gislagao geral podem-se appliear ao caso pre- 
sente, que se regula simplesmente pelo regimento 
interno do Senado '! Penso que nao ; e conse- 
guintemente oquedevemosb flrmar o precedente, 
pois que nao ha disposigao expressa no regi- 
mento . 

Reputo inaceitavel o alvitre do nobre senador 
pela Babia, de appliear-se a esta especie a dou- 
trina do art. 148 do regimento, porque olla re- 
fere-se a projeetos e pareceres, mandando adiar 
para o dia seguinte a votagao da materia sobre a 
qual baja empate. Qual sera o resultado si bou- 
ver novo empate amanha ? Havemos de rejeitar 
algum dos senadores designados na eleigao ? Nao 
b possivel. Logo b inapplicavel ao caso o alvitre 
do nobre senador. 

Acredito, portanto, que o Senado deve flrmar 
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um ppecedente, quo flque considerado como parto 
do regimento, nesta especie omisso.. 

Si o Senado resolver por sua maioria adiar a 
eloitao, acredito quo seria isto tornar intermi- 
navel a soluqao ; porque naturalmente cada um 
de nos sustentara sou voto; o teremos 3°, 4° e 5" 
oscrutinios e o mesmo numero do votes sera pre 
ropartidos entre os Srs. Fausto de Aguiar e Luiz 
Felippe. 

Portanto, desde quo couvdm firmar um pre- 
cedonte, poiiso quo o mais razoavel 6 o da sorte. 

O Sr. Oorroitt (pela ordem):—Nao posso 
concordar com o alvitro da sorte, quo ira estabo- 
lecor principio uovo no regimento; c isto nao 
pode sor resolvido agora por uma votaqao de 
occasiao. Si so quizer aceitar este principio, 6 ne- 
cessaria a apresentagao do uma iudicaQao,que ha de 
seguir os tramites do regimento. 

Presentemente deveraos marchar de accordo com 
o que esta no regimento... 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Que & omisso. 
0 Sr. Correia : —... o qua! cont(5m duas di- 

sposiQees applicavcisao assumpto: a l11, adamoio- 
ria absoluta, que exige areproducgaodo escrutinio, 
emquanto ha numero para votar, e nao apparece 
essa maioria; a 2a, o adiamento da eleigao, a re- 
querimento de qualquer sonador... 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Isto, nao. 
0 Sr. Correia : — Nada impede a apresen- 

tagao dosse requerimeuto. 0 adiamento e per- 
mittido, e sera a solugao, si o Senado assim o deli- 
berar. 

0 Sr. Affonso Celso ; — E amanha virao 
aqui Sonadores quo nao compareceram hoje... 

0 Sr. Correia Nada importa esta conside- 
ragao, porquo daqui a pouco pode nao haver nu- 
mero para so proceder a nova eleigao, e eis aqui 
um adiamento necessariamonte determinado. 

0 Sr. Affonso Celso Ninguem faltara ao 
seu dever sahindo. 

0 Sr. Correia E' preciso resolver a que- 
stao. NiXo mo oppouho a que continue o escruti- 
nio, attendondo a que o Regimento nao marca o 
numero de vezes que elle se pode effectuar. 

A continuar a sessao, nao se pode deixar de 
aceitar um dos dous alvitres : ou proseguir no 
escrutinio, emquanto houver o numero de sena- 
dores precisos ate veriflcar-se a exig-ida maioria 
absoluta; ou adiar a votagao, por deliberagao 
do Senado. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Esse alvitro 6 
inaceitavel. 

0 Sr. Correia : — Si assim fdr considerado, 
adopte-se o anterior. 0 que nao so pode & in- 
troduzir agora no regimento quo se recorra a 
sorte. 

A lei eleitoral, como foi lembrado, manda, em 
caso do empate, decidir a favor do mais velho. 

Nao queromos tambem este alvitre, pela raesma 
razao que nao permitte recorrer a sorte. 

0 Sr. Affon'so Celso : — Votos. 
0 Sr. Correia : — Ao president cabe a de- 

cisao das questoes de ordem. (Muitos apartes e 
reclamagSes). 

0 Sr. Affonso Celso: — Isto ha de Icar deci- 
dido com o voto doS nado. 

0 Sr. Correia ; — A mesa deoidira si o re- 
querimento de adiamento, que foi apresentado, 
deve ser sujeito a votagao, como me parece. 

0 Sr. Presidente :—Nao havendo mais quem 
queira a palavra, von sujeitar a deliberagao do 
Senado o requerimento verbal do Sr. Barao de 
Cotegipe. 

Posto a votos foi approvado o requerimento 
e adiada a eleigao para a sessao seguinte. 

VOXAQAO DE MATER!AS ENCERRADAS 

Veriflcando-se nao haver mais na casa numero 
legal de Srs. senadores, flcou adiada para a 
sessao seguinte a votagao das materias encerra- 
das na anterior. 

LIBERDADE DE CULTOS 

Entrou em 3a discussao o projecto do Senado, 
lettra T de 1887, declarando livro no Imperio, 
a todas as religides, o exercicio publico do seu 
culto, sem outro limite aldm da repressao legal 
a que fleam sujeitos os que, no uso dessa liberda- 
de, commetterem algum delicto. 

Nao havendo quem pedisse a palavra, nem nu- 
mero para votar-se, licou encerrada a discus- 
sao e reservada a votagao para a sessao se- 
guinte . 

Esgotada a matoria da ordem do dia o Sr. 
presidente convidou os Srs. senadores para se oc- 
cuparem com trabalhos de suas commissoes e deu 
para ordem do dia 5 : 

Eleigao para o cargo de 2° vice-presidente; 
Votagao das materias cuja discussao flcou en- 

cerrada nesta e na anterior sessao; 
Continuagao da discussao do projecto de respos- 

ta a Falla do Throno. 
Levantou-se a sessao a 1 1/2 hora da tarde. 

Dceeiitt em 5 lie .Iiiuho lie ISS8 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

SUMMARIO.— Ada.—RedificaQao do Sr. Can- 
dido de Oliveira.— 0 passamento do Sr. senador 
Jodo da Silva Carrdo. Palavras do Sr. pre- 
sidente e do Sr. Correia.—Lemnta-se a sessao. 

A's 111/2 horas da manha acharam-se presen- 
tes 35 Srs. senadores, a saber: 

Visconde do Serro Frio,Barao deMamanguape, 
Godoy, Correia, Barao de Cotegipe, de Lamare, 
Pereira da Silva, Barao da Estancia, Candido de 
Oliveira, Viriato de Medeiros, Barao de Maroim, 
Barros Barreto, Paes de Mendonga, Teixeira 
Junior, Evaristo da Veiga, Silveira Martins, Li- 
ma Duarte, Visconde de Paranagua, Silveira da 
Motta, Thomaz Coelho, Visconde de Pelotas, 
Visconde de Cavalcanti, Escragnolle Taunay, 
Uchoa Cavalcanti, Luiz Felippe, Lafayette, Vis- 
conde de Sinirabii, Fernandes da Cunha, Leao 
Velloso, Christiano Ottoni, Cunha o Figueiredo. 
Nunes Gongalves, Affonso Celso, Gomes do Ama- 
ral e Castro Carreira. 
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Deixaram cle comparecer com causa participada 
os Srs. Barao de Mamor£, Jaguaribe, Franco do 
Sa, F. Belisario. F. Octaviano, Ignacio Martins, 
Vieira da Silva, Siqueira Mendes, Marquez de 
Muritiba, Paulino de Souza e Paula Pessoa. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

Foi lida e post a em discussao a acta da sessao 
antecedente. 

RECTIFICAgM 

O Si*. Oandiclo tie Ol ivoi ra : — 
S:'. presidente, parece-me que ha um pequeno 
engano na redacgao da acta. 

Hontem, quando se procedeu a eleigao de 1° vico- 
presidente, receberam-se 47 cedulas, segundo 
V. Ex. declarou ; no omtanto a acta diz que 
foram recebidas 46. 

E tanto foram 47 as cedulas recebidas, quo a 
votagao foi a seguinte: 24 votos para o Sr. Nunes 
Gongalves ; 18, para o Sr. Lima Duarte; tres, 
para o Sr. Luiz Folippe e dous avulsos. 

Parece-me, pois, que houve esto engano e pego 
que se corrija a actano sentido que acabo de indicar 

Nao havendo mais roclamagOes encerrou-se a 
discussao. 

Posta a votos foi approvada a acta com a recti- 
ficagao do Sr. Candido de Oliveira. 

Compareceram depois de aberta a sessao os 
Srs. Joao Alfredo, Dantas, Fausto de Aguiar, 
Saraiva, Ribeiro da Luz, Pereira Franco, Meira de 
Vasconcellos, Scares Brandao e Henrique d'Avila. 

PASSAMENTO DO SR. SENADOR JOAO DA SILVA 
CARRAO 

O Sr. 3?rosid.ente Senhores, acabo de 
ser profundamente ferido com uma communicagao 
que 6 de meu dever transmittir ao Senado. Eu a 
vou ler na sua Integra (le) : 

« Illm. e Exm. Sr.— Cumpro o dever doloroso 
de levar ao conhecimento de V. Ex., para que 
communique ao augusto e venerando Senado 
brazileiro, quo hontem as 7 horas e 1/2 da noito, 
om nossa residencia, a rua Bella da Princeza 
n. 47 (Cattete) entregou sua alma a Deus, o se- 
nador pela provincia de S. Paulo, conselheiro 
Joao da Silva Carrao, meu sogro, desendo o seu 
sahimento realizar-so hoje as 4 Ii2 horas da tarde 
para o cemiterio de S. Joao Baptista. 

« Deus Guarde a V. Ex. — Illm. e Exm. Sr. 
Visconde do Serro Frio, dignissimo Presidente do 
Senado. 

« Corte, 5 de junho de 1888.— Dr. Jose Antonio 
Pedreira de Ma/jalhues Castro. » 

(Com vos commovida)— Senhores, o Dr. Joao da 
Silva Carrao, natural da antiga comarca do Corv- 
tiba, que entao fazia parto da provincia de S. Paulo 
e depois constituiu a provincia do Parana, distin- 
guiu-se na Faculdade de Direito de S. Paulo a tal 
ponto quo veiu a occupar uma cadeira entre os 
sens lentes os mais illustrados. 

Representou aquella provincia, por mais de 40 
annos, com alguns intervallos, ja na Camara dos 
Deputados.ja na Camara vitalicia. 

Distinguiu-se na administragao da provincia 
do Para e no alto cargo de ministro da fazenda. 

Era notavel polo seu trato ameno e sympa- 
thico, pelo seu patriotismo acrysolado e pelo seu 

amor as lettras, de sorte que, senhores, as sci- 
encias perderam um jurisconsulto consummado ; 
o Senado um dos sens mais illustrados membros 
e o paiz um cidadao distincto por tantos titulos.- 
(Apoiados geraes.) 

Nao posso mais dizer porque a dor embarga-me 
a voz. 

Vou nomear a deputagao que torn de ropre- 
sentar o Senado no sahimento do illustro finado. 

Sera ella com posta dos Srs. senadores : Godoy, 
Henrique d'Avila, Ribeiro da Luz, Dantas e Vis- 
conde de Paranagua. 

O Sr. Oorreias— Acaba V. Ex. do 
informar ao Senado do triste passamento do il- 
lustrado paranaense, digno senador pela provincia 
de S. Paulo, conselheiro Joao da Silva Carrao. 

Entre os titulos que recommendam a memoria 
do senador Carrao, e que V. Ex. relembrou, 
seja-me permittido destacar sua brilhante passa- 
gem pelo magisterio. 

Como discipulo que recebeu suas sabias ligSes, 
o que entreteve com o illustro morto as mais 
amigaveis relagoes desde os tempos academicos, 
seja-me permittido, interpretando o sentimento 
geral do Senado, propor que se levante a sessao 
por tao doloroso motive e que so lance na acta 
um voto de profundo pezar. (Apoiados geraes.) 

Posto a votos foi unanimemente approvado o 
requerimento. 

0 Sr. Presidente deu para ordem do dia G a 
mesma designada para hoje, a saber: 

Eleigao para o cargo de 2" vice-presidente; 
Votagao das materias encerradas nas duas 

ultimas sessoes; 
Contiuuagao da discussao do projecto do resposfa 

a Falla do Throno, 
Levantou-se a sessao as 11 horas e 40 minutos 

da manha- 

(•iesMiio em « «le .Tunlio <Ic 3HSM 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

SLMMARIO.—Acta.—llaclamagdo do Sr. Viriato 
de Medeiros. Observagoes do Sr. presidente.— 
Negocios de Minas Geraes.—Discurso e reque- 
rimento do Sr. Lima Duarte. Approvaguo do 
requerimento.—Informagoes sobre a eslrada de 
ferro da Bahia. Discurso do Sr. Silveira Mar- 
tins. Adiamenlo.—Nomeagao de membros para 
comaiissoes.—Ordeii do dia.—Eleigito do20vice- 
presidente do Senado. —Votagao de materias en- 
cerradas.—Resposta a Falla do Throno. Emcn- 
das da commissao. Discursos dos Srs. Candido 
de Oliveira a Correia. 

A's 11 1/2 horas da manha acharam-se presentcs 
33 Srs. senadores, a saber: Visconde do Serro 
Frio, Barao de Mamanguape, Godoy, Gomes do 
Amaral, Castro Carreira, Leao Velloso, Barao da 
Estancia, de Lamare, Barao do Cotegipe, Correia 
Pereira da Silva, Barao de Maroim, Teixeira Ju- 
nior, Henrique d'Avila, Visconde de Pelotas 
Barros Barreto, Viriato de Medeiros, Visconde do 
Paranagua, Alfonso Celso, Paes de Mendonga 
Fausto do Aguiar, Meira de Vasconcellos Fer- 
reira da Veiga, Visconde de Sinimbu, Lafayette 
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Uchoa Cavalcanti, Escragnollo Taunay, Dantas, 
Silveira da Motta, Nunes GoriQalves, Cunha o 
Figueiredo, Fernandes da Cunha e Chnstiuno 
Ottoni. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Srs. Barao de Mamord, Jaguaribe, Franco de 
Sa, F. Bolisario, F. Octaviano, Ignacio Martins, 
Siqueira Mendes, Marquoz de Muritiba o Paula 
Pessoa. 

Doixaram de comparecer, som causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Prado o Barao de Souza 
Queiroz. 

© Sk. Piiesidente abriu a sessao. 
Leu-se a acta da sessao antecedente, e, nao 

havendo quern flzesse observagoes, deu-se por 
approvada. 

_Compareceram,depoisde aberta a sessao, os Srs. 
Lima Duarte, Ribeiro da Luz, Joao Alfredo, 
Thomaz Coelho, Paulino de Souza, Scares Kran- 
dao, Candido de ( liveira, Visconde do Cavalcanti, 
Saraiva, Silveira Martins, Luiz Felippe, Vieir 
da Silva e Pcreira Franco. 

RECLAMAJAO 

O Si*. "Vii'iato <le Medeiros (pela 
ordcni)-.— Sr. presidente, desejo ver em original 
os discursos que foram pronunciados nesta casa, 
segunda-feira 4 do corrente, pelo meu illustrado 
amigo, e nobre senador pela Bahia, o Sr. conse- 
llieiro Saraiva, e por outro nobre senador, tam- 
bem pela Bahia, o Sr. Barao ds Cotogipe. 

Peqo isto porquo me parece quo minhas pala-- 
vras, em poucos apartes que dei, nao foram bem 
tomndas; o preciso ver a difforenca entro o quo 
foi escripto nas notas e o que so acha publicado, 
para que, no caso de ser necessario, possa eu 
fazor as rectiflcagOes convenientes. 

0 Sr. PRESinBNTE; —0 nobre senador pode 
mandar as rectiflcagOes por escripto, para serem 
publicadas. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Mas eu precise 
ver os originaes para saber o que esta ahi. 

0 Sr. Presidente:— Bem; sera satisfeito o p - 
dido do nobre senador para ver os seus apartes 
nos originaes dos discursos a quo so referiu. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do soguinte 

EXPED1ENTE 

Oflicios: 
Do Sr. senador Domingos Jose Nogueira Jagua- 

ribe, do 1° do corrente mez, cdmmumcando que 
por motivo do molestia tern deixarto de compa- 
recer a algumas das sossoes anteriores, e que 
agora, por conselbo de sen medico, ausenta-se da 
Corto por alguns dias.— Intbirado. , _ . 

Da Camara Municipal da cidade da Faxina 
provincia do S. Paulo, dirigindo a esta Camara le- 
licitacOos por motivo da promulgagao da Lei qua 
extinguiu a escravidao no Brazil. — E recebida 

Da Camara Municipal de Itajuba, provincia do 
Minns Geraes, felicitando o Senado pela prom"1- 
gasao da Loi quo extinguiu a escravidao no Brazil. 
— E' recebido com agrado. 

Ropresontagao de Alexandre Mendes da Costa 
eM. Pereira Lisboa & Comp., negociantos esta- 

elecidos nesta prag i, solicitando a garantia de 
juros do 5 % sobre o capital primitive de... 
500: 00.$, com que pretenclem organizar nesta 
Corte um estabelecimento de credito denominado 
« Compauhi i Vinicola Brazileira », e destiuado ii 
propaganda dos vinhos manipulados no Brazil.— 
A' commissao do emprezas privilegiadas e obras 
publicas. 

0 Sr. 2° Secretario leu o seguinte 

parecer 

A commissao de pensSes e ordeuados, tendo 
devidamente examinado a petigao e documentos 
que acompaiiharum a proposigao da Camara 
Srs. dos Doputados, n. 10 de 1887, relativa 
a pretengao do tenento lionorario do exercito 
Avelino Severe do Carvalho Gama, e consideranJq 
quo o peticionario preslou muito bons servigos na 
campanha do Paraguay, o que Hie valeu a pro- 
mogao ao posto que era tem; que por causa de 
erimentos recebidos em combate foi julgado in- 

capnz de servigo; e, tinalmente, que e do toda 
equidade conceder-se-lbeo que perle, b de parecer: 

Qiie a proposigao da Camara dos Srs. Deputados 
deveentrar em discussao e ser approvada. 

Sala das coinmissoes, 4 de Junbo de 1888.— J. 
J. Teixeira Junior.—J. F. Meira da Vasconcellos. 
— Viscond* de Pclotas. 

A imprimir para eutrar na ordem dos trabalhos 
com a proposigao a que so re fere. 

NEGOCIOS DE MINAS GERAES 

O Sr. ILiiiTa, I>ii:> iMc :—Sr. presi- 
dente, cidadao que ma mereco o maior conceito, 
pela sua posigao, fortuna e bonestidade de ca- 
racter, e residente na villa do Patos, escreye- 
me pedindo-rae que chame a attengao do governo 
para o estado de anarchia em quo se acha 
aquelle municipio. 

V. Ex., d certb, bade lembrar-se de que em 
dias do anno pass.ido escapou de ser assassiuado 
o juiz municipal daquelle termo, Dr. Andrade 
Figueira, ficando gravemente ferido e cbgo do 
um ollio. 

Instaurou-se o competente processo, e foram 
pronunciados alguns individuos: mas continuam 
impunes. 

E' pieciso fazer notar ao Senado quo a eo- 
mnrca de Patos, compoe-se de dous termos, o do 
Santo Antonio de Patos, municipio importante, 
que 6 a sede d v eomarca, e onde predomina 
quasi unanimemonte o partido liberal; o o mu- 
nicipio do Carmo, cuja maioria b conservndora. 
Mn.s nesta terra, em que se faz politica de tudo, 
entenderam 6s conservadores do Carmo que alii 
devi i ser a sbde da comarc; exigiram esta me- 
dida do presidente da provincia e forum satisfei- 
tos. Dabi comegaram os diSturbios naquelles 
logares. , 

Infelizmente a maior parto dos nossos admi- 
nistradores nao tem a forga nccessnria para re- 
sistir a exigencias desarrasoadas dos partidos, e 
dabi nascem esses conflictos e perturbagOes da 
administragao, que se notam a cada momento. 
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Par.i que o SenaHo flque niais ao facto dos 
ca503 quo mo sno "alatados. en lerei algun< to- 
picos da carta que me e diriyi la. Depois de ■: :- 
gumas considoragoGS, diz (le): 

« Nao fallando na demissao acintosa de dis- 
tinctos funccionarios, para serera substituidos por 
assassinos e outros crirainosos da peior especio, 
chamo a attengao de V. Ex. especialmente para 
a grande injustiga de haver sido tiansferida a 
sdde desta eomorca para a villa do Cenno do 
Parnahyba, povoagao inferior a esta em todos os 
sentidos. Basta ,notar-se que na occasiao. do 
recenseamento de )873,a popuf.gao das duas fre- 
guezias do Carmo nao attingia a 8.000 almas, 
e que este municipio tem ido serapre em evidento 
progresso. Assim, por vingarga politiea, tiraram- 
nos a vantagem do ter na portu a justiga, para 
dal-a a meia duzia de co-reijgionarios. 

« Esta medida do presidents da provincia ja 
produziu os sens resultwlos Depots da rotirada 
do juiz de direito, e posse do, uovos snpplentes 
do juiz municipal, os criminoso- assenhoream-se 
desta villa. Os ass ssinos do Dr. juiz municipal 
do termo, apezar de pronunciados no art. 192 do 
codigo, continuam pacificament ■, dentro dost1 

villa, a testa d • sens negocios, com perfeita har- 
monia com os juizos, e frequentadoe pnblica e 
escancaradamente pelos delegados de polioia, na- 
rentes ou adherentos dos niesmos. 0 escSmdalo 
subiu a tai ponto, que o 1° supplente do juiz 
municipal em exercicio chegou a mandar dizer a 
um dos rdos que, quaudo estivesse na villa, o 
reo se acautelasse mais, e. o recado foi dado em 
presenga de testerhunhas. 

« O Dr. juiz municipal, cujo quatriennio esta a 
flndar em Jullio receioso d • perder a vida, reti- 
rou-se para o Carmo do Parnahyba, de manein 
que nao temos esperanga de ^er aeabados estes 
escand i.los si nao for nomeado um juiz municipal 
serio para este termo, ao qual o do Carmo d 
reunido. » 

Bern a contra-gosto, Sr. presidente, trago ao 
conhecimento do Senado estes factos, porque es- 
tou persuadido de que nenhuma providencia sera 
tomada, e de que as cousas continuarao no mesmo 
estado. 

Desde a sessao atrazada muitas reclamagoes 
se lizeram aqui, foi provada a justig i das pro- 
videncias reclamadas, e ate hoje nenhuma se 
tomou. - 

Ainda em Minus, nos recentes aconteeimontos 
de Uteraba, foram prommciudos pelo ehefo de po- 
lioia diversos empregados publicos.que continuam 
a exercer os sens empregos e nenhuma providen- 
cia tem se dado. 

Tudo isto, Sr. presidente, vai trazendo a des- 
crenga e o desanimo aquella nobre e altiva pro- 
vincia, que talvez algum dia se considere feliz, 
desde o momento em que, livre da politicagem 
dos governadores da C6rte, possa dirigir-se por 
si e ser collocada na altura a que esta destinada 
pelos seus vastos recursos. 

Vou ler, Sr. presidente, o requorimento que 
submetto ao conhecimento do Senado. (Le.) 

Yeiu a mesa o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que, pelo Miifsterip da Justiga, se 
pegarn aogoverno as seguintos informagOes: 

« l.a A data em quo foram pronunciados os in- 

dividuos, .que ■mtaram assassinar o juiz muuici- 
p: 1 lo muni' pio de P-tos, Dr. Andrads Fi- 
cueira, e qua; s as providencius para a prisao dos 
criminosos; 

•« 2.a a data em que foi transferida a sdde da 
comarca do Patos da villa- de Santo Antonio de 
Pattos para a do Carmo do Parnahyba, e os mo- 
tivos para esta trausferencia. 

« S. R. —Sala das sessoes, 6 de J unho do 1888. — 
Lima Duarte.> 

Foi apoi ido, posto em discussao e sem debate 
appro vado. 

INFORMAgdES SOBRE A ESTRADA DE FERRO DA 
BAHIA 

Prosegdfu a, discussao, ndiada na sessao anterior 
do roquerimo to do Sr. Saraiva, pedindo informa- 
gOes sobre -strada do ferro da Bahia. 

O Si*. Sil veira Martins, aprovei- 
tando a discussao desto requerimento, respon- 
dera as observagoes de alguns Srs. senadores 
quede algum mode envoivem a sua pessoa. 

Agr.doc-' i I'ticularmente a observagao feita 
por sou ilistiucto amigo senador pela Bahia, de 
que a murcha politiea que o orador tem seguido 
no parlamento, advogando os inter^asses dq sua 
provincia, sinao com talento, ao menos com te- 
nacidade, era mais proveitosa do que a seguida 
por aquelle nobre senador, advogando os inte- 
resses do Iraperio. 

Precisa, entretanto, de expor, para quo o paiz 
saiba, como coraprehen le os sous deveres do re- 
presantante da sua provincia. 

E' certo que o deputauo ou o senador 6 repre- 
sentante da nagao, naopropriamente da provincia, 
mas tambem e certo que nilo 6 a nagao inteira 
que os elege. 

Nos interesses, como em tudo, ha essenciaes e 
secundarios, urgentes, indispensavois e dispensa- 
veis ; ao criterio do parlamento flea aquilatar e 
julgar esses mesmos interesses; o orador tr.itando 
dos interess' s da provincia do Rio Grande do Sul, 
naotrota no parlamento sinao dos interesses do 
ordem geral do Imperio. 

E com isto respoudo tambem a outro nobre 
senador, que pode ficar convcncido de orador tem 
procurado sempre harmonizar os interesses da 
provincia com os do Inverio, porque no interosso 
da localidade vai grande parte deinteresse geral, 
desde quo importa na cohesao e iutegridade do 
Imperio, o que nao pode ser indifferente ao go- 
verno central. 

0 orador tem feito da tribuna da Camara dos 
Deputados o da do Senado o seu reducto para re- 
clamar aquillo quo ainda hoje reclama. E assim 
e quo reclama a conclusao dos caminhosde ferro, 
nao no interesse immediato da sua provincia, mas 
como um dos mais urgentes interesses do Im- 
perio. 

Agora mesmo ve a camara do Monleviddo de- 
cretar estradas de ferro pura a fronteira do Bra- 
zil. Ora, qu ndo na Republica Argentina de todos 
o; pontos partem estradas de ferro para a fron- 
teira; quaudo da republica do Uruguay, menos 
povoada e menos extensa em territorio do que 
o Rio Grande do Sul, preparam-se caminhos de 
ferro; o orador torn razao de quercr que suston- 
temos a nossa posigao, nao em nome do Rio 
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(jrando do Sul, mas em nome do Imperio, si os 
governor querem conservar aquoUu provincia. 

Si niio querem, entreguem a sua dei'esa a re- 
sponsabilidade dos rio-grandenses, que sao ca- 
pazes de defejidel-a. 

Mas, si o Rio Grande 6 uma provincia do 
Imperio e provavelmente sera ainda um dia o 
seu campo de hatalha, d preciso que os seus re- 
presentantes immediatos sejam os mais eslbrgados 
cm pugnar ])or este melliorameato urgeute. 

Paltam ao Rio Grande do Sul os ineios de lo- 
comoQao, de defesa, e sem duvida as estradus de 
ferro, lioje sao um grande meio de defesa para 
mobilisagao e concentragao do for gas na fronteira. 
Cora uma adminiatragao mais previdente, ja te- 
riamos o caminho de ferro do Rio Grande do Sul 
para S. Paulo, porqueja no tempo da Regencia 
se cogitou desta coramunicagao. 

Portanto, parece que oque d grande interesse 
parao Rio Grande do Sul, nao deixi. de ser inte- 
resse de primeira ordem para a defesa e integri- 
dade do Imperio. li" esta a questao do orador, que 
nao torn sinao tres reclamagOes para o governo 
central, porque em regra as provincias devem 
ser descentralisadas e devem ter ineios de §atis- 
fazer aos interesses de ordem secnndaria. 

Duas dessas reclamagOes sao, uma quanto aos 
caminhbs de ferro, a outra quanto aos portos, por- 
que a provincia deve tor facil accesso nao so por 
terra como tambem por mar. 

A terceira 6 a questao da tarifa; o grande prin- 
cipioque torn sustentado sempre: condigSes diffe- 
rentos,circumstanciasoppostas,requerem leis dilTe- 
rentos, instituigOes oppostas; e em um paiz tao 
vasto de territorios, como 6 o Imperio do Brazil.e 
nm erro fnnesto o parlamento legislar sempre 
uniformomento, como si o Para estivesse nns mes- 
mas condigOes da provincia do Minas e esta 
nas de outras, 

Essa uniformidado, em voz de raanter a uni- 
dade, torua-se am mal e nao produz sinao enfra- 
quccimonto; por isso, em tudo que nao disser 
respeito a unidade politica, form i de governo e 
nacionalidade, o orador quor a separagao, porque 
a administragao deve ser differonte. Uma pro- 
vincia tem a biso de sua fortuna no algodao e 
no assucar ; outra na colheita da borracUa; esta 
na agricultura, aquella na criagao de gado. 
Si o torritorio 6 di/Terente, differente b tambem 
a maneira de tratar a propriedade. 

Assim 6, que o Estado Oriental tem nm codigo 
rural, emquanto nos nao o temo.s ; e nesse ponto 
como em outros tem sempre reinado entre nos 
grande confusao e dosordem. 

Leinbra as reclamagSesque tem apparecido sobre 
a conmirrencia para construcgao do porto de 
Santos,negocio quo esta ha dons annos para se de- 
cidir. Apparecem os concurrentes, tiram di- 
nlioiros dos bancos, e o governo nada decide. 

Nao 6 possivel manter este systema de admi- 
nistragao, o systoma da administragao 6 e dove 
ser a prompta resolugao dos uegocios. Infeliz- 
monte nao se precede assim: por isso nao ha 
espirito de iniciativa on de empreza que seja capaz 
de lutar com a administragao brazileira, e 6 im- 
possivel que as provincias continuem com seme- 
Ihante regimen. 

A respeito da tarifa, observa o orador, que a pro- 
vincia do Rio Grande do Sul, emconcurrenoia com 
o porto do Montevideo, nao podo ser regida pela 
tarifa liscal da provincia do Rio do Janeiro, salvo 

si se quizer entregar a proyinoib do Rio Grande 
de Sul como subserviente a Montevideo. 

A nossa politic i deve ser votnr leis especiaes 
para a provincia do Rio Grande do Sul, tanto 
mais necessarias quanto ella cahe diante dacon- 
currencia dos visinhos, porque entre os bomens, 
como entre os animaes, a regra invariavel 6 a 
luta pela vida.' 

Foderia ser, si o governo tivesse as ideas 
russianas, que nao temos, a de absorver aquella 
nacionalidade., 

Dessa politica que, noentenderdo orador seria 
conveniente, nao se edgita ; e neste caso e 
preciso que os rio-grandenses flquem rio-gran- 
denses e brazileiros, e nao veja os seus interesses 
no Uruguay, em voz de vel-os aqui no Atlan- 
tico. 

Ter-se-ha o orador mostrado tao excessivamente 
rio-gran tense, que se tenha porventura esque- 
cido do Imperio s 

Tratando-Se da organlzagao do exereito, o 
orador, rio grandense, apresentou ao parlamento 
ideas que talvezoutro brazileiro naoapresentasse. 
0 orador, que pede estradas de ferro para o Rio 
Grande do Sul, entendia que, por excepgdo, era 
preciso-estabelecer o servigo militar obrigatorio 
alii, sujeitando assim os seus concidadaos a um 
onus a qua os habitantes das outras provincias 
do Imperio nao lieariam sujeitos* 

Ja que fallou nas longas demoras e na inercia 
do governo central, sem referenda a ministerio 
algum, mas assignalando esse mal da nossa in- 
dole, da nossa organlzagao, do nosso systema, 
rospondera aonobre senadorpela Bania, ex-Pre- 
sidentedo Consolho, para mostrar que S. Ex. 
nao foi justo, accusando as assemblCas provin- 
eiaes para defender o governo. 

Na provincia do Rio Grande do Sul, onde, honra 
Hie seja feita, procurou mais tarde o nobre se- 
nador emendar oserros de seus delegados, foi a 
politica inangurada pelo Ministerio 20 de Agosto 
quo completamente inverteu a administragao pro- 
vincial. 

Nao esteve a provincia sgm orgamento ; d um 
equivoco do nobre senador ; e si por ventura nao 
foi prorogado, o foi muito regularmente^ porque 
nao houve numero na assemblda, nao pdde 
haver sessao, nao se pode deliberar, por causa 
da coincidencia da reuniao da Assemblea Geral. 
Mas a provincia tinha orgamento. 0 presidente, 
deiegado do ministerio 20 de Agosto, suspendeu 
a lei do orgamento, suspendeu a lei de policia, 
prorogando um orgamento caduco, prorogando a 
Ifei de policia, composta de um pessoal da ultima 
classe. Governava, portanto, a provincia arbi- 
trariamente. Como procedeu o governo ? 

Umavez suspends as leis,_o governo devia 
tomar uma deliberagao ; e si nao tinha coragem, 
si nao queria desautorizar seu deiegado, devia 
subordinar o seu acto ao parlamento, ao juizo da 
Assemblba Geral, onde o ministerio tinha uma 
enorme maioria. 

Ora, si o presidente tinha um motive razoavel 
para responder aquellas leis, porque hesitaya o 
governo em tomar a responsabilidade dg decidir, 
ou de sujeitar o acto a Jelitoragao da Camara, 
quasi un .nime, de seu partido? 

Nao o fez ; foi, portanto, cumplice daqnelle 
crime : a suspensao de leis de um poder compe- 
tente. 



40 ANNAES DO SENADO 

Hoje pode-se dlzer que isso esta caduco, porque 
ja temos outras leis. Mas, durante dous annos, 
esteve o g-overno sem tomar nenhuma delibe- 
ragao. 

Um governo, que tem consciencia da justiga 
com que procede, hesitaria em sujeitar actos de 
um sea delegado ao julgamento d? uma cam 'ra, 
onde tinha um apoio quasi unanime ? Nao ; <5 que 
elle tinhareceio do que a Camara decidisse, por- 
que a Camara nao podia deixar dc mandar exe- 
cutar as leis. 

Assim, nao sao assemllSas provinciaes, que 
defendem seus direitos, as culpad ;s desse estado 
de cousas: sao os delegados do centre que vao 
administrar interesses que nao Ihes pertencem ; 
e e essa usurpagao que se tem commettido sem- 
pre, entregando os interesses provinciaes a um 
executor da escolha do centro, o que tem irritudo 
as provincias contra o governo central. 

Os empregados geiaes nas provincias nao 
podem ser demittidos por um umples arbitrio de 
qualquer presidente; exercem carg is de accesso, 
tem uma especie de vitaliciedade, i-iimo os empre- 
gados de fazenda em gera;, que so por improl i- 
Ilade ou incapacidade poderao ser destituidos. Si 
o governo os demitte injustameute, tem dares- 
ponder perante as Gamm as ; e a discussao nas 
Camaras 6 sempre um freio e um grande freio 
para quem torn 'vergonha; porqu", si o minis- 
terio uao se pode defender, esta mat parado, 
vexa-se, mostra-so abuixo da posigao que occup.. 

Mas, quando se trata de empregos provinciaes, 
o que se da 6 uma indecencia. 

0 governo geral manda sen delegado, qua 
procede de encontro, por exemplo, a maioria da 
Assemblea Provincial,que representa a provincia; 
demitte a torto e a direito empregados provin- 
ciaes, intervem em interesses que nao representa, 
que nao comprehende, de que nao sabe. (Apoia- 
dos.) 
.A provincii do do Grande do Sul tinliaa mor- 

tizado grande parte da sna divida ; todos os 
annos a diminuia, diminnindo aqnelles impostos 
que eram raenos favoraveis a producgao. Oque 
Ihe succedeu, porem, com os referidos actos do 
delegado do governo geral ? 

Succedeu que torn hoje uma divida fluctuante 
de algumas centenas de contos de reis, e to.a 
deficit, quando tinha saldos. . 

Empregados, alguns de 40 annos, de 30 annos 
muitos, foram demittidos ; e mais tarde enten- 
deu-se que deviam ser considerados aposentados, 
de modo que a verba de aposentagoes cresceu 
liorrorosamente. 

Esses velhosempregados foram substituidos por 
gente nova ; alguns dos novos eram, do certo, 
capazes ; mas, na maxima parte, incapazes de 
aprendar, de so tornarem bans empregados, de 
maneira que nao foi so um m il tirar aquelles, foi 
tambem um mal a entrada destes. 

Por isso nao d um erro que as assembldas pro- 
vinciaes queiram demittir os presidcntes, porque 
sao ellas que fazem as leis, siio ellas que decretam 
aquillo que julgam conveniente a provincia; e 
visto que ellas nao tdra um orgao especial, como 
deviam tor, um executivo provincial, o governo 
central tem o dever denoraear para presidentes 
homens de bom senso, moderados, patriotas, 
amigos da justiga, homens que possam vivcr com 
as assembldas provinciaes e com ellas harmo- 
nizar-se. 

Por nao sm ter feito isto, d que os presidentes 
siio os principaes culpados do mal que aoontece ; 
saoelles os que torn arruinado as provincias. E' 
o systema actual, d esso regimen do centralismo, 
quo tem estragado tudo, quo laz sobrecarregar 
os hombros do governo, que flea sem tempo para 
se occupar mesmo com as questOes que se propoe 
resolver. 

0 governo desto paiz nem tempo tem para so 
defender nas Camaras, nem para ouvir ou atten- 
der as queixas. So trata da sua manutengao: 
vrimo vivcre, conforme a theoria de sen illustre 
amigo, Ministro da imVuix, deinde philosophare! 

E dem ds, os ministorios duram aponas seis Ine- 
zes ou urn anno. Esse que ultimamente ca- 
hiu, viveu 2 1/2 annos e morreu do velho. 

Sirva istode advertencia ao ministerio actual: 
em muitas outras provincias ossa erronea poli- 
tica tem provocado uma reacgao tal, quo quasi 
todas as assembldas provinciaes sao liberaes em 
sum maioria, o o governo d cpnservador. Nao se 
pedein presidentes' liberaes; o governo conser- 
vador uomeie presidentes de sua contianga; mas 
unicamente pele-se quo elles administrem as pro- 
vincias com a maioria, porque para isto foram 
creadasas assombldas provinciaes, nao para sorom 
dasprezadas, desprestigiadas ; nem o podem ser, 
sem um abalo de ordera geral, de ordom politica. 

0 Sr. Scares Brandao: — Apoiado ; nem os 
presidentes sao mais patriotas do que as assem- 
tildas provinciaes. iriste das provincias sinao 
fossem as assembleas! 

0 Sr. Silvexra Martins, passando a tratar 
do auxilio que o Sr. ex-Presipente do Conselho 
recordou, prestado pelo orador para o rostabele- 
cimento daordemna provincia. do Rio Grande do 
Sul,refer0 que S. Ex., nuturalmeutepor infor- 
magoes de sens amigos, representantes da pro- 
vincia, llio parguntara si queria fazer perturbar 
aordem alii; ao que respondflra que, si alguem 
queria perturbar a ordom, nao era. de sen lado 
politico; m isestava nas iniios de S. Ex. rocom- 
mendar aos seus amigos que fossem razoaveis, e 
o que fosse de lei havi \ de fazer-se. Nestos tormos 
suppOa que S. Ex. dirigm-se ao vice-presidente 
nomeado para tomar coma da administragao, 
alias amigo pessoal do orador, e a quem desejaria 
prestar os seus servigos no interesse de todos e 
para que elle comegasse bem no desempenhoda 
sua commissao. 

A que.stSo era uma unica: nap reconiiecer 
deputados sinao os que legitimamento o fossem. 
Explicando o qua occorreu a este respeito, mostra 
o orador como ontrou em accordo com aquelle 
vice-presidente, de modo que foram reconlie- 
cidos deputados os que o deviam ser, sem se fazer 
injnstiga a ninguem. 

A assemblPa provincial, procedendo com regu- 
laridade aos seus trabalhos, fez a lei de orga- 
mento; mas o Sr. Dr. Villa Nova, vice-presidente 
da provinci , declarou quo nao podia tomar a 
respous ibilidado do governo com a lei de policia 
votada pela assemblea. 0 orador o seus amigos 
acceib ram us modiflcngOss propostas, nao porque 
julgas em que havii convcniencia, pois o pro- 
jecto da assemblPa trazia uma economia do 
cento e tantos conf s, mas porque preferiam a 
administragao daquelle distincto rio-grandense a 
de algum desconliecido que llio mandassem, que 
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arruinasse a {irovincia e a precipitasse n'uma re- 
yolugao do quo por milagre se salvou. 

Foi dopois outro administrador para a provin- 
cia ; e do lado da opposiqiio encontrou sempre a 
vontade do inantera ordera publicae de concor- 
rer para quo a administragao so dcsempenhasse 
regular e legalmente de seus devere.s. 

Assirn 6, que o orador entende que nao faz 
pouco para oi interesses geraes do Imperio de- 
fendendo os interesses da sua provincia que estao 
em harmonia com aquelles, e mantendo a ordem 
publica com a legalidade e ajustiqa. 

Picou a discussao adiada pela liora. 
0 Sr. Presidente:—Antes de passar a ordem 

do dia, nomeio para acoramissao de orqamento o 
Sr. Barao de Cotegi ie, em vista de ter-se dado a 
vaga pela eleicao do senador que tern a honra de 
presidir o Sonado. Outrosim, nomeio o Sr. Dantas 
para supprir a vag-a veriflcada na commissao 
de fazenda pelo fallecimonto do nobre senador 
pela provincia. de S. Paulo, o Sr. Carrao. 

ORDEM DO DIA 

ELEIQAO DO 2° VICE-PRESIDENTE DO SENADO 

0 Sr. Presidente annunciou que ia se proceder 
a novo escrutinio para a eleigao do cargo de 
2° vice-presidente. 

Gorridd o escrutiuio, recolheram-se 46 cedulas, 
das quaes tres cm branco, e obtiveram votos os 
Srs. ; Fausto do Aguiar 24 e Luiz Felippe 19. 

0 Sr. Presidentedeelarou que foi eleito 2° vice- 
presidente o Sr. Fausto de Aguiar, por maioria 
absoluta de 24 votos. 

VOTAQAO DE MATERIAS ENCERRADAS 

Posto a votos, foi approvado o requerimento do 
Sr. Dantas, para que a proposigao da Camara dos 
Deputados, n. 26 de 1864, ampliando as attribui- 
gOes dos presidentes de provincia, eo substitutivo 
offerecido pelo Sr. Candido de Oliveira, sejam 
remettidos as commissoes de constituigao e assem- 
bldas provinciaes. 

Posto a votes, foi apptovado o requerimento do 
Sr. Alfonso Celso,para que o projeCto do Senado, 
lettra B de 1886, dispondo que o art. 18 e seus 
paragraphos da lei n. 2.033 de 20 de Setembro de 
1870, sejam executadosde conformidade com pre- 
ceitos que estabelece, volte a commissao de legis- 
lagao, para s?r por elti. reconsiderado em confe- 
rencia com o Sr. Ministro da Justiga, ao occupar- 
se com a reforma judieiaria. 

Votou-so em 3a discussilo e foi approvada e 
adoptada para ser remettida a Camara dos Depu- 
tados, indo antes a commissao doredacgao, o pro- 
jecto do Senado lettra T do 1887. 

RESPOSTA A FALLA DO TIIRONO 

Proseguiu em discussao o projecto de resposta 
a Palla db Tlirono. 

Foram lidas e post is conjunctameute em dis- 
cussao as seguintes emendas da respectivi 
missao: 

v. it 6 

0 poriodo que comega : 
« E' muito agradavel ao Senado a certeza do 

que Sua Magestade o Imperador...» 
Seja substituido pelo seguiute: 
« E' muito agradavel ao Senado a certeza de 

que se dissiparam os perigos que ultimamente 
ameagaram a vida de Sua Magestade o Impe- 
rador.* 

M. F. Correia. — Diogo Yelho.—Nunes Gon- 
(alves." 

Em vez de : 
< Acompanhando os patrioticos sentimentos de 

Vossa Alteza Imperial, o Senado apressar-so-lia 
em resolver sobre a extincgao do elemento servil, 
como o bem publico exige...» 

Diga-se : 
« Acompanhando os patrioticos sentimentos do 

Vossa Alteza Imperial, o Senado apressou-se em 
resolver sobre a exliucgao do elemento servil, 
como o bem publico oxigia...» 

M. F. Correia.— Diogo Velho.— Nunes Gon- 
(alves. 

O Sr. Ca.ii lido do Oliveira pensa 
que na maioria dos casos deve o Senado votar 
silenciosamente a resposta a Falla do Tlirono. 

E' uma antigualha que faz parte ainda do co- 
rimonial inonarchico, e que, portanto, so como 
antigualha se deve cotlservar n'ura paiz, em que 
o sentimentodemocraticoja e tao exagerado. 

Mas, nas actuaes circumstancias, depois de ter 
liavido completa mutagao no scenario politico du- 
rante o interregno parlaraentar, o sobretudo de- 
pois da Lei de 13 de Maio, que proferiu a ultima 
palavra sobre o Sibistro problema da escravidao, 
acredita o orador que 6 devcr do Sonado, ante a 
direcgao que as cousas publicas veto tendo, pedir 
ao governo o pronunciameuto franco, claro, sem 
tergiversagOes, sobre a sua politica. 

Ao envez do nobre ex-Presidente do Conselho, 
que, fazendo o historico da rotirada do gabinete 
20 de Agosto, deixou entrever que ella foi o re- 
sultado de um abuso do poder pessoal, entende o 
orador quo essa qubda ndo so foi oonstitucional, 
como foi tambem iraposta pela situagao das 
cousas. 

Nito ha negal-o: o ministerio tinha tocado ao 
ultimo extremo da impopularidade. Aquelles acon- 
tecimeutos da rua, que er.im simplesmente a 
prova da anarehia policial da Corte, podiam to- 
mar proporgoes mais vastas, e constituir-se em 
verdadeira revolugao. B o Senado sabe que Luiz 
Felippe despediu tilo tarde Guizot, que nessa oc- 
casiao ja nem Tliiers pode amparal-o. 

0 gabinete, nao se pcide duvidar. teve uma coa- 
lisao de opinioes com o elbitor dos ministros; a 
contianga faltou-lhe, e, no symbolismo do regi- 
men oonstitucional, desde o momento em quo 
o gabinete veriflcou nao ter a contianga do 
poder neutro, nao podia conservar-se a frente 
dos negocios. 

Por esse lado entende que, com toda a razao, o 
nobre Sr.Presidente do Conselho julgou que o acto 
regencial nao o iuhibia de aceitar o governo ; 
do actual nobre Presidente do Conselho,assumindo 
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naojalga, porem, correctooseu procedimento to- 
mando a tarefa da organizagao miniiteriul. 

As situayqes nao se improvisam, nera os parti- 
dos tem o dlreito do romper tao rapida e vertigi- 
nosamente com as suas tradisoes, com os sous 
principios. 

_ 0 nobre Prosidento do Couselho tinha dianto de 
si este facto:— a existencia de uma Camara quo 
atd ao ultimo momento, quando era aqui cruel- 
mente ferido o nobre Sr. Barao de Cotegipe, the 
dava ruidosas manifestacOes de apoio. 

Ora, as luetas, de que o governo passado sahiu 
mat ferido, foram ssmpre travadas em nome da 
aboligao. Ja, em 1885, a proposito das emeodas 
de Jose Bonifacio ; e ja em 1887, a proposito da 
retirada dos avisos reaccionarios, ssmpre o voto 
da Camara popular, genuina represent inte da 
situagao conservadora, chamada para sustentar a 
lei do 1885, esteve ao lado do ex-Presidento do 
Conselho, que nada queria innovar para resolver 
a questao. 

0 partido conservador, portanto, tinha afflr- 
mado do modo mais solemne, pelo voto da con- 
flanga parlamentar, que, nao queria por si, por 
sua conta, rasgar mais vastos horisontes na so- 
lugao desse grande problema. 

0 proprio nobre Preddente do Conselho actual, 
na occnsiao em que teve de intervir com a sua 
palavra, manifestando-se sobre o problema, sus- 
tentou a necessidade de uma reforma nos moldes 
conservadores, que ddsse todos os elasterios a 
lei de 1871 ; mas nao raostrou desejar uma solu- 
gao radical, como a que se coacentrou na Lei de 
13 do Maio. 

Sondo assim, desde que o agitador da questao 
tinha sido o partido liberal; desde que, j usta- 
mente faz hoje quatro annos, tinha o sen illus- 
trado amigo, senador pela Bahia, feito dessa 
questao o programma da sua politica ao assumir 
o encargo de organizar o ministerio G do Junho, 
era claro que nao podia o partido conservador, 
diante das impaciencias, mudar da opiniao que 
manifestara, o directamente realizar a grande 
reforma. 

Nao d o orador dos que pensam que o partido 
conservador, em urn momento determinado, nao 
tenha o direito de realizar reforma?, nao obstante 
ser muito dnvidoso o ponto, mesmo para os dou- 
tores do parlamentarismo. 

Mas, tratando-se de uma reforma, como essa, 
moyida e agitada pelo partido liberal, e que ia 
ferir profundamente as classes mais conscrvado- 
ras da sociedade, nao era, nao podia ser o par- 
tido conservador o incumbido da sua realizagao. 

Nem a gloria do hourado Presidente do Conse- 
Ihe seria menor, nem o seu nome se gravaria 
menos accentuadamente na historia nacional si, 
om urn momento de intuigao do futuro e de des- 
prendimento das glorias do occasiao, S. Ex. ti- 
vesse indicado ao eleitor dos ministros ser o mo- 
mento do se mudar a situagao, sendo chamados 
ao poder aquelles que tiuham francamente in- 
cluido no sou programma a conveniencia de se 
realizar essa grande reforma, contra a qual 
tantas tinham sido as raanifestagOes da Camara. 

Em logar disso, S. Ex. quiz, por um procosso 
tao rapido, quo a todos deixou attonitos, r, mper 
todos os elos de ligagao partidaria "da Camara que 

om 188G supplantara ao Senado os votos dos que 
pediara o restabelecimento do pensamento da lei 
de 1885, violada; da Camara, que em 1887 dera 
um voto contrario ao do Senailo, declar.indo que 
o governo tinha procedido bem, oxpedindo os 
avisos reaccionarios para Campos. 

Quiz o nobre Prosidento do Conselho que essa 
mesma Camara fosse a que decrelasse a aboligao 
instantanea. 

Como mais directamente interessado na reali- 
zagao desse grande problem i, que a todos se 
impunha como necessidade indeclinavel, nao pode 
o orador deixar de dar parabens a conversao ra- 
pida de tantos espiritos recalcitrantos. 
_Pergunta ao nobre Presidente do Conselho si 

nao foi prenhe de perigos essa solugao, quo 
perturbou a indole natural dos partidos ? que 
deixou S. Ex. sem saber onde collocar-se, tondo 
diante do si asexigencias de reformas adiantadas, 
mas mxo so sentindo bastaatomento energico ao 
ponto de accentual-as, distanciando-se ainda mais 
do grosso de seu partido 1 

Ha agora um facto, que aos homons que refle- 
ctem sobre as cousas publicas nao po le passar 
despercebido: sao os pronunciamentos, que, por 
parte de classes conservadoras, se estao fazendo 
no interior, atacando de frente as instituigOes. 

Na Leopoldina, 200 a 300 eleitores conserva- 
dores reunem-se e adherem ao movimento repu- 
blicano. 

EmS. Paulo, o partido liberal toma'posigao 
mais adiantada e o partido conservador em massa 
corre para o republicauismo. 

Na provincia do Rio de Janeiro, reducto do 
chofe da opposigao conservadora contra a Lei de 
13 de Maio, as camaras municipaes ja entendem 
que Ihes assiste o direito de se dirigirem a As- 
serablda Geral, pediudo a revisao da Constituigao. 

Este facto signillca simplesmente quo ha uma 
perturbagao geral no nosso mundo politico; o que 
quer dizer que o Imperio yai passar por uma 
transformagao, cujas cousequencias ninguem pode 
prever. Pergunta, pois, ao nobre Presidente do 
Conselho si, em taes condigCes, Ihe d licito parar 
no movimento reformista, cu si, romp ndo com o 
tradicionalismo do seu partido, devoir por diante, 
roalizando as reformas que a opiniao exige, o 
unicas que podem amparar o Imperio? 

Confessa ao Senado que nunca viu tao aba- 
ladas as instituigoes como no momento presente. 
Falla sobre isto com verdadoira magua, porque, 
desejando quo o Brazil mantenha a sua unidude, 
entende que o meio de combater o*desmembra- 
meuto, o meio de confer o separatismo e a manu- 
tengao da Constituigao na p irte em que ella 
afflrma o principio monarchico. 

Naose deve, pordm.esquecor quo na opiniao pu- 
blica ha correntesoppostas, que, si nao forem con- 
tidas por largas concessOes aos eleinentos demo- 
craticos, tornar-se-ao irresistiveis, e obrigarao o 
partido conservador a propor a republic i, do 
mesmo modo que o obrigaram a propor a aboligao 
da escravidao. E' precise que se nao esquega tam- 
bem que o Imperio s6 pode resistir sendo franca 
e largamente liberal; d precise que se abandone 
o espirito partidario, quo se esquegam essas lutas 
pequeninas, procurando logares de juizes muni- 
cipaes, e atd disputando aqui cadeiras de vice- 
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presidente ; e preciso, emflm, que se enearem de 
frente esses problemas gravissimos, e que todos 
estejam convictos de que para a Patria perma- 
necer unida 6 preciso que a politica seja calcad i 
em moldes verdadeiramente liberaes. 

E' certo quo na Falla do Throno o gabiuete ac- 
tual, como ode 1880, formulou um longo rosario 
de reformas ; deu-se o orador ao trabalho de as 
contar : uada menos de 13 sao aquellas de quo 
fez o seu programma o illustre Presidente do 
Conselho;—organizaqao judiciaria, codigo civil, 
policia da Corte, repressao da ociosidade, sanea- 
rnento da Cdrte, saneamento do Imperio, auto- 
nomia das provincias, reforma municipal, orga- 
nizacao do exercito, elemento servil, lei do tra- 
balho, manifestando-se pela re "or ma do regimen 
das terras, credito agricola e protecgao a in- 
dustria. 

Esse programma nao pode sor simplesmente de 
uma sessao, seria de um ininisterio, seria mosmo 
de uma situaqiio. 

0 Sr. Aefonso Oelso: — Deviaser de uma 
sessao. 

0 Sr. Candido de Oliveira dizquo, quando viu 
apresentar esse programma, acreditou quo o 
nobre Presidente do Conselho, que teve a lei mais 
grave votada em seis dias, quasi por acclamagao, 
dar-se-hia ao trabalho de proper immediatamente 
hqucdla reforma, que fazia o ponto principal do 
sou programma, as medidas reparadoras, a crea- 
qao ou a oxpansaodo credito agricola, e, pelodes- 
envolviraonto desse credito, tornar por assim di- 
zcr movel o fundo agricola; acreditou que viesse 
a protocgao a industria, animando a por uma re- 
forma de tarifas, e que viesse a lei do trabalho, 
modelada sob novas rogras, para a locaqao de ser- 
vices. 

Mas os dias esc6am-se,o primeiro mez da sessao 
passou sern que ao menos as leis de forqas vies- 
sem ao Senado, para serem submettidas a sua 
consideracao. 

Julga que ja 6 tempo quo o governo desperte 
da Capua de seus triumphos para cogitar desses 
assumptos que urgem, que se impoem exacta- 
mento como corollarios necessarios da reforma 
servil. 

Grande fortuna tovo o nobre Presidente do Con- 
selho, pela qual o orador da parabens a S. Ex. o 
a nossa Patria : a reforma foz-so felizmeuto sem 
uma rosistencia armada; do interior do paiz 
chegam as melhoros noticias, e, ao contrario do 
quo muitos sinistramento previam, os libertos 
localisam-se nas fazendas oiulo se achavam. Islo 
quer dizer que grande parte da tarcfa do nobre 
Presidente do Conselho esta conseguida, gragas a 
esse genio pacato, a essa morigeragao sem exem- 
plo daraga brazileira. Mas si, resignados ou con- 
vencidos, os fazendeiros aceitam 6s fictos con- 
summados, todavia a obrigagao do governo que 
preve e tratar seriamento do dar por todos os 
meios e por todas as forraas os auxilios de que a 
lavoura precisa. 

Assim pois, pergunta ao nobre Presidente do 
Conselho si nao julga ser occasiao do S. Ex. 
adiantar alguma cousa no que diz respeito a so- 
lugao dossa grande questao. 

QuereraS. Ex. esperar o intervallo da sessao' 

i para colher elementos, e do future organizar um 
| projecto para favorecer a classe da lavoura ? 
Respondendo o nobre Presidente do Conselho ne- 
gativamente, o orador, em uomo de inter- 
esses muitos sorios, pede a S. Ex. que faga appa- 
recer esse projecto, que precisa de oxame muito 
dotido, e para o qual S. Ex. nao pode esperar a 
rapida e vertiginosa passagem da Lei de 13 de 
Maio. 

Ha poucos dias, poroecasiilo da emonda quo teve 
a honra de mandar ao projecto caduco de falso 
alargamento de attribuigoes dos presidentes do 
provincia, tomou a liberdade de inquirir do nobre 
Presidente do Conselho si alguma"cousa se podia 
contar em favor das larguezas provinciae3,e, nao 
querendo inverter a sua posigao do senador, es- 
perou que da outra casa viesse o projecto re- 
spectivo. 

A promessa fui feita ha poucos dias, e por isso 
nilo accusa o governo por qualquer domora; mas 
6 preciso que o nobre Presidente do •Conselho 
comprehenda que a Lei do 13 de Maio, extinguindo 
a escravidao, despertou muito o muito a activi- 
dadc dos nossos concidadaos. Elles comegaram a 
retlectir que, assim como em um momento dado 
o centro, a Corte, os privava de uma propriedado 
reputada legal, poderia o socialismo continuar 
a desenvolver-se, e outras medidas radicaes serem 
decrotadas. 

A rosistencia manifesta-se pela propaganda da 
descentralis >gao, desorte que essa idea percorreu 
com a rapidez da electricidade o Imperio todo, e 
hoje 6 a quo mais urge, a que mais se impOe. 

0 Sr. Lima Duarte Apoiado. 

0 Sr. Candido de Oliveira cstudando a 
forma por que a opiniao se manifesto, vd que 
telegrammas diarios dao noticia do gcral pro- 
nunciamento do partido liberal no sentido da 
mais forte descentralisagao administrativa, quasi 
confundindo-se com a descentralisagao politica. 

Em taes circumstancias, pergunta ao nobre 
Presidente do Conselho si pode ser adiado aquelle 
desideratum, que se impoe irresistivelmente, por 
causa dos acontecimeutos quo antecederam e 
acompanharam aexecugao da Lei de 13 de Maio '!■ 

As provincias nao podem ser mais governadas 
pelos mandarins que Hies sao impostos pela Corte. 
Esta feita a experiencia duranto 00 annos, e hoje 
tudo quanto nao for diroito das provincias inter- 
virem directamente na escolha de sou-j presiden- 
tes, niio satisfara a aspiragao uacional. 0 resta- 
bolecimonto dis frauquezas proviuciaes,taes como 
ideou o Acto Addicional; a revogagao das leis 
reaccionarias, que nao podem mais subsistir, 
tudo isso urge o exige solugao irnmediata. 

Sendo assim, pergunta ainda ao nobre Presi- 
dente do Conselho : pode S. Ex. no seu proprio 
partido, ou antes, naquello quo se chamava 
partido conservador, reunir as forgas necessarias 
para obter um elemento do vitalidado, de 
modo que torno fecunda a sua politica ? Nao 
comprehende quo a situagao conservadora tonha 
por missao realizar essas reformas com a Camara, 
que e a representante gonuina do partido con- 
servador tradicionul e que foi oleita sob o in- 
lluxo do Sr. Barao do Cotogipo, signiflcando o que 
o partido tem de mais resistente ? 

Niio pode, pois, comprehender quo o nobre 
Presidente do Conselho conto, para realizagao 
das suas reformas, com essa Camara ; 6 certo 
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que ja uma voz a expcriencia foi feita em favor 
da politica do nohre Prosidente do Conselho, nao 
respondendo assim a Cam ira de 1888 aos votos 
de conflanga de 1886 e 1887 ; mas, nao 6 bom 
renovar a experiencia, porque nao se invertem 
sempre facilmente os papeis, a ponto de systema- 
ticamente realizar o partido conservador as re- 
formas liberaes. 

Em todo o caso, si o nobre chofe do gabinete 
10 de Margo tivor de aocommodar a sua politica a 
orientagao que Ihe vem da Camara dos Deputados, 
nao tera satisfeito a espectativa publica, nao tera 
comprebendido as necessidades do momento. 

A corrente democratica e,como disse,irresistivel; 
nao ha forgas que a possam eonter, si nao for mo- 
derada com asreformas as ma is adiantadas. 

No Imperio, no quo diz respeito as liberdades 
publicas, ainda esta tudo em embryao. 

0 voto ? Apeuas o te nos concentrado ua uristo- 
cratica lei de 9 de Janeiro. 

Liberdade municipal ? Tomol-a nessa tutella 
acabrunhadora, oppressiva,em que jaz o municipio 
em relagao as assembleas provinciaes. 

Liberdade provincial ? Temol-a na eseolha ar- 
bitraria de presidentes, que sao cabos eleitoraos, 
que nao se recommendam muitas vezes pela sua 
alta capacidade, mas simplesmente pela sua doci- 
lidade em obedecer as ordens do centro. 

Servigos provinciaes,—desorganizados, provin- 
cias empobreoidas, ja por falta de reudas, ja pela 
absorpgao tributaria do centro: tudo demanda 
retoques profundos. 

0 Imperio para viver e precise reconstruir-se, 
na phrase do nobre Ministro da Justiga do gabi- 
nete 10 de Margb. E nao parece aoorador que o 
nobre Px^esidente do Couselho possa, para essa 
obra de reparagao, contar com a actual Camara. 

Ja no anno passado aconselhara ao governo a 
conveniencia da dissolugao da Camara clos Depu- 
tados, exactamente quando vein o periodo re- 
gencial. Parecia-lhe queera occasiao opportuna 
de perguntar a Nagao qual o seu modo de ver 
em relagao aos grandes problemas que surgiam 
com o interregno imperial. A politica do nobre 
Presidente do Conselho tinha entao tornado uma 
direcgao mais accentuadamente conservadora. 

Si naquella occasiao a dissolugao impunha-se 
como necessidade de momento, ella^depois da Lei 
de 13 de Maio, depois do programma reformista 
do nobre Presidente do Conselho d imperiosa, 6 
reclamada pela sua propria politica. E' prociso 
sondar a opiniao pelos seus orgaos legitimos. 
Isso que paira nos ares, que preoccupa todos os 
espiritos, precisa ser condensado nas urnas. Nao 
e com a Camara, que signitlca a rosistencia, que 
o nobre Presidente no Conselho pode dar expan- 
sao a sua politica reformista. 

No celobre banqueto do lieet/toeen a voz auto- 
rizada do companheiro do illustre Presidente do 
Conselho deixcu ver que novos partidos iam 
surgir do ventre da Lei do 13 de Maio. Mas esses 
partidos nao se fazem artifloialmentc, por com- 
Mnagoes de momento no seio do parlamento. 
Esses partidos nao podem ser creados por uma 
mutagao ministerial, massim pela aceitaga > de 
uma politica verdadeiramente nacion il, que con- 
suite os interesses do paiz. 

Ao nobre Presidente do Conselho pode estur 
talvez reservada a grande gloria do hastear nova 
bandehv, de devassur novos horisontes. 

Por sua parte, eonfessa sinceramonto que teria 
grande satisfagao em ver S. Ex. rasgrr-os velhos 
moldes pelos quaes as maiorias se arrogimentam, 
deixando de parte os pequenos expedientes da 
politica rotineira, quo tern levado o paiz a mi- 
serando estado, e tomar uma resolugao dellnitiva, 
embora rompendo com o grosso do seu partido, 
para accentuar uma politica reformista, unica 
que pode salvar a unidade do Imp rio. 

0 Sr. Damtas;—Este discurso nao d do oppo- 
sigao, d de auxilio ao governo. 

0 Sr. Candidd de Oliveira diz que os libe- 
raes nao querem sinao ver realizadas pratica- 
mente as reformas liberaes ; assim foi que presta- 
ram ao nobre Presidente do Conselho o seu apoio 
franco, desinteressado e o mais enorgico, a ponto 
de parocer que era a opposigao que governava e 
o partido conservador quo obedocia, na occasiao 
da votagiio do projecto relativo ao elemonto 
servil. 

Deseja, pois, que o nobre Presidente do Con- 
selho inicie o seu caminho Tiela estrada larga, 
nao ficando a meio nessa sua peregrinagao pela 
regiao da liberdade ; o que, pordm, nao se pode 
tolerar, o quo na phrase do illustre senador pela 
provincia do Rio Grande do Sul d um aviltamento 
para o caracter nacional, d ver uma Camara, 
prompta e preparada para todas as mutagOes quo 
o governo Ihe quer impor. 

Os liberaes nao podem convir nesso estado de 
confusao em que estiio os partidos. Partido con- 
servador que nao tem iddas, que assomila todas, 
que procure somente ser candidate a exploragao 
do i oder, d o que o Imperio nao pode tolerar. 

0 orador, em vista dosses factos, vai descrendo 
da excelleucia de regimen parlamentar; porque 
os 60 an nos de experiencia, so tdra trazido des- 
enganos e decadencia. 

A causa principal desse doscredito, 6 exacta- 
mente a confusao de principios e do doutrinas, 
nao se constituindo partidos, em nome de iddas, 
mas agruparaentos para exploragao de interesses. 

A situagao do ministerio que quer ser adian- 
tado, e se apoia em uma Camara que quer mar- 
char para traz, nao se explica, nem so pode to- 
lerar. 

E' precise quo os partidos se descreminem. 
0 nobre Presidentedo Conselho ainda que queira, 

niio p6de ja voltar para a extincta junta do couce. 
S. Ex. rasgou um sulco profundo entro aquolles 
que resistiam a solugao do elemento servil, o 
aquelles que procuravam dirigil-a ao seu flm. 
Mas a missao de S. Ex. nao se pode liraitar a 
tarefa, quo na phrase foliz do illustre senador 
pela provincia de Goyaz, podia competira quaes- 
quer seto homens quo envergassem uma casaca— 
o fazer passar rapidamente a lei, quo extinguia o 
elemonto servil. 

0 dever do nobrej Presidenle fdo Conselho b 
reprimir os males temporarios que dossa lei tem 
de advir, b o descortinamento do novos hori- 
sontes, seguindo 1 uma politica'*'que consulto as 
graves cunvoniencias nacionaes, que depois da 
lei do 13 de Maio nao sao as mesmas quo eram 
nos periodos antoriores. 

II iiive, por assim dizer, um ponto linul n i nossa 
historia, com a promulgagao da lei de 13 de Maio; 
o passado fechou-se, o; velhos partidos amortu- 
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Iharam-se, o foram conduziilos ao mesmo tumulo; 
onde so enceiTou i esoravidao. 

Ora, si d mna historia nova o que se vai como- 
gar, si neeessario prepare diverse para a solugao 
dos preblemas que se impoem, aao 6 com os roti- 
neiros processes, com os partidos mortos, quo o 
nobre Presidente do Conselho pdde realizar o seu 
ideal. 

Entretanto, os dias succedem-se e as sessdes 
arrastam-se somnolentamente, como a sessiio 
passnda, em quo nepbum ideal havi i, e unica- 
mcnto se queria tratar da votagao das leis 
anuuas. 

Ainda mais; a Camara dos Deputados entrega- 
se a pequena politica; em logar de cuidar nos 
grandes problemas, cuida das questiunculas do 
Para o dos pequon s escandalos provinciaes; d 
isso o quo de preferenc a occupa a suaattengao. 

A este respeito nao pode deixar de external1 as 
suas queixas com relaijao ao noiire Presidente do 
Conselho. Ei-a preciso dar urn irapulso mais forte 
a essa politica do reeonstruccao, a essa politica 
de largos horisontes, segundo a expressao do 
nobre Ministro de Estrmgeiros, em logar de es- 
pordigar f rgas, deixando que nesses debates sem 
interesso se esperdice o melhor do tempo. 

Nao pode o nobre Presidente do Conselho des- 
culpar-se, dizondo que o governo o sorprendeu ; 
que liontom nao contava com o poder, e que por 
isso nao se havia preparado para a solugao das 
questdes. 

Um homem de Estado, da estatura de S. Ex., 
um homem que era apontado como o successor 
natural do ministerio que devia ter a certe'ade 
ver chegada a sua vez, havia de ter meditado 
na solugao dosdivorsos problemas, nas bases da 
politica nova, tendo, portanto, o seu program- 
ma ja traqado. 

Quern assumiu a responsabilidade daFalla de 
que hojo se tracta, a qual, por assim dizer, com- 
pendia todas as re for mas liberaes, nao pode ja 
sinao dar-lho prompta solugao. 

A Falla do Throno ou diz muito, ou nada: 
muito, si o nohro Presidente do Conselho qui- 
zer dar expansaq a idda liberal; nada, si o que 
alii se diz forem chavoes. 

E' por isso quo os liberaes desejam saber, 
mesmo para conter impaciencias, atd que ponto 
chegam as tendencias liberaes do ministerio. 

Elles que tdm sido a opposigao mais docil, 
mais pacata, e mais goveruamental quo o Se- 
nado tern tido, desejam ouvir a palavra do no- 
bre Presidente do Conselho, franca e claramentc; 
sem torgiversagSes. 

Nao comprehende quo as meias p ilavrasque 
compdo a Falla do Throno possam dispensar a 
extornagao completa dessa politica. 

E' a occasiao, om que em um debate largo, ao 
nobre Presidente do Conselhod dado dizer franca- 
monte, om face dos dous partidos, o que pensa, o 
que deseja fazer om relagao ao piano reformista. 

E' preciso quo os conservadores quo resistiram 
atd hontem a aboligao e quo so converteram boje 
unanimemente ante a m' rcha invencivel da idda, 
saibam si o nobre Presidente do Conselho quer 
restituir hs provincias o que Ihes jiertence ; si 
S. Ex. quer reorganisar a justiga sobre bases de- 
mocraticas, para que os liberaes saibam tambem 
ate quo ponto as reformas de S. Ex. os podem 
contontar. 

0 partido liberal faz especialmente de dous 

I pontos o eixo de sua politica, das suas aidas: de 
um lado o alargamento do volo... 

0 St. Dantas : — Apoiado. 
0 Sr. Candido de Oliveira ; — ... que nao 

pode ser mais conliado as classes privilegiadas da 
lei de 9 de Janeiro; e do outro lado a descentrali- 
sagao levada aos extromos compativeis com a li- 
berdade e integridade do Imperio. 

Sao essas as duas iddas pelas quaes na actuali- 
dade os libei'ao.s tern de envidar todos os seus es- 
forgos e empregar todos os seus recursos, e essas 
sao tambem as aspirayOes nacionaes ; porque nao 
e crivel que o paiz se contente com esse redu/ido 
nnmero de eleitores que decidem dos negocios pu- 
blicos, mandando com numero de votos tao limi- 
tado os seus representantes para as duas casas do 
parbimento. 0 alargamento do voto, no sentido 
de facilitar o accesso as urnas a todos qua soube- 
rem ler e escrever, descentralisagao in forma 
mais larga, no restabelecimento completo das 
franquezas comprehendidas no Acto Addicional, e, 
ao mesmo tempo, restituigao a provi"ciado self-go- 
vernment, pela escolln immediata do seu pre- 
sidente, sao pontos em quo o partido liberal ndo 
pode cediT, nom entrar em accordo com o nobre 
Presidente doCoiiselho, si delles se quizer afastar. 

Or i, em taes condigoes, sendo hojo, na opiniao 
do nobre senador por Pernsmbuco, a questao das 
provincias a mais grave, porque 6 aquella de que 
depende exactamente a integridade do Imperio, 
pergunta ao nobre Presidente do Conselho, atd 
que ponto chega a sua reforma ? 

Qual e o elasterio que pretonde dar-lhe ? 
Nao deve illudir-se o Senado; tudo hojo 6 dis- 

cutido; todos os problemas da politica sao hoje 
agitados pela massa da N igao. 

Si outr'ora a scieucia politica era,por assim di- 
zer, o privilege i dos poucos, que, como no collegio 
sacerdotal do Bgypto, eram os grandes pontiflces, 
aquelles que des'vendavam os mysteries e trata- 
vam de resolver os problemas, hoje,pelo contra- 
rio, Monarchia, Senado, Camara, tudo d agitado 
e discutido polasmassas populares. 
" Alii, nas rouniOesdo povo, se comprehende que 
0 Imperio liberal nao pode ser o representante 
das tradicgoes das monarchias absolutas. 

O Sr. Dantas:'— Apoiado. 
0 Sr. Caxdido de Oliveira = — Diz que ja so 

discutem as excellencias do regimen, ja se cora- 
param us vant gens dello com o das fdnnaa mais 
adiantadas, e os pronunciamentos hostis ao Im- 
perio saoja bom conhecidos o numerosos. 

Nestas condigoes, para conter_ as impaciencias 
que muitas vezes sao irresistiveis, 6 preciso en- 
carar francamonte, sem subterfugios, sem torgi- 
versagoes a situagao actual ; 6 preciso quo se nao 
de razao aquelles que se apresentam soffreando 

1 liberdadej contendo-a, e. por assim dizer, pul- 
verisan lo-a, como tern sido o nosso procosso 
ordinario. 

Reerguer a Nagao do abatimento em que o es- 
quecimento dos seus direitos a tern langido ; dar 
a liberdade a maxima expansao compatiyel com 
a ordem ; garantir a cada umadas provincias o 
self government, fazendo com que ellas tenham 
a sua independencia, 6 um ideal irresistivel, o 
sera um insensato o quo pretender por-lhe peas. 

0 partido conservador querera tomir a si essa 
missao ? 
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Elle, que nos apparelhos constitusionaes e a 
resistencia, ou contra-peso, accomrao'l r-se-ha 
porvenUmx, a essa polit ca de que nao pode afas- 
tar-se o nobre Presidente do Conselho, nuft. vez 
que abriu novos liorisontes com a lei de 13 de 

, Maio? 
Desej i, portanto, o orador que so tomem posi- 

goes francas (apoiados)/, nao podem os partidos 
continuar a representar uma comedia politica ; 
nao podem a Camara e o Senado conservar-se 
unanimes em torno do gabinete, que de 13 de 
Maio por diante, tornou-se uma sphinge que 
nada define, nada adianta em reiagao a execujao 
do seu programma. 

E' preciso que o nobre Presidente do ConsellicT, 
uma vez por todas accentue a sua politica; e pre- 
ciso que os liberaes saibam ate onde chega o pro- 
gramma reformista, e e preciso tambem que o 
partido conservador saiba si aquelle que dirige 
hojo a sui politica e o mesmo que sahlu dos seus 
arraiaes. (Muito hem! midlo hem!) 

O Sx-. Coi-veias—A commissao de res- 
posta a Falla do Throno nao viu impugnado o 
seu trabalbo ; e poderia, talvez, di>ponsar-se de 
tomar p.irto ua discussao, si nao fdra o desejo de 
seus mombros de mostrar constante deferencia 

. para com a honrada opposigao. 
Disse o nobre senador pela Bahia, proeminente 

chefe do partido liberal, o Sr. Dantas:—Vamos 
em auxilio do governo. 

- Em que consistiu esse auxilio ? 
0 nobre senador que ; caba do fallar comegou 

censurando o gabinete por haver aceitado o poder 
nas circumstancias em que o fez. quando o na- 
tural eorrer dos acontecimentos indicava que a 
administragao publica devia passar ao partido 
liberal. 

Por que devia tomar o poder era 10 de Margo o 
partido liberal ? 

Porque, disse o nobre senador, a extincgao do 
elemento servil, idea liberal, devera ser por elle 
resolvida. 

Quiz o nobre senador dar a est-a questao aspecto 
mais limltado do que na realidade tem... 

OSa. Bscragxolle Tauxay;—Apoiido, 
0 Sr. Correia: —... nrocurando desco! rir,— 

omassumpto que,desde muito tern^o, se tem que- 
rido resolyer por accordo dos dous partidos, e 
que assim, felizmento, se resolveu,—a feiqao cs- 
treita do uma questao partidaria. 

Sera a opiniao do uobro senador sobre oste 
ponto partilliada por todos os seus correligio- 
liarios s Devo duvidar. 

0 que estavamos acostumados a ouvir por parte 
dos cliefes liberaes era que convinha decidir o 
mngno assumpto com a maxima presteza. 

0 nobre senador pela Bahia, hasteando glorio- 
samentc a bandeira a quo tem dado seus con- 
stantes csforgos nestes ultirnos annos, dizia, e a 
phrase penetrou nas caraadas populares. que a 
questao do elemento servil devia'ser resolvida em 
cinco annos, em cinco mezes, em cinco dias, em 
cinco horas, em cinco minutos, em ciuco segundos. 

0 Sr. Dantas: — Aindahem que o foi. 
0 Sr. Correia: — Como poderia ser realizado 

este programma ou esta aspiragao, assim ener- 
glcamente emmciada, si ohonrado Presidente do 
Conselho tivesse optado pelo alvitre que lembrou 

o nobre , senador por Miuas Geraes ? 0 que 
se seguiria tla adopgao da politica, que acabou 
de aconselhar o i 1 Ins tre senador ? Nao estar neste 
momento deeretada a extincgao da escravidao 
no Imperio. 

Tal soria o resultado, contrario aos iutuitos do 
partido liberal, si o nobre Presidente do Conselho 
preforisse, na occasiao em que aceitou o poder, 
declarar ao chefe do Estado quo era chogado o 
momento de passal-o ao pirtido liberal. 

Para dar tal parecer, necessario era que o 
honrado Presidente do- Conselho eativesse con-_ 
vencido de quo a Camara dos Deputados seria" 
obstaculo a realisagao da idba. 

Autorizavam esta convicgao os factos anterior- 
mente praticados pela Canara? A apreciagao 
seria inexacta ; e o procedimento que ella teve 
o dennnstrou. 

0 Sr. Leao Velloso;—Mas foi a Camara quern, 
em uma sessao geral, supplantou o Senado na 
questao do anno e meio do libei'dado arrancado 
aos escravos. 

O Sr. Jo ao Alfredo (presidente do conselho)'.— 
Em uma questao secundaria, na qual ou proprio 
acompanhei a maioria. 

0 Sr. Correia:—A actual camara nao merece 
as vehementes censuras que temos ouvido, em- 
bora houvesse dado ao gabinete passado todas 
as mostras de confianga ate ao oncerramento da 
sessao de 1887. 

Um dos membros desse gabinete, fallando na 
presente sessao, declarou, como leader quo era na 
Camara, que, sempre que se tratava do propor 
mogao de couflanga, os deputados pediam nao fosse 
ella baseada na solugao da questao servil. 

0 Sr. Paes de Mendonca:—E' cousa sabida. 
0 Sr. Correia:—A Camara, sustentadora do 

gabinete, nao impossibilitava o voto que acaba de 
dar. 

Nao e a primeira vez, nem 6 esta a primeira 
legislatura, em que a Camara, ao ter de pronun- 
ciar-so sobre uma mogao de conlianga, formula 
esta questao : 0 assumpto que a m'otiva e do tal 
ordem que deva ser sacriflcado o ministerio, 
quando nao a situagao ? E resolvendo-a em 
sentido negative, da um voto de ordem poli- 
tico, sem prejuizo do direito de deliberar livre- 
mente acerca da adopgao das leis quo viio actuar 
lie mode pormaneuto sobre a sociedade. 

Ha sensivol distincgao entre a solugao das crises 
politicas o a decisao sobre as medidas propostas 
pelo governo, no interesse do servigo publico. A 
medida, a creagao ae um imposto por exomplo, 
pode ser rocusada sem quoa Camara fique inhiBida 
do approvar depois uma mogao do conlianga. 

0 Sr. Leao Velloso Sao subtilozas do par- 
lam en tarismo. 

0 Sr. Correia Nao sao. 
0 Sr. Leao Velloso :—Note V. Ex. que eu 

nao censuro o Sr. Presidente do Conselho pela 
posigao que tomou: dentro das minhas iddas 
S. Ex. tem o meu apoio. 

0 Sr. Correia :—Eis alii uma opiniao auto- 
rizada, que ao governo deve ser grato ouvir. 

Sao palavras de um adversano, que nao nega 
justiga quando a sua consciencia o impelle. S. Ex. 
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diz que o nobre Presidente do Conselho devia 
aceitar o poder na occasiao era que o fei. 

0 Sr. Leao Velloso Apoiado, sera duvida ; 
e commigo pensam outros, e chefes liberaes. 

OSr. Correia Bemse me afigurava isto. 
0 Sr. Leao Velloso 0 proprio senador pela 

Bahia o Sr. Dantas ponsa assim, tanto que dizia 
sempro:—Venha quoni vier. Agora o que eu digo 
6 que isto esta em contrndicgao com o parlamen- 
tarismo. 

0 Sr. Correia E' urn triumphopara o nobre 
Presidente do Conselho esta manifestagao. 

NiXomonos sntisfoito deve ostar o illustre pre- 
sidente do gabinete G de Junho, a quern folgo de 
dirigir-me assim no anniversario de seu ministe- 
rio, cuja idea capital esta agora completamente 
victoriosa. 

0 Sr. Dantas:—Deus escreve o direito por 
liuhas tortas. 

0 Sr. Correia:—Si flz opposigao politieaa esse 
gabinete, nao creei diUlculdade ao irapulso dado 
no sentido da extincgao da escravidao, medida 
infallivol em nao remoto futuro. 

0 meu pensamento a este respeito foi assim 
enunciado em 1884: 

« Os que trabalharaos pela emancipaqao gradual, 
como caminho pacilico para a extiucgao do ele- 
mento servil, temos uma seguranga que outros 
partidos nao podem ter,—a do infallivel triumpho. 

« Poucos sao a principio os flos de cabello que 
alvejam; mas, em prazo limitado, embranquecem 
todos. » 

Nao 6 acto para causir sorpreza o que foi 
decretado em 13 de Maio. So se deixaram sorpren- 
der os descuidados ou illudidos. Sao, entre- 
tanto, naturaes certas manifestaijSes de descon- 
tentamento, quando se adoptam medidas dealto 
alcance, quo entendem directamente com inte- 
ressos iraportantes. 

Aindana sessao de 13 de Maio, fin disse queo 
organismo social nao podia deixar de resentir-se 
ao so lliearrancar umcancro secular. 

0 Sr. Teixeira Junior: — Era um mad in- 
ovitavel. 

0 Sr. Correia:— 0 nobre senador que acaba 
de fallar disse que a massa geral da nagao ex- 
amina hoje todas as que-dOes, as discute, apre- 
cia, e forma a sua opiniao. 

E* isto para mim motivo de regosijo: applaudo 
ver a nagao interessar-se pelos sens destinos e 
indicar, polos meios legaes, a opiniao prepon- 
derante. 

Observou o nobre senador que as instituigoes 
sao postns em questao e lembrou que a vitalicie- 
dado do Senado... 

0 Sr. Candido de Oliveira:— a monarchia, o 
Senado, tudo. 

0 Sr. Correia: — ... 6 um dos ponto?muito 
debatidos. 

Estou persuadido de quo nenhum dos nossos 
concidadaos nos faz a injustiga de crer que os 
senadores defendeinos a instituigao por amor da 
posigXo. Nem, por possuirem escravos, deixar-m 
os senadores de voter a lei que aboliu ineon li- 
cit nalmente a escravidao. 

Si sustentamos a vitaliciedade do Senauc, e 

norque julgamos que a existencia do Senado vita- 
licio aproveita a liberdade no Brazil-. 

0 Sr. Escragnolle Taunay : — Apoiado. E' 
uma das grandes garantias da liberdade; As iddas 
generosas sempre encontraram aqui amparo e 
amparo seguro. 

0 Sr. Correia: — NXo ,6 certo quo havemos 
caminhado salientemente no desenvolvimento 
moral o material, desde a fundagao do Iraperio? 
A transformagao para melhor so tem operado de 
inodo i neon testa vol. 

Nao quero dizer,—seria temeridade, alem de 
inexactidao,—que o Brazil, por qualquer lado 
que seja encarado, so possue motives do jubilo. 
Fora pretender raais do que consente a fragil 
condigao humana. 

0 Sr. Esgragnolle Taunay: — E' um dos 
paizes do mundo bem preparado para a liber- 
dade. 

0 Sr. Correia:— Mas, si 6 ponlo incontesta- 
vel o progresso que se tem operado no Brazil 
depois de 1822, nao podemos pedir a historia a 
condemnagao da institutigao do Senado vitalicio, 
quo collaborou sempre na obra do cugrandeoi- 
mento nacional, sob oinduxo de osclarecido e ar- 
dente patriotismo. 

Benjamin Constant, publicista tao conhecedor 
do systema representative, nao so coritenta com 
a existencia,nas monarchias, de um Senado vita- 
licio ; pxige a heredituriedade, para contrapeso 
deste principio aceito na succ.ossao da cor da. 

0 Sr. Silveira da Motta;—E' bonito. 
OSr. Correia:—Invoco uma autoridade das 

raais conspicuas da escola liberal, nao porque 
aceite a sua opiniao, sem justificagao em paiz 
como o noSso; mas para lembrar atd onde foi um 
lucido espirito,preoccupado em tornar solidas as 
instituigoes liberaes ; e mostrar que nXo se devo 
ligeiramente condemnar, como prejudicial, o que 
(izeram, com os mais elevados intuitos, os pre- 
cl iros fundadores da uacionalidade brazileira. 

Em que momento historico faltou o Senado a 
seus devercs, comproraetteu a patria, saenticou- 
Ihe a dignidade, deixou de promover o seu desen- 
volvimento, ou impediu se realizassem medidas 
utois, amadurecidas na opiniao? 

Vivemos longamente sob o regimen de eleigoes 
viciosas. 0 quo taria acontecido si o estandarte da 
unanimidade, orguido em todas as outras corpo- 
ragOes electivas, tambem campeasse ufano uosta 
casa ? Quem pode dizel-o ? 

0 senado vitalicio escapa a influencia dos go- 
vernos. 

Os abusos aqui encontraram sempre correc- 
tivo, e sempre os justos clamores se fazem ou- 
vir imperiosamente. 

0 Sr. Escragnolle Taunay:—B V. Ex, da tes- 
temunho. 

0 Sr. Correia:—Objecta-so que os senado- 
res, eleitos sob outras iufluencias, nao represen- 
tamos bem o sentiraento actual da nagao, como si, 
entrando nesta casa, fosscmos tornados de torpor 
que nos impedisse de acompanhar a marcha evo- 
lutiva da sociedade ! 

Olhemos em toruo de nos. Quaes os senadores 
que, por maior numoro de annos, occupam as 
suas cadeiras, e quo tantos illustres compa- 
nheiroi tem visto baquear no tumulo ? 0 Mar- 
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quez de Muritiba, o Barao de Cotegipe, Silveira 
da Motta. 

Ha alguma cousa qua notar ainda agora no 
procedimento correcto e sempre digno do pri- 
meiro ? 

Em qua soflre presentemente o brilhante papal 
qua ha representado na politica o Barao de Co- 
tegipe ? 

Nao esta sempre em sen posto de esforqado 
combatenta pela realidade do nosso systeina o 
illustrado seuador Silveira da Motta, vulto par- 
lameutar dos ma s salientes ? 

Do nlesmo modo se recommendam os qua para 
aqui vieram logo depois delles. 

E o que direi da plei tde notavel que ma is re- 
centemente tern vindo avolumar aqui a somma 
de seus importantes servigos a causa publica? 

E'assim que se dove apreciar a instituigao. 
Nao nego o merito das theorias; mas, no estudo 
da org.inizagao conveuionte aos Esta dos, valem 
mais os factos imparcialmente anuilatados, os 
ft-uctos colhidos do systema adoptado. 

Sera, porem, o Senado instituigao que possua 
o magico condao de acompanhar o Bx'azil atravez 
do tempo ? 

E' o que so o futuro pode dizer; e sao impe- 
netraveis as nuvens que o escondem. 

A tarefa actual 6 rosolver a questao em nossa 
epoca ; e tligo, com a sinceridade com que te- 
uho sempre fallado aos metis concidaddos, que 
reputo necessaria a continuagao da vitaliciedade 
do Senado. 

Em duas partes capitaes dividiu o nobre se- 
nador o sett discurso. 

A'primeira, relativa a dever ser conflado o 
poder, em 10 de Margo, ao partido liberal, suppo- 
nho ter dado a resposta que devia. 

Passo a tomar em consideragao a segunda, 
assim formuladi : o gabinete deve proseguir na 
carreira das reformns liberaes. 

Nao notei perfeita homogenbdade entre as 
duas partes do discurso de S. Ex., embora tao 
habil como de costume. 

Si quando se agitava questao urgente, qual 
a do elemento servll, nao consentia o nobre 
senador a organizagao de ministorio conserva- 
dor, como o incita agora a empenhar-se em 
novas batalhas, da importancia das que S. Ex. 
enumerou, e cuja realizagao recliima longa exis- 
tencia ? 

As reformas liberaes, para as quaes o nobre 
senador chamou especialmente a attengao do ga- 
binete, sao: o alargamento do voto, e a des- 
centralisagao admimstrativa, levada aos ulti- 
mos extremes, com a so restricgao de nilo preju- 
dicar a unidade nacional. 

Folgo de ver que b dogma politico, aceito pela 
generalidade dos brazileiros, a conveniencia de 
nao mutilar a obra magniflca da Providencia que 
se chama o Brazil. 

Unido, o Brazil pesa nos destines da America 
do Sul; retalhado, enfrauuece-se, e os novot Es- 
tados, visinhos e rivaes, tern de converter em 
meios de aggressao ou de defesa recursos agora ao 
servigo de todos. 

Unidp, o Brazil vera realizada a propheoia do 
sabio Huiqboldt :—Aqui a civilisagao do globo se 
concentrara um dia; retalhado, vera disperses os 
elementos de grandeza, sujeitos a vontade varia 
e suspeitosa de governos diver^os. 

Cada novo Estado havia de ter o sett exercito, 

as suas assembleas, a sua representngiio no exte- 
rior ; o que exigiria a arrecadagao de tributos 
onerosos, nao podeudo, entretanto, qualquer 
delles possuir tantos recursos railitares e flnan- 
ceiros como a patri i coramum. 

Falla-se que o Sul, a que pertengo, e sacrificado 
na uniao com o Norte. 

Manifesto engano ! A desuniao prejudicaria a 
um tanto como a outro. 

Quizera en, sim, que a divisao administrativa 
do Imperio fosse mais racional e scientifica; mas 
b precisamente porque o Brazil occupa tao vasta 
extensao do continente sul americano que a sua 
grandeza esta flrmada. 

E por que nos dividiriamos ? Origem a mesma, 
costumes identicos, lingua semelhante, por todos 
os lados ligagOes naturaes ! 

Lamentei muito, Sr. presidento, que houvesse 
chegado odia em quo a grande llepublica Norte 
Americana se visse a bragos com tremenda guerra 
para salvar a sua integridade ; mas, pela causa 
que a motivava, desculpei a ingento luta. 

0 influxo da grande nagao a bem da civilisagao 
hum ana se reduziria sen-ivelmeute si o norte se 
destacasse do sul. 

Foi, pois, com immenso prazer que ouvi o nobre 
senador aflirmar, com sua palavra vigorosa, o que 
alias eu tinha por certo: quo a integridade tncio- 
nal 6 ponto fora de questao para o partido li- 
beral. 

Sendo assim, ate onde devera ir, organizadas 
como esttio actual men te as provincias, e, em todo 
caso, a federagao que se prccohisa ? 

Os nobres senadores liberaes, pelo que pude 
colligir do discurso que acaba de ser proferido, ja 
nao estao contentes com o Acto Addicional. 

0 Sr. Can-dido de Oliveira Pelo contrario. 
Quero o Acto Addicional e m ds alguma cousa. 

0 Sr. Correia : —Acham-no defUciente, in- 
completo; e o nobfe senador referiu-se ao que esta 
occorrendo na provincia de S. Paulo. 

Em reuniao do partido liberal assentou-se ali que 
o Brazil forme uraa confederagao modelada pela 
dos Estados Unidos, com as seguintes modill- 
cagoes: 

l.a 0 chefe do poder exocutivo federal conti- 
nuara a ser o Iraperador, que o exercera por 
meio de mmistros responsaveis, de accordo com o 
regimen parlamentar. 

i!.a Os presidentes dos Estados sorao escolhi- 
dos pela Coroa de entre tres cidadaos apresen- 
tados pelo Poder Legislative dos mesinos Estados, 
com mandato por tres annos, serviudo os dous 
outros de vice-presidentes. 

0 nobre senador nao se occupou coin a pri- 
meira modiflcagap, porque nunca poz em duvida 
a instituigao monarchica ; mas fallou da segunda 
com nuiita animagao, dizendo que as provincias 
estao cangadas do governo de mandarins que a 
Odrte Ihes envia. 

Ja no substitutivo, que ultimamente olfereceu,. 
o noijro senador havia proposto que o presidente 
fosse eleito, para servir dous annos, pelas assem- 
bleas logislativas provinciaos, organizando estas 
uma lista de seis nomes, entre os quaes o Impe- 
rador faria a escolha. 

Nao me demorarei em assignalar as diiferengas 
de ordem secundaria entre o nobre senador e os 
liberaes de S. Paulo Estes querem a duragao do 
presidente por tres annos, naturalmento porque 
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pretendem dar ao Poder Legislative dos novos 
list idos duragao correspondente. 

Fioariam as cousus profundamente alteradas 
si o presidente da provincia, em vez de ser no- 
tneado livremente na forma da Constituipao, 
fosse por prazo flxo, em presen ;a de uma lista 
do tros ou seis nomes ? (Ha um aparic.) 

Trago o assumpto porque o nobre senador fez 
dello grande eabedal. 

0 Sr. Henrique d'avila:—E mesmo porque 
deveinos saber a opiuiao do governo. 

0 Sr. Correia:—Nem mesraoaminha vou 
onunciar, quanto mais a do governo ! Estou no 
programma dos nobres senadores, os Srs. Dantas 
o Candido de Oliveira; o substitutivo d materia 
para estudo. 

Mas, si o Imperador escolhe adnal os pre- 
sidentes da provincia, nilo se continuara a dar- 
Ihes a qualidada de mandarins, que Ihes em- 
presta o nobre senador por Minas Geraes ? 
Raiaria a aurora de perenne bemaventuranQa 
para as provincias ? 

0 Sr. Dantas: — 0 que iria raiar era a respon- 
sabilidado dellas no governo de si mesmas. 

OSr. Correia: — Busca-se entao tornar ir- 
vesponsavel o centro polo mau governo das pro- 
vincias, livrandp-o das censurns constantes que, 
por tal motive, se fazem no parlamento ? 

0 Sr. Henrique d'Avila:— Queremos ouvir a 
sua conclusao. 

0 Sr. Correia : — l^ai saio deste terreno: 
estudo da questao. 

No assumpto que investigamos ha dons princi- 
pios em jogo, limbos dignos de aprepo: a unidade 
nacional, a prosperidade das provincias. Ao prin- 
cipio da unidade, pordm, principio fundamental, 
subordina-se o segundo. 

0 Sr. Dantas : — Nisto estamos todos de ac- 
c6rdo : nada queremos sem a integridade nacio- 
nal ; com sacrilicio della, eousa nenhuma. 

0 Sr. Correia : —Devemos conceder as provin- 
cias o que for possivel, sem quebra dp primeiro 
principio. 0 sacrilicio inutil das provincias d erro 
funcsto. 

0 Sr. Dantas : — A i Ida sepiratista d borri- 
vel, o a men vor deve ser condemnada in limina. 

0 Sr. Correia : — Vamos colhendo alguma 
vantagem desta discussao; ja ouvimos fulminar 
a idda da separaqao. 

Quo influencia pddc ter, em rolaqao aquelle 
principio fundamental, a creagao dos Estados que 
so nos aponta? 

0 Sr. Dantas: — Na successao dos tempos, ^ 
que pdde ser cabivel... 

0 Sr. Correia : — Cada geraqao regula sd- 
mente a parte quo lha toea na historii patria. 
Tern el la cumprido o sen dever e desempenaado 
cabalmente a sua missiio si esforqa-se em remo- 
ver os erabaraqos que a cercam para tr.insmittir, 
accrescentada o molhorada, a heranga recebida. 

Daremos satisfactoria conta da nossa incumben- 
cia si deixarmos tudo eneaminh ido para que possa 
ser festivamento celebrado o centenario da Inde- 
pendencia, [i irii quo no dia 7 de Setembro de 1922 
o mesmo sontimento agite um povo unido, uma 
nacionalidade forte e poderosa, jii de todo apa- 

v. n 7 

gada a antiga separaqao, que da metropole viora, 
entre senhores e escravos. (Apoiados.) 

0 Sr. Castro Carreira;—E' pena que ja nao 
existamos. 

OSr. Correia:—V. Ex., como piedico, pdde 
descobrir algum elixir. 

A'cerca da questao provincial, o que o governo 
promette na Falla do Throno d trabalhar para 
iima re forma que alarguo a esphera deacgaoda 
administragao das provincias. 

0 Sr. Henrique d'Avila:—A signiflcagao 
disto 6 o que nos queremos. 

0 Sr. Correia:—Sobre o ponto do programma 
liberal indicado pelo nobre senador por Minas 
Geraes —o alargamento do voto—nada se encon- 
tra na Falla do Throno. 

Mas, si o illustre senador, contando as reformas 
a queesta faz referenda,e incluindonas treze, que 
enumerou, o cumprimonto da promessa constitu- 
cional relativa ao Codigo Civil, e as medidas ten- 
den tos ao saneamento da capital do Imperio, 
julgou que ellas nao cabem na presonte sessSo le- 
gisLativa, quanto mais sio governo ainda tomasse 
a iucumbenci i, que S. Ex. Ihe quer dar, do esfor- 
g m-se pelo alargamento do voto ! 

Desejando ser quanto possivel agradavel ao 
nobre senador, reservoi para a ultima parte de 
minhas observagbes um assumpto de que S. Ex. 
tratou, ao qual nada tonbo que oppor. 

Ponderou o illustrado senador que o governo 
dove erapenhar-se em remover os males transi- 
torios da lei da aboligao da escravidao. 

Com acostumada precisao, disse S. Ex. que os 
transtornos resultantes da Leide 13 de Maio sao 
transitorios, accrescentando que nem por isso 
deve o governo deixar de procurar. minoral-os 
pelos moios a seualcance. 

Creio quo posso dizer, sem temeridado, que tal 
d o pensamento do gabinote. 

Com esso proposito o nobre Presidente do Con- 
selho, as folnas diarias o rovelam, tern estado em 
constantes conferencias com pessoas importantes 
e autorizadas. 

0 nobre senador notou que iam tardando as 
medidas ; mas observe 8. Ex. que um piano bem 
combinado exige alguma demora, facilitando o 
trabalho legislative. 

Os males, realmente transitorios, nao podiam 
ser evitados e Ja os previra em 1870 o nobre se- 
nador pelo Rio do Janeiro, oSr. Teixeira Junior. 

Si a lei da aboligao nao fosse votada no dia 13 
de Maio, sel-o-ia em outro nao distante (apoiados) 
e nem por isso a transformagao do trabalho se 
effectuaria sem tropegos. 

Dar remedjo aos males transitorios, de certo o 
queremos todos. 

Votando a lei de 13 de Maio, nos conformamos 
com um justo reclamo da opiniilo ; o desejaramos 
poder conseguil-o sem prejudicar a qualquer ci- 
dadao. 

Aquilloque puder ser feito no sontido, criterio- 
sanieute indicado pelo nobre senador, estou per- 
suadido de que o governo fara, auxiliado pelo Sa- 
nado que jamais rocusa o seu apoio as medidas 
que se inspiram na conveniencia publica. (Muito 
bem; muito bem ; o orador e comprimentado). 

Fieou a discussilo adiada pela hora. 
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0 Sr. Presidente deu para ordem dodia 7 : 
2a discussao da proposigao da Camara dos Depu- 

tados. R. 37 do 1887, autorizando o governo a 
conceder meio-soldo a D. Ambrosina Rosa de 
Jesus, mai do aiferes reformado do exercito Joao 
Scares Baptista Machado; 

Continnagao da discussao do projecto do re- 
sposta a Falla do Throno. 

Lovantou-se a sessao as 3 boras da tarde. 

.%ctn cm S lie Junlio ilc ISSS 

PRESIDENCIA DO SR. VISCOXDE DO SERRO FRIO 

A*s 111/2 boras da manha fez-se a chamada e 
acbaram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 

Visconde do Serro Frio, Barao de Mamanguape, 
Godoy, Castro Carreira, Affonso Celso, Leao Vel- 
loso,'Pereira da Silva, Correia, do Lamare, Hen- 
rique d'Avila, Barao de Maroim, Lall'ayette, Fer- 
reira da Veiga, Barao da Estancia, Viniato de 
Medeiros, Fausto de Aguiar, Dantas, Barros Bar- 
reto, Joiio Alfredo, Candido de Oliveira, Cbris- 
tiano Ottoni, Visconde de Paranagua, Luiz Felippe, 
Meira de Yasconcellos, Escragnolle Taunny, Sil- 
veira Martins, Thomaz Coelbo, Visconde de Ca- 
valcanli, Paes de Mendonga, e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de compareeer com causa participada 
os Srs. Echoa Cavalc mti, Gomes do Arnar il, Nunes 
Gongalves, Barao de Cotegipe, Barao de Mamore, 
Jaguaribe, Franco do Sa, F. Belisario, F. Octa- 
viano, Scares Brandao, Ignacio Martins, Toixeira 
Junior, Fernandes dr Cunha, Saraiva, Cunha e Fi- 
gueiredo, Silveirada Motta, Lima Duarte, Yieira, 
da Silva, Siqueira Mendes, Marquez de Muritiba, 
Paulino de Souza, Paula Pessoa, Pereira Franco 
Arisconde de Pelotas e Visconde de Sinimbii. 

Deixaram de comp recer,sem causa participada, 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTK 

Offlcio do 1° secretario da Camara dos Deputa- 
dos, de 5 do corrente mez, comraunicando que 
aquella Camara, procedeu a eleigao da Mesa que 
devo funccionar no corrente moz e elegeu : pre- 
sidente, o Sr. Barao de Luceni; vioe-presidentes, 
os Srs. Barao do Guaby, Tristao de Alencar Ara- 
ripe o Joao Ferreira de AraujoPinho ; 1°, 2°, 3° e 
4° secretaries os Srs. Carlos Peixoto de Mollo, 
Jayme de Albuquerque Rosa, Manoel Espiridiao 
da Costa Marques e Luiz Antonio Moreira de 
Mendonga.—Inteirado. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao bavia 
pareceres. 

0 Sr. Presidente declarou que nao podia baver 
sessao por se acharem presentes apenas 30 Srs. 
senadores, aos qu ies convidoupara se occuparem 
com os trab ilbos de suas commissOes e deu p ira 
ordem do dia 8 a mesma ja designada.a siber : 

2a discussao da proposigao da Camara dos Depu- 

tados, n. 37 de 1887, autorizando o .governo a 
conceder meio-soido a D. Ambrosina Rosa de 
Jesus, mai do aiferes reformado do exercito Joao 
Soares Baptista Macbado ; 

Continuagao da discussao do projecto do res- 
postaa Falla do Throno. 

Actrt em H de Jnnli) «lc 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 111/2 boras da manba fez-se a chamada o 
acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber; 

Visconde uo Serro Frio, Gomes do Amaral, 
Castro Carreira, Barao de Cotegipe, Correia, La- 
fayette, Affonso Celso, Barros Barreto, de Lamare, 
Pereira da Silva, Toixeira Junior, Barao de Ma- 
roim, Fiiu-sto do Aguiar, Joao Alfredo, Cunha 
e Figueiredo, Viriato de Medeiros, Paes do 
Mendonga, Franco de Sa, Christiano Ottoni, 
Dantas, Visconde de Paranagua, Ferreira da 
Veiga, Candido de Oliveira, Visconde de Pelotas, 
Ribeiro da Luz, Escragnolle Taunay, Saraiva 
e Lima Duarte. 

Deixaram de compareeer com causa participada 
os Srs. Ucboa Civalcanti, Nunes Gongalves, 
Barao da Estancia, Barao da M unanguape, Ba- 
rao de Mamore, Jaguaribe, F. Belisario, Soares 
Brandao F. Octaviano, Silveira Martins, Hen- 
rique d'Avil i, Ignacio Martins, Meira de Yas- 
concellos, Godoy, Fernandes da Cunha, Silveira 
da Motta, Pereira Franco, Vieira da Silva, 
Luiz Felippe, Siqueira Mendes, Marquez de Mu- 
ritiba, Paulino de Souza, Leao Velloso, Thomaz 
Coelbo, Paula Pessoa, Visconde de Cavaleanti, 
Visconde de Sinimbii. 

Dcixou do comp irecer sem causa participada 
o Sr. Antonio Prado. 

0 Sr. 3° Secretario, sorvindo de 1°, deu conta 
do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Offlcio do 1° Secretario da Camara dos Deputa- 
dos, de 7 do corrento mez, remettendo as so- 
guintes 

Emmendas approvadas pela Camara dos Depu- 
putados ci proposta do Poder Extcutioo, que fxa as 
fore as de terra para o anno fimnceiro de 1889. 

Acerescente-se no logar competente : 

A assemblea geral dccrefi. 
Art. 1° (eoniona proposta). 
Art. 2° (eomo na proposta). 
Art. 3° (additivo). \ disposigao da lei n. 

3.169 de 14 de Julho de 1883 tic i aRerada, para 
seattender tambem na promogao por mereci- 
mento, ao tempo de servigo prestado polos offl- 
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ciaes ilo exercito nos corpos de Policia e Bom- 
beiros da Corte. 

Art. 4° (e o art. 3° da proposta ). 
Pago da camara dcs deputados, em 7de Junho. 

proposta , 

Art. 1° As forgas de terra para o anno fman- 
ceiro do 1889 constarao : 

§ 1.° Dos offlciaes das differentes classes do 
quadro do exercito. 

§ 2.° De 13.500 pragas de pret em circumstan- 
cias ordinarias, e de 30.000 em circumstancias 
oxtraordinarias. Estas forgas serao completadas 
na forma da lei n. 2.556 de 26 de Setembro 
de 1874. 

§ 3." Das companliias de aprendizes artilheiros, 
nao excedeudo do 400 pragas; das duas compa- 
nliias de aprendizes militares creadas nasprovin- 
cias de Minas Geraes e Goyaz, com o pessoal quo 
lliesfoi marcado; e do corpo de alumnos da 
Escola Militar da Corto e das companliias do 
alumnos da Escola Militar da provincia do 
Rio Grande do Sul, ale 400 pragas. 

Art. 2.° O premio, tanto para os volunta- 
rios como para os engajudos, sera de 3008, pago 
em tres prestagOes, sendo o dos segundos pr.;- 
porcicnal ao tempo pelo qual de novo se enga- 
jarem nos termos do art. 2.° da lei n. 2,623 
de 13 do Setembro de 1875. 

§ 1.° Os voluntarios perceberao, emquanto 
forem pragas, do pret, mais uma gratiflcagao 
igual a metade do soldo de primeira praga, 
con forme a arma em' que servirem ; os cnga- 
jados perceberao mais uma gratiflcagao igual 
ao soldo de primeira praga, e tambom segundo 
a arma em quo servirem. 

§ 2.° Quando forem escusos do servigo se Hies 
concedera nas colonias do Estado um prazo de 
terras de 108.900 metros quadrados. 

§ 3.° A importancia da contribuigao pecuni- 
aria, do que trata o art. 1° § 1° n. 7 da 
lei n. 2,556 de 26 de Setembro de 1874, con- 
tinnara a ser de 1:000$000. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposigoes em 
contrario. 

Falacio do Rio de Janeiro em 4 de Maio de 
1888.— Thomaz Jose Coclho de Almeida.— A' 
commissao da marinha o guorra. 

O Sr. 4° Secretauio, serviudo de 2°, declarou 
(luo nao liavia pareceres. 

O Sr. Presidente declarou que nao podia 
haver sessao por se acharem presentes apeuas 28 
Srs. sonadores, aos quaes couvidou para so 
occuparem com os trabalhos de suas commissOes, 
e deu para ordem do dix 9, a mesmaja designada, 
a sabor ; 

2:< discussao da proposigaoda Camara dos Depu- 
tados, n. 37 do 1887, autorizando o governo a 
conceder meio-soldo a I). Ambrosina Rosa de 
Jesus, rnai 'rjo alferes reformado do exercito Joao 
Scares Baptista Maclndo; 

Continuagiio da discussao do projecfo de respo.-;- 
ta a Falla do Throno. 

83^ sessao em c3e JdisJIm rfe 18^8 

PRESIDENCIA DO SR. YISCONDE DO SERRO FRTO. 

SUM MARIO.— Adas.— ExpePiente.— Funda- 
fao de colonias agricolas. Discwrso do Sr. Lima 
Dmrta, pedindo que seja dado' para a ordem do 
dia o projeclo do Sr. Bardo de Coteyipe sobra 
esse assumpto. — InformagOes sob re a estrada de 
ferro da Bnhia. Discurso e additamento do Sr. 
Affonso Celso, Discursos dos Srs. Joao Alfredo 
{presidente do conselho) e Viriato de Medeiros. 
Adiamento.—Ordem do Pia —Meio soldo. Appro- 
vagao. Dispensa de intersticio. O Senado concede. 
—Resposta d falla do throno. Discursos dos Srs. 
Jodo Alfredo (presidente do conselho), Franco 
de Sd e Bardo de Coteyipe. Adiamento. 

As' 111/2 horas da man ha acharam-se pre- 
seutes 33 Srs. senadores, a saber: Viscondo do 
Serro Frio, Barao de Mamanguape, Gomes 
do Amaral, Castro Carreira, Affonso Celso, 
Teixeira Junior, Henrique d'Avila, Lafayette, 
Barao da Bstancia, Barao do Maroim, Pereira da 
Silva, Thomaz Coelho, Visconde de Paranagua, 
Candido de Oliveira, Ferreira da Voiga, Paes de 
Mendonga, Barao de Cotegipe, Fausto de Aguiar, 
de Lamare, F. Belisario," Lima Duarte, Barroj 
Barreto, Viriato do Medeiros, Pereira B'ranco, 
Joao Alfredo, Meira do Vasconcellos, Dantas, 
Escragnolle Taunay, Luiz Pelippe, Silvoira Mar- 
tins, Leao Velloso, Visconde do Cavalcanti o 
Nunes Gongalves. 

Deixaram do comparecer, com causa participada, 
os Srs.Bariio'de Mamord, Jagiiaribe, F. Octaviano, 
Ignachi Martins, Ribeiro da Luz, Oodoy, Silveira 
da Motta, Correia, Siqueira Mondes, Paulino do 
Souza, Paula Pessoa o Visconde de Sinimbil. 

Deixaram do comparecer, sem causa participada, 
os Srs. Antonio Prado, e Barao de Souza Queiroz. 

O Sr. Presidente abriu a sessao. 
Leram-se as actas da ultima sessao e dos dias 

7 e 8 do corrente mez, e,nao havendo quern 11- 
zesse observagoes, deram-so por approvadas. 

Compareceram, depois do aberta a sessao,os Srs. 
Cunha e Figueiredo, Vieira da Silva, Scares 
Brandao, Marquez do Muritiba, Fernandes da 
Cunha, Franco do Sa, Saraiva, Visconde de Pe- 
lo tas, Christiano Ottoni e Uchoa Cavalcanti. 

O Su. 1° Secretauio deu conta do seguinte 

EXPED1ENTE 

OIHcios : 
Do Ministerio da Agricnltura, do-7 do corrente 

mez, remettendo, em resposta a requisigao dcsta 
Camara de 24 do Agosto do 1880, as informagoes 
prestadas polos presidentes das provincias do Pa- 
rana e S. Paulo, bem como cs rolatorios apre- 
sentados a quo He Ministerio pelos engenheiros . 
Josd Arthur de Murinely o Eduardo Jose de Mo- 
raes, relativamente a abertura do isthmo do 
«. Vasadouro », entro aquellas duas provincias. 
A quem fez a requisigao, devolvendo depois a 
mesa. 

Do Sr. vice-presidente da provincia de Minas 
Geraes, do 1° do corrente mez, communicando 
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que naquella data assnmiu a admin istragao da 
provincia, a qual Ihe foi transmitti la pelo re- 
spectivo presidente, oExm. Sr. Dr. Luiz Eugouio 
Horta Barbosa, que retirou-t;e da capital com 
licenga.— Inteirado. 

0 Sr. 3° Secretaiuo, servindo 2°, declarou que 
nao havia pareceres. 

PROJECTO SOBRE COLONIAS AGRICOLAS 

O Sr. Lima, Duarte Sr. presidente' 
tomo a palavra unicamente para fazer um sim" 
pies peclido a V. Ex.; 6 o de ser dado para ordem 
do dia um projecto apresentado pelo honrado 
Sr. Barilo de Cotegipe, relative a localisapao de 
trabalhadores livresou fundagao de colouias agri- 
colas. 

Si este projecto nao satisfaz as necessidades 
da lavoura, de at gum modo pale compensar os 
apuros em que ella se acha. 

Parece, Sr. presidente, que o governo e o par- 
lamento, depois da promulgagao da lei que ex- 
tinguiu a escravidao no Brazil, julgam que tudo 
esta acabado, que nada mais ha que fazer. 

No entretanto, agora mais que nunca, a vista 
das difliculdades e embaraQos que vao se dando, 
torna-se urgente a apresentagao de medidas que 
possam trazer a tranquilidade publica e evitar a 
desorganisagao completa do trabalho. 

Vejo nos jornaes telegrammas de diversas au- 
toridades do municipios da provincia do Rio de 
Janeiro, ao chefe de policia, dizendo que tudo 
estava em paz, que nada havia. 

Acredito que esses telegrammas ^so referem a 
alteragao da ordem publica, porque, si se ref'- 
rissem as condigOes do trabilho, de certo quo nao 
poderiam ter essa afflrmativa. 

Outros jornaes trazem uma lista immensa de 
fazendas completamente abandonadas; d que os 
libertos vivem vagando nas povoagoes, commet- 
tendo alguns attentados, sem que a autoridade 
tome qualquer medida a esse respeito. 

Ainda hoje, Sr. presidente, acabo do receber 
cartas de um distincto chefe conservador da pro- 
vincia do Minas, pedindo-me instantemente para 
que se decretassem quaesquer medidas, a tim de 
se manter a trariquilid ide e a organisagao do tra- 
balho no seu municipio, onde, diz elle, acha-se o 
servigo completamente desorgdhisado. 

Reliro-me, Sr. presidente, ao cidadao que V. Ex. 
conhece perfeitamente, o Sr. capitao Jose Caotano 
da Silva Campolina. 

Em outros logares vao apparecendo manifes- 
tagoes que devcm chamar a attengao do governo; 
e do 7° districto eleitoral de Minas, o "districto 
mais paciflco e ordeiro que conhego, se mo an- 
nuncia que vao publicar o seu manifesto repu- 
blicano. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
— Deixe vir. 

0 Sr. Lima Duarte:—Deixe vir ?... 
Mas e preeiso que o governo esteja acautelado 

ou em disposigo s de s -tisfazer a estas aspira- 
gOes... 

0 Sr. Joao Ai.fredo (presidente do conselho): 
—Quaes sao ellas ? 

0 Sr. Lima Duarte;— As que so vao mani- 
festando em todo o paiz. 

Assim, pois, Sr. presidente, esperoqueV. Ex., 
attendendo a estas razdes, fara com que nntre 
na ordem de nossos trabalhos o projecto a qu ; me 
referi, atd que o governo, tomando em conside- 
ragao esses factos que se vao dando, apresento 
ao corpo legislptivo as medidas que ontender 
convenientes. 

0 Sr. Presidente:— 0 projecto foi a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos ; desdo que 
venha improsso sera distribnido o opportuna- 
mente ha de ser dado para a ordem do dia. 

INFORMAgoES SOBRE AS ESTRADAS DE FEIIRO 
DA BAHIA E RECIFE 

Prosegniu a discussao, addiada na sessao an- 
terior, do requerimento do Sr. Saraiva, pedindo 
informagges sobre a estrada de forro da Bahia. 

O Sv. vVlTonsa Celso nao se oppoe 
ao requerimento, antes approva-o ; pede apenas 
licenga ao seu illustro autor para additar-lhe 
dous quesitos. 

Em um dos que formulou, o honrado Sr. Se- 
nador Saraiva inquire das providencias qua haja 
tornado o governo para resgate das vias ferre is 
da Bahia o Recife ao S. Francisco, e a reduo- 
gao das reipectivas bitolas. 

Taes informagOes habilitaram o Senado a ado- 
ptar medidas ellicazes para que so realize o res - 
gate das mencionadas estradas, que ha muito de- 
veria estar feito, inasdo qual infelizmente tem-se 
o governo esquecido, em damno do Thesouro. 

Mas, ou o orador se engana, ou nao sao as 
estradas do Recife e da Bahia as unicas, cuja 
acquisigao pelo Estado seja de conveniencia pu- 
blica ; porquanto nessas condigges pareco-lhe 
achar-se tambem a linha de Santos a Jandiahy, 
na provincia do S. Paulo. 

Tanto pela necossidado de augmentar-se a 
renda, como pela possibilidade do abaixar-se . 
tarifa, o que favorecera ao commercio o a la- 
voura, o resgate dessa importanto via de com- 
municagao seria, segundo opiniges mui compo- 
tentes, operagao vanlajosa e de grande alcance. 

Ha mesmo quern pense poder-so com ella acau- 
telar a continuagao de cantrabandos, que se 
exercem em escala nao pequena. 

Como nao possua esclarecimentos sulhcientcs a 
esse respeito, deseja obtel-os do governo, antes 
de encet ir-se a discussao do orgamento do Minis- 
terio da Agricultura, o para esse tim redigiu o 
primeiro quosito, quo ofToroce como additamento. 

Outrosim, estii persuadido de quo nao 6 so o 
prolongamonto das estradas da Bahia e do Re- 
cife, o que cumpre fazer-se, com referencia a 
viagao aecelorada ao norto do Imperio. 

Nao basta leval-as as margensdo S. Francisco, 
com o que ja lucrara o Estado, si nilo anferindo 
desde logo renda liquida. polo menos diminuindo 
os sens onus actuaes, e facilitando-se o desenvol- 
vimento do trafego. 

Mais que isso importa formar, si possivel for, 
de to las as estradas do norte uma so rede, quo, 
sob uma administragao unica, ligue varias pro- 
vincias, comprehendendo tambem Fergipe, atd 
hoje privada desse melhoramento, e pondo em 
contacto directo as capitaes e outras cidades de 
alguma populagao o commercio, o quo sera do 
grande valor administrativo e politico 
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Leu o orador soV)re isto uui trahalho do intelli- 
gente engenheiro o Sr. Silva Coutinho, que muito 
agradou-ihe. 

Sendo exactos os dados o algorismos com que 
elle joga (e nao 6 licito suppor-se que errasse ou 
fosse illudido proflssional tuo habil e de tanta 
pratica) a redo do norte, uas duas hypotheses 
por elle flguradas, 6 emprehendimento, cujos 
sacriflcios encontrarao deprompto soteja compsn- 
sagao. 

0 Sr. Coutinho mostra(ou antes mostrava, pois 
escroveu em 188 ), que, era vista das construc- 
gOes existentes, era pouco tempo as provlncias 
do Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco 
e Alagdas disporham do cerca de 882 kilometres e 
meio, distribuidos em 4 grupos, a saber: 

0 do Rio Grande do Norte com... 121k,000 
0 da Parahyba do Norte com  12!k.589 
0 do Pernambuco com  521k,954 
0 das Alagdas com  118k,000 

882k,493 

Estes grupos vizinhos podem facilmente ligar-se 
por meio do ramaes que nao excederao de 110 
kilometres por terrenes faceis, ligeiramente acci- 
dentados com a despeza kilometrica de 22:0008, 
e conseguintemente com o total de2.500:0008oi 0. 

Quantia verdadeiramente insigniflcante para 
uma rdde de perto de 1.000 kilometros, que inte- 
ressara quatro provincias ! 

Mais tarde ossa rede poilera alargar-se, pren- 
dendo-se as estradas de ferro da Bahia, coma 
cnnstrucgao de um trecho de 350 kilometros, 
abrangendo ont'lo Sergipe com o desenvoivi- 
mento total de 2.700, servindo a seis provincias e 
a uma populagao de tres milhOos de habltan- 
tes. 

Esto resultado d esplendido, sob fodos os pon- 
tos de vista, e at6, como ja disse, sob o ponto de 
vista politico. Sao estas as barreiras materiaes 
que poderemos oppdr a torrent© das id^as sepa- 
ratistas, que vai apparecendo e em pouco tempo 
engrossara. As moraes podem ser muitas e for- 
tissimas. Restitua-se as provincias e aos muni- 
cipios o govorno dos sous negocios, facultan lo-se 
a massa goral doscidadaos, pelo alargamento do 
voto, o direito do intervir nesse governo, e a 
intogridade nacional nao correra nenhumperigo. 
(Apoiados). 

Vale a pena veriflcar a possibilidade da reali- 
zagao da idea do engenheiro Coutinho. Para 
lirmar oseu jnizo precisa o orador dos esclareci- 
raentos pedidos no segundo quesito. 

Disse ja ao illustrado Sr. Saraiva, e agora 
dil-o-a ao honrado Sr. Barao de Cotempp, que 
quer entrar na liga projectada para o desenvol- 
vimonto das estradas de ferro do norte, com uma 
condigao apenas. 

Essa condigao 6 que seja aquinhoada a sua pro- 
vincia, com a conclusao da estrada de ferro 
D. Pedro II, cujo objectivo b tambem o rio 
S. Fran isco, e dando-se facil eseoad raro aos 
productos variadissimos das fartois regiOes, onde 
dominou outr'orae aindahoje tantoinfiue o nobre 
presidente do Senado,cujo concurso seguramente 
nao Iho faltara. . . _ 

Para isso ha dous trieios, que nao exigem siuao 
insigniflcaute dispendio, o prolongamento da es- 
trada do OftravelIrs; pelo menos alb Arassuahy, 

ou a construcgao da estrada do ferro do Jequi- 
tinhonha. 

Serviu-se de uma expressao que precisa cor- 
rigir Fallen de aquinhoar Minas, quando qual- 
quer das obras a que referiu-se b de interesse 
geral eaugmentarao patrimonio do Imperio. 

Eis osquesitos. (Xe.) 
Vein a mesao seguinte 

Additamento 

Requeiro quo accrescentern-se os seguintes que- 
sitos : 

5 0 Quo estudos tern feito, ou que providencias 
haja tornado, acerca do resgate da estrada de ferro 
de S.,ntos a Jundiahy ? 

6.° Que economia realisar-se-ha na adminis- 
tragao e flscalisagao das estradas de ferro do 
resto do Imperio, adoptado o piano do um pro- 
longamento e ligagao, proporto pelo engenheiro 
Dr. Silva Coutinho, no relatorio de 20 de outubro 
de 18^6?— Em 9 de junho de 1888.— Affonso 
Celso. 

Foi apoiado e posto conjunctamente em dis- 
cussao. 

O Sr* .Tofio .VI {presidente do 
conselho) Sr. presidente, antes da occup ir-me 
do requerimento formulado era uma das sessoes 
passadas pelo nobre senador pela Bahia, direi al- 
gumas palavras acerca do qub hoje ouvimos ao 
nobre senador por Minas. 

S. Ex. fallou do resgate de algumas estradas 
de ferro. A ede respeito recordarei ao Senado que 
alguns meus comp nh'dros, sonadores por Pernam- 
buco,e eu,pedimos hatempos que setratasSbquanto 
mtesde tal resgate. si naquella bpoca ja se hou- 
vesse formado a liga que h >je vejo anuunc.ada, 
da qu-il com muito prazer teria me aproximado, 
este servigo se acharia adiantado. Por vezosen- 
tendi-me com alguns membros do divorsos mi- 
nisterios anteriores, para que se tomassem pro- 
videncias- no sentido do obter o resgate das es- 
tradas do ferro, o que eu considerava de maior 
vantagem economica para o Brazil. 

E' claro, portanto, que ostou de accordo com 
as idb .s do nobre senador, e ao mmisterio actual, 
com tao pouco tempo do vida, nao pbde caber a 
responsabilidade de nao so ter feito aquillo que 

, S. Ex. deseja. 
O Sr. Affonso Celso Sem duvida. 
O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 

Outro ponto sobre o qual o nobre senador fallou 
b a ligagao das diversas estradas de ferro das 
provincias do norte. 

Antes que o Sr. engenheiro Coutinho se hou- 
vesse occupado deste assumpto, eu. que nao sou 
prolissional, mas acompanho com todo o interesse 
os melhoramentos do Brazil, tinha indieado a 
necessidade de ligar os pequenos trechos de 
estradas de ferro. 

Havia eu dito que d i estrada de ferro do Ala- 
goas para a do Recife a S. Francisco, no logar 
denorainado Canhotinho, a ligagao se podia fazer 
por um poqueno trecho e tambem se podia ligar 
a de noroeste de Pernambuco com a estrada de 
ferro Conde d'Eu, o esta com a- do Rio Grande 
do Norte por um trecho entre Nova Cruz o Inde- 
pendencia. 
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Assim teriamos ligadas todas as estradas de 
ferro do norte. 

Ainda neste ponto eston, portanto, do accordo 
com a nobro ssnatlor; e, si o parlamento der 
os meios ao governo, terei muito prazer em rea- 
lizar uma id6a quo eu ja havia manifestado nesta 
casa. 

0 Sr. Castro Carreira lembra a ligagao com 
a estrada do Ceara. 

® Sr. Joao Alfrf.iio (presidente do comelho):— 
Dspende de outra raedida. Mas ainda assim ou 
indicava a ligagao de uma das estradas de feiro 
de Pernambuco com a do Ceara, porque esta es- 
trada devia percorrer terreno cm que a construc- 
gao seria taciiima. 

0 Sr. Castro Carreira:—E' vordade. 
O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho)'.— 

Ja ve, pois, que neste assumpto o nobro sonador 
cncontra-me comptetamente do seu lado, e a ac- 
gao do governo so depende dos moios que o par- 
lamento Iho facultar. 

Passando a tratar do requerimento do nobro 
senador pela Bahia, com todo o respeito que a 
sua opiniao sompre me mereceu direi que o mi- 
nisterio actual, que a pen-is conta tres mezes de 
vida, uao pode deixar de ter na maior contide- 
raqao os factos anterioros, aproveitando-lhos a li- 
gao para o maior acerto dos sens actos. 

0 Senado me perdoara recordar que, durante 
muitas annos, e constautemente, aqui meoccupei, 
da construcgao das estradas de ferro da Bahia 
e especialmente de Pernambuco. Na estrada do 
ferro do Pernambuco o prolongamento foi con- 
tractado, por unidades de pregos, no valor de 05 
contos, m dsou menos, cada kilometre. Mas tal 
foi a infelicidade na execugao desso contracto, 
que o prego do kilometro duplicou e ainda assim 
pdde-se asseverar quenem 20% do capital vo- 
tado pelo parlamento tern side efifoctivamente 
empregado na construcgao da estrada. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:— Apoiado. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do coyirelho ): 

— Clamei constautemente contra aquello facto, 
que reputei o maior escaudalo administrativo 
deste Imperio. 

0 Sr. Viriato de Medwros:— Nao ha duvida 
alguma. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho ): 
— Direi em poucas palavras os lucros apurados 
polos 1°, 2° e 3° empreiteiros : sao conhecidamento 
de mais de 40o/o. 

O Sr. Lima Duarte;— Bom nogocio. 
O Sr. F. Belisario : — Si o prego do kilo- 

metro 6 o que V. Ex. diz, o lucro devia ser 
maior. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Nao fica aid. 

Um pesso.il technico excessive, destinado a 
acompanhar a construcgao das ohras, custava ao 
Estado 30 %■ Tc-mos, portanto; 70 % para os 
lucros dos eraprezarios e para o possoal technico. 

Agora accrescentemos: os orros na execugao das 
obras, as medigoes feitas para certos e determi- 
uados tins... 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — Para pro- 
tegol-os. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho)'. 
— ...os calculos organizados em proveito dos 
empreiteiros, e obr is de luxo condemnaveis, de 
tal modo que perto da colonia Isabel, em Pernam- 
buco, em logar onde o passageiro que vai nos trens 
nao pode saber que esta passando por uma 
obra de arte de grande merito, construm-se uma 
ponto de pedra, a que — dizem as pessoas habili- 
tadas—so existe no mundo uma igual, na Alle- 
manha. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — E' bom que 
V. Ex. saiba que o engenheiro autor dessas obras 
occupa hoje um logar do conflanga. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Si V. Ex. refere-se ao Sr. Ewbank da. Ca- 
mara, declare que durante a sua administragao 
ello foi o homcm maisrigoroso com os empreitei- 
ros, e sahiu .logo depois do seu desaccordo com 
estes. 

0 Sr. Viriato de Medeiros ;—Mas essas obras 
foram construidas no tempo delle. 

0 Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra) : — 
V. Ex. esta enganado. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
O eseandalo naquellas obras foi a tal ponto que, 
tendo-se, por exemplo, de tirar para um aterro 
material quo estava proximo, o que'na onge- 
nharia so chama, creio eu—emprestimo—como o 
empreiteiro tinha do lucrar como augmentodo 
transporte do aterro, deixava o que poderia 
tomar a 5 ou 6 motros de distancia para ir buscar 
o que distava um ou mais kilometres. 

Pedi providencias contra estes abusos, contra 
estes desperdicios. Mas eu nao podia, entrando 

■ar i o ministerio, pretender quo estas cousas se 
decidissem immediatamente. Era precise tirar a 
ligao dos factos para ver como se faria o mais 
economicamonto possivol o prolongamento da es- 
trada de ferro. 

Senhores, quando pela primeira vez fui a pro- 
vincia de S. Faulo, veriliquei que, em terrenes 
onde a construcgao offerecia as mesmas ditncul- 
dades e as mesmas facilidadesj o kilometro das 
estradas de ferro daquella provincia tinha custa- 
do 22:000S no maximo, comprehendendo todas 
as despezas, ao passo quo em Pernambuco o custo 
das obras attingiu a 130; 0003, c na Bahia a mais 
de 40:000^000. 

Que a construcgao dessas estradas so fazia do 
modo muito prejudiciul ao Estado prova-o o facto 
de que os proprios empreiteiros offereceram agora 
para o prolongamento uma economia de motade 
do custo. 

Ora, quando elles mcsmos otTerecem continuar 
a obra por motade do custo da quoja exocutaram, 
deve o governo procurar older ainda maiores 
vantagens em favor do Estado. 

Declaro ao Senado que o governo, tendo o pro- 
posito de prolongar as estradas que devom ser 
prolongadas o estando habilitado com os meios que 
o Poder Legislative Iho concedeu, trata do chegar 
a esse dm com toda a seguranga. 

Concorde em quo sao muito convenientes os 
prolongamentos das estradas de ferro; ponso, 
pordm, que muito importa apurar a conta cor- 
rente de cada uma; si prolongadas podem dar 
compensagao ao sacriticio ja realizado, havera 
economia em prolougal-as; mas, si aquellas quo 
se trate Je prolongar nao tiverem que Servir a 
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nerlhuma industria creada ou que esteja para ser 
creada, a conta carrente dessas estradas h i de 
condemnar o seu prolongamento. 

Npo sou exigente ; nab quero que toda e qu il- 
quer estrada dada ao trafego, produza logo o ren- 
dimento necessario para a amortizaQao do capital 
o pagamento dos juros. 

Ida estradas de ferro que financeiramente podem 
ser consideradas pessimas, mas que ecouomica- 
mente podem dargrandes re.sultados; porexemplo, 
jao domonstrei, a estrada de ferro do Recife ao 
Sao Francisco, na qualse despendeu mais do triple 
do capital necessario. Esta estrada economica- 
mente deu rauito bons resultados. Ao passo que 
toda a lavoura de canna decahia nas outras zonas 
da provincia, crescia tanto ua zoua servida pela 
estrada do ferro que o augmento do impostoresul- 
tanto dessa lavoura subiu a 3.000:000$000 

Cumpre estudar tudo isto cam muita prudencia, 
o nilo posso deixar de dizer ao Senado que, tendo 
o ministerio o maior desejo de desenvolver a 
viaqao ferrea, todavia nao deve proceder sinao 
com seguranga plena, para que os interessss do 
Estado sejam bam acautelados. 

Respondido assim o priraeiro quesito do reque- 
rimento do nobre senador pela Bahia, accrescen- 
tarei, como informagao, quanto ao segnndo, que 
me entondi com o men collega Ministro da Agri- 
cultura acerca do horario da estraila de ferro de 
Alagoinhas, e elle disse-me quo ia tomar provi- 
dencias, achando muito razoaveis as palavras do 
nobre senador. 

Na ultima parte do requerimento pergunta-se 
quo providoncias tern tornado o governo para o 
resgato das vias ferreas da Babia o Recife ao Sao 
Francisco e consequente reduogao das bitolas. 

A osto respoito deelaro ao Senado que nao ha 
providencias tomadas ; mas ha o siucero desejo de 
tomal-as, 

E' o quo tinha de dizer. 

O Sr. "Viria-to do .^lodoii-os : — 
Ouvi com a maxima attengao as palavras do no- 
bre Frosidente do Conselho em relagao as estra- 
das do ferro de qua tratou o nobre senador pela 
provincia da Bahia, o Sr. conselheiro Saraiva. 

Nao vojo razao alguma para a demora que 
teve o governo passado e para as hesitagoes do 
governo actual cm chamar immediatamente a si 
a propriedado das estradas de ferro de Peruam- 
buco o da Bahia. 

Sr. presidente, as estradas de ferro de Pornam- 
buco c da Bahia chegaram ao ponto de se tercon- 
cluido o tempo marcado para o resgate dessas 
mesmas estradas, principalmente a da Bahia. 

Si acaso o governo tivesse dUflculdade de levan- 
tar capitaes para o resgate dessas estradas, e 
carecesso para isso de recorrer a emprostimo 
estrangeiro, eu diria que o governo procedia bom 
nao as rosgatando ; mas nao so trata disto, trata- 
so de uma estrada que pode ser resgatada por 
moio de apolices da divida publica nacional, de 
que o governo tern do dar o numero necessario 
para perfazer a mbdia do rendimento da estrada 
nos ultimos quatro ou cinco annos. 

Nao ha, pois, nisto difflculdade alguma, porque 
nao creio que o governo deixe de ter credito para 
levantar mn emprestimo interno; e trata-se de 
uma necessidado que o governo deve satisfazer, 

porque dara uma grande economia, que nao pode 
andirem meaos de l.OiXhOOOSOOO. 

Isto quanto a estrada. da Bahia,'; quanto a de 
Pernambuco, creio que em breve estara concluido 
o seu tempo de resgate, sija nao esta; linal- 
mente, quanto a estrada de ferro de g. Paulo, 
direi que essa ain^.a nao concluiu o tempo para 
ser resgatada; so daqui a tres annos sera possivel 
o seu resgate, que tambem 6 feito por apolices da 
nossa dividi publica, sem ser necessario recorrer 
a emprestimos externos. 

Agora, quanto a uma questao que ultimamente 
se levantou, sinto quo o Sr. Barao de Ponedo nao 
achasse um amigo para defendel-o dus arguigoes 
que Ihe foram feitas pelo Ministro da Agricultiira, 
a respeito da intelhgencia que se devia dar aos 
artigoi da concessao que tratam do resgite 
daquella estrada e da divisao dos lucros que o 
governo tem tido com a companhia. 

A injustiga que se fez ao Sr. Barao de Penedo 
foi de tal ordem, quo eu, qua infelizmente nao 
tenho relagoas com S. Ex., flquei espantado e ia- 
dignado, porque vi tnt iroSr. Barao de Penedo 
como se trata um pequeno cmpregado, sem im- 
portancia alguma. 

Disse-se que o Sr. Barao de Penodo nao cum- 
priu o seu never; mas elle o cumpriu ; o governo 
e quo nao tem razao, porque entendia que elle 
devia dividir sempre os lucros com o governo. 
B' um verdadeiro absurdo ; e, especialmente 
tendo-se em vista os dous artigos que tratam 
disso, nao ha absolutamente cousa alguma que 
possa sustontar essas opiniOes do governo. 

Pelo contrario, desde que a companhia paga os 
dinheiros que rscsbeu do governo e os juros ; 
desde que piga os dinheiros, que o governo fez 
com que ella nao pagasse, da desapropriagao de 
terrenos, predios, etc. ; desde que a companhia 
paga tambem os direitos que deixou de pagar, 
para o que existem ins concessoes artigos espe- 
ciaes, e consequentemente uma cont i se dove 
abrir para tal flm ; desde que ella faz tudo isto, 
como b que o governo atreve-se a dizer-lhe : 
—«Ainda ijue V. tenha feito todos esses pagaraen- 
tos, h i de dear meu socio a forga ? » Isfo nao se 
comprehende. 

Foi essa a, interpretagao que o governo deu, 
com o flm de nesgostar ao Sr. Barao do Pe- 
nedo . 

Era melhor que Ihe dissesse;—logo «Saia.» Por- 
suadi-mo de que o Sr. Barao de Penedo tivesse 
pessoas que o defendessem o o governo devia ser 
o primeiro a tomar a si a defesa desse diplomata, * 
que tao bons servigos torn prestado, pelo raonos 
reputados taes. 

0 Sr. Henrique d'Avila:—A posigao delleera 
esquerda ; tinha do attonder aos interesies da 
companhia e aos do governo. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Kilo attendeu 
tanto quanto podia attonder, e o erro foi das con- 
cessOes, que. na minha opiniao, muito desastrada- 
mente flzeram do represeutante do Brazil na In- 
glaterra um director de companhia. (Apoiados.) 

0 Sr. Henrique d'Avila : — Pago pela com- 
piinhia. 

0 Sr. Viriato de Medeiros :—Ou antes, pago 
pelo proprio governo duplamente, isto b, corno 
plenipotenciario e como director de companhia. 

Em summa, o que b quo as companhias, quo 
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tem canvidasde bom senso, porlem fazer. qnandoo 
governo manda-lhes dizer uaqui :—« F<i?am isto, 
aquillo, e aquiilo outro ? » 1-11 .s riem-se e com 
razao, porque dizem : —« rudoquanto temos feito 
esta approvado pelo governo, quo tem aqui urn 
representanto, o qual e nosso socio, nosso dire- 
ctor e tem approvado tudo.!i> 

OSr.Meirai>e Vasconcellos : — Nesse ponto 
tem V Ex. toda a razao. Qu mto, pordm, ao acto 
do governo, pareceu-mo bem justibcado Nao tiz 
estudo especial. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — Eu flz estudo 
especial; e uma cousa que brad i aos cbos, que 
indigna. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos: — Parece-me 
que nao. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:— Eu nao quero 
alongar este discurso; quando se discutir o orqa- 
mento da agricultura terei occasiao de tratar- 
desta questao detidamente, e ontao mostrarei 
que a decisao do governo em relegao a intelli- 
gencia dada as concessdes feitns a companhia da 
estrada de ferro de Santos a Jundiahy, e verda- 
deiramente cerebrinn, nao tem outro nome, e que 
com esta cerebrina interpretaQao vai o governo 
offender no fundo d'alma a urn empregado que 
cousidero distineto, porque penso que o e, e por- 
que tem recebido da parte do governo as maiores 
provas de distincgao. 

Li e reli, estudei a questao e cada vez acho 
.peior o procedimento do governo; nao 6 do go- 
verno passado, e do actual. 

Senhores, voltarei agora a estrada de ferro 
de Pernambuco. Fallou o honrado Presidente do 
Conselho nos contractor que se tizeram; mas b 
preciso discriminar, determinar bem as bpooas... 

0 Sr. Jo ao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Principalmente di execugao. 

0 Sr. Viriato de Medeiros :—Nao confunda- 
mos. Si o cont.acto fo»se um contracto em globo, 
bem; podia-se qinda dizer: 

« Quem fez o contracto de uma vez pro edeu 
mab, mas fez-se um contracto com unidade de 
pregos; aqui tenho esses pregos; ora, quem ava- 
liou a estrada, quem ontregou os cofres publi- 
cos aos empreiteiros ? Sobre isto foiqueV. Ex. 
nao quiz dizer. m 

Senhores, quando se tizeram esses crntractos, 
6 preciso nuo se saiba, era Presidents do Conse- 
lho o flnado Marquez de Caxias, e foi com os mi- 
nistros que com elle serviram... 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho:)— 
Fallei da execugao. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : —V. Ex. me 
desculpe. Foi com esses ministros que se tize- 
ram esses contrmtos illusorios, porque, como 
muito bem disse V. Ex. nem 25 % foram empre- 
gados nas obras. 

As uni'lades de prego foram de tal ordera, q ue 
nao havia possibilidade de se fazer obia por me- 
nos ; e diz-se que foi execugao ! Qual execugao, 
senhores ! 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
A execugao levou o prego ao dobro. 

6 Sr. Viriato de Medeiros:—V. Ex. mo 
desculpe ; b de simples intuigao. quem quer ter 
uma ponte de cantarja, ha de dizer ao emprei- 

teiro:—« Nao a faga com boa cantari i ? » 0 cul- 
pado nao b o engenheiro que execut i a cousi 
ccmo deve ser executada. Si se trata de alvena- 
ria, o engenheiro deve dizer ao empreiteiro : 

« Faga como deve ser feita. » 
Agora pergunto: si o prego 6 de chapbo ar- 

mado, a culpa e do engenheiro ? Nao. 
Os ministros tazem maus contractos, e depnis 

langam a culpa sobre os engenheiros. 
0 Sr. Fernandes da Cunha: — Quemelabora 

as bases para a celebragao do contracto nao 6 o 
pessoal teclmico ? 

0 Sr. Henrique d'Avila :— Sempre se ha de 
encontrar um engenheiro no principio de tudo. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:— Si os ministros 
entendessem do negocio, nao se deixavam onga- 
nar... 

0 Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra):— 
Hei de responder a V. Ex. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Mas tomam con- 
selheiros maus ou quo aconselham de ma fb. 

Em summa, o que, em regra, so da entre nds, 
b o segumte : os ministros, que sao geralmente 
pessoas lionestas, pessoas drgnas ile toda a con- 
liang i, silo completamente alheiosas proflssOes de 
que vao ser chefes. 

O Sr. Thomaz Coeiaio (ministro da guerra): — 
Pego a palavra. 

0 Sr. Viriato de Medeiros;—0 que acontece? 
vcontece isto : b que elles sao mais ou menos 

engazopados. 
0 Sr. Henrique d'Avila:—Engaznp idos por 

quem f Pelos engenheiros t 
O Sr. Viriato de Medeiros :— Nao sei ; oque 

sei e que elles o sao por muitas pessoas, que os 
compromettem, pelos advogadoi admiuistra- 
tivos. 

OSr. Henrique d'Avila :— Quaes sao esses 
advogados administrativos ?y que tbm elles com 
isto ? 

0 Sr. Viriato de Medeiros ;— Nao sei quaes 
sao. 0 que quero dizer b quo ha essns pessoas que 
engazopam os nohres ministros e quo fazem pra- 
ticar actos do tal ordem, que reilmente tornara-se 
escandalnsos perante a moralilade publica. 

Tenho concluido. 
A discussao ticou adiada pela bora. 

ORDEM DO DIA 

MEIO-SOLDO 

Entrou em 2a discussao e foi sem debate appro- 
vado e adopt ido para passar a 3a, a proposigao 
da Caraara dos Deputados, n. 37 do 1887, auto- 
rizando o governo a conceder meio soldo a D. Am- 
brosina Rosa de Jesus, mai do alferes reformado 
do exorcito Joao Soaros Baptista Machado. 

0 Sr. Lima Duarte (pela ordem), roquereu 
dispensa do intersticio para a 3a discussao da pro- 
posigao. 

Consultado, o Senado concedou a dispensa no- 
dida, 1 
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. kespost'a A falla . do Tirnoxo 

• 
, Proseguiu a discussao do projecto de resposta a 
Falla do Tfirono, com as emendas offefecidas. 

o Si*. .Toiio .VlilVcdo (prssidente do 
conselhn) Sr. prosidente, o nobro senadpr por 
Minas Geraes, inieiando oste dobate, disse que o- 
ministerlo 10 do Marco ha via usnrpado uma re- 
forma liberal; quo osta re forma cxige ifiuitas 
outras, tambem liboraes,-e que d miilisterio esta 
na ma posigao do falsear a vida dos p irtidos ou 
comproraetter as iustituigOes, nao teudo forgas 
para satisfazer as aspiracOes uacionaes. 

Dahi a couclusao, ([u'e 6 facil tirar: minis- 
terio 10 de Marco, sem razao para contiriuar. no 
podor, obrigado a uma restituigao do con- 
sciencia. 

A esso libollo de reivindieagao o nobre relator 
da resposta a Falla do Throno offerecsu bri- 
Ihante o docisiva coutrariodade. Entretanto 
devo accrescentar alguma cousa, quo se refere do 
modo mais directo e pessoal aos ministros 
actuaes. 

Souhores, a primeira allegagao 6 que o mitiis- 
terio usurpou uma reforma liberal. 

Desconliego a doutrina que confere o privHegio 
das roformas sociaes, ou de quaesquer* reformas 
politicas, a*um so partido. 0 que sei d que o par- 
tido conservador, aquelle quo em toda "a pirto 
e em todas as circumstancias. mais flel teuha sido 
ao sou programma o as. suas tradigOes", nunca so 
recusou, no momento dado, a obrigagao de.rea- 
lizjir reformas quo estojam amadurecidas na opi- 
niao publiea. 

Mas, sonhores, indaguemos por que motivo a 
reforma do clomento servil pertence ou deve 

■pertebcer exelusiv.unente ao partido liberal. 
Gomo questao social ? Gravissimo erro com- 

mcttoriam aquellos quo a quizessen\ encerrar nos 
' ostrcitos limites do um partido. 

0 Sr. Teixtsira iuxiOR;—Apoiado. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidentedo comcdho) :— 
Questao dosta ordem precisa do concurso de todos, 
c«igo o maiornumero de adhesOes, dove necessa- 
riamelite saliir das fronteiras partidarias. 

■ Vira a allegada incompetoncia dos principles 
pelos quaes sedirigea esgola-conservadora ? Mas_ 
o nobre senador nao tern razao, qualquer que seja' 
a ordem em quo procure exenjplos o autoridades. 

Sera na ordem politica? Em que paizdo mundo, 
debaixo dos principios do direito. publico moderno 
o sob a civilisagao christa, ja houve parlido con-, 
sorvador. a quo repugnaSse a extincgdo da escra- 
vidao ? Ao contrario, os exemplos que o nobre 
senador alii procurasse seriam to los no sen- 
tido do contirmar que esse partido sempre prestou • 
cooperagao activa para tao importante facto. 

Sera lia ordem juridtca, visto. que tal reforma 
entendo com o direito de propriedado ? Tambem 
ahi o nobre senador encbntr.lri i ;is mais notaveis 
autoridades conservadoras assignalaudo o papel 
commura aos' dous partidos. 

Senhores, entre as cscolas de direito existe 
uma quo, do certo, representa-o olemen to con- 
servador do direito: c a escola historica. Pois 
bem; o chefe desta escola, Savigny, tratando da 
propriedade servil, demonstrando que ella nao 
tinha base scientiflcae legitima, e nenhuma con- 

v. n 8 

digao do mqralidade, apontou em relagao a'pro- 
priedade • legitima, aquellaque aos eonservadores 
cumpre manter, o perigo de ser enfraquecida e 
contaminada pela coexistencia da? propriedade 
illegitima, immoral o insustentavel. 

Foi o jiroprio Savigny quern, em 1839, escre- 
vendo a ,este respeito,- dizia que «om nenhum 
Estado chrlstao da Europa se admittia'a ppssibili- 
dade da escravidao, c, quanfo a America, que a 
questao da sua aboligao era qma das mais sbrias 
lutas reseryadas a geragao futura*. 
for qualquer lado, pois, que encaremos a.ques- 

tao, ou na ordem politiea, ou na ordem juridica, 
ou, si quereis, na ordem religios i, nao lia razao 
pela qual .se possa dizer quo o partido conserva- 
dor seeximisse, em tempo algum, de cooperar na 
refqrnja servil. 

Ora,. estudemos ontre nos os factos.. Vamos 
procurar o elemento lustorico desta questao. 

Senhores, desgragadamente herdamos a escra- 
vidao. Em 1831 b Minjstro Feijo prohibiu p tra- 
flco ; porbm de'pois, aiuda mais desgragadamente, 
apezar da lei, prevaleceu aquelle deploravel o 
tristissirao apophtegma de um dos mais illustres 
estadistas do Brazil: « a civilisagao nos veiu da 
Costa d'Africa.-» 

0 Sr. F. Belisario:— Mas elle nao disse isto 
para sustentar a escravidao. • " 

<1Sr. Joao-Alfredo (presidvnte do conselho): 
— Mais tards Euzebio do Queiroz, o mais auto- 
rizado dos ponti.fioes da'grey couservadora, ao 
menos o pritneiro que teve este titulo, muito 
longede concordar com Bernardo de Vasconcollos, 
poz liombros fortes a grande empreza de extin- 
guir o trafico, o que conseguiu, tornando immor- 
tal o seu norae. 

. Senhores, si a evolugao formou-se em ambos 
os par.tidos que desejavam a extiucgao da escra- 
vidao, ou vos pqrgunto": quaes os chefes liheraes 
quo se adiantavam a S. Vicente, a Inhomerim, e 
mais tarde a Rio Branco, quando se fez a re- 
forma de 1871 ? Com que elementos ella trium- 
pliou?Com os dos liberaes ? Mas a Cairfira- era 
uuanim.eTnente conservadora. Foi aqui no Senado 
que o governo eucontrou o concurso do-ambos os 
partidos. 

0 Sr. Affoxso Cblso Mas ja achou o pro- 
jecto preparado pelos liberaes. 

0 Sr. Joao Alprijdo (presidents do conselho): 
Nao faga o nobre senador nenhuma reivindi- 

cigao; eu estou tratando -da- questao pelo lado 
conservador: sei e nilo nogo a parte que cabe ao 
partido liberal. (Apartes.) 

Do 1871 para ca a ovolugao progrediu, ainda 
no seio do ambos os partidos; e si do lado li- 
beral appareciam, eiltre grandes resistencias inti- 
mas, homens que se adiantavam, do lado'con- 
trario o illnstre senador pela Bahia, meu nobre 
chefe, o honrado Sr. Barao do Cotegipe, procla- 
mava em 1884 que .o seu pariido queriq, podia 
e devia resolver a questao. 

Estabelecido, port into, que a' idba caminhou 
sempre entre os dous partidos e coin o concurso 
de ambos, que nunca foi privilcglo de nenhum 
delles, o que impedia quo o ministerio 10 de Margo 
tomissea si a realizagao da aeforma ? Nilo com- 
prehendo as razoes por que nao o podesse fazer. 

E o nobre senador pela Bahia, meu illustre 
chefe,. nao se limitou ao programma de 1884, con- 
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flrmou-o com a acgao de 1885, tomando a si e cftn- 
cluindo a reforma comecada pelo ministerio li- 
beral . 

Ha, senhores, nesta questao urn ponto que me e 
pessoal e cuja discuSsao eu desejara evitar. Entre 
as razoes da incompetencia do ministerio para 
Bxecutar o programnia que se conhece, e que 
com relagad ao elemenlo servil ja estabxecutado, 
flgura aminha supposta ineoherenciadizem que 
sou um desertor, qqe sahi-do raeu posto... 

O'Sr. Dantas:— Sabiu, mas sahiu bera. 
Q Sr. Joao Alfredo {presidenle do conselho):— 

Senhores, desde ja declaro que, si eu Cos so um 
incoherente ou um convertklo da-.ultima hora, 
aceitaria de bom grado todas as cmsuras appli- 
caveis a ineoherencia, contentando-me com a sa- 
tisfaqao de ter resgalado uma culpa. * • 

0 Sr. Dantas Muitobem ! 
0 Sr. Joao Alfredo (presidenle do conselho):— 

Mas nao ; nao sou um desertor, nem jamais oc- 
cupei a posigao.que me foi aqui assignalada, quan 

■ do se discutiu o projecto que esta convertido na 
lei de 13 de Maio. 

Em minha \ida politica, isto e, quando comecei 
a viver para a politica, a prjmeira vez que se 
susciteu a questao foi em 1871, e entao nao tive 
de, combater junto aquelles que hoje dizem que 
fugi de sua companhia ; combati oo lado do 
Visconde do Rio Branco, com toda a decisao e ftmi 
o maior esforgo. 

Correram os annos, e antes que se dessem as 
manifestaqOes de 1884, eu ja as tinha foito emdi- 
vorsos logares e occasioes, com a differenqa de 
que nao era propagandist;), nem queria levar 
a scisao ou a indisciplina ao seio do meu 
partido, diminuindo-lhe a forqa, para adiantar a" 
solugao do problema, quando ainda naoeraoppor- 
tuna. Tambem entao nao- p'ensavam, nem es- 
tavam commigo aquelles que dizem hoje que eu 
desertei. Nao'! Nunca abandonei as minhas 
ideas. 

NeSso mesmo anno, fui o primeiro a applaudir 
as declaraqoes do men preclaro chefe e mestre, 
que estava de accdrdo commigo. 

Em 1885, quasi todo o partido conservador, 
com raras oxcepgoes, approvou a reforma ; quern 
nao a approvou foi eiactamente aquelle illustre 
chefe, que hqje diz que eu fugi de seu lado. 

Ja se vd que haoe justa a accusaqao. 
Mas supponhamos que a miuh i posiqao anterior 

nao permittia os factos recentes... 
Convdm notur desde j a quo nesso mesmo dis- 

curso .que proferi, e que tive a honra de ver citado 
em parte, declarei que o que eu queria era .uma 
soluqao mais adiantada, com o concurso dos 
proprios lavradores. Expriraia a esperanqa 
de que elles mesmos tivessem a espontanoa iui- 
ciativa que ultimamente se veriticava, quando 
fui chamsdo para organizar ministerio. 

Mas supponhamos, dizia, que eu era um dos 
mais emperrados ; supponhamos que eu votava 
com o illustre chefe, a seu lado, na cadeira em 
que elle imaginou ver-me sentado, quando disse 
que o abandonei : porquo nao se considera a 
minha posiqao posterior ? porque, para ver. Si 
existo ou nao ineoherencia, npo se compara o meu 
procedimehto do anno pissado com o de hqje, em 
vez de femontarao de 1885? 

0 anno passado,. na occasiao em que foi cha- 
mado para o ministerio um raeu illustre compro- 
vineiano, que nao aceitou a pasta sem enten- 
der-se commigo, e-a quem francameiUe eu disse 
tudo que pensava e pretendia fazel' sobre a 
questao qumdo julgasse opportuuo, fui interro-. 
gado nesta casa e respondi que . reservava as 
minhas opinioes. Mais tupde pronuriciei-me aqui 
mesmo em termosbistante decisivose com oapoio 
de muitos conservadores. 

Estilvam entao commigo aquelles que bra mo 
accusam do"desertor? Nao ; e bem se ve que re- 
cebi gravissima injustiqa quando tive ainsigne 
honra de ver citado o meu discurso de 1885. 

Senhores, o facto que eu assignalava. em 1887, 
acompanhando meu illustre amigo q collega, d 
Sr. Miuistro de Estrangeiros, ora ausente- era 
S. Paulo, era que a opiniao tinha caminhado de 
modo que ninguera mais podia pesistir-lhe e que a 
reforma forqosamente tinha de ser feita. 

Esta minha declaraqao era apoiada por illustres 
chefes conservadores, outre os quaes o nobre se- 
nador pelo Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Junior, 
que se levantou depois de mim para advertir a 
seus comprovincianos- de que esta questao havia 
de irapor-se de maneira quo nao restaria outro re- 
curso sinao fazer-se a reforma. 

0 Sr. .Teixeira Junior: — Apoiado ; como 
impoz-se. 

0 Sr.'Joao Alfrbdo (presidents do conselho) ; 
— Houve cqnversdes rapidas, diz-se; suspeitam-se 
influencias estranhas e inconstitucionaei para a 
mudqjiqa da.opiniao. Dondo tiraes esta crenqa ? 
Dasvot.iqoss anterioresda Camara dos Deputados 
em apoio do Ministerio passado ? (Pausa.) 

Senhores, aldm do facto que foi revelado pelo 
nobre Ministro da Agricultura, que tambem per- 
tenceu aesso Ministerio, do quad foi leader ; aldm 
da su i declaraqao de que encontrou sempre dijti- 
culdade invencivel em sef collocada uma questao 
de contianqa no-terreno da reforma do elemento 
segvil' posso dizer que mais ^le 40 membros da- 
quella Camara procuraram-me diversas vezes, 
mostrando certa impaciencia porque nao se queria 
adiantar a soluqao do problema. 

Eu sempre Ihes disse — nao estabeleqamo.s dis- 
sidencia ; nao convbm fuzel-a. A questao "haale 
caminhar, ha de ter sua opportunidade; devemos 
esperar quo esta se mnnifeste. 

Os votos que davam os deputados a que me re- 
tiro tinham a mesma signiticaqao do meu. 

Pronunciando-mc, perante os proprios ministros 
e meu amigo e collega Sr. Antonio Prado, 
contra a interpretnqao do regul unento que moti- 
vou grande questao e deu logar a uma fiftao, eu 
dizia ; Nao devemos. faz.er cabedal disto, alte- 
rando.as nossas boas relaqOes com o ministerio • 
o augmento do prazo pira as deducqoes annuaes 
no preqo dos escr.ivos reduz-se a dezenas de mil 
reis ; nao insistamos nisto, porque quando o 
valor do escravo reduzif-se'a dezenas de mil reis 
nao teremos mais escravidao. . Nao vale, pois, 
a pena, acrescentava eu , perturbar a har- 
monia no seio do partido conservador, nem des- 
gostar os illustres cavalheiros qne formam o ga- 
binete. Era p sacriiicio da ophiiao individual, sa- 
criticio queos homens dos mais importantos par- 
lamontos tem feito, e entre outros me occorre um 
notayel politieo da Inglaterra quo, depois do 
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haver manifestado sua' opiniao, clella cedeu por 
amor da discipliiia, sacrillcando as boas razoes 
cjue tinha as (Jug do seu chefe ouvira, fvacas e 

. improcedentes. 
Nao houve conversao da parte do niuguem. A 

aboligaoreMizou-se naturale paciticimente. E quo 
meios foram os empregados ? Quo inflnencia ille- 
gitiina e inconfessavel fez esta reforma, para a 
quid cooperaram os dous partidos, nas duas ca- 
maras, [lor modo quo nunca so viu em parlamento 
algum-? 

Pois estaremos todos tao corromi>jdos, que al- 
guma influencia estranha, illegitiina, inconfes- 
savel, pud.esso dominar a qu isi una'nimidado do 
parlamento, manifestando-se contra o projecto, 
nesta caga, apenas oinco votos, e, na outra, 
novo ? 

Alguem tern culpa desta reforma, que 6 uma 
origem de males, como se tem dito ? Quem a tern ? 
(Pawto.) A Nagao em- mass'a. Todas as classes 
prouunciarara-se ; tudo revelava a vontadana- 
cional e de modo lirme. Crime seria a resistencia; 
crime.havena, si-essa iniluencia, a quese attribue 
o projecto que hoje <5 lei do paiz, quizesse, contra 
a vontade nacional, .manter Uma ordem de cousas 
inteiramcnte insustendavel, queia pouco a pouco 
se esboroando e cahindo. (Apoiados.) 

Senhores, o nobre senador pela provincia de 
Minns-Geraes attribuiu ao ministerio o processo 
rapido por que "se.fez a reforma. 

0 que eu ja disse responde a esta accusagao". 
Entretanto, repito bom alto: o ministerio nao 
entrou em accordo a respeito do seu projecto, 
nos termos em que o apresentou, com um s6 
dos adversaries, nem se fallou a um so de- 
pntado no senlido de .mudar de voto. 

Iniciada a reforma, em uma e outra casa 
do parlamento, por quasi unanimidade, pediu-se 
quo fosse votada immediatamente, quasi por 
acelamagao. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Nao censurei 
esto facto. 

0 Sr. Joao Alfredo (preside,Ue do conselho):— 
Havia o ministerio de impedij1 semelliante ma- 
nifestaqao patriotica, solemne, sem exemplo 
no mundo, para diminuir a forgx moral da 
sua idda, que se mostrava apoiada na opiniao 
nacional ? 

■ O ministerio aceitou o processo que ambas 
as camiras quizeram, e nao admira que a 
camara dos jovens enthusiastas,'mais ardente 
do que esta Sibqria, tivesse usado daquelle 
processo, quando os patres conscvipti soguiram 
o mesmo caminho, sem que -isto imp/imisse 
nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma illega- 
lidade a a'cgao do governo. 0 quo ha que no- 
tnr, portanto, no facto ? Era ainda a signi- 
ficacilo de que tratava-se do" uma reforma 
pedida e apoiada pela opiniao nacional. 

0 Sr.Dantas ;—Rad icalmen to -social. 
0 Sr. Joao Alfredo, (president do comelko) 

Radicalmente social e da dignidade de todos os 
hrazileiros. 
' Senhores, notarei de pnssagem unia contra- 

plicgilo muito seilsivel. Para uns, o_ ministerio 6 
"revolucionario, sahe do raolde dos processes de 
seu.partido, quebra"todas as difflculdades, salta 
todas as barreiras ; para outros, nao tem merito 
algum ; colhia um fructo que cahia de maduro ; 

| quaesquer sete homens de casaca podiain resol- 
ver 6 pro dema da escravidao. 

Mas sois contradictorios. 0 ministerio nao quer 
attribuir a si aquillo a quo nao tem diroito ; nao 
quePsinao uma parte : interpretou bem e fiel- 
mente a vontade nacional, levou ds Camaras uma 
reforma que a nagao queria. Nada mais. 

0 ministerio fez um bem? Fez um mal ? 
Digo que, no systema de governo que temos, 

nunca 6 um mal executar a vont ide da nagao. 
Esta 6 a lei suprema; a que todos estamos 
sujeitos ; ou entao este regimen deve desappa- 
recer. 

Do que tenho dito dSduz-se que ha injustiga 
muito grave nessa respousabilidade, que si des- 
loca para ir procurar regides inaccessiveis a cen- 
sura. 

Nao, sejambs leaes e justos; nao houve^sinao 
cumprimenfo do dever, que a coristituigao'agsi- 
gnala, deobservar e acompanhar as cori'entes da 
opiniao publica/ 

Senhores, em qualquer reforma, qnando sao 
feridos os interesses particulares^is homens mais 
prudehtes, os maiores estadistas tem sempre eon- 
siderado taes interesses: 6 uma razao -de Estado, 
a que muito se deve attender; mas' esta questao 
caminbava tanto que os mesmos proprietaries, 
reforgjndo a propaganda, faziam e^pontanea- 
mente o sacriflcio -da sua propriedade. 

Dava-se isto em provincias inteiras ; e nao sei 
que na do Rio de Janeiro se possam apontar mais 
autorizados ropresentantes do partido couser- 
vador e da propriedade agricpla e seryil do que os 
illustres Conde de Araruama e seus irraaos, e os 
Condes de S. Clemente e do Nova-Friburgo. 

Chegara, p'ortanto, a occasiao em que ao go- 
yerno nao se apresentaya mais o obstaculo da 
resistencia dos interesses' privados, a que era 
preciso 'attendee de modo razoavel. 

Diz-se: «vdde bem a imprudencia de josso 
acto ; o paiz agita-se, os instituigOes estao em 
perigo, as manif stugoes multiplicam-se »; e estas 
observagSes partem as vezes dos meus co-rbos 
ou cumplices na reforma. 

0 Sr. Affonso Celso;—0 que esses co-rbos 
dizem b que b preciso caminhar. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Ha manifestagoes contrarias. Mas, senhores, tomae 
bem era consideragao que,. para avaliar do 
effeito de qualquer reforma, b necessario pesar 
as manifestagoes favoraveis e contrarias ora, 
com referencia a abohgao da escravidao, o 
maior numero, a quasi unanimidade das manifes- 
tagoes tem-lhe sido favora^el. 

Ha manifestagoes contrarias.; mas o tempo e a 
reflexao hao de produzir em gertos espiritos 
juizo mais cordato : em outros isso b impossivel, 
o o governo com estos nao contava, nem conta. 

Na. sua historia do Brazil fefere Southey que 
certa velha antropophaga, convertida a reli- 
giao catholica, na extrema velhice adoeceu gra- 
vemente. Um padre jesuita que foi vel-a, achan- 
lio-a muito abatida, perguntou-lhe por que nao 
tomava.alimento, e si desejaVa alguma cousa; 
ella, lembrando-se de seus antigos tempos, res- 
pondeu-lhe que muito desejava saborear um 
dedinho bem assado de tapuia novo. (Riso.) 

Aquelles que se educaram no regimen da'es- 
cravidao, e nao tem bastante'largueza de espirito 
para. aceitar uma reforma imposta pela civili- 
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sagao e pelo progresso, ficarao como a volha 
antropophaga, nao se resignarao, ate o flm de 
sens dias, ao facto de nao terem mais es- 
cravos; hao de reproduzir a lenda da aguia 
branca da Noruega, quo nao quiz ligar-se-com 
as aguias- de outra especie, quando ella era a 
unica que restava da sua raga, e iudo cravar as 
garras e o bico em uma das agulhas do Dovre, 
ahi pereceu. (Riso.) 

Nao hao de ser poucos os saudosos do tempo de 
escravos, mas a maioria da nagao aceitou a 
aboligao, e, fago esta jdstiga, aos desgostosos : 
os factos, espero em Deus, hao de convencel-os 
de que a reforma nao troirxo nenhum mal ao paiz. 

Falla-se em manifestagoes republicanas, diante 
das quaes o governo deve aterrar-se. Senhores, 
o que valeriam instituigoes que. estivessem de- 
pendentes de tao fraco .fundamento ? 

E' hovo, porveritura, na historia o facto de 
apparecerem conservadofes descontentes t Nao 6 
conhecida aquella emigragao, deque falla Macau- 
lay, que se deu no tempo do Jorge I, quando os 
conservadores tjasladavam-se para o mais adian- 
tado liberalismo, ,e es liberaes para o mais liel 
cortozanismo ? de modo que,-diz elle : « Era o 
camello emigrandd das areas-da Arabia para as 
neves da Laponia, e a renua emigrando das neves 
da Laponia para a Arabia. » 

Ha parigo f Nao, senhores, repito que, si as 
instituigoes dependessem da continuagao, por mais 
alguns annos, do trabalh® escravo, estariam fatal1 

mente condemnadas. (Muitos apoiados.) 
Ha perig» ? Nao sei; a vqntado nacional de- 

cidiru. 

OSr. F.Belisario:—Edevemos acompanhal-a, 
nao e ? , 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do complho):— 
Esta claro ; quern pode oppor-se a vontade nacio- 
nal ? Qua! 6 nosso direito publico ? Todo elle 
apoia-se na soberania da.Nagao ; o eu sou cohe- 
rente e solidario com este principio. 

0 Sr. Dantas:—E' a doutrina constitucionaK 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
"Meus senhores, eu vejo defensores extrenuos das 
instituigoes monarchieas; eu vejo ambos os par- 
tidos constitucionaes dispostos a manter a obra 
politica dos seus antepass;rtios, tao necessaria para 
a integridade deste vasto Imperio, que so pelos 
designios providenciaes pode resistir a invasao 
poderosa dos francezes,- dos hollandezes e dos 
hespanhoes; pode resistir atodas as dissens58s.e . 
amparar o Throno na iri|ancia do Imperial Pupillo, 
eutregue so ao patriotismo dos Brazileiros. 

Qual e o effeito que podem agora produzir pro- 
nunciamentos republicanos, quo nao seja da 
maior honra, do maior valor historico para a 
raonarehia, que tao brilhantemente flgurou na 
solugao da nvigna' questao? (Muitos apoiados.) 

Senhores, eu nao me engano, fago justiga in- 
teira a todos os partidos e, quando fallo de uma 
ou outra manifestagao individual, do um ou outro- 
sentimento pessoal, esta claro qnp nao mo refiro 
a colleetividade. Euandava pensando queo'sses pe- 
rigosexagerados das instituigoes eram para alguns 
a escada de Jacob, vista em sonhos; e lioje, lendo 
um-discurso pronunciado liontem na camara, vejo 
que-a mtragem tem-duplo efl'eito; a'outros se 
aflgura a minaque conduzaosthesourosdaindem- 

niza'gao (oh! oh)! Esta isto. em um discurso publi- 
cado hoje. . 

Senhores, continuo flrme no meu terreno, e 
repito; confio no patriotismo dos brazileiros, na 
forgadas- nossas-instituigoes e, si ellas nao valem 
sinao taes interesses, seu caminho esta feito: nin- 
guem, nem nos conservadores que flzemos a lei, 
nem vos liberaes que nos apoiastes, podoremos 
em tal caso deter o carro da rovolugao. 

Eu nao tenho medo, torno a dizer : o facto nao 
se da unioamente no BhiziL;. tem-so dado em 
muitas partes. Qpanto aquellas transformagOes 
passageiras, diz ainda Macaulay quo os partidos 
na Inglaterra lutaram o .trocaram os seus papeis 
algumgs vezes, de modo que reproduziam o es- 
tranho facto reforido no Inferno do Dante : « A 
serpeute e q homem lutam, dilaceram-se, e/lelm- 
proviso, a serpente converte-so em homem e o 
homem torna-.-e serpente.» Quando-estamos des- 
gostosos comegamos a descrer das instituigoes : 
quando estamos satisfeitos, as instituigoes passam 
a ser excellentes. 

Nao comparto, repito, os, mesmoB receios, nem 
mo julgo obrigado a aceitar qiutlquor programma 
que me seja imposto para avitar taes perigos. 

Mas quo politica fara o ministerio dcpois-da re- 
forma de 13 de Maio ? 

0 Sr. Candidude Oliveira:.—Essa Oa qQestao. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 

Respondo hoje, como responderia hontem, ou em 
annos passados : farei a politica larga e progres- 
sista que aprendi debaixo das ordens de Rio Branco 
{invilo bem); farei politica larga, procurando dar 
satisfagao,no3 limites possiveis, a todas as aspi- 
ragOes nacionaes. (il/wiio bem.) 

0 Sr. Affonso Qelso : — Muito bem ? Mas eu 
nao' entendo. 

0 Sr. Gaxdido de Oliveira:—E' precise por os 
pontos nos ii." 

0 Sr. Joao Alfredo (president?do conselho):— 
Queiram ouvir-me. 

As reformas de que se falla sao porventura pri- 
vilegio do partido liberal? Nao, senhores; os 
partidos regulares, os partidos constitucionaes no 
Brazil tern um terreno commum : a constituigao 
com seus principi'os livres. No desenvolvimento 
pratico de taeS princlpios potfemos ostar de porfeito 
accordo: a questao quo divide os partidos 6 
somonte a de opportunidade e de limitagao desso 
desenvolvimento. 

■ Veremos si os projectos quo'pdlo governo hao 
de ser apresentadps merecem o apoio dos ncssos 
advegsirios, o quo sera para o ministerio 10 de 
Marco muito grato 4 mas, si nao merecerem, o 
ministerio ou vencera com seus amigos, ou 
tomara a resolugao que as circumstaneias Ihe 
aconselharem. 

De quo so trata ? o que esta nesto rozario do 
reformas que o nbbre senador por Minas estendeu 
desdobrando-o ? . 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Eu o achoi m 
Falla do Throno. • a 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) ■  
Perdoe-mo ; quando digo quo desdobrou, 6 porqiie 
tratando-se, por exemplo, da reforma judici iria' 
que contdm diversos capitulos, o-nobre senador 
fez do cada capitulo uma reforma ! 
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0 Sr. Candido db Oliveira : — De cada pe- 
riodo da Falla do Throno. 

0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do conselho) 
Que contdm esso rozario ? 

0 Sr. Lafayette : — Alguns grosses padre- 
nossos... 

0 Sr. Joao Alfredo (prestdoite do conselho):— 
.. .quo nunca "viflgurarem no sou rozario, o qual, 
dovendo tor os padre-nossos mais avantajados, 
nunca' os tove sinao inicroscopicos; e agora 
V. Ex. quer -que eu os tenha inuito grandes ! 

Primeiro quo tudo, uma observagao. 0 nobre 
senador nao considera que este ministorio tem 
apenas tres mezes de vida, quo, durante o tempo 
da presento sessao, torn tido somonte cerca'de 20 
dias ulois, e oxige que o rozario seja rezado im- 
mediatamente. 

OSr. Candido de Oliveira:—Foi programma 
para toda a sessao; veiu na falla do Throno. 

0 Sr. Joao,Alfredo (pvesident 'da conselho): — 
Ora, eu pejguflto: onde jil vistes exemplo do 
ministerio que flzesse indicagoes de reformas na 
falla do Throno o as reallzasse em uma sessao, 
aqui ou fora daqui ? • 

0 Sr. Dantas:— Entre essas reformas neces- 
.sariamento algumas.ha mais urgentea. 

0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do consUho):— 
Vamos ver. (Trocam-sa varios apartes.) 

As reformas deviam estar preparadas. Mas, 
senhores, eu me apaarinlio com o exemplo do 
proprio uobre senador pela Bahia. 0 ministerio 0 
do Junho, que tanto me induziu a este peccado 
mortal do que sou accusado, subiu por suas ideas 
aboliciouistas ; como 6 sabido, tin ha" seu piano 
feito, prompto, organizadoem6de Junho; mas so 
a 15 de Julho apresentou o projccto. Ora, dizei- 
rae ; andastos vos mais apressados do que nos ? 

0 Sr. Candido de Oliveira:—As Camaras es- 
tavam eutao abertas; o este ministerio teve dous 
mezes dianto de si. • • • 

0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do conselho): — 
Sim, mas dous mezes applicadds ad. estudo, ao 
prepare dos relajorios, a providencias inadiaveis, 
a que os ministerios que se organizam sempre 
torn de attender de prompto. . 

Emflm, o que posso asseverar c isto: o mi- 
nisterio t»abalha e trabalha constantemento, tem 
feito quanto e possivel para desemponhar seus 
deveres, e ha de conseguil-o. Simplesmonte ndo 
pode, nao tem forgas, nem capacidades taes que 
satisfhgam a impaciencias manifestadas pela pri- 
meira vez no parlamento do Brazil. 

0 Sr. AkfonsoCelso; — Julguei que tinha idba 
diversa dos anteriores. 

0 Sr. Lafayette:—A situagao naoe a mesma, 
a impaciencia e maior. 

0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do consplho) : — 
• Isto de julgar impaciencias e conforme a lente ou 
a bengala do Dr. Alpanus. 

0 quo posso asseverar ao nobre senador e que 
todos os projeetos estao em elaboragao... 

0 SR. Candido de Oliveira:— Muito bem. 
CtSr. Joao AvPrthdz (presidente do conselho): 

—Polo que diz respeito a minha pasta, ao que se 
pode dosdo ja realizar, mostrei no relatorio que 

a transformagao do trabalho trazia certas exi- 
gencias ospeciaes, a que era preciso acudir; e 
disto nao nie tenho descuidado um so momento. 
E' assim qiie me oceupo de dar aos lavradores os 
recursos do credito agricola. (Apoiados.) 

Yds sabeis que temos uma lei que nao so trata 
do credito real e hypothecario,- corao tambem do 
credito agricola. Sabeis igualmente que a exe- 
cugao desta lei nao tem sido a mais'conveniento 
quanto ao credito real e d quasi nulla quanto ao 
credito agricola, quo apenas um ou outro estabe- 
.lecimento tem ensaiado. 

Lei, ja temos; d preciso melhoral-a. Estudeia 
questao e estou habilitado p.ara' apresentar uma 
solugao. Mas entendique era melhor, pelo inque- 
rito que pudesse fazer, pelas consultas prdvias, 
pelas informagSes que fosse becebendo, preparar 
a-execugao da provideneia que houvesse de ser ad- 
optada pelo Poder Legislative, dp que apresentar 
projecto de lei que tivesse de flcar sem execugao'. 
Este processo me agrada mais porque, antes de 
tudo, quero os factos, os r'esultados praticos, em 
vez do palavras ou promessas vas. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Politicp expe- 
rimental. 

OSr. }o\o AhPRVDO (prcsidente do conselhq):— 
Politica experimental, d exactamente o que o 
governo deve fazer. Nao desconhego onde esta o 
mal; mas nao quiz adiantar nenhuma provideneia 
legislativa sem estar certo da possibilidade de sua 
execugao immediata, sob pena do fazer uma lei 
inefflcaz, como essa quo creou o credito hypothe- 
cario e o credito agricola. 

Politica experimental, disse o nobre senador, e 
disse bem. 

6 Sr. Candido de Oliveira : — Acho-a muito 
boa. 

0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do conseino):— 
0 governo niio pode, nestas circumstancias, deixar 
de fazer politica experimental. 

Tem-se fallado de providencias no sentido de 
conter os ex-escravos. Senhores, o ministerio, 
desde que se resolveu a propor a libertagao im- 
mediata e incondicional, seria contradiotorio, si, 
na mesma occasiao, quizesse propor uma legisla- 
gao especial contra olles. 

0 Sr. Candido de Oliveira: — Hoje nao pode 
mais. 

O Sr." Joao Alfredo (prcsidente do conselho) : 
—0 ministerio queria que os exTescravos Viessem 
collocar-se debaixo do direito commum ; o assim 
procedeu. 

Deram-se, dao-se e podem dar-se casos quo rc- 
clamem providencias especiaes ? 0 governo os 
considerara, seguindo muitos exemplos do paizes 
mais livres e mais adiantados, que tilm tornado' 
providencias especiaes para factos de corta ordem. 

0 Sr. Leao Vblloso-; —"Apoiado. 
0 Sr. Joao Alfredo (prcsidente do conselho) :— 

A nossd politica nao pode ser sinao experimen- 
tal ; e -pergunto : que factos sao esses que nos 
assustem e fagam termedo da nossa obra ? 

0 governo esta attento ; pede diariamente in- 
formagSes de fftdos os logares o as recebe - sabe 
de alguns factos isolados ; mas eu vos pergunto: 
era que sao estes factos de agora - graves e 
aterradores como eram no anterior regimen os 
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exodosde escravos conduzidosem ordemde batalha, 
sem que se Ihes pudesse enbargar o passo ? 

Demais, si entc-ndeinos que era prociso dar li- 
berdade aos escravos, havemos de querer" que 
elles constituam excepgao de todos os individuos, 
ainda de classes' mais adiaatadas, que quasi 
sempro abusam um pouco da liberdado logo que 
comesam a gozar del la ? 

A observaQao geral e constanfe e que os ex- 
escnvos nao tern provocado desordem, nao 
tem abandonado as fazendas em massa ; tem-je 
deslocado alguns, mas continuam a trabalhar. 

Senhores, em tempo de. guerra... Nao digo o 
resto. 

Vou dar aq Senado uma demonstraqao de tacs 
exageragoes. 

Ha poucos dias, recebi carta de um illustre re- 
presentante da provincia de'Mina?, meu adver- 
sario, que teve a extrema delicadeza de dizer-mo 
que,- havendo votado pda lei, nao devia fezer re- 
clamagao publica, mas communicava-me que o mu- 
nicipio tal, da provincia de Minas, estava confla- 
grado. Assustei-me, procurei noticias por tele- 
gramma. Tres dias depois, esse mesmo depu- 
tado, tendo-se transportado ao logau de sua 
resfdcncia, apressou-se a escrever-me uma carta, 
dizendo: « bouve exageragao, os ex-escravos que 
haviam sido seduzidos por um inimigo do pro- 
prietario, voltaramao trabalho; aordgm e acon- 
nanga restabelecem-so. » 

Asseverar a constancia* no trabalho da partede 
todos os ex-escravos, ou o mesmo procedimento 
de ordem e de obediencia sempre, e o que o go- 
verno nao pode fazer. E' possivel que vehjiam a 
dar-so factos graves ? 0 governo sabera cumprir o 
seu dever tao exactamento e tao corajosamonte 
quanto 6 possivel. 

Falla-se de franquezas provinciaes. 
Senhores,' eu sou um conservador creado nas 

id&is do Acto x\ddicional, e do meu chefe na mi- 
nha provincia, o homem mais st?hsato. mais pru- 
denta e mais atilado de que me teulio approxi- 
mado, costumava ouvir : — « Quando o Acto 
Addiclonal apparecen, meu irmao Luiz (referia-se 
elle ao gr.mde parlamentar Luiz Cavalcanti) 
dizia-me « Duvido um pouco da efflcacia desta lei; 
mas ella era necessari i. » Depois dizia-me o il- 
lustre Visconde de Camaragibe:—« Convencl-me 
de-que o Acto Addicional e o vapor salvaram a 
unidade do Imperio; o Acto Addicional, dando sa- 
tisfagao as ncoessidades locaes; o vapor encur- 
tando as distancias. » 

Senhores, que conservador pode' ter medo d.is 
liberdados provinciaes, das franquezas locaes, atd 
onde as tem levado as monarchias liberaes da 
Europa ? e nao so estas, mas atA as monarchias 
autoiitarias e autocraticas como as da Allemanha 
e da Russia ? Pois quern nao sabe que a Prussia 
autoritqria, depois de sens desastres, encontrou, 
em reformas de descentralisagao, vantagens su- 
periores? Quern nao sabe que, mais moderna- 
mente,-a Austria, tambem depois de sou» desas- 
tres, ainda veiu retemperar-se nas franquezas 
locaes ? (Apoiadhs, muifo bem ; apartes.) 

Nao tenho medo de taes franquezas, e declaro 
que, ate onde podermos chegar, cam a unica re- 
stricgao de nao por em risco a' unidade desta 
patria, eu chegarei. (Muito bem, apoiados, apartes), 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Perfeitamento. 

0 Sr. Joao Alfredo (presldente do conselho) : 
— Promettemo governo a reforma judiciaria, o 
esta tratando disto activamento; su'as iddas ja 
sao conhecidas da commissao do Senado. Pro- 
metteu uma lei iniportantissima, 'que mnito nos 
interessa, pois que 6 uma lei de educagao e de 
moralidade pelo trabalho, com quo se reprima a" 
ociosidade ; seu projfcto tambem ja esta iirompto 
e entregue ^ uma das commissSes desta casa. 

0 ministerio nao tem cessado de trabalhar; e ha * 
de afflrmar por factos que tem um pro ;ramma 
sdrio, na.razao das suas forgas; si agradar ao 
pai'lamento, muito bem : no caso contrario, o mi- 
nisterio, que sabe viver e vivera-pelas suas id6as, 
sabera morrer porollas. (Muito bem, muito bem. 
0 orador e comprimentado.) 

O Sr. Franco tie Sa diz quo muito 
importanie foi o discurso que o Senado acaba 
de ouvir, e isto oxplica certa hesitagao no, ora- 
dor qjie deyia.succeder-lhe, porquanto nao se 
sabia bem si a resposta cabia melho." da parte dos 
liberaes, ou dos conservadores. ♦ 

Grave e a responsabilidade que neste momcnto 
pesa sobre os paiitidos politicos. Diz-se que mor- 
reram os antigo? e que foram enterrados na 
me,ma cova em que se sepultou a cscravidao; 
e que e nobessario organisagilo do novos partidos 
com ba'ndeiras novas. 0 orador pergunt i de qua 
modo se ha de fazer essa reconstrucgao parti- 
daria. Tudo por ora 6 confusao, 6 portunto 
preciso que os homens ptditicos digam franca- 
mentera sua opimao neste.assumpto. 

E' opiniao do orador que longe de crear 
partidos novos, urge restaurar os antigos. 0 que 
se deve cxigir d que o governo seja franco e, 
caso adopte as iddas liberaes, assente praga no 
partido liberal. 

Torna-se necessario que, os partidos revejam 
os seus programmas, e quo discriminem o 
seu peso.il, deflnindo as suas iddas perante a 
nagao q agaardando as manifostagOes publicas. 

Niio sao as ideas nerrf 'os programmas, sao aj- 
guns homens quo estao desmotalisados; o, gi 
a desmo'ralisagao e dos programmas, como se 
apregoa a necessidade do constituir mais um para 
o novo partido ? 

Dir-se-ha que este • so constituiria com iddas 
novas, mas assim nao 6: o alargamerito do voto, a 
descentralizagao administrativa das ffrovincias 
sag iddas antiquissimas na nosSa historia politica. 
Ja no tempo glorioso das regencias antenores ao 
segundo reinado, a idda de federagao fallava ao 
enthnsiasmo democratico. Ora,. si homens e iddas 
sao antigos, como so falla em partido novo ? 

A aboligao do- captiveiro, longe de desorg.mizar 
os partidos, muito deve contribuir p ira roorga- 
nizal-os, porquanto desappareceu da arena poli- 
tica uma questao incandescente que, como a da 
Irlanda na politica ingleza, conturbava .e mistu- 
r.iva os-co-beligionariosde um e outro iado. 

Si o novo partido tem de ser a.aggregagao de 
fr.igmentos arrancados a conservadores, liheraes 
e republicanos, sogue-se que nao passara do uma 
agglomeragao informe o que mais vale nao 
crear. 

0 programma liberal, si nao 6 novo 6 bas- 
tante claro. Recorra-se As discussdes do Acto 
Addicional, ou mais modernamente a Carta me- 
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nioravel quo Tavares Bastos endereqou ao co n 
sellioiro Saraiva, e bem assim leia-se A Prooincia 
daquelle pranteado literal, ahi se acharao des- 
envolvidas-as iddas e aspiragoes quo hoje se diz 
estarem desacrediladas. Nao- e necessario ex.tra- 
vagar para descobrir novas ideas. 

0 quo mais mcumbe aos partidos d coherencia e 
lealdade ; porqwo, si'melhor niio cumprirem os 
partidos as suas obsigagoes, a ruina das insti- 
tuigOes serfl inevitavel. 

Os signaes do tempo nao sao tanto para des- 
prezar c'omq figurou o nobre Presidente do Con- 
selho. .Em todo tempo tern havido desabafos par- 
tidarios que se vao recolher na extrema demo- 
cracia; mas agora o desoontent meuto parte de 
uma-grande classe conservadora, movida pelo 
resontimento e pelo odio, isto 6, por dons pode- 
rosos sentimentoi ; devendo-se acrescentar quo 
com cstes descontentos se reune aquella parte de 
cidadaos cujas aspiragbes democraticas sao mo- 
"dera'das, 

Entonde que o nobre Presidente do Conselho, 
eomo urn dos eo-operadores da lei Bio Brahco, era 
naturalmonte indicado, dentro do sen partido, 
para realizar a ref'orma do elemento servil ; en- 
numera as vantagens que resultaram de ser 
S. Ex., o nao mncbofe IP oral, o eircarregado de 
effectuar tal reforma, vantagens que principa'- 
mento se cifraram na solidariedade dos tlous par- 
tidos o em ovitar-se uma agitagao eleitoral, qne 
IM)dia.ser perigosa > mas por outro lado pondera 
que boqvo a maxima desvantagem de sahirde 

•sen papel natural o partido conservad r, dando 
tal impulso aos espiritos, que hoje as aspiragoes 
liberaes nao tdm.mais limite. 

Sempre se acreditou que mais facil seria der- 
ribar u throno que supprimir a" escravldao; e 
quanta's aspiragoes devi m surgir, vendo-se a fa- 
cilidade cdiil quo passou a lei de 13 do Maio ! 

No Rio da Prata echoaram claraores fratpr- 
naes das republicas vizinhas; e, isto, ainda 
mais acende os desejos dos republicanos, nos 
qupes desperta a idea do uniformisarem as insti- 
tuigOos politicas sul-americanas. 

Ventura de Raulica, fallando perante frontes 
coroadas, disse que a forma republicana e o 
governo do futurt) em todo o mundo eivilisado. 
Na. propria Inglaterra aonda democratic) cresce 
de modo qijp a camiira dos lords ja so intima : 
To wend or to' eni. Alii a lealdade britanniea 
ainda oppOe barraira a ostas aspiragoes ; mas 
assim nao aconteco.no Brazil onde ja muito en- 
I'raquecidos estao os seniimentos generosos que 
contra a rovolugao protegeram o bergo do se- 
gundo Imperador. 

Sendo assim, 6 deploravel que os conserva- 
dores .queifaip entrar em porfla de liboralismo 
com os liberaes ; e* o orador deplora isto porque 
sinceramente entende quo a instituigao monar- 
chica ainda e necessaria no Brazil. 

En t re tan to, si ao paiz nao podo convir que o 
actual Ministerio emprehenda e realize refor- 
mas liberaes, uma gloriosa tarefa ainda incumbe 
ao gabinete 10 de Margo o d completar a 
medida abolicionista do 13 de Maid. Logo depois 
doviam ter-se apresentado providencias com-" 
plementares que naturalmeute estariam riiedi- 
tadas. . ; 

Com o Ministerio G de Junho o caso era diffe- 
rente, porque esse gabinete apresentou o seu, 
projocto, desenvolvido o regulamentar, durante 

W 
a ses^ao legislativa e no meio de grande oppo- 
sigao. . 

A' vaincre jcms peril, on triomphe sans gloire : 
o nobre Presidente do Conselho venceu, mas sem 
trabalho, sem discerrar os labios : d preciso que 
complete a sua gloria. 

Termiuada esta tarefa do governo, o partido 
liberal hasteara a sua bandeira e camTnhara. para 
disp.utar o poder, nao pelo mesmo podor, mas 
pelas ideas q com os sous homens. (Muito bem. 0 
orador e felicitatfo.) 

O Si-. 1 de Ooteg'ipo:—Sr. 
presidente, eu achava-me em uma doce illusao. 
Acreditava" quo os partidos se tinham dado as 
maos e que nada se mzia de hoje em diante sinao 
por mutuo accordo das partes. Commigo aconte- 
cia o que se deu em uma reuuiao de emigrados 
francezes para iuvasao da Franga. Pintavam elles 
tao facil a victoria,os meios dispostos tao prortc^os, 
era tal*R contentamento que mostravam todos 
pela proxima restauragao da monarehla legitima 
qqe um delles disse - que si o rei alii estivesse 
querSi ia ser da.viagem... 

Eu tambem muito desejei acdmpanhar os pro- 
motores desta'outra viagem ; mas foi impossivel, 
porque, senhores, ao desejo de ser agradavel o 
de andar de accdrdo com... a opiniao ilticional 
manifestada de um modo tao estrondoso,oppuuha-- 
se um grande obstaculoera o da consciencia. 

0 homem politico quo emprehende uma refprma 
sem ostar convencido de que ella 6 util ao seu 
paiz, nao d "so um mau politico, 6 um homem des- 
prezivel. Eu estava, pois, na impossibilidade de 
acompanhar este festim. 

Vejo, pordra, nao com estranheza, porque" 
nunca acreditei nesta boa harmonia appareuto 
dos dous partidos, que ppuco durou ella. 

0 nobre senador que acaba de sentar-se mpstrou 
que nao estava quanto aos principios de accdrdo 
com o partido conservador, nem o liberal ronun- 
ciava a sua indolo e iddas. 

Conclue-se do discurso do nobre senador pelo 
Maranliao que estamos no ar; ninguem sabe a, 
estrada quo ha de seguir, nem o nobre senador 
nemos cohseffvadores, e tanto quoS. Ex-, pale 
uma revisilo dos programmas, que contdm iddts 
antigas, ja cobertas de po. dando-se-lhes cor de 
novidades. Achamo-nos em uma dpoca de verda- 
deira trausicgao... 

Para onde pendera a concha da balanga 6 o que 
nao se pdd'e prever. 

Apreck), admiro e louvo a Seguranga do nobre 
Presidente do Conselho,'* quando alHanga que 
nenhum perigo correm as instituigoes, om conse- 
quencia da extincgao do elemento servil, e menos 
o progresso futuro do imperio. 

A esccavidao, Sr. presidente, estava exlincta ; 
os proprietaries fazendeiros nao podiam nutrir 
a pretengao.de desenfastiarem-se com o osso do 
ultimo escravo, eomo a indigana que citou o 
nobre Presidente.do Conselho. 

Estavam certos de que, em um prazq mais ou 
menos curto, desappareceria essa institiiigao. 

0 mal nao vein da extincgao da escravidao, vein 
dasorpreza, da rapidez com que esta medida foi 
levada a effeito. 

Disse o nobre Presidente do Conselho-r- nias foi 
de accdrdo com o procedimento dos propriotarios; 
foram elles que indicaram a necessidade de 
acabar quanto antes com a escravidao. 
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Senhores, as nossas foates de informaQao e os 
foctos provam o eontrario. Nao nos illudamos ; 
nao voltamos atraz, mas nao occultemos o raodo 
yjorquo as cousas se passaram. Havia o chamado 
exodo dos oscravds fugidos, mas o ministerio do 
quo en fazia parte, apezar de todas as diflicul- 
dadcs, sempre' procurou conter esse movimento, 
movimento que se accelerou e tornou-se impos- 
sivelde conter, desde queumex-ministro declarou 
que a tropa nao podia fazer o papel de capitao do 
matto, e a forqa publica era aconselhada a nao 
obedecer ao gbverno para esse lim; quando na 
provincia de S. Paulo, reunindo-se uma assem- 
b.lba de proprietarios o propondo-se tres annos 
para que os libertos prestassem servigos, os par- 
tidos avaiiQados exclamaram:—nao, nao, nada do 
prazo, seja ja e ja. 

Depois da demissao do gabinete de 20 de Agosto, 
accelerou-se ainda mais e de lul modo .0 movi- 
mento por parte dos fazendeiros 0 pela fuga dos 
eacravos, que autorizou a resolugab de quo cou- 
vinba quanto antes acabar com a escravidao. 

Todos bs actos, desde a mais alta ate a propa- 
ganda inais baisajio sentido de aito e b:iixo,*con- 
vergiram para esse resultndo. Ito illustro depu- 
tado, leader dessa questao .na Gamara dos Depu- 
tados (e por isso nao levara a mal que ou 
reproduza as suas palavras),di3se que a iniciativa 
ousada da Cord v foi quem mais contribuiu para 
que esta questao fosse levada a sou termo, pela 
forma rapida por que 0 foi. 

Ora, senlppres,desde entao mnitos proprietarios, 
.pensando que podiam aproveitar ainda alguns 
despojos, foram libertando sens escravos as de- 
zenas e as centenas. Desde que um libertava 03 
seus, todos outros vizinhos eram constrangidos 

■a imital-o, para prevenirera o abandono total das 
fazendas. 

Sr. presidente, ate aquelles quo nao podiam 
dispor dessa propriedade, davam liberdade aps 
escravos. • • * 

Era isto licito ? Era moral ? Nao, de certo. 
Os que resistirara ate a ultima bora, nao sei si 

'ficaram em peior posigao, mas nao se deve affir- 
nlar que os lavradores foram os qup incitaram 0 
governo a precipitar a solugao da questao. Alem 
dos prejuizos que sofTrerara,sau ainda os respon- 
saveis por taes fact 63 ! m 

Eu oiivi o habilhsimo discurso do nobre Pr.e- 
sidente do Conselho, e confesso que, sinao tivesse 
a profunda convicgao, em que estou, do que pro- 
veiu grande mal dessa precipitagao, estaria de 
accordocomS. Ex.- 

Sou timorato, sou mais velho e talvozt avalio 
mal as circumstancias do nosso paiz, mas nao 

" posso deixar de contrapor estas pmicas • razOes, 
para que nao recaia naquelles que soffrem mais 
a responsabilidade daquillo que nao provocaram, 
nem desejaram. ' 

Era tat a 'aspiragao ou a pressao nacional que 
foi mister que tudo' isto se flzesse com uma ra- 
pidez nunca vista neste Imperio ? Estava, por- 
ventura,^ patriaem perigo? 

Sr. presidente, tenlio 45 annos de parlamento 
' e cousa semelhante nunca presenciei. 

So de uma me recordo, do tempo em que eu 
nao era deputado, mas a que assist! neste Senado; 
foi a proclamagao da maioridade do Imperador 
sem maioria da Camara dos Deputados e nem do 
Senado. 

Um Sr. Sexador:— Foi uma rovolugao. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:— Foi uma reVolu- 

giio; as revoliigbes fazem-se tambem quando ha 
combinagao com asCamaras. 

Senhores, o facto esta cousummado; seria lou- 
cura teutar voltar atraz. Vejamos si podemos 
ao menos curar algumas das feri^as. 

Senhores, em dous dias foi votada esta reforma 
na Camara dos Srs. Deputtidos, veiu.para 0 Se- 
nado e tambem em dous dias, sendo atb um dolles 
santiflcado, ella foi votada. 

No mesmo dia em que aqui se discutia a lei 
0 chefo do Poder Modcrador ja estava esp'erando 
por ella no Pago da Cidade. 

Apresentada pela commissao do Senado, cer- 
caram a mesa em que devia ser lavrada asancgao 
e esta foidada nbmeio de... 

Um-Sr. SenadoR:—De uma multidao. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:—Nao digo mul- 

tidao, masdemuitas pessoas estranhas.' 
De uma das janellas do Pago gritaram para 

a multidao « Sua Alteza uianda avisar quo a 
lei esta sanccionada.» 

Oradores apossaram-so das j anellas do Pago 
Imperial, nao sei si at6 da sala do Throno e dalli 
Jingiram seus discursos em diversas direc- 
goes. Ora, pergunto,Sr. presidente, o quosignifica 
tudo isto 1 

Todos estes factos passam sona analyse ?_ 
Este povo 6 um povo d0».boocios que nao julga, 

que nao pensa ? 
« Era a opiniiio nacional. s> Sim, a extin- 

cgao da escravidao era opiniao nacional; mas 
esse abalo rapido, inesperado _ nao era opiniao 
nacional. 

0 Sr. Joao Ai.fredS (presidente do conselho): — 
B disse aqui que nao Ijavia outro reniodio. 

0 Sr. Barao de Cotegipe : — Appello para 0 
nobre Ministro da Cuorra ; S. Ex. era 0 alvo do 
toda a odiosidade dos abolicionistas em Campos, 
e creio que andava prevenido... 

O Sr. Tiiomaz'Coeliio (ministro da yuerra) -— 
Nao, senhor. ... 

0 Sr. Barao de Cotegipe:— Nao andava pre- 
venido ? Pois bem. . 

0 Sr. F. Beusario ; — Tinha motives para 
isso. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:— Veiu a cdrto, pa- 
rece, qua por causa dessa questao,mas, corao Saul, 
Ibi dalli para aqui o seu caminho de Damasco ; 
chegando a Corte, entendeu que a provincia do 
Rio de Janeiro toda estava disposta a rocober im- 
mediatamente a aboligao. 
,OSr. Ribeiro da Luz;—E' dos convertidos. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:—Eu nao 0 culpo, 

estou apenas provaudo como "o caso foi impre- 
visto. Euja disse aqui que 0 governo nao podia 
fazer outra cousa, disse-o quando fallei no dia 12 
com bastante susto. 

Ora, Sr. presidente, a vista dessas pondera- 
goes, como aflirma-s'e quo nadatemos mais a tra- 
tar, que 0 trabalho esta correndo regularmente ? 
Protestam contra isto as informagOes do quasi 
todos os fazendeiros. 

0 Sr. Ribeiro da Luz;— Apolado. 
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0 Sr. Baeao de Cotegipe Um ou outro esta 
mais ou menos accommodado com os libertos ; 
man grando numero de fazendas tem sido 
abandonadas completamente; a colheita, apezar 
de altos salaries, ha de ser perdida por metade, 
isto 6, uma riqueza ja sobre o solo flea des- 
truida. Da minha provincia recebo cartas com 
informacoes iguaes. E' impossivel que a cultura 
da canna mais pesada do que a do cafd, possa 
subsistir com o preco do assucar e com os sala- 
rios exigidos pelos libertos. A maior parte esta 
abandonaudo as fazendas, vivendo nas tascas 
pelas cstradas. 0 tempo 6 pouco para diverti- 
mentos; a aguardente que estava a 70$ a pipa, 
subiu a 120$000... 

0 Sr. Ribeiro da Luz:— Tal tem sido o con- 
sumo. 

0 Sr. Barao de Cotegipe: — ... tal eo con- 
sumo. 

Portantoa crise esta imminente; naosesentem 
do repento todos os seus eiTeitos. E' como um 
golpe do ferro de que, niio sahe logo sangue, mas 
dalii a pouco vem ao borbotao e causa a morte. 

Ora aquelles que, conflaudo na palavra do Po- 
dor Legislativo, conservavam por mais algum 
tempo essa propriedade, viram-se da noite para 
o dia privados della: familias que at6 entao 
tinham vivido com certa abastanc i ou tiraram 
dahi parcos meios de subsistencia flcaram redu- 
zidas a mendicidade. 

Nao se hao de irritar ? E nao ha irritagao 
somente, ha lamentagoes, e profundos desgostos. 
Digam o quo quizerem, essa tendencia, nascida 
do desespero que se traduz pela descrenga da 
forma de governo, d, como obsorvou o nobre 
seuador que acaba do fallar,muito natural. {Apoia- 
dos.J 

0 que 6 governo ? E' um mytho ? Estamosno 
tempo em que, por maior que fosse o tyranno, 
por mais barbaro,devia-se-lhe obediencia passiva, 
Sorquo o poder vinha de Deus ? Pois uma socie- 

ade que nao mo garante a seguranga individual, 
a seguranga de propriedade, 6 uma sociedade que 
possa merecer dedicagao e ate sacriflcio ? Nao, 
senhores, nao julguemos os liomens assim tao 
facilmente. 

Diz-se « E' o interesse particular que os move.» 
Ora, sonhores, vamos e ronhamos, do conjuncto 
dos interesses particulares 6 que se forma o in- 
teresse publico. 0 que 6 o interesse publico si nao 
o bom comfnura dos associados ? 

Libertaram-se os escravos, dizem elles ; pois 
bem, libertemos os brancos, libertemos os livres. 

Compartilho porventura dessas iddas ? Niio, 
senliores; antes aconselho aos meus coneidadaos : 
tenhamos prudencia, vojamos como alliviar o 
mal, como voltar a esses principios de ordem em 
favor da monarchia, elemento necessario, indis- 
pensavel de nossa prosperidade. 

0 nobre Presidente do Conselho pretende crear 
bancos agricolas ; mas, Sr. presidente, dar ban- 
cos do credito a quern nao tem credito ? Qual e 
o credito que pode hoje merecer um lavrador ? 

0 Sr. Escragnollb Taunay:—Tem a terra. 
0 Sr. Ribeiro da Luz Ella esta sem valor. 
0 Sr. Barao de Cotegipe : — Os lavradores 

quo nao possuem alguma economia ou em mao 
do seus correspondentes ou em seu poder, nao 
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tem credito nem para pagar passagem nas estra- 
das de ferro. 

Um nobre deputado por Pernambuco narrou-me 
um caso que muito me impressionou. 

Um senhor de engenho, visinho da capital, vein 
procurar recursos para poder continuar o servigo 
da sua lavoura. 

Deseuganado pelo correspondente teve do vol- 
tar a p6 pela estrada de rodagem porque nem ti- 
nha dinheiro para pagar a passagem na estrada 
de ferro! 

Estas pequenas miserias apparecerao em maior 
numero daqui a algum tempo. 

Ja nao fallo, Sr. presidente, das desordens que 
serao infalliveis; dos roubos nas fazendas, em 
algumas das quaes, segundo consta", ja tem haviao 
incendio em caf6 colhido. 

Sera preciso que a populagao se arme para se 
defender ? 

0 nobre Presidente do Conselho diz: tratemos 
de tomar providencias conforme as desordens fo- 
rem apparecendo. 

Mas isto sera um trabalho de Zisipho. As pro- 
videncias devem ser de modo quo tranquillizem 
a todos, e as medidas de seguranga de natureza 
tal que inspirem confianga nos campos. 

Esperar que surjam, em um ou outro ponto, 
movimentos criminosos, para entao adoptar-se 
qualquer providencia, nao me parece prudente. 

Seria uma politica semelhante a de um presi- 
dente, que foida Parahyba. Quando passava por 
alii algum amigo, e perguntava-lhe: como vai o 
senhor nesta provincia tao perturbada ? Ello 
respondia: muito bem, tenho um meio de sahir 
das difllculdades ; 6 folloar formigas ; assim como 
quando apparece um formigueiro applica-se o 
folle, eu applico o folle, a medida que surge uma 
dilllculdade !... (liiso.) 

Nao, Sr. presidente, esta politica de esperar 
pelos factos particulares, nao mo parece, pego 
permissao para dizel-o, uma politica acertada e 
previdente. 

Senhores, pedi a palavra, nao so incitado pelo 
nobre senador pelo Maranhao, porque, apezar de 
velho, ainda sinto as vezes ferver-me o sangue 
nas veias, como tambem por ouvir uma observagao 
do nobre Presidente do Conselho a respeito de 
indemnizagao. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Conhego o caso. 

0 Sr. Barao de Cotegipe;—S. Ex. pareccu 
tratar com certo, nao direi despreso, mas como de 
pouco alcance esta questao, attribuindo a descon- 
tentamento dos lavradores o piano de obterem 
indemnizagao. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidentedo conselho):— 
Eu nao disse tal cousa: li isto em um discurso 
proferido na Camara dos Deputados e que esta no 
Diario Official. 

0 Sr. Barao de Cotegipe; —Sim, senhor, vem 
tambem em um discurso na Camara dos Depu- 
tados : si, com elfeito, esse d o motive, nao posso 
reprovar, porque a indemnisagao da propriedade 
nunca foi deshonrosa para aquelle que a recebe. 

Eu communiquei ao nobre Presidente do Con- 
selho, em conversa, que preteudia apresentar um 
projecto de indemnisagao. Niio esperava ter de 
annuncial-o antes; mas a vista do que occorre, 
declaro que para a semana o olferecerei.... 
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0 Sr. Caxdido de Oliveira;—Eise que V. Ex. 
offereceu e que ahi esta, ja tern em seu bojo a 
indemnisagao. 

O Sr. Barao de Cotegipe;—  e desejarei 
que seja disoutido. Reprovem-o, si quizerem; 
mas hei de justiflcal-o e depois veremos de que 
lado esta a razao. 

Annuncio o projecto, Sr. presidente; o, si esse 
a que se refere o nobre senador nao foi tramado 
nas trevas, nao sei como este segundo vira 
das trevas. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Eu nao disse isto. 

0 Sr. Barao de Cotegipe: —Nao me reflro a 
V. Ex. 

Nao apresentarei urn projecto ou para ganbar 
popularidade ou que nao possa ter execugao. 
Desde que possa ter execugao, examinado e emen- 
dado pelo Senado, entendo que procedo de accdrdo 
com os meus deveres de legislador e de brazileiro, 

Pretendo demonstrar que nunca em nenhum 
dos p rizes em que foi abolida a escravidao, quer 
immediatamente, quer com algum prazo, os pro- 
prietarios deixaram de ser indemnisados mais 
ou menos. Trarei e apresentarei ao Senado, que 
naturalmente conhece os factos ; mas o publico 
tambem precisa conhecel-os. 

Diz-se quo as nossas flnangis nao estao em 
condip5es do carregar com esta despeza ; mos- 
trarei o contrario. Para urn tal argumento nao 
me occorre,ou antes,nao quero empregir adjectivo 
proprio. E' simplesmente a bancarota. Assim 
como nega-se a indemnisagao por deflciencia de 
recursos, assim tambem pdde-se negar o paga- 
mento de juros das apolices, e commotter todas 
as violencias contra a propriedade. 

Outra razao e a de qua a Camara ja se pro- 
nunciou, naojulgando objecto de deliberagao um 
projecto de indemnisagao; mas esse acto nao ex- 
clue a iniciativa do senador e veremos o que re- 
solve o Senado. Si o seu procedimento for iden- 
tico ao da Camara dos Deputados, tenho a convic- 
gao de que a indemnisagao mais cedo ou mais 
tarde ha dese realizar ; si nao for polo partido 
conservador sera pelo partido liberal, si nao for 
por este, sera por qualquer outro. 

Um Sr. Senador:—Entao sera o partido re- 
publicano ? ,, 

0 Sr. Barao de Cotegipe; — Nao sei; o que 
digo e que a indemnisagao ha de ser feita, talvez 
tarde e a mas horas, porem ha de so fazer... 

0 Sr. Dantas:—0 que eu vejo 6 que tudo isto 
d muito grave. 

Provarei ainda que a indemnisagao 6 o melhor 
meio de habilitar os lavradores a organisarem 
bancos regionaes, agricolas que Ihes facilitem 
credito—fazendo adiantamentos, e para paga- 
mento de salaries aos libertos 

Eu nao podia, portanto, consentir que se lan- 
gasse anathema sobre a indemnisagao, quando a 
alguns collegas eu havia communicado minha 
intengao de apresentar um projecto que me pare- 
cia viavel, 

Em conclusao, os partidos estao sem orientagao. 
0 nobre Presidente do Conselho charaou-me mui- 
tas vezes seu chefe. Declaro a S. Ex., agrade- 
cendo tamanha honra, que presentemente estou 
SO e a disposigao daqui e dalli, (apontando para os 

dois lados) eonforme as minhas ideas. As mi- 
nhas iddas sao moderadas, sao conservadoras; 
nao porei pedra na estrada do nobre Presidente 
do Conselho; por mim nao ha de cahir... 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Ja temum projectinho. 

0 Sr. Barao de Cotegipe : — Disto ja tenho 
dado algumas provas. Mas, ha principios quo nao 
posso de modo algum abandonar e os quo exponho 
sao consequencia da politica que eu seguia. Ate 
la nao podia levar o meu sacriflcio. 

Disso que o nobre Presidente do Conselho nao 
havia de cahir por esforgo meu; agora acrescento 
— nao hei de ser obstaculo para outros subirem. 
(Riso.) 

Ja veem que esta posigao d commoda; ninguem 
pode offender-se... mas por ora eu nao enxergo 
horizontes claros—nem do iun,nem de outro lado. 
Vejo esta uniao ; logo depois protestos, reservas 
pela dUcriminagao dos partidos... Emquanto os 
horizontes nao se esclarecora, nao poderei saber a 
que lado me encoste; atd entao pego licenga para 
flcar neste isolamcnto em que estou. 

Nunca fui chefe. 
0 Sr. Candido de Oliveira;—Isto nao. 
0 Sr. Barao de Cotegipe:—Alcunharam-me 

assim e eu em bem de todos nao reclamei (hilari- 
dade), porque julgava que podia reerguer o par- 
tido conservador pela minha posigao entro os di- 
versos matizes dos conservadores. 

Mas, Sr, presidente, tiraram-me a gordura, e 
atiraram-me aos lobos. 

Quern assim soffreu nao tern muita disposigao 
para ser ghefo. 

Nao, chefe nao sou ; nao tenho responsabili- 
dade da direcgao; chefo do partido conservador, 
hoje, so conhego um e d o nobre Presidente do 
Conselho. 

0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): — 
0 que digo a V. Ex. 6 que so estou no poder por- 
que tenho os votos dos conservadores. 

0 Sr. Barao de Cotegipe:—a alguns amigos 
que me ouvem tenho fa 1 lado no mosmo sentido. 

S. Ex. nao so ja era considerado como um dos 
chefes, como hoje 6 e .deve ser o chefe, porque 
tern em suas maos a sorte do partido. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Nao empregarei nenhum artiflcio, quando nao 
tiver um apoio decidido, retirar-me-ei. 

0 Sr. BarAo de Cotegipe :— Por ultimo uma 
explicagao: 

Quando eu disse que entendia que aos liberaes 
competia fazer a reforma, nao foi porque julgasse 
que o partido conservador estava inhibidcr de 
fazer alguma reforma tambem promovida pelo 
partido liberal. 

Comprehendam-me bem ; nesta questiio meu ' 
fim era fazer recahir sobre ello a odiosidade da 
medida, si fossem, como fomos, ao extremo. 

Fieavamos para combater as exageragOes • 
poderiamos conseguir de nossos adversaries' 
quando no poder, modiflcagOes uteis. 

Eis as minhas raz3es; nao sao razOes fundadas 
no direito publico ou natural, mas no grosso 
bom senso ; sal de cozinha sem ser reflnado. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—Temos ouvidn i 
V. Ex. com muito prazer. 
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0 Sr. Barao de Cotegipe : — Acredito que 
V. Ex. me ouve com muito prazer, principal- 
mente por julgar que ha alguma dissideucia con- 
servadora. 

Hoje tenlio nm i aspiragao talvoz nascid i de 
grande vaidade, que 6 aconselhar a uns e a 
outros... 

0 Sr. Joao Alfredo (presidents do co.iselho):— 
E' perigosa e difflcil essa posigao. 

0 Sr. Barao de Cotegipe :—... de acouselhar 
desinteressada mente. 

Ha quern receio de que esta minha posigao seja 
de um aspirante ao poder. Tranquillisem-se ; 
tratem de seus negocios sera o menor susto. 

Eu, Sr. presidente, ja dei tu lo qu into tinha a 
dar ao meu paiz; hoje nao posso fazer mais do 
que acomp mhar com meus applausos aquelles 
quo mais fizarem pela sua prosperidade. 

Nada mais tenho a dizer. 
Yozes Muito tem, muito hem. (0 orador d 

comprinierttado.) 
Ficou a discussao adiada pela hora. 
0 Sr. Presidente deu para ordem do dia 11 : 
3a discussao da proposigao da Camara dos 

Deputados,n. 57 de 1887, autorizando o governo a 
conceder moio-soldo a D. Ambrosina Rosa de 
Jesus, mai do alfbres reformado do exercito Joao 
Scares Baptista Machado, para que votou-se dis- 
pensa do intersticio. 

Continuagao da discussao do projeoto de re- 
sposta a Falla do Throno. 

Levantou-se a sessao as 3 1/2 horasda tardo. 

34^ MCRsilo em fll dc •Viiuho de 1S8S 

PRESIDENCIA. DO SR. VISCOXDE DO SERRO FRIO 

SUMMARIO. — Ada.— Redacfao. Approvafao. 
— Pedido de informagdes relatival ao Ministerio 
da Af/ricultura.— Discurso e requerimento do 
Sr. Viriato de Medeiros. Approvagdo.— Perddo 
de um sentenciado. Discurso e requerimento do 
Sr. Candida de Oliveira. Approvagdo.— Infor- 
magdes sobre as eslradas de ferro da Bahia e 
Recife. Discursos dos Srs. Sarniva e JoCto Alfredo 
( prosidente do conselho). AdiamentoOrdem 
do DIA.—Meio soldo. Approvagao em 3a discus- 
sao.— Resposta d Falla do Throno. Discursos dos 
Srs. Thomaz Coelho ( ministro da guerra), Sil- 
■oeira Martins e Henrique d1 Avila. 

A's 11 1 /2 horas da manha fez-se a chamada e 
acliaram-se presentes35Srs._senadores, a saber: 
Visconde do Serro Frio, Barao de Martianguape, 
Godoy, Gomes do Amaral. Castro Carreira, 
AITonso Celso, Jaguaribe, Leao Velloso, Correia, 
Peroira da Silva,. Henrique d'Avila, Lafayette, 
Barros Barreto, Barao do Maroim, Fausto de 
Aguiar, Barao de Cotegipe, Paes de Mendonga, 
Ferreira da Veiga, Silveira Martins, Visconde 
do Pelotas, de Lamare. Thomaz Coelho, Escra- 
gnolle Taunay, Candidodo Oliveira, Franco de 
Sa, Luiz Felippe, Christiano Ottom, Joao Alfredo, 
Pereira Franco, Visconde de Cavalcanti, Soaies 
Brandao, Dantas, Viriato de Medeiros, Cunha e 
Figueiredo e Visconde de Paranagua. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Srs. Nunes Gongilves, Barao di Estancia, 
Barao de Mamord, F. Belisario, P. Octaviano, 
Ignacio Martins, Silveira da Motta, Lima Duarte, 
Vieira da Silva, Siqueira Meudes, Marquez de Mu- 
ritiba, Paulino de Souza, Paula Pessoa e Visconde 
de Sinimbu. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. Presidents abriu a sessao. 
Leu-so a acta da sessao antecedento e, nao ha- 

vendo quem lizesse observagOes, deu-se por ap- 
pro vada. 

Compireceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Meira do Vasconcellos, Saraiva, Teixeira 
Junior, Fernandes da Cunha, Uchoa Cavalc inti 
e Ribeiro da Luz. 

0 Sr. 1° Secretario declarou que nao havia 
expediente. 

0 Sr. 2° Segrftario declarou que nao havia 
pareceres. 
" Foi lida, posta em discussao e sem debate ap- 
provada a seguinte 

Redacgao 

A Assemblba Geral resolve : 
Art. 1.° E' livra, no Imperio, a todas as reli- 

giSes, o exereicio publicode seuculto, semoutro 
limite albm darepressao legal a que fleam sujeitos 
os que, no uso dessa liberdado, commetterem al- 
gum delicto. 

Art. 2.° Ficam revogados: a 2a parte do 
art. 5° da Constituigao, o art. 276 do Codigo Cri- 
minal e mais disposigoes em contrario. 

Sal t das commissOes, 11 de Junho de 
Fausto de Aguiar.—Ribeiro da Luz. 

INFORMAgOES RELATIVAS AO M1NISTERI0 DA AORI- 
CULTURA 

o Sr. Vix-iato de Medeiros t— 
Sr. presidente, nao pretendo apresontar um re- 
querimento com o fim de fazer opposigao ao actual 
Ministerio. 

0 requerimento que vou submetter ao Senado 
servira simplesmente para obter informagoes do 
Ministerio da Agricultura, das quaes o mais que 
podera resultar 6 fazer eu opposigao, nao de Sua 
Magestade, mas de Sua ilteza Regente. Nao & 
opposigao minha nem do meu partido ; nao, se- 
tt bores, b opposigSo de Sua Alteza Regente no 
caso de ser necessaria. 

Pego apenas informagbes, por ora ; estas, po- 
rbm, podertXo servir depois para a analyse deal- 
guns actos do Sr. Ministro da Agricultura. 

0 requerimento 6 este (IS): 
« Requeiro, peio Ministerio da Agricultura, 

Commercio e Obras Publicas, seja remettida ao 
Senado copia da lista de pregos dos actuaes va- 
pores da Companhia United States Brazil Mail 
Steam Ship, que pelo § 6° do artigo 5° do con- 
tracto de 5 de Novembro de 1887, a dita compa- 
nhia 6 obrigada a communicar ao mencionado 
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Mimsterio,dentro do prazo do tres mezes contados 
daquella data. 

« Pago do Senado, 11 de Janho de 1888.—V»- 
riato de Medeiros. » 

Remetto a mesa o meu requerimento e pego ao 
Senado que o approve, porque do conhecimento 
que pode o Senado ter destes factos talvez re- 
sultem algumas economias. 

Foi apoiado, posto em diseussao e sem debate 
approvado. 

PERDAO DE U-M SENTENCIADO 

O Sr. Oandido tie Oliveira:—Sr 
presidente, no Diario Official de sabbado leio o 
seguinte : 

«Por decreto de 8 do corrente, foi perdoada 
a Prevost Jean Pierre a pena de gal^s perpetuas 
por 20 annos, a que fora condemnado». 

Ora, 6 admiravol que no Diario Official, onde 
tudo deve ser tratado com seriedade, venha uma 
cousa tao ridicula, como a de ser perdoada a pena 
de gales perpetuas por vinte annos! 

Nao sei si o erro sera da Secretaria que redigiu, 
o decreto ou si do Diario Official, para verificar o 
que, mando a mesa o seguinte requerimento-(7r): 

« Requeiro quo, por iutermedio do Ministerio da 
Justiga, se solicite do Governocopia do decreto quo 
perdoou a Prevost Jean Pierro a pena imposta 
pelo jury de Rezeude a 12 de Junho de 1875.» 

«Sala das sessoes,! 1 de Junho de 1888.—Gmdido 
de Oliveira.i> 

O Sr. Yiriato de Medeiros:—Foi um simples 
lapso. 

Foi apoiado, posto em diseussao e sem debate 
approvado. 

INFORMAQOES SOBRE AS ESTRADAS DE FERRO DA 
BAHIA E RECIFE 

Continuou a diseussao, adiada na sessao ante- 
rior, dp requerimento do Sr. Saraiva, pedindoin- 
formagoes sobre a estrada de ferro da Bahia, com 
o additamento do Sr. Alfonso Celso. 

O Si-. Sa.ra.iva. deseja explicar o pansa- 
mento que emittiu na primeira diseussao deste 
requerimento o tomar em consideragao algumas 
observagoes feitas pelo honrado Sr. Presidente do 
Conselho. 

Nao foi sem fundamento ou sem razao, que 
eonvidou o nobre Sr. ex-Presidente do Conselho 
a fazer com o orador uma liga em favor do pro- 
longamento das estradas de ferro da provmcia 
da Bahia, construidas ou garantidas pelo go- 
vern o. 

Propoz essa liga, porque nestes ultimos annos 
tern presenciado o seguinte facto: o goveruo nao 
da uma palavra sobre o prolongamento das nossas 
vias-ferreas, e nao estuda absolutamente a nova 
viagao; apenas influentes da Camara ou do 
Senado unem-se o fazem passar os melhora- 
mentos de suas provincias. 

0 Sr. Yiriato de Medeiros E' assim mesmo, 
pela camaradagem. 

0 Sr. Saraiva Si a camaradagem e que 
regula, si em materia tao importante o governo 

nao tem a iniciativa da despeza, a conclusao 
natural 6 que o orador tem razao de convidar 
os sens adversaries naturaos para promovor o 
prolongamento das estradas ferreas de sua pro- 
vincia. 

A iniciativa de todas as despezas b do governo, 
e deve ser do governo. Neste ponto o orador 6 
da escoia conservadora ; ou antes da escola iu- 
gleza 

0 Sr. Franco de Sa':— Essa escola 6 liberal. 
0 Sr. Saraiva : —E' muito difflcil decidir em 

certos assumptos o quo b liberalismo ou conserva- 
torismo aqui. 

Estima quo neste ponto o nobre senador pelo 
Maranhao assevere que a doutrina b liberal. 

0 governo b o mais habilitado para julgar da 
oppoftunidade da despeza em relagao ao oquili- 
bno do orgamento. E' o que se pratica na Ingla- 
terra. 

0 Sr. Sidveira Martins : — 0 governo la b o 
executivo do parlamento, b uma commissao do 
parlamento. (Apoiados.) 

0 Sr. Saraiva : — Aqui essas despezas, em 
vez de serem estudadas pelo governo, sao deli- 
boradas sem estudo pelo parlamento, e eis porquo 
o orador eonvidou o nobre ex-prosidente do conse- 
lho a deixar de parto o espirito partidar'o e unir- 
se ao orador e a seus companheiros, quando se 
tratar de prolongamento das estradas de ferro 
da Bahia. 

Si a liga para isso pbde ser feita entro adver- 
sarios, e olla natural entro os liberaes. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): — 
Eu nao me oppuz a essa liga. 

0 Sr. Saraiva:—Dadas estas explicagoes, pas- 
sara a fazer algumas considerag5es a rospeito do 
discurso do nobre Presidente do Conselho. 

Desejaria que o nobre Presidente do Conselho se 
manifestasse audaz em relagao a nossa viagao 
ferrea, e a creagao dos Bancos e estabeleciraentos 
do credito agricola. 

Nao ha risco em que deixein do ser feitas as re 
formas politicas. (Apartes.) 

Nao tenha susto o nobre Presidente do Conselho 
de que a federagao, a grando descentralisagao e 
tudo mais nao se faga : os liberaes ahi estao para 
fazer essas reformas. 0 quo urn ministerio con- 
servador deve fazer, b preparar-se para que taes 
reformas sejam feitas por forma quo nao pertur- 
bem nem a integridade do Imperio, e nem a in- 
stituigao monarchica. (Apoiados.) 

Ja que tratou da audacia, acredita o orador quo 
nao ha nada que estabelega e regule a compe- 
tencia do cada p irtido nas reformas, quando estas 
se impbem pelo desejo da nagao: sejam as mesmas 
reformas — liberaes ou conservadoras. 

Mas ha peri go em que as grandes reformas 
liberaes e radicaes, sejam feitas polos partidos, 
a quern incumbe a resistencia de exageragdes. 
Tome o nobre Presidente do Conselho como 
exemplo o que succedeu ao orador. 

Ha mais de 30 annos o orador auxilia o partido 
liberal, e ere que tem idbas adiantadas e tem 
servido ao seu partido lealme'nte (apoiados) e com 
abnegagao; pois bem, no programma liberal 
inscreveu-se : voto livre, traballio livro; o ora- 
dor foi iucumbido da primeira reforma, o depois 
da outra. 
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Na primeira fez-sc tudo sem desaccordo entre a 
quasi unanimidade dos liberaes ; na segunda re- 
forma fez-se tudo o que se poude. Pois bom. Em 
ambas foi ceusurado o orador por atrazado : o 
que succedera ao nobre Presidente do Conselbo, 
si como conservador emprehender reformas tao 
radicaes ? 

Aos liberaes avangados pertence taes reformas 
Aos conservadores iucumbe a resistencia para quo 
taes reformas nilo ameacem os priucipios, que o 
nobre Presidente do Conselbo querzelar. 

Nos outros, liberaes moderados, ajudaremos a 
resistencia, si isso for necessario, para evitar-se a 
exageragao. 

Todos sabem que o orador nao e um admirador 
cego da monarchia. Sente-se mesmo constran- 
gido com as etiquetas monarchicas, por que sua 
natureza, sua origem, e seus habitos sao fran- 
camente democraticos. Mas como homem politico 
nilo faz, o que esta mais nos seus gostos ; mas o 
quo convem mais ao paiz. Entende, pordm, que a 
monarchia parlamentar esta no interesse do paiz, 
e que <5 o govcrno mais livre, que poderemos ter, 
porquo a monorchia parlamentar o a unica 
ibrma de governo em que a representagao na- 
cional tern influencia real e e/fieaz. Si vier a 
ropublica poderemos ter um presidente de quatro 
em quatro nnnos; mas durante esse tempo temos 
quasi uma dictadura, ao passo que na monarchia 
parlamentar as camaras fazem os governos, e 
mantdm os ministerios, emquanto elles fazem o 
benTdo paiz. (Apartes.) 

0 orador conhece o descredito do governo par- 
lamentar : mas esta convencido que esse des- 
credito <5 determinado pela ma organisagao dos 
partidos, e pela subserviencia dos chefesdesses 
partidos ao rei; com partidos regulares, e esta- 
distas independentes, o rei nao pode fazer mal. 
{Apoiados; apartes) 

Examinara o orador a ultima crise. 
0 nobre ox-Presidente do Conselbo demittiu-se, 

pode-se mesmo dizer que Sua Alteza a Regente 
despediu o nobre ex-Presidente do Conselho. 
(Apartes). Mas, o rei nao tern o direito de despedir 
um ministerio, que nao merece a sua contianga ? 
Tom, o 6 esse direito indispensavel sob pena de 
poder flcar o rei prisioneiro de um ministerio e 
de um partido. . 

Mas qual, pordm, o remediq ? 0 remedio e 
quo o novo organizador se informe dos motivos 
por que sahiu seu antecessor, e si acha que o pro- 
cedimento do rei foi correcto, aceite o ministerio, 
o si nao foi correcto, nao o aceite. Assim tara- 
bem, si o parlamento julga que foi incorrecto o 
procedimento do rei, votara contra o novo minis- 
terio, obrigando-o a retirar-se. 

Eis aqui a razao pela qual diz o orador que o 
rei nunca pode fazer mal, dosde que ha partidos 
regulares, desde que ha homens politicos que 
proccdom correctamente. Desde que_o nobre Pre- 
sidente do Conselho aceitou a missao de formar 
ministerio, desappareceu toda a responsabdidade 
moral da Princeza a Regente, e o nobro ex-Pre- 
sidente do Conselho nao tern smao de haver-se 
com o seu collega do mesmo partido, das mesmas 
1<l<0 orador esta-se desviando do assumpto das 
estradas de ferro ; porbm, fara ainda uma ob5er- 
Vao?viu0onobreex-Presidente do Conselho citer 
o caso dado no ministerio do Marquez do Parai 

e comparando-o com o caso vertente achar este 
mais grave. Pede licengaao nobre senador para 
observar-lhe quo o ultimo caso foi de muito 
menos gravidade. 

No ministerio do Marquez de Parana queria o 
Imperador obrigaro ministro a servir-se com um 
homem que nao era de sua confianga. Isto b muito 
grave, e contra todas as regras de governo. 

Agora, a Princeza queria que o ministerio ti- 
vesse um homom de sua conflanga, mas que 
tambom fosse da confianga d'ella ; isto e, um chefe 
de policia que deixasse dormir tranquillamente o 
nobre Presidente do Conselho, mas que podesse 
deixar tambem dormir tranquillamente no seu 
paRcio de Petropolis Sua Alteza a Regente. 

Nao vem o orador justillcar o facto ; mas acha-o 
menos grave, porque o nobre ex-Presidente do 
Conselho, si quizesse, podia substituir o chefe de 
policia atb a reuniao das camaras, as quaes daria 
conta do seu procedimento. 

Tendo ja dito de mais, volta o orador a sua 
questao das estradas de ferro. 

0 nobre Presidente do Conselho disse que nao 
era opposto as estradas do ferro ; ao contrario, 
tinha aqui propugnado por ellas. 

Mas, ao passo quo dizia isto, mostrou-se timido 
quanto a continuagao das mesmas estradas. 

Nao julga o nobre Presidente do Conselho que 
estas vias ferreas do norte podem com grande 
vantagem ser ligadas entre si ? 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
Fui o primeiro homem que aventou esta idea. 

0 Sr. Saraiva observa toda via que o nobre 
senador, ao pasm que dava algumas esperangas 
de concordar com olio orador, parecia timido 
desde que queria sujeitar o progresso, o desen- 
volvmento das linfias ferreas actuaes aos seus 
calculos arithmeticos ou ao equilibrio das duas 
parcellas de uma conta corrente. 

Si tivesse autoridade para dar ao nobre Minis- 
tro da Fazenda um conselho, dir-lhe-ia que fosse 
audaz na proseeugao das vias ferreas o creasse 
bancos agrieolas, mas nao desses bancos cujo es- 
bogo e representado pelo Banco do Brazil. 

Ha neste paiz a infelicidade de nao se fazer 
cousa alguma sinao parapoucos. Grandes favo- 
res se flzeram ao Banco do Brazil ; foi este au- 
torisado a effectuar grandes emprestimos a la- 
voura; mas quaes foram os beneflciados ? 

0 Sr. Viriato de Medeiros: —Raros, 
0 Sr. Saraiva;—Qual foi o lavrador pobre que 

se utilisou dos favores do Banco do Brazil ? Os 
beneficiados foram os grandes fazendeiros, os 
protegidos dos grandes negociantes. 

OSr. Pereira da Silva:—Esta enganado a 
este respeito. 

O Sr. Saraiva acreditava que a grande 
maioria dos beneflciados fora os ricos. 

0 Sr. Pereira da Silva:—Limitou-se a somma 
que so devia dar. 

O Sr. Castro Carreira;—E a prova 6 a di- 
vida de mais de dous mil contos do juros que 
ainda naopagaram. 

0 Sr. Viriato de Medeiros;—B dos negocian- 
tes daqui qual b o deficit ? E' preciso comparar. 

0 Sr Saraiva:—Actualmente, com a aboligao 
immediata, milhares de pequenos agricultores 
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flcaram semrecursos ] ara acudir no dia seguinte 
ao pgarcento do salario. E' esta a classe quo 
precisa dos recursos dos pequenos bancos agrico- 
las, que devem ser espalhados em todo o Imperio. 

0 Sr. Soares Brandao:—Apoiado. Esta da 
classe que mais precisa. 

0 Sr. Saraiva—nao sabe si o nobre Ministro 
da Fa^endaapresenta projectos que satisfagam esta 
frande necessidade ; si o fizer seramuito applau- 

ido pelo orador e sous collegas, e pela cbisso dos 
lavradores que hoje esta vesada e atormentada. 

E d isto natural ; ninguem fica reduzido de um 
dia para outro a nao ter que comer, sem mostrar 
sua agonia ; ssm queixar-se. Nao ha nisto que 
estranhar. Portanto, os poderes do Estado d que 
tern obrigngao de ir om auxilio dessa parte des- 
protegida da lavoura, para animal-a nao com fa- 
vores grandes, porque o governo nao os pode 
fazer, mas com favores que a possum amparar e 
desenvolver o credito. 

Na opiniao do orador o honr ido Presidente do 
Conselho tera feito muito, si tiver tratado destas 
reformas praticas... 

0 Sr. Joao Alfredo (pmtfienfe do conselho): 
—Nao cuido de outra cousa. 

0 Sr. Saraiva: —... e nao obraria mal si 
deixasse as grandes reformas politicas para sens 
adversaries naturaes ; nao para o orador, que se 
approxima um pouco do nobre senador, mas para 
os que tem coragem, grande coragem e que sao 
muito adiantados nessas materias. 

Terminara suas obssrvagOes com a seguinte re- 
flexao:—o nobre senador Presidente do Conselho, 
no discurso que pronunciou sobre o requerimento 
do orador, descreveu com cores duras e c irre- 
gadas o estado da via-ferrea de Pernambuco. 

S. Ex.jaqui, ha duas ou tres sessQes, tinha 
denunciado ao Senado as irregularidades prati- 
cadas naquella estrada,os orgamentos exagendos, 
execugSes de obras ultrapassando os orgamen- 
tos, etc. 

S. Ex. ja nos tinha, mais de uma vez, de- 
monstrado isto. Lerabra-se mesmo o orador de 
ter lido nos jornaes, que o ministerio p issido ha- 
via nomeado uma commissao de inquerito para 
veriilcar certos abusos que tinham sido praticados 
naquella estrada. 

Oru,ainda nao conviratirar a limpo todos esses 
abusos, todos esses desmandos de dinheiros... 

0 Sr. Joio Alfredo(pfoidenle do conselho):— 
De certo. 

0 Sr. Saraiva:— ... para que o puhlico saiba 
pelo menos quaes for.im os prevaricadores ? 

0 nobre Presidente do Conselho prestaria um 
grande servigo ao paiz se comegasse a pdr um 
cravo nessa roda de desmandos administrativos, 
que tem pervertido o espirito puhlico, a ponto de 
nao aereditar nem nos governos, nem mesmo nos 
partidos. (Muito hem; muito hem.) 

O Si-. .Toao zVlfreclo {presidente do 
conselho)St. presidente, possei por grande 
sorpresaouvindo o discurso do nobre senador pela 
Bahia. S. Ex. viu divergencias onde, no fundo, 
nao ha sinao accdrdo, e o que vou dizer demon- 
strara este asserto. 

Comegarei pela minha audacia politica. 0 mi- 
nisterio, pensa o nobre senador pela Bahia, e 
audaz e temerario nas reformas politicas. 

OSr. Saraiva :—Na disse que era temerario, 
disse que era audaz. 

0 Sr. Joao Alfredo fpresu/eme do conselho):— 
0 audaz nao esta longe do temerario. 

No correr das observagoes do nobre senador, 
chegou a p irecer-me que S. Ex. attribuia ao mi- 
nisterio um piano de federagao. 

Mas onde dei a entendc, siquer, que tal era o 
pensamento do governo ? 

OSr. Affonso Celso :—Ao contrario, quer o 
typo das monarchias autoritarias e autocraticas. 

0 Sr. Joao Alfredo {presidents do conselho):— 
Perdoe-me o nobre senador por Minas que eu, 
que o conhego como raros outros o conhecem, 
embargue desde ja esta interpretagao, em com- 
pleto desaccdrdo com o quo cu disse e foi flelmente 
publieado, assim como em desaccdrdo esta a pro- 
posigao do nobre senador pela Bahia. 

Eu disse que o Brazil, monarchia liberal, nao 
podia arresear-se das instituigoes que tem 
aviventado e consolidado as monarchias liberaes 
da Europa ; e accrescentei ; menos pdde querer 
flcar, quanto a organizagao do governo local, 
atraz de monarchias autocraticas e autoritarias, 
como a Russia e a Allemanha. 

Foi o que eu disse, e d muito differente, ja se 
vd, do que mo attribuem os dois interpretes, 
dando-me um as iddas mais adiantadas, ate revo- 
lucionarias, e outro insinuando que sou atrazado.. 

Eu nao podia esperar que o men pensamento, 
claro e francamento exposto, levantasse as duvi- 
das que acabo de ouvir. 

Nem sou o que de um lado se diz—um revo- 
lucionario , nem morego a qualiflcagao, que de 
outro lado se insimia, uma especie de...—usarei 
da expressao popular, a exemplo dos velhos par- 
iamentires desta casa—uma especie de pd-de-boi. 

OSr. Silveira Martins:—Ha outra melhor; 
d o comedor de t ipuia. 

0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): — 
Nao, senhores, nao estou nem entre os revolucio- 
rios, nem entre os atrazados. 

Quero o progresso que nao tem atemorizado as 
monarchias mais bera estabelecidas da Europa ; 
quero o progresso que os nossos antepassados 
iniciaram sem receios, e que deu grande resultado; 
quero caminhar com o tempo. Estou flrme nisto; 
nao me emprestem pianos rovolucionarios ; com- 
irehendo quaes sao as concessOes pelas quaes 
lavemos do manter as instituigOes que nos tdm 
feito muito bem, e hao de concorrer para a nossa 
felicidade. (Apoiados.) 

Sei e comprehendo que d aspiragao de todos 
os Brazileiros o alargamento do algumas fran- 
quezas provinciaes. 

A cenfralisagao, em um paiz tao extenso como 
o nosso e de interesses tao dillerontcs e variados, 
sobrecarrega o governo central de negocios pe- 
quenos, cuja solugao exige o conhecimento das 
localidades, e nao pode ser adiada ; da assim 
ao centro obrigagdes e responsabilidades quo so 
poderao ser tomadas e satisfeitas pelas administra- 
gdes locaes. 

Disse o Sr. Gladstone que, si alguem quizesse 
fazer uma revolugao em Inglaterra, nao teria 
meio mais prompto e seguro do que supprimir as 
liberdades locaes. 

Portanto, flque entendido que, quando fallo de 
franquezas provinciaes, nao cuido sinao das que 
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outras monarchias tem adoptado o que servem 
para Hies dar mais forga. Nao tenho, nem poder- 
se-ia suspeitar em mim qualqner intuito de 
abalar as instituigdes. 

Mas, Sr. presidente, ao mesmo tempo que ma 
descrevem como audaz nas reformas politicas 
e administrativas, consideram-me atrazado e ti- 
mido a respeito de melhoramentos materiaes. 

Aqui o Senado vai ver como os papeis se in- 
vertom. 

Senlioros, o nobro senador pela Bahia sabe ha 
quantos annos eu o respeito e estimo. S. Ex. 
conheceu-mo quando en era simples promotor 
puldico na comarca do Recife o o nobre senador 
era, presidente da provincia de Pernambuco ; desde 
entilo meu respeito, minha estima para com S. Ex. 
nunca se interromjpSram: 0 que vou dizer, por- 
tanto, 6 sera pre com a declaragao prdvia de taes 
sentimentos. 

Hnje o nobre senador julg-a-me atrazado rela- 
tivamento a melhoramentos publicos; outr'ora 
arguia-me do contrario, e tomava entao S. Ex. o 
papel que me esta dando. 

Senhores, era presidente do conselho o honrado 
sen .dor pela Bahia, o eu, f izendo daquella ca- 
deira, occupada agora polo meu collega e com- 
provinciano, algumas observagOes acerca dos 
melhoramentos do Brazil, dizia:—6 precise ter 
coragem para emprehender, com pianos seguros, 
melhoramentos que nos hao de dar optimos resul- 
tados—Oesenvolvimento da viagao ferrea e da 
navogagao fluvial, ensino proflssional e im- 
migragao — accrescent vva eu, sao factores de 
nosso progresso dos quaes devemos cuidar; e ci- 
tava o exemplo da Italia no periodo em que suas 
flnangas estavam grandemente perturbadas : por 
amor da unilicagao o do progresso daquella terra e 
para quese creassem fontes de renda, quanto mais 
o orgamento descia mais os italianos emprehendiam 
importantes obras de estradas de ferro. Conclui 
esso discurso dizendo;—Pianos e coragem, senho- 
res ministros ! 

0 nobre senador fez-mo entao a honra do 
responder, declarando que elle seguia na vida 
publica as mosraas regras de parcimonia e 
previsilo quo observava na vida particular, e 
apresentou-me como um exemplo em contrario, 
attribuindo-mo pianos que desorganisari im as 
nossas flnangas. 

0 nobre senador pelo Parana, estando eu au- 
sento, defendeu-me, dizendo: — « 0 senador por 
Pernambuco tambem segue as boas regras. » 

No dia seguinte vim reclamar o dizer que, 
quando quoria pianos e coragem em sua exe- 
cugao, so me referia a obras reproductivas, 
das quaes so pudesse tirar renda para amor- 
tizagao do capital e para os juros ; que era 
esto o meio de desenvolver o Brazil. 

Portanto, naquello tempo, eu nao me mos- 
trava o homem timido quo o nobre senador 
descroveu ; pelo contrario, era para S. Ex. 
um temerario. 

Agora 6 preciso formar uma liga de camarada- 
gem para obrigar-me a caminhar e dar impulse 
aos noss >3 melhoramentos ! 

Tambem notarei que o nobro senador pensa 
hoje, como eu dizia muito antes, que a melhor 
regra e a ingleza: all o governo d o unico que 
propOe as despezas, e o parlamento da, restnnge 
ou nega ; nunca vai aldm do governo 

Senhores, quando ousei (sou serapre o audaz) 
proclamar aqui este principio, que eu achava o 
melhor—de d.ir ao governo a responsabilidade da 
administragao—principio que impedia a perturba- 
gao dos orgamentos pelas pretengoes , das diversas 
deput igoes, ouvi gritar de diversos lados : — 
« Mas isso 6 anti-liberal, 6 despotico. » 

0 Sr. Saraiva:— Nao foi por mim. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 

— Mas foi por um dos mais adiautados, apoiado 
por outros. Os Annies dizem os sens nomes. 

Ainda, portanto, nesse ponto precedi o nobro 
senador ; reclamava essa pratica, convencido, com 
o Sr. Loroy Beaulieu, de que todas as opinioes 
em abstraoto a respeito da economia desfazem-se, 
inutilisam-se diante da iniciativa parlamentar 
para o podido de desp ;zas. 

0 Sr. Teixeira Junior:— Apoiado. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 

— Eu nao disse que nao queria o prolongamento 
das estradas de ferro, como pareceu ao nobre se- 
nador pela Bahia; ao contrario, para que ellas se 
tornem eoonomicas, para que ellas nos sirvam, d 
preciso prolongal-as. 0 governo cuida disso, e mui 
seriamente. Pela minha partedirei que um dos 
mous primeiros cuidados, entrando para a admi- 
nistragao, foi levantar o dinheiro necessario ao 
prolong i men to das estradas de ferro. 

uO Sr. Saraiva : — Si tivesse dito isso antes, 
eu nao tinha feito men discurso. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Mas e um facto publico. Quanto ao mais, leia- 
se o relatorio do meu nobre collega Ministro da 
Agricultura. 

0 governo pensa muito seriamente em desen- 
volver a viagao ferrea o tirar atd de cada ostrada, 
quando seja possivel, os msios de seu pro- 
longamento. 

0 Sr. Castro Carreira:—Foi dopois da su- 
bida de V. Ex. que s^ resolvou o prolongamento 
da estrada de ferro de Baturitd. 

(i Sr. Jolo Alfred a (presidente do conselho): 
—0 que eu nao disse, o que'eu nao queria nem 
posso querer, d quese prolonguem ns estradas de 
ferro sem exame e segiva previsilo do seu fu- 
ture. 

Fallei na conta-corrente de cada estrada, d 
certo, mas para que ? niz:a e i : convem exa- 
minar as condigoes de c da ostrada, organisar sua 
conta-corrente, para que_ istn nos advirta si o 
prolongamento d util, on si nao deve ser feito. 
Estou convencido de qua tomos estradas de ferro 
que, quacsquer que sejam os esforgos emprcgados, 
nao hao de dar resultndos satisfactorios (podia 
citar algumas, nns nao quero); outras nada pro- 
duzera,"porque atravessam zonas estereis, mas, 
send i prolongadas, poderao apresentar aquelles 
resultados, e outras nao tem desenvolvimento 
possivel, sinao com prejuizo do Thesouro. 

Eis aqui por que fallei na conta-corrente de 
cada uma das estradas do cujo prolongamento se 
houvesso de tratar. 

Signiflca isso que eu nao quero prolongamentos I 
Nao ; signiflca que, advertido pela deploravel 
experiencia dos tempos anteriores, sem qua 
a mim proprio me oxima de responsabilidade^ 
quero evitar contractos precipitados, mal estu- 
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dados, que depois nos offereqam o triste exemplo 
de obras custando o dobro do que deviam custar... 

Um Sr. Senador 0 triple mesmo. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidenle do conselho):— 
.. .ou de execugdes que consumam 3/4 partes do 
capital em lucros dos emprezarios e com pessoal 
technico que nao possa impedir erros e disper- 
dicios, empregando-se somente o resto em obras, 
ainda assim mal feitas e mal dirigidas. 

O que disse e sustento d que nao quero sinao 
tomar conscienciosamente a responsabilidade de 
qualquer contracto que se faga no meu tempo, e 
para isso preoiso de estudos e esclarecimentos 
que nao posso ter de repente. 

Fallou o nobre senador das questoes de credito. 
Supponbo que ninguem tem o direito de entrar 
nas intengoes allieias para saber o que se quer 
fazer. 

Senhores, desde que deliberei apresentar o pro- 
jecto de extincgao do elemento servil, vi logo que 
a transformagao do trabalho traria a necessidade 
de dinheiro para os fazendeiros poderem pagar as 
fdrias de seus operarios, sem o que nao os teriam ; 
ora, isto e negocio de que me occupei no relatorio, 
e a respeito de tao grave assumpto tenho tornado 
tantas providencias administrativas quantas ca- 
bem nas minhas attribuigoes. 

Estou disposto a fazer o que for necessario e 
o que de mim depender para dar todo o elasterio 
ao credito. 

Ouvi, na ultima sessao, o meu honrado chofe, 
porque assim contimio a cbamal-o, dizer como 
dareis credito a lavoura, si ella nao tem credito ? 

Mas, senhores, si pequenas quantias que os 
agricultores podem ter neste momento, a titulo 
de indemnizagao, valeriam para o progresso da 
lavoura, parece-me que maior progresso podera 
haver desde que aos lavradores, em geral, agora 
e no future, seja dado obter dinheiro, a pequeno 
juro, sobre o valor das terras que possuem, e 
sobre fructos pendentes. 

Entao, nao raais se daria aquillo que o nobre 
senador referiu — o caso de um senhor de engenho, 
de Pernambuco, que foi a capital procurar dinheiro, 
e, nao o achando, teve de voltar a pe para as suas 
terras. 

Este facto deu-se, com effeito ; mas simples- 
mente foi antes da reforma do elemento servil; 
deu-se o anno passado, np bom tempo. 

Si esse homem houvesse encontrado no Recife 
ou no logar de sua residencia um Banco de credito 
agricola por qualquer dos systemas, inclusive o da 
mutualidade, em que os proprios lavradores 
fossem interessados e gestores, elle nao teria, 
certamente, ido procurar dinheiro a casa do sen 
correspondente, expondo-se aquelle mallogro. 

Considero uma necessidade de priraeira ordem 
a creagao do credito agricola pela forma que ja 
tem sido experimentada em outros paizes. A 
este respeito nao precisamos improvisar typos ; 
sao connecidos os da Allemanha, os das colonias 
francezas creados depois da emancipagilo... 

Um Sr. Senadok Os da Italia. 

0 Sr. Joao Alfredo (president do conselho) 
. . emflm sao conhecidos esses typos, com os quaes 
o governo espera chegar a resultado satisfacto- 
rio. 

Senhores, tenho muita fd que a necessidade nos 
ha de por a caminho. 

Nao houve lavoura que lutasse mais heroica- 
mente do que a de Pernambuco contra as doflcion- 
cias de credito e do cipitaes. Conheci homens que 
restringiam as suas despezas atd a extrema parci- 
monia ; que faziam as maiores economias, que, 
muitas vezes, para obter as pequenas quantias 
necessarias ao que se chama aponiamentos, isto d, 
as primeiras despezas do seus engenhos, eram 
obngados a recorrer a operagOes que se liquidavam 
deflnitivamente por pagamento correspondente 
ao de cento por cento. 

0 mal foi crescendo, ate que um dia alguns ne- 
gociantes de primeira ordem lembraram-se do 
crear um Banco de credito real e hypothecario, 
segundo o typo da lei de 1875. A provincia fez o 
que na occasiao se chamou—asneira: subvencionou 
a instituigao com 500;000$000. Pois bem, nao 
foi preciso quo a provincia entrasse com dinheiro; 
os capitalistas, responsaveis pela importancia 
de 500:000$, so realizaram a de 200:000$000. 

Com esses 200;000$000 puderam elevar a 
emissao de letras hyppthecarias ao decuplo, 
e effeituarem trausacgOes na importancia de 
2.000;000$000. 

Sabeis quanto valem as letras hypothecarias ? 
Emittidas a 97 1/2, acham compradores, o nao 
voltam ao mercado. As acgdes, que correspondem 
a entradas de 80$, estao valendo 110$000. 

Ja vedes, portanto, que, si tivermos fd nestas 
instituigoes, quando a necessidade nos levar a 
estabelecer, em diversas regioes, bancos de 
credito real e de credito agricola, quando ti- 
vermos de recorrer aos meios que a sciencia nos 
ensina, a sorto da lavoura nao ha de ser a 
que tem sido agourada. 

Eu tenho fd quo o Brazil, fadado para a opu- 
lencia, ha de saber levantar-se pelo patriotismo 
e pela intelligencia dos Brazileiros ! {Muito bem; 
muilo bem.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

MEIO SOLDO 

Entrou em 3a discussao e foi sem debate appro- 
vada e adoptada para subir a Sancgao Imperial, 
a proposigao da Camara dos Deputados n. 37 de 
1887, autorizando o governo a conceder meio 
soldo a D. Ambrosina Rosa de Jesus, mao do al- 
feres reformado do exercito Joao Scares Baptista 
Machado. 

RESPOSTA A FALLA DO TIIROXO 

Proseguiu a discussao do projecto de resposta a 
Falla do Throno, com as emendas offerecidas. 

O Sr. Xliomaz Ooellio (ministro da 
guerra) nao se animaria a intervir nesta dis- 
cussao, depois do importante discurso proferido 
pelo honrado Sr. Presidente do Conselho, sinao 
houvesse sido nominalmente chamado a ella pelo 
illustre senador pela Bahia, presidente do gabi- 
nete 20 de Agosto,a quem, desde o primeiro atd ao 
ultimo dia de sua existencia, prestara o orador 
sincere, leal o desinteressado apoio. 
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E', portanto, uma questao pessoal que o traz a 
tribuna ; e tanto basta para sentir-se profunda- 
mente constrangido diante do Senado. 

Nao fora membro do gabinete 10 do Marqo, e 
deixaria resvalar iudifferente, fortalecido pela 
tranquillidade do sua consciencia, a desconside- 
raqao o menos prego, a quo o honrado senador 
pretendeu expol-o perante o paiz, como simples 
remoque do espirito humoristico e jovial do S. Ex., 
em quem nem a idade, nem as lutas e desillusoes 
da vida politica conseguiram ainda enfraquecer o 
vigo o vigor do sous primemos annos ! 

Emquauto a injuna e a maledicencia contra a 
pessoado orador rej ubilavam-se victoriosas diante 
do sou silencio e do sou desprezo. nas columnas do 
urn jornal, que so publica nesta capital e ja gosou 
dos foros do orgao confidencial do ministerio 20 
do Agosto, tambem Ihe foi iudifferente tudo quanto 
Hie inspiravam contra si o de.>peito e a malque- 
rcnga. 

Desde, pordm, queelles vieram procurar abri- 
go nesto augusto recinto, o Senado com(irehendo 
(jue o orador nao podia faltar ao dever do defen- 
dor-se dessa aggressao. 0 que nao podia esperar 
6 que el la partisse do nobre Barao de Cotegipe, 
a quera consagrou sempre a mais respeitosa esti- 
ma e consideragao. De que, porem, o arguiu ou 
o accusou S. Ex. ? De ter desertado do escravis- 
mo e de haver-se repeutiuamente convertido ao 
abolicionismo para assumir a posigao que oceupa 
no actual gabinete. 

Entretanto, o honrado sonador devia ser o ul- 
timo dos membros desta casa a fazer semelhante 
injustiga ao*orador. 

De feito, S. Ex. devo recordar-se de que, a 22 
de Junho de 1875, quando Ihe fez a insigne 
lionra de o convidar, em nome do venerando 
Duque de Caxias, para fazer parte do gabinete 
organisado por aquelle illustre cidadao, o orador 
nao procedeu, como ambicioso vulgar, acceitando 
pressuroso e soffrego a honrosissima commissao, 
que Ihe era offerecida: reluctoue soaccedeu de- 
pois de acceitar as observagoes que respeitosa- 
mente apresentara a S. Ex. 

Era nesse tempo mogo, tinha todas as illusbes 
dos primeiros annos da vida publica e nao bavia 
ainda podido avaliar, pela experieucia, a extensao 
da responsabilidade, dos sacriflcios e dos des- 
gostos desta posigao. 

0 honrado senador, porem, fez como os outros, 
e, servindo-so de uma imagem, qiie perdeu, pela 
vulgaridade da citagao, a belleza de sua appli- 
cagao, consolidou na amplitude de uma apos- 
trophe, pungente do iroma, os motives da iuca- 
pacidado mural e politica da entrada do orador 
para o actual gabinete. 

OSr. BahXo de Cotegipe;—Nao disse tal. 
0 Sr. Thomaz CoELHO (ministro da guerra) 

ouviu perfeitamente as palavras do S. Ex. e 
asconserva guardadas em memoria. E'verdade 
que o illustre senador nao se achou so na accu- 
sagao que dirigiu ao orador. Assim.d possivel 
ha ver escapado ao tachygrapho, que tomava o 
dlscurso do S. Ex. o aparte que Ihe deu o digno 
sonador por Minas, ex-rdinistro da Guerra; mas 
o orador o ouviu distinctamcnte ! .«■ E' um con- 
vertido da vospera », exclamou entao, em aparte, 
o honrado senador por Minas, domi ado por sen- 
tiraonto, nao dirii de ira ou de rancor, porque 
receia quo nao sejam parlamemares essas ex- 
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pressoes; mas, com certeza, por espirito de 
acrimonia, que tanto contrastava com a cordura 
e mansuetude evangelica, que estava habituado 
a admirar em S. Ex. Precisa, portanto, defen- 
der-se e o vai fazer, formulando os artigos do 
libello, que tem sido articulado contra o actual 
Ministro da Guerra. 

Assim : 
1 -"—Fez parte da dissidencia conservadora, que 

tao formidavel opposigao fizera ao projecto con- 
vertido na lei de 28 de Setembro de 1871 ; 

2.°—Pertenceu a miuoria conservadora, eleita 
em 1884, em nome da resistencia a reforma radi- 
cal do elemento sarvil, iniciada pelo gabinete 6 
de Junho, sob a capa da libertagao dos sexage- 
naries ; e flnalmente 

3.°—chegou jie Campos a esta Capital, a 10 de 
de Margo, com o flm de sollieitar do Governo pro- 
videncias repressoras do abandono das fazendas 
pelos escravos em massa, e contra a propaganda 
abolicionista ; e, entretanto, n'esse mesmo dia en- 
trou para o actual Ministerio, que so propunha a 
roalisar a extincgao immediata da escravidao. 

Estes sao os principaes factos de que tem sido 
arguido e que constituem os motives da allegada 
imcompatibilidade moral e politica do orador 
para fazer parte do actual gabinete. 

Pede licenga ao Senado para occupar-se, detida- 
mente, embora com o maior constrangimento, 
como jaobservou, de todos estes artigos de accusa- 
gao, que tem sido feita ao orador, provocado, como 
t'oi,a fazer sua defesa pessoal. 

Em 1871, quando se agitava na imprensa e no 
parlameuto, a questao do olemento servil, o ora- 
dor nao tinha ainda a honra de representar a 
Nagao ; havia sido apenas deputado a Assem- 
blda Logislativa de sua provmcia e era entao 
siraplesmente presidente da camara municipal de 
Campos. 

0 Senado devo recordar-se de que muitas ca- 
maras municipaes do Imperio tomaram parte na 
discussao do projecto, quo tanto agitara o espirito 
publico, e especialmeute a classe dos lavradores 
epropnetarios de escravos. Fizeram-se tambem 
reuniOes de agricultores, em quasi todos os cen- 
tres agricolas do paiz, provocadas pelos defenso- 
res ou adversaries do projecto. 

0 orador fez parte da reuniao quo entao se 
realisou em Campos, em casa do Sr. Visconde 
de Santa liita, onde compareceram fazondeiros 
que aquelle municipio possuia como mais dis- 
tinctos por sua intoiligeucia, illustragao e for- 
tuna. Em favor das iddas capitaes do projecto, 
so alii se levantou uma voz : foi a do orador. 

B' certo que dessa reuniao nao se lavrou acta ; 
mas, por fortuna sua, poucos dias depois o orador 
presidiu a sessao da Camara Municipal em que se 
tratou exclusivamente de representar a assem- 
bl6a geral contra o projecto. Dessa sessao la- 
vrou-se, portal, acta, na qual so acha consignado 
sen voto. Pede licenga ao Senado para ler os 
fundamentos desse voto, entao publicado no Afo- 
nitor Campisia (lendo): 

« 0 Sr. Dr. Thomaz Coelho declarou que seria 
resumido na manifestagao de sua opiniao o que 
diria apenas alguraas .palavras para _ justificar 
eu voto. Entendia que a Camara Municipal de- 
via fazer sua representagao ao Poder Legisla- 
tive, apontando os defeitos do projecto do go- 
verno naquillo que fosse contrario aos interesses 
da lavoura e pudesse trazer abusos e perturbagSo 
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da ordem, mas nunco, offendendo a idda capital 
do projacto—a emancipaoao do ventre, idda que 
julgava mais razoavel, geralmente aceita e que 
sempre advogara. Que a ter a Camara de repre- 
sentar contra essa id&i, seria preferivel nao o 
fazer. Demonstrou que a emancipaQao do ventre 
nao era incompativel com a designa^ao do prazo 
para a emancipagao total. Estancar a Conte do 
mal, disse S. S., e quanto antes, eis tudo; els o 
que reclamam a civilisagao e a humanidade.» 

Alguns Srs. Senadores Apoiado ; muito 
bem !... 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da gucrra) diz 
que depois desta posiciio franca e leal, assumida 
pelo orador diante de sens amigos, em um cen- 
tre escravagista, como era entao-o nuinioipio de 
Campos, apezar de suas aspiraqoes politicas tao 
acdentes, como as costumam despertar o vigor 
e as ambiqOes da raocidade, seguramente nao 
melhorara a situaqao em que o collocaram sua 
hombridade e sinceridade de convicgoes. Com 
effeito, pouco tempo depois, por consideragdes 
de ordem politica, o orador viu-se obrigado a 
retirar ao gabinqte 7 de Margo o apoio, alias 
obscuro e desvalioso, que ate entao Ihe havia 
prestado.Nao pensava, portanto, em apresentar-se 
candidate ao logar de deputado A Assemblda 
Geral por sen distrlcto, na eleigao de 1872, quando 
foi para isso convidado por sens distinctos ami- 
gos o parentes, Srs. Conde de Araruama, Ba- 
rao da Villa Franca e Conselheiro Joao de Al- 
meida Pereira, sendo estes dous ultimos ja fal- 
lecidos, da mais saudosa memoria. 

0 Sr. Jaguaribe Apoiado. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 

que liavia sido anteriormente convidado 
pelo Viseonde de Nictheroy, em carta que con- 
serva, para apresentar-se candidate pelo mesmo 
districto, o que havia recusado, pela impossibi- 
lidade, no caso de ser eleito, de prestar apoio ao 
Gabinete 7 de Margo, attentos os motives de con- 
sideragao politica, a que ja alludiu. Pleiteou, por- 
tanto, sua eleigao, e, tomando assento na Camara, 
em 1872, foi uaturalmonte alistar-se entre os 
dissidentes, que tanto haviam hostilisado, na le- 
gislatura anterior, aquelle ministerio por ideas e 
sentimentos, que, alias, nao eram os do orddor. 
Combateu a politica, e especialmente a politica 
flnanceira do gabinete 7*de Margo. Alguns aunos 
depois tinha a honra dc entrar para o gabinete 
25 do Junho, e ninguera rnelhor do que o nobre 
Senador pela Bahia, entao sou collega, pode dar 
testemunho do espirito largo e liberal com que o 
orador procurou dar a mais sincera e leal execu- 
gao a lei de 28 de Setembro, empenhando os 
raaiores esforgos para tornar uma realidade a 
promettida libertagao dos eseravos pelo. fundo dc 
emancipagao, creado por essa lei. 

0 Sr. Viscoxde de Cavalcanti : — Apoiado; 
tambem dou testemunho disto. 

0 Sr. Thomaz CoElho (ministro da guerra) diz 
que passaram-se alguns annos em que essa ques- 
tab p'areceu adormecida, ate que, coma organiza- 
gao do gabinete 6 de Junho, ella voltou de novo 
a tela da discussao no parlamento. 

Dissolvida a Camar . em 1834, o orador apresen- 
tou-se ao corpo eleitoral de sen districto com 
uma circular, na qual, reconhecendo que a disso- 

lugao da Camara impunha ao candidato o dever 
de exprimir, com a miior franquoza e lealdade, 
sua opiuiao acerca do projecto do elemento servil, 
que motivara aquelle acto, afflrmava que ao par- 
tido conservador (que tivera a gloria de extinguir 
o traflco e de libertar a prole da mulher escravaj, 
nao se podiam attribuir, com justiga, sentimentos 
esreavagistas ou de resistencia a uma reforma que 
promovesse, sem desorganizar o trabalho nacio- 
nal, a completa emancipagao do elemento servil, 
legitim i e sincera aspiragao de todos os brazilei- 
ros. (Apoiados; muito bem!) 

Confessa que sempre reconhecera o direito a 
indemnisagao, mas pelos moldes da Lei de 28 de 
Setembro, que limitara a 7 annos o maximo do 
prazo em que o liberto era obrigado a indemnisar, 
com sous servigos, o prego de sua liberdada; e na 
circular, a que alludiu, afllrmou essa opiuiao. 
Fublicadaa circular, foi iuforraado de que havia 
ella merecido a desapprovagao de alguns de seus 
amigos, pelos termos, em que se achava redigida. 
Poucosdias depiis, o illustre chefe do partido 
conservador de sua provincia, a exemplo do que 
havia feito a todos os candidates do mesmo par- 
tido, distinguia o orador, remettendo-l-e para 
Campos circular na qual, em termos mui hon- 
rosos e benevolentes, recommendava a can- 
didatura do orador ao corpo eleitoral do 6° dis- 
tricto, accentuando, porem, quo ella assentava 
sobre o principio da resistencia a reforma do ele- 
mento servil. 

•Entendeu o orador ser dever de lealdade, 
pleitear sua eleigao, como o fez, unicamente em 
nome das idCas com as quaes se liavia apre- 
sentado ao corpo eleitoral: nao publicou, por isso, 
nem distribuiu um so exemplar daquella circular. 

Muitos de seus amigos podem testemunhar que, 
apresentado, na Camara dos lieputados, pelo gabi- 
nete presidido pelo Sr. senador Saraiva, o pro- 
jecto convertido na Lei de 28 do Setembro de 1885, 
o orador nunca fez mysterio de suas opinioes, ma- 
nifestando-so favoravel a idCa da decretagao do 
prazo, de quatro a cinco annos, para extincgdo 
completa da escravidao. 

0 Sr. Saraiva Apoiado ; posso dar teste- 
munho de que V. Ex. mostrou-se um dos mais 
adiantados. 

0 Sr . Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 
que a opposigao conservadora, pordm, doliberara 
em sua grande -maioriajadoptar aquelle projecto,ao 
qual o orador prestou com muito prazer seu voto, 
reconhecendo ainda hoje quo foi essa lei o mais 
profundo golpo que so podir dosferir na escra- 
vidao, considerada como propriedade legal. Ros- 
presentava alias um districto, onde a propaganda 
abolicionista empregara trabalho activissimo e 
violento,praticando excesses, que o orador sempre 
combatera ; sendo, porbnt, certo que a propria 
lavoura dos municipios do seu districto, em re- 
lagao a esta questao,mostrou-se sempre adiuntada, 
contrastamlo assim com os sentimentos o idbas 
das de outros municipios da provincia. 

0 nobre senador pela Bahia, presidente do ga- 
binete 6 de Junho, lia de recordar-se de uma re- 
presentagao dirigida, cur 1884 ou 1885, a Assem- 
blCa Geral, assignada pior muitos agrlcultores do 
Campos e dos mais importantes, na qual pediam, 
entre outras providencias, a decretagao de uma 
lei que extinguisse a escravidao dentro do prazo 
de sete annos. 
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0 Sr. Dantas:—E' exacto. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministTO da guQTra) diz 

quo ao recolhor-se a Campos, ciilade de sua resi- 
dencia, o anno passado, depois de flndos os traba- 
llios da sessao do Senado, o orador foi por mais 
de uma vez consultado e instado por muitos ami- 
gos, lavradores daquelle municipio, para dirigir 
o encaminhar a propaganda abolicionista, no in- 
tuito de evitar desorganisaqao do trabalho, ao 
quo sempre se recuso'u pelas seguintes conside- 
raqdes, expostas aos mesmos amigos. Nao era, 
como amda lioje nao se considera, chefe politico 
em sua provincia; nao queria e nem devia abrir 
dissidencia em seu partido, e muito menos crear o 
mais leve embarago ou difflculdade ao gabinete 
20 de Agosto, a quem apoiava, como sempre 
apoiou, lealmente. 0 nobro senador pela Bahia 
sabo bem que o orador nunca procurou oppor a 
S. Ex. nem aos sous collegas a menor objecgao a 
sua politica de resistencia. 

Accrescia aquollas consideragOes outra nao me- 
nos importanto, asconvicgoes do orador; pois que 
sempre Ihe pareoeu, depois da attitude que em 
S. Baulo havia assumido a propaganda, indispen- 
savel a libertagao immediata dos escravos para 
manter a organisagao do trabalho. Os effeitoe 
dessa propaganda repercutiram em Campos, do 
modo violento, como era natural, e o orador em 
um dos primeiros dias de Margo foi de novo soli- 
citado por amigos c alguns adversaries a collo- 
car-se ;i frento da libertagao do municipio, como 
unico meio do manter organisado o trabalho 
nos estabelecimentos agricolas. Comegavam en- 
tao as primeiras desergOes dos escravos, que 
abandouavam em massa as fazendas. So,'depois 
disso, deljberou acceder as instancias dos seus 
amigos, dirigindo-se, no dia 3 ou 4 de Margo, 
ao redactor do « Monitor Campista », seu adver- 
sario politico, com quem mantem apenas re- 
lagoos de cortezia, para solicitar o apoio da- 
quella folha em favor do trabalho que ia em- 
prehender. Precisava do concurso desse jor- 
nal, que conta mais de um meio secnlo de oxis- 
tencia e gosa na cidade e municipio de Campos de 
todo credito e consideragao, pelo criterio e illustra- 
gao com que d redigido. Recorda a data, em que 
se realizaram esses factos, 4 de Margo, por isso 
que nesse dia apenas o honrado senador pela 
Bahia o seus collegas do ministerio 20 de Agosto, 
eram os unicos que sabiam acharem-se feridos 
de morte. Ninguem podia siquer suspeitar a crise 
do dia 7, quo deu em resultado a retirada da- 
quelle gabinete. Recebeu, a 8 do Margo, tele- 
gramma do honrado presidente doconielho, cha- 
mando o orador a Cdrto. Vai fazer uma revelagao 
que ainda nao teve occasiao de fazer ao proprio 
seu cdliega, Sr. conselheiro Joilo Alfredo. Estava 
no proposito de nao acudir a esse chamado, por 
quo tinha entao possoa de familia gravemente 
doente ; mas foi delle demovido por amigo e 
paronte, a quem muito preza, chefe politico em 
Campos, que Ihe ponderou a necessidade de ouvir 
do chefe do gabinete, que so estava organizando, 
suas iddas em relagao a questao que tantq nos 
prooccupava e consultal-o acerca das providen- 
cias, quo nos pareciam mais acertadas para re- 
mover o perigo de que estava entao ameagada 
a cidade do Campos, o de sor invadida por uma 
horda do mais de 10.000 escravos. Aquelja cidade, 
assentadaa margem do Parahyba, esta cercada 

de todos os iados de grandes fazendas que pos- 
suiam numorosa escravatura. Resolveu-se entao 
vir a esta Corte, procurando tranquillisar a pes- 
soa, que esta ligada ao orador pelos mais es- 
treitos lagos de estremecido alfecto, nao que o 
lizesse recolher ao hospicio de Pedro II, si por 
ventura acceitasse o Ministerio,naturalmente pela 
razao de nao ter a honra de ser provedor da Mi- 
sericordia {riso) ; mas, assegurando que nao ha- 
veriam forgas humanas, que o obrigassem a en- 
trar para o Ministerio. Deixou instrucgoes ao 
Delegado de Policia daquella. cidade, afhn deacon- 
sellnr aos senhores, que li'.iertassem, incondicio- 
nalraente, os escravos, e de persuadir aos libertos 
a que voltassem para o trabalho das fazen- 
das, medianto contracto de salario, ou do parce- 
ria. A seus amigos e parentes ja haviaaconse- 
Ihado no mesmo sentido. Aqui chegando, referiu 
a alguns amigos o proposito inabalavel em que 
estava o orador de nao entrar para o Ministerio. 

O Sr. Castro Carreira : — Apoiado; ouvi 
essas palavras a S. Ex, no dia de sua chegada a 
esta Corte. 

O Sr. Coeliio de Almeida (ministro da guerra) 
apresentando-se ao seu honrado amigo Sr. Con- 
selheiro Joao Alfredo, pediu e instou com S. Ex. 
para quo o dispensasse da honrosa commissao para 
a qual o convidava, attentos os motivos de or- 
dem privada, que o impossibilitavamde aceital-a; 
assegurando, entretanto, leal e franco apoio de 
sua palavra e de seu voto nesta casa, ao gabinete 
que S. Ex. organizava. 

O Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): 
—Perfeitamente exacto. 

0 Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra) 
diz que diante das ponderagoes do illustre Sr. 
Presidente do Conselho,o orador fez o que nsnhum 
homem politico em suas condigoes poderia deixar 
de fazer: acceitou a posigao que actualmente oc- 
cupa no ministerio. Pede licenga ao nobre se- 
nador pela Bahia para adlrrnar que nao mautinha 
com o Sr. Presidente do Conselho sinao 
meras relagoes de cortezia, aldm dos sentimentos 
de respeitosa admiragao, que um soldado obscuro 
podia ter, como tinha o orador, por tao distincto 
chefe da seu partido. Ora, o honrado senador pela 
Bahia sabo muito bem que si o orador quizesse eu- 
veredar pelo caminbo de Damasco, Ihe teria sido 
muito facil approximar-se da casa do honrado 
Presidente do Conselho, a qual, ha muito tempo, 
a opiniao designava como ponto inicial daquella 
estrada. 

Expostos assim os factos com fastidiosa mi- 
nudencia, de que a benevolencia do Senado o re- 
levara, torn o direito do pergnntar a seus accusa- 
dores onde pretendom agora assentar os motivos 
da incapacidade politica c moral do orador para 
occupara !r nrosa e difficil posigao, a que o ele- 
varam ? 1 (Apoiados ; muito bem !) 

O illustre senador pela Bahia, a quem res- 
ponde, prometteu ao Senado proxima apresen- 
tagiio de um projecto de indemnizagao. S. Ex. 
ja escrevou desta tribuna o epitaphio que deseja 
Ihe seja gravado na sepultura. 

Quem, como o nobre senador, tern prestado a 
sua patria, nos dias inais dilllceis, com a maior 
dedicagao o abnegagab, tab grandes e relevantos 
servigos, nao se pertence a si; seu nome, sua 
vida e sua gloria sao mp p^trimnnio nacional. 
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Mao S3 esquesaS.Ex. de que.tantoera relaqao aos 
grandes homens de Estado, como aos mais mo- 
destos membros da sociedade., o juizo severe e 
imparcial da Historia nao se vae inspirar nas 
inscripgOes das lousas tumulares; mas nos feitos, 
nas acgoes dos homens, nas lutas vivas da penna 
ou da palavra; sempre que os torn de julgar. 

Reflicta, pois, S. Ex.: que o futuro histo- 
riador nao possaafflrmar a posteridade que o 
aununciado projecto de indemnizaqao nao foi 
sinao uma alrontaaos poderes publicos, que tive- 
ram a coragem e o patriotismo de sepuUar, a 13 
de Maio, o cadaver da escravidao. (Muito hem ! 
Muito hem !) 

O Si*. Silvelva, >Xai"tiiis comeqa 
recordando que, mais de uma vez, tern declarado, 
no Senado, que ntio aspira ao governo do seu 
paiz. 

Seciarid, porera, do parlamentarismo, eutende 
que os governos nacionaes devem ser fabricados 
no parlamento, e por isso tambem rauitas vezes 
tem sustentado que o direifo que a Co^tituiqao 
concede a Corda, de escolher livrememe os seus 
ministros, esta sujeito a grandes restricqoes. 

A's vezes, nem a liberdade do escolha existe, 
porque a Corda e obrigada a dar a sua conflanqa 
ao chefe da maioria, que por esse facto se the 
impoe. 

Por isso, nos governos parlamentares, os reis 
tem sido muitas vezes obrigados a chamar para o 
poder homens de que nao gostam, e a despedir 
os seus amigos; por que, representando os reis o 
grande interesse nacional, nao podem constituir 
governos de partido; huo de attender somonte 
aos grandes interessos da nagao. 

Depois de apoiar as opinides que sustenta no 
exemplo da Inglaterra, o orador diz que ate hoje 
os nossos governos nao tem sahidodo parlamento, 
antes tem nascido do capricho ; e 6 por isso que 
o systema, que melhor garante a justiqa e os 
direitos individuaes, nao tem dado entre nos to- 
dos os seus bons resultados. 

Nao quer o orador, como ja disse, ser governo. 
Nao so perteuce a um partido, que tem sempre, e 
em toda a parte, muitos matizes ; mas, como rio- 
grandeuse, tem tambem o seu rito ; e meio scis- 
matico. Assim entonde que os homens chamados 
ao poder devem governar com as suas ideas, de 
conformidado com o qutf pregavam, com o que 
ensinavam; o contrario seria uomear papa um 
protestante ou um israelita. 

Viudo, pois, a tribuna sustentar mais uma vez 
as suas ideas, nao o faz como quem aspira ao 
poder; e niio tem essa aspiraqao por um unico 
motive—porque nao conta nem com a conflanga 
de cima, nom com a confianqa de baixo. 

Si visso o partido liberal orientado no paiz, 
como esta na sua provincia, seria fatalmonte 
obrigado a aspirar a essa occasiao; mas como a 
sua provincia gyra, por assim dizer, era um cir- 
culo a parte, contenta-se em influir ahi para que 
as outras provincias vejam que o que la pro- 
duz bons resultados devera nellas produzir os 
mesmos. 

Admira-se das doutrinas do nobre Presidento 
do Conselho, e ainda mais dos applauses enthu- 
siasticos de alguus liberaes. 

Combatendo o principio sustentado por S. Ex. 
de qua aS reformas nSo sao privilegio cle nenhum 

partido, diz que, a prevalecer essa theoria, os par- 
tidos viriam a confundir-se, o que seria um 
grande desastre para o paiz. 

0 nobre Presidente do Conselho estabeleceu 
assim um principio falso, como tambem coutou 
erradamente a historia do abolicionismo, a qual 
o orador pedo liceuqa para rectiflcar. 

Sendo os partidos agrupamehtos politicos com 
ideas a realizar, nao podem os conservadores con- 
fundir-se com os liberaes ; e a orientaqao da Corda 
pelo systema constitucional nao pode ser outra 
sinao a imparcialidade. 

Sendo o nosso governo o da nagao pela nagao, 
e existindo manifesta aevolugao daopiniao publica 
por meio dos seus representantes, dove a Corda 
chamar para o governo os homens que estcjam a 
freute dacorrente dessa opiniao. Ella nao tem a 
liberdade de demittir descricionariamente os mi- 
nisterios; so pdde fazer essa tentativa nas 
mudangas de situagao; mas, ainda assim, consul- 
tando immediatamente a nagao o nao degradando 
os partidos politicos. 

Que faz rnanter o respeitar as instituigoes ? 
pergunt i o orador. Silo as forgas dos batalhOes? 
nilo; sao as forgas moraes, e essas conquistam-se 
pela lealdade, pela cohereucia, pelo respeito as 
proprias ideas e pela adhesiio dos homens poli- 
ticos, pautando o seu procedimento do dia pelo 
da vespera. 

Proseguindo nesta ordem de id&>s,'o orador faz 
largas consideragoes para mostrar como os par- 
tidos sao obrigados a realizar as reformas de ac- 
cordo com as suas tendencias e segundo o modo por 
que existem ; si cada um tem as suas iddas, a 
cada um deve caber a sua vez do governar. 

Tendo-se allegado que na propria Inglaterra 
reformas liberaes torn sido feitas por conserva- 
dores, nao con testa o facto; mas mere pormeno- 
res de algumas dessas reformas, mostivndo oomo 
as circumstancias que as determinaram nao tem 
paridado com os actos da situagao actual. 

Rocorda uesto ponto os factos que se doram 
ainda no anno passado, por parte da maioria 
conservadora, recusando qualquer reducgiio na 
tabella do valor dos escravos, e por parte do 
actual nobre Ministro de Estrangeiros, ontilo da 
Agricultura do Ministerio transaeto, expedindo 
para Campos os avisos que reduziam a captiveiro 
homens quo se prosumiam livres. 

E depois do alludir a muitos outros factos quo 
mostravara a opiniao conservadora sobre a 
questao servil, observa que os mesmos homens, 
mudando do opiniao, flzeram uma reforma muito 
mais radical do que o partido liberal podia pre- 
tender, o por isso deseja saber qual foi o milagre 
que operou essa transtormagao. 

Na ha negar que a Camara, durante o anno 
flndo, apoiou constanto e energica o honrado ex- 
Presidente do Conselho. Si o ministerio da Ca- 
mara nao podia, portanto, effectuar a reforma 
servil, deveria a Corda. ir buscar no partido 
opposto-quem a effeetuasso. Isto d o que exigiam 
as bdas normas do ■parlamentarismo, com as 
quaes e orador costuma argumentar contra os 
republicanos na sua provincia. Si estos, agora, 
tirarem partido da perversao do systema, o go- 
verno do Sua Alteza que defenda a monarchia. 

Diz-se que os republicanos, que viio apparecen- 
do, silo feitura do despeito. Pouco vale iuquirir 
disto. Seutem-se feridos o reagora contra a causa 
a que attribuem a Sua ruina. Menos logica d a 
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revira-Yolta do governo e a que elle fez dar a 
Caraara, que no anno p ssado re^resentav i a re- 
sistencia a refoma servil. a CaniaiM, procodendo 
dess'arte, faltou ao seu mandato : d preciio que 
seja dissolvida. 0 orador nuo anathematisa o po- 
litico que muda do opiniao; mas uilo pode tor 
sinao palavras de condemnaqao para c >111 o lio- 
raem publico e particular que, incumbido de de- 
fender unia causa, vende os interesses do seu 
cliente. 

Para que o honrado Presidente do Conselho possa 
levar por diante as reforiuas que diz inspirad is 
pelaopiniao, torna-se impreScindivel que coasulte 
os.>a opiniao. Si nao o lizer, dara mostras do re- 
ceio do ser por ella condemnado.. 

A Camura actual ja devia estar disiolvidi ha 
muito tempo. Quando Sua Mngestade o Im- 
perador partiu para a Europa, o orador ja 
neste sentido se exprimia fallando aos minis- 
tros de ontao : « D -solvei a Cainara, para nao 
ucari otardes sobre a Princeza, quo 6 por assim 
dizer a yossa pupilia, os olios da rearqao que 
aeabais do provocar. » Agoia, aos odios dessa 
reacgao accrescentam-se os da proiriedade of- 
fendida : mais uma razao para dissolver a Ca- 
mara. 

Contou o nobro Presidente do Conselho a bis- 
toria da aboliqao a seu modo, e o orador nao 
torn remodio sinao rectidcal-a, p us nao b .ver- 
dade quo aos conservadores devara competir 
todas as glorias nesta matena. Neste ponto, 
a roctiflcagao tambem aproveitara aquelles li- 
berties que certamente estao i.o sen direito, pas- 
sando-se- para o part I do ad verso, mas nao o 
estao f.iltando com a justiga e a verdade a 
seus antigos correligionarios. 

Antes de Euzebio de Queiroz, foi ministro neste 
paiz um homem tiorrorosamedte maltrat ido pelos 
conservadores de entao : Antonio Manoel do 
Campos Mello. Foi elle quern primeiro travou 
luta com os negreiros e succumliiu victima dos 
conservadores, entre os quaes liguravu Euzebio 
do Queiroz. Este aboliu, e verdade, o traiico, m is 
soit a pressao dos inglezes que incendiavam os 
barcos negreiros. Esta o a verdade histbr.ca. 
0 Correio Mercaniil, que entao combatia o traiico, 
foi accusado de ter sido comprado pelos inglezes, 
a Ibm de que a lei de Euzebio Queiroz nao foi mais 
do qua o prolongamento de um projecto de-Paula 
o Souza. 

A lei Rio Uranco s6 vein depois que o liuado 
conselheiro Zacariasiuseriu uuin i Falla do Throno 
a idba da tinninagao do ele.nento servil Rio 
Braneo, apezar de toda a sua gloria, .combateu 
no Consellio do Estado a idba de que depois se 
foz defensor. 

Posterlormente, sabe-se como os liberaes pu- 
gnaram pela refoma quo o honrado Presidente 
do Conselho combatia o quo repentinamente foi 
cliamado a realizar. 

Eis uqui como 6 que os conservadores torn feito 
a aboligao ; e, port.uito, so lalseuido a histoi a 
b que o nobre Presid rnte do Conselliu pode dizer 
que tal reforma tern sido a oura constante dos 
conservadores. 

A verdade b que a Corda, confiando a reali/.a- 
gao dosta ordem de idbas aos que mais viva- 
monte as tem comb.itido, pro. ura arredar dos libe- 
raes a popularidade que adquirjriara, levaudo 
ao cabo os seus inluitos, e dest'arte charaa a 
si toda a gloria que disso Ihe possa provir. E', 

porbm, errado o calculo, porque quern torn a 
gloria, tem a respons ibililade : os ministerios 
caliem no p irlamenlo, mas as realezas tombam 
nos campus de batalh i. 

0 o.rador esta ancioso por ver os grandes pro- 
jeclos do nobre Presidente do Consellio, e especial- 
mente o da descentrailsagao administrativa, que 
S. Ex. prometteu levar atb onde fosse compa- 
tivel com a unidade do Imperio. Esta aneiedade 
explica-se, porque, quando o orador pugnava por 
estas ideas ha 16 anneffi, era appellidado re- 
volueionario e convoncional pela Nagao, orgam 
conservador, creado e atb eerto ponto inspirado 
pelo nobre Presidente do Conselho. Entretanto, 
venh i o projecto em boa liora; as consequencias 
serao todus sob a respousabilidado do honrado 
ministro. 

Mo se illuda, porbm, S. Ex. quanto as diffi- 
culdades do momento presente. Alem das diffi- 
cuMades internas,asrepablicas vizinhas levant am 
numerosos corpos de oxercito, provbm-se do 
armmiento, o nos nao temos pira Ihes oppor 
sinao um diminuto e desorganiza lo exercito. A 
entcntu cordiale que ora se nota nao b maior do 
que aquella que se nutava entre a Prussia e a 
Kranga, pouco antes de 1870. 

0 orador, si pudesse cre.ir na sua patrb um 
governo de sua predileegao, fundaria o republi- 
cano; mas entende que nao vale a pena tentar 
a expeiienci i dadestruigao da monarclna, por- 
que, niesmo com ella, pode ser garantida a li- 
beraade. E' o que sernpre tem dito, e quora tiver 
bem comprehendido nao o podera arguir de con- 
tradictono. (Muito bem!) 

O Sr. Henriqu.© Ux declarato- 
mar a palavrai nao somente para facultar ao go- 
verno o eiisejo de completar as explieagoes dadas 
palo nobre Presidente do Conselho, as quaes nao 
podom satisfazer nem ao paiz neih mesmo aS.Bx. 
como ainda para quo possain usar da pal ivra va- 
ries chefes liberaes que tbm odesejo de occupar a 
tribuna. 

Ouviu com estranhesa o nobre Presidente dp 
Conselho dar um aparte quando fallava o hoii- 
rado senador pelo Rio Grande do Sul. S. Ex. 
disse;—esta-me parecendo que voltamos ao regi- 
men do mandate imperative. 

Por esso aparte mostrou S. Ex. nao haver 
comprehendido aquelle nobre senador. 

Nao ha duvida que o mandate imperatiyo ate 
certo ponto aniesquinha a rep esentagao uacional; 
mas tami ern b indubitavel que nenhum represen- 
t.inte da nagile tem o diivito de contrariar aberta- 
mente as idb is e interesses daquellos que o ele- 
geram. Foi neste sentido que versaram as obser- 
vagoes do nobre senador pelo Rio Grande do Sul. 

0 honrado Presidente do Conselho temeraria- 
mente afflrmou que dispoe de elementos para 
restabelecer a ordem publica, ainda quando seria- 
mente aineagada no paiz. S. Ex. demonstra 
do Re modo nao ter justa idea das dilticuldades 
que c assoberham. 

Quaes silo os elementos de forga com quo conto 
o nobre Presidmte do Conselho ? Qual o partida 
que o apoia ? A grande maior a das classes con- 
servadoras manifestam-se contra o acto do go- 
verno que as prejudicou ; e ainda hoatera o Se- 
nado ouviu ao nobre ex-Presidente do Conselho,o 

, Sr. Barao de Cotegipe,o mais formidavel discurso 
de opposigao que se tem ouvido nestes ultimos 
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tempos. Depois desso disciirson oraflor chegm n 
acreditar que nada muis restav< ao ministerio 
sinao pedir a sua demissao. 

Tambem e verdade que o governo nao pode 
contar com a forqa armada. 0 nobre Ministro da 
Guerra mandou publicar um projecto de reform i 
militar organizado por dous distinctos offlciaes, 
e nesse trabalho, que 6 o melhor que o orador 
tem lido aW hoje, disse, logo no preambulo. que 
nao temos exercito, mas apenas um agrupa- 
mento de homens armados. 

Quaes sao, portanto, o.s elementos de forqa que 
alardeou o nobre Presidente do Consellio ? 

Tendo soado a hem, o orador poe termo as 
suas observaqOes, satisfeito c im haver evitado o 
encerramento prem turo desta importante dis- 
cussao. {Mwito bem.) 

Ficon a discussao adiada pola hora. 
0 Sr. Presidente deu para orderndo dia 12: 
Continuaqao da discussao do projecto de 

resposta a Falla do Throno ; 
la discussao do projecto do Senado, lettra—fi- 

de 1887, sobre bancos de eraissao. 
Levanta-se a sessao as 3 horas da tarde. 

25» scssuo ein 13 il<. Junlio <Ie tS88 

PRESIDENCIA DO SR. VI3C0NDE DO SERRO FRIO 

SUMMARIO. —Ada. —Expediente.—Rxplicag'to 
do Sr. Viriato de Mtdeiro*. — Liformagoes sobre 
asestradas de ferro da Bahiae Recife. —Discurso 
do Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra). 
Adiamento. — Ordem do dia. — Resposta d 
Falla do Throno. Bisciirso do Sr. A ffonso Ceho 
— Votagao. — Bancos de emissdo. Discursos do< 
Srs. Teixeira Junior e Stlveira da Motta. Encer- 
raraento da B discussCAo. 

A's 11 1/2 horns da manha fez-se a chamada 
e acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber: 
Visconde do Serro Frio, Birao de Marannguape, 
Godoy, Gomes do Amaral,G istro Carreiru, ififonso 
Celso, Pereira da Silva, Thomaz Coelho, Cnrrei . 
Viscondo de Paranagua, Leao Velloso, Ferreira 
da Veiga, Bnrao de Cotegipe, Paes do Meudoncn, 
Barros Bnrreto. Henrique d Avih, do Lam ire, 
Fausto de Aguiar. C aidido de Oliveira, Visconde 
de Pelotas, Silveira da Motta, Visconde de Caval- 
canti, Lafayette, R.ibeiro da Luz, Escragnolle 
Taunay, Viriito de Medeiros, Visconde de Si- 
nimbii, Pereira Franco. Fernandes da Cunha, 
Luiz Felippe, Uch6a Cavalcante e Vieirada Silva. 
Deixaram de comparecer, com causa particip da, 
os Srs. Barao da Estancia, Bnrao cle Mamord, 
Barao de Maroim, F. B lisario, F. Octaviano, 
Ignacio Martins, Saraiva. Lima Duarte, Siqueim 
Mendes, Marquez de Muritiba e Paula Pessoa. 

Deixaram de comparecer, sem cama parti- 
cipada, os Srs. Antonio Prado c Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. presidente abriu a sessao. 
Leu-se a acta da sessao antecedente e, nao 

havendo o! servaqoes. deu-se por approvada. 
Compareceram, depois de aberta a sessao, os 

Srs. Dnntas, Paulino do Souza, Nunes Gou- 
calves, Christiano Ottoni, Soares Brandao, Meira 

de Vasconcellos, Joao Alfredo, Cunha e Figuei- 
redo, Teixeira Junior, Franco do Sa,. Silveira 
Martins o Jaguaribe. 

OSr. 1° Secretario deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 
Do Sr. senador Barao da Estancia, do 11 do 

corrento raez, counnunicnndo que, por achnr-se 
incommodadd, nao pode comparecer as sessoes 
por estos dias.—Irijteirado. 

Do Dr. Manoel Gomes Kibeiro, de 28 de Mnio 
ultimo, remcttendo um exemplar da exposigao 
dos negocios dn provincia das Alagd is, com que 
o Exm. Sr. Dr. \ntonio Caio da Silva Prado 
p swu-lbe a administragap da raesma provincia. 
— Ao archivo. 

Do presidente da provincia de Sergipe, de 2 do 
corrente mez, enviando um exemplar da Falla 
que dirigiu a Assemblaa daquell i provincia, por 
oecasiao de abrir a primeira sessao da 28;l legis- 
latura.— Ao archivo. 

0 Sr. 2° Secretario dpclarou que nao havia 
pareceres. 

OSj*. V rinto cle Medeiros (pela 
ordem), observnndo quo se trata a orada npre- 
sentngao de projectos de lei, indicngoes e reque- 
rimentos, o tem de ser depois discutido o requeri- 
mento do nobre senador o Sr. conselheiro Saraiva, 
sobre o qual tem a palavra o Sr. Thomaz Coe- 
lho, pergunta si, terminada esta discussao, e nao 
estando concluido o tempo destinado a apresen- 
tngao de requerimentos, nao podera apreseutar 
outro requerimento. 

Faz esta pergunta, porquo tem um requeri- 
mento paraofferecer, mas naoo quer offerecer ja. 

0 Sr. Presidente declara quo o nobre senador 
podera apresentnr qnalquer requerimento dentro 
da hora para este lirn destinada. 

INFORMAgOCS SOBRE AS ESTRADAS DE FERRO DA 
BAHIA E RECIFE 

Prosegiru a discussao, adiada nn sessao anterior, 
do requerimento do Sr. Saraiva, pedindo in'or- 
magoes sobre estradas de ferro da Bahia, com 
additamento do Sr. Affonso Celso. 

O Sir Tljoruav. Ooellxo (ministro da 
r/uerra) diz que o honrado semi lor pela Bahiu, 
autor do requerimento em discussao, censurou o 
Ministro da \grieultura, que contractou o pro- 
longunento da' estrada de ferro da Bahia atd 
Villa Nova da It inha, isto 6, duaste gas partos 
desse prolongamento, quando deveria ter feito o 
contraeto atd o rio S. Francisco; o que S. Ex. 
procurou attrihuir h infelHdade dessa estrada. 

Foi o orador quern fez esse pontrs cto, mas 
julgara-se dispensiido de responder ao illus- 
tre sen ador, depois d a defesa desse ncto ds 
Gbineto 25 de Jnnho, prodnzida pelo nobre 
Sr. Barao do Cotegipe- Entretanto, sendo obri- 
gado a intervir na discussao deste requerimento, 
para responder as consideragoes feitas pelo nobre 
senador pelo Ceara, acorca do contrqcto do pro- 
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lonfjamonto'da estrada de ferro de Psrnarabuco, 
tambein n aiisado pelo oradoi. como membi o ^ue 
foi daquelle ministerio, pede liceng i para com- 
pletar as explicaQOes, prestadas pelo honrado 
Sr . Barao de Cotegipe, em justiflo^ao do con- 
tracto da Bahia, alias, tao procedeutes que deviam 
ter convencido o illustre autor do requeriraento 
da injusticade sua censura. 

Corn ed'eito, a simples considerapao de que 
actualmente o governo pode conseguir a con- 
strucqao do treclio dessa estr .da de Villa Nova da 
Rainha ao Joazeiro, pela metade do preco porque 
foram construidos os 324 kilometros contnctados 
(nao so porque as condigOes do terreno sao muito 
mais faceis, mas tamliem porque a expefiencia e 
as condigoes geraes dos pregos das obras e do ma- 
terial sao muito mais favoi-aveis) bastaria para 
justiflcar completamente o acto censurado. 3e- 
guram('nte,o orador niio t ria, assumidoa respon- 
sabilidade do contracto que celebrou, si nao esti- 
vesse, como esta ainda boje, convencido de que o 
prolongamento da estrada de ferro da Bahia, 
nao teria razao de ser, si nao attingi>se as mar- 
gons dorio S.Francisco. (Apoiados). Si tivesao de 
near estacionada em Villa Nova, ou em outro 
qualquer ponto central daquella provincia, teria 
sido mais que um erro da administragao ; teria 
sido um attentado... 

0 Sr. VmrATo de Medeiros Nem deveria 
ter sido iniciado. 

0 SR. ThoMAZ Coelho (rqinistro da guerra): 
— Certamente. Mas foi por se haver con- 
vencido de que essa estr.ula ira servir a gr ai- 
des zonas dt muitas outrus provincias do Imperio, 
a altos interesses commerci.es o agricolas da 
immense populagao estabelecid i nas margens e 
immediagOes da. extensa secgao navegaveldi- 
quelle rio e de sens affluentes, que o orador nao 
liesitou em contraetar p iirolongamento dessa es- 
trada, porque, nao ha" negal-o, ella attendefa 
antes aos interesses geraes do Estado, de que es- 
pecial raente aos da provincia da Bahia. 

0 Sr. Pernandes da Cunha : — Apoiado. 
0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da gverra) 

teve, porbm, albm daqnella, outra razao para, 
nao comprehender no conlr cto as obras de 
Villa Nova uo rio S. Francisco, como vae expor 
ao Senado. 

Como d sabido, a ciditdedo Joaseiro, que, nos 
estudos e pianos do Sr. engenhoiro BulhOes, era 
indicada como ponto terminal da estrada, flea 
abaixo das Corredeiras do Sobradinho. 

Si nao Ihe falba a mentpria, pois que nao teve 
tempo de recorrer agora, a esses eRudos, indica- 
va-se nelles a conveniencia da construcgao de u'n 
ramal, de 80 kilometros raaisou menos, que, par- 
tindo da estagao projectada da Soledado, deveria 
terminar em Casa-Nova, nas margens do 
S. Francisco ; procurando-se por essa forma evi- 
tar, a grande navegugao daquelle rio, a secgao 
difflcil o perigosa das Corredeiras do Sobradinho, 
que fleam justamente entre Casa Novae Joa- 
seiro. 

Entendeu o orador que essa questao careeia ser 
estudada, pois que nao tinha elementos precises 
para resolvol-a deflnitivamente. 

Confessa que o preocupava a idba da coveuien- 
cia de dirigir a estrada, directamente, de Villa 

i Nova da Rainha a Casa-Nova, as aguas livres do 
S. Francisco. 

0 Sr. Fernandes da CDiVha;—Nao apoiado. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

nao esta afflrinando,. como presume o nobre se- 
nador, que o honra com seu aparte, a vantagem 
ou conveniencia da alteragao do tragado da es- 
trada, no sentido de desvial-a do Joaseiro, seu 
ponto terminal. 

Esta apenas referindo que 'essa duvida, que 
suggeriram os estudos do Sr. BulhOes, e os traba- 
lhos,que the foram presentes sobrea navegagaodo 
S. Francisco, infliuu para quo nao contractasse, 
em 1876, o prolongamehto da estrada atd o Joa- 
seiro, pois qu.. entao, repete, nao tinha a respeito 
juizo asseutado e deflnitivo ; pirecia-lhe objecto 
digno de mais detido exarae e estudo. 

0 Sr. Fernandes da Cunha da um aparte. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

conhecia a importancia da cidade de Joazeiro, 
seu grande movimento commercial e populagao ; 
e a essa circnmstancia prestou a maior attengao, 
como administrador, serapre quo se tratava de 
resolver d'-flnitivaraente sobre tragados de es- 
trada do ferro. Si estivesse presente o nobre 
senador por Minas Geraes, Sr. Lima Duarte, seu 
amigo, appellaria. para seu testemunho, porque 
elle, melhor do que ninguem, sabe que Barha- 
cena,_ uma das mais importantes cidades de sua 
provincia, estaria hojo privada do beneflcio da 
Estrada de Ferro U. Pedro II, si nao fossem os 
esforgos e energia do orador, que obrigou a di- 
rectoria daquelia estrada a revisao e alteragao 
do tragado, que a affastava do 15 a 20 kilometros, 
daquelia ciuade. 

Por e,sa forma attondeu aos legitimos inter- 
esses de sua populagao, que, pelo orgao da Ca- 
mara Municipal, havia represent ido ao orador, 
entao Ministro da Agricultura e Obras Publicas, 
e tarabem aos do Estado, porque, por aquelle 
tragado, a linha seria muito mais pesada, maior 
o movimento de terra, albm da necessidade da 
construcgao de dous ou tres tunueis, e, portanto, 
muito mais dispendiosa. 

Voltando a tratar da estrada da Bahia, diz que, 
ha poucos dia.s, assistiu, com muito prazer, a 
ferllnante conferencia feita. pelo Sr. Dr. Frontin, 
emerito professor da Escola Polytechnica, em 
sessao da « Sociedade de Geographia do Rio de 
Janeiro », que tilo relevantes servigos esta pre- 
stando a sciencia e ao Estado, gragas, princi- 
palmente, ao movimento scientiflco, que Ihe 
esta imprimindo seu distincto presidente, o 
illustre Sr. Visconde de Paranagua. (Apoia- 
dos.) Occupou-se o illustre confereiite d i nave- 
gagao dos rios das Velhas e do S. Francisco, e 
ouviii ser ainda boje um problema, que se impQe 
a administragao, a navegabilidade franca e livre 
da secgiio deste rio, entre Casa-Nova ou Santa 
Anna e a cidade m Joazeiro, apezar das somraas 
que o governo tern despondido com a des- 
obstrucgao das Corredeiras do Sobradinho. 

0 Sr. Fernandes da Cunha : — Nao ha ob- 
jecgao seria. 

0 Sr Thomaz Coelho (ministro da guerra) ac- 
cr.'dita que as quantiaS dospendidaS com essas 
obras talvez ja tenham attingido a 1.000:000$; 
mas nao allirma, porque, ha muito tempo, foi 



80 ANNAES DO SENADO 

informado de que se haviam sasto com taes o!ir is 
cer.ca de 700:000$, masdepois disso nao procurou 
novas informagOes. Ori, essa quantia podia bem 
ter sido applicada a construcgao d) prolon,ra- 
mento da estrada da Babia, pois que, a ser ver- 
dade o que o orador ouviu do Sr. Dr. Frontin, 
essa despeza esta perdida por nao se haver c n- 
seguido melliorar as condigoes de navegagao na 
seccao do Sobradinho. 

O Sr. Ferxaxdes da Cunha; — AtS o Joa- 
zeiro o rio S. Fr .ncisco 6 navegayel a vapor-. 

O Sr. Thomaz Coelho (minislro da guerro) diz 
que o rio S. Fra'ncisco e francainente navegave! 
da barra do Guaicuhy para b iixo, em uma exten- 
sao de 1.320 kiloraetros, se bem se recorda ; mis 
deCasa Nova ou Sant'Anna ate o Joaseiro, pe!o 
que sabe o orador e ouviu aodistincto couferente, 
a quem se tem referido, nessa secgao do rio, em 
uma extensao de 30 kilometros, mais ou menos, a 
navegnqao e difflcil o perigosa, sobretudo na es- 
tiagem. 

Nao e, portanto, do estranhar que, em 1876, 
esse problema ainda estivesse sem solucao para 
o orator, quaftdo, ha poucos dias, re ete, ouviu 
a mesma opiniao de pessoa tao competente, que 
navegou e estudou os rios das Vellms e S. Fran- 
cisco, depois das obras do desobslrucgao, que o 
governo tem feito, com dispendio de avultadi 
quantia. 

Q Sr. Feuxandes da Cunha; — Nao ha obra 
mais barata. 

O Sr. Thomaz Coei.ho (ministro da gaerm) : 
nao con testa, se as obras aproveitaram a nave- 
gaqao, como se pretendia. 

O Sr. Ferxandes da Cunha:— V- Ex. |iro- 
cedeu muito iiem, guiando-se pelps estudos do 
engenheiro BulhOes ; mas' ello o i'nduziu a urn 
erro pernicioso e fatal. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) pede 
permissao para dizer que o h mrado senador yiela 
Bahianao tem razao. Ja decl rou que esse enge- 
nheiro indieou, em sous estudos, Joazeiro, como 
ponto terminal da estrada,e um ram il da Soledade 
a Casa Nova,si nao o Irahe a inemori ijsendocerto 
que o orador naocommotteu trroalgum, pois que, 
contractando o prolongamento ; te ilia Nova, 
nada resolvera deflnitivamente, pelas razOes ex- 
postas, sobre n ponto termin 1 dessa estrada. Erro 
commetteu o or idor, ea c nfessa deSt i tribun i : 
foi o do tercontractado o.prol ngamento ate Villa 
Nova, em vez deo fazor ate a Sei rinha,por exom- 
plo, a 100 kilometros, mais ou menus, de Ala- 
goinhas ; pois esta bojo profundameute conven- 
cido de que teriamos construido .T estrada atb 
Villa Nova, com despeza muito mfiis reduzida, 
por pieqos mais vantajo os ao Estado. (\poiados.) 

Si o nobre sen dor, autor do requerimento, 
o houvesse por isso censurado, nao Hie poderia re- 
sponder, sinao repetindo o que escreveu em seu 
rolatorio, apie-entado, em 1876, a Assemblea 
Geral. Dando-lhe conta desse contracto ponderou 
que, ser.do o priraeiro desse genero que o Miuis- 
terio, entao a seu cargo, celebrava, forqoso Ihe 
fora superar series embaraqos. 

O Sr. Dantas:— O quo convbm 6 resolver-se, 
quanto antes, a construeqao do piolongamento. 

Um Sr. Senadok:—Sera uma liuba excelleute. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro'da guerra) 
passaia agora a considerar as propoiiqSes qua o 
nobre senador pelo Ce irk enuueiou, sobre o con- 
tracto do iirolongamonto da estrada do ferro do 
Fernambuco, nao s6 em apartes, quaudo orava o 
Sr. Presidonto do Conselho, mas tambem em dis- 
curso, quo proferiu, em uma das ultimas sessOes, 
na discussao do requerimento de quo so trata. 

O Sr. Viriato de Medeiros Ouvirei V. Ex. 
com muito prazer. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerrn) diz 
que afflrmou o Sr. Presideuto do Conselho a 
verdade, declarando que os esbanjamantos e des- 
perdicios da construcqao do prolong iinento da Es- 
trada de Ferro de Pornambuco provinham prin- 
cipalmento d i exocuqao do contracto, feito com os 
empreit iros. 

O honrado senador, contestanto, em aparte, 
esta proposiqao, imocurou attribuir este escan- 
dalo administrativo ao eugenbeiro, que primeiro 
foi encarregado da direcqiio e flscalisaqao das 
otir ts, o qual f6ra nomeado polo orador. 

Posteriormento, no discurso a que ja alludiu, 
S. Ex. affirmou quo ties erros provinham unica- 
mente do contricto dessa empreitada, que tam- 
bem foicelebrado polo orador, era Junho de 1876, 
quaudo Ministro das Obras Publicas. Assim, 
afflrmou S. Ex., entre outras proposiqoes, as se- 
guintos: 

« Nao foi da execuqao, mas das unidades do 
preqo do contracto, preqos de c/iopeu armado\ 

« Os ministros, allieios a profissao, nao en- 
ti-ndem do negocib, deixam-se enganar, toraam 
maus conselheiros, homqns de ma fb; san por 
o.tes engazopados, fazem mms contiactos e attri- 
buem a cnlpa aos ongenheiros ; 

« Sao compromettidos por ad vogados adminis- 
tr tivos, que os fazem praticar actos de tal 
ordem, quo realmente tornam-se escandalosos 
perante a monlidade puBlica. » 

Vai rasponder ao nobre senador, toraando em 
consideraqao todos estes sous enunciados. Antes, 
porem, Ihe permittira a seguirite observuqao ; 

O nobre senador 6 tiimliem dos mais distinctos 
proflssionaes de^te paiz... 

OSr. Viriato de Medeiros:—Mu to obrigade. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

... o, dcsdo quo afflmou serem os esbanjaman- 
tos d is obras da Estrada de Pernambuco, devidos 
a erros do contracto, tem o dever do demonstrar 
em quo consistem esses erros, nao podendo por 
isso limitar-se a propos'qOes vagas e indeflnid is. 
S. Ex. esta na obrigaqao de discutir as clausulas 
dess ■ contracto, o, desde ja, o orador deolara quo 
esta prompto o o pr-ovoca a essa iliscussao, por- 
que, apezar de nao ser proflssional, espera de- 
monstrar a S. Ex. que o orador nao assignou 
de cruz o mesmo contracto 

Si o nobre senador entende que so prolissio- 
nacs podem e devem exercer o alto cargo do Mi- 
nistro das Gbras Publicas, 6 ponto quo o orador 
nao examiuara, nera se propOe a discutir. 

O Sr. Viriato de Medeiros Nao quero 
conclnir isso. 

O Sr. Tthomaz Coelho (ministro da guerra) 
o que preumde denionstrar 6 que os auXilia- 
res, do que so cercou, quando celebrou esses e 
outros coutractos do Estradas de Ferro, eram 
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proflssionaes distinctos e que nao podem ser sus- 
peitados dos nrros e defoitos, que Ihes attribuiu 
o nobre senador. fApoiados.) 0 contracto para o 
prolongamento da Estrada de Ferro de Per- 
nambueo foi, como todosos outros, celebrado em 
coneurrencia publica. Recebidas e abertas as 
propostas, foram ostas submettidas a exame e 
estudos do cliefe da directoria das Obras Publi- 
cas, Sr. consellieiro Buarque de M icedo, cidadao 
da mais illibada probidade, proflssional distin- 
cto, funccionario de zelo inexcidivel o de pro- 
vada lealdado. (Apoiados.J 

0 Sr. Viriato de Medeiros Nunca con- 
struiu uma vala, nunca foi engenheiro. fHa 
rauitos apart as.) 

0 Sr. Thomaz Coei.ho (mmistro da guerra) 
pedoaS. Ex. que o attenda. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — Era um bo- 
mem, que tinha estudado a theoria, mas que 
nunca praticou ; por coaseguinte, ha via de ser 
enganado, como foi, e o nobre Ministro o foi 
tambem. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
Jii disso quo teve as mais altas e signiticativas 
provas de sua lealdade e de inoxcedivel zelo no 
desempenho de suas obrigagbes. 

OSr. Visconde de Paraxagua; — Apoiado. 
0 Sr.Thomaz CoELHofmimsIro daguerra)diz que 

declina o nobre senador da competencia proflssio- 
nal do Sr. Buarque de Macedo, mas attenda S. 
Ex. e reconhecera que ao tratar do contracto da 
Bahia, por exemplo, o orador nao se limitou a 
ouvir unicamente o Sr. Buarque; por indicagao 
delle proprin, ouviu a outros proflssionaes dis- 
tinctos, comosan o Sr. Fernandes Pinheiro... 

OSr. Viriato de Medeiros:— Nao tinha de 
pagar pelns erros do outro. Neste paiz de um 
momento para outro arvora se um homem em 
engenheiro. 

0 Sr. Visconde de Paranagua : — 0 Sr. 
Buarque de M icedo era muito competente, e sua 
administraqao como ministro da agricultura o 
prova. (Apoiados). 

0 Sr. Viriato de Medeiros Elle foi arvo- 
rado em engenheiro, assim como arvorou outros. 

0 Sr. Visconde de ParanaguA : — Como en- 
genheiro era notavel. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 
que, si alguem o arvorou em engenheiro, nao foi 
de certo o orador. {Apoiados). 

0 Sr. Jaguaribe : —Foi a academia. 
0 Sr. Viriato de Medeiros Ha muitos que 

sahem das escolas e nao sabom nada. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

foi amigo particular do Sr. Buarque de Macedo, 
e declara que atd hoje nao tern motivo para ar- 
repender-se da grande confiamja, que sempre Hie 
moreceu esse distincto funccionario, que prestou 
a administragao do orador relevantes servigos, e 
cuja memoria ja o Estado honrou de modo tao 
signiflcativo, solvendo assim divida de gratidao 
nacional. {Apoiados.) 

0 nobre senador por Ceara, felizmente, em um 
ponto accentuou um dos defeitos do contracto—, 
exageragao dos pregos. 

v. xi 11 

0 Sr. Luiz Felippe :—Que os pregos foram de 
chapdu armado, nao je pode duvidar, 

0 Sr. Viriato de Medeiros ; — Sim senhor 1 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro .da guerra) 

ja disse que esse contracto foi celebrado cm con- 
eurrencia publica e vai demonstrar que, com as 
informagOes e elementos ollieiaes, que Ihe foram 
fornecidos, e que nao podiam deixar de merecer 
do orador a mais plena conflanga (porque em 
materia do administragao nao sabe o que seja 
meia conflanga {apoiados)), nao podia deixar do 
proceder por forma diversa daquella por que pro- 
cedeu, certo de que ainda hoje, dadas aquellas 
circumstancias, o celebraria uas mesmas condi- 
goes, como mais vantajoso aos interesses do 
Estado. 

0 nobre senador sabe melhor do que o orador 
que a unidade ou sSrie de pregos esta sujeita a 
constantes e repetidas variagdes; depende de 
inflnidade de circumstancias, que nao precisa 
agora mencionar. 

Assim e que pregos de hoje podem, alteradas 
taes circumstancias, subir ou descer algum 
tempo depois ; de sorte que o contracto celebrado 
hoje por uma serie de pregos, reconhecidos van- 
tajosos, pdde um, dous ou tres annos depois, ser 
considerado oneroso, ou vice-versa. (Apoiados.) 
Assim, nao duvidara reconhecer que os pregos 
do contracto de Pernambuco, um, dous ou tres 
annos depois de celebrado, se podessem considerar 
excessivos, muito altos. 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Pudera nao. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 

que o nobre senador desloca a questao. 
0 que vai demonstrar a S. Ex., ato a evidencia, 

e que, com as informagoes e elementos, que foram 
prestados offlcialmente ao orador, nao por maus 
conselheiros, de ma fe, mas por distinctos enge- 
nheiros, funccionarios do Miuisterio da Agricul- 
tura, nao alheios a proflssao, nao podia, nem 
devia resolver, sinao pela forma por que o 
fez. 

0 Sr. Viriato de Medeiros :— Mas dahi nao 
se segue que os pregos eram bons. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 
quo ao tempo desse contractor para o orador, se- 
guramente eram bons. Nao tinha conheci- 
mento pessoal dos pregos, nem outras fontes de 
informagao, a quo pudosse ou devesse recorrer. 
E, si nao, demonstre o nobre senador o contrario. 

Recorda-se de que, tendo, a 27 de Agosto de 
1877, reduzido, sobre informagoes do director da 
Estrada de Ferro de D. Pedro II e do Sr. Buar- 
que de Macedo, as unidades de prego para as 
obras em construcgao daquella estrada, a 14 de 
Dezembro de 1880, o proprio Sr. Buarque de Ma- 
cedo, entao ministro das Obras Publicas, alterou 
esses pregos... 

0 Sr. Viriato de Medeiros:— Miiores ? 
OSr. Thomaz Coelho ('mmistro da guerra) diz 

que ao contrario,para menos,como vai demonstrar. 
(Le as tabellas.) Mas nao defendera o seu contra- 
cto com esta consideragao geral. Vai ex por ao 
Senado as informagoes o os elementos fornecidos 
ao orador, sentindo que nao sejam tao eompletos 
quanto desejara, pois que trata-se de acto de ad- 
ministragao, praticado ha 12 annos, entao dis- 
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cutido e analysTdo, celebrado corn a maior pahli- 
cidade, corao foram todus os cntrori do Ministro 
da Agricultura do »ahinete 25 de'Jimho; de s.rt'1 

que, na impossililidade, por V.lta de tempo, de 
recorrer a todos os documento-i offlciaes, ve-se 
obrigado a invocar sua rer.iinisconcia e algu- 
mas notas, que conserva, dos actus de sua admi- 
nistragao. Mi s, ainda assira, sao bastantes para 
convencer ao nobre senador e ao Senado de que o 
orador procedeu com o maior oscrupulo, com o 
zelo com que costuma tratar Hos nagocios pubti- 
cos, conflados i seu cargo. Tern presente o lumi- 
noso parecer do Sr. Buarque de Macedo sobre as 
propostas apresentadas para a construcga > das 
obras do ]>i olongameuto da estrada de ferro de 
Pernambuco. Lera o que interessa uuicamente aos 
pontos da questao, que faz objecto desta dis- 
cussao. 

Tratando da tabella de pregos, que acompa- 
nhavam os estudos e orgamcntoi do engenheiro, 
Dr. Silva Coutinho, que serviram de base a con- 
currencia para o contracto dessas obras, dizia o 
Sr. Buarque de M.icedo, em -eu pirecor (lendo): 

« Os algarismns desta tabella sao consirlera- 
velmente niais elevados do que os pregos couhe- 
cidos das uuidades de obra na provincia de Per- 
nambuco . 

Tem esta directoria tanto mais razao para af- 
flrmal-o, qu into, aldm dos dados que a seme- 
Ihante respeito possuia, outros ainda mais recen- 
tes obteve de alguns dos mais praticos engenhei- 
rosda provincia » 

Attenda, portanto, o nobre senador para a ta- 
bella dos pregos, formulada pelo Sr. Buarque de 
Macedo e vera que nao foi aruitrariamente orga- 
nizada;elle accentuou bem, em suas informn- 
gSss, esta circumst mcia, nas p ilavras que vailSr 
e fazera tambem parte do mesmo parecer (lendo): 

« Esta directoria procurou apresentar ao escla- 
recido exame de V. Ex um trabalho claro, pre- 
ciso, e sobretudo consciencioso. Para isso desceu 
a analyse mais circumstanciada, que so pode de- 
sejar das propostas apresentadas; corrigindo-as 
de defeitos, que 6 descuido de alguns dos propo- 
nentes deixou escapar, e que poderhm causar 
frandes damnos ao thesouro e preterir direitos 

e outrem. 
«Si m ds zelo e mais escrupulo nao presidiram a 

este parecer, 6 que havia carencia de habilitagOes 
da parte de quern o redigio. 

«0 orgameuto feito por esta directorial que el la 
apresenta era contraposigao ao do illustrado 
Dr. Coutinho esta firmado, quer no conhecimento 
pessoal, qu■ ■ o chefe da mesma directoria tem 
das unidades de pregos das obns da provincia de 
Pernambuco e do custo actual do ferro f ibricado 
na Europa, quer nas recentifsimas inforrnagoes 
obtidas de alguns dos mais praticos engenheiros 
da mesma provincia, como ja o disse. 

«P6de-se, portanto, assegurar, repete, e sem re- 
ceio de vantajesa contestagao, que, salvo condi- 
goes imprevistas ou erro nos estudos, o prolonga- 
mento da estrada de ferro do Pernambuco nao 
custara ao Estado, se este construir as obras por 
administragao, somma" superior aos seguintes 
pregos: 

ll secgao.— Una a Aguas Bellas 
(256 kilometres)  18.000:000.5000 

Por kilometro  70:3005000 

Differenga contra o orgameuto 
Coutinho e em favor do Estado : 
Xo total da la secgao  7.267:500$000 
No prego kilometrico  28;400$000 
2a secgao.—Aguas Bellas a Boa 

Vista (362k.600;  15.000:0005000 
Por kilometro  41:300$000 

Differenga contra o orgamento 
Coutinho e em favor do Estado : 
No total da 2a secgao  7.588:2885000 
No pr go kilometrico  21;000$000 

«Tot ) porque esta directoria 
presume se poder construir o 
prolongamento da estrada de 
ferro do Pernambuo atd Boa 
Vista (exclusaofeita do ramal do 
At'dho ): 618 kilometros 600 
metros  33.000:0005000 
Por kilometro, indistinctamente. 53:3305000 

Ditferenga do orgamento ci- 
tado : 
Xo total  14.855:8485000 
No custo kilometrico.    24:000$000 

V<5-se, portanto, a seguranga com que o Sr. 
Buarque de Macedo afflnnava, em seu parecer, 
que, nao so pelos elemento-; e recentes inforraa- 
gOes offlciaes, que existiarn na Repartigao das 
Obras Publicas, sob sua direcgao, fornecidas pelos 
chefes de outras repartigOes de obras do mesmo 
ministerio, mas tambem pelo c mhecimento pes- 
soal, que elle tinha desses pregos (pois quo, como 
6 sabido,exercera elle o cargo de engenheiro-tiscal 
ila Estrada de Ferro de Pern imbuco) que a ta- 
bella por elle organizada era a expressao da 
verdade e que as unidades dos pregos nella 
consign'idoseram realraente os com que, naquella 
provincia, er on entao "onstruid is obras punlicas. 
O orador nao tinha pois, nem podia ter, diante de 
inform gao tao positiva e autorizada, motives 
para suspeitar siquer, quo alguns annos depois se 
viria atiirmar, como ainda hoje ouviu, quo essa 
tabella de pregos, organizada polo Sr. Buarque, 
(sobre a qua! se baseara o contracto, feito pelo ora- 
dor) continha pregos de chapeo armado 

Ora, qual foi o prego, porque o orador con- 
tractou essas obras? Vai responder com a propria 
iuformagao, ou parecer, a que tem alludido. 

Apreciando os pregos o condieOcs da pi oposta 
que foi ac uta, o Sr. Buarque do Macedo,afflrmava 
ainda, que, segundo a proposta aceita, as obras, 
inclusive o material metallic'), deveriam importar 
na quantia total de 16.640:000$, ou 65:000$ por ki- 
lometro; pregos estes in for lores aos do orgamento 
organizado pela propria Directoria das Obras Pu- 
blicas, como Ja referiu, poisque, por esse orgameu- 
to,as obras contractadas deveriam custar ao Estado 
18.000:000$ ou 70:3u0§ por kilometro. (Apoiados.) 
Isto mesmo ja o orador iiaviaditoe publicado em 
documento official, como e o seu relatorio, apre- 
sentado em 1877, que vai ler ao Senado (lendo): 

« O governo imperial resolveu cnntractar, 
abrindo publica concurrencia, os trabalhos de 
preparagao do leito do prolongamento desta es- 
trada. 

« Esse contracto foi celebrado a 19 de Junho de 
1876, e comprehende a extensao da 256 kilome- 
tros, desde a estagao de Una, em Palmares, atd a 
de Aguas-Bellas. 
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< As obras, innuguradas a 2 de Dezembro pro- 
ximo flndo, deverao estar concluidas oin cinco 
annos. 

« Comquanto o governo flzesse contracto por 
serie de pregos, 6 de presamir, desde ja, que o 
custo tota 1 da preparagao do leito nao exceda a 
12.000:000$ ou cerca de 46:600$ por kilome- 
tro, prego que, reuoido ao custo provavel do 
material metallico, se elevara, no maximo, a 
65:000$000. 

E, como pelos estudos e orgamentos do enge- 
nbeiro Joao Martins da Silva Coutiuho iuqior- 
tasse em 94:701$404 o kilometro, havera diffe- 
rengi a favor do Estado de 8.627:500$000, ou 
33:700$(i00 por kilometro. 

Entretanto, ve-se hoje obrigado, para satisfazer 
ao noi re senador, a reproduzir taes informagoes, 
ja tao osquecidas. 

E, a proposito, nao concluira este ponto, sem 
ler uma paite interessmie do parecer do Sr. 
Buarque do Macedo.apreciando umad.s propostus 
apreseiitadas,na qnal o proponente se compromet- 
tiaa construir as obras por metade. ou por menos 
de metade de sen orgamento. Sao estas as reflexOe? 
do parecer (lendo) : 

« O Estado so tern a perder, 6 certo, com a 
ruina dos emprezarios; estes, pelo contraiio, 
devem ser aba-itados, ganhar grandes sommas, 6 
verd do ; devemos merrno crear essas forgas 
vivas da nossa industria e do nosso jirogresso ; 
mas antes de tudo isto esfa a moralidade. 

« Para quo e.ita se salve, o a-i cousas marchem 
sem tropegos e em larga wreda, 6 preciso que os 
empreiteiros audazes e que contarem com a fra- 
queza e coirupgao dos homens, lastrem o caminho 
com a sua ruina. 

« Nestas palavns nao ba uma allusao siquer aos 
illustres cavalheiros que concorreram pava a con- 
strucgao da estr.da de ti-rro de Pern mbuco : 
servem apenas para justiflcar a seveiidade que 
esta directoria advoga, e que nao cess ira de re- 
commendar ua confecgao das clausulas de cou- 
tractos desta ordem. 

« E'preciiO que se ap'gue de uma vez por 
todas estes desgragulo e r justo conceito, que um 
brazileiro do grande me: ito, que 6 actualmente 
emprezario de obras, proferiu ha mezes nesta 
directoria : 

« Para exeoutar as obr's contractadas em con - 
currencia, e por serie de pregos, o emprezario 
tern necessidade de corroraper os eugenheiros, que 
as diiigem ou tiscalizam. 

« Pobro Brazil, si o homem que assim folia, o 
decuja probidade ml) se j.'dde suspeitar, dissesse 
uma verdade ; o si nao tivessemos ministros, que 
cautorisassem chagas tao profundas I » 

Leu estts palavras do Sr. Buarque de Macedo, 
porque ellas encerram uma verdade, da quad o 
orauor esla hoje convencido ; e neste ponto deve 
confossar ao u'obrc seuador pelo Ceara que S. Ex. 
torn razao. 

G Sr. Viriato de Medeiros:—Gragas a Deus ! 
O SR. Thomaz Coblho (ministro da guerre) esta 

confessando erro do que tern consciencia e do qual 
vem penitenciar-se desta tribuna, perante o paiz, 
qual o de haver contractado obras publicas por 
serie ou unidades de prego. 

O Sr. Barros Barreto:—Apoiado; 6 a flsca- 
lisagao mais dispendiosa quepode haver. , 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 
que a boa execugao desses contractos depende, 
unica e exclusivamente. da direcgao e flscalisagao 
das obras (apoiados), e, a esse respeito, sente 
profundamente dizel-o (mas o offlrma com a 
dolorosa experiencia do Estado) a direcgao e flsca- 
lizagao das obras publicas confladas aos nossos 
enyenheiros, salvas honrosissimas excepgoes, tem 
sido venladeiros desastres para a administragao. 
(Apoiados.) Com sen conselho ou autoridade, nao 
se contr .ctarri mais uma so obra publica por serie 
ou unidades de pregos. 

O Sr. Presidente do Conselho, repetiraoorador, 
afflrmou a verdade, asseverando que a execugao 
do contracto da estrada de ferro de Pernambuco 
se deve attribuir a escandalosa elevagao do sou 
custo. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Apoiado. 

O Sr. Viriato de Medeiros:—Respondam os 
qua la estiveram, desde o Sr. Ewbanck da Ca- 
mara ati§ o ultimo. 

O Sr. Thov vz Coelho (ministro da guerra) diz 
que S Ex. irroga ao Sr. Ewbanck da Camara a 
mais grave injustigai E' elle um dos nossos mais 
distinctos prodssionaes. 

O Sr. Viriato de Medeiros:—Nao digo que 
sira, nem que nao. 

OSr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 
Alii estao seus actor. 

O Sr. Viriato dl Medeiros:—Quaos sao elles ? 
Terei de analysal->-S. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
rosponde que ha d' acompanh a-a S. Ex. nessa 
analyse, apezar de nao ser proflssionil. Nomeou 
espontaneameote o Sr. Ewbank ; rao foi por 
suggestOes do Sr. Buarque; elle torn consciencia 
disso. _ 

Desde que teve occasiao de conh jeer tao drs- 
tincto protissional e com elle praticar, reoonheceu 
sen grunde talent" e merecimento st ientiflco. 

Nao hesitou. por. anto, em nomeal-", e ate hoje 
so te n que dar-se wrabens por esse acto. O Sr. 
Ewbank esteve ap mas 18 ou 20 rm-res na direc- 
gao das obras < e P.. narabuco, e, qm udo de la se 
rctirou, a despeza do Estado com 'Ssas obras, 
aftingia apenas a cerca de 1.000:f 00$000. 

O sou succossoi esteve alii du.vmte quatro 
annos, maisou menos, e de la se ret ou sem ter 
eonseguiilo dtixar um so kilometro de trilhos 
assentados. 

O Sr. Viriato de Medeiros : — Quern o 
substituio ? 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra ) 
pede a S. Ex. o dLpense de citar nomes ; evita 
sempre quo pbde q restOes pessoaes. 

O Sr. Viriato d i Medeiros :— E' de necessi- 
dade pxra a discus io. 

O Sr. Thomaz (ministro da guerra): — 
V. Ev. osdeelinara, si quizer. 

O Sr. Viriato de Medeiros \ — ^x- cle~ 
clinou um nome ; porque nao pode declmar um 
outro ? 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
referiu-se nominalmente ao engenheiro, que pn- 
meiro funccionou como chefe do prolongamento da 
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estrada de forro de Pernambuco : nao foi pordm, o 
orador quem o trouxe para a discussao, mas S. Ex. 
Referiu-se ainda aos Srs. Buarque de Macedo e 
Fernandes Pinheiro, porque precisava recordar ao 
Senado que foram elles os auxiliares do Ministro 
da Agricultura do gabineto 25 de Junho, nos 
contractos das estradas de ferro da Babia o Per- 
nambuco, conveneido como esta, de que bastava 
decllnar os nomes de profissionaes tao distinctos 
para demonstrar a injustiga do nobre senador, 
que parece os haver comprehendido entre os 
maus conselheiros, h,omens de m& fe, que enganam 
e engazopam os ministros, alheios d profissdo, como 
S. Ex. alfirmou em seu discurso. 

0 honrado senador deve ter conhecimento das 
clausulas do contracto, objecto de suas censuras, 
o sabe, portanto, que, por ellas, todosos trabalhos 
e obras contractados aeveriam ser projectados pelo 
cngonheiro chefe e seus auxiliares technicos, e 
quo os empreiteiros nao podiam executar obras 
e trabalhos, sinao a vista dos pianos, projectos e 
ordens do engenheiro chefe, a quem incumbiam 
a direcgao, fiscalisagao, medigao e avaliagao de 
taes obras e trabalhos. Empraza, portanto, S. Ex. 
a demonstrar qual a clausula do contracto de 
Pernambuco que autorizou, ou antes, que possa 
.justiflcar o projecto e piano ponte sobre o 
o rio Una, cfesse monumento de arte, que, no 
dizer do distincto engenheiro Silva Coutinho, em 
seu interessante relatorio sobre «Estrada de Ferro 
do Norte», ella e todas as obras de arte dessa 
estrada (Jemlo) : « deviam ter elevado muito o 
prego das obras, que se recoramendam, entre- 
tanto, pela solidez o belleza artistica  
« Deste typo frefere-se a tal ponte,) creio ser o 
unico no Brazil e bem raro em muitos paizes. » 

0 Sr. Yiriatos de Medeiro : — Isto honra ao 
engenheiro. 

0 Sr. Thojiaz Coelho (ministro da guerra) : — 
Mas nao ao thesouro : essa ponte, construida no 
sertdo de Pernambuco, disse o Dr. Coutinho ao 
orador, poderia estar assentada sobre o Sena, em 
Pariz, que faria honra ao engenheiro, que a pro- 
jectou o construiu. (Apartes.) 

0 Sr. Jo ao Alfredo (presidents do comelho): — 
Da, licenga ? 

0 Sr. Thojiaz Coelho (ministro da guerra) : — 
Pois nSlo! 

0 Sr. Joao Alfredo (presidents da conselho): — 
Fez-se outra ponte provisoria, emquanto nao se 
construiu apermanente, e^ao tempo de seacabar 
a provisoria, chegava o material da perraanente. 

OSr. Thojiaz Coelho {ministro da guerra) ia 
justamento tratar deste ponto. Consumiram-se 
cercadedous annos no escriptorio central, com 
estudos, projectos, pianos e dosenhos dessa ponte, 
tendo sido projectados, calculados e desenhados 
atd os arrebites, pelo que foi necessirio con- 
struir-so uma provisoria de madeira,que nao serviu 
sinao por poucos dias ; porque, logo depois de con- 
cluida, chegava o material da ponte permanente. 
Foram, portanto,60:000$, mais ou menos, atirados 
ao rio Una, pois esta informado o orador de quo a 
tal importancia attingiu o custo da provisoria ; e 
certamonte essa verba de despeza nao podera 
correr por ccnta dos erros do contracto, mas de 
sua exocugSo. (Apoiados. Aparto do Sr. Viriato 
de Slddeirds.) 

Pergunta ainda ao nobre senador, si podem ser 
justidcadas, com os erros do contracto. ess is enor- 
mes despezas, esse escandaloso esbanjaraento 
com a construcgao da estagao central o aterro, 
na importancia, segundo foi informado, excedente 
dol.200:000$00o?! Observaagora, queo Sr. presi- 
dente do Senado o adverte de estar dada a bora : 
nao pode por isso proseguir na analyse que fazia, 
alias a largos tragos, dos escandalosos esbanja- 
meutos e desperdicios, que se tdm dado na con- 
strucgao das obras do prolongamento desta es- 
trada de ferro. Mas, precisa da bouevolencia do 
Sr. presidente, aflm de expor, era breves termos, 
alguraas cousideragdes que deve ao nobre sena- 
dor pelo Ceara. 

Fallou S. Ex. dosadvogados administrativos... 
0 Sr. Viriato de Medeiros:—N'este paizha 

muitos. 
OSr. Thojiaz Coelho (ministro da guerra.) diz 

que nao duvida; mas o quo pdde afflrmar ao honra- 
do senador, sem receio de contestagao, d que, du- 
rante os 30 mezes, em que tevo a honra de admi- 
nistrnr os negocios d'Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, e celebrou contractos da maior 
importancia, sempre tratou, directamente, com 
os empreiteiros ; nunca admittiu intermediarios, 
fossem estes, ou niio, advogados administra- 
tivos. 

O Sr . Viriato de Medeiros da um aparte. 
Si o nobre senador torn conhecimento do con- 

trario do que esta alllrmando, o orador exige quo 
S. Ex. o declare com a maior franqueza ; d de- 
ver de S. Ex. 

O Sr. Viriato de Medeiros Nao o accusei 
de ter se deixado intluir pelos advogados admi- 
nistrativos 

O Sr. Thojiaz Coelho (ministro da guerra) diz 
que nunca abriu excepgiio a essa regra, o que era 
publico e notorio; sendo que, na parte editorial do 
Jomal do Commercio, fez declarar que o orador nao 
trataria com intermediarios, e sim, directamente. 
com os omprezarios. Nao pode proseguir em 
muitas outras consideragdes, quo precisava fazcr, 
em resposta ao honrado senador, pois quo ja des- 
obcdeceu a advertencia do Sr. presidente, a 
quem pede desculpa por essa falta, alids iuvo- 
luntana. 

Si o espirito do orador, porem, ndo esta obli- 
terado pelo interesse da dofesa, que foi obrigado 
a fazor, acredita que o que acaba de expor ao Se- 
nado, o devera ter conveneido do que os grandes 
esbanjaraentos da construcgao do prolongamento 
da estrada de ferro de Pernambuco devem ser lo- 
vados a conta, nao do contracto, que autorizou as 
obras, mas de sua execugao. ( Muito bem !) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA A FALLA DO THROXO 

Proseguiu em discussao, com as omendas ofl'e- 
recidas, o projecto de resposta a Falla do Throno. 

O Sr, A-ITouho Celso Comegarei 
por uma rofloxao identica a que flz, ao commu- 
nicar-nos o nobre presidente do consolho a orcra- 
nizaiUe ministerial. 
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Nao a mim, nem a nenluim membra da oppo- 
sioSoliberal,-mas a algumdos nobres mini-jtros ou 
sens correligionarioscabiaoccupar a tribuua neste 
memento. 

Depois do importante discurso do nobre presi- 
dente do consellio, foram proferidos cinco de op- 
posiQao, inclusive o do nobre ex-presidente do 
gabineie de 20 do Agosto, o qual, si ainda en- 
tendo o que ou?o e leio, pode ser comparado 
aquella arma terrivel de que usavam as antigas 
matronas romanas, arma quo, impellida com elo- 
gancia, feria de leve, pordm dolorosamente, com 
as pontas aceradas de numerosissimas agulhas. 

Todos os or.idores tizerara apreciaqOes que nao 
podiam agradar, nem ao governo, nem aos seus 
amigos, ja da evoluqao quo elevou ao poder o no- 
bre presiderite do conselho, ja do programma que 
propOe-se executar, ja da posiqao em que collocou 
a maioria que apoiava ao seu antecessor na ca- 
mara dos deputados, e da situaqao assim creada 
por S; Ex. 

E, todavia, ficaram sem resposta, porquanto o 
nobre ministro da guerra occupou-se exclusiva- 
mente da «ua autobiograplna, com refencia ao 
elemento servil. 

Isto causa-mo, Sr. presidento, certo pezar, por 
convencer-me de que, ou o ministerio nao tem a 
flrmeza que a actualidade requer, ou nao encon- 
tra da partc dos correligionarios o auxilio dedi- 
cado e indeffectivel de que carece para a aventu- 
rosa e orriscada eampanlia, que omprehendeu. 

Sinto-o, dcvbras, porque alflgura-se-me isso 
indicio de insucces-iO, e vendo o nobre presidente 
do co isellio enveredar pelo caminho das refor- 
mas democraticas, estimaria quo alcanqisse lou- 
ros tao virentes, como os colhidos a 13 de Maio 
do corrente anno. 

Folgarei estando em erro, e tendo o nobre 
presidente do conselho vida longa e feliz. 

No correr deste debate o nobre presidente do 
conselho fez declaraqOes importantos. Devo dizer 
que muitas del las contentaram-me plenaraente ; 
outras reclamao esclarecimentos mais desenvol- 
vidos, para que todos, liboraos o conservadores, 
saibamos como procoder. 

Os nogocios publicos oncoutram-se em condi- 
gOos melindrosas : nao admittem nem reservas, 
nem dubiedados, nem hesitaqOes. 

A aboliqilo do captiveiro b urn facto tao impor- 
tante, tamanha innuencia exercera no futuro do 
paiz, que cumpre assignalar bom todos os porme- 
nores, para quo a histori i os registre, e cada um 
assuma a responsabilidade dos males que adve- 
nham, si nao illudem-se os progoeiros de des- 
graqas, ou receba o justo quinhao do gloria polos 
beneflcios quo prognosticam os collaboradores 
do memoravel acontecimento. 

Sr. presidente, quando orava hontem o elo- 
quente senador pelo Rio Grande do Sul, fazendo 
importantes considersqbss sobre o modo como se 
realiz: ra entre nosa aboliqao do elemento servil, 
eu dis e em aparte que, segundo era corrente, 
o primitivo projecto quo o governo resolvera 
apresentar as camaras, formulado pelo nobre 
Ministro de Estrangeiros, cuja ausencia todos 
laraentamos, nao decretava a libertaqao imme- 
diata, mas apoz um curto prazo. 

0 nobre presidente do conselho contestou-me 
logot assevorando que o art. 1° da lei reprodus 
ficlmcnte o i" artigb dop/ajedti Vindd do S. PaulO. 

Diante da affirmativa de S. Ex. mnguera tem 
o direito de duvidar, e menos eu, que conheqo o 
alto valor de sua palavra honrada. 

Mas, nao estranhara o nobre presidente do 
conselbo que tome aliberdade de perguntar-lhe 
— eo projecto de S. Paulo nao continha outros 
artigos ? Si continha, o que estatuiam '! ( Pausa ). 

Entendera talvez o nobre presidente do con- 
selho,— visto responder-me com o silencio, que a 
opposiqao nao tem o direito de inquiril-o sobre 
os segrtdos que encobrem os reposteiros minis- 
teriaes, competindo-lhes unicamente indagar das 
deliberaqOes que vbma lume, eproduzem effoitos, 
sob a responsabilidade do gabinete ? 

A isso, porbin, retorquirei quo, em todo o caso, 
temos, pelo menos, o direito de conjecturar#.. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho ): 
— A idba principal do projecto elaborado pelo 
Sr. Ministro do Estrangeiros foi reproduzida na 
proposta do governo. 

As outras erara indicaqoes para estudo, e po- 
diam constituir projectos separados, conforme as 
circumstancias. 

0 Sr. affonso Celso: Bern. A idea essen- 
cial do projecto de S. Paulo foi aceita pelo go- 
verno e reproduzida na proposta, que hoje feliz- 
mente b lei do paiz. 

Neste caso, releve o nobre senador dizer-lhe 
que commetteu um grande erro, quando om 
logar da intimaqao quo dirigiu ao seu illustre 
antecessor para que, estudando melhor a questao 
do elemento servil no intervallo das sessbes, 
apresentasse em Maio qualquer proposta dan- 
do-lhe soluqao mais prompta do que podia ter 
executando-se a lei de 1885. 

Si desde entao o nobre presidente do conselho, 
ja de accbrdo com o honrado ministro de estran- 
geiros, estava convencido de que o bem do Estado 
exigia a aboliqao immediata o sem condiqbes, 
aquella intimaqao devia ter sido mais terminante 
e decisiva; S. Ex. devia ter sido mais franco, 
fazendo questao da proposta para continuaqSo do 
seu concurso. 

Persistindo o gabineto na recusa, o nobre se- 
nador promoveria na Caraara uma manifestaqao 
dos deputados quo, segundo ora se inculca, acom- 
panhavam coustrangidos o nobre ex-presidonte do 
conselho, o esses votos unidos aos da minoria 
liberal, derrubal-o-iam, determinando a ascenqao 
de S. Ex. mui correcta e regularmente, sem mo- 
tivar as censuras quo se originam da dospodida 
do Sr. Barao de Cotegipe. 

Nao attribuo ao nobre ministro falta daquella 
docisao que, om certas occasibes deve ten o esta- 
dista, porque S. Ex. a possue ; explico o seu pro- 
cedimento pelos motives ja externados. 0 nobre 
presidente do conselho nao quiz promover uma 
scisao no seu partido. 

Mas, tera reconhecido que onganou-se. A scisao 
de que se arreceiiva nao pbde ser evitada ; 
ella existe, b uotoria, alarga-se e aprof'unda-se 
de dia em dia. Todos a veera claramente mani- 
festada no abandono de algumas cadeiras neste 
recinto, todos a veem ameaqadora na clava, que 
o illustre chefe do gabinete de 20 de Agosto nao 
occultou, antes braudiu ao mesmo tempo que nm- 
nejava contra S. Ex. aquella arma dolicada a 
qqe alMO em printTplo. 
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Essa arnna, corm as espadas dos lesmdarins 
pat'es de Franga, tem um tioaie de guerra ; cha- 
m.i-se indemnisafSo. 

Ora, si de uma scisao no seio dos partidos 
politicos pdde ^e^ultar gloria para os chefes 
que a promovem, ';>sn, gloria d travada de des- 
gostos, d unia in elicidade, porque traz o roni- 
pimento de outra; relagoes, fraz o af stamept > 
dos amigoq e m ds que tudo isso o enfra iue- 
cimento do partid., o qr - e um mal no sys- 
tema de governo uirl merit tr. 

E circumstanci s ha m ■srno em que a scisao 
6 um mal para o proprio paiz em que se r"ali5.., 
e taesjulgo serom pre>ontemente as do I n- 
perio, porque a brusc i transform igao jmr 
que passou, as aritaqO-s c incerteza-) em ru- 
se debate, nao corportm qne a riirecgao os 
negocios publicos est j ■ co ■ -i id i a um parti-Jo 
trabalhado por discensCes iutestinas, dividido e 
mutilado. 

0 Sr. Barao de Cotegip" deffniu bera o nosso 
estado de cousas em un.a da-juellHS phriise> 
ferinas, que tiio diplomatii; unente soe empreg .r 

Estarnos noar, exclamcu S. Exestamas no 
ar, e o que e peior, numa vt <..lra de traiuif ~'0 ! 

Pois pom haver maior p-rigo do que achar-ae 
o governo no ar, quando o p iiz atravessa a cris ■ 
mars sdria de sn • exi tencia, desde quo con,,t- 
tuiu-se? Certaraente nao. 

Assim o nobre presidente d > consolho nao so 
nfio conseguiu remover o n. i, de qne se arro- 
ceiava, m s cansou .utro, impondo aos sens i-or- 
religionarius da c .mara, ari astando-os a duri - 
simo sacriticio. 

Nao ha artiflrios de liruru 'gem que occult m 
a verdade. on ■. <■ -a-renci human i 6 uma ccnsa 
ssm valor, ou nav h- com ■ < xplicar. de un o 
satisfactorio, qne i mes ■ ■ , r.i qne nao.j il- 
g ra objecto rlo lelibora, lo u n projecto, -i" 
adiantava a aboli.io do c. th, iro. poucos me. o- 
depois adoptasse enthusi tic imeat -, qua-i or 
acclamagao, a aluiiqao int. .ierl:ata e sem c-o.i- 
dicoes-1 

0 Sr» €''.Nr. no de OLivmav Apoiado 
0. Sr. aJTO ."so JEtSrt r." Saim quo as in. ti- 

tuiqOes sedes. :re - tarn ! (A w-Jot.) 
Disse o no! re resident • cooselho, e f s 

foi umi das deda. igSes q .miisrae igrad r? r: 
est'idei ja a q^'tt'o do or lit agricola e m 
habilitadu a resol" 'l-a. 

M i-., si tem ja o sen nia.io frito, porqus u£ > o 
apresenta? S. FA nao ?• pro icz a lanq ;• as 
bases do credita t-rritori il agi-icola, o que : no 
se fizde momento; quer aimn .s tomar uma me- 
d da de occisiao. provi.o i i, q ie acrid\ ao ere- 
dito mobiliar io ag icola, que d o mais necess i io 
e o mai-, urgente. 

Tem to la a ra-ao ; d rmster que os lavrad r -s 
tenham meios de s dvur a safri deste anno, de 
amanhar as terras para s -f-r. futma; para isso 
preeisam de dinh -ir >, e dinhoir.i j i, e elies nao n 
tem. Mas.pan. qumdo agimrda-se o nobre pr-ed- 
dente do conselh- 1 

A safra comeyou .ja, e algnns faz'-ndeirns estao 
fiizendo sacriiicios enornies. Informou-me h mtera 
a noite um nobre deputado porMinas, e govei-nis- 
ta, o honrado Sr. So .res, qu em certas zonas os 
lavradores, pna nao perderem todo o cafd, resi- 
f nam-se apagar com um baLio a quem Ihes colhe 

miSyjealano altiseimo. -- t. 

A providencia, pnis. nao soffre demora, e si o 
nobre presid mte do consel'io nao agir desde ja, 
conlinu ndo nas sua, cogitaqoas e con erencias, 
betn pdde aclnr-se na situaqao daquello pai, a 
quem rogava a lilha afflicta ; 

Corre, corrc, pai, que si nao corres, 
Talve: n't aches que,a soccorres ! 

Si ao m-uos tr ibalbasse a Camara activamente 
ua prep ir a quo das lets annaas,pod9r-se-iii esper ir 
iue, deseadr r .qad i das lei> de forq • e orqam nto, 

■ •m AgOjt on Setembro cuidasse deste a nntros 
assuraptos, :a ,endo-se algnm i cons r, sm-io para 
a pi ove tar esl.o anno, ao raenos para I8s9. 

Mas u Cuieura dos Srs. D- putados nao f'nncciona 
desde o di ■ 8. e, o qua peior 6, contra as tradiqOes 
constaiites desta casi,t mb m o Senado deixou 
de tr b.ilh ir dois dias seguilos. 

F.iqo eat i o .servaqaa par.i que o nobre presi- 
dente do coimlho ponh -se de sobro- viso contra 
am dilficuld de, que desde j i ihe ann mcio. 

S. Ex. nao tern, coritimtando as cousi como 
van, o orqarrmnto em Setembro, e, on ha de dear 
sem elle, ,,u t.-ra de convoear uma se-sao exlra- 
.rdinari i, umrmentaudo as dilficuldades do the- 

souro. (Apoindos.) 
Um sr. Sen dor:—EMamos em plena npathia. 
0 Sr. \ffonso Celso : — On esmorecimento. 

Disse li idr o no ire presi iente do cnnsellio : 
« Tem-se fallado de proqidendas no seutido de 

center os ex-escr/Xvos. Sen'mres, o ministc- io desde 
que se resolveit a proper a hbertafi'o immediuta e 
inconlicional, seria cntr idicturin si, m mesma 
'iccui'To, qui:csse propor u„ia legislufuo especial 
contra files. 

« 0 •iinlst rin , ueria que os ex-escraves vie is em 
iocar-sr ,1 ihaixt do direito commum ; e dssim 

pr-1 cede u. 
€ Deram- •, dao-se e podem dar-se cases que 

reetaionn prooHenciai e'ptciaes? 0 governo os 
comid.erard, seguindo niuitos exemplos de naites 
mais livres e mais adientado\, que tern tornado 
provide,izias speOiaes pnrafactos de certa orde>n.i> 

Apprui !■ . sr preddente, e»ta resoluqao do 
gove: r,. m. ■; esta de pereito accordo com as 
minhai idii , ; nao Compreh-ndo nem a neces- 
si ludo, nem miireito de c ear-se regimen os.'ecial 
nar os ox- . . i ados. Sao • pje iiomens livres, 
tao liv o^ - . no os ontros oid .daos, e devem sor 
regidos [) b • d raito con inum, 

Aos qu • 1 linqirrem | una-.e com todo o rigor 
do lei ; nod , pordrn, de inerlidfiS prev nti as es- 
neciaes, que coarclem o pleno exercicio de sira 
a'-tivid id«, escolhendo o genero de trab Ibo quo 
preferirem, g.nbando a vida como julgarem 
mellior. 

Mas— a p 'i to estas pr ividemdas oliosas, nada 
ti vera imro bem enc.tninh ir-.->0 os ex-oscr.i- 
visi'los ? 

Nao cogit t n nobre presi lonte do con.eiho nos 
ineiosde prop ireion ir-lbe, qualquer eduo qio ? 
Enle i.Ie. que, t mdo-lhes cone dido i lib-u-d.ule 
nad i nnis-o dove fazer, em beneticio d.dies, o 
no interesse d«is do mais cl sses sociaes i 

Nossis estnti^ticas accunin uma populiqao 
escolar de 2 milhSes ile individuos, dos quaes 
so 300 mil frenuentam as aulas. Contamos 
pois, a id i menos de 1 milhad e 700 mil crianq is 
qua cresC'-m na ociosidade, augraentan lo a 
mtuvi elieiitella das prisOes e dos hospitaes, 
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A esse algarisTo assustador o deurimente 
virao juutar-se cemi de 700 mil liberto.s, qut' 
tambein precisann'e idguim eii^ino, nao pelaidade, 
mas pel as con digues em que atd lioje vivo.am, 
alim de torn retn-se nteis a rommunhao. (Ayoi'idos 

0 que fez ou pretende fazer o goveruo nesto 
gentido ? 

Nao conhece qual foi o procedimento dos Estados- 
Unidos ein ciroumst nciasiguaes? E n anno depois 
do doclarada extincta a escravi lao ji funccionas 
vam 1.400 escolas doslinad maos libe tos; o cabo 
de quatro annos ellas oram 4.000, in- quaes 
muita's dirigidas pelcs niit;gos esciavos. El!e- 
convsponderam dignamente a toes sforgos pole 
sen Hese.jo do aprender e muiti applic gao. 

Qnal foi o result uio ? A grande rnassi do bo- 
mmis ignorantes e eml rub^idos tr msformou-se, 
e hoje sao pcssoas influentes, em varies pontos 
do UniAo. Algnos homens notove;s por sua n- 
quozo e illustragao foram antigos e.cr vos,on 
sao sens d' scendentes. 

Bom sei, serihon s, que nao podemos compet'r 
com nsEstados Unidos; nfto bi com par igfi.) mitre 
os sens e os nossos recursosjmas aiguma cou.sa 
aome.iOS farcmos on devemaS tent r,soda inici - 
tiva do governo. 

Bern sei igu dmente quo a instrnrgao primari 
ineumbe As provincios; raos o maior p rte deil s 
niio supportam nenhum accrescimo dedespaza ; e 
algnmas gastam ja mais do urn tergo da rend i 
com a instrucgao publica. 

Nao se me olyecte com a falta de dinbeiro. Nao 
o tern o governo p ra prolongar estrad s de 
ferro, nao o tem para creagao de colonias cor- 
rcccionaes ? 

Dm Sn. Senador; — E para novas garantias de 
juros l 

O Sr. Afeonso Celso: — Pois applique alguma 
quota a ere gaode escolas nocturnas, ou quefunc- 
ctonem cm dias sant ficados, p r.i que os opera- 
rios poss tm frequental-ns. utminuira a necessi- 
dado das colonias correccionaes na proporglo d is 
escolas que ere irmos: o professor dispens i muitas 
vezes o caroe1 eiro (Apoiulos. > 

E, reriictamos, com que fun iamento de jus- 
tiga pod romos punir a esses infelizos. qu mloilo- 
linquirein, com severidade corresponilento a culpa, 
si nao cur irmos d") impl'Utar-lhes no& ragaoe 
no espirito as nogOes do licito e do one-to ? 

No men c mccito, Sr. presidente. e^t i fo' sem- 
proa qnestao m ds diffl di d > complica !o problema 
daaboligao. Com muito desgosto vejo que ella 
nao prooccupa o govei-no. 

O Sr. Candidodk Oliveira: — Ap dado. 
O Sr. aefon.so Celso; — Pondermido-se que os 

intuitos iieceutralisadores do nobre presidenteqlo 
couselho o sens pianos de re'orma ad ninistrativa 
nao chogariam ate a fe ioragao, eu conflrraei-o, 
lembrando quo S. Ex. disscra nao podermos Heir 
aqucm do monarchias autoritarias come a Aus- 
tria. a Allemanba e a Russia. 

Semnre prevenido para commigo, que alias 
tenbo-lhe aborto o meu coragao, o illnstre sena- 
dor reclamou logo, e conm que estomag do... 

0 Sr. Joao \lfredo (presidente do conselho): 
da urn aparto que nao ouviu-se. 

O Sr. Affonso Celso Niio semper que V. Ex. 
enxerga sempre nas minhas maos uma setta 

envenenada ! Aflango-lhe que a minha aljava 
so as contbm para def mdel-o. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Veremos isso. 

0 Sr. Aefonso Celso:—Estamos, repetil-o-hei, 
em condigOes tao melindrosas, que 6 mister de- 
tinir bem  

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
— Toma o men conselho ? 

O Sr. Affonso Celso Qual 6 ? 
O Sr. Joao Alfredo (pre ideate do conselho ) : 

— O Sr. Bis nark izi i que o allemao falla t uitas 
v( z s no diabo, que per lira o dia o Hie apparece. 
Kssas condigOes meliridrosis  

O Sr. affonso Celso Ox da niio o fossem ! 
E nao sou eu so quern o d:z; sao os corroligiona- 
rios mds disliuctoi do nobre ..e udor. 

Mas, prnsigamos, comi dizii, o Sr. ministro 
reciammi, protn.-tando que fossem a Austria, 
e a Prussia ns seus mod dos, quanto a descentra- 
lisigan adraifiistrativa, pots os typoi que adopti 
silo os das monarchias mais adiantadas e li- 
beraes da Europa. 

Dias antes S. Ex. proclamara-se — conser- 
vador do Acto Addicioml. 

O Sr. Candido de Oliveira Sem o tram- 
bolho da lei da interpretagao. 

O Sr. Affonso Celso Diz bem, e a obser- 
v ;gao do meu nobre amigo record i-me que o 
ilinMre presidente do conselho soffreu por isso 
u a accnsagao injust t 

O organ do seu p rti io fez-lbe grande culpa 
de ter-se declarado conservador do acto Addicio- 
n tl, quiodoa cart Ilia conservadora A a lei de 
1R40. Nao teve r'<ao; a cartilha foi com effeito 
essa, mas ja nao 6. 

v lei d i iuterp tagao do acto addisional d hojo 
r-pud a'a por trios; os conservadores m<iis 
consp'cuis reconhecem os seas irtcoiivenientes; 
e chef.-'s promeneintes, como o illustrado Sr. Pau- 
11no doSouza, fonnuiarao projectos que^a uullifl- 
c no. 

Nin^uem a quer mais. Estou conveneido de 
qn i propri i afjnictjjro.ncct) morta de desespero, 
deque fallon-ioso Sr. presiieate do conselho, 
si enlre nos e.xistisse... 

') Sr. Joao VLFR'nn (presidente do conselho) : 
— Traduttore, trarl vore. 

O Sr. Affons i.Cel o:— Por que tradiltoreV 
O Sr. Joao Alf a ad: (presidente do conselho) 

V. Ex. osta tmduzindo livremeute oque eu disse 
qn into a agu a bmnra. 

O Sr. affonso Celso Como a referencia a 
airuia tiranca nao ; grada a V. Ex., servir-me-hei 
do outra, que tambein 6 sua. 

Estou conveneido de que os proprios tapuyas 
velhos. •. 

Um Sr. Senador:— As tipuyas velhas. 
n Sr. Affonso Celso. . . — as tapuyas velhas, 

si inflni.sem na politica, r 'pudi iri on igtialmente 
i lei ds 1840. Por consegui te nao tem razao o 
orgao conservador, quando por tal motive Ceusu- 
ra o nobre presidente do couselho. Mas vamos a 

I questao. 
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Temos que o typo das sympattiias de S. Ex., 
quanto a administracao local, & o das monarchias 
da Europa. 

Nao creio que o nobre senador va procurar o 
seu modelo ms instituigOes da Inglaterra. A ad- 
miuistragao local ingleza e peculiar as condigoes 
especialissimas daquelle paiz, que se nao encon- 
tram em nenhum outro. 

Aquella organisagao so alii pode funccionar ; 
adapta-se bem aos habitos, a indole, aos recursos 
dos inglezes ; para outros povos, porem, seria 
impossivel. 

Portanto, d naHolIanda, na Belgica, na Italia, 
na Franga ou em Portugal que o nobre senador 
acha o molde para a sua reforraa administrativa. 

Essas instituigoes sao boas, nao ha negal-o, 
sao liberaes, con flam de corporagOss electivas e 
funccionarios locaes a gestao dos negocios, que 
interessao a provincia, districto, conselho, com- 
muna etc; mas eu devo lembrar ao nobre 
senador que ainda assim sao inferiores a con- 
cepgao do acto addioonal. 

Eu naoconhego legislagao nenhuma europda, que 
esfabelega raais larga descentralisagilo adminis- 
trativa do quo a patriotica lei de 12 de Agosto 
de 1834. ( Apoiados.) 

Naquelles paizes ha effectivamente adminP- 
tragao local, mas sob tutela e intervengao do 
poder central, que nella influe directamente, ora 
f'ela nomeagao dos presidentes das corporagoes 
electivas, ediss lugao destas, ora pela designagao 
di s funccionarios, por despezas o u igaton is, que 
Ihes impoem, mandando fazel-as por conta das 
circumscripgoes territoriaes rospectivas, quando 
promptamente nao as satisfazem, pelo direito de 
veto ou do approvagao, e outras cautelas cuida- 
dosamente tomad is 

No regimen do acto addicional nao ha nada 
disto. As assembleas provinciaes legislao exclu- 
sivamente sobre os negoci is da provincii, e pio- 
vem sobre os municipaes mediante proposta das 
camams; nao podem ser dissolvidas ; algumas da 
suas deliberagbes nao dependem de sancgao; a 
respeito de outras o veto presidencial e simples- 
mente suspensive. 

Na pratica ascousas passao-se differentemente, 
d certo, mas a pratica 6 o abuso, ou a consequencia 
da ominozaleide 1840, inconstitucional e reaccio- 
n iria. A theiria 6 excellente ; o systema muito 
prefer!vel aos europeus lembrados. 

Portanto, semlo o nobre presidente do con- 
selho conservador do acto addicional, naocorapre- 
hendo que pretenda fundir o seu projecto de re- 
forma administrativa nos moldes que indicou. 

Sob este ponto de vista nao seria progredir, 
mas retrogradar. 

Ora, por lealdade, eu devo prevenir ao nobre 
presidente do conselho de que os liberaes ja nos 
nao contentamos com o acto addicional, sem 
trambolho ; queremos os sens desenvolvimentos 
logicos, nituraes, necessaries, iraperiosamonte 
exigidos pelo bem do paiz. 

Fallo por mim, e alguns correligionarios a 
quem tenho ouvido. 

Os Sas. Dantas e Candido de Oliveira; — 
Por todos. 

0 Sr. Affonso Ceeso:— Entendemos que os 
presidentes e vice-presidentes das provincias de- 
vem ser nomeados pelo governo imperial, mas 

d'entre os nomes que cad a uraa eleger por intor- 
mediode sui assemblda. (Apoiados). 

Nao 6 possivel que as provincias continuem a 
ser adrainistradas por individuos que as nao co- 
nhecam, que nenhum interesse nollas tern, e as 
esquecemdesdo que sao exonerados; que muitas ve- 
zes.aceitam o cargo para umaempreitada eleitoral, 
para mudar do clima, ter urn nieio de vida, ou 
simplesmente distrahirem-se durante o intorvallo 
das sessOes legislativas. (Apoiados). 

As nomeagOes hilo de ser assim mais acartadas 
do que hoje se fazem, e, em todo o caso, as previn- 
cias queixar-se-hao do si quando errarem. e nao 
do governo central, si forera infelizes. (Apoiados). 

E' precise acabar tambem com a instabilidade 
das administr igoes provinciaes, governando os 
presidentes durante determinado prazo, salvo o 
caso de demissao por faltus graves, que coromet- 
terem e nos casos previstos pela lei. 

Ha alguns annos seria admissivel outra com- 
binagao (e nesse sentido formulei projecto) qual 
a de uma commissiio executiva das assembleas 
provinciies, que colloborasse com os presidentes 
na decisao dos negocios provinciaes. (Apoiados), 

Hoje nao se satisfaz a opiniao com isso, quo 
alias teria o inconvoniento dos conflictos suscita- 
dos entre o presidente e os memhros da comrais- 
sao executiva. 

As provincias ja tiveram o direito de organisar 
lista para a nomeagao de vice-presidentes, e 
nenhum mal dahi veio : pouco mais conceder-so- 
Ihes-a agora. (Apoiados.) 

Previno tambem ao nobre presidente do con- 
selho de que nenhuma reforma administrativa 
satisfara aos liberaes, pelo menos aos que pensam 
como eu, si nao tiver por base o alarguraento do 
voto. Consideramol-o essencial. Poderes pro- 
vinciaes constituidos pelos eleitores do censo alto 
que possuimos, serao os representantes de al- 
gumas classes  

0 Sr. Silveira da Motta:— Apoiado ; seriam 
uma embagadella. 

0 Sr. Affoxso Celso: —.. e para a direcgao 
dos negocios locaes devem influir pelo suffragio 
todos os hrazileiros, que souberem ler o escrevor. 

Pretende-se, Sr. presidente, desacreditar estas 
ideias, dizendo-se que a feder igilo d incomputivel 
com a forma monarchica, e uma cousa porigosa ! 

Nao descubro a ineomp itibilidade e nem o 
permo, desde que a federagao seja 'bem orga- 
nisada. 

0 Sr. Dantas:—E' exactf mento isso ; nao 
se deve ter moio da palavra, mas sim do modo de 
organisar a federagao. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Poiseu nao tenho 
medo, nem da palavra, nem da cousa. 

OSr. Affonso Celso:—A federagao que con- 
cilie perfeitamente os interessos geraes do Estado 
com os locaes, que dando plena autonoraia as 
provincias e aos municipios, para que re jam os 
seus destines e desenvolvam-se na proporgao dos 
sens recursos, qua nao afrouxe os lagos de uniao, 
antes os fortalega, nao d um perigo, nem um 
mal, 6 mais que um bem, — a salvugao da inte- 
gridade nacional. (Apoiados.) 

OSr. Silveira da Motta : — Anoiado • A a 
idda salvadora da monarchia. ' 
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0 Sr. Candido de Oliveira : — E' por isso 
que o Sr. presidente do consellio deve por os 
pontos nos H. Esse seu pro gramma e como a 
Falla do Throno, pode dizer tudo e nao dizer 
nada. • 

0 Sr. Affonso Celso :—Sr. presidente, o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul respondeu hontem 
perfeitamente ao Sr. presidente do consellio, na 
parte em que S. Ex. justiflcando-sede ter aceitado 
o encargo de realisar uma reforma liberal, disse 
desconhecor a doutrina que conlia a qualquer 
partido o privilegio de levar a elTeito reformas 
politicas ou sociaes. 

0 men illustre amigo demonstrou que, na 
verdade, tal privilegio nao existe; mas que al- 
guma cousa mais forte, mais legitima e mais 
respeitavel do que um privilegio, isto &, a con- 
formidade que os partidos devem guardar no seu 
procedimento com os principios de sua escola, a 
sua indole e a sua missao, vedava que o conser- 
vador si convertesse em instrumento de ideas li- 
beraes, e vice-versa o liberal em executor de iddas 
conservadoras. 

Analysendo os precedentes da liistoria ingleza, 
em quo o nobre presidente do conselhoapoiou-se, 
quaes a emancipagao dos catholicos levada 
a elfeito em 1829 por Wellington e Peel, a reforma 
das leis sobre cereaes realisada por este segundo 
estadista em 1846, e por ultimo a reforma eleitoral 
de 1867 feita por Disraeli, S. Ex. provou que de- 
ram-se circumstancias muito especiaes, e que ne- 
nhuma paridade tern com as em que se encontra 
o illustre presidente do consellio. 

Bu nao tenho que acrescentar cousa alguma 
a tal respeito ; observarei somente que si os pre- 
cedentes nao servem, menos servem as reminis- 
cencias historicas com que S. Ex. adornou o seu 
discurso. A primeira nao tem absolutamente ap- 
plicaqao ; tel-a-ia a segunda, si S. Ex. a repro- 
duzisse integralmente. 

Nao 6 applicavel a primeira, porque o partido 
corfservador, propugnando por id das liberaes, nao 
e a imagem do homem e da serpente, que lutam 
no inferno de Dante, e que repentinaraente tran- 
sformando-se a semellianga do adversario, con- 
vertem-se a serpente era homem e o homem 
em serpente. 

E' sim a imagem de um'ser hybrido, monstruoso, 
incapaz de viver, nem serpente nem homem, 
porbm rneio homem e raeio serpente ao mesmo 
tempo, com a cauda ou pernas de um e a cabeqa 
do outro. (Apoiados.) 

0 Sr. Joao Alfredo (presiderite do comelho) ■■— 
Appliquei a imagem aos conservadores conver- 
tidos em republicanos. 

0 Sr. Affonso Celso A segunda remi- 
niscencia teria applicaqao si viesse completa, 
como o Senado vai verificar. E' de Macaulay, 
no seu escripto sobre lord Chatam : (Le.) 

« 0 tory, afastado do sol da corte, era como o 
camollo nas neves da Laponia ; aquecendo-se aos 
raios do favor real o whig era como a renna nos 
areiaes da Arabia. » 

Mas esto topico 6 precedido do seguinte (le) : 
1 Ambos os partidos foram assim langados em 

uma situafflo que nao Ihes era natural; e como 
animaes trunsportados para climas que nao Ihes 
convbm, ambos definharam e degeneraram. 

E' o quo ora acontece e amea^a ao partido con- 
servador : arrastado pelo nobre presidente do 
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consellio para longe de sua natural posiqao, elle 
degenera, estraga-se e hade perder-fc ■, o que e 
um mal para o systerha de governo. (Apoia 'os.) 

Eu vou recordar a S. Ex. palavras que nao Ihe 
podem ser suspeitas, porque proferiu-as o mais 
illustre chefe conservador dos tempos modernos. 

Dizia — Disraeli —« para mim, convencido como 
estou de que o governo parlamentar 6 pratica- 
mente impossivel, sem a eanstewcict de dous par- 
tidos organisados, e que sem elles constituiria 
o governo mais despresivel e o mais corrompido 
que se possa imaginar, lamento sempre tudo o que 
coneorra para o descrediio dos partidos. » 

E' o que eu lamento tambem, Sr. presidente, 
e o descredito a que se expoe o partido conser- 
vador, sob a direcqao que Ihe quer dar o illustre 
presidente do consellio. 

Eu nao contesto a S. Ex. o direito de pugnar 
pi las reformas mais adiantadas e _doleval-asa 
etl'eito; digo-lhesimplesmente — si a'orientaqao do 
vosso espirito nao 6 a dos vossos antigos correligio- 
narios, si quereis mais alguma cousa do que elles 
querem, deixai-os nos seus acampamentos, nao 
desloqueis uma das forqas que mauteem o equi- 
librio politico— declarai-vos fraucamente liberal! 
(Apoiados.) 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Nos o rece- 
beremos de bragos abertos. 

0 Sr. Affonso Celso : — Senhores, afflrmou o 
nobre presidente do consellio ter fd nas insti- 
tuigSes e nao ter modo da republica. Tanto como 
o nobre senador, eu tenho fd nas instituigOes, 
mas a respeito da republica, estou no pdde ser 
que sim, e pdde ser que nao: tenho e nae tenho 
medo della. 

Eu nao tenho medo da republica, porque si o 
meu paiz pode ser feliz, prosperar e engrande- 
cer-se, como incontestavelmente tem-se engran- 
decido e prosperado no regimem da monarchia 
constitucional representativa, iguaes resultados 
pddera obter vivendo sob uma forma do governo 
mais adiantada. 

Como, por6ra, a fdrma de governo preferivel 
nao 6 a mais perfeita em theoria, e sim aquella 
quo melhor se adapta as condigoes especiaes de 
cada povo, eu tenho medo da republica porque 
julgo que o meu paiz nao esta preparado para 
ella, nem o estarii por muitos annos, de modo que 
a republica nao funccionaria bem, degeneraria 
necessariamente na anarchia ou no despotismo. 
(Apoiados.) 

Nao tenho medo da republica, quando vejo-a 
abragada por conservadores energumenos na 
vespera, unicamente por nao Ihes ser ja per- 
mittido agoitir miseros negros (apoiados); mas 
arreceio-me della, quando observe a propaganda 
insistente, tenaz e intelligente, que a seu favor 
fazem nao especuladores politicos unicamente, 
nao os descontentes, porem alguns espiritos 
nobres e esclarecidos, alguns homens do mereci- 
mento, sinceramente convencidos de que so por 
esse modo promoverao o bem da patria commum. 

Eu a temo, principalmente, por ver que esse 
trabalho ao principio lento e ora mais accelerado 
proseguo sem tropegos, abandonada a causa da 
monarchia por aquelles que mais doviam defen- 
del-a, como os orgaos do partido conservador... 

0 Sr. JoXo Alfredo (presidente do conselho) 
Do partido conservador, nao. 
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0 Sr. Affonso Celso; —... pois, si o quizer, 
direi — orgao conservador. 

Eu a temo, quando considero que semelhaate 
propaganda nao e efficazmente combatida. 

Mas do que forma deve ser combatida ? Pela 
violencia ? Seguramente nao ; toda a causa per- 
seguida, torna-se desde logo sympathica. 

Os meios de contrarial-a, e de levantar diquu 
inabalavel a torrente que se forma, sao, a mea 
ver, tres : 1"— que os partidos conservem-se 
nas suas naturaes posiqoes e sJibam mantel-as ; 
( apoiados ) ; 2°— que o systema constitucional 
representative seja flel o leamente executado 
(apoiados)] 3°—que a essa propaganda se opponha 
outra igualraente intelligente e convencida, que 
as oxageragOas responda com a verdade, e as 
tbeorias seductoras com a eloquench dos factos. 
(Apoiados.) Uludremos, esclaregamos o espir'-to 
das massas populares, e nao tenhamos receio 
do que possa vir. (Apoiados. ) 

Scnhores, todos os dias ouvimos e lemos : — a 
monarehia nao pode medrar no solo americano, 
e uma planta exotica! 

Somos a unica monarehiaamericana, mas onde, 
em que ponto do vastiSsimo continente vingou 
tanto ou floresceu mais a liberdade do quo a 
sombra dessa arvore exotica ? (Apoiados ; muito 
hem.) 

(Apart es.) 
Sim; 6 contra oSenado brazileiro que principal- 

mente convergem os ataques dos pfopagandistas, 
que nelle veem o mais forte ante-mural da monar- 
ehia, 6 contra a sua acgao, a sua influencia quo 
so exagera, que se deturpa e se pretende destruir. 

0 Senado somente innuira emquanto proceder 
bem, inspirando-se no bem publieo. .Mas sera 
com effeito desconhecida, excepcional, a sua in- 
fluencia ? Fiquemos mesmo na America e estu- 
demos o que nella ha. 

A republica mais poderos i, mais prospera, e a 
Americana, e qual o poder constituido nos 
Estados-Unidos mais forte o proeminento, sinao 
o Senado ? 

Elle decide da paz e da guerra; ello tern a 
ultima palavra na nomeagao de todos os altos 
funccionarios, excepto o presidente o os minis- 
tros, de mode que domina e impoe-se. 

E, entretanto, um grande democrat!, Hamil- 
ton, dizia : uma assemblda distribuindo empre- 
gos nao pode eximir-se nem dos arrastamentos e 
odios dos partidos, nem dos la cos do interesso 
pessoal! , 

Sim ; a vitaliciedade do senado e a pedra de es- 
candalo, a vitaliciedade no nosso clima, a vitali- 
ciedade quo nao impede, dentro de poucos annos, a 
substituigao de quasi todos os quo tern assento 
nesto recinto, verdadeira ante-sala da morte ! 

Pois bem ; destruam-na, mas n5o esquegam que 
foi el la quem deu echo a'is oppriraidos, foi el la 
quern nao esmoreceu, e pugnou sempre com va- 
lentia contra todos os abuses, no tempo das ca- 
maras unanimes 1 (Apoiados.) 

As republicas vivem felizes, diz-se, as repu- 
blicas prosperam, desenvolvem-se, tern governos 
fortes o illustrados, e nos os brazileiros estamos 
estacionarios, sinao retrogradamos, somos um 
povo atrazado, triste, abatido, nossa liberdade 6 
illusoria, nosso progresso nullo! 

Sr. presidente, si pretendesse estabelecer con- 
frontagao com os Estados da Europa, eu pergun- 
taria si a nossa monarehia produz resultados 

peiores, que os da republica em Franga, essanobro 
e heroica nagao, onde tudo se acha em questao, 
onde ninguem esta tranquillo e seguro do dia de 
amanha, a Franga, que toda se aglta e se commove 
diante dos manejos de um soldado ambicioso, sem 
talento notavel, sem illustragao, sem servigos ex- 
cepciunaes ? 

-M.s, nao quero sahir da America, e direi : pois 
ha plena liberdade nos Est idos-Unidos, onde pro- 
conceitos de raga sao ainda vivazes, e o chim nao 
pode entrar ? Nao ha alii abuses collossaes, corao d 
collossal a riqueza da republica? 

Que outra republica americana se nos avan- 
taja ? 0 Chile, nosso amigo mais siucero e um dos • 
paizes mais cultos ? 

0 Chile A, em verdade, paiz governado com 
prudencia e sabedoria, mas o nosso illustrado col- 
lega, o nobre senador por Minas que la esteve, 
po le dizer-nos que a parde uma autoridade forte, 
respeitada, obedecida, como nunca o foi entre nos 
uenhuma, o Caile conta a classe dos rotos, des- 
prezada, repellida, como jamais o foram os ex- 
escruvos nas fazendas do nosio mais remoto ser- 
tao ! 

A Republica Argentina A um paiz que prospera 
com admiravel rapidez, fadado aos mais altos 
destines. Mas goza-se alii de mais liberdade do 
que entre nos; as instituigOes sao lielmente 
executadas ? 

Ougamos uma autoridade respeitabilissima. 0 
notavel argentino, direi antes— o notavel ame- 
ricano, general Mitre, escrevendo ultimamente 
magnitico artigo sobre a lei de 13 de Maio, e 
app!audindo-a, conjurava os seus concidadaos a 
inspirar-se nesse exemplo, para readquirirem os 
seus direitos politicos conculcados, reivindicarem 

s su is regalias, e restabelecerom o jogo regular 
das instituigoas, sophismadas pelos homens do 
poder. 

A alguns dos nossos collogas, o creio que a 
V. lix. mesmo. Sr. presidente, eu communiquei 
o anno passado um facto, oocorrido naquella re- 
publica, e que A signilicativo. 

Certo pro|)rietario de uma folha illustrada pu- 
blicou uma caricatura a res[)eito da camara dos 
deputados. 

Nao houvo propriamonte.insulto no desenho ; 
eraapenas desrespeitosa, porque dava a alguns 
dos seus membros a flgurai de carneiros. 

A camara julgou-se offendida, o mandou metter 
na cadeia o jornalista. Deu-se isto alguma voz 
entre nos ? Qual o homem publieo que tenha sido 
poupado ? 

0 Sr. Candido de Oliveira • — AtA o chefe do 
Estado tern sido viotima. 

0 Sr. Affonso Celso : — E' verdade ; atA csse 
honradissimo anciao, que inspire, respeito ao 
mundo inteiro, e por tantos annos dediom-se ao 
servigo da patria com o maior interesso o abne- 
gagao, nao tern sido poupado! 

E os jornalistas nada soffreram, vivem tran- 
quillos, nada receiam mesmo soffrer. 

Haveri mais liberdade, ou igual liberdade no 
Estado Oriental ? Senhores, ou vi em Dezombro 
de 1887 ogonor.il Santos no auge do sen poder, 
feste.jado, applaudido ; vi o sen retrato o a sua 
estatua por toda a parte. Retirou-so. deixando 
no governo homem do conflanga, e os adversirios 
politicos, vencidos no campo da batalha, a quem 
depois chamou para as posigoes maisaltas Poucos 
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mezes decorridos. o general Santos era binido,im- 
pedindo-se-lhe a entrada no solo da patria ! Dir- 
me-hao —era um despota; mas. quantos orientaes 
illustres e patriotas nao experimentaram ssmpre, 
e nao sentem ainda hoje as agruras do exilio ? 

Nao, senhores, si alguma cousa temos a invejar 
de outros paizes, muitas outrus nos invejam dies. 
Antes de resolvermo-nds a uma trarisformagao 
da ordera de cousas existente, e precise ponderar 
e rellectir bera — si com a mudanga aproveita- 
reraos. 

Sobreludo e uecessario sermos justos. A mo- 
uarchia tora commettido erros; m is a culpa nao 
6 tauto sua, como dos ministros subservientes 
o faltos do energia. 0 mal, portanto, niio esta 
na instituigao, e sim nos homens. (Apoiaclos.) 

Senhores, annunciam-nos grandes males, tei r- 
veisde.gragas, como consequ- 'ieia do gran 'e • >ii- 
tecimento do 13 de Maio. E' possivel qua taes 
calamidades nos alliijao, porque nenlium i n igao, 
como nenlium homem. pddo saber que ; - vagao 
llie estejam reservadas no future. Mas estou 
convencido de que esses males e desgragas resul- 
tarao de butras causas ; a triumpnante em 13 
de Maio era justa, era santa, fui o resgate 
de uma culpa secular, e de semelhante origem 
nao podem vir seniio tiengao-; ! (Mv.ito bem ; muito 
hem; o orador e compriment^do) 

Nao havendo mais quem pedisse a palavra, on- 
cerrou-se a discussilo. 

Posto a votos foi approvado, salvas as emendas 
da respoctiva commissao, as quaes tam1 em foram 
appro vadas. 

Foi o projecto, assim emendado, remsttido a re • 
spectiva commissao para redigil-o conforme o 
vencido. 

0 Su. Presidente declarou que ia offlciar-se 
ao governo, pelo Miu'sterio do Imperio, aflra de 
sabor-se o dia, bora e logar em que S. A. a Prin- 
ceza Imperial Rdgente, em nome do Imperador, 
se dignara receber a deputagao do Sanado qiri 
torn de ir respeitosamente apresentar a mesma 
Serenissima Princeza o autographo da resposta a 
Falla do Throno. 

SOKTEIO DE DEFUTAgiO 

Em seguida,foram sorteados os Srs. Lafayette, 
Jaguaribe, Luiz Felippe e Franco de Sa, que, re- 
unidos aos raembros do commissao de resposta a 
Falla do Throno, ccmporilo esta deputagao. 

Entra em ia discussao com o parecer das com- 
missOes reunidas de fazenda o legislagfio o pro- 
jecto do Senado lottra E de 1887, sobre bancos de 
emlssao. 

O Si-. Tei.voii'ri .Tnnioi's— A pri- 
meira discusiao de qualquer projecto devo ver- 
sar sobre a utilidade de sua materii. E parecendo 
que a ut lidado deste 6 evidento, principalmente 
depois do parecer das illustrad is commissOes 
dosta camara, julgo qua tem faria o Senado si 
desde ja, procedesse a rotagao. 

Suscitando-se o debate, que mais cabimento da 
pa, eco ter n 12a discussao, a qual pelo regula- 
mento.se faz por artigos, ea_ tomarei a palavra. 
Todavia, aguardo a delilleragab do senado. 

O Si*. Silveii-n <la, Motta :— Sr. 
presidente, cu ja deixei de tomar parte na dis- 
cussao do vote de gragas por estar debilitado por 
enfermidade que me privou do vir a esta casa 
duranteS dias; mas julgara que essa impor- 
tante discussao politica occuparia a attengao do 
Senado por muito tempo, e por isso nao tomei 
parte nessa mesma discussao ; assim como nao 
esperava nem codtava que na ordem do dia es- 
tivesse uma matoria tao importante como esta, e 
per isso nao a posse discutir agora. 

0 Sr. Presidente 0 projecto foi distri- 
buido na sessao de hontem. 

0 Sr. Silveira da Motta Foi distribuido 
bontem diz V. Ex., mas hontem eu nao vim a 
esta casa, e uma matoria desta natureza nao 
pode ser discutida com tao pequeno intervallo 
ara estudo. Hontem foi quo se deu conbecimento 

dos pareceres das commissOes, e nem eu podia 
receber o projecto, nao tendo vindo a casa. 

Isto serve de desculpa por eu nao entrar agora 
na discussao do projecto, mas parece-mo nao ser 
razoavel que matoria desta importaneia seja dada 
para discussao de um dia para o outre. 

Com effeito, na la discussao trata-se somente 
da utilidade do projecto. Qual c a utilidade? A 
utilidade b uma those scientifica. 

Ningum contesta a utilidade dos baucos de 
oraissao. Portanto, si b simplesmente o vencimento 
deste pvincipio o quo se tem om vista, pode nao 
h iver duvida em se approvar o projecto em la 

discussao. 
Eu nao vi o parecer das commissOes reunidas, 

niio sei, portanto, quaes forao os fundaraentos, 
com que loi justiflcada a utilidade dos baucos de 
emissao. 

Essa utilidade, que era these b incontestayel, 
pode, toda via, ser talvez contestada, em vista 
dos elementos da nossa circulagao. 

Por isso eu, som contestar em geral a utilidade 
do projecto, nao posso, todavia, dar o men voto 
para que se approve uma concessao do bancos de 
emissao, quanao nao sei nem conbego as condi- 
gOes da emissao. 

Desculpe, pois, o Senado a minha escusa. 
Nao sei si o Seuado todo esta bastante intei- 

rado para votar, deum dia para outre, a utilidade 
de bancos de emissao ; duvido que todas as coa- 
sciencias estejam illustradas para conscienciosa- 
mente votarem a utilidade desses bancos. 

Interrompi,Sr. presidente, a anciodade com que 
se queria fazer votar em la discus-ao o projecto, 
porque entendi que so devia dar mais algum es- 
pago para chamar a attengao do Senado sobre um 
assumpto d'esta ordem, que tem estado, som du- 
vida, em estudos nas commissOes reunidos, que 
sobre elle apresentaram, sem duvida, muito 
bons trabalhos, mas que eu ainda nao vi. 

0 Sr. Nunes Goncalves Ha parecer desde 
o anno passado. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Mas agora, 
qu indo o projecto foi dado para ordem do dia, b 
que se devia prevenir que ia tratar-se de materia 
importante como esta, que nao b assumpto que 
se possa estudar de um dia para outro ; isso sb 
podorab fazer alguns espiritos privilegiados, e eu 
naoestou n'esso numero. 

Portanto hei de votar contra a approvagad tlo 
projecto em la discussao, Sem debate. 
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0 SR. Presidente : — Descuipe o nobre 
Senador, mas o projecto e o parecer estao im- 
presses desde o anno passado. 

Hontem no comeco da sessao mandei novamente 
distribuil-os por todos os Srs. senadores, e si dei 
para ordem do dia de hoje a discussao do projecto, 
foi em obediencia ao regiraento. 

Nao havendo. mais quem pedisse a palavra, 
nem numero para votar-se, flcou encerrada a dis- 
cussao e reservada a votagao para a sessao se- 
guinte. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente convidou os Srs. senadores para se 
occuparem com os trabalhos de suas commissoes, 
e deu para ordem do dia 13: 

Votaeao da materia cuja discussao flcou en- 
cerrada. 

l.a discussao do projecto do Senado letra—A— 
do corrente anno, sobre a fundagao de colonias 
agricolas de nacionaes com as mesmas vantagens 
e regimen com que sao ou forem fundadas as 
colonias estrangeiras. 

Levantou-se a sessao as 2 horas da tarde. 

Ac fa cm 13 de Junho de 

PRESIDENCIA DO SR. YISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 11 1 /2 horas da manha fez-se a chamada e 
acharam-so presentes 19 Srs_. senadores, a sal er: 
Visconde do Serro Frio, Barao de Mamangu; pe, 
Godoy, Gomes do Araaral, Castro Camira, 
Correia,Thomaz Coelho, Pereira da Silva, Fausto 
de Aguiar, Joao Alfredo, Barros Barreto, Viriato 
de Medeiros, Teixeira Junior, Paes de Mendonqa, 
Leao Velloso, Ferreira da Veiga, Christiano 
Ottoni, Alfonso Celso e Escragnolle Taunay. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Srs. Uchoa CaYalcanti, Nunes Gon^alres,Barao 
do Cotegipe, Barao da Estancia,Barao de Maroim, 
Barao de Mamore, Candido de Oliveira, Jagua- 
ribe, Franco do Sa, F. Belisario, Soares Brandao, 
F. Octaviano, Silveira Martins, Henrique d'Avila, 
Ignacio Martins, Meira de Vasconcellos, Riheiro 
daLuz, Fernandes da Cunha, de Lamare, Saraiva, 
Cunha e Figueiredo, Silveira*' da Motta, Lima 
Duarte, Lafayette, Pereira Franco, Vieira da 
Silva, Luiz Felippe, Siquuira Mendes, Dantas, 
Marquez de Muritiba, Paulino de Souza, Paula 
Pessoa, Visconde de Cavalcanti, Visconde de 
Pelotas, Visconde de Paranagua e Visconde de 
Sinimbu. 

Deixaram de comparecer,sem causa participada, 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPED1ENTE 

Oflicio do Ministerio do Imperio, de 11 do cor- 
rente mez, accusando o reeebimento do em que 
osta Camara communicou quo fallecera no dia 4 o 
conselheiro Joao da Silva Carrao, senador pela 
provincia de S. Paulo.—Inteirado. 

0 Sr. 2° Secretario leu o seguinte 

parecer ■ 

A commissao de marinha e guerra examinou 
attentamente a proposiQao, que sob o n. 45 en- 
viou a outra Camara ao Senado em 10 de Outubro 
do anno passado, dispondo que « ao tenente do 
3° regimento de cavallaria ligeira Antonio Fa- 
cundo de Castro Menezes sera contada a antigui- 
dade do posto de 29 de Novembro de 1880 » e passa 
a dar o resultade do exame. 

A proposigao veiu acompanhada de diversos do- 
cumentos, com que foi instruida a petiQao da- 
quelle tenente, dirigida ao Poder Legislativo no 
intuito de obter reparagao da preterigao, que diz 
ter soffrido com a Resoluqao Imperial de 22 de 
Abril de 1882, tomada sobre consulta do Conselho 
Supremo Militar, a qual modiflcou o decreto de 
14 de Julho de 1881 na parte que conferiu ao 
mesrao tenente a antiguidade do posto de 27 de 
Agosto de 1880. 

A alludida Resoluqao foi motivada pelos reque- 
rimentosdos tenentes Carlos Delphim de Carvalho 
e Olegario Herculano da Silveira Pinto, recla- 
mando contra aquella antiguidade de 27 de Agosto 
de 1880 conferida ao tenente Castro Menezes, di- 
zendo os reclamantes que naquella data aponas 
existindo na arraa de cavallaria quatro vagas do 
posto de tenente, as quaes, segundo a lei do terqo, 
deviam ser preonchidas, como foram, tres por an- 
tiguidade, e uma per estudos, cabendo esta ao 
alferes Manoel Antonio da Cruz Brilhante, nao 
podia assim o tenente Antonio Facuudo de Castro 
Menezes contar antiguidade daquella data, visto 
resultar dahi flcarem existindo na arma de ca- 
vallaria cinco tenentes promovidos a 27 de Agosto 
de 1880, sendo tres per antiguidade o dous por 
estudos, quando entao so quatro vagas achavam- 
se por preencher. 

A' commissao parece que a Camara dos Srs. 
Deputados, nao conformando-se com o disposto na 
relerida Resolugao Imperial do 22 de Abril de 1882, 
que considerou os sobreditos tenentes Carlos Del- 
phim de Carvalho e Olegario Herculano da Sil- 
veira Pinto com maior antiguidade do que o te- 
nente Antonio Facundo de Castro Menezes, nem 
tampouco com a pretengao deste, que procura 
fazer valer a antiguidade no posto de tenente na 
data de 27 de Agosto de 1880, como Iho concedeu 
o decreto de 14 de Julho de 1881, mas flxando-lhe 
a antiguidade de 29 de Novembro de 1880, con- 
stante da proposigao, applicou perfeitamente ao 
case o espirito e a lettra da legislagao reguladora 
das promogOes noexercito: 

Porquanto, sendo a antiguidade do peticionario 
Antonio Facundo de Castro Menezes na arma de 
cavallaria de 21 de Junho de 1880, data em que, 
sendo ainda alferes, foi para ella transferido da 
do artilharia, como havia requerido, e nao ha- 
vendo nessaarma, em 27 de Agosto de 1880, sinao 
quatro vagas de tenentes, veriflca-so que tendo 
o governo nessa data preenchido as tres primeiras 
vagas, duas per antiguidade e uma por estudos, 
flearam ahi perfeitamente equilibrados os dous 
principios legaes da promogao—antiguidade e es- 
tudos—e portanto era licito ao governo comegar 
as soguintes promogbos, ou pelo principle de an- 
tiguidade, ou pelo de estudos, como exprimiu-se 
a commissao de marinha o guerra da outra 
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Camara no parecer impresso que encontra-se 
entre os documentos, seudo isto exact,mieuto o 
que fez o governo, que preencheu a 4* daquellas 
vagas por antiguidade na mencionada promogao 
de 27 de Agosto, e ainda por conta dos 2/3 de 
antiguidade promoveu na immediata promogao de 
13 do Setemhro daquelle mesmo anno de 1880 
um outro official, pelo mesmo principio da anti- 
guidade, para uma vaga entuo havida na arma 
do eavallaria. 

Por esto modo evidenciando-se que ao peticio- 
nario Castro Menezes nao competia direito rigo- 
roso a ser contemplado em nenliuma das promo- 
O0es do 27 de Agosto e 13 de Setembro de 1880, 
como ello roquereu, resulta entretanto do exarne 
dos documentos que seu direito tornou-se incon- 
testavel na proniogao havida era 29 de Novembro 
daquelle mesmo anno de 1880, por forqa do 
principio de estudos, porque sendo ell o unico 
alferes que ontao tinha o curso de sua arma, era 
este principio o que naquella data devia ser ne- 
cessariamente attendido, visto como tinha este 
mesmo principio sido o prejudicado nas duas 
promocoes precedentes. 

Assim, 6 a commissao de parecer que, submet- 
tida a proposicao a discussao, seja approvada. 

Sala das sessSes do Senado, 13 de Junho de 
1888.— Domingos Jose Nogueira Jagmribe.— Al- 
fredo d'Escragnolle Taumy. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos 
com a proposicao a que se refere. 

0 Sr. Presidente declarou que nao podia ha- 
ver sessao por se acharem presentes apenas 19 
Srs. senadores, aos quaes convidou para se oc- 
cuparem com os trabalhos de suas commissOes, e 
deu para ordem dodia 14 a mesma ja designada, 
a saber: 

Votacao da materia cuja discussao licou encer- 
rada; 

la discussao do projecto do Senado, lettra A do 
corrente anno, sobre a fundaqao de coloni is de 
nacionaes, com as mesmas vautagens e regimen 
com que sao ou forem fundadas as colonias estran- 
goii as. 

Actu cm II «le Junho dc ISS8 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 111/2 horas da manha fez-se a chamada 
e acharam-so presentes ,20 Srs. senadores, a 
saber: Visconde do Serro Frio, Barao de Maman- 
guape, Godoy, Castro Carreira, Leao Velloso, 
Correia, Lafayette, Viriato de Medeiros, Pereira 
Franco, Barros Barreto, Visconde <le Ouro Preto, 
Christiano Ottoui, Paes de Mendonca, Candido 
de Oliveira, Visconde de Lamare, \iscondo do 
Cruzeiro, Ferreira da Veiga, Jaguaribe, Silveir; 
Martins, Pereira da Silva, Visconde de Caval- 
canti, Marquez de Paranagua, Visconde ue Si- 
nimbu, Visconde de Pelotas, Escragnolle Taunay, 
o Meira de Vasconcellos. 

Doixaram do comparecer com causa participada 
os Srs- Uchda Cavalcante, Gomes do Ainaral, 
Barao do Cotegipe, Barao da Estancia, Barao de 
Mamore, Barao de Maroira, Fausto de Aguiar, 
Franco do Sa, F. Belisario, Scares Brandao, 

F. Octaviano, Henrique d'Avila, Ignacio Mar- 
tins, Joao Alfredo, Riiidiro da Luz, Fernandesda 
Cunha, Saraiva, Silveira da Motta, Lima Duarte, 
Vieira da Silva, Luiz Felippe, Siqueira Mendes, 
Dantas, Marquez de Muritiba, Paulino de Souza, 
Thomaz Coelho, Paula Pessoa, Visconde do Bom 
Conselho e Visconde de S. Luiz. 

Deixaram de comparecer, sem causa participa- 
da, os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. 2° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTS 

Offlcio : 
Do Sr. Barao de Cotegipe, de lioje, com- 

municando que, tendo fallecido hontem na 
cidade da Bahia, sua irrna D. Anna Francisca 
Wanderley, e achando-se anojado por essa causa, 
nao pode comparecer a sessao.—Inteirado e des- 
<;noje-se. 

0 mesmo Sr. secretario participou que o Sr. 
senador Thomaz Coelho commumcou que por 
achar-se incommodado nao pode comparecer a ses- 
,sao.—Inteirado. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

0 Sr. PrEsidente declarou que nao podia 
haver sessao por so acharem presentes apenas 26 
Srs. senadores, aos quaes convidou para se occu- 
parem eom os trabalhos de suas commissoese deu 
para ordem do dial5a mesma ja designada, a 
saber: 

Votagao da materia cuja discussao licou en- 
cerrada ; 

a discussao do projecto do Senado lettra A de 
1888, sobre a fundagao de colonias de nacionaes, 
coin as mesmas vantagens e regimen com que 
sao ou forem fundadas as colonias estrau- 
geiras. 

sesnso cm IS «Ic Junho «Ie 1^88 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

SUMMARIO. — Expediente. — Pareceres. — 
Adas.—Reclamagdo do Sr. Visconde do Bom 
Conselho sobre a actado dia 14.— Approvaeao 
da ada.— Redacgdo. Approvagao. — Sobre a 
ultima resolugdo do Conselho de Estado plena. 
Biscurso e requerimento do Sr. Silveira da 
Motta. Discurso do Sr. Correia. Adiamento. 
— Ordem do dia.— Votagdo da materia encer- 
rada (Buncos de emissao). Apprnvagdo em fa 

discussao. Dispensa de interstioio. — Fun- 
dagao de colonias agricolas. Discurso e re- 
querimento do Sr. Silveira da Motta. Dis- 
curso e additamento do Sr. Visconde de Ouro 
Preto. Discurso e emenda do Sr. Candido de 
Oliveira. Discurso e requerimento do Sr. Ri- 
beiro da Luz. Explicagoes do Sr. presidente. 
Discursos dos Srs. Candido de Oliveira, Ri- 
beiro da Luz e Correia. Observagoes do .Sr. 
presidente. Encerramento. 

As 11 1/2 horas da manha fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 26 Srs. senadores, a saber: 
Visconde do Serro Frio, Barao de Mamanguape, 
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;' omes do Auiaral,Castro Carreira, Correia, 
- nandes da Cunha, Barros Barreto, Lafayette, 

Visconde do Lamare, Henrique d' villa. Can dido 
de Oliveira, VLconde do Cruzf iro, Visconde de 
Ouro Preto, Viriato de Medeiros, Barao de Ma- 
roim, Pereira da Silva, Jaguaribe, D intas, Fausto 
de Aguiar, Pereira Franco, Christiano Ottoni, 
Visconde de Pelotas, Paes de Mendonqa, Marquez 
do Paranagua e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer com causa participada 

os Srs. Barao de Cotegipe, Barao da Estancia, 
Barao de Vlamoro, Franco de Sa, F. Belisario, F. 
Octaviano, Ignacio Martins, Joao Alfredo, Meira 
de Vasconcellos, Lima Duarte, Siqueira Mendes, 
Marquez de Muntiba, Paulino de Souza, Paula 
Pessoa, Visconde de Sinimbu e Visconde de S. 
Luiz do Maranhao. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Antonio Prado e Barao do Souza Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretakio deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 
Do Ministerio da Justi§a, de 12 do corrente mez, 

remettendo, na forma da requisiqao do 3 do mez 
flndo, copias das informaqOes prestadas pela pre- 
sidencia da prov'ucia de Minas Geraes sobre os 
acontecimentos que ultimamente se deram na 
cidade de L'beraba.—A quem fez a requisiqao, de- 
volvendo depoisa mesa. 

Do mesmo Ministerio, de 13 do dito mez, com- 
municando que aguarda, alim de serem enviadas 
ao Senado opportunarnente, na forma da requi- 
siqao de 4 do corrente mez, as informaques que 
exigiu do presidente da provincia de Minas Ge- 
raes, acerca dos disturbios que se disse promo- 
vidos na parochia de Paulo More'ra pelo su'de- 
legado Josd Innocencio de Abreu Lyrio.—0 mesmo 
destino. 

0 Sr. 2° Secretakio leu os seguintes 

pareceres 

A commissao de marinlia e guerra examinou 
attentamente a proposta do Poder Executive, 
convertida em project o de lei pela Camara dos 
Deputados e que tixa as forq is do terra para o 
anno linanceiro de 1889, e imda se Iho offerecea 
oppdr a mesma proposta. 

A Camara approvou tambem o seguinte addi- 
tivo, com o qual a commissSo concorda, visto 
attendee a uma necessidade reconhecida. 

« Art. 3.° (additivo) A disposiqao da lei 
n. 3.169 de 14 do Junhode 1883 flea alterada para 
se attendee tambem na promoqao por mereci- 
mento, ao tempo de serviqo nrestado pelos ofil- 
ciaes do exercito nos corpos de policia e bombei- 
ros da C6rte. » 

E", pois, a commissao de parecer que a pro- 
posta, assim emendada, entre em discussao e 
seja aprovada. 

Sala das commissSes, 13 de Junhode 1888.— 
Escragnolle Taunay.— D. J. N. Jaguaribe. 

A' commlssSo da pens5os e ordenados foi pre- 
sente a proposiqSo-sob n. 2 (jo corrgate anat), 
apprtAmtiflo d Debfet'o de 20 <l<i MWcmbvo da 

1886, que eleva a pensao de Felisardo Josd da 
Silva, a 500 reis diarios. 

A commissao, tendo examinado os papeis anne- 
xes a proposiqao, pelos quaes se verilica o direito 
aquella pensao, visto ser o supplicante anspeqada 
reformado do extincto l0corpo de voluntariosda 
patria e nao soldado, como foi deqlarado no De- 
cretode 13 de Feveroiro de 1867 que Iho conce- 
deu a pensao de 400 reis diarios, 6 de parecer que 
a proposiqao entre em discussao o seja approvada. 

Sala das commissoes em 13 de Junhode 1888. 
— J. J. Teixeira Junior.— Visconde de Pelotas. 

Tendo comparecido mais os Srs. Visconde de 
Cavalcanti, Luiz Felippe, Thomaz Coelho, Es- 
cragnolle Taunay, Silveira da Motta o Visconde 
do Bom Conselho, o Sr. presidonte abriu a sessao. 

Leram-se asactasda ultima sessao o do dia 13 
do corrente mez, e nao havendo quem lizesso 
observaqdes, deram-se nor approvadas. 

Foi lida e posta em discussao a acta do dia 14. 
O Sr. Visconde do Bom Conselho reclamou 

contra a inclusao do seu nomo entre os dos quo 
faltaram a sessao, pois, como o Sr. presidente viu, 
esteve hontem na casa. 

0 Sr. Presidente disse quo era verdado ter o 
Sr. senador estado hontem no Sen do, mas que 
chegou donois de so haver declarado que nao havia 
sesstio, pelo que o seu nomo acha-se no numero 
dos que faltaram. 

Nao havendo mais quem lizesso observaqoes, 
encerrou-se a discussao. 

Posta a votos, foi approvada a acta. 
Comparecoram, depois do aberta a sessao, os 

Srs. Silveira Martins, Evaristo da Veiga, Scares 
Brandao, Saraiva, Uchoa Cavalcanti, Leao Vel- 
loso e Vieira da Silva. 

Foi lida, posta em dhcussiio e sem debate ap- 
provada a seguinte 

REDAcqXo 

Senhora.— 0 Senado agradece respeitosa- 
raento a conflanqa que Vossa Alteza Imperial 
deposita nas luzes e patriotismo da Asscmblea 
Geral. 

E' multo agradavel ao Senado a oerteza de que 
se dissiparam os perigos que ultimamente amea- 
qarara a vida de Sua Magostade o Imperador. 

NSo menos agradavel d ao Senado a seguranqa 
do haver D^us concedido a Sua Magestade a Im- 
peratriz a graqa de conservar a preciosa saudo, 
afltn de quo pudesso continuar, durante a viagem, 
nos culdados de desvelada esposa. Todos os bra- 
zileiros nos associamos ao prazer com quo Vossa 
Alteza Imperial fezosta desejada communicaqao. 

O Senado tem na consideraqao merecido a per- 
sistencia das amigaveis relaqOes do Imperio com 
as potencias estrangeiras; o adiantamento o pro- 
xima terminaqao dos trabalhos da commissao no- 
meada^em virtude do tratado do 25 de Setembro 
de 1885 entre o Imperio ea Republica Argentina; 
a conclusao da missao do arbitro nomeado por 
por p ute do Brazil para completar as commis- 
sOes mixtasinternacionaesreunidas em Santiago, 
sendo resolvidas por transacqao as reclamaqdes 
que as mesraas coramissOes u5o julgaram; o a ce- 
lebraqSc, uesta Cdrte, com os plonipoteuclarios 
ffas roimblitiis Arwmtmu e Orlofllhl do Uni'"uay, 
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de uma convengao sanitaria, pondento de ratifl- 
c;iQao. 

A manutongao da ordem o trau'iuilidade pu- 
bli(;a 6 facto quo o Senodo devidamente aprecia, 
embora tivessem occorri io alguns turanltos locaes 
de origom restricta e fortuita, que foram imme- 
diatamenta apazig-uados. 

0 Sen ido cooitorara para que rnelhore acon- 
digao dos juizos e torue-so mais effectivaa sua 
responsabilidade, e attendera a urgencia da orga- 
nizaqao do ministerio publico, como t mibem'a 
reforma do processo e julgamento dos delictos su- 
joitos a penas leves. 

0 Senado applaude o proposito do governo de 
renovar esforgos para dotar a nossa patria com o 
codigo civil fundado nas solidas bases da justiga e 
equidade. 

Reconhece o Senado que a forga p' licial da 
capital do Imperiocarece do ausrmento o deorga- 
nizacao mais adaptada as funogOes que ihe sao 
roprias, o que muito importa a seguranga pu- 
lica aqierfeigoar a nossa iegislagao repressiva da 

ociosidade, no intuito de promover pelo trabalho 
a educigao moral. 

0 Senffdo reconhece tambemque o estado sarti- 
tar o do paiz em geral 6 bom, e que vastas re- 
giOes oflerecem perman-ntes condigoes de salu- 
bridade: assim como que medidas adequadas im- 
pediram ou attenuaram certas enfermidades que 
neriodicamento apparecem em alguns pontos do 
littoral, e nos preservaram do cholera-morbus, 
quo invadira Estados vidnhos. 

0 Senado uao deixara, de attendee ao sanea- 
raento desta cidade, a vista dos pianos e estudos 
sujeitos ao sen exarae. 

Nao recusara o Senado o seu concurso a re- 
form is da administragao provincial o municipal, 
que alarguem a respectiva esphera de acgao. 

E' seguramonte assurnpto que se rocommenda 
a soli 'itudo do Senado a reorganizagao do ensino 
nos sous diversos graus e ramos, diffundindo os 
conhecimentos miisuteisa vida pr itica e pre- 
parando com estudos serios e bem dirigidos os as- 
pirantesa carreiras que demandam superior cul- 
tura intellectual. 

Apraz ao Senado a declaragio de quo as rendas 
publicas crescerarn no ultimo ex rcicio e deram 
sobejumente para a despeza ordinana, represen- 
tando o que se despendeu do mais, por operagoes 
do credito, melhoramentos que, si nao promettem 
immediata remuneragao, asseguram bons eft'eitos 
oconomicos. 

Requerendo a nova organizagao militar al- 
gumas roformas, entro as quaes avultam os co- 
digos penal o do processo, o Senado nao se descui- 
dara desta importaute maRria. 

Acompanhando os patrioticos sentimentos de 
Vossa Alteza Imperial, o Senado apressou-se em 
resolver sobre a extincgao do elomento servil, 
como o bem publico exigia ; acreditando que, me- 
diante providoncias quo acaut dem a ordem na 
transformagao do trabalho, apressem pela immi- 
gragao o povoamento do paiz, facilitem as com- 
municagOes, utilisem as terras devolut s, desen- 
rolvam o credito agricola e avi ventem a industria 
nacional, a producgao, serapre cro^cente, tomara 
forte impulso. 

Senbora.—Si d muito elevada a missao que as 
circumstancias actu ies aSS'gn dam a Assemniea 
Geral, o Senado nao poupar sacrillcios para 
corresponder ao que o Brazil delle espera e auxi- 

har o empenho do Vossa Alteza Imperial em que 
nossa patria chegue com rapidez aos seus auspi- 
oiusos destines. 

Sala das commissOes em 13 de Junlio de 1888. 
M.F. Correia.— Visconde de Camlcanti—A. M. 
Nunes Gonfalves. 

ULTIMA LESOLUgAO DO COXSELHO DE ESTADO 
PLEXO 

O Sr. Silveira, dta, Mottas—Sr. pre- 
siuente, vi puidicados, creioque ante hontem o no 
/ornaldo Commercio, os quesitos feitos pelo go- 
verno ao Conselho de Estado pleno, quo foi con- 
sul tado sobre a questao dosconflictos que se sus- 
citaram em duas ou tres assemble is provinciaes 
a respeito da verificagao de poderes de seus 
membros. Procure! verilicar si os quesitos esta- 
vam publicados no Diario Official; mas o Diario 
Official 6 o mais infeliz p?ra dar notidas olflciaes, 
e esla, quo const i de outros jornaes, nao se acha 
no Diario Official. 

Entretanto, 6 uma questao importantissima a 
que envolve esta consulta feita pelo governo ao 
Conselho de Estado ; nao versando sobre tal ou 
tal hypothese de contlicto de jurisdicgao ou de 
rompetencia das assembldas provinciaes na ve- 
riflcagao de poderes de seus membros, mas con- 
cebida, como foi, em termos genericos, a consulta 
assume importancia maior para o parlamento, 
porque, a meu ver, importa que o governo en- 
tende que o Conselho de Estado pleno tem compe- 
tencia para acouselhur a Corda a respeito de actos 
de interpretagao da lei, attribuigao que eu Ihe 
contesto. 

A consulta esta concebida de maneira quo o go- 
verno quer saber do Conselho de Estado qual o 
expedionte, note-se bem, qual o expediente que 
o governo deve approval-, por parte dos presiden- 
tes de provincia, quando as assembldas provin- 
ciaes, por divergencias internas, apresentarem 
conflictos na verificagao de poderes de seus mem- 
bros. 

Ora, nao ha cousa que mais esteja fora da es- 
phera do Conselho de Estado do que aconselhar o 
governo sobre o modo de obrar a respeito de con- 
flictos de assemblbas provinciaes ; e hoje quo se 
trata de alargar as attribuigoes das assembleas 
provinciaes, de dar as provincias mais alguma 
vida, que ellas nao tern, o parlamento deve ser 
cioso das restncgOes que so oppuzerem a autono- 
mia das assemblbas provinciaes, ao menos na ve- 
rificagao de poderes do seus membros. 

E' isto, Sr. presidento, que fazmedo dapalavra 
—federagao—; e que quando se trata de dar as 
provincias attribuigoes proprias e independencia 
do governo geril,o governo esta tao longe do fa- 
zer essa concessao, que se arroga o direito do 
aconselhar aos presidentes de provincia os expe- 
dieutes de que elles podem usar para com as as- 
semblbas provinciaes a respeito da verificagao dos 
poderes de seus membros. 

Deve-se, portauto, fazer ao menos algum pro- 
testo, o para isto 6 que serve o meu requeri- 
mento; e nproveito a occasiao para perguntar 
tambem qual foi o parecer ou resolugao do Con- 
selho de Estado pleno, qual o conselho que elle 
deu a Corda par i esta emergencia. 

Pois 6 isto negocio do tao pouca monta, que, 
publicando-se que o governo convocou o Conselho 
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de Estado pleno para resolver r m questao dessas, 
n m ao menos se disse qual lb a docisao ? 

Entretanto, ha annos, offer ^ci ao Senado um 
projecto quo foi approvado e esta encalhado na 
Camara dos Srs. Deputados, determinando quo as 
resolugoes de consulta do Conselho de Estado se- 
jam publicadas... 

0 Sr. Correia:—Ja dlei. 
0 Sr. Silveira da Motta : — .Ta d lei ; mas 

ainda foi por indicacao minha quo foi estabelecida 
a publicaoao d ts actas do Conselho de Estado, e 
esta ainda nao foi publicada. 

0 Sr. Vxsconde de Ouro Preto : — Esta foi 
do ante-hontem ; para essa publieaqao tem fal- 
tado verba em alguns or<;anieiitos. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Que pobreza 
de verba, senhores ! que, para se publicarem as 
actas do Conselho d'Estado, nao ha verba, e esse 
d o pretexto para nao dar-se execugao a uroa 
lei! 

0 Sr. Yisconde de Ouro Preto : — Tem-se 
publicado ; a de ante-hontem nao o foi ainda. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Assim como se 
publicaram atb os quesitos feitos aos membros do 
Conselho de Estado, por que nao se publicou a 
resolugao? 

Portanto, nao tenho remedio sinao mandar a 
mesa o meu requerimento. 

Si estivesse presente o nobre Presidente do 
Conselho, talvez S. Ex. com duas palavras me 
desse explicagoes queme satisfizessem; mas, como 
est4 presente o nobre Ministro da Guerra, creio 
que poderei esperar ser satisfeito. 

Como disse, o flm do meu requerimento e fazer 
um protesto contra esta nova invasao quo se 
tenta estabelecer na corapetencia das assemblb is 
provinciaes, querendo que o Conselho de Estado 
possa suggerir expedientes aos governos das 
provincias, arespeitode veriflcagao de poderes, a 
que os presidentes de provincias devem ser intei- 
ramente estmnhos. 

Ultimamente os nobres senadores pela provin- 
cia do Min is, que aqui reclamaram contra a in- 
fluencia ou ingerencia, pretendida ou verdadeira, 
no conflicto interne da assemblda dessa provin- 
cia na veriflcagao de poderes, reconheceram que a 
solugao que teve esse tal ou qual conflicto se 
resolveu domesticamente, e nao foi preciso o Con- 
selho de Estado mandar dizar qual era a sua opi- 
niao. 

Por isto vou mandar a mesa um requerimento, 
que dara logar as explicagoes do nobre Mi- 
nistro. 

Yem a mesa o seguinte: 

Requerimento 

« Requeiro que o Governo communique ao Se- 
nado qual foi a resolugao do Conselho de Estado 
pleno, reunido antes de hontem, sobre a consulta 
que fez o Governo a respeito da interveugao dos 
governos das provincias nas questOes de verifi- 
cagao de poderes das assembibas provinciaes. 

« S. R.— 15 de Junhode 1888. — Silveira da 
Moha. » 

Foi lido, apoiado e posto em discussao. 

O Sr. Correia:—Si o nobre senador pela 
provincia de Goyaz se tivesse limitado a pedir 
in forma goes, que so o governo pode dar, acerca 
da resolugao porelle tomad i, em referencia aos 
assumptos sujeitos ao Conselho do Estado, em 
sua ultima reuniao, eu nao teria que intervir na 
discussao. 

Mas o nobre senador negou a competencia do 
governo para ouvir o Conselho de Estado nos 
casos que motivaram essa reuniao. 

Sobre este ponto estou em desaccordo com 
S. Ex. 

Pela lei que creou o Conselho de Estado b li- 
vre ao Impemdor ouvil-o sobre todas as questOes 
relativas ao servigo publico, e especialmente, 
entre outros pontos, art. 7° § 6°, «sobre decro- 
tos, regulamentos e instrucgocs para boa exe- 
cugao das leis, e propostas que o Poder Executive 
tenha de apresentar a Assemblba Geral.» 

Estava, portanto, o governo perfeitamente no 
seu direito ouvindo o Conselho de Estado sobre 
os pontos que, segundo as noticias publicadas, fl- 
zeram objecto da reuniao. 

Nao ignora o nobre senador que, em differen- 
tes occasiOes, e actualmente, se tem dada emba- 
ragos sbri s para a reuniao regular das assem- 
blbas legislativas provinciaes. 

Duas turmas de cidadaos munidos do diplomas 
julgam constituir legitimamente a Assemblba. 

0 presidente da provincia tem que installar a 
Assemblba. Deveria fazel-o, decidindo qual das 
turmas b a legitima ? 

Os Srs. Silveira da Motta e Pereira da 
Silva dao apartes. 

0 Sr. Correia:—0 nobre senador por Goyaz 
entende, e, a meu vbr muito bem, quo nao; nem 
pode, como em aparte pondora o honrado senador 
pelo Rio de Janeiro, installar ambas. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Nao installar 
nenhuma. 

0 Sr. Correia:—Nao installar nenhuma.Mas 
o que pode resultar da nao installagao da Assem- 
blba Provincial ? Ficar o Acto Addicional sem 
execugao e na parte em que exige a reuniao an- 
nual da assemblba. 

0 Sr. Silveira da Motta:—E' caso do adia- 
mento. 

0 Sr. Correia:— Eis ahi: o nobre senador 
chega a medida que cabe nas instrucgoes do go- 
verno aos seus delegados. 

0 Sr . Silveira da Motta ; — Nao cabe. 
0 Sr Correia: — Pois o governo ha de ser 

tolhido de aconselhar aos seus delegados quo 
empreguem a medida constitucional do adia- 
mento da Assemblba Provincial ? 

0 Sr. Silveira da Motta;—0 adiamento sb 
pode ter logar depois de constituida a Assem- 
blba, antes nao. 

0 Sr. Correia:—E' essa uma proposigao, per- 
d6e-me o nobre senador, que nao tem justiflcagao 
constitucional. 

A faculdado dei adiamento [nao esta sujeita a 
essa condigao. 

Podom dar-so e tem-se dado valiosos motives 
para adiar a reuniao da assemblba ainda nao 
constituida, so tendo logar a veriiicugao de po- 
deres depois do adiamento. 
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E' yionto llrmado: a attribuigao de adiar a 
assemblba nilo dependo de estar ella constituida. 

0 nobre senador suppbe que a audiencia do 
Conselbo de Estado so pode ser realizada pelo 
governo em circumstancias dofluidas. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nas materias 
que Ihe competom. 

0 Sr. Correia Quaes sao ? 
0 Sr. Silveira da Motta :—Estas nao com- 

petom. 
O Sr. Correia Como nao competem ? Ja 

mostrei quo a lei menciona, entre os casos de 
rouniao do Conselbo de Estado, o relative a in- 
strucoOes que o governo tenha de dar sobre ne- 
gocios occurrentes. 

A lei que creou o actual Conselbo de Estado 
nao precisa os casosem que estodeva ser ouvido; 
pennitte que o Imperador o ouga sobre os nego- 
cios publicos sempro que entender conveniente. 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 p.irlamento 
esta aberto. 

0 Sr. Correia E' opportuuo momento para 
ouvir o Conselbo de Estado acerca de alguma 
medida que o governo entenda dever sujeitar ao 
Poder Legislative. 

Em vez de ter commettido abuso ouvindo o 
Conselbo de Estado sobre os assumptos de que 
este se occupou em sua ultima reuniio, o governo 
cumpriu am dever, consultando seus conselheiros 
legaes sobre materia importante, no louvavel 
empenhode tomara mais acertada deliberagao. 

Si, nos casos de quo alii se tratou, a audiencia 
do Conselbo de Estado 6 dispensavel, o que se 
dira entao de tantos outros em que o governo 
o torn ouvido, sem entretanto incorrer em cen- 
sura ? 

Deduz-se das palavras do nobre senador que o 
governo quiz envoi ver-se na questao da veritica- 
qao dos poderes dos membros da assemblba provin- 
cial ; m is nao e issoo que se encontra nos quesi- 
tos publicados. 

0 Sr. Silveira da Motta No Diario Official, 
nao. 

0 Sr. Correa :—No Diario Official nao, por- 
que, naturalmente, o governo reserva-so para 
la/.er a publicaqao no Diario Official quando bou- 
ver rojolugao. 

0 nobre senador suppde em seu requerimento 
quo a ultima consulta ja foi resolvida, e quer 
saber qual a resolugao ; mas nao pode haver reso- 
lugao de consulta, pois que a acta da con'erencia 
ainda nao foi approvada. 0 que ba presentemente 
e apenas a manifestacao das opinioes dos conse- 
Ibeiros. 0 governo pode desdo ja formar a sua 
opmiao, e proceder do accordo com ella ; mas 
nao estao ainda preencbidas as condigOes de que 
deponde a imperial resolugao de consulta. 

Si o nobre senador quer saber do governo que 
resolugao vai tomar .. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Nao, senhor. Con- 
sultou sobre materia que nao era de sua compe- 
tencia. 

O Sr. Correia:— Sobre materia que nao fosse 
de sua compotencia nao se pode dizer; o Conselbo 
de Estado foi ouvido cm caso em que a lei o per- 
mitte. 

v. ii 13 

Ha um equivoco na redacgao do requerimento 
do nobre senador; S. Ex. perguntaqual foi a re- 
solugao do Conselbo de Estado pleno. 0 Conselbo 
de Estado nao toma resolugao, da parecer; a re- 
solugao e do governo. 

0 Sr. Silveira da Motta:— E' o que eu 
quero. 

0 Sr. Correia:— Resolugao de consulta nilo 
pode ainda haver, pela razao que ja disse. 

0 Sr. Marquez de ParanaguA-'— A acta 
ainda nao foi langada. 

0 Sr. Correia :—Diz ainda o nobre senador 
em seu requerimento que a consulta feita pelo 
governo foi « a respeito da intervengilo dos go- 
vernos das provincias nas questoes do verilicigao 
de poderes dos membros das assemblbas provin- 
ciaes. » 

0 Sr. Silveira da Motta:—E' o que se da. 
0 Sr. Correia :— Nao houve tal consulta ; o 

nobre senador o reconbecera lenao os quesitos 
publicados. 

Trata-se do procedimento do presidente da 
provincia, quando duas turmas do cidadaos com 
diplomas de membros da Assemblba Provincial 
pedirem dia e bora para a installagao, e o nobre 
senador ja disse que o presidente devia abster-so 
de qualquer preferencia. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Para isto nao era 
preciso ouvir o Conselbo de Estado. 

O Sr. Correia : — Mas e preciso attendee a 
toda a materia su.jeita a exame, a ligagao do as- 
sumpto, a conveniencia do ser elle encarado por 
todas as.suas faces. 

0 Conselbo de Estado nao foi ouvido somente 
sobre o ponto a que fez referencia o nobre sena- 
dor ; os quesitos publicados nas folbas diarias o 
revelam. 

Limito-me a contestar a doutrina que susten- 
tou o nobre senador : uada posso dizer acerca da 
resolugao tomada pelo governo, si 6 quo ja a to- 
mou.Nada posso tambem informar ao nobre sena- 
dor sobre o modo porque se prouunciaram os 
membros do Conselbo de Estado, embora houvesse 
tornado pirte na reuniao. E' informagao que so 
pode vir por intermedio do governo. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' este o incon- 
veniente de ser senador o consdheiro de Estado. 

0 Sr. Correia :—Nao entenderara assim os le- 
gislaiiores constitnintes. Ao contrario.elles julga- 
ram que os conselheiros de Estado deviam couti- 
nuar a servir mesmo quando no exercicio das 
funegbes de deputado ou senador. 

Si erraram os autores da Constituigao ; si o 
erro contimia... 

0 Sr.Silveira da Motta:—Nao estou tratando 
desta questao : so quiz fazer saliente o inconve- 
niente que V. Ex. mesmo apresentou, o de nao so 
poder re velar o segredo... 

0 Sr. Correia:—Que segredo? 0 nobre se- 
nador sabe que, depois da lei que S. Ex. propoz, 
todas as consultas do Conselbo do Estado tern de 
ser publicadas. 

Nao ba segredo ; ba questao de opportuni- 
dade. 

0 Sr. Silveira da Motta da am aparte. 
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0 Sr. Correia:—Quem pode satisfazer ao nobre 
senador6o governo. 

Ficou a discussao adiada pela hora e com a 
palavra o Sr. Thomaz Coelho. 

ORDEM DO DIA 

BANCCS DE E MISS AO 

Yotou-se e foi approvado e adoptado para 
p'.ssar a2a discusgao o projecto do Senado, lettra E 
de 1887, sobre bancos de emissao. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro (pela or clem) 
requer dispensa do intersticio para a 2" discus-" 
sao do projecto. 

Consultado, o Senado concedeu a dispensa pe- 
dida. 

FUN'DAQAO de coloxias agricolas 

Seguiu-se em la discussao o projecto do Senado, 
lettra A do corrente anno, sobre fundagao, de co- 
lonias agricolas. 

O Sr. Sil-veira, da Motta;—Sr. 
presidente, tomo a palavra para pedir o adia- 
mento clesta discussao. 

E' um projecto importantissimo, sobre o qual 
ainda nao foi ouvida commissaoalguma da casa, 
e nao esta presents o seu autor. 

Pareco um atropelamento, senhores... 
0 Sr. Castro Carreira 0 projecto ja cs- 

tava dado para a ordem do dia. 
0 Sr. Silveira da Motta:— ... at6 das re- 

gras da delicadeza. 
0 Sr. Presidente:—V. Ex. desculpe-me in- 

terrompel-o. O projecto foi dado para a ordem 
do dia quandooSr. Barao de Cotegipe ainda nao 
tinha o motivo de desgosto que o impediu de com- 
parecer. 

Nao vai a comraissao da casa utn projecto sinao 
quando o requer o seu autor. Alias a disposigao 
do regimento e mandar imprimil-o para entrar 
na ordem dos trabalhos. Nao liz sinao executar 
a lettra do regimento. 

0 Sr. Silveira da Motta; — 0 que estou di- 
zendo nao impovta accusa^ao alguma a V. Ex., e 
por isso Y. Ex. nao preeisa*defender-se. Estou 
allegando duas razOes ponderosissimas : a pri- 
meira, que nao ha parecer de commissao sobre 
assumpto tao importante, que merece alias muito 
estudo antes de entrar na ordem do dia; a se- 
gunda, que o seu autor nao so esta impedido por 
um motivo que talvez o Senado possa fazer des- 
apparecer, mas por outro, que 6 a sua enferrai- 
dade ; consta e eu sei que elle tern estado doente. 

Por isso, Sr. presidente, nao demos a este pro- 
jecto o mesmo movimento accelerado que se 
tem querido dar ao projecto sobre creagao de 
bancos, materia importantissima, que exige es- 
tudos serios, e entretanto ja se venceu urgencia 
para ser dada para a ordem do dia seguinte, niio 
tendo tambem havido parecer sobre este projecto. 

0 Sr. Paes de MENDOxgA— Ja foram ouvidas 
as commissOes. 

0 Sr. Silveira da Motta 0 anno passado. 
Este anno nao houve um so parecer de commis- 

sao ; e as circumstancias e as opinioes do governo 
podem, devem variar muito do anno passado para 
noje. 

Assim, verbi gratia, o ex-Ministro da Fazenda, 
do gabiuete 20 de Agosto, segundo consta, ti- 
nlu opiniilo diversa da do projecto que se acha 
em discussao; e o actual Ministro da Fazenda, cm 
sou relatorio, nada diz a respeito do mesmo pro- 
je do. E entretanto o Senado vai precipitar a 
discussao de materia muito importante. 

Por isso digo, senhores, nao marchemos com 
essa precipitagao a respeito de assumptos como 
este que se trata agora de discutir sobre creaeao 
de colonias agricolas, que tem urn alcance im- 
menso, e nao deve ser resolvido com o agoda- 
mento que se pretende. 

0 Senado ha de ver, quando se come^ar a dis- 
cussao deste projecto de croagao do colonias 
agricolas, a importancia do debate, as tiliagoes 
que essa idda tem em relagao aos factos impor- 
tantissimos que se tem passado no paiz depois da 
lei de 13 de Maio. Ora, ha de se votar isso sem 
um pareqer de commissao ? 

0 Sr. Correia .— Creio que seria uraa boa 
regra do regimento exigir sempre a audiencia 
das commissoes. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Como nao ha 
essa boa regra, ha uma boa excepgao, que e a de 
requerer, como vou fazer, o adiamento da dis- 
cussao, para ir o projecto a commissao de legis- 
lagao e a commissao de agricultura, industria e 
artos. 

You mandar o meu requerimento. 
Veiu a mesa o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro o adiamento do projecto em dis- 
cussao para que va as commissdes de legislagao e 
de commercio, agricultura, industria e artes. — 
S. K. — Rio, 15 de Junho de 1888. — Silveira da 
Motta. » 

Foi apoiado e posto em discussao. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto;— Sr. presi- 

dente, pego licenca ao.nobre senador por Goyaz 
para fazer um pequeno additamento ao requeri- 
mento queS. Ex. raandoua mesa. 

Concordo que va o projecto as commissdes in- 
dicadas por S. Ex.. mas sem prejuizo da la dis- 
cussao, o assim o proponho. 

Veiu a mesa a seguinte 

Emenda 

Accrescente-se.—Sem prejuizo da la discus- 
sao.— Visconde de Ouro Preto. 

Foi apoiada e posta conjunctamente em dis- 
cussao. 

O Si-. Cautliclo <Ie Oliveira como 
pretende votar pela rcjeigao do projecto ja em 
1* discussao. aceita o additamento do seu nobre 
amigo senador pela proviricia de Minas Geraes. 

0 projecto nilo devia ser iniciado no Senado, e 
reputa-o profundamonte inconstitucional porque 
da ao imposto addidonal de 5 % destino difl'e- 
rente daquello de que cogitou a lei de 1885; o 
que querdizer que o projecto claramente invade 
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attrilmiQoes cuja iniciativa pertence a Camara dos 
Deputados. 

0 Sr. Silvexra da Motta;— Maisuma razao 
para ir o projecto as commissOes. 

0 Sr. Candido de Oliveira julga, port into, 
mui sensita a opiniao do sen nobre aaiigo: o 
projecto deve ser discutido para ser rejeitado. 0 
orador accrescentara simplesmente um outro 
additamento—para que seja convidado o Ministro 
da Agricultura aflm de assistira la discussao. 

Acha de grande importancia essa audiencia: 
primo, porque o projecto envolve uma indemniza- 
gilo disfarpada aos ex-senhores de escravos; 
secundo, porque trata de organizar colonias na- 
cionaes, para o que o governo tem autorizujao; 
em terceiro logar, porque desmembra uma par- 
cella do imposto addicional, creado pela lei de 
1885, dando-llie destino dilTerente. 

Conseguintemente o projecto, desde o primeiro 
turno do debate, nao pode ser indifferente ao 
governo. 

Sabe o Senado que hoje, por assim dizer, o 
ponto principal do programma conservador, a 
bandeira com que esse partido tem de ir as urnas, 
6 a da indemnizagao, a qua! hasteou o nobre cx- 
Presidonte do Conselho. Si houvesse a dissolugao 
da Camara dos Deputados, que 6 negocio urgente, 
reclamada pelos bons principios, a bandeira com 
que o partido conservador teria de disputar a 
eleigao seria a da indemnizagao. 

Nostas condigoes, o projecto ja se aflgura ao 
orador o preludio dessa politica do partido con- 
servador genuino, porque, nao obstante esteja 
boje a caixa do partido com o actual governo, as 
iddas estilo com o seu antecessor. 

Cre, pois, que desde ja deve ser ouvido o Mi- 
nistro da Agricultura, por cuja repartigao corre 
a materia do projecto, a menos que o nobre Mi- 
nistro da Guerra nos queira manifestar a opiniao 
do governo, em virtude do principio da solida- 
riedade ministerial. Km todo o caso, o Sen ido 
nao Ihe levara a mal que apresente nesse sentido 
um requerimento. 

Vein a mesa o seguinto 

Additamento 

« Convidando-so o Sr. Ministro da Agricultura 
para assistir a la discussao. 

« Saladas sessOes, 15do Junho de 1888.—Caa- 
dido de Olioeira. » 

Foi lido e apoiado. 

O Sr. Riboiro da tiixz: — Sr. pre- 
sidente, antes de tudo quero levantar uma ques- 
tao de ordem, perguntando a V. Ex. o que e que 
esta em discussao: si o requerimento do Sr. Sil- 
veira da Motta com o additamento do Sr. visconde 
de Ouro Preto ou o requerimento do Sr. sen idor 
Candido do Oliveira? 

0 Sr. PresidentsCom o requerimento do 
Sr. Candido de Oliveira para que o Sr. Ministro 
venha assiMir a la discussao, todos os outros 
requerimentos fleam suspenses, porque sem_ a 
presengado Sr. Ministro nao havera la discussao. 
E' isto o que a minba razao dicta,salvo si a mani- 
festagao do Senado for em contrano. 

0 Sr. Ribeiro da Luz :—Bern, d o que a razao 
de V. Ex. dicta, mas desejava que V. Ex. me de- 

clarusse em que disposigao do regimento se apoia 
para por de parte a discussao e votagao de um 
requerimento, preferindo a este um segundo ? 

0 Sr. Presidente Pela natureza do reque- 
rimento. 

0 Sr. Ribeiro da Luz Pego a V. Ex. que 
me cite a disposigao do regimento em que se 
funda... 

0 Sr.Presidente Neste caso a lettra do re- * 
gimento d obscura : d a razao que nos deve di- 
rigir. 

0 Sr. Ribeiro da Luz Note V. Ex. uma 
circumstancia: na primeira discussao de um pro- 
ject# so se trata de conhecer da utilidade ou da 
constitucionalidade delle, para o que nao d pre- 
cise ouvir-se ministros, porque nao e o governo 
que ha de vir ensinar ao Senado si um projecto d 
util ou constitucional. (Apoiados.) 

Acliam os nobres senadores que para se co- 
nhecer da utilidade ou da constitucionalidade do 
projecto seja preciso ouvir a opiniao de um mi- 
nistro de Estado ? E' uma novidade. 

Ha muitos annos que sou membro desta casa 
e ainda nao precisamos da opiniao do governo 
para poiler o Senado declarar que um projecto 
d ou nao util, d ou nao constitucional. 

Eu protesto contra esta innovagao : entendo 
que nao carecemos da opiniao do governo para 
praticarmos um acto que e de nossa exclusiva 
competencia. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Conforme 
us circumstancias. 

0 Sr. Ribeiro da Luz;— Sejam quaes forem 
as circumstancias. 

Um Sr. Senador :—Mas o projecto pdde cahir 
em primeira discussao. 

0 Sr. Ribeiro da Luz:— Si o projecto for 
rejeitado em primeira discussao, d sem duvida da 
competencia do Senado rejeital-o; o que, pordm, 
nao posso nem devo admittir d que se estabe- 
lega o funesto precedente de virem os Ministros 
ao Senado indicar-lhe aquillo que d da sua ex- 
clusiva competencia, que d uma das attribuigSes 
conferidas pela Constituigao do Imperio. 

Sr. presidente, o nobre senador pela pro- 
vincia de Minas Geraes, com a sua natural 
malicia, perdde-me a expressao, euxergou no 
projecto um pensamento occulto e vejo que o 
men illustre comprovinciano, o Sr. Visconde de 
de Ouro Preto, tambem pensa do mesmo modo. 

Si SS. EEx. julgam que ha no projecto pensa- 
mento occulto, e si estao disso convencidos, 
requeiram o adiamento da discussao para 
quando estiver na casa seu illustre autor. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto :— Nisso tem 
razao. 

0 Sr. Ribeiro da Luz ;—Isto e o que d razoa- 
vel e proprio do cavalheirismo e generosidade do 
Senado, e nao procurar-se obter a rejeigao do pro- 
jecto emprestando ao seu illustre autor pensa- 
mentos e intuitosque elle nunca teve. (Apoiados.) 

Disse o nobre senador, para justiflcaro seu re- 
querimento, que eu nao sei si esta em discussao 
ou si d o requerimento do Sr. Silveira da Motta.., 
mas esteja ou nao, eu devo dizer algumas pala- 
vras contestando a muito injusta e infundada 
opiniao de S. Ex. 

y 
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Disse onobre senador:—einconstitucioiialopro- 
Jecto, porque offendea Constituiqao do Estado e 
prejuiliea uma prerojrativa da Camara temporaria, 
porquanto da-se destino a um imposto creado por 
lei. 

Naosei, Sr. presidente, que seja inconstitu- 
cional o Senado declarar, por uma lei, que opro- 
ducto do imposto tal, .ja votado em lei tambem, 
cm vez de ser applicado a certo servi^o, seja, ao 
contrario, destinado a um outro differente. 
(Apoiadns ) 

O que nao e permittido ao Senado 6 iniciar leis 
sobre creapao do impostos, pois isso e da exclu- 
siva competencia da Camara dos Deputados. 0 
imposto, porbm, esta creado: da-se apenas a p%rt0 
tie sua renda um outro destino e portanto niio ba 
somelhante incoustitucioualidade. 

0 Sr. Candido de Oliveiua da um aparte. 

0 Sr. Ribeiroda Luz Estou combatendo as 
razoes capdotas do nobre senador, que, com a sua 
'/.io/tcta/'uer fazer com que este projecto caia na 
1* discussao. A isso hei de oppor-me com tudas as 
forqas. 

Tambem declarou o nobre senador, como ar- 
ftumento, que este projecto eontbm no seu bojo, 
de um modo disfarcado, a indemnizaqao, sobre a 
qual foi annunciado pelo illustre Sr. Barao de 
Cotegipe um projecto, que seria apresentado esta 
semana. 

Pergunto a S. Ex. qual 6 a disposicao do pro- 
jecto de onde se possa inferir que e a indemnizagao 
encapotada ? (Apoiados. Trocam-sa diversi* apar- 
tes.) 

O quo 6 que autoriza essa opiniao raanifestada 
pelo nobre senador ? 

Nao vejo. 0 que se deduz do projecto e que o 
governo tica autorizado a estabelecer coloni is de 
nacionaes pelo mesmo modo par que organizar 
colonias de estrangeiros, concedendo aquell is os 
mesmos favores que tern estas ; e dispondo, flnal- 
mente, no artigo ultimo, que se possa applicar 
parte da consignaqao destinada a immigragao a 
despezas das colonias de brazileiros,que se tern de 
crear. 

Mas, disse S. Ex., vaise fazer da indomnizagiio 
uma bandeira, e dahi e que veiu esta opposigao 
ao pi'ojecto, porque receia o nobre senador que os 
conservadores, na proxima eleigao de Minas, liao 
de apresentar-se as urnas com tal bandeira. 

Ora, Sr. presidente, programma de partido 
nunca foi cousa convencional. Tenho visto o par- 
tido do nobre senador, por mais de uma vez, re- 
unir-se nesta Cbrte, organizar e annunciar pom- 
posos programmas, que fleam sempre no pa pel. 

0 Sr. Candido de Oliveika : — Como foi o 
programma do ministerio de V. Ex. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto Isso e tao 
velho ! 

0 Sr. Riiif.iro da Luz:—Ougam-me, quero 
concluir meuargumento ; mas vir um adversario 
dar programma ao partido contrario, e cousa 
que mine i vi. Nego ao nobre senador compe- 
tencia para dar programma on bandeira ao men 
jiartido ; elle a tern, e rauito gloriosa... 

O Sr. Candido de Oliveira :—E' a actual ? 

O Sr. Ribeiro da Luz;— ... naoprecisa que 
I ho deem outra bandeira nem que venham .im- 

primir cores novas na sua velha e gloriosa ban- 
deira. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto :—Conclusao: 
o nobre senador oppoe-se a indemnizagao, nao 
concorda em que seu partido pleiteie a eleigao 
em nome da indemnizagao  

0 Sr. Ribeiro da Luz Eis ahi uma con- 
clusao que uao se Alia as idbas que tenho mani- 
festado. 0 nobre senador tern muito receio da 
indemnizagao... 

O Sr. Candido de Oliveira ;—Eu, nao. 
O Sr. Ribeiro da Luz :— ... e suppondo que 

na proxima eleigao que se tern de p'eitear na 
provinci i de Minas os candidates conservadores 
possam apresentar-se advogando a idda da indem- 
nizagao, desde ja diz « d uma bandeira ». 

Aconselho, pois, ao nobre senador, aos sens ami- 
gos, que pleiteiem por seu lado a eleigao, apre- 
sent indo essa bandeira ; si S. Ex. tern muito 
medo della, tome-a para si; nos ainda nao a 
tomamos, niio carecemos dessa nova cor para a 
velha e gloriosa bandeira do parlido conservador, 
para nos apresentarraos nos comicios populares. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto :— Nao po- 
demos ter medo, desde quo V. Ex. a combute. 

0 Sr. Ribeiro da Luz :— Estou agradeeendo o 
presente de gregos; nao precisumos dello : men 
partido torn, repito, uma bandeira muito antiga, 
muito gloriosa, e nao inveja a dos nobres sena- 
dores. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto :— Entiio nao 
quer a indemnizagao ? 

0 Sr. Ribeiro da Luz :—Para bandeira, niio, 
senhores. 

0 Sr. Candido de Oliveira Mas o Sr. 
Barao de Cotegipe disse que ha do ser dada. 

0 Sr. Ribeiro da Luz :—Isso e cousa muito 
di versa. 

0 Sr. Barros Barreto:—Nao disse quehavia 
de ser dada pelos conservadores. 

0 Sr. Ribeiro da Luz : —Sr. presidente, eu 
concordaria com o adiamonto do projecto ate se 
achar nesta casa seu illustre autor. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Sim, senhor. 

0 Sr. Ribeiro da Luz:—E' isso um devor 
do delicadeza, 6 uma attengao que todo e 
qualquer membro desta casa dove esperar do Se- 
nado, e muito especialmente o illustre Barao de 
Cotegipe, quo por sous relevantes servigos, por 
sens invejaveis talentos, pelas altas posigOes que 
tern occupado, devemorecer mais do quo qualquer 
outro. 

0 Sr. Fernandes da Cuniia :- 0 Senado nao 
pode dispensar sens esclarecimentos. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Mande 
N . Ex. um substitutivo nesso sentido. 

OSr. Ribeiro da Luz :— Diz o nobre senador 
que eu mande um substitutivo. Mas, Sr. presi- 
dente, ja estamos cm uma vordadeira tdrre de 
Babel, tanto que eomecei men discurso pergun- 
tandoa V. Ex. o quo estava em discussao. 

O Sr. Presidente:—0 requeriraento do Sr 
Candido de Oliveira, o octal, por sua natureza, 
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prejudicial, e um dos que devem ,ser votados em 
primeiro logar. 

0 Sr. Ribeiro da Luz Pedi a V. Kx. me 
raostrasse a disposiqao do regimento em que 
apoiavasua decisao, mas V. Ex. appellou para a 
1)oa razao o nao para uma disposiQao clara o ex- 
pressa do regimento, que d o que eu queria, Sr. 
presidente, si passar este precedente, sempre que 
apparecer aqui um requerimento pedindo para um 
projecto ir a commissao, embarngar-sc-a, tal 
expediente com um malicioso requerimento, como 
o do nobre senador por Minas. 

0 Sr. Candido de Oliveira V. Ex. nao 
pode, polo regimento, attribuir mas intengOes a 
sous collogas. 

0 Sr. Ribeiro da Luz :— Retire a palavra 
—malicioia—e a substituo pela palavra imiocente 
ou ingenua. 

0 Sr. Visconde df. Ouro Preto:—Mas inno- 
cenie era grypho. 

0 Sr. Ribeiro da Luz; — 0 requerimento do 
nobre senador d innnccntc e ingenuo. Penso que 
deve dear satisfeito com a substituigao. 

M is, como ia dizendo, nao fago mais um reque- 
rimento, porquo entao teriamos quatro em dis- 
cussilo... 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Tanto melbor. 
0 Sr. Ribeiro da Luz: —... e, a prevalecer a 

dputrina pelo Sr. presidente ha pouco exposta 
ao Senado, men requerimento, embora apresen- 
tado depois do do Sr. Candido do Oliveira, nao 
soria discutido e votado antes do delle... 

0 Sr. Presidente:—V. Ex. esta dando a 
iniuha declaragao um alcance que ella nao tem. 

0 Sr. Ribeiro da Luz :—Os tres requerimentos 
o o quarto, que o nobre Sr. semdor Visconde de 
Ouro Preto me aeon eina a apresentar, nao sao 
sinilo obra da innocencia c ingenuidade do nobre 
senador por Minas. 

0 Sr. Presidente;—0 requerimentodoSr. Can- 
dido de Oliveira e o do no'iro senador nao sao 
incompativeis: afnbos podem ser approvaios, e 
sondo approvados ambos ou qualquer delles, os 
outros fleam prejudicados. 

O Sr. Ribeiro da Luz : — Sr. presidente, nao 
quero fazer nada som primeiramente ter segura a 
opiniao do V. Ex., porque temo-me muito das re- 
clamagOes innocenies dos meus illustres collegas. 
Si eu mandar um requerimento pedindo queseja 
adiada a discussao aid estar presente na casa o 
Sr. Barao de Cotegipe, meu requerimento e dis- 
cutido o votado de preferencia a todos os 
outros ?... 

0 Sr. Presidente ; — Sera votado em primeiro 
logar odo Sr. Candido de Oliveira, em segundo o 
do nobre senador, e, si estes nao passarem, serao 
votados depois os outros. 

0 Sr. Ribeiro da Luz ; — 0 meu nao e sujeito 
a votagao corn preferencia a todos os outros ? 

0 Sr. Presidente ; — Nao, senhor ; mas ja 
declarei que elle nao e incompativel com o do 
Sr. Candido de Oliveira : ambos podem ser ap- 
provados. 

O Sr. Ribeiro da Luz:—Desejo propor que seja 
adiada a discussao ate estur presente o illustre 

autor do projecto. Nao desejo que ninguem nos 
venhaensinar si o projecto d util ou constitu- 
cional. Nunca se dou este facto no Senado... 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Ja se deu. 
0 Sr. Silveirada Motta: — Nao ha exemplo. 
0 Sr. Ribeiro da Luz :— ... de ser precise 

vir um Ministro para declarar si o projecto d util 
ou constitucional. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — A utilidade 
e relativa. 

0 Sr. Ribeiro da Luz : — Na 2a discussao e 
que se discute si um projecto em si tem utilidade 
relativa. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Apresento 
sen requerimento. 

0 Sr. Ribeiro da Luz:— 0 Sr. presidente do 
Senado nao permitte. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Permitte. 
OjSn. Presidente:—Ponho a votos todos. 
0 Sr. Ribeiro da Luz:— V. Ex. diz quo poe 

todos a votoa; ora, seguindo a ordem chronolo- 
gica, V. Ex. deve propor primeiro o requerimento 
do nobre senador por Ooyaz, depois o additaraento 
lo Sr. senador o Sr. VisconJede Ouro Preto, de- 
pois odo Sr. Candido de Oliveira, e em ultimo 
logar o meu; ora, eu nao possosujeitar-moa essa 
decisao. 

Si V. Ex. aceita o meU requerimento e o sub- 
mette a discussao e a votagao antes dos outros, 
eu o mando a mesa; fora disto, nao, porque, re- 
pito, nao quero augmentar a confusao em que ja 
estamos. 

0 Sr. Presidente:— V. Ex. nao me ouvm. 
0 requerimento de V. Ex. e o do Sr. Candido de 
Oliveira nao sao incompativeis; si forem approva- 
ilos ambos, ou algum delles, fleam os outros pre- 
judicados, por serem aquelles de natureza preju- 
dicial. Creio quo esta explieugao e completa; 6 a 
unica que posso dar. 

OSr. Ribeiro da Luz.—Bom; si V. Ex. aceita 
o meu requerimento para ser votado em pri- 
meiro logar... 

0 Sr. Candido de Oliveira:— 0 seu requeri- 
mento 6 desnecessario. 

0 Sr. Ribeiro da Luz:—... eu vou mandal-o 
a mesa. {Muito hem.) 

Vem a mesa e e apoiado o seguinte 

Requerimento 

«Requeiroque seja adiada a discussao do proje- 
cto ate segunia-feira proxima. 

«Em 15 de Junho de 1888.— Ribeiro da Luz.» 

O Si*. Candido do Oliveira es- 
tava certo de que o nobre senador por Minas 
havia do acudir no transe afllctivo, por quo passa 
o projecto do Sr. Barao de Cotegipo. 

S. Ex. era o vice-presidente do conselhodo ga- 
binete 20 de Agusto. 

0 Sr . Ribeiro da Luz :— E' uma honra ape- 
nas que V. Ex. me confere. 

0 Sr. Dantas:— B muito diguo. 

— - ■ ■■ — 
.^guO-TEc^ 

DO 
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0 Sr. Yisconde de Ouro Pketo : — E si fosse 
sempre ouvido muitas difflculdades nao teriam 
apparecido. 

0 Sr. Marquezde Paranagua:—Estou crendo 
isso. 

0 Sr. Candido de Ouveira acha que em 
taes condigoes cabia a S. Fix. a defesa do pro- 
ject o; mas sorprende-o a rvjeigao in-limine por 
parte do nobre senador, do programma do Sr. Ba- 
rao de Cotegipe, que consistia na indemnizagao. 

0 nobre senador teve como o orador a fortuua 
de ourir o discurso que no voto de gragas pro- 
feriu o Sr. Barao de Cotegipe ; e nesse discurso 
S. Ex. accentuou o seguinte principio : havia de 
apresentar um prnjecto de indemnizagao ; porque 
a indemnizagao tinha de ser realizada pelos con- 
servadores, ou pelos liberaos, ou por outro partido 
que tenha de "vir. 

Sorprende-o, pois, vdr o nobre senador pela sua 
provincia, abandonar tao depressa a bandeira da 
indemnizagao. 

0 Sr. Ribeiro da Ltjz:— Esta V. Ex. enga- 
Tiado. 

0 Sr. Barros Barreto : — 0 honrado Barao 
de Cotegipe disse que a indemnizagao estava na 
bandeira conservadora ? 

0 Sr. Candido de Ouveira diz que a indem- 
nizagao esta na bandeira do ex-presidente do con- 
selho, e S. Ex. 6 o chefe autorizado do partido... 

Um Sr. Senador : — Onde esta o papa, esta a 
Igreja. 

0 Sr. Candido de Ouveira prosegue dizendo 
que com o honrado Presidente do Conselho actual 
esta a caixa do regimento, mas que a bandeira 
continua com o honrado Barao de Cotegipe, e 
que portanto o nobre senador por Pernambuco, 
como bom conservador, nao pdde afastar-se de 
S. Ex. 

0 Sr. Barros Barreto Mas, si elle disse 
que a indemnizagao seria realizada por conser- 
vadores, liberaes, ou outro qualquer partido, nao 
se pode sustentar que essa idda d dos conserva- 
dores ; podeni ser de todos os partidos. (Ha outros 
apartes.) 

0 Sr. Candido de Ouveira insiste em consi- 
derar o projecto que se discute como parte do 
curpprimonto da promessa feita pelo honrado 
Barao de Cotegipe, a respeito /la indemnizagao, 
e alfirma que elle a traz em seu bojo. 

0 Sr. Ribeiro da Luz: —E' precise que V. Ex. 
o demonstre. Nao basta dizer. 

0 Sr. Candido de Oliveira pergunta si um 
projecto que quer conceder asubvengao de 70$000 
para cada trabalhador que o fazendeiro tiver em 
seu estabelecimento; que quer que o Estado pro- 
porcione terras gratuitas; que quer fazer com que 
os colonos recebam do Estado subvengao igual a 
concedida aos que sao importados do exterior, nao 
d o ponto de partida para a indemnizagao ? 

Julga isto indiscutivel. 
Assim, nao era preciso que o ex-presidente do 

conselho iudicasse a necessidade tie outro pro- 
jecto. No que se discute esta a indemnizagao ; o 
outro que S. Ex. apresentar, sera apenas o elas- 
terio do pensamento, que ahi esta mais ou menos 
completo. 

0 orador que assistiu ao desconteutamento que 
no actual Sr. Presidente do Conselho produziu o 
annuncio do projecto do nobre Sr. Barao de 
Cotegipe e que via que elle era nao um cravo 
que se atravessava no caminho do gabinete, mas 
um meteorolito que se atirava contra elle, tem 
motives para pediro prouunciaraento do governo 
sobre o projecto mesmo na R discussao. E por 
isso tambem Ihe parece que elle nao ira a 2a 

discussao. 
0 Senado, em sua sabedoria, apreciando os 

terrtios do projecto, ha de encontrar nelle, aldm 
de disposigOes superfluas, como a que autorisa o 
governo a fundai colonius, o que a lei actual ja 
Ihe concede, disposigOes perigosas si nao incons- 
titucionaes, como e a que, pop iuiciativa do 
Senado, faz converter em subvengao as colonius, 
o dinheiro que foi concedido pela Caraara dos De- 
putados e Senado conjunctamente, e por lei geral, 
para alforria de escravos e introducgao do im- 
migrantes. 

Ainda mais, esta uas pastas prosidenciaes ou da 
commissao respeotiva a proposta do governo re- 
formando o regimen das terras, e a respeito 
dessa proposta deu-se um facto singularissimo. 

Annunciado o debate o compareceudo no Senado 
o nobre Ministro da Agricultura, pediu S. Ex. 
que a proposta voltasse a commissao para que 
ella conferenciasse com S. Ex. ; sem duvida para 
se alterar nao so o projecto substitutivo, offerecido 
no Senado o anno passado, como a propria pro- 
posta que havia sido votada pela Camara dos 
Srs. Deputados. 

Em taes condigSes nao seria ocioso discutir o 
projecto desde ja quando o Senado pode reunir 
coma presengado ministro elementos para a sua 
rejeigao ? t 

Acredita que no actual regimen, o governo 
deve dirigir todos os debates e intervir em todos 
as discussOes, visto como e um a commissao par- 
lamentar ; e foi por essa razao que pediu a 
intervengao do nobre Ministro da Agricultura, 
ja na primeira discussao. Nao procedeu assim por 
esse espirito capcioso, quo tao injustamente Ihe 
attribum o nobre senador, quando disse que o 
orador quizera crear dilficuldadcs ao projecto, 
mas pela verdade dos principios, no restabeleci- 
mento das boas normas do systoma representa- 
tivo, isto e, pelo pronunciamento do governo a 
respeito dessas medidas que prendem a attengiio 
do Senado. 

Receia que o projecto morraem primeira discus- 
sao, e entende que deve morrer ; mas por isso 
mesmo d preciso que o nobre Ministro da Agricul- 
tura venha enunciar a sua opiniao, tanto mais 
necessaria, quanto os dous mims.tros que estavam 
presentes so retiraram logo qua comegou o debate. 

0 Sr. Yisconde de Ouro Preto;—Sem duvida. 
O Sr. Candido de Oliveira diz ainda que o 

argumento do nobre ex-Ministro da Guerra do 
gabinete 20 de Agosto prova de mais ; S. Ex. 
nao acha bom que vingue a pratica do compare- 
cerem os ministros a primeira discussao. Mas por- 
que ? Por quo a opiniao do ministro possa inlluir 
nas deliberagOes do Senado ? 

Nesse caso devia supprimir-so a disposigao do 
regimento, que permitte essa providencia. Mas, 
nao ; ninguem vota no Senado para agra- 
dar ou deixar de ser agradavel ao governo; 
cada um vota por suas convicgOes; e a in- 
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tervengao do governo no debate, e necessaria, 
por quo elle tern a responsabilidade principal da 
situagao, e pode illustrar o Senado, nao com ar- 
gumentos de ordem didactica, mas com a expo- 
sbjao de factos e dados relativos aos negocios pu- 
blicos que dirige. 

E' essa a razao por quo insiste pela votagao de 
sen reqnerimento ; aldm de que ja existem pre- 
cedentes aceitos pelo Senado: o actual Ministro 
da Justiga foi convidado a assistir a uma prl- 
meira discussao. 

0 Sr. Silvkira da Motta Nao ha exemplo. 
0 Sr. Candido dic Oliveira recorda que esse 

facto se deu a poucos dias. 
0 Sr. Ribeiro da Luz: — Nao era primeira 

discussao. 
0 Sr. Candido de Oliveira considera super- 

fluo o dispensavel o requerimen'to do nobro 
senador por Minas, porque, desde que o Senado 
deliberar approvando a vinda do ministro, flcara 
adiada a discussao, e dar-se-a tempo ao Sr. Barao 
de Cotegipe para comparecer aoSenado. 

Aldm disso nao ha adiamento indefinido, o 
prazo d marcado. Supponha o Senado que m 
segunda-feira nao comparece o Sr. Barao de Co- 
tegipe; esta preenchida a votagao do Senado, e a 
discussao ha de proseguir; a mesma cousa se 
dara com relagao a presenga do ministro, que 
comparecendo discutira com ou sem a presenga 
do autor do projecto. 

Parece, emflm ao orador, que o nobre senador 
por Minas acompanha o pensamento malicioso 
do autor do projecto. 0 metereoiito foi atirado 
de encontro ao Ministerio: e si o nobre senador 
pela Bahia o Sr. Barao do Cotegipe nao quer 
por um cravo na marcha do governo, e facto 
quo ddxou ile pd o monstro, que ha de devorar 
o Ministerio, e isso prova que o partido conser- 
vador nao pode estar e nao esta com o governo; 
e que os pontiflces e os cardeaes nao estao 
contentes. 

Nessas condigoes, desejando que liaja posigoes 
delinidas, o sobrotudo que cada partido governo 
com as suas iddas, muito estimara o orador que 
do debate surja um pensamento luminoso, qual 
o da'descriminagao daactud politica. Ministerio 
consorvador que quer viver com ideas liberaes ; 
partido conservador tradicionalista, e que nao 
torn a coragem de romper com o ministerio ino- 
vador, d o que se nao comprohende, e precisa 
ser esclarecido. (Muito hem, muito bam.) 

O Sr. Ribeiro da Luzs—Sr. pre- 
sidente, dovo fazer uma rectiflcagao, porque pa- 
rece-me que nao ontendi hem o pensamento do 
nobro senador pela provincia de Minas Geraes. 
Eu pensei que S. Ex. se oppunhaa este projecto, 
pelo roceio de quo a indemnizagao que elle via no 
seu bojo, mas que eu nao posso enxergar, poderia 
servir de bandeira ao partido conservador na elei- 
gao de senador pela provincia de Minas; mas 
agora, pela argumentagaoproduzida por S. Ex., 
me parece que elle se quer constituir amigo de- 
dicado, ou, mais do que hso, o leader do actual 
ministerio nesta casa... 

0 Sr. Candido de Oliveira;— Por ora ainda 
nao sei... 

0 Sr. Ribeiro da Luz;—... porque S. Ex. 
combateu em seu segundo discurso o projecto... 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Nao combati. 
0 Sr. Ribeiro da Luz;—... dizendo que era 

um meteorito que se atirava ao ministerio. 
Mas o que tem o honrado senador com ism ? 

E' a pergunta que eu Ihe fago. S. Ex. ja d mi- 
nisterialista, ja apoia o ministerio ? 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Si vier para 
nos... 

0 Sr. Ribeiro da Luz:—Si S. Ex. apoia o 
ministerio, esta no seu dever tratando de remo- 
ver o meteorito, que esta, segundo diz, no seu 
caminho ; mas si nao, apoia, deixe que outros to- 
mem a si essatarefa, que nao incumbe a S. Ex. 

0 Sr Visconde de Ouro Preto;— E a V. Ex. 
incumbe ? 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Essa e que d a 
questao. 

0 Sr. Ribeiro da Luz : —Ora, para que os no- 
hres senadores hao de ser tao curiosos ? Para 
que querem saber o que penso sobre o actual mi- 
nisterio? Oque os nobres senadores querem d que 
eu proceda como o nobre senador pela provincia 
de Minas, que na discussao muda de razOes e de 
argumentos... No seu primeiro discurso S. Ex. 
combateu o projecto, porque era inconstitucional, 
porque contmln no bojo a indemnizagao, que po- 
dia servir de bandeira ao partido conservador ; 
agora o combate, dizendo que d um meteorito 
atirado no caminho do ministerio e S. Ex. o 
quer remover. 

0 Sr. Leao Velloso;—E' o Bendego. 
0 Sr. Ribeiro da Luz:—Permitta o nobre se- 

nador uma pergunta: quern Ihe deu commissao 
para isso? Si o ministerio actual d apoiado pelo 
partido liberal, eu acho que precede o nobre 
senador muito correctamente arredando do seu 
caminho o Bendego que esta para chegar. 

0 Sr. Leao Velloso:—Ja chegou. 
0 Sr. Ribeiro da Luz:—Ja chegou; tauto 

melhor. 
OSr. Leao Velloso;—E vom da Bahia. 
0 Sr. Candido de Oliveira:—Veja V. Ex. 

a coincidencia—e vein da Bahia... 
0 Sr. Ribeiro da Luz; —Pouco importa saber 

donde elle vem. 
Mas, Sr. presidente, desejo que o nobre sena- 

dor diga, de uma vez para sempre, por que quer 
a presenga do Ministro da Agricultura para o Se- 
nado deliberar sobre a utilidade e constitucionali- 
dade deste projecto ? 

Si nao pode S. Ex. deliberar sobre tal assurapto 
sem a presenga de um Ministro, aqui esteve ha 
pouco o honrad" Ministro da Agricultura ; este 
nao deu commissao ao honrado senador e creio 
que dispense o seu auxilio e a su i coadjuvagao. 
quanto a este e talvez a outros projectos. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Agora tem 
V. Ex. procuragao do governo para dizer isto ? 

0 Sr. Ribeiro da Luz Nao a tenho e nem 
dellacarego. Sr. presidente, pego ao Senado que 
nao estabelega o pouco airoso precedentc de exi- 
gir-se a presenga de ministros nesta casa e de 
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querer saber—sea opiniao delles para declarar si 
um projecto e util ou constitucional. 

Lembre-se o honrado senador que, per mais 
que eu o interpellasse, S. Ex. nao me citou um 
so precedeute. e hei de protestar contra este, que 
o nobre senador quer estabelecer no Senado. 
Convid i-se o Ministro para discutir um projecto 
em 2a discussao.na qual precisa-se de informagOes 
relativas ao detalhe do servigo ; mas para ve- 
riflcarmos si qualquer projecto e util ou consti- 
tucional nao precisamos de adjutorio de ninguem; 
contio muito na sabedoria de Senado. 

Si o nobre senador julga que o projecto e o 
Bendengo, na 2a discussao pode removel-o e 
tera quem o ajude—si porventura provar que olle 
e com effeito o meteorite langado no caminho 
que o governo tem de trilhar, a bem do servigo 
da cau .a publica. 

Sr. presidente, pego a V. Ex. que ponha em 
votngao em primeiro logar o men requerimento ; 
e, si nao for approvado, V. Ex. pora os outros. 
Mas desejo saber uma cousa ; si nao se puder 
votar nenhum dos requerimentos, contimia a 
discussao do projecto ? 

0 Sr. Presidente : — Nao, flea adiada. 
O Sr. Ribeiro da Luz Bem, si flea adiada a 

discussao do projecto, bem cotno a dos requeri- 
mentos, pego ao Senado licenga para nao dizer 
mais cousa alguraa sobre o assumpto. 

O St-. Ooi-reia.: — Comegarei, rognndo a 
V. Ex. uma explicagao, ii vista do art. 133 do 
regimento, o qual diz que e votado sem discus- 
sao o requerimento verbal paro ser convidado o 
ministro competente, afim de assistir a discussao. 

0 Sr. Presidente: — Si unicamente houvesse 
sobre a mesa ura requerimento, eonvidando o 
ministro, devia ser votado sem discussao. Mas a 
discussao ja estava encarreirada em um requeri- 
mento em que so pedia para ir o projecto as com- 
missOes. Portanto, nao podii cortar a discussao 
que tinha sido encetada sobre um objecto em que 
o regimento da direito a discussao. 

0 Sr. Correia ; — 0 requerimento deve ser 
verbal e votado immedi itamente. 

Creio que o requerimento que deve ser votado 
em primeiro loagr d o que pode ser aceito pelo 
Senado sem prejuizo dos demais. 

0 nobre senador por Minns Geraes, que acaba 
de fallar, propoe que o projecto sej i adiado atd a 
sessao de segunda-fe;ra, para cumprir o regi- 
mento que nao permitte adiamentos indeflnidos, 
mas com o pensaraento de nao se discutir o pro- 
jecto sinao quando estiver presente o seu autor, 
o que pdde ser em mais dilatado prazo. 

Como o presidente da casa nao e obrigado a por 
em discussao o projecto adiado, logo que find.i o 
prazo do adiamento, passando este requerimento, 
entrara em discussao o projecto quando se puder 
realizar o pensamento que o determina. 

A opposigao aceitou este alvitre. 
0 Sr. Candido de Oliveira;—Que opposigao— 

a liberal ou a conservadora ? 
0 Sr. Correia;—V. Ex. esta fazendo uma 

distincgao que nao vejo explicada. 
0 Sr. Candido de Oliveira:—Esta bem ex- 

plicada. 

0 Sr. Correia;—A opposigao liberal aceitou o 
alvitre de adiar a discussao atd que e.steja pre- 
sente o nobre autor do projecto. {Ua vtrios 
apart ex.) 

Felizmente neste caso nao ha opposigao ne- 
nhuma, os quo su dent am o governo aceitam o 
adiamento, a dissidencia que se quer inculcar 
como exiatente Ihe d favoravel, e a opposigao 
unica que eu vejo deflnida, a opposigao liberal, 
igualmente o aceita. 

A audiencia do Ministro na l" discussao nao 
tem razao de ser, mesmoa vista dadeclaragao 
felta pela opposigao. 

Em Sr. Senador:—Qual dellns ? 
0 Sr. Correia;—Pela liberal, a unica... 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto;—Ainda niio 

descobriu outra ? 
0 Sr. Silveira da Motta:— Eu acho quo ate 

nem ha opposigao liberal. 
0 Sr. Correia:—A opposigiio liberal declara 

de ante-mao que o projecto deve ser rojeitado 
em la discussao. 

A regra observada no Senado d convidar o mi- 
nistro para a 2a discussao ; e isto por motivo 
de mmifesta conveniencia. 

Na la e na 3a discussao, o p-ojocto 6 apreciado 
em globo, quando menos vantajoso d o comparc- 
cimeuto do ministro. 

E' na 2a discussao que se colho todo o pro- 
veito desse comparecimento, pnis que entao apre- 
cia-se cada um dos artigos do projecto ; e o ini- 
nistra nao sd pode tratar de toda a materia, como 
suggerir emendas ou combater as offerecidas. 

Quando se pudosse dizor que o argumento nao 
prevalece sempre que o projecto cousta do um sd 
artigo, ainda assimnao valeri i a raziio no caso 
presente po- conter o projecto varios artigos. 

Agon, convidar o ministro para vir ao Se- 
nado dizer a opiniao do governo sobre um pro- 
jecto que do ante-mao esta condemnado, d dar a 
audiencia umi signirtcagao mu to menor do quo 
aquella que a vot gao do Senado deve ter. (Tro- 
cam-se diversos apartes). 

Insistem os nobres senadores da opposigao libe- 
ral em que conservadores a reforgam. 

Entretanto o nobre senador por Goyaz oque 
diz 6 que niio ve opposigao alguma. 

0 certo d que, por occasiao da discussao da res- 
posta a Falla do Throno, onvimos o nobre sena- 
dor liberal, cuja autoridade nao pdde ser contes- 
tada, o Sr. Dantas, dizer; nds sd vamos em au- 
xilio do governo. 

SUpois, a opposigiio, que eu estou reconho'.endo 
como existente, faz esta declaragao solemne na 
discussao da Falla do Throno; si a propria oppo- 
sigao liberal vem em auxilio do governo; como 
querem os nobres senadores que eu reconhega so- 
gunda ou terceira opposigao,considerando em pri- 
meiro logar a do nobre senador por Goyaz ? 

0 Sr. Dantas;— Tudo esta calado. 
0 Sr. Correia:— Ainda ha pouco, tudo era 

opposigao, agora, quando recordo occurrencia re- 
cente, ja nao ha o mesmo fervor. 

Parece-me, Sr. presidente, quo tendo V. Ex. 
aceitado todos os requerimentos do adiamento 
procedera muito bem, collocando a votagao em 
primeiro logar o do Sr. senador Ribeiro da Luz. 
Approvado este, nao fleam os outros projudica- 
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dos; ficain para ser.'m decidido; no momento on- 
porluno, isto 6, quando continuur a discussao do 
projecto. 

0 Sr. Silveira da Motta;— Eu nsm tenho 
duvida era retirar agora o men. 

0 Sa. Presidente : - Em verdade os requeri- 
mentos apresentados pelos nobres senadores por 
Minas Geraes, os Srs. Candido de Oliveira o Ri- 
beiro da Luz, sao dos quo polo regimen to devem 
ser votados sem debate ; mas foran1. pressntados 
depoi i da discussao enteireirada no'requerimento 
do nobro seda tor por Goyaz, o Sr. Silveira da 
Mott;, e ou nao podii interromper esta discussao 

Os dous requerimentos nao sao incompativeis. 
mas sao preferidos, por serem de natureza pre- 
judicial aos outros. Porei a votos os dous requeri- 
mentos, cada urn de per si; resolvidoj elles, os 
outros licarao por sua natureza prejudicados 
para serom apresentados em tempo. Este e o 
methodo quo me parece melhor ; entretanto, nao 
havendo numero para votar-se, iica encerrada a 
discussao e, conformo a votaoao quo tera logar 
amanha, proseguira ou nao a discussao do pro- 
jecto. 

Nao havendo mais quem pedisse a palavra, 
nera numero para votar-se, flcou encerrada a dis- 
cussao e reservada a votaqao para a sessao se- 
guinte. 

Esgotada a materia da ordom do dia, o Sr. pre- 
sidente convidou os Srs. senadores para se ocupa- 
rem com os trabalhos de suas commissoes e deu 
para ordem do dia 10 : 

Votaqao dos requerimentos cuja discussao ficou 
encerrada, e, conforme for vencido continuacao 
ao nao da 1° discussao do projecto a que se re- 
foro; 

2' discussao da proposiqao dr. Camara dos De- 
putados n. 45 de 1887, declarando que sera con- 
tada ao tenente do 31 regimento de cavallaria li- 
goira Antonio Facundo de Castro Menezes a anti- 
guidado do posto do 29 de Novembro de 1880 ; 

2' discussao do projecto do Senado, letra E de 
1887, sobre Bancos do emlssaO, para que votou-se 
dispcnsa de intersticio. 

Levantou-se a sessao as 2 boras da tarde. 

Acl» JI5 <le .IhiiIio Ue iSSS 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 111/2 boras da ami fez-so a cbamada e 
acbaram-se presentes i 811). senadores a saber; 
Visconde do Serro Fno. Barslo do Mamanguape, 
Godoy, Gomes do Arnaral, Castro Carreira, 
Corrcia, Pereira da Silva, Lafayette, Barao de 
Maroim, Ferreira di Veiga, Visconde do Cru- 
zeiro, Barros Barreto, Pereira Franco, Visconde 
de Ouro Pre to, Fausto de Aguiar, Henrique 
d'Avila, Visconde de Pelotas, Candido de Oliveira, 
Jaguaribe, Visconde de Cavalcanti, Viriato de 
Medeiros, Thomaz Coelho, Paes do Mondonca, 
Fornundes da Cunba, Christiano Ottoni e Eserag- 
nolle Taunay. 
ji f Doixaram de coraparecer com causa participada 
ios Srs. Ucboa Cavalcanti, Barao de Cotegipe, 
Barao da Estancia, Barao de Mamord, Franco de 
Sa, F. Belisario, Soares Brandao, F. JDctaviano, 
Silveira Martins, Ignacio Martins, Joiio Alfredo, 

v. 11 14 

| Meira d vasconcellos, Riheiro da Luz, Saraiva, 
i Silveira da Motta, Lim 1 D arto, Vieir . da Silva, 
Luiz Felippe, Siqueira Me id as, Dantas, Marquez 
de Muritiba, Vlarquoz de Parancgua, Paulino de 
Souza, Leao Veloso, Paula Pessoa, Visconde do 
Bom Conselbo, Visconde do Laraare, Visconde de 
Sinirabu 0 Visconde do S. Luiz do Maraubao. 

Deixariim de comparecer som causa participada 
os Srs. Antonio Pra (o e Barao de Souza Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPED1ENTE 

Officios: 
Do Ministerio do Imperio, de boje, communi- 

cando, em resposta, quo Sua Alteza a Princeza 
Imperial Ilegente recebera, no dir. 18 do corrente 
mez, a 1 bora da tarde, no paqo da cidade, a 
deputaqao do Senado quo tern de apresentar a 
mesma Serenissima Senbora a Resposta a Falla 
do I'hrono.—Inteirado. 

Do Ministerio da Justica, do 13 do corrente mez, 
transmittindo, para serem presentes ao Senado, 
na forma da requisiqao de 7 deste mez, copias 
nao so do acto pelo qual a presidencia de Minas 
Geraes transferiu a sdde da comarca de Patos 
para a villa do Carmo do Parahyba, bem como 
das informagOes relatives ao attentado de que foi 
victima ojuiz municipal bacharel Luiz de Andrade 
Figueira —A quem fez a requisigao, devolvendo 
depois a mesa. 

Actas de 458 mesas eleitoraes da provincia de 
Minas Geraes, concernentos a eleigao senatorial a 
que se procedeu na mesma provincia no dia 20 de 
Abril ultimo.—A' commissilo de coustituigao. 

0 Sr. 2° Secretario declarou quo nao bavia 
pareceres 

0 Sr. Presidente declarou que nao podia 
haver sessao por se acbarem presentes apenas 
26 Srs. senadores, aos quaes convidou para se, 
occuparem com os trabalhos de suas commissoes 
e deu para ordem do dia 18,a mesma ja designada, 
a saber: 

Votagao do requerimento, cuja discussao flcou 
encerrada, e, conforme 0 vencido, continuagao ou 
nao da la discussao do projecto a que se refere ; 

2a discussao da proposigilo da Camara dos 
Deputados, n. 45, de 1887, declarando que sera 
contada ao tenente do 3° regimento de caval- 
laria ligeira Antonio Facundo de Castro Menezes 
a antiguidade do posto de 29 de Novembro de 
1880 ; 

Dita do projecto do Senado, letra E, de 1887, 
sobre bancos de emissao. 

Ac(i» cm gS «Ie Jiutlis dc SSftS 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 111/2 boras da manba fez-se a cbamada 
e acbaram-se presentes 29i Srs. _senadores a 
saber ; Visconde do Serro Frio, Barao de Maman- 
guape, Godoy, Castro Carreira, Viriato de Me- 
deiros, Barros Barreto, Barao de Cotegipe, 
Laffayette, Henrique d'Avila, Pereira da Silva, 
Fausto de Aguiar, Visconde do Cruzeiro, Ignacio 

■■ 
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Martins, Viseonde de Pelotas, Christiano Ottoni, 
Visconde de Ouro Preto, Pereira Franco, Correia, 
Lima Duarte, Thomaz Coelho, Jaguaribe, Can- 
dido de Oliveira, Ferreira da Veio-a, Visconde de 
Cavalcanti, Joao Alfredo, Visconde do Bom Con- 
selho, Visconde de S. Luiz do Maranhao, Dantas 
e Silveira Martins. 

Deixaram de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs.: Rscragnolle Taunay, Uchoa Caval- 
canti, Gomes do Amaral, Barilo da Estancia, 
Barao de Mamord, Barao de Maroim, Franco de 
Sa, F. Belisario, Soares Brandao, F. Octaviano, 
Paes de Mendomja, Meira de Vasconcellos, Ri- 
bairo da Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Silveira da Motta, Vieira da Silva, Luiz Felippe, 
Siqueira Mendes, Marquez de Muritiba, Marquez 
de Paranagua, Paulino de Souza. Leao Velloso, 
Paula Pessoa, Visconde de Lamare e Visconde de 
Sinimbu. 

Deixaram do comparecer, sem causa partici- 
pada, os Srs.: Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 
Do Sr. senador Alfredo d'EscragnoIle Taunay, 

de hoje, communicando que deixa de comparecer 
as sessoes do Senado, por ter fallecido hoje seu 
tiomaterno, o Barao de Escragnolle.—Inteirado 
e desannoje-se. 

Do presidente da provincia de S. Paulo, de 
15 do corrente mez, participando, em resposta 
ao offlcio do Senado de 5 deste mez, que desi- 
gnou o dia 10 de Agosto proximo vindouro 
afim de realizar-se a eleigao para o preenchi- 
mento da vaga de senador por aquella provincia, 
cccorrida pelo fallenmento do conselheiro Joao 
da Silva Carrao.—Inteirado 

0 Sr. 2" Secretario deelarou que nao havia 
pareceres. 

0 Sr. Presidexte deelarou que nao podia 
haver sessao por se acharem present es apenas 
29 Srs. senadores, aos quaes convidou para se 
occuparem com os trabalhos de suas commissbes, 
e deu para ordem do dia 19, a mesma ja desi- 
gn ada, a saber : * 

Votaqao do requerimento, cuja diseussao flcou 
encerrada, e, conforme o vencido, continuapao ou 
nao da la dicussao do projecto a que se re fere ; 

2a diseussao da proposiqao da Camara dos 
Deputados, n. 45 de 1887, declarando que sera 
contada ao tenente do 3° regimento de caval- 
laria ligeira Antonio Facundo de Castro Me- 
nezes a antiguidade do posto de 29 de Novembro 
de 1880 ; 

Dita do projecto do Senado, letra E de 1887, 
sobre Bancos de emissao. 

Em seguida convidou a deputagao que tern de 
apresentar a Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regedte o autographo da resposta a Falla do 
Throno para, a nora designada, desempenhar sua 
missao, conservando-se na casa os membros da 
Mesa ate o regresso da deputagao,afim de aguar- 
dar a resposta de Sua Alteza Imperial. 

A' 1 3/4 bora da tarde, annuneiado o re- 
gresso da deputaqao, tomaram assento na mesa 
os Srs. Presidente e Secretarios. 

0 Sr. Correia (pela ordem) disse que, na qua- 
lidade de relator da deputagao encarregada de 
apresentar o autographo da resposta a Falla 
do Throno a Sua Alteza a Princeza Imperial Re- 
gente, desempenhou sua missao, depois de haver 
sido, com as formalidades do estylo, introduzida a 
prescngade Sua Alteza Imperial, a qual Dignou-se 
Kesponder : 

«Agradego asmanifestagoes do Senado e o apoio 
que promette ao governo.» 

0 Sr. Presidente deelarou que a resposta de 
Sua Alteza a Princeza Imperial Regente era re- 
cebida com muito especial agrado. 

Em seguida levantou-se a Mesa. 

33* NCN.siut cm Ii> .Eimho do ISSH 

PRESIDENCIA do sr. visconde do serro frio. 

SUMMARIO.— Projecto sobre a indemnizagao. 
Discurso do Sr. Barao de Cotegipe. Ficon sobre 
a mesa o projecto.— Ordem do dia.— Votagao 
dos rcquerimentos sobre o projecto de fundagao 
de colonias agricolas. Continuagito da P dis- 
eussao. Approoagao em P diseussao.— Anti- 
guidade de posto. Encerramento em P dis- 
eussao.— Bancos de emissao. Discursos dos 
Srs. Visconde do Cruzeiro, Pereira da Silva e 
Ribeiro da Luz. Adiamento da diseussao. 

A's 11 1/2 horas da manha fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber : 
Visconde do Serro Frio, Barao de Mamanguape. 
Godoy, Castro Carreira, Visconde de Ouro Preto, 
Soares Brandao, Ferreira da Veiga, Pereira da 
Silva, Visconde de Lamare, Correia, Marquez de 
Paranagua, Lima Duarte, Henrique d'Avila, Vis- 
conde do Cruzeiro, Barao de Cotegipe, Candido de 
Oliveira, Lafayette, Christiano Ottoni, Barros 
Barreto, Pereira Franco, Fausto de Aguiar,Meira 
de Vasconcellos, Thomaz Coelho, Visconde de 
Pelotas, Luiz Felippe, Jaguaribe, Dantas, Vis- 
conde de S. Luiz do Maranhao, Ribeiro da Luz, 
Visconde de Cavalcanti e Silveira Martins. 

Deixaram de comparecer,com causa participada' 
os Srs. Escragnol le Taunay, Barao da Estancia, 
Barao de Maraord, Barao de Maroim, Franco de 
Sa, F. Belisario, F. Octaviano, Paes de Mendomja, 
Siqueira Mendes, Paulino de Souza, Leao Velloso, 
Paula Pessoa e Visconde de Sinimbii. 

Deixaram de comparecer,sem causa participada, 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

Leram-se as actas da ultima sessao e dos dias 
16 e 18 do corrente mez, o, nao havendo quern 
flzesse observagoes, deram-se por approvadas. 

Compareceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Gomes do Amaral, Joao Alfredo, Vieira da 
Silva, Fernandes da Cunha, Viriato de Medeiros, 
Visconde do Bom Conselho, Saraiva, Uch6a Ca- 
valcanti, Ignacio Martins, Marquez de Muritiba 
e Silveira da Motta. 

0 Sr. 1° Secretario deelarou que nao havia 
expediente. 

0 Sr. 2° Secretario deelarou que nao havia 
' pareceres. 



SESSAO EM 19 DE JUNHO 107 

PROJECTO SOBRE A INDEMNIZAQAO 

O Sr. Btirao tie Coteg'ipe: — 
Sr. presidente, venho desempenhar-ine hoje do 
compromisso quo tomoi perante o Seuado e a Na- 
qao, de apresentar am i)rojecto de lei que tivesse 
por lim indoranizar os ex-proprietarios de escra- 
vos dos prejuizos que soffreram com a rapida e 
iuesporad i aboliqao da escravidao no Brazil. 

Faqo-o, Sr. presidente, cheio de receios e cir- 
cumdado do muitas difflculdades. Contra essa 
indemnizaqao, apenas annunciada, levantaram-se 
os Ministros com seu poder, a imprensa com a sua 
influencia e os ex-abolicionistas da classe dos 
comraunistas com a sua forqa. 

Nao obstante, senhores, eu muito confio na 
razao e no bom senso dos Brazileiros. 

Nuuca me persuadi de que cheg-asse uma occa- 
siao em que fosse nlister defender o direito de 
propriedade contra aquelles que tem por dever 
sustont il-o, e sim contra aquelles que conside- 
ram a propriedade um roubo. 

0 nobre Ministro da Guerra, antecipando a dis- 
cussao e sem ainda conhecer qual o piano que eu 
adoptaria allm de indemnizar os ex-proprietarios 
de escravos, declarou immediatamente que essa 
tentativa era uma affronta aos poderes publicos. 

Como, 6 o quo nao posso perceber. 
A imprensa pronunciou-se igualmente de um 

modo a fazer-me esmorecer, em vista do alto 
poder de que goza. 

Mas essa, Sr. presidente, e bastante sagaz 
para nao perceber que o meu projecto o um 
obstaculo as suas vistas futuras; e, a mim, mo- 
narchista, nao cabe fazer o trabalho daquelles 
que nao o sao. 

0 descontentamento, a irritaqao, o desgosto e 
outros motivos, que levam muitos Brazileiros a 
desesperar da forma de governo, sao, sem du- 
vida, um adjutorio a propaganda republicana. 
Seriam, pois, os sens propugnadores nescios si 
nao procurassem manter esse descontentamento, 
que, quando nao seja o princip o activo para o 
resultado de seus desejos, d pelo menos um 
embaraqo arredado do seu caminbo. 

Dos ex-abolicionistas nada teulio a dizer. Estes 
nao consideram somente a sorto dos escravos; 
tem em vista, tambem, o descredito e o abati- 
mento daquelles que os possuiram. 

Supponho. talvez nao me engane, que o seu 
flm, ja raanifestado por alguns, nao 6 outro sinao 
levar avante a espoliaqao, isto <5, aquillo que 
fizeram com a propriedade escrava, praticarem 
com a propriedade rural. 

0 Sr. Dantas:—Nao apoiado. 
0 Sr. Castro Carreira Isto e mais dildcil. 
0 Sr. Barao de Cotegxpe Chega a audacia 

com que atacam um direito garantido pela Con- 
stituiqao do Imperio ao ponto de dizer-se que, 
em vez do indemnizar-se aos ex-proprietarios de 
escravos estos 6 que deviam ser indemnizados 
polo tempo em que estiveram ao serviqo da- 
quelles. 

V. Ex., Sr. presidente, portanto, comprehende 
a miuha situaqao, nao digo quauto a coragem, 
mas quauto a abnegaqao de (pie carego para \ ir 
ropresontar opapol quo aqui estou representaudo. 

Mas espero que, expondo os meios quo julgo 
mais adequados para, sem damno do Estado e 

em bem daquelles que soffreram o mal, satis- 
fazer o meu flm ; espero, digo, que esses meios 
sejam eonsiderados, discutidos -e emendados ; re- 
provados si o Seuado assim o entender ; emen- 
didos, sio Senado julgar queeste projecto contem 
alguma cousa de aproveitavel. 

Nelle, Sr. presidente, nao se esconde nenhum 
Jonas, como a respeito de um outro projecto que 
apresentei entendeu o meu nobre collega, se- 
nador pela provincia de Minas ; nao ha no bojo 
deste projecto cousa alguma de oculto: tudo 
quanto proponho esta patente, e, si parecer 
que ha, aqui esta o seu autor para exprimir ou 
explicar o seu pensamento. 

A medida, que me atrevo a submetter a consi- 
deragao desta respeitavel corporagao 6, a meu 
ver, uma medida economica, uma medida politica, 
e, para tudo dizer em uma so palavra—uma me- 
dida justa. 

A justiga, os principios de direito nao podem 
variar de um moraento para outro; podem variar 
em differentes logares do globo ; mas no mesmo 
Estado, na mesma sociedade, nao sei como hoje 
seja injusto e punivel aquillo que houtem era 
justo e louvavel. 

Sr. presidente, quando annunciei a apresen- 
tagao deste projecto, eu disse que nao havia 
nagao alguma em que existisse a instituigao da 
escravidao, quer em seu seio quer nas suas colo- 
nias, que a houvesse extinguido de momento, re- 
pentinamente, ou dando algum prazo, sem in- 
demnizagao aos respectivos proprietarios. 

Fallo perante uma corporaqao que conhece a 
fundo, mais do que eu,toaos os factos da historia ; 
mas nao venho aqui dizer cousas novas, nem iu- 
struir aos meus collegas, de quem, pelo contrario, 
todosos dias recebo as mais profieuas, ligoes ; 
quero somente demonstral-os, atun de que todo o 
Brazil possa conhecer quaes as razoes que teve o 
senador Barao de Cotegipe para proceder do modo 
por que procedeu. 

Sr. presidente, a primeira das nagoes europdas 
que levou avante a extincgao da escravidao de 
um modo rapido, foi a Nagao Franceza; essa 
mesma, senhores, havia muitos annos que, por 
meio de commissOes, por meio de repetidos inque- 
ritos, procurava conhecer qual o estado das colo- 
nias, quaes as medidas apropriadas para substi- 
tuigaodo trabalho, p»ra garantia dos colonos, 
emiim quaes as cautelas necessarias afim de que a 
extincgao produzisse o menor abalo possivel. 

Vein a Republica de Fevereiro de 1848, e logo 
em seguida, poucos dias depois, declarou-se por 
um decreto do governo provisorio que flcava ex- 
tincta a escravidao em todo o solo da Franga,mas 
ahi mesmo se declarou que a Assembl^a Nacional 
proouraria indemnizar osque fossem prejudicados 
por essa disposigao. 

0 decreto que se publicou em as colonias france- 
zas d muito signiflcatiyo, o eu pego licenga para 
repetir o que contbm esse decreto: 

« Art. 1.° Fica abolidaa escravidao. 
« Art. 2.° A iudemnizagao devida 

aos proprietarios flea sob a salvaguarda da honra 
franceza e recommendada a justiga da Assemblda 
Nacional. » 

Pego a attengao do Senado para estas palavras 
devida aos proprietarios flea sob a salva- 

gu irda da honra franceza e recommendada a jus- 
tiga da Assemblda Nacionab. 

Com effeito, a indemuizagao se fez, daudo-se 
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maior ou menor valor a os escravos. 0 Senado co- 
nhece, o foi nm autor muito manuseado qaando 
se discutiu a lei de 28 de Setembro de 1871, o que 
diz Cochin, o qual b o maior abolicionista cor>lie- 
eido. Entendia elle qne devia ser immediata a 
aboligao, entendia me.smo, em absoluto, que nao 
se devia indemnizaqao ; entrstanto, tratando da 
emancipagao nas colonim francezas, assim se ex- 
prime : 

« Si a escravidilo nao e um facto legitimo e, ao 
menos, um facto legal : a lei o reconbeceu, auto- 
rizou e animou : o possuidor e de boa fe ; o 
seu erro foi causado pelo erro do iegislador, e 
este duplo erro durou por 200 annoi...» 

(0 nosso durou por mais de 300). 
« 0 commercio animou,porquo tirava della pro- 

veitos, osta instituigao funesta ; o Thesouro lu- 
crou igualmente ; a Franga foi cumpliee, por 
diversos titulos. B' equitativo que ella indem- 
nize. Albm disto, e util, principalmente aos in- 
teresses dos escravos...» 

(Este trecho vai aos huptanitarios). 
« A liberdade sera para ellos a miseria si, no 

dia Eeguinte,os colonos nao puderem pagar o tra- 
balho : a indemnizagao euma subvengao ao tra- 
balho livro, e um aliantamento sobre o sa- 
lario.» 

(A indemnizagao foi votada um anno depois, 
pela lei de 30 de Abri! dc 1840.) 

« A indemnizagao, eontimia o mesmo autor, foi 
raesquinlir.: despendem-se 500 milhOes, e morrem 
50.000 hornens em uma- guerra, e nao ousa-so 
despender 300 milhOes para libertar 250.000 indi- 
viduos (diga-se 400.OOQ entre nos) e salvarem-se 
as colonias da vergonlia e da ruina. » 

A guerra do Paraguay, Sr. presidonte, custou 
mais de 600.000:0008. e perderarn a vida mais de 
100.000 brazileiros. Mo olhamos a sacridcios ; 
hoje, o menor sacrirtcia para attenuar o grande 
prejuizo que soffrem o, lavradorcs, o com elles 
todo o capital naciona!, julga-se que e uma af- 
fronta aos podcres publicos ! 

O que fez a Inglateiva ? Desta nao nosdevemos 
sorprender.Quando a F'rauga revolucioiiariapmica 
quo se compromotto e rombate por ideas, praticon 
(laquella maneira, nao e do admirar quo a Ingla- 
terrn, fir me sempre em defender todos os direitos, 
em reformar com a naior prudencia, inderani- 
zando mesmo abusos reconhecidos como taes, se- 
guisse o mesmo eaminho a ipspaito da aboligao 
da escravidao. Votou uma lei—naoemura artigo 
simples e singelo—mis em 66 artigos. 

Sabe-se o quo 6 um artigo de uma loi na In- 
g! a terra; c.ida um c um preambulo de alvaras 
do Marquez do Pombal. A loi aboliu a escravidao 
nas colonias, indemniz »u com 20 milhOes do libras 
aos proprietaries; marcou o prazo em que deviam 
os escravos come^ir a gozarda liberdade; marcou 
prazo para o Servigo des fazendas; para a apren- 
dizagem do traiialho li vre.* 

Os resultados desta prudente reforma foram 
oxcellontes: os seus in onvenientes foram peque- 
nos e as colonias pouco sofrrorara. 

Nao tratarei da ou as nagdos, cono a Dina- 
marca e a Sueeia, que tinham fracas colonias e a 
oxtinegao da escravidao pouco podia projudicar. 

Aponta-se-me, porem, uma nagao que serve do 
exemplo ao mundo : apo.itam-sc-mo ns Estados 
Unidos. Mas, senhores, os Estados Uni los nunc i 
aboliram a escravidao por meio de loi alguma : 

a aboligao foi uma cousequencia da guerra e po» 
consequencia nada havia que indemnizar. 

Quereis ver a exe.ctidao desta minha asscrgao ? 
Ahi esta no discurso de inauguragao do presi- 
dente Lincoln, do qual extractoi este pequeno po- 
riodo (londo): 

« Nao teaho o dosignio de intervir na ins- 
tituigao da escravidao, nem directa uem indi- 
rectamente, Penso que nao tenho esse direito, 
uem o deseio.» 

Ora, assim se pronunciava aquelle grande ci- 
dadao. Por consequencia, os ofleitos da oxtine- 
gao nos Pstados Unidos foram um easo especial, 
que nao pode seryir de argumcnto aquelles que 
o trazem para justilicar o que entre nos actual- 
mcnte se pratica. 

Que a indemuiza'gao nao esta no bojo de ne- 
nlmra projecto, mas, si posso exprimir-me desta 
forma, esta no bojo da opiniao publica, vb-so nos 
artigos que tern apparecido, os quaes devem ser 
meditados com sangue frio, sinao ja, quando pas- 
sar osta nevrose abolicionista. 

Li n'uma correspondencia redigid i em francez 
o dirigida a um jornal da Europa por um ci- 
dadao francez, que nao conhego, nms que flquei 
respeitando, o Sr. de la Hure, « reflexOes sobre 
a oxtinegao da escravidao no Brazil, seus olfei- 
tos o o quecumpria fazers, taojustas e impar- 
ciaes, que entendi dever lel-as ao Senado. 

Depois de descrever a mngniflcencia das festas, 
0 enthusiasmo febril da popu'agao, os fogos, etc;, 
diz: 

« Voltemos a lei de emancipagao. Material- 
mente era impossivol andar mais depressa. Seis 
dias para votar parlamentarmente uma lei 
desta importancia, a qual libertava 600.000 es- 
cravos e feria grandes intoresses, era para satis- 
fazer os mais exigentes. 

« Na Camara dos Deputados a lei tinha pas- 
sado a galope, debaixo das vistas de uma multi- 
dao impaciente, que esporeava os representautes 
por sua attitude, suas ncclamagoes, seus brados 
e seus vivas. 

« .v intervengiio do publico omos debates do um 
parlamento tern alguma causa de tuo anormal, 
quo faz occorrcr involuntariamento ao espirito, 
sobretudo ao espirito de um francez, reminis- 
cencias sinistras. Debaixo desta pressao nao honve, 
para assim dizcr, opposigao, porquo os ora- 
iores quo fallaram contra a opportunidade do 
projecto nao o flzeram sinao pro forma, e sem 
grande convicgao da utilidade de suas fracas 
protestagoos.» 

O Su. Visconde de Ouuo Preto:— Esporeava 
tambera tern la ? 

O Sr. BarXo dh Cotegipe:—A galope... cuom 
1 illa em galopo... (Hilaridade.) 

Quauto aos offeitos da lei, as obsorvagoes desto 
escriptor sao ainda maissensatas. 

« No Brazil, diz olio, atb hoje o principle de in- 
demnizagao aos proprietaries de escravos liber- 
tados em virtude da lei nao foi, o nao 6 coates- 
tado; esta escripto na legislagao. A nova lei 6 
muda a este rospeito ; ella so interessa a perso- 
nalidade do emaucipado, rompendo os lagos que o 
prendiam ao proprietario legal, quo ella destroe. 

« Sera sem indemnizagao ?" Nao 6 possivol. 1m- 
plicitamentc so reconhece que, si o homom nao 
pode ser propriedado de outre homem, no sentido 
exacto da palavra, nem por isso deixou de ser a 
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causa de nin direito de propriedade de natureza 
particular. Esse direito e uaverdade condieional, 
movel, variavel, no inverse do direito de proprie- 
da.do ordin.iria, quo e porpetuo e absoluto, mas 
quo existiu com sou caracter proprio, e ninguem 
pode ser privado delle ssm uma equitativa com- 
pensagao. 

. « A escravidao ofTonde a consciencia e a razao; 
6 contraria a moral e a religiao. Todavia, 
nao so pode negar que lira da lei sua legitimidade 
convencional. 

« 0 legislador justiflcou o proprietavio de es- 
cravos, e ainda lia poucos dias o senlior, cujo 
escravo era libertado em nome da lei (como re- 
ceberam os de Petropolis), recebia uma indemni- 
zagilo. 

« Mudou o direito em urn dia? E', pois. justo, 
equitativo, siniio de direito estricto, conceder 
uma indemuizagao aos proprietarios de os- 
cravcs. 

« Outra questao. Preoccupou-se da sorte do 
trabalho, uma vezdeclariidos livres os escravos ? 
Cuidou-se em substituir, por nlguns meios de 
disciplina, o regimen at6 aqui empregado para 
a cultura das terras ? Previu-se que os novos 
libertos, cedondo a suas iuclinagoes naturae* e 

•a facilidade do viver de pouco, debaixo do 
abongoado cdo do Brazil, abandonariam cedo ou 
farde as fazendas ? Procurou-se com antece- 
dencia, por moio de algumas combinagOes, reha- 
bilitar aos olhos dessa populagao a emada e o 
alviuo, considerados por ella como os symboloi 
da escravidao ? Emlim, proveniu-se, por "meio de 
algumas disposigdes, o movimeuto quo vai fazer 
affluir os habitantes do campo para as cidades, 
com grave prejuizo da agricultura ? » 

Senhores, sao interrogagOes que ainda nao estao 
respondidas ; sao rellexoes que hao de calar era 
todo espirito desprevenido. 

Nao 6 um apaixonado, nao e urn interessado 
quo faz estas rellexoes ; 6 um estrangeiro comple- 
tamonto alheio as nossas cousas politicas e que 
olha para o estado do paiz com interosse, mas 
sem nenliuma preoccupagao. 

0 Sr. Candido de Oliveira 0 nome de La 
Hure <5 um pseudonymo. 

0 Sr. Barao de Potegipe Respondendo ao 
aparto do nobre sanador, direi que,em'todo o case, 
as rellexSes que elle faz nao deixam de tor muito 
valor. 

0 Sr. Viscon'de de OuroPiieto: —3 autor do 
artigo reside na Gavea. e esso 6 o sou nome. 

0 Sr. Barao de Cotegipe Ja ve V. Ex. que 
na Gavea residem pessoas importantes. 

0 Sr. Silveira Martins Elle d brazileiro 
e abolicionista. (Ha outros apartes.) 

0 Sr. Barao de Cotegipe : —Agora, Sr. pre- 
sidonte, pego permissao para amparar-me com 
uma opiniao para mini sain pre valiosa o hoje 
ainda mais. 

Nao tonlio por llm, longo de mini tal pen Ra- 
mon to. exprobrar on notar contradicgoes, nem 
soucapaz de fazol-o. Quero, pordm, acobertar-me 
com uma autoridado, e nao fazer injuria a, pes- 
soa cttjas palavrasvou citar. 

lloflro-me ao nobro Presidente do Conselho, 
quando sobro esta questao de propriedade pronun- 

ciou-se na sessao de 26 de Marge de 1885 do mode 
seguinte (le) : 

« Penso que ha muito perigo em destruir na 
consciencia publica a iiogao da inviolabilidade da 
propriedade,que a Constituigao garante (apoiados), 
porque isto pode preparar futuras revolugoes 
sociaes. 

« Entendo, portanto, que nao deve eutrar no 
piano de nennum governo supprimir a indemni- 
zagao per qualquer dos seus modes. Oftende-se 
assim um direito que, si nao se funda na natureza 
racional do liomem, si nao pode explicar-se como 
um facto iegitimo, e todavia uma propriedade 
legal, e como tal reconhecida. (Apoiados.) 

« Crcio, Sr. presidente, que nao ha necessidade 
de offender assim interesses privados, que cresce- 
ram e se desenvolveram a sombra da lei : a pru- 
dencia a mais oleraontar aconselha que se enca- 
minhe a reforma, de mode que nao perturbe a 
felicidade e a seguridade das pessoas. (Apoiados.) 
Isto seria injusto e seria perigoso. (Apoiados.) » 

Era uma previsao. Estoncerto de que o nobre 
Presidente do Conselho niio retira uma sodas pa- 
la vras que aqui proferiu. 

0 Sr. Joao Aefredo (presidente do conselho) :— 
Mas caminhei, como V. Ex., com os que depois 
aboliram a escravidao de facto. 

0 Sr. Barao de Cotegipe A'vista deque 
acabo do expor, parece-rae quo justillcarei o pro- 
jecto com mais algumas cousideragoes baseadas 
em nosso direito. (Le) : 

« Considerando que a garantia do direito do 
propriedade 6 um dos deveres primordiaes, im- 
postos a toda associagao politica, e que sem ella 
nouhum governo, qualquer que seja a sua forma, 
pode subsistir; 

« Considerando quo antes e depois da indepen- 
dencia e fundagao do Imperio foi reconhecida e 
garantida pelas leis eivis, e pela lei constitucional, 
a propriedade sorvil ; 

« Considerando qne da legalidade dessa pro- 
priedade dimanaram relagoes juridicas, interesses 
diversos, e obrigagoes reciprooas por contratos 
de origem e especies differentes, ainda hoje em 
vigor; 

« Considerando que, em virtude da lei n. 1.237 
de 24 de Setembro do 1864, os escravos perten- 
centes as propriedades agricolas—ospeoiflcados nog 
contratos—eram objecto de hypotheca e do 
penlior; 

« Considerando qua sob a fe do legislador foram 
creados estabelecimentos de credito com a faeul- 
da la de emittir letms hypothocarias atd o decuple 
do capital realizado; 

«Considerando que aum desses estabelecimentos 
foi imposta a obrigagao de emprestar quantia 
certa a lavoura sobre hypotheca de terras e es- 
cravos ; 

•.< Considerando que para execugao de taes con- 
tratos foi entregue aos mutuarios raoeda corrente 
ou foram eraitti las letras hypothecarias,as quaes, 
pela dupla garantia que offereoiam, eram facil- 
ineute aceitas, e constituiram as economias e 
renda de muitas familias ; 

« Considerando quo graude numero do contratos 
de hypothecas ruraes celebrados com particulares 
provdin do emnrestiraos, adiautamentos para 
sustentagao das fabricas, o augmentodas culturas, 
ou para creagao do novas ; 
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« Considernndo que a lei u. 2.040 de 28 de Se- 
tembro de 187l,libertindo os nascituros, manteve 
a propriedade sobre todos os escravos existentes ; 

« Considerando que a mesma lei decretou uma 
indemmzagao pelos ingenuos. em servigos, ate 21 
annos, ou em um titulo de divida publica equiva- 
lente a 600$, e creou um fundo de emancipagao 
para resgate de escravos; 

«Cousiderando que a lei n. 3.270 de 28 de Se- 
tembro de 1885 reconheeeu igualmente o mesmo 
direito de propriedade, tasando o valor dos es- 
cravos segundo suas idades e sexos, e elevando 
por meiode novos impostos o fundo de emancipa- 
gao, para desta forma ainda mais apressar aex- 
tincgao da escravidao, que se realizaria em poucos 
annos ; 

« Considerando que a nossa Constituigao Pqlitica 
(art. 179) garante a inrio/aia/tdade da propriedade 
em toda a sua plenitude, e que so previamente 
indemnizado do seu valor podera o cidadao ser 
privado do sew vso e emprego (§ 22 do citado 
artigo) ; 

« Considerando que a lei n. 3,533 de 13 de Maio 
deste anno, decretando a extincgao da escnvidao, 
nao providenciou sobre a iudemnizagao dos re- 
spectivos proprietaries em consequencia da ur- 
gencia com que foi votada ; 

« Considerando que o silencio da lei nao pode 
ser interpretado como revogagaq das leis e da 
Constituigao—quo garantem a indemnizagao da 
propriedade: 

« A Asserablea Geral Legislativa decreta ; 

Art. 1.° 

« O governo emittira apolices da divida publica 
na importancia de 200.0o0;000$00 para indem- 
nizagao dos ex-proprietarios dos escravos exis- 
tentes ate ao dia 12 de Maio do corrente anno. 

« § 1." Os ditos titulos serao do valor nominal 
de 1:000$, 500$ e 200$; vencerao o juro annual 
de 3 %, pago em semestres vencidos; poderao 
ser transferidos do mesmo modo por que o sao 
as demais apolices geraes, e serao amortizados, 
na razao de 1 0/0 do capital da omissao, no lim 
de cada anno civil, por sorteio, quando estiverem 
ao par ou aoima delle, ou por comprano mercado, 
no caso contrario. 

t § Z.o A indemnkngao sera feita pelos valores 
dados aos escravos no art. 1°, § 3°, d i lei n. 3.270 
de 28 de Setembro do 1855, com a deducgao que 
Ihes couber, nos terraos do §4° do art. 3°, corre- 
spondente ao tempo decorrido desde a data da 
mesma lei atd dquelle dia. 

«Aos ex-proprietarios dar-se-ao tantas apolices 
quantas representarem o valor da iudemnizaQao 
a que mostrarem ter direito, a vista das provas 
que o governo exigir; sendo pagas a dinheiro as 
fracgQes inferiores a 200$000. 

Art, 2." 

A emissao sera feita a medida que se for liqui- 
dando o direito de cada credor, mas o juro sera 
contado para todos desde o dia 1 de Janeiro do 
future anno de 1889, e a priraeira amortizagao se 
effectuara em Julho do mesmo anno. 

«§ 1.° Ao pagamento dosjuros e amortizacao 
acima decretados serao applicadas as seguintes 
reudas: 

« 1°, o producto integral da taxa de 5 Vo addi- 
cionaes aos impostos geraes, a que se re fere o 

art. 2°, n. II, da mencionada lei n. 3.270, exclui- 
dos os relatives a propriedade servil ; 

« 2°, o do sello dos bilhetes de loteri i e o dos 
cheques ou maudados ao portador, comprehendi- 
dos no § 5°, n. I, da tabella B do regulamento 
n. 5946 de 19 de Maio de 1883. 

« § 2." Para occorrerao servic-o do pagamento 
dos juros e amortizagao correspondentes ao anno 
de 1889, bem como as despezas da impressao e 
emissao das apolices, o governo langara mao do 
saldo que no lim do corrente exercicio se verili- 
car existiT na conta dos depositos provonientes 
do fundo de emancipaQao e dos 2/3 da taxa dos 
referidos 5 % addicionaes, que se destinavam a 
libertagao de escravos, na forma do art. 2°, § 3°, 
da citada lei de 1885, passando os remanoscentes 
para a conta da indemnizagao de que trata esta 
lei. 

Art. 3.° 

« Os recursos votados no § l0do artigo prece- 
dente terao applicagao esp cial ao flm desta lei. 
A' proporgao que se realizarem saldos, o governo 
os empregara na amortiz igao do maior somma 
das apolices emittidas. 

« Paragrapho unico. Si, ao contrario, o producto 
desses recursos tornar-se insufflciente para o sor- 
vigo a que 6 destinado, o governo podera supprir 
o deficit com bilhetes do '"'hesouro ate obter do 
Poder Legislativo os fundos indispensaveis. 

Art. 4.° 

« Si na execugao do disposto no art. 1° verifi- 
car-se que o direito creditorio dos ex-proprieta- 
rios de escravos excede da somma de 200.000:000$, 
alii tixada, o governo solicitara da Assemblda 
Geral autorizagao para realizar a indemnizagao 
do qua restar polos meios que forem eutao de- 
cretados. 

Art. 5.° 

« Ficam desde ja romittidas todas as dividas 
provenientes dos impostos, a que era sujeita a 
propriedade servil. Aos que tivorem pago a taxa 
de escravos correspondente ao exercicio corrente 
gerft reslituida metado da rospectiva importancia. 

Art. 6.° 

« O governo expedira o regulamento neoessario 
para execugao desta lei, podeudo iinpor a pena 
de coramisso aos quo deutro do prazo de dous 
annos nao provarem o sou direito a indemni- 
zagao . 

Art. 7.° 

« Ficam revogadas as disposigoes em contrario. 
Pago do Sonado em 19 de Junto de 1888.— 

Bat do de Colegipe.» 
Diz-se que a indemnizagao so poderia ser feita 

si o autor de qualquer projeeto indicar algum 
thesouro escondido ou meios novos com os quaes 
se fizesse face a esta despeza. 

Senhores, nao ha necessidade de recorrer a taes 
meios extraordinarios. Basta que alguns impos- 
tos, quo ja sao percebidos pelo Estado.sejam appli- 
cados a ossa indemnizagao ; e o quo orum as 
alforrias realizadas pelo fundo de emaucipagao 
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slnao uma indemnizagao aos proprietarios, se- 
gundo os valores rocouliecidos pelos arbitros ? 

Einquiintopode importar o ,-,erviQO annual dessa 
divida I En a calculei em duzentos mil contos : a 
3 % sao 6.000:000§ ; e a importancia da amorti- 
zagao, do 1 seni de 2.000:000$0(J0. 

0 servigo annual sera de S.OOOjOOOSOOO . 
Para o primeiro anno sobram recursos, e en 

junto ao projecto uma demonstragao dos meios 
do fazer-se laceao servigo no anno de 1889. Nesse 
tempo nao estara ainda liquidada esta divida; 
maseu a supponlio liquidada. 

A demonstragao e a seguinte (la): 

Juro do 3 % 
annuaes da 
emissao de 
200.000:000$ 
em apolices. 

Amortizagao.. 
do 10/o idem. 

Despeza an- 
nual  

Para fazer face 
a do anno 
de 1889 ha o 
seguinte: 
Saldo do fun- 
do de eman- 
cipagao liqui- 
dado segun- 
do a tabella 
25 do rela- 
torio da Fa- 
zenda de.... 
18K8   4.374:024,$235 

1/3 da renda 
dos 5 % ad- 
dicionaes quo 
estava desti- 
nado a liber- 
tagao da lei 
do 1885 (ta- 
bella 26).... 2.298;371$317 

Renda prova- 
vol do am has 
ossets verbaS 
no l0somos- 
tro de 1888: 

a saber: 
Fundo de e- 
mancipagao, 
deduzidos... 
250:000$ para 
restituigoes. 250:000$000 

2/3 da taxa dos 
5 % addioio- 
naes  1.736:800§000 

Saldo... 

6.000:000$000 

2.000:000$000 

8.000:000$000 

i Eis o piano que proponho (IS) : 
Orgamento para 1890; 

S:ildo aeima (1890 somente)  
Renda integral dos 5 % addicio- 

naes, excluidos os relatlvos aos 
impostos sobre propriedade ser- 
vil  

Sello dos bilhetes de loteria  
Indico a verbade sello do bilhetes 

de loteria, e penso que podem 
correr ainda as seis loterias 
annuaes, que atd hojeeram des- 
tinadas ao fundo de eman- 
cipagao. 
(Continuando a ler): 

Sello dos cheques saccados sobre 
os Bancos  

Saldo dos juros proveniente da 
amortizagao annual  

8.659;195$552 

659:195$552 

Por consequencia, no primeiro anno, conside- 
rando a divida toda liquidada, havera um saldo 
de 659:195$542. . , 

Mas esses recursos, si chegain para o primeiro 
anno em consequencia de haver ja a renda arre- 
cadada, vom a faltar nos annos seguintes; e 
coino providenciais sobre isto, porque quero uma 
cousa oxequivel ? 

659;195$b52 

.200;000$000 
200:000?000 

40:000$000 

60:000$000 

6.159;195$552 
Faltam para a despeza deste 

anno   1.840:804$448 

8.000:000$000 

1.600:000§0000 

E para fazer face as do anno de 1891 e se- 
guintes faltam 2.400:000|000. 

Ha, portanto, um deficit de 1.840:000$. Como 
suppril-o ? 

Para fazer face ao deficit nos annos futures 
nao fago proposta, porque o Senado nao pode ini- 
ciar impostos novos; mas indico apenas, por- 
quauto, adoptado o projecto, a Camara dos Depu- 
tados podera preenclier as lacunas. 

Eis aqui (le): 
« 1 % sobre o valor dos generos de exporta- 

gao (ate o fim.) 
1 % mais sobre 

o valor dos ge- 
neros de pro- 
ducgao nacio- 
nal que forem 
exportados 
para o exterior 

50 rs. por litro 
de consume, em 
todo o Imperio, 
da aguardente 
nelle fabricada, 
comprehendido 
o imposto igual 
sobre as fabri- 
cas de bebidas 
alcoolicas , de 
que trata o Ro- 
g u 1 a m e n to 
u. 9.870 de 22 
de Fevereiro do 
corrente anno. 

Reunida a esta 
renda a do sello 
dos bilhetes de 
loteria e che- 
ques   300:000,1000 

2.900:000$000 

1.000:000$000 2.600;000$000 
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ObservafSes 

Si parecer preferivel que, em vez de apres- 
sar-se a amortizagao, se faga uma reducgao an- 
nual no imposto de exportagao, o art. 3° do pro- 
jecto devera ser substituido pelo seguinte : 

« Art. 3 0 Os recursos votados no § 1° do ar- 
tigo precedents terao a applic.igao especial nelle 
determmada. 

« A' proporgao que se realiz^rem saldos, o go- 
verno propora annualmente a Assemblda Geral 
uma reducgao correspondents no^ direitos de ex- 
portagao, ate extinguil-os tot ■Iraente. 

« Aos recursos votados no art. 20§ 1° do projecto 
poder-se-a ainda accrescentar o benetleio das 6 
loterias annuaes, que a lei de 28 de Setembro 
de 1871 destinou ao fundo de em incipagao, e que 

devem produzir 180:000$ — sendo o capital de 
cadauma— 120:000|000. » 

Eis, Sr. presidents, o piano que offerego. Nao 
o considero perfeito ; mas reconhego que ha ma- 
teria pura estudo, que ha alguma utilidade, mesmo 
politica, para que nao seja desprezado. 

Ha uma objecgao quo preciso prevenir. 
Como calculustes o numero de escravos para 

assim flxardes 200.000:000$000 como a quantia 
sufflciente para o totol da divida ? 

C leulei que depois da m itricula nao haveria 
mais do quo 2/3 dos escravos que foram dados a 
inscripgao o acrodito que nao chega ate la; creio 
que o numero nao excedera de 400.000. 

Aqui estaatabella do Ministerioda Agricultura, 
que da o numero dos escravos pelas suas idades, 
estado, sexo e valor. 



PR0V1NCIAS E MUNICIPIO 
NEUTRO 

Pard  
Maranbao  
Piauhy    
Ccara...:  
Rio Grande do Norte  
Parahyba do Norto  
Pornambuco   
Alagdas  
Sergipo   
Babia  
Espirito Santo  
Rio de Janeiro  
Municipio Noulro  
S. Paulo  
Parani  
Santa Catharina  
Rio Grande do Sul  
Minas Goraos   
Goyaz  
Mato Grosso  

Total  

SEXO 

5.196 
15.991 
4.317 

54 
1.584 
4.210 

20.531 
7.459 
8.147 

37.966 
7.112 

87.767 
3.653 

62.688 
1.770 
2.769 
4.591 

104.748 
2.430 
1.642 

S o 

384.615 

5.339 
17.455 
4.653 

54 
1.533 
5.238 

20.591 
7. 
8.728 

38.872 
6.269 

74.655 
3.835 

44.641 
1.743 
2.158 
3.831 

87.204 
2.523 
1.591 

338.804 

10.535 
33.456 
8.970 

108 
3.167 
9.448 

41.122 
15.269 
16.875 
76.838 
13.381 

162.421 
7.488 

107.329 
3.513 
4.927 
8.442 

191.952 
4.955 
4.230 

723.419 

IDADE 

1/3 
6.065 

16.066 
5-287 

70 
1.827 
5.084 

20.112 
7.437 
8.108 

40.051 
6,817 

67.138 
3.759 

44.781 
2.018 
2.939 
5.233 

88.090 
2.683 
1.343 

336.174 

O-* 
'rt « 

1/3 
2.019 
8.184 
2.014 

23 
771 

2.174 
10.533 
3. 
4.198 

18.511 
3.416 

43.915 
1.755 

33.807 
813 

1.185 
2.090 

51.534 
1.270 

963 

V3 
1.313 
5.423 
1.172 

6 
499 

1.486 
7.114 
2.640 
2.927 

11.489 
2.053 

28.068 
4.107 

19.679 
489 
547 
792 

33.342 
081 
598 

c>« 
"rt 

193.726 122.097 

1/3 
411 

1.892 
339 

9 
126 
435 

2.107 
867 

1.083 
4.022 

630 
10.427 

400 
3.320 

128 
139 
207 

11.200 
237 
243 

1/2 
121 

1.281 
138 

40.600 

34 
249 

1.250 
436 
499 

2.765 
443 

10.273 
357 

3.382 
63 
67 

120 
7.174 

84 
82 

28.822 

10.533 
33.440 
8.970 

108 
3.167 
9.448 

41.122 
15.269 
16.875 
75.838 
13.381 

162.421 
7.488 

107.329 
3.313 
4.927 
8.442 

191.932 
4.953 
3,233 

723.419 

VALOR FIXADO 

CC r3 c 
o C 

4.173:600^000 
13.113:2745000 
4.180:9445300 

56:7005700 
1.377:4865000 
3.881:6905000 

13.780:247550) 
5.709:3295500 
6.337:0905000 

31.542:6775099 
5.322:3975000 

53.043:027500) 
2.927:0235000 

35.478:5895009 
1.589:3995000 
2.203:1135000 
4.080:1005730 

09.830:6335000 
2.074:3235000 
1.042:9975000 

•a o 

.15 ei v? S ei 

263.748:8285230 

1.793-8035000 
3.688.1255000 
1.397:0335000 

13:8735000 
507:2555000 

1.443;1805000 
7.300:1338000 
2.638:4335000 
2.931:3005000 

12.821:7415000 
2.405:2155000 

32:201:8035000 
1.219:0675000 

24.710:3785009 
537:7005)09 
814:9305006 

1.366:0825853 

S rt 

673:6455509 
2.808:7735000 

600:7755000 
3:3005000 

199:1005000 
740:1005000 

3.590:8455000 
1.297:9505000 
1.317:8705000 
5.897:7895000 
1.028:2635000 

15.181:2725300 
600:6975090 

10.706:5135009 
234:1005000 
281:5115090 
407:8305009 

a « 

13 O 
o p 

■ss 

36.722:6745000 17.479:7809000 
867:7895090 
663:0605090 

349:0435000 
312:170500) 

133.093:6835855 63.819:393,5090 14. 

130:9305000 
660:6005000 
123:7385000 

3:3005000 
41:7355000 

15019005000 
723:3335000 
293:7505000 
402:1005000 

.398:23051 
221:8235000 

;. 663:5515009 
158:9305000 

.642:6335009 
42-6105090 
64:9505000 
72:1505000 

.993:4005000 
89:9405000 
83:0705000 

,391:8095000 5 

23:3005000 
229:1005000 

6:4005000 
43:3005000 

222:6405000 
77:5405900 
91:3005000 

484:28)5090 
84:2305000 

.896:5935000 
62:5305000 

619:6935000 
11:4005000 
13:1735090 
21:18050)0 

,287:7765000 
14:7005000 
14:4305900 

lu": 4935429 

ESTADO 

To
ta

l 

So
ltc

iro
 

0 T3 Si rt O 

6.823:5385300 10.413 104 
22.499:8745000 32.032 1-131 
6.331:9735929 8.447 300 

77:1735000 81 22 
2.134:9875000 2.938 211 
6,239:2305000 8.697 587 

27.619:2355300 36.734 3.480 
10.039:0045309 13.700 1.322 
11.279:8605000 14.341 1.872 
32.031:7675000 72.856 3.477 
9.061:9225900 12.232 953 

103.896:2395300 149.677 10.604 
4.974:2895000 7.432 38 

73,537:8115000 79.293 24.018 
2.463:2)05000 3.320 162 
3.379.2005000 4.873 46 
5.947:3635605 8.344 91 

129.316:2885000 153.983 27.713 
3.386:9975000 4.582 307 
2.117:7575000 3.011 166 

483.223:2125534 632.210 76.804 

16 
253 
23 
5 

18 
164 
908 
247 
462 
503 
196 

2.140 
18 

4.016 
31 
6 
7 

5.256 
66 
56 

14.103 

PROFISSAO 

611 

1,036 
1.318 
i.240 

54 
,423 
,237 
742 

,215 
,421 
,875 
,957 
813 
229 

51 

1.486 
1.833 
1.616 

1.691 
2.082 
6.119 

941 
319 

6.623 
39 

3.227 
4.909 
3.096 

856 
656 

3.150 
18.489 

134 
981 

60.287 

10.533 
33.446 
8.970 

108 
3.167 
9.448 

41.122 
15,; 
16.873 
76.838 
13.381 

164.421 
7.488 

107.329 
3.313 
4.927 
8.442 

191.932 
4.933 
3.233 

723.419 

DOMICILIO 

496 
2.377 

870 
38 

1.478 
2.211 
6.344 
1.748 
1.271 
3.124 
1.188 

23.075 
4.-! 
4.926 
1.138 

686 
1.229 
9.303 
2.237 

647 
71.191 

10.039 
30.869 
8.100 

70 
1.689 
7.237 

34.778 
13.321 
15.604 
71.714 
12.193 

139.346 
3.080 

102.403 
2.373 
4.241 
7.213 

182.452 
2.718 
2.586 

632.228 

10.533 
33.446 
8.970 

108 
3.167 
9.448 

41.122 
13.269 
16.875 
76.838 
13.381 

162.421 
7.488 

107.329 
3.513 
4.927 
8.442 

191.952 
4.933 
3.233 

723.419 

OBSERVACAO.—Nonhmn cscravo foi dado 4 matricula na provincia do Amazonas. 
Pag. 112 
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Por esta tabella, a somma e de 256.000:000$ ; 
mas calculando-se em 400.000 libertos, vem a ^er 
215.000:(j00$000. A esta tubella genii stao aune- 
xas as tabellas especiaes referentes a cada pro- 
vincia. 

Eis, Sr. presidente, as bases do projecto que eu 
sujeito a consideraqao do Senado, e da sua sabe- 
doria espero que nao deixara de tomar em consi- 
deraqao um assumpto tao importante. Qualquer 
que seja a sua resoluqao, a ella me sujeitarei 
respeitoso. 

Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 
apoiado. 

ORDEM DO DIA 

VOTA5AO DOS REQUERIMENTOS DO PROJECTO SOBRE 
FUNDAQAO DE COLONIAS 

O Sr. Presidente disse que achando-se preen- 
chido o flm a que se destinava, julgava prejudi- 
cado o requerimento do Sr. Ribeiro da Luz pe- 
dindo o adiamento da 1' discussao do projecto do 
Senado, letra A do corrente anno, sobre a fun- 
dagao de colonias agricolas de nacionaes, com as 
mesmas vantagens e regimen com que sao ou fo- 
rem fundadas as colonias estrangeiras. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento do 
Sr. Silveira da Motta para que o projecto seja re- 
mettido as commissSes de legislagao e de com- 
mercio, agricultura industria e artes, salvo o addi- 
tamento do Sr. Visconde de Ouro Proto, para que 
a remessa as commissOes seja sem prejuizo da I1 

discussao. 
Posto a votos, foi approvado o additamento. 
Proseguiu a la discussao do projecto. 
Posto a votos,nao foi approvado o requerimento 

do Sr. Candido de Oiiveira, para que se convide 
o Sr. Ministro da Agricultura para assistir a esta 
discussao. 

Continuou a discussao, a qual foi sem debate 
encerrada. 

Posto a votos, foi o projecto approvado e ado- 
ptado para passar a 2a discussao, indo antes as 
commissOes de legislagao e do commercio, agri- 
cultura, industria e artes. 

ANTIGUIDADE DE POSTO 
Entrou em 2a discussao a proposigao da Camara 

dos Deputados n. 45 do 1887, declarando que ao 
tenente do 3° rogimento de cavallaria ligeira An- 
tonio Facundo de Castro Menezes sera contada an- 
tiguidade do posto, de 29 de Novembro de 1880. 

^Nao liavendo quern pedisse a palavra, nem uu- 
mero para votar-se, ficou encerrada a discussao 
e reservada a votagao para a sessao segninte. 

BANCOS DE EMISSAO 

Entrou em 2a discussao o art. 1' do projecto do 
Senado, letra E de 1887 sobre bancos de emissao. 

O Sr. "Viscondo do Ornzeiro 
comprebende a difflculdade de obter a attengao do 
Senado immediatamente depois do discurso com 
nue o honrado senador pela Bahia fundamentou o 
seu proiecto do iudemnizaQao aos possuidores dos 
escravos libertados pela lei de 13 de Maiodocor- 

As observagocs feitas por aquelle illustrado 
senador vierain despertar assumpto tao trai s- 
cendente e provocar aspiraqbes de tao ditlicu lea- 
lizaqao que, quando outro effeito nao produzam, 

ferao sempre o inconveniente de aggravar as 
dilflculdades inberentes a situagao creada pela re- 
ferida lei. 

Compenetrado, por&n, da necessidade de apre- 
ciar as principaes emendas apresentadas pelas 
illustradas commissoes de fazenda e legislaqao, 
nao 6 dado ao orador escolher outra opportuni- 
dade sinao aquella em que se inicia a discussao, 
porque so assim aproveitara a boa orientagao do 
debate. 

O projecto que se discute tern por flm primor- 
dial a necessidade de obviar a insuliiciencia do 
nosso meio circulante. 

Quando o orador fundamentou o projecto era 
Jullio do anno passado, largamente demonstrou 
a insuliiciencia do nosso meio circulante, que, 
tendo todos os vicios inberentes a inconversibili- 
dade do papel-moeda, aggrava-se pela falta de 
elasticidade, isto e, a impossibilidade de acopi- 
panbar o movimento das transacgoes com a 
mesma fldelidade e rapidez com que a sombra 
acompanha o corpo. Bahi provdm o entnrpeci- 
mento das industries, a paralysagao de algumas 
das mais importantes e o embarago constante a 
producgao da riqueza publica e particular. 

Embora receie abusar da attengao do Senado, 
todavia reproduzira algumas ponderagoes ja 
feitas lia cerca de um anno, e cuja procedencia 
mais se accentua na actualidade, como demon- 
stram os balancetes aprejentados pelos oito prin- 
cipaes bancos existentes nesta capital em 31 de 
Maio ultimo. 

A situagao desses bancos na referida data era a 
seguinte: 
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Banco do Brazil) 
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Confrontando as diversas somraas das verbas 
constantes da tabella supra, o orador demonstra 
a situacpao perigosa em que so acha a praga do 
Rio de Janeiro,si-.dada alguma eventualidade im- 
prevista, resultar qualquer punico que induza os 
depositantes desses estahelecimentos bancarios a 
reclamarem os sens depositos. 

0 Banco do Brazil, por exemplo, dovia por de- 
positos 53.086:0008,despresadas as tracgoes; sendo 
por letras de diuheiro a premio 31.075:0008; por 
contas correntes 22.011:0008000. 

Para fazer face de prompio a este debito, tinha 
cm caixa 8-158:O0o$000.Si a divida por letras de 
dinheiro a premio nao e exigivel sinao nos seus 
vencimentos, nao deixa de ser evidente que os 
22,000:000$ de depositos, propriamento ditos, 
podemser exigidos a qualquer momento, e para 
seu pagamento so tem em caixa 8.158:000$000. 
Aggrava-se estasituagao desde que, compulsando- 
se os balancetes dos outros buncos, ve-se que 
grande parte do fuudo disponivel desses estahe- 
lecimentos se acha depositada em conta corrente 
no Banco do Brazil. O Banco Internacional tem 
ahi depositado em conta corrente 2.500:000$, 
e o Banco Commercial 2.000:000.8000. 

Nao b melhor a posigao dos outros estaheleci- 
mentos bancarios. O Banco Internacional, que 
dove, por contas correntes de mo vim en to, 
8.036:000$, alem de outras verbas, tem em caixa 
apenas 1.900:000$, comprehendendo-se naquella 
somma 3.000:000$ depositados em conta corrente 
pelo Banco Commercial, sendo 2.000:000$ em 
conta corrente de movimento. 

O Banco Rural deve por deposito de conta cor- 
rente 15.293:000$, e por letras de dinheiro tornado 
a premio 11.947:000$, o que perfaz a somma de 
27.000:000$, desprezadas as fracgoes. Para solver 
esta responsabildade tem em caixa 1.872:000$000. 

Ora, admittida a possibilidade do reclamo mais 
ouraenos avultado das sommas depositadas nestes 
estahelecimentos, 6 facil conjecturar os graves 
prejmzos a que estariam expostos os importantes 
interesses dependentes da solvabilidade desses es- 
tahelecimentos. 

Nem se allegue que o Banco do Brazil tem nos 
seus estatutos a faculdide do espassar ate 
60 dias os pagamentos dos seus depositos, por- 
quanto o emprego de semolhante remedio, peio- 
rando a situagao era que entao se achassem os 
outros estahelecimentos bancarios, exporia o pro- 
prio Banco do Br zil as fata ; * contingencias de 
insolvabilidade da ma propri ' cnrteira. 

Releva notar que a msufflciencia do meio-cir- 
culante b actualmente aggravada pela necessidade 
que temalavoura depagar diar:a ousemanalmente 
a colheitado seu principal producto,o cafb.Milhares 
de contos ja torn sido remetti los para os centres 
agricolas e calcula-se que so na provincia do Rio 
de Janeiro attingira a cerca de 20.000:000$ o 
custo da colheita. 

Todos esses buncos, podo-se dizer, tem rocur- 
sos sufflcientes para satisfazerem as suas respon- 
sabilidades O Banco do Brazil, por exemplo, tem 
42.000:000$ de carteira e 23.000:000$ de contas 
correntes, albm de muitos outros haveres; mas 
sao titulos que nao podemser realizados de promto 
e so podem sel-o nos seus vencimentos. O Banco 
Commercial, que e o que apreseuta balancete 
mais auspicioso, e que parece achar-so em con- 
digoes m-raos onorosas par,; occorrer a qualquer 
difflculdade, tem todavid 5.000:000$ em conta 

corrente em outros estahelecimentos, com os 
quaes seria perigoso contar, veriflcada a hypo- 
these de um panico. 

Nao e uma censura a esses estahelecimentos. 
O estado, que demonstrara os citados balancetes, b 
identico ao da maior parte dos bancos das mais 
importantes pragas da Europa. Mas la existe o 
santelmo dos oancos de emissao, que, mediante 
as necessaries garantias, facilitam sempre aos 
bancos de deposito a solvabilidade dos seus de- 
bitos. A existencia de bancos de deposito com 
uma responsabilidade tao elevada, como a que 
tem actualmente os bancos desta praga, sem a 
responsabilidade de recorrerem a bancos de emis- 
sao, porque nao os temos, sera um perigo con- 
stante, e que progressivamente augmontara com 
o crescime'nto da riqueza publica. 

Nao admira quo ja se tenha dado o facto do 
procurar-se obter dinheiro sobro caugao de upo- 
lices da divida publica sem se poder obter di- 
nheiro em nenhum estabelecimento bancario. 

Esta situagao b insustentavel, e urge providen- 
ciar de modo efflc iz a prevenir as eventualidades 
a que ella expoo os interesses dependentes das 
facilidades o garantia das trans icgbes. Si em 1887 
era reconhecida a urgencia de providencia efflcaz 
a este respeito, mais evidente b hoje em face das 
novas necessidades da lavoura, provenientes da 
lei de 13 de Maio. 

Subsiste, portanto, a razao principal do projecto 
entao iniciado. Os seus autores pretenderam au- 
gmentar a massa do meio circulante sob garan- 
tia dos titulos de divida publica, como dispoe o 
art. 1° do projecto « poderao emittir bilhetes ao 
portador o a vista, convertiveis em moeda cor- 
rente do Imperio, precedendo autorizagao do po- 
der executive, os bancos de deposito o descontos, 
que em garantia do pagamento dos raesmos bi- 
lhetes depositarem na Caixa da Amortiz gao o 
valor sufflciente em apolices da, divida publica 
interna designadas no art. 2° desta lei.» 

O producto de taes apolices, sendo exclusiva- 
menteempregadasnoresgate dosjuros dnsde 5%, 
segundo o modo estabelecido no art. 60 da lei do 
15 de Novembro de 1827, voltaria a circulagao, 
quo assim seria augmentada pela emissao do 
90 % feita pelos bancos. Esta emissao, porbm, 
nunca poderia ser feita de cllofre. Ella so ope- 
raria gradualmente, segundo toase realizado o 
capital do banco ou bancos quo se organizassom; 
nom augmentaria em larga escala o meio circu- 
lante oxistonte, si, pelos meios facultados pelos 
podoresdo Estado, se fosse simultaneamento ope- 
randoo resgate do pipel-moeda. 1" foi nosto nre- 
supposto que os autores do projecto consignaram 
a disposigao final do art. 2.° 

•«0 1 /2 % que se deixa de despender pela con- 
versfo das apolices de 5 % nas de 4 1/2, e qual- 
quer sahlo, que nessa operagao houver em favor 
do Estado, serao applicados ao resgate do papel- 
moeda, sem prejuizo de qiiaesquer outras sommas 
votadas para este 

Subsistia entao a disposigao da loi do orgamen- 
to que mandava applicar ao resgate do papol- 
raoedaasomma do 5.000:000$ proveniento do 
imposto do sello. 

Vb-se,portanto, que nunca sedaria o augmento 
do meio circulante na proporgao dupla do papel- 
moedaexistonte,porque,nem os bancosque se orga- 
niz issem depositariam simultaneamento a somma 
de 200.000:000$ (que a tanto orgava a importan- 
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cia do papel-rnoeda, inclusive aeraissao do Banco 
do Brazil), nem a massa do papol-moeda perraa- 
neceria na mesma quantidade, desde que aquei- 
les factores de sua diminuiQao acima alludidos 
operassem regularmente o sen resgate. 

Si os antores do projecto nao pretenderam ])or 
meio delle prover ao resgate do paiiol-moeda, 
todavia procuraram auxiiiar essa operagao, fa- 
zendo com que para elle concorressem os bancos 
que se organizassem e, o quo ainda 6 mais, facul- 
tando ao governo autorizaqao para contractar 
com qualquer dos bancos nao so o servigo da amor- 
tizagao da divida publica interna fundada, como o 
do resgate do papel-raoeda. Tale a disposigao do 
§ 10 do art. 1.° 

Sondo, pois, a razao principal do projecto a 
necessidado de obviar a insulHeiencia ou escassez 
do meio circulante, comprebende-se que a prin- 
cipal emenda, apresentada pelas illustradas com- 
missOes, prejudica essencialmente o flm capital 
do projecto, porquanto, em vez de applicar as 
quantias dep sitadas polos bancos ao resgate das 
apolicos de 50/o. manda que sejam todas incine- 
radas a proporgao que forem entregues pelos ban- 
cos. Ora, desde que o projecto determina que a 
eraissao so seja permittida na proporgao de 90 % 
do valor nominal das apolices aepositadas, segue- 
se que de fbcto o meio circulante diminuiria 10 %) 
e assim se aggravaria a situagao que se pretende 
remediar. 

Os autores do projecto comprehendem e louvam 
os intuitos das illustradas com in issues, e como 
ellas tern o mais vehemente desejo de ver ex- 
tincto o papel-moeda e estabelecida a circulagao 
metallica. Mas, attenta a necessidade de obviar a 
insufflciencia do actual meio circulante e a diffl- 
culdade de estabelecer o regimen dos bancos com 
emissao sob base metallica emquanto perdurar o 
papel-moeda, entonderam que, como transigao de 
um regimen para outro, podia-se adoptar a orga- 
nizagao dos bancos americanos conhecidos sob a 
denominaga > de bancos nacionaes, que tao proficuos 
rosultados tern apresentado nos Estados-Unidos. 

A maior difflculdado do adoptar os bancos de 
emissao sob base metallica, isto e, emittindo atd 
ao triplo do ouro depositado, e com obrUjafao de 
trocar em metal, consiste na eventualidade a que 
estariam expostos os bancos de yerem escoar-se 
os sous depositos, porque a depreciagao do papel- 
moeda em relagao ao ouro expelliria da circulagao 
a emissao dos bancos, que concorreria ao troco. 
Foi o peior inconveniente que se deu com o Banco 
do Brazil, o dahi pro vein a decretagao da incon- 
versibilidade de sens bilhetes, que ainda oberam a 
circulagao na importaneia de 15.276:000,?000. 

Querendo prestar homenagem aoparecer das 
illustradas eommissOes, tanto quanto for possivel 
sem prejudicar o fun principal do projecto, quo e, 
como flea dito, obviar a insufflciencia do meio- 
circulante, pensam os autores do projecto que 
pbde-se attendera referida emenda da commissao, 
detorminando-seque seja incinerada somente a me- 
tada do papel-moeda com que for pago pelos ban- 
cos o progo das apolices, subsistindo a applieagao 
da outra metade ao resgate das apolices de o »/■■ 
Doste modo, ao passo que so resgataria graduai- 
mente o papel-moeda, augmentar-se-ia o meio 
circulante pola restituigao a circulagao da metade 
do prego das apolices depositadas em yirtude do 
resgate das dc5 «/„. Este resgate, assim como a 
emissao dos bancos, dependendo da realizagao do 

capital dos mesmos bancos, nunca poderiam ser 
feifos perturbando a circulagao, porque, nao po- 
dendo a importaneia das apolices depositadas ex- 
ceder a 2/3 de capital realizado (§ 1° do art. le) e 
sendo sempre parcialmeute feita a realizagao 
desse capital, 6 evidente quo a emissao flcaria 
adstricta a maior ou menor demora da realizagao. 
Alemdissoo projecto incumbe ao governo pre- 
venir as necessarias disposigOes e cautelas no 
regulamento que elle e autorizado a promulgar. 

Suppondo-seum banco que realizasse 3.000:000$ 
do seu capital poderia depositar em apolices 
ate os 2/3,- (maximo autorizado pelo projecto) isto 
6, 2.000:000$,o que autorizaria a emissao atd igual 
quantia. Do rosto disponivel em moeda corrente 
reservaria para troco 20 a/0, ou 400:000$, 
flcando-llie 600:000$000. 0 banco obteria, por- 
tanto,o seguinte resultado: 

Jurosded 1/2% das 2.000 apoli- 
ces    90:000$000 

Idem de 7 % (no minimo) da emis- 
sao  140:000$000 

Idem idem do resto do capital reali- 
zado (600:000$)  42:000$000 

272:000$000 

Esta somma corresponde ao juro pouco supe- 
riora 8 % no minimo, descontadas as despezas 
de administragao, suppondo que a taxa do juro 
do banco nao excedesso a 7 %, e quo nao tivesse 
outras fontes de lucro albm da emissao das apo- 
lices depositadas. 

Si este lucro, sujeito a liquidagao das opera- 
gOes, nao offerece grande attractive ao capital 
nacional, d fora de duvida que elle e sufflciente 
p iraprovocar o coacurso do capital estr.mgeiro, 
onde a taxa do juro d de2 a 3 %, e oiide facil- 
mente as nossas sociededes anonymas tem levan- 
tado emprestimos a juro de 6 6 5%. 

Aldm disso, ds autores do projecto,_ abundando 
no pensamento das illustradas commissoes de fa- 
zenda sobre o resgate do papel-moeda, lembra- 
ram-se de facilitar essa operagao, autorizando-se 
a faculdade de elevar a emissao ao triplo das som- 
mas correspondentes ao valor nominal das apoli- 
ces que os bancos swbstituirem por deposito de 
moeda metallica nas suas caixas ; e neste caso de- 
verao os bancos effectuar tambom em moeda-me- 
tallica o troco do seus bilhetes. 

Para provocar este resultado,pareco conveniente 
estabelecer-se que, desde que for incinerada me- 
tade do papel-moeda actualmente em circulagao, 
os bancos serao obrigados a effectuar o troco de 
seus bilhetes, metade em moeda metallica e outra 
metade em moeda corrente, porquanto devo es- 
perar-se que, resgatada. metade do papel-moeda 
em circulagao, mais facil sera aos bancos manter 
esta obrigagao. 

Comquanto os autores do projecto estejam 
convencidos da conveniencia destas modiflcagoes 
a principal emenda das illustradas eommissOes, 
comtudo entenderam nao dever apresental-as 
deflnitivamento,S0m ouvir as opiniSes assentadas 
no debate que v.ii ter logar. 

O projecto de sub-emenda & o seguinte: 
« 1.0 A metade do papel moeda em que for pago 

o prego das ditas apolices sera incinerada, e a 
outra metade sera exclusivamente empregada no 
resgate das de juro do 5 %• 
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« 2.° Quando, em virtude da disposigao deste 
artigo, tiver sido incinerada metade do papel- 
moeda actualmente em circulagao, os bancos 
serao obrigados a effectuar o troco de seus bi- 
Ihetes, metade em moeda metallica e outra me- 
tade em moeda corrente. 

« 3.° A emissao de que trata o art. 1° podera 
ser elevada ao triplo das sommas correspondentcs 
ao valor nominal das apolices, que os bancos 
substituirem por deposito de moeda metallica nas 
suas caixas. 

« Neste caso deverao os bancos effectuar tam- 
bem em moeda metallica o troco total de seus 
bilhetes. 

« As apolices serao restituidas mediante a 
prova, e na proporgao do fundo metallico assira 
realizado.* 

Si as illustradas commissSes acquiescerem a esta 
alteragao, com ellas se harmonisarao as outras 
disposigOes do projecto. 

Assira, por exemplo, poder-se-a permittir que a 
emissao seja igual ao valor nominal das apolices 
depositadas, porque, conservando os bancos em 
suas caixas 20 % em moeda corrente, correspon- 
dente a importancia de sua emissao para fazer 
face ao seu troco, esta reserva sera uma garantia 
sufflciente para a depreciagao que possa ter o 
valor das apolices depositadas. 

Assfm tambem nao convira onerar os bancos 
com o augmento dos impostos a queja estao su- 
jeitas as sociedades anonymas. So quando a emis- 
sao elevar-se ao triplo, e puderementao os bancos 
auferir maior lucro do que sob o regimen da 
emissao simples, podera re dizar-se a contribuigao 
de 3 % sobre o quantum da emissao realizada,que 
lembrou em voto separado um dos illustrados 
membros das commissOes, o nobre senador pelo 
Maranhao, o Sr. Franco de Sa. 

Quanto a emenda apresentada ao n. V do § 1°, 
nenhuma duvida occorre as judiciosas pondengOes 
adduzidas no parecer das illustradas commissOes. 

0 Sr. Silveira da .Motta:— Nao offerece a 
emenda ? 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:—Por ora 
nao. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro;— Os autores do 
projecto querem ouvir a douta opiniao da com- 
missao e de seus illustrados collegas. 

Sendo seu unico interesse* servirera a causa 
ublica, entendem que nunca a discussao sera 
emasiada, nem improflcuo o concurso de todas 

as intelligencias. Si outros puderem fazer melhor, 
terao os applausos dos autores do projecto. 

0 Sr. Visconde de Ouro-Prkto Mas 6 pre- 
cise que fagam alguma cousa. 

0 Sr Visconde do Cruzeiro Sem duvida, 
porque assim o exige a opiniao publica, e ella 
tem o direito de reelamar, porque a inercia nunca 
solveu difflculdade alguma, assim como a oppo- 
sigao systematica so pode conduzir a esterllidade, 
e esta acorogoar a suggestao, queja se levanta, 
de que so a mudanga da forma de governo pode 
facilitara satisfagao das necessidades do paiz. 

E' precise fazer alguma cousa... 
0 Sr. Visconde de Ouro-Preto; — Nao adiar. 
0 Sr. Visconde do Cruzeiro:—Certamente ; o 

adiamento aggravaria os males a que u1 ge atten- 
der, ditlicultaria a sua solugao e attestaria a 

imprevidencia e a esterllidade dos poderes pu- 
blicos. 

E' o que tinha a dizer, aguardando a discussao 
para concorrercom oseu contingente no limite de 
suas forgas. (Muito bem! Muito bem !) 

O Sr. IPez'eira <i:i Silva. : — Nao 
pretendia fallar hoje. Esperava que os nobres 
autores do projecto, os dignos membros das com- 
missOes que o emendaram, e os Srs. senadores mais 
liabituados a tribuna,. travassem a discussao, 
para que eu, illustrado com os debates, pudesse 
enunciar opiniao. Comprehende o Senado meu 
acanhamento e susto, ao levantar a voz pela pri- 
meira vez em seu seio, e a discursar sem methodo, 
sem ordem, sem deducgao, acompanh mdo apenas 
deslinhavadamente o provecto orudor que me pre- 
cedeu. Fago um verdadeiro sacriflcio pessoal o de 
amor proprio, tomando a palavra. Mas, si nao 
usasse della, nao se encerraria a discussao de um 
objecto tao importante, porque ninguem, nesta 
hora final da sessao, se decide a intervir no 
debate ? Nao se votaria assumpto melindrosis- 
simo sem elucidagao, nem estudo? 

Tenha, portanto, comraigo o Senado indulgencia 
que mais em conversa que em discussao parla- 
mentar, vou suscitar duvidas, provocar explica- 
goes, contestar proposigOes emittidas, e obrigar 
assim a abrir-se o debate. 

E' este projecto que creia bancos de emissao a 
mais urgente necessidade da epocha ? Eis uma 
primeira questao. 

E' importante, sei, importantisso atd, mas 
quando se aeaba de effectuar uma verdadeira re- 
volugao civil, economica, politica e social com a 
lei rapidamente votada, a Lei de 13 de Maio, abo- 
lindo a escravidao, nao tem obrigagao rigorosa 
os poderes do Estado de reorganisar o trabalho, 
de obviar e prevenir os soffrimentos e resultados 
temerosos, que sao fatal consequencia da lei 'I 
De por ordem no meio da anarcbia moral, em que 
se cabin, alim de reerguer a lavoura prostrada, 
pela perda dos bragos quo produziam, do fallar- 
llie emflm, animando-a com remedies promptos e 
soccorros de que necessita no momento e mesmo 
depois por algum tempo ? Nao se prometteram 
medidas complementares para esse flm '! 

Em que vein, de momento, este projecto, como 
primeira medida, remediar os males aggravados 
e satisfazer as mais urgeptes preeisOes da la- 
voura ? 

Nas questoes economicas ha tres ospecies de 
instituigOes bancarias, que dao e emprestam di- 
nheiro para o movimento necessario das proprie- 
dades, mercadorias e productos de toda a especie, 
agricolas, de credito real e de circulagao. 0 pro- 
jecto actual s6 trata destes ultimos. 

Mas a lavoura precisa agora pagar salaries a 
trabalhadores livres, duplicam-se, quadruplicam- 
se as despezas de custeio de suas fezendas. Credito 
pessoal desappareceu de todo para olla, porque 
a terra mesmo cultivada perdeu do valor, sem 
os bragos que a trabalhavam. A conflanga nao se 
impoe, nasce das circumstancias e do tempo. 

Para salvar o producto annuo, a colheita que 
Ihe pertence, carece de dinheiro, entretanto, em- 
prestado. So o credito agricola Ihe pode dar, e 
Ihe pode valer. 

0 credito real e hypothecario regula o solo, o 
immovel, b demorado nos pagaraentos, mio serve 
para o custeio das fazendas, pagamentos do sala- 
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rios com a regular maneira e prompta liquidagao. 
Careco de ser reformado entre nos para ajudar 
igualmente a lavoura, porque o direito de emettir 
lottras hypothecarias se nullifica, quer pelo juro 
barato, quo d indispensarel, qner pelo mesmo 
prec;o elevado do c'ontracto, quo mata a lavoura. 
Aqui o verdadeiro remedio seria o de emissao de 
notas garantidas por apolices intransferiveis em 
valor analogo. Os buncos hypothecarios poderiam 
fazer entao reae.s servioos a lavoura, e nao achar- 
se peados, cprao actualmente, porque a diffe- 
renpa entre o juro das suas lettras e a dos con- 
tractos nao 6 sulHciente para Ihes dar lucros 
razoaveis, e ao mesmo tempo garantil-os contra 
perdas, que sempre se dao e prejuizos que soflfre 
a mais previdento sabedoria. Si o juro do em- 
prestimo e elevado nao o supporta a lavoura. 

Ha urn facto consumado o indistructivel ; a 
abolipao da escravidao. E' lei do paiz cumpre-nos 
curvar e obedecer. Vencedores e vencidos tern 
as mesmas obrigacOes, qualquer que fosse a opi- 
niao, o voto, quanto ao modo de se effectuar a 
aboliqao. 

Mas abandonar ngora a lavoura sem bragos,sem 
capitaes para pagar trabalhadores livres, sem 
meios de collier o fructo-do seu trabalho no prin- 
cipio das colbeitas, em um paiz onde a agricultura 
d o fundamento quasi exclusive da riqueza pu- 
blico ? Paiz essenci ilmente agricola ? E o des- 
animo, o descalabro, quo d'ahi resultarao a 
lavoura,ao commercio com ella ligada, a industria 
que a acompanha, aos cofres publicos que d'ella 
tiram sous meihores rendimentos ? 

Nao se podem demorar as providencias. E' indis- 
pensavcl o ja a creaqao de caixas do credito agri- 
cola, cm que o governo entre em huitualidade 
para iniciar a novidadc, e em todas as provincias 
do Imperio, para soccorror, salvar a lavoura amea- 
gada o em perigo. Cada uma caixa opcre na sua 
zoha rospectiva. Concorrao governo com m rtade, 
os buncos existentes e a crear-se com a outra me- 
tade. Emproste-se exclusivamente a lavoura por 
contractos de penhor agricola, a juro modico e 
prazo curto, pcrquo a colheita annua deve li- 
quidar a divida. Nao para pagar dividas actuaes, 
existentes, mas para custoiar annualmente as 
despozas do salaries de trabalhadores livres. 

So provando os poderes do Estado 6 que con- 
seguirao atalhar as iddas subversivas das insti- 
tuigt56S,que o desespero, as angustias, os prejuizos 
suscitam, propagam, desenvolvem fatal e erradv- 
mcnto. As instituigoes monarchico-representativas 
nasceram com a independencia olucial do paiz. 
A ellas devemos a raarcha progressive, prospera 
quo temos tido. Que differenca de 1882 a 1888 ! 
Quantos beneflcios e engrandeciraeutos! A nossa 
Constituigao politic.! 6 a mais liberal de quantas 
existom, o presta-so aos melhoramentos que se 
quizer introduzir. Salvaram, conservaram a in- 
tegridade do Imperio, atraves de crises medonhas 
da minoridade. So nossas actuaes instituigoes nos 
podem ainda boje salvar, e lazer prosperar, 
(ApoiadosJ Tudo 0 qua for destruil-as i levar o 
Brazil ao desconhecido e perigoso. (MuUos apoiados.) 
0 mcio do responder, refutar, fazer parar essa 
tendencia lamentavel e cheia de desastres, de es- 
piritos desesperados que erradamente sonham eni 
mudanga do instituigSes, d correr com provi- 
dencias promptas o ellicazes em favor da lavoura 
c dos grandes interesses dos povos, e nao cruzar 
os bragos e deixar a onda crescer, o invadir o 

v. a 10 

solo. (Apoiados.) Mostre-se que si se desorganizou 
o trabalho, providencias se tomam para recon- 
struir e restaurar, de modo quo possa o paiz 
escapar da crise. 

Preferiria eu, por isso, que tratassemos antes e 
quanto antes do credito agricola, era segundo 
logar do. credito real, e em seguida,entao,do ban- 
cos do circulagao, que eumpre igualmente pro- 
mover, porque o paiz precisa. tambem e muito 
delles. 

Deixando essa ordem de iddas, passemos a dis- 
cussao do projecto. 

Concordo em que d mais conveniente a multi- 
picidado de bancos do emissao. Nao admitto no 
Brazil, depois da experiencia do banco de 1808, 
creado por D.Joao VI, e do actual ao Brazil crera 
do em 1852, a vantagem do um so banco corn pri- 
vilegio de emissor. Precisaria ter caixas flliaes 
nas provincias, e essas foram os grandes prejui- 
zos dos dous bancos privilegiados e referidos. 

Haja bancos de emissao em varias provincias, 
operando nas zonas particulares. Forme-se a edu- 
cagao, a escola nas provincias ; giram sous ne- 
gocios, aprendam a sua custa. Melhor po lerao 
funcciouar do que jungidos ao centro, de onde se 
nao pode bem governar. (Muitos apoiados.) Entre 
esta ordem do iddas ha a de uma descentralisagao 
maior administrativa, para a qual devemos con- 
corror tanto quanto nem de leve offenda a inte- 
gridade do Imperio e a acgao superior e politica 
do governo geral. (Apoiados.) Orgauizem-se ao 
mesmo tempo e mais igualmente as provincias do 
Imperio, tomando-se a base da populagao, aflm de 
quo ellas possam medrar o desenvolver-se, dan- 
do-lhes recursos flnancoiros e autonomia admi- 
nistrativa. 

Ao principio pensei que ofim primordial do 
projecto era conseguir o restabelecimento do 
padrao monotario legal, chamando o metal para 
entrar em concurrencia e valor identico com o 
papol-moeda, quo e hojo o nosso meio tidueiario, 
e que so acha depreciado. Mas o nobre autor do 
projecto acaba de declarar-nos que e o augmento 
da emissao liduciaria, porque considerava a actual 
eirculante deficiente para as transacgOes. 

Os bancos de circulagao foram sempre conside- 
rados nnntenedoros do padrao monetario, regu- 
ladoros de um cambio legal ; agora passam a 
funccionar para augmentar a emissao liduciaria 
em bpoca em quo o ouro tern ainda premio e o pa- 
pel seacha depreciado. 

Atd agora eu julgava, devo francamente con- 
fessar, que era superabundante o meio eirculante 
e por isso causava perturbagOas no mercado, 
baixa de cambio o subida de moeda metalica. 
Uma ou outra crise commercial era momentanea, 
procediade deslocagao e nao insufficiencia de pa- 
pel llduciario. Desappareciam as didiculdades 
com a volta do dinheiro, que so passava de um 
para outro ponto. Experimentavamos o systema 
dos cheques, na falta de um daring house, que 
poderia saldar contas maisavultadas semnecessi- 
dade de numorario. la vagarosamonte empregado, 
mas poderia com o uso e os habitos desenvolver-se. 

Depois, porem, da Lei de 13 de Maio creio que ha 
deflciencia de emissao, pelo menos de notas peque- 
nas, porque sahem das cidadcs para os campos, para 
salarios de bragos livres, sommas eleyadissimas 
diariamente, de que atd aqui nao havia necessi- 
dade nas propriedades rusticas. 

Mas d com os bancos do actual projecto quo se 
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conseguira restabelecer o padrao monetario, ou 
so augmentar a emissao de notas, que, por esse 
augmento, pode trazer maior depreciaqao ? 

Na Europa e quasi geral a unidade de buncos 
de circulagao, com fundo metalico para garantia. 
Nos Estados-Unidos inventou-se o systema de 
buncos fundados e numerosos, tendo por fundo dis- 
poniVel e garantia apolices de divida publica, e 
atd acgSes de companhia. E* este systema o ado- 
ptado pelo projecto. Concede-se-llies a emissao atb 
200.000:000$, com deposito no thesouro de somma 
equivalente em apolices de 4 e 1/2 por %, e uma 
reserva para troco diario de 20.000:000$000. 

O quo resulta do systema do projecto ? Dobrar-se 
a emissao, porque o governo continuaria a ter a 
sua em circulngao, emquanto nao tratasse de 
retrabil-a e amortizal-a, ao lado, ao par das dos 
bancos. Diz-se, mas aquella seria retirada, e esta a 
substituiria. Emquanto o nao fosse, em vez de 
200.000:000$, pouco mais ou menos, que o go- 
verno tem era circulagao, comprehendida a somma 
de 15.000:000$ dos tres bancos do Brazil, Babia e 
Maranhao, teriamos logo augmento largo de 
emissao, com as operagoes dos bancos, e antes 
de recolhida a do governo poderia attingir-se a 
300.000:000$ ou mais. Dahi resultaria til super- 
abundancia de papel flduciario, que perturbaria 
mais o restabelecimento do padrao monetario, 
elevando o valor do ouro com a depreciagao das 
notas, e formando de novo, como que aquelle 
carnaval financeiro, de que tanto se fallou no 
anno de 1857, e que foi preciso decretar medidas 
legislativas, extinguindo a emissao de varios 
bancos existentes. 

As commiss5es conheceram este inconveniente, 
e emendaram o projecto primitivo actual, orde- 
n indo a indcmnizagao ou queimadas not.s do go- 
verno a proporgao que entrava para o Thesouro 
com pagamento das apolices que deviam servir do 
garantia aos bancos. Por esta emenda cahe por 
terra-todo o ediflcio do projecto que discutimos. 
Apenas trocamos 200.000:000$ de bancos parti- 
culares por 200.000:000$ de notas do governo, nao 
havendo augmento de emissao. 

O nobre autor do projecto aceitou a emenda das 
comrnissbes pela metade, compromettendo-se a 
mais forraar fundo disponivel com ouro amoe- 
dado. Por que nao formulou a sua subemenda 
para a discussao ? Ella daria ao projecto sen 
verdadeiro valor. Collocada a garantia em ouro, 
nao haveriam questOes. * 

Si a questao se traduz por troca de papel do go- 
verno por papel de bancos particulares, neuhum 
beneflcio traz o projecto. Papel por papel incoa- 
versivel antes o do governo que tem limite eauto- 
rizagao legislative e oublici. Os estabeleciraentos 
particulares tendem sempre a expansao do credi- 
tor lucros provenientes de exaggero de operagOes 
e nao dao as mesmas garantias que o governo. 
Ha mais uma circumstancia, para que ohrigur o 
governo e o Thesouro a pagar juro de sua actual 
emissao, a 4 1/2 %, em proveito dos bancos que 
emittem gratuitamente suas notas ? (Apoiados.) 

Como se estabelece obrigagao no projecto de re- 
ceberem rociprocamente os bancos e o governo o 
papel que elles emittirem ? As commissOes ainda 
corrigiram este inconveniente, exceptuando os 
impostos de importagao e juros de apolices. Por 
que se quer obrigar a receber como moeda legal a 
nota dos bancos ? Quantos transtornos dahi nao 

resultara, impondo-se conflanga que pbde nao 
existir em um ou outro estabelecimento ?. 

Apreeiemos agora o projecto sob outros pontos 
de vista. Elle 6 engenhosamente redigido, e me- 
rece toda a considergao. 

Quando o projecto se approve com a emenda 
da coramissao ou sem ella me parece que elle 
ainda assim sera inexequivel. 

Como se crearao bancos para ganhar pouco,8 % 
no maximo, c.ilculado o mais alto pelo proprio 
nobre autor, sujeitos a dospezas, prejuizos neces- 
sarios, quando se admittam suas emendas, ou 
5 o/o sem ellas ? 

Como emittir 20 mil contos, depositados 20 mil 
contos .em apolices, e 4 mil contos em caixa 
para o troco f 

Que lucros podera auferir para attrahir ca- 
pitaes ? 

Nao continua as inconversibilidade, que 6 um 
verdadeiro cancro para as flnangas particular e 
publica ? 

Como pagar apolices que se depositam ao par, 
quando ellas so dab de juro 4 e 1/2 por %, o as 
de 5 % actuaes nao valem mais no mercado do 
que 96 ? 

Nao sera mais uma lei como a de 1875 que 
nunca se executou, creando bancos de 100 mil 
contos, com obrigagao de restabelecer o padrao 
monetario ? 

Nao enxergo no projecto oflicacidade para 
restabelecer-se e sustentar-se o padrao moneta- 
rio, como se acha redigido ; precisa ser rotocado, 
e o nobre autor lembrou idbas de emendas sem as 
apresentar. 

Dando-se algun fundo disponivel em ouro, 
obrigando-se em certo tempo a pagar em ouro, 
offerecendo maiores garantias para ocumprimen- 
to desta missao, poderiamos reconsidoral-o e 
no emtanto haja larga discussao para obter este 
desideratum, e que nao se encerre ella, como se ia 
hoje encerrando si me nao resolvesso a pedira a 
palavra. 

Nao tema o nobre Senador quo os actuaes ban- 
cas do Rio de Janeiro e particularmente o do 
Brazil, por ter pequena caixa cliante da importan- 
cia dos depositos.rram perigos. 

Estao acautellados, preparados para qualquer 
emergencia. 

Estao hoje em melhor posigao que no anno 
passado. 

Tem titulos o valores em carteira que garan- 
tem plenamente os depositos, e se liquidara com 
celefidade. 

E' muito proflcuo estudar as instituigOes e leis 
dos outros pai/es para aproveitar ; mas niio se 
deve quorer transplanter tudo para o nosso, s6 
porque la 6 exeellonte. Convem estudar as diffe- 
rengas dos costumes, habitos, modos de vida, ten- 
dencies de espirito, conveniencias civis, sociaes, 
situagao e circumstancias do solo, para s6 se 
adapter o que puder servir e convir. Muito diffe- 
pentes sao os Estados-Unidos do Brazil, o atb da 
Inglaterra e Franga. Cada um exige particulari- 
daaes proprias, e nao deve-se imitar, s6 por 
theories. 

Tem dado esses bancos, apezar do mais de com 
quebras em cerca de mil, vantagens aos Estados 
Unidos. Tal acontecimento, si se reproduzir no 
Brazil, nao acarretara calamidades maiores ? 

Desejo o progresso, adopto invengOes, mas ro- 
flectidas, meditadas, lentas e nilo desejo tomar 
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a nuvem por juno e fazer experiencias a custa 
do meu Paiz. 

Fallem os dignos meqjbros das commissoes de 
fazenda e legisla^ao. Ueffendam suas emendas 
contra o nobre autor do projecto que as combateu. 
Ha atb no parecer dous votos isolados em uma 
ou outra emenda. 

Concorramqs todos para que se faqa nlguma 
cousa do util e proveituso, apresentando nossas 
opiniuos, e illustrando a discussao. 

Uma vsz:— Chame o governo a dar opiniao. 
0 Sr. Pereira da Silva:—Nao me compete. 

Dal-a-a o nobre Ministro da Fazenda quando en- 
tender opportuno. Nao trato desta questao eco- 
nomica para censurar e nem para sustentar o go- 
Verno. Separo-a dos assumptos politicos, pornue 
mou patnotismo me impoe o dever de adoptar 
as providencias uteis ao meu Paiz, sejam pro- 
postas por quem quer que seja. 

Si a discussao continuar, como espero, talvez 
ainda eu volte a tribuna: concluo, no emtanto, 
boje, pedindo desculpa ao Senado do roubar-lhe 
o tempo tao precioso que a outros, que nao a mim, 
dovera conceder. (Mv.ito bem ; muito hem.) 

O Sr. Rlboiro da Luz:—Sr. presi- 
dento, cm presenqa da discussHo travada sobre este 
projecto, parece-me de toda a conveniencia, sinao 
do necessidade, que a discussao seja adiada atd 
o dia de amanha. 

Estao presentes os illustres autores do projecto, 
mas acham-se ausentes todos os membros das com- 
missdes que o eraendaram. 

Eu acabo do ouvir o importante discurso profe- 
rido pelo illustre senador pelo Rio de Janeiro, que 
tao brilbantemente fez hoje sua estrba no Senado; 
disse S. Ex. que as emendas da commissao alte- 
ram profundunonto o projecto, e que modificam 
ou perturbam inteiramcnte os intuitosque tmham 
os sous autores. 

Nestas circumstancias, nao ostando presente 
um so mombro das commissOes, acho conveniente 
quo o projecto seja adiado atd amanha, e neste 
sentido von mandar a mesa o meu requerimento. 

0 Sr. Prusidente : — Nao precisa; o requeri- 
mento 6 verbal. 

0 Sr. Ribbiro'da Luz:—Entao verbalmente 
pego o adiamento atd amanha. (Muito hem.) 

0 Sr. Presidente Erabora nao haja numero 
para votar o requerimento, elle tern, pelo regi- 
mento,o(reito suspensive, o amateria flea de facto 
adiada. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. pre- 
sidente deu para a do dia 20: 

pane, ate 1 f/2 hora da tarde 

Votagao da materia cuja discussao flcou en- 
cerrada. 

2a discussao da proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. do corrente anno flxando as 
forgas do terra para o anno flnancoiro de 1889. 

parte d 1 1/2 hora da tarde ou antes 

Yotagao do requerimento do Sr. Ribeirq da 
Luz pedindo o adiamento, para a sessao seguinte, 

da 2a discussao do art. 1° do projecto do Senado, 
Iptra E de 1887 sobre buncos de emissao; o con- 
forme o vencido, continuagao ou nao da 2a dis- 
cussao do projecto. 

Levantou-se a sessao as 2 1]2 horas da tarde. 

«Sa sessuo em to tic Junho tie fSSS 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

SUMMAIilO.— Acta.—Expediente.— Pedido de 
informagues. Discurso e reqwerimerio do Sr. 
Jaguaribe. Discurso do Sr. Jodo Alfredo (pre- 
dento do conselho). ApprovagCto do requeri- 
mento.—Informagoes sobre as estradas de ferro da 
Bahia e do Recife. Discurso do Sr. Fernandes 
da Cunha.— Adiamento. la parte da ORDEM DO 
dia. — Votagao de materia encerrada.— Antigui- 
dade de posto a um official. Dispensa de inter- 
sticio.—2a parte.— Buncos de emissao. Dis- 
cursos dos Srs. Visconde de Ouro Preto, Jodo 
Alfredo (presidente do conselho) e Ribeiro da 
Luz. Adiamento. 

A's 11 T/2 horas da manha acharam-se presen- 
tes 32 Srs. senadores, a saber: Visconde do Serro 
Frio, Barao de M imanguape, Godoy, Gomes do 
Araaral, Castro Carreira, Visconde de Pelotas, 
Henrique d'Avila, Correia, Visconde do Ouro Preto, 
Lafayette, Pereira Franco, Barros Barreto, Vis- 
conde de Lamare, Thomaz Coelho, Visconde de, 
Cavalcanti, Luiz Felippe, Dantas, Pereira da Silva- 
Candido de Oliveira, Jaguaribe, Uchoa Caval- 
canti, Escragnolle Taunay, Silveira Martins, Fer- 
reira da Veiga, Ribeiro da Luz, Lima Duarte, 
Fausto de Aguiar, Marquez de Paranagua, Meira 
de Vasconcellos, Christiano Ottoni, Scares Bran- 
dao e Visconde de S. Luiz do Maranhao. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Sr. Barao de Cotegipe, Barao da Estancia, 
Barao de Mamord, Barao de Maroim, Franco de 
Sa, F. Octaviano, Paes de Mendonga, Saraiva, 
Siqueira Mendes? Paulino de Souza, Leao Velloso, 
Paula Pessoa, Visconde de Bom Conselho e Vis- 
conde de Sinimtu. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

0 Sr. Presidente abriu a sessao. 
Leu-sea acta da sessao antecedente, e, nflo ha- 

vendo quem flzesse observagoes, deu-se por ap- 
pro vada. 

Compareceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Joao Alfredo, P. Belisario, Viriato de Me- 
deiros, Marquez do Muritiba, Visconde do Cruzeiro, 
Fernandes da Cunha, Vieira da Silva, Ignacio 
Martins e Silveira da Motta. 

0 Sr. 1° Secretario deu couta do seguinte 

EXPEDIENTS 

Offlcio do Ministerio da Fazenda, de 18 do cor- 
rente raez, devolvendo sanccionado um dos au- 
tographos da resolugao da Assemblda Geral que 
autoriza o governo a conceder meio-soldo a D. 
Ambrosina Rosa de Jesus, mai do alferes refor- 
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mado do exercito Joao Scares Baptista Machado. 
—AO arcluvo o autographo e commnnique-se a 
outra Camara. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

PEDIDO DE IXFORMApcES 

O Sx*. Jag-uax-itoe j— Sr. presidente, 
sendo esta a primeira vez em que, por causa dos 
meus incommodes de saude, me cabe a palavra 
ntf sessao deste anno, eu, que tenho de fazer um 
requerimento, pego a V. Ex. licenqa para, antes 
de justiflcal-o, render gragas a Deus por ter oste 
paiz conseguido a primeira de suas necessidades, 
a extincgao do captiveiro, que nos envergonhava, 
que fazia com que fosse o Brazil olhado com certa 
desconsideragao pelos povos civilisados. 

0 Sr. Dantas:—Apoiado : com desdem e es- 
carneo. 

0 Sr. Jaguaribe: — Mas, Sr. presidente, 
felicitando minha patria pela extincgao do ele- 
mento servil, o Seuado nao me leve a mat que 
eu fag*, outra supplica, que parecera talvez pouco 
coherente ou inconsequente. 

Esta minha supplica, senhores, dirigida a Deus 
e aos poderes do Estado, e para que, depois da 
queda doelemento servil, caia tambem o elemento 
heril; porque, tendo desapparecido com o ele- 
mento servil a entidade do senhor, visto como, 
em regra, nao pode haver senhor, quando nao ha 
escravos, vejo todama que, apezar distc, como 
que surge arrogante um grupo de homens, o qual 
parece que, com os habitos da escravidao atb ha 
pouco existente, tern a pretengao de fazer seus 
escravos, nao o mesmo numero daquelles que o 
foram, mas a nagao inteira nas pessoas dos con- 
tribuintes! 

Outra cousa nao e, senhores, vir pedir-se in- 
demnizagao de uma propriedade que nao existe e 
quo foi muito legalmente extincta... 

0 Sr. Dantas:—Apoiado. 
OSr. Jaguaribe:—... indemnizagao que na 

hypothese inadmissivel de ser feita, sel-o-ha pela 
nagao inteira ; indemnizagao flnalmente que nao 
sera realizada, como espero, por honra deste 
paiz... ■ 

0 Sr. Dantas e outros.Srs. Senadores: — 
Apoiado. 

O Sr. Jaguaribe: —... sendo cousa quasi in- 
acreditavel hav;er em uma sociedade um grupo de 
homens, felizraente muito limitado, com a pre- 
tengao do que um povo inteiro tfabalhasse.flcando 
ellos no ocio, para serem indemnizados de uma 
propriedade que nao existe ! 

Ditasestas palavras, Sr. presidente... 
0 Sr. Dantas;— Que vieram em muito boa 

occasiao. 
0 Sr. Jaguaribe: — . .. entrarei na justiflcagao 

do meu requerimento. A justiflcagao dello iraporta 
mostrar a impossibilidade, o nenhum cabimento 
dessa pretengao de indemnizagao por uma pro- 
priedade, repito, que ja nao existe. 

0 Sr. Dantas:—Apoiado; auxiliar, soccorrer 
a lavoura, regularmente, razoavelmeute—sim; 
indemnizagao — nao. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho).- 
— Apoiado. 

0 Sr. Dantas:— Para" auxilial-a e soccorrel-aT 
demos o dobro ou o triplo, si assim fdr neces- 
sario... 

0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): 
Perfeitamente. 

0 Sr. Dantas:—. .. mas indemnizar — nao. 
Vozes:— Apoiado. 
0 Sr. Jaguaribe:— Sr. presidente, a proprie- 

dade escrava sempre foi considerada como uma 
anomalia, que a tolerancia permittiu; mas lei, 
propriamente, que reconhecesse a escravidao no 
Brazil, nunca existiu ; apenas isto iuferia-se de al- , 
gumas providencias indirectas, como impostos 
sobre escravos, fazendo presuppor que escravos 
existiam. 

A legislagao, que existia a este respeito, foi 
herdada do governo portuguez, o qual, no alvara 
de 6 de Junho de 1755, nao so revogou as leis 

.anteriores que tinham conservado em escravidao 
os indios fllhos do Brazil, restituindo-lhes sua 
plena liberdade, mas em um paragrapho fez uma 
declaragao muito importante, donde se vo que a 
escravidao era tolerada no Brazil e que 6 a se- 
guinte: 

« Desta geral disposigao exceptiio os oriundos 
de pretas oscravas,. os quaes sorao conservados 
no dominio de seus actuaes senhores, emquanto 
eu nao der outra providencia sobre esta materia.» 

Isto dizia o rei, que naquelle tempo... 
0 Sr. Christiano Ottoni:—Era a lei. 
0 Sr. Jaguaribe ; — ... era o Poder Le- 

gislativo, ei'a a fonte da legislagao, era quern 
fazia a lei. Vd-se, portanto,' dos termos em que 
esse alvara foi concecido, que o rei permittia que 
flcasse existiudo a escravidao simplesmento limi- 
tada aos fllhos das mulheres africanas, emquanto 
Sua Magestade nao resolvesse o contrario. 

0 que ficou vigorando, por consequencin, 6 que 
essa propriedade era considerada auomala, e so 

odia existir emquanto o poder competente nao 
eclarasse sua aholigao. 

A vez de fallar esse poder chegou no foliz dia 
13 de Maio, em que vimos todos nos raiar o sol 
sobre o cadaver desta instituigao, creando feliz- 
mente novas esperangas para este paiz. 

Portanto, si era uma propriedade anomala; si 
de modo nenhum pode equiparar-se a outras pro- 
priedades ; si so existia emquanto o poder compe- 
tente o permittia, desde que esse poder fallou,ella 
nao existe mais, cessou intgiramonte; e indemni- 
zagao sobre aquillo que nao existe e uma cousa 
que nao se pode imagmar. • 

Mas, dir-se-ha : a lei nao tem eflfeito retroactivo 
e a propriedade, boa ou ma, existia antes. 

Mas, senhores, este argumento de nao ter a 
lei eflfeito retroactivo em materia de indemni- 
zagao de propriedade so deve tor applicagao sobre' 
propriedade propriamente tal, aquella quo 6 fructo 
de nosso trabalho, e nao uma propriedade ano- 
mala, que nos envergonhava. A propriedade do 
homem sobre o homem, dianto da civilisagao do 
seculo actual, 6 uma cousa tao estupenda o tao 
extraordinaria, que nenhum brazileiro podia 
viajar na Europa sem abaixar a cabega, desde que 
se fallava nos escravos do sen paiz ; o que au- 
torizava qualquer nagao a dizer : —o vosso paiz 
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d ainda barbaro, porque a escravidilo so d con- 
servada nas regioes obscuras da Africa ou em 
povos atrazadissimos da Asia; mas diante do 
mundo civilisado. d uma cousi impossivel. 

Portanto, nao d uma propriedade como outra 
qualquer, nem so pode mesmo dizer quo a ga- 
rantia promettida pela Constituicao do Imperio 
sobre propriedade vaatd la. E' uma propriedade 
convencional, que cessa no dia em que a con- 
vencao cessa, como tantas outras. 

Vou flgurar uma hypothese da apparencia de 
direito perfeito aid eerto ponto, mas em que vem 
uma lei o diz; —nao existe mais tal cousa. A 
hypothese que (iguro d a desses impostos de bar- 
reira, muito usados nas provincias e atd nos mu- 
nicipios e quo podem tambem ser do Estado. 

Crca-se, por exemplo, um imposto em umabar- 
reira ou na margem de um rio, debaixo decertas 
condiqbes. 

Essc imposto, muitas vezes, em voz de ser co- 
brndo directamente pela provincia ou pelo muni- 
cipio, d ofTorecidoem arremataijaoe o cidadao que 
concorre e offoroco maior prego llca senhor desse 
direito, faz seu contracto e cobra a taxa em vir- 
tude dello. 

Mas, si aCamara Municipal, a Assemblda Pixi- 
vincial ou a Assemblda Geral diz que cessa aquolle 
imposto, qualquer que seja o prazo do contracto, 
cessa a propriedade desde a data determinada na 
postura ou na lei, e desde entao o proprietario 
desse direito ja nao pode cobrar o imposto; 
cessou o direito porque cessou a razao desse 
direito. 

E' o caso daescravidao. 
0 Sr. Dantas : — Apoiado. 
0 Sr. Jaguarire :—A escravidao existiapela 

tolerancia ; no dia em que se disse — nao existe 
a escravidao — ceisou tudo que a anliga musa 
canta. 

Por outro lado, quantas iniquidades surgiriam 
de tal protengao, si fosse possivel imaginar a sua 
aceitagao ? Sabe-so que este movimento, que deu 
em rosultado a aurea lei de 13 de Maio, foi do- 
vido ab impulse invencivel da nagao inteira ; este 
impulse foi demonstrado pelos mais ricos pro- 
prietarios, e assim a corrente das iddas precipi- 
tou se, ou por philanthropia ou por calculo para 
captar a benevolencia dos ex-escravos ; esses pro- 
prietarios so apressaram em dar liberdades as 
centenas, aos milharos; atd nas vesperas da lei 
as libertagoes so multiplicavam. 

Appareco agora a pretengao de indemnizagao ; 
supponhamos que pudesse prevalecer: quaes se- 
riam bs resultados ? Os poucos que foram cmper- 
rados e tenazes em resistir viriam por a mao no 
Thesouro, reoeber capitaes do mao beijada; de 
outro lado, os que acompanharam a opiniao na- 
cional teriam o direito de perguntar: qual a 
razao por que vds recebeis dinheiro, e nos, que 
eramos vossos comp inheiros, nao recobemos ? 

Nilo sei si comprehendi bem o projecto que foi 
aqui lido ; si me nao engano, la se diz que a in- 
demnizagao comogara desde 1° Maio. Nao sci si e 
para resalvar esses proprietaries que libertaram 
escravos do 1 ate 13. Mas os que libertaram 
antes 7 

0 Sr. Dantas 0 projecto diz 12. 
0 Sr. Jaguarire Sera equivoco meu ; mas 

em todo caso as palavras que acabo de protenr 

nao perderao a applicagao, porque, ou antes de 
13 ou antes de 1 houve alforrias as centenas. A 
provincia do Rio de Janeiro, onde ha grandes 
proprietaries ruraes, notabilisou-se pelo modo 
por que elles acompanharam o exemplo da briosa 
provincia de S. Paulo, que parece ter arrastado 
o resto do Imperio—tal foi o impulse que deu a 
osta generosa idea. 

Nestas condigoes, Sr. presidente, parece-me 
que cumpro um dever; como senador do Imperio, 
levantando-me para protestar contra esta idba 
que surge, e surge de pessoas grandemente ele- 
vadas. , 

Vi que appareceu a idba era um jornal, em um 
documento que se tem chamado —carta-mani- 
festo— , emanado de um cidadao respeitabilissimo 
e a quem prezo, o Sr. conselheiro Paulino Jose 
Scares de Souza, chefe de um partido politico ; 
vi em seguida outro chefe, nao menos notavel, o 
distinctissimo senador o Sr. Barao de Cotegipe, 
apresentar o projecto a quo me tenho referiao. A 
altura donde emanam as idbas pode causar al- 
guma impressao no anirno publico ; pode mesmo 
perturbar as fazendas, quo em, vista da lei, iam 
organizando o sou trabalho, e remediando quanto 
possivel o mal. Entretanto com esta nova idba 
nao so podem surgir perturbagbes publicas, como 
perturbagSes ecouomicas, prejudiciaes principal- 
mente aos proprietaries, e em segundo logar ao 
Estado. 

Nestas condigoes, como senador do Imperio, 
como amanto da boa ordem, desejoso de que as 
flnangas das fazendas e do Estado se restabelegam, 
e de que cada um tenha fb nas instituigSes, e todos 
esperem as providencias promettidas pelo governo, 
e nao se precipitem levados por uma esperanga 
va, julguei-me no dever de levantar um pro- 
testo. Eu sei que a quasi totalidade do Senado 
pensa commigo ; mas nao bastava este pensa- 
mento, era necessario um protesto, e b o que 
estou fazendo. Por isso redigi o requerimento se- 
guinte (Je) : 

Requerimento 

« Requeiro que pela repartigao competente se 
solicite do governo a seguinte informagao : 

< 1.° Si, em virtude dodisposto na parte 2a do 
§ 3° do art. 2° da lei n. 3270 de 28 de Setembro 
de 1885, que permittiu a libertagao por metade 
ou menos de metade do seu valor, aos escravos 
de lavoura o mineragao, cujos senhores quizessem 
converter em livres os estabelecimentos mantidos 
por escravos, houve algum ou alguns fazendeiros 
que requeressem tal conversao ? 

« 2.° No caso de ter havido, qual foi o despacho 
do governo ? » 

Este requerimento tem para mim fundamento 
muito justo, e b que eu mesmo ignoro si houve 
reclamagdes nesse sentido ; quero saber isso, atb 
para que, si houver discussao na casa e eu tiver 
saude o dispnsigao de nella tomar parte, fique 
melhor informado. Mas, albm desta duvida, tenho 
recordagao de que o anno passado, quando come- 
gou-se a levantar esta questiio e se pediu ao 
Sr. ex-presidente do conselho que estudasse a 
materia, S. Ex., promettendo fazel-o, referiu-se 
em um de sous discursos a essa conversao. Si me 
nao engano, .ouvi dizer que alguns fazendeiros 
procuraram S. Ex. para obter essa providencia. 
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e que S. Ex. se aterrara, exclamando : <—Jesus! 
Nao me fallem nisto ; nao ha meios ! » 

Entao tratava-se de pagar os escravos pela 
metade do seu valor, e era um optimo negocio 
para os fazondeiros. For parte do governo re- 
spondeu-se-lhes que nao era possivel. Hoje tenta- 
se que sejam indemnizados pelo dobro ! Fortanto, 
ve-se que tenho toda razao em pedir estas infor- 
magoes. 

0 Sr. Dantas TSm todo cabimento. 
Foi apoiado, e posto em discussao o requeri- 

mento, foi approvado. 

O Si-. .Tofio .VI(presidente do 
conselho):—Sr. presidente, como o nobro senador 
pelo Ceara nao determina o tempo das informa- 
goes quo pede e dirige-se ao governo, por defe- 
rencia a S. Ex. julgo-me obrigado a dizer que, 
desde 10 de Margo aid votar-se a lei que declarou 
extincta a escravidao, nenhum fazendeiro veiu 
propor a transacgao ou o negocio de que tratava a 
lei de 1885. 

Si houve antes alguma proposta neste sentido, 
ignoro-o completamente. 

0 Sr. F. Belisario ; — Escripta nao houve. 
0 Sr. iol.o Mjfkwo (presidentedo conselho):— 

Os honrados Ministros de entao poderao informar 
ao nobre senador, autor do requerimento. 

0 Sr. Christiaxo Ottoni: — Um delles acaba 
de informar que nao houve proposta. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
0 nobre senador lembrou com muita razao o que 
disse o nobre ex-Presidente do Conselho o anno 
passado relativamente as liberalidades dos fa- 
zendeiros. 

Nessa occasiao pareceu-me que a indicagao do 
honrado Ministro, ou, como elle dizia, o seu con- 
selho aos proprietarios podia impedir o movi- 
mento espontaneo que se manifestava em favor 
da libertagao gratuita dos escravos, raovimento 
que alias continuou ate a Lei de 13 de Maio, tal 
era a sua forga. 

Constou-me depois (nao posso assegurar si o 
facto 6 real) que alguns fazendeiros correram a 
Corte e procuraram entender-se com o honrado 
Presidente do Conselho do gabinete 20 de Agosto, 
dizendo-lbe : « Estamos promptos a fazer este 
negocio » ; e que S. Ex. respondera de modo 
terminante: «Nao, nao temos dinheiro; isto 6 im- 
possivel.» * 

0 que posso asseverar, porque acompanbei os 
acontecimentos com maxima attengao, d que atd 
votar-se a Lei 13 de Maiodeste anno nenhum dos 
interessados proferiu a palavra — indemnizagao. 
(Apoiados.) 

A discussao sobre o assumpto indicava nesta 
casa diversos meios, mas nunca foi levantada a 
idea de indemnizagao pecuniaria. 

0 Sr. Dantas Era idea morta. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 

— Formado o ministerio 10 de Margo, posso 
assegurar que as manifestagOes que me chegavam 
por parte dos lavradores e dos homens politicos 
em geral referiam-se a um prazo maior ou 
menor dedous atresannos ; fallava-se do tempo 
necessario para a colheita deste anno;mas, indem- 
nizagao, repito, era palavra que nao se ouvia. 
(Apoiados.) Esta id&i, portanto, e nova. 

0 Sr. Candido de Oliveira:— B' o Bendego. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 

.. .surge agora, « nao me compete indagar quaes 
os fins com que entra no parlamento. Porque 
se levanta esta nova propaganda ? Porque esta 
pretengao de indemnizagao posthuma? 

Nao me compete instituir exame de taes cou- 
sas, mas a vardadeira razao nao escapara a quern 
tem mais espirito quo os mais espirituosos, isto 
d, a esse conjuncto que se chama—todo o mundo. 

Creio, Sr. presidente, que estou mo apartando 
um pouco do flm quo me trouxe a tribuna; eu nao 
podia deixar de dar esta proraf de deforencia ao 
nobre senador. 

Em conelusao, dir-lhe-ei que, desde quo assumi 
a direcgao dos negocios do Estado, nao se fallou 
da promessa feita pela lei do 1885, nem tao 
pouco por parte dos mais interessados na proprie- 
dade servil jamais ouvi tratar de indemnizagao. 
(Muito hem.) 

Nao havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussao. 

Posto a votos foi approvado o requerimento. 

INFORMAgOES SOBRE AS ESTRADAS DE FERRO DA 
BAHIA E PERNAMBUCO 

Proseguiu a discussao adia la do requerimento 
de Sr. Saraiva, pedindo informagSes sobre a es- 
trada de ferro da Babia. 

O Si-. Fernaiitles <la Ounlia pro- 
nunciou um discurso. 

Ficou a discussao adiada pela bora. 

PR1MEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAQAO DE MATERIA ENCERRADA 

Votou-se e foi approvada e adoptada para passar 
a 3a discussao a proposigao da Camara dos De- 
putados, n. 47 de 1887, declarandoqueaotenente 
do 3° regimento de cavallaria ligeira Antonio 
Facundo de Castro Menezes sera contada antigui- 
dade de posto, de 29 de Novembro de 1880. 

0 Sr. Castro Carreira, pela ordem, requereu 
dispensa de intersticio para a 3a discussao da pro- 
posigao. 

Consultado, o Senado concedeu a dispensa pe- 
dida. 

FORQAS DE TERRA 

Entra em 2a discussao o art. 1° da proposta do 
Poder Executivo, convertida em projecto de lei 
pela Camara dos Deputados, sob n. 7do corrente 
anno, flxando as forgas do terra para o anno 
flnanceiro de 1889. 

O Si-. Visooude de Polotas s— 
Vindo discutir o projecto de fixagao de forgas de 
terra, so por pouco tempo passara o Senado pelo' 
enfado de ouvir-me. 

Devo repotir, Sr. presidente, o que desta tri- 
bumo tenho dito em relagao a disciplina e vo- 
luntariado do exercito ; e o fago porque, apre- 
ciando a seriedade com que o nobre Ministro da 
Guerra encara a ardua tarefa da administragao 
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dos negocios que Ihe foram conflados, presume 
que nao descuidara essas questoes que sao vitaes 
para o exercito. 

Que a diociplina nao 6 boa e que o volunta- 
riado nao presta, nao precise demonstral-o, ppr 
tel-o feito o illustrado Ministro da Guerra no 
seu relatorio. "Ahi se ve que de Fevereiro a 
Dezembro do anno passado foram processadas 
571 praqas por faltas graves, podendo por isso 
conjectiirar quo mais de 3000 seriam corrigidas 
nos quarteis por faltas leves.' 

A conclusao pois a tirar deste facto 6 que o 
voluntariado nao nos da bons soldados, e que de- 
vemos por isso acabar com olle, pondo em ex- 
ecuoao a lei n. 25E6 de 26 de Setembro de 1874, 
sem a qua! nunca teremos exercito digno do fim 
para que foi creado o que tao avultada despeza 
faz ao Estado. 

0 Sr. Avila:—Apoiado, com as necessariasmo- 
di flcapOes. 

0 Sr. Visconde de Pelotas.—0 nobre Minis- 
tro da Guerra diz-nos tambem que f dtam 1.700 
pragas... 

OSr. Thomaz Coeliio {ministro da guerra):— 
Hoje excedem de 2.000 pragas. 

O Sr. Visconde de Pelotas... para ocompleto 
da forga decretada para o exercito, numero que 
augmentara constantemente em consequencia das 
baixas por conclusao de tempo deservigo, mortes, 
desergoes, etc., e, si o governo nao tomar pro- 
videncias promptas, em muito pouco tempo 
achar-se-a sem exercito. 

Lembra o Sr. Ministro no seu relatorio que tern 
o recurso, si for insulMente o numero dos apre- 
sontados para o servigo, de mandar nroceder ao 
recrutamento forgado ; mas, si esta decisao for 
transitoria, o nobre Ministro nao lograra o fim 
que deve ter em vista, porque em menos de um 
anno tori novos claros nas ttleiras do exercito e 
si o tornar permanente, obrigado pel is circum- 
stancias, o recrutamento forgado tera tanto de 
vexatorio quanto de odioso. 

E nisto vejo uma razao mais para que so de 
execugao a lei do sorteio. 

E' de esperar, Sr. presidente, que o honrado 
Ministro nas promogOes que fizer so se deixe 
levar pelo mais severo espirito de justipa, nao 
esquecendo que so commette grande erro quando 
se promove, mormente ao poslb de general, quern 
nao tern capacidade para o commando na guerra, 
porque do general, ainda mesmo nao comman- 
dando em cnefe, depende muitas vezes a sorte de 
uma batalha. 

Quando discutirmos o orgamento, occupar-me-ei 
com outros assumptos do Ministerio da Guerra, e 
sera mesmo a occasiao mais apropriada. 

Terminarei, Sr. presidente, felicitando o nobre 
Ministro da Guerra pola rectidao com que tem 
dirigido os negocios de sua pasta, bera compre- 
hendendo que nao so deve, nao se pdde tozer po- 
litica no exercito, porque isso traz como conse- 
quencia nocessaria dividil-o em vencedores e 
vencidos; 

O Sr. Dantas:— 0 exercito d nacional. 
O Sr. Visconde de Pelotas:— E' so nessa qua- 

lidade de servidores da patria que elle deve ser 
considerado. 

O Senado me desculpara polo tempo que tao 
mal Ihe flz perder. (Nao apoiados.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCOS DE EMISSAO 

O Sr. Presidente doclarou prejudicado o re- 
querimento do Sr. Ribeiro da Luz, pedindo o adia- 
mento, para a sessao de hoje,* da 2a discussao do 
art. 1° do projecto do Senado, letra E de 1887, 
sobre buncos de emissao. 

Continuou a discussao do artigo. 

O iSi". V iseonilo de Onro IPreto j 
— Sr. presidente, venho tomar em consideragao 
as.observagSes do nobre senador pelo Rio de Ja- 
neiro, acerca do projecto de que fui o mais hu- 
milde signatario. 

A impugnagao de S. Ex. nao foi tal que nos 
tirasse toda a esperanga de vel-o apadrinhado- 
com seu o voto, nos mesraos termos em que pre- 
tendemos redigil-o, ou com as alteragoes que pa- 
recerem couvenientes. 

A respeito de dous pontos importantes esta- 
mos ja de pleno accdrdo : o nobre senador re- 
conhece a deflciencia do nosso meio circulante, e 
nao admitte a unidade bancaria. 

S. Ex. declarou-se sectario da multiplicidade 
dos bancos de emissao, o que 6 signiflcativo, 
attenta a sua qualidade de director, desde muitos 
annos, do um estabelecimento, queja gozou d'a- 
quelle privilegio. (Apoiados.) 

Nao navendo assim divergencia entre nos so- 
bre estas ideias capitaes, facil sera, creio, combi- 
narmos quanto ao mais, dadas as devidas expli- 
cagbes. 

O honrado collega que encetou brilhantemente 
esta discussao, mostrou com admiravel clareza 
quaes osintuitos do projecto, cuja iniciativa per- 
tence-lhe, dando ao mesmo tempo as razbos por 
que nao podemos aceitar in toium as emendas 
propostas pelas illustradas comraissoes de legis- 
lagao e fazenda, e desejamos modiflcal-as. 

Nao tenho, portanto, necessidade de occu- 
par-me com estes assumptos, quo nao podia elu- 
cidar tao perfeitamente corno 5. Ex.; irei direito 
as objeegbes ou duvidas do illustro senador, 
que hontem fez bonita estreia. 

S. Ex. nao contesta a necessidade de medidas 
legislativas, que permittam organizarem-se entre 
nbs bancos de emissao; entende, porem, que 
na ordem de ideias attinentes ao eredito, nao 
occupa a creagao de bancos de emissao o pri- 
meiro logar, sinao o terceiro, cabendo a pre- 
cedencia aos de eredito agricola e hypothecario. 

Convenho, Sr. presidente, na indispensabilidade 
de todas essas providencias ; sem ellas o futuro 
que nos espera sera tristissimo; nao julgo, 
porbm, aceitavel. nem natural, nem logica, a 
colldcagao que Ihes da S. Ex., e consequente- 
mente a direcgao que aconselha aos estudos e 
deliberagbes do Senado. 

Ao contrario, penso que antes _de tudo de- 
veraos cuidar dos bancos de emissao, pois com 
elles nao poderemos ter nenhuns outros, em con- 
digbes de bem preencherem seus fins. 

Si na opiniao do nobre senador e escasso o meio 
circulante de que dispomos, nao bastando para as- 
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operagoes que ora se fazem, e menos para as que 
S3 deve fazer, como, antes de augrnental-o, quer 
crear bancos agricolas e hypothecarios f ! 

Que moeda hao de por em gyro esses novos es- 
tabelecimentos, si a que possuimos nao chega 
para os que ja funccionam i Com que dinheiro 
abastecera S. Ex. as novas cartelras, sinao des- 
falcando as existentes em tamanlios apuros 'S 

0 nobre senador pondere, que si para consti- 
tuir os futures bancos reduzir os depositos actuaes, 
correra o risco de (Jesencadeiar uma crise grave, 
ou de alargar a somma de papel-moeda, "o que 
sera .tambem deploravel. (Apoiados.) 

Desde que os bancos que o nobre senador, como 
todos dos, deseja ver em actividade, destinam-se 
a soccorrer a lavoura de prompto, e mister que 
elles encontrem logo oquillo de que a lavoura 
precisa, isto 6, mais dinheiro disponivel. 

Hayendo dinheiro disponivel, atd os bancos 
que ora temos podem prestar-lho relevantes ser- 
vices ; mas nao havendo, nem elles, nem quantos 
se for mem. 

Creiar, portanto, bancos agricolas e hypothe- 
carios, de preferencia aos que fornegam-lhes a 
raoeda de que care gam, equivale, pormitta-me o 
nobre senador dizel-o, a montar pesado maehi- 
nismo sem suppril-o de motor, ou a querer que 
caminhe um homem de bragos e pernas atados. 

Dir-me-ha S. Ex. : o dinheiro podera vir-nos 
do estrangeiro, e da melhor especio — a metal- 
lica; ou do gyivorno, pelo accrescimo de producgao 
da sua fabnea de papel-moeda . 

Realmente, em qualquer das duas fontes pode- 
mos haurir os meios de acgao dos novos bancos. 

Mas, si recorrermos a segunda aggravaremos 
uma situagao anormal e perigosa, augmentaremos 
outras difflculdades com que lutamos, —as prove- 
uientes do papel inconversivel, que todos sentem 
e procuram remediar, difflculdades que exacta- 
mente o projecto trata de remover. 

Resta a primeira : affluencia do numerario es- 
trangeiro. Ora, para obtermol-o ser-nos-ao exi- 
gidos grandes sacriflcios. E, demais, acredita o 
nobre senador que elle se demore entre nos 
muito tempo, conjunctamente com uma moeda 
flduciaria depreciada, e quando o saldo das nossas 
transacgoes com o estrangeiro 6 contra nos? 
(Apoiados.) 

Nao; voltara pelo mesmo caminho, mais de- 
pressa do que vier, e flcaremos nas raesmas, 
sinao em peiores condigoes. 

Conclusao: os bancos agsicolas e hypothe- 
carios somente poderao organizar-se, depois dos 
de emissao ; o nobre senador tenta inverter a 
ordem natural das cousas, prop6e-se construir 
uma pyramide comegando pelo apice. 

Eu comprehenderia, Sr. presidente, que co- 
gitassemos do bancos agricolas e hypotheca- 
rios, antes dos de emissao,- si mais adiantados 
fossem os nossos costumes comfnerciaes. 

Tivessemos acompanhado os progresses de 
outros paizes a esse respeito, e os nossos meios 
de circulagao seriam sufficientes. 

0 movimento das transacgoes de uma praga 
commercial nao so regula pela raoeda que 
effectivamente nella gira. Em Londres pagam- 
se e recebem-se milhdes, sem que uma libra 
esterlina saia da bolsa ou do cofre em que se 
acha.Segundo Newmarck, os negrocios alii se 
liquidam por meio de lettras, do ordens de 
pagamento ou de cheques, na razao de 90%, 

per bilhetes de banco na de 9, e por dinheiro 
de contado na de 1 0/o. 

0 mesmo acontece em Pariz, em Hamburgo, 
New-York, S. Francisco e outros grandes cen- 
tres commerciaes. 

Sabe o Senado que reliro-me a instituigao mo- 
derna das Clearing House, ou camaras de com- 
pensagao. 

Temos, porventura, alguma cousa que com ellas 
se parega ? 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
Nem na praga do Rio de Janeiro. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto Diz bem 
V. Ex. : nem nesto nosso emporio commercial. 

Sr. presidente, quando dirigi a pasta da fazenda 
tentei transplantar para aqui essa instituigao, 
Como ensaio e estimulo, ordenei que fossem re- 
cebidos na alfandega da Cdrte, em pagamento dos 
direitos, cheques sobre os bancos, ja visados pelas 
respectivas directorias, e que diariamento se os 
remettesso ao Banco do Brazil, para sorem en- 
contrados na conta corrente do Thesouro. 

A medida agradou, pdz-se em pratica, e con- 
tinuou em escala ascendente, porem ridicula. Eis 
aqui a prova : devo-a a obsoquiosidade do digno 
inspector da alfandega o Sr. conselheiro Sampaio 
Vianna. 

No oxercicio de 1879-1880 a renda liquida dessa 
repartigao foi de 41.388 contos do rdis, para a 
qual concorrerara 687 cheques na importancia de 
5.564 contos ; no exercieio de 1884-1885 recebe- 
ram-se 929 cheques, representmdo 5.252 contos 
para uma renda de 39.214; em 1885-1886 a renda 
foide 41.269 contos, os cheques 1.273 sommando 
6.415 contos, e finalmente em 1886-1887 tendo-se 
arrecadado 46.025 contos, os cheques nao exce- 
deram de 1.487, valondo 8.509 contos. 

Ignoro qual foi o resultado em 1887-1888, o 
mesmo si a ordem ainda.esta em vigor. 

0 Sr. Visconde de S. Luiz do Maranhao ; — 
Como ensaio nao foi raau. 

0 Sr. Viscondede Ouro Preto: — Acho-o in- 
signiticante; a proporgao devia ser a inversa. 
Sr. presidente, nao so nao temos habitos quo 
dispensem grande massa de numerario, mas 
temol-os que o exigem em maior quantidade do 
que em outros paizes, para o que tambem con- 
correm as nossas grandes distancias, a falta do 
transacgoes commerciaes entre as povoagoes do 
interior, e a disseminagao da populagao. 

Na Europa e nos Estados-Unidos ninguem 
guarda sinao poquenas somraas, destinadas as des- 
pezas de alguns dias; aqui d o contrario ; todos 
trazem no bolso, ou conservam na gaveta quan- 
tias mais ou menos avultadas, de que nao c ire- 
cem immediatamente. Fazem-n'o todos, desde as 
classes mais elevadas atO o operario, quo pbe as 
suas economias em uma cinta, a espera de oppor- 
timidade para saccar uma letra em favor da fa- 
milia ausente. 

\ em isso em parte de nao existirem entre nos 
estabelecimentos de credito, onde so possa com 
facilidade depositar e retirar quaesquer quantias. 

0 resultado 6 que uma certa massa do di- 
nheiro, que se nao pode bem calcular, mas e con- 
sideravel, — flea inerto, retirada da circulagao e 
a diminue. 

Tudo isto prova nao podermos organizar bancos 
agricolas ou hypothecarios, sem augmentar-se o 
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meio circulante. (Apoiados.) Sr. presidente, com 
relacao ao nosso papel-mooda occorre uma cir- 
cumstancia especial. Diz-se que o papel-inoeda 
nao ernigra, mantendo-se sempre dentro das 
fronteiras do paiz a que pertence. 

Ao papel mooda brazileiro acontece o contrario; 
sahe do Imperio e viaja. Quem so der ao trabalho 
de compulsar os manifestos dos vapores que 
nos vem do Rio da Prata, verificara que todos 
elles conduzem-nos grandes sornmas em notas 
do Thesouro. 

0 Sr. Silveira AIartixs : — Correm em toda 
a campanha do Estado Oriental. 

0 Sr. Visconde db Ouro Preto: —Aqui csta 
uma note, quo recebi a pou^os momentos, e a 
meu pedido l'ornecou-mo o London and Brasilian 
Bank. 

DeJulho do anno passado a Fevereiro ultimo 
so esse estabelecimento recebeu, daquella^prove- 
niencia, 200 contos de rdis em notas do Thesouro. 
Como ello recebom-nas outros, e aid casas parti- 
culares em maior escala. 

Esta circula?ao extra-territorial concorre para 
tornar mais deflciente o nosso meio circulante. 
(Apoiados.) 

Uma concessao farei, Sr. presidente, ao nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, a quem respondo: 
nao posso convir que de preferencia aos bancos de 
emissiio cuidemos do credito agricola ; admitto, 
pordm, que providencieraos a respeito de ambos 
simultaneamente. 

E parece-me que nao ha nisso nenhuma dif- 
flculdade. 0 credito agricola de que falla S. Ex., 
e que mais convem fomentar e desenvolver desde 
ja, 6 o mobiliario, isto 6, aquelle que fornegadi- 
nheiro ao lavrador, sobagarantia dos seus in- 
strumentos do trabalho, das suas machinas, 
animaes, fructos armazenados ou ainda pendentes. 

Ora, as bases necossari is para elle foram 
assentadas pola lei de 1885, que creou o penhor 
agricola, sem dopendencia de tradigao e remogao 
do objecto sobre que recahisso. 

Fui dos que mais se esforgaram para ver con- 
sagrado na legislagao esse principio, que nos 
paizes mais adiantados sempre julgou-se a mola 
real do credito agricola. 

Desgragadamento nao tern sido praticado atd 
hoje, o porque ? 

Em parto por nao ter sido bem... 
0 Sr. Visconde de S. Luiz do M^ranhIo: — 

Eu tambem tratei disto. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto;— Desgraga- 

damente... 
0 Sr. Pereira da Silya:— Nao tem dado re- 

sultado. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto: — ... nao 

tem sido praticado atd hoje, e porque ? 
0 Sr. Pereira da Silva :— Pelas exigencias 

da escriptura. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto Em parte 

por nao ter sido bem comprehendido, mas prin- 
cipalmente por culpa do governo. 

0 Sr. Visconde de S. Luiz do Marakhao:— 
Apoiado. 

0 Sr. Visconde de Ouro_Preto;— 0 regula- 
monto expedido para execugao da lei niio corres- 
pondeu aos seus intuitos, creando embaragos a 
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sua plena realizagao, ou melhor, burlando-os com- 
pletamente. 

Pego liconga ao Senado para dar-lhe conheci- 
mento de algumas observagoes que flz a esse 
respeito, em um pequeno livro que publiquei, e 
no qual previ o que aconteceu. (LS.) 

« 0 decreto do governo que regulamentou-a 
(a lei de 5 de Outubro de 1885) limitou ao tempo 
do dous annos o penhor agricola, com o que nao 
interpretou bem o pensamento do legislador, 

Determinando prazo curto para esse contracto, 
nao podia tor elle em meiito reduzil-o tanto. 

A ninguem favoreoe mais o credito, e nem ha 
quem mais necessite do seu adjutorio do que o 
pequeno lavrador, que de posse de modesto sitio, 
e munido dos instrumentos proprios para lavral-o 
derruba a matta, levanta a rude choupana e langa 
a terra a sementeira. . 

Feliz reputar-se-a o corajoso dosbravador, si 
no primeiro anno puder assegurar a propria sub- 
sistencu para o segundo, no qual alias forgo- 
samente terade saldar o debito contrahido, sob a 
garantia daquelles instrumentos, ou da colheita 
em que espera ver convertidas as suadas bagas 
da froute adusta! 

Tao mingoado prazo ioipossibilita, para elle, 
semelhanto recurso! 

Deixando de fixar o maximo do termo, nos 
contractos pignoraticios agricolas, em cinco annos 
e o minimo em tres, o poder executivo nem com- 
prehendeu as vistas do legislador, nem deu a essa 
concepgao a elasticidade indispensavel para rea- 
lizar todos os seus fecundos resultados. 

Infelizraento, nao e este o unico ponto em que 
o regulamento n. 9549, pelo espirito restrictivo 
de que resonte-se, impede que o penhor agricola 
exerga em toda a plenitude sua acgao prolicua. 

Detormina o art. 107, § 2*, que elle somente 
p6de constituir-se por escriptura publica ou por 
acto judicial. 

Nao tendo a lei designado a forma que deveriam 
revostir taes contractos, ipso facto permittiu que 
se effectuassem por todos os meios de direito, 
pelos quaes estipulam-se convengOes e conseguin- 
temcnte tambem pelo escriptr particular. 

E d isto tanto menos contestavel, quanto e certo 
que o codigo commercial aceita-o para o penhor 
mercantil, o no animo dos autorescla lei, como no 
de todos os homons eminentes, que em outros 
paizes se tem preoccupado de fomentar o credito 
da lavoura, predominou a convicgao de que para 
conseguil-o 6 mister collocal-a em condigoes 
identicas as do comraercio, que sempre encontra 
os recursos de que precisa, offerecendo alias ga- 
rantias menos solidas. 

Nao d facil atinar com a justiflcativa de seme- 
Ihante limitagao, que priva os agricultores de 
mais uma facilidade e os obriga a despezas que 
podiam poupar. 

0 receio do antedatas, em prejuizo de terceiros, 
nao era razao procedente, porque a simulagao 
soria convenientemente acautelada e prevenida 
com a exigencia do reconhocimento das assi- 
gnaturas por official publico, em prazo determi- 
nado, sob pena de nao Valer o instrumento. 

A indispensabilidade do registro, para que 
possa valer contra terceiros, exigida na lei, dja 
um entrave, um embarago, quo redunda em pre- 
juizo da classe que devia favorecer. 

Si nao depende do registro o penhor civil, si 
igualmente dispensa-o o commercial, por mais 



130 aKnaes do senado 

avultada que seja a sua importancia, porque 
imp61-o ao acricola ? 

Formalidade inutil, incommoda, vexatoria e 
dispendiosa, nao ha motive para reclamal-a do 
agricultor, quando o commerciante della esta 
isento. 

0 reeeio de abusos ? Mas que iostituigao os ex- 
clue ? Qual melhoramento nao occulta em si 
grandes perigos — de par com as vantagens que 
produz ? 

No tocante a actividade e aos interesses priva- 
dos do cidadao, o dever do legislador e reprimir 
o abuso, respeitando a liberdade em suas mais 
amplas manifestagoes.* 

Sr. presidente, mantenho ainda hoje estas con- 
vicgoes, cujo fundamento ninguem contestara. 

Si o penhor agricola, q com elle o credito mo- 
biliario da lavoura, nao se generalisou, o princi- 
pal culpado foi o governo, com o seu espiritode 
meticuiosa descontianga, com as suas theorias 
acanhadas e restrictivas. 

Ora, nestas condigoes o que cumpre fazer ? E' 
obvio: 1°, corrigir os defeitos do regulamento; 
2°, animar os bancos a effectuarem contractos 
dessa natureza, o que conseguir-se-a estabele- 
cendo-o como condigao de auxilios, que pode e 
deve prestar-lhes, sem grande sacrittcio do Tlie- 
souro, antes em proveito das rendas publicas. 

Os bancos auxiliarao por sua vez os commis- 
saries e estes a exemplo seu hao de iniciar trans- 
acgoes sobre penhores agricolas, verificando pela 
pratica que ha ahi uma innovagao utilissima para 
elles proprios. 

Objectar-se-me-ha: o penhor agricola nao offo- 
rece garantias, porque pode ser facilmente 
desviado. Mas porque nao olferecera garantias, si 
as da em outros paizes ? 

Porque nao, si as tern o penhor civil e o 
commercial, que tambem se constituem sem a 
tradigao do objecto, que contimia na posse do 
devedor ? 

Estas duvidas nascem de preconceitos que nao 
tem razao do ser. 

Senhores, como fundou e desenvolveu o go- 
verno francez o credito agricola nas suas colo- 
nias ? 

Creando bancos de emissao, com a garantia de 
titulos da renda publica, e permittindo-lhes era- 
prestar sobre penhor de fructos pendentes. Elel-o 
para os mesmos fins que nos preoccupam, e em 
cireumstancias analogas as nossas. 

Fel-o para proteger os favradores de canna de 
assucar, prejudicados pela aboligao da escra- 
vidao. 

Eu pego licenga ao Senado para communi- 
car-lho o que a esse respeito diz um escriptor. 
Estas leituras (folheando um Hvro) sao fatigan- 
tes... 

0 Sr. Visconde deS. Luiz do Maranhao: — 
Mas instruem muito. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— ... mas em 
certos assumptos nao se pode prescindir dellas. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro:— E' a expe- 
riencia alheia. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Queira o 
Senado attender. (Le.) 

« A lei de 30 de Abril de 1849 qualiflcou estes 
estabelecimentos de bancos de desconto e deposito, 
mas na realidade nao eram sinao bancos de cir- 

culagao, porque, a parte a sua missao agricola, 
seu trago caracteristico era uma emissao de papej 
flduciario. 

« As attribuigoes ordinarias de um banco de 
desconto nao teriam alimento nas colonias ; era 
preciso tornar a nova instituigiio util por o utros 
lados, e nao perder de vista quo o flm principal 
era reconslituir o trabalho da terra, abandonada 
pelos ner/ros que se tornar am livres. 

« 0 emprestimo sobre colheitas pendentes, diz o 
mesmo escriptor, b a fundagao do credito agricola, 
quo hoje funcciona regularmente em tres das 
colonias francezas. 

« Os resultados no ultimo anno bancario ja li- 
quidado foram estes: 

« Na Martinica os emprestimos olevaram-se a 
3,324,414 de francos, cuja quasi totalidade fo 
paga nos vencimentos, so estando em atrazo 
36,602 francos. 

« Em Guadeloupe os atrazos de pagamento 
dao-se em 41,729 francos de emprestimos que 
eleVaram-so a 8,466,997. 

< Na Reuniao — emprestimos3,136.935 francos, 
atra os de pagamento — 80,000 francos. 

Ficarao assim justificadas as provisoes de 
Horacio Say, quando com essas creagOes pro- 
curava, segundo dizia, reanimar o trabalho agri- 
cola. viviflcar o commercio e fazer reapparecer o 
credito, onde a rnuito tempo jaz a aniquilado. 

Para conseguirmos resultados identicos sinao 
superiores, bastnria quo o governo solicitasse das 
camaras autorisagao para fazer certos favores aos 
bancos, sob condigao de por sua vez eraprestarcm 
a lavoura sobre fructos pendentes e por juro 
modico. 

A aboligao passou em seis dias; mais nao seriam 
precisos para attenuar as suas consequencias, si o 
governo quizesse. 

Active, pois, o nobre senador os seus amigos 
dogabinote ; pega-lhes quesemovam, que sahiara 
daespecie de lethargo em que se aclwm, e em 
pouce tempo desapparecera um dos motivos, alias 
improcedente, por quo julga inopportuna a 
creagao do bancos de emissao. 

O Sr. Jo ao Alfredo (presidente do conselho) : — 
V. Ex. sabe que o governo cuidou e cuida seria- 
mente desta questiio. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:—Sei que 
V. Ex. tem muito boas intengOes, porbm atb 
agora nadainiciou. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : — 
E' justamente por ser uma cousa seria, que o go- 
verno quer primeiro assegurar-se da execugao. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto : — E visto 
que ainda nao iniciou — 6 que a execugao nao esta 
segura. Ora, nesse caso permitta-me o nobre 
senador que, como collega, tome a liberdade do 
dar-lhe um conselho. 

Quer S. Ex. remover as dilliculdades que hoje 
encontra ? Promova, polos meios a seu alcance, 
que as diroctorias dos bancos componham-se de 
homens que comprehendam as verdadeiras neces- 
sidades da quadra, o estejam habilitados para sa- 
tisfazel-as. 
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O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Nao 6 esse o assumpto de quo trato e para elle 
falta-me competencia. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto; — Perdoe- 
me V. Ex., vou dizer-lhe como pode fazel-o. 

0 Banco do Brazil reformou os sous estatutos, 
e o requeriraento pedindo a approvagao da re- 
forma pende, ha mezes, de decisao do governo, 
como 6 notorio. 

Resolva o nobre presidente do conselho essa 
questao Ja por demais demorada; a reforma ha 
de trazer subsiituiQao do pessoal director, e 
talvez S. Ex. encontre entao quem melhor o 
coadjuvo. 

0 Sr. Pereira da Silva;—0 Banco nao 6 
culpado. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto: — Nem eu o 
afflrmo; (ago apenas conjecturas, baseado no 
que 6 geralmente sabido. 

Senhores, eu nao estou, 6 excusado d;zel-o, nas 
confldencias do ministerio ; opposicionista, nao as 
procuro, nem as quero. Aprecio os factos reve- 
lados ua tribuna, ou na imprensa, e argumento 
com as illagocs que a minha razao descobre e 
aceita. 

Ora, o nobre Ministro da Fazenda por mais de 
uma vez tem declara .'o que esta resolvido a au- 
xiliar a lavoura, para que possa aproveitar a 
colheita deste anno, e faz muito bem, porque nao 
vai nisso o interesse da classe somente, mas o do 
Estado que d'ahi auferira recursos. 

Declarou mais que tinha o sen piano assentado, 
e acaba do dizer-nos que nao agiu ainda, porque 
trata de assegurar a execugao desse piano. 

Sendo assim, urgindo a necessidade, e aggra- 
vando-se de dia para dia, o que concluir-se ? 

E' claro ; si ainda agora nao tem assegurado 
a execugao das ideias assentadas, pois que as nao 
iniciou, alguma difflculdade appareceu-lhe... 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Quero assegurar a execugao. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Mas, a exe- 
cugao depende dos bancos; logo, — 6 delles que 
proveem os embaragos. 

0 Sr. Pereira da Silva.— Nao apoiado. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto— Ou os bancos 

nao comprehendem o pensaraente de S. Ex., nao 
acoitam o seu piano ja assentado, ou fazem exi- 
gencias a que o nobre Ministro entende nao 
dever annuir. 

Nao se explica a macgao do governo, depois 
das suas declaragOes, sem a reluctancia dos 
bancos. 

0 Sr. Pereira da Silva:—Nao ha reluc- 
tancia. 

0 Sr. Visconde de Oumo Preto:— V. Ex., 
assim, fonja a uma conclusao qu® nao g favoravGl 
aos seus amigos do ministerio... 

0 Sr. Pereira da Silva:— Estao estudando. 
0 Sr. Visconde deOuro Preto:—Nao, se- 

nhor; ja estudaram, e tanto que o piano esta 
assentado. 

0 Sr. Pereira da Silva:— Pois si esta as- 
sentado, nao tardara a execugao. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Mas, donde 
vem a demora ? 

0 Sr., Pereira da Silva: — Do Banco nao d. 
0 Sr. Silveira da Motta:— Qual d o piano ? 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto: — Como posso 

sabel-o ? 
0 Sr. Silveira da Motta: — Nao ha piano 

nenhum. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Nao pdde 

deixar de haver, salvo si o governo nao tem sido 
sincero, e esta d a conclusao a que me referi,— 
conclusao que eu nao aceito,e menos pode aceital-a 
o nobre senador pelo Rio de Janeiro. Eu poderia 
duvidar;— S. Ex. nao. 

Admittida a sinceridade do ministerio, d inevita- 
vel concluir quo si a lavoura ■ ainda nao recebeu 
auxilio, a culpa d de um ou de alguns dos bancos." 

0 Sr. Pereira da Silva: —Nao, senhor, nao 
d dos bancos. 

0 Sr. Visconde de quro Preto:— Cumpre 
assignalar o facto, que devera ser levado emcon- 
ta, quando nos vierem pedir qualquer concessao. 

0 Sr. Silveira Martins:—Ja espera isso ? 
0 Sr . Visconde de Ouro Preto : —Nao espero ; 

receio. Mas, Sr. presidente, vamos por diante. 
Inquiriu o nobre senador: estara o typo, em que 

modelou-se o projecto, de accdrdo com as circum- 
stancias do Imperio ? 

Poderia simplesmente dizer-lhe em resposta—os 
autores do projecto pensam que sim, e conti- 
nuarao a pensar, ate quo se demonstre o con- 
trario. Essa demonstragao o nobre senador nao a 
fez, I 'mitando-se a proclamar sua predilecgao por 
ban(A s de fundo metallico. 

Nao me contentarei, pordm,com a simples allir- 
matixa, e vou provarquo nas actuaes circum- 
stancias nao se pode organizor bancos de emissao, 
entre nos, sinao nos moldes do projecto e emen- 
das annunciadas. 

Tao versado nestas materias, porque a theoria 
reune longa pratica na administragao de estabe- 
lecimentos de credito, o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro nao ignora que, posta de lado a liber- 
dade absoluta de emissao, que nenhum paiz 
ainda consagrou, quatro sao os systemas atd hoje 
conhecidos o experimentados em bancos de 
emissao. 

0 primeiro systema d — o dos bancos officiaes, 
organizados como repartigoes publicas, com capital 
do Estado, e dirigidos por funccionarios seus. 

A Russia adoptou-o, mas ninguem sustentara 
que seja exemplo a seguirmos, porquanto importa 
attribuir ao Estado funcgOes que elle nao pode 
bem preencher, incompativeis ate com a sua di- 
gnidade, e que o expoem a riscos e oventualidades 
que deve evitar. 

0 segundo systema, admittido em Franga, d o 
de um grande banco privilegiado, ao qual con- 
fere-se o monopolio da emissao. 

Ha muita gento que estimaria vel-o transplan- 
tado para nos, e ainda mais ser encarregacfa da 
transplantagao, fazendo proraessas magnificas. 

Nao mo fatigarei em assignalar-lhe os incon- 
venientes, visto que o nobre senador e o primeiro 
a repudial-o, e com todo o fundamento, porque 
semelhante instituigao podera realizar muitos be- 
neflcios, mas, alem de outros, offerece gravissimo 
inconreniente: —constituiriano paiz uma entidade 
mais forte que o governo; dominaria o Thesouro. 

Ha, em terceiro logar, o systema mixto, que a 
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Inglaterra preferiu:— um grande banco privile- 
giado, e, a par desse, outros mais pequenos tambem 
privilegiados, em relaQao a certas zonas. 

O nobre senador que nao admitte o privilegio 
de um banco unico, nao pode admittir o de alguns; 
tanto mais quanto este systema reune aos defei- 
tos da unidade bancaria os precaloos da multipli- 
cidade, a qual, como toda a instituigao humana, 
nao 6 isenta delles. 

Si nenhum dos tres systemas podia servir-nos, 
necessariamente teriamos de recorrer ao 4°, nue e 
exactamente o melhor, pois concede a faculdaae de 
emissao a todos os bancos, que subordinarem-se 
as condigoes previamente estabelecidas por lei, o 
que iraporta firmar, nesta ordem do servigos, um 
grande principio — qual o da igualdade perante a 
lei. 

Mas, disse o nobre senador, a emissao a 
cargo de bancos, como os que organisais, nao offe- 
rece garantias satisfactorias. Estas somente se 
encontram nos bancos metallicos, que desejo ver 
estabelecidcs. 

A resposta a esta arguigao exige algum desen- 
yolvimento, pelo que desdeja pego mil desculpas 
ao Senado. 

Comegarei por ponderar ao nobre senador, quo 
si a possibilidade de estabelecerem-se alguns ban- 
cos de fundo metallico entre nos e o que con- 
tental-o-hia, deve S. Ex. dar seu voto ao pro- 
jecto, porquanto nao a exclue, e ao contrario per- 
mitte realisal-a, nao so pelas disposigoes que 
contdm, como principalmente pelas que acrescer- 
Ihe-hao, uma vez aceitas as emendas annun- 
ciadas pelo illustrado Senador Visconde do 
Cruzeiro. 

0 que importa, sinao tornar possivel e aid ne- 
cessaria uma base metallica nos bancos de 
emissao,— a disposigao que os obriga a trocarem 
seus billietes em moeda corrente ? 

Quando, ja por effeito do mecanismo do pro- 
jecto, ja pelo influxo de outras medidas que os 
poderes publicos devem tomar, o papel-moeda 
reduzir-se em larga proporgao, sobretudo quando 
desapparecer, em qual mood i realizar-se-hi 
o troco senao na metallica ? ( Apoiados) 

0 que pretende o projecto nao consentindo 
que a circulagao fiduciaria exceda o valor das 
apolices, e elevando-a ao triplo quando a tota- 
lidade dessas apolices estiver substituida por 
ouro, senao crear incentive para que se fundem 
bancos sobre base metallica ? (Apoiados). 

Logo, o projecto nao contraria, conforma-se 
com o pensamento do nobre senador, e, portanto, 
merece o seu apoio. (Apoiados). 

Si os incentivos que crea nao sao sufflcientes, 
fortalega-os o nobre senador ; imagine outros ; os 
autores do projecto nao julgam ter feitoobra com 
pleta; ao inverso, pedem que a corrijam e aper- 
reigoem (Apoiados.) 

Mas, sincera e francamente, os autores do pro- 
jecto estao convencidos de que, nas condigOes 
do nosso paiz, com uma circulagao fiduciaria 
inconversivel, sob o regimen do deficit perma- 
nente, sem exportagao que chegue para pagar o 
que importa e os compromissos que tem no es- 
trangeiro; abalado ainda pela grande crise por 
que passou, nestas condigOes, digo, os autores do 
projecto entendem que contar com bancos de 
rundo metallico 0 ser pordemaisoptimista, d uma 
verdadeira utopia, — salvo si nos quizermos su- 
jeitar as exigencias e sacriflcios do perigoso mo- 

nopolio, que o nobre senador mui acertadamente 
condemna. (Apoiados.) 

E visto persuadirem-se tambem de que os ban- 
cos de emissao nos sao indispensaveis,' como 
medida mais que util,— salvadora, satisfizerao-se 
com o que podemos ter. Nao desprezaram o que 6 
bom por nao Ihes ser dado alcangar o optima. 

Els a razao da alternativa que o projecto cn- 
cerra; bancos de emissao garantidos por fundo 
metallico, ou por titulos da divida publica 
interna. 

A garantia dos titulos do divida do Estado d 
precaria, disse o nobre senador: seguramente, d 
precaria; mas eu observe a S. Ex.— 1°, nao 
d mais precaria, ou mais fallivel do que aquella 
com que se contentarara, e se tem dado perfeita- 
mente bem, nagOes que dispoem de recursos 
immensamente superiores aos nossos 2° ga- 
rantias que nao sejam precarias nao as ha, nao 
houve, nao havera jamais ! ( Apoiados.) 

Vejamos, Sr. presidente, a que regimen esta su- 
jeita a emissao de billietes bancarios em diversos 
paizes, para dahi inferirmos si o projecto exige 
ou nao razoveis condigOes de seguranga. 

A Russia nao pode offerecer-nps ponto de com- 
paragao, porque, comoja adverti, o seu princi- 
pal estabelecimento do credito d um Banco d 
Estado, que forneceu-lhe o capital, conferindo-lhe 
numerosos e importantissimosprivilegios. A emis- 
sao desse banco nao tem limites flxados na lei. 

Na Allemanha ha um banco privilegiados, o do 
imperio, que pode emittir atd cerca de 273 mi- 
Ihoes de marcos, e alguns outros bancos parti- 
culares, que igualmente podem emitir atd o 
numerototal de 111 milhOes o 1/4 para todos. 

E tes bancos devem ter um fundo de garantia 
igual ao tergo das respectivas emissoes, e repre- 
sentado,—atteuda o Senado, por moedasquote- 
nham curso legal na Allemanha, por titulos de 
obrigafao da caixa imperial, por ouro em barra, ou 
moedas estrangeiras. 

Assim, a garantia metallica nao chega a cobrir 
nem o ter^o da emissao, pois essa garantia do tergo 
pode consistir no todo ou em parte, em titulos de 
divida nacioml. 0 resto, ou mais propriamente, 
a parte principal da emissao reputa-se perfeita- 
mente segura pelo capital dos bancos e valores de 
suas carteiras. 

Na Austria-Hungria a emissao bancaria esta 
subordinada a lei de 27 de Junho do 1878, pro- 
mulgada por occasiao de renovar-se o privilegio 
do Banco Austro-hungaro. 

A emissao, diz a lei, deve guardar para com 
as reserves do banco proporgao tal, quo o habilite 
a desempenhar plena e exaetamente a obrigagao 
de trocar os seus bilhetes A vista e em moeda me- 
tallica . 

Entretanto, essa emissao, atd 200 milhdes de 
florins, pode ter como reserve letras de cambio, 
effeitos descontados ou outros valores d primeira 
ordem. Do 200 milhdes para cima, pordm, so d 
permittida, quando seja garantida porsomma cor- 
respondente de ouro e prata amoodados, ou em 
barra. Estes bilhetes terao curso legal o for- 
gado. 

Na Belgica o banco dossa denominagao deve ter 
em caixa especies metallicas na razao da terga 
parte da respectiva emissao e de quaesquer outros 
compromissos depagamento d vista. Todavia, com 
autorisagao do ministro das flnangas, pode, em 
casos excepcionaes, descer abaixo daquelle limite, 
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isto 6, ter em reserva menos da terfa parte da 
emissdo e dividas exigiveis de prompto. 

Os bilhetes do Banco da Belgica t^m curso legal. 
Na Hespanha o banco principal emitte ate o 

quadruple) do metal existente em seus cofres, e 
os bilhetes gozam de curso leg 1. 

Na Noruega a emissao pertence exclusiva- 
mente a um banco, e o seu limite varia conforme 
o fundo por cuja conta d feito. Assim, o banco 
pode emittir, sobre o seu capital primitivo, na 
razao de 5 para 2, isto 6,250 para 100; sobre o 
capital proveniente de lucros accumuludos, na 
razao de 3 para 2, ou 150 para 100; e sobre o fundo 
de reserva nesta mesma proporgao. Os bilhetes do 
Banco da Noruega gozam tambem do curso 
legal. 

Na Suecia o Sveriges Riksbanh pode por em 
circulagao bilhetes no valor de 30 milhOes de 
cordas, garantidos pelos valores do teu activo, 
comtanto que tenha nos cufres uma reserva 
motallica de 13 milhOes e 800 mil cordas, e, 
portanto, pouco mais de um terqo da emissao 
maxima. Acima daquelle algarismo, pordm, 
pode emittir atd a importancia do metal em cofre 
e pelos creditos do banco no estrangeiro. 

A lei de 1° de Abril de 1864, que concedeu ao 
Banco Nacional da Hollanda o privilegio exclu- 
sive de emissao, preceituou que a importancia 
total dos bilhetes do banco e das demais res- 
ponsabilidades a resgatar, inclusive os saldos 
das contas correntes, deveria ser coberta por uma 
reserva em numerario ou metaes em barra, cuja 
proporgao seria determinada por decreto real. 

Pois bem; essa proporgao foi estabelecida, e 
recentemente ainda mantinha-se, na razao de 
2/5, isto e, na razao de 40 % dos compromissos do 
banco. Isto, note o Senado, na prudente, sen- 
sata e cautelosa Hollanda. 

O Banco Nacional do Italia pode emittir uma 
somma, que reunida a totalidade das dividas 
pagaveis a vista nao exceda o triplo dos seus 
fundos metallicos em prata e ouro. 

A16m do Banco Nacional ha naouelle paiz cinco 
outros, que gozao da faculdade de emissao e 
constituem o conhecido conzorcio, que tanto 
cooperou para a obra da uuiflcagao e ongrande- 
cimento da patria italiana. Estes bancos sao 
obrigados a depositar um tergo do seu capital em 
titulos de renda do Estado, e a ter em caixa 
somma de moeda corrente igual ao tergo do 
computo total de seus compromissos. 

Conseguintemente, no Banco Nacional da Italia, 
dous tergos, e nos demais que formao o conzorcio 
um teroo da emissao nao encontra garantia espe- 
cial ou privilegiada nem em reserva metallica, 
nem em titulos de renda, nem em quaesquer 
outros offeitos commerciaes de_ facil realizagao; 
a garantia do seu resgate nao e outra senao a 
que assegura a dos seus compromissos ou respon- 
sabilidades em geral, — a solvabilidade desses 
bancos. 

O Banco de Inglaterra submetto a sua emis- 
sao as regras estabelecidas no celebre acto de 
1844, promovido por Peel : ellanao podeexceder 
aos encaixes em ouro e mais 14 milhOes de 
libras sterlinas, que em parte representam a di- 
vida do governo, e em parte titulos ouiros, prompta 
e facilmente descontaveis. 

Os Bancos da Escossia regulam-so por um acto 
de 1845, que applicou-lhes, com algumas modih- 
cagOes, o regimen do Banco de Inglaterra. 

Quanto ao de Franga, nao esta subordinado a 
outros preceitos, no exercicio do monopolio de 
emittir bilhetes, sinao as medidas de prudencia e 
cautella quetodo o banqueiro deve observar, e a 
um certo limite para a somma que pode langar na 
circulagao (hoje 3.500 milhOes de francos), 
e isto mesmo quando as suas notas gozam do 
curso forgado, e ao valor represonlativo das 
raesmas notas, que nao podem descer de 
determinada quantia. 

Ainda quo o encaixe metallico do Banco de 
Frang i seja muito superior ao do Banco de In- 
glaterra, e seus recursos immensos, gragas ao 
monopolio de que dispOe, 6 bem de ver, que 
uma grande parte da sua emissao tambem repou- 
sa na intelligente e discreta direcgao do estabele- 
cimento, na respeitabilidade e solvabilidade que 
todos Ihe reconhecem. Ea prova 6 que, como o 
seu emulo d'albm Mancha, por vezes achou-se a 
bordi do abysmo da fallencia, que evitou soccor- 
rendo-se ao curso forgado. 

Deixando outros paizes da Europa, como a 
Suissa, Portugal, onde poderiamos encontrar 
tambem instructivos pontos de comparagao, para 
nao tornar-me demasiadamente oxtonso, apre- 
ciemos em tragos largos o que occorre na Ame- 
rica acerca de garantia das emissSes bancarias. 

Cabe a precedeucia aos Estados Unidos: com 
a energia e audacia caracteristicas de tao po- 
derosa raga, elles promoveram em 1863 a creagao 
dos seus bancos Nacionaes e de Estado, para 
acharem os recursos necessaries a tremenda 
luta da secessao. 

Exactamente como as instituigoes politicas que 
adoptaram, os Estados Unidos fundiram os seus 
estabelecimentos de credito emissores nos moldes 
de verdadeira confederagao, tendo por base a 
mobilisagao dos titulos de sua immensa divida 
publica consolidada. 

Os bancos de emissao norte-americanos di- 
videm-se, como disse, era Nacionaes, organisados 
de accdrdo com as resolugfSes do Congresso, e 
de Estado, em conformidade com as leis de 
cada um dos membros da Uniao. 

Os bancos nacionaes sao de tres categorias : os 
da Cidade Imperial, New-York, os das grandes 
cidades denominadas de resgate ou reserva (Re- 
serve cities, Redemption cities) e os bancos cha- 
mados provinciaes (Country Banks). 

Cada banco provincial 6 obrigado a escolher 
um dos das cidades de reserva para encaregal-o 
do resgate, ao par e a vista de seus bilhetes, e 
contiar-lhe parte das suas reservas. Por sua 
vez os bancos destas cidades devem designar 
algum dos de New-York, para os mesmos fins. 

De parte minudencias que nao importao maior 
esclarecimento da materia, as condigOes da emis- 
sao consistem no seguinte : 

Os bancos depositam no Thesouro titulos da 
divida publica fundada, e recebem em troca bilhe- 
tes atd o maximum de 90 % do seu valor no- 
minal. 

Si a cotagao dos tilulos desce a baixo do par, 
sao obrigados a reforgar os depositos com outros 
titulos ou com moeda legal. 

As operagOes da emissao estao sujeitas a 
llscalisagao de um funccionario superior. A 
falta de resgate ao par e a vista de qualquer 
titulo determina ipso facto aliquidagao do banco 
que nella incorre. 

Dada a liquidagao por esse ou qualquer outro 
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motive, os titulos publicos sao vendidos para 
com o sou producto amortizar-se toda a circula- 
Qao do banco, que 6 obrigado a completar as 
differengas que houverem com 03 recursos ja 
realizados do seu activo, ou exigindo dos accionis- 
tas que refagam 0 capital das suas acgOes. Para 
tornar-me mais claro, Direi que 0 accionista de 
um banco de emissao nos Estados Unidos, no caso 
de fallencia, e obrigado pelo duplo do valor 
nominal de suas accOes. Daqui resulta que 0 
capital primitive, sobre 0 qual baseou-se a emis- 
sao, pode ser reconstituido, si for insufflciente 
para resgate total da raesma emissao. 

Bscusado 6 dizer que os abuses commettidos na 
emissao sao severamente punidos, para 0 que 
esta 0 inspector da circulagao revestido de efflca- 
zes faculdades. 

Tres mezes depois de haver sido presente ao 
Senado 0 projecto, que so agora discutimos, oc- 
correu aos nossos vizinhos da Repub'ica Argentina 
o mesmo pensamento que tiveramos. Resolverara 
eiles adoptar huma organisagao bancaria inspirada 
pela concepgao norte-americana com asmodifi- 
cagoes, que a diversidade de circumstancias re- 
queria. 

Si me nao engano, a mensagem do Poder Ex- 
ecutive ao Congresso Nacional, recommen- 
dando-lhe a adopgao da lei e offerecondo-lhe 0 
projecto ja elaborado, d de Setembro do anno pas- 
sado. Nao perderam tempo as camaras argentinas 
a nova lei ja esta em execugao desde 0 comego 
do anno, sendo suas principaes disposigdes as se- 
guintes: 

As companhias ou associagdes regularmente 
constituidas, que em qualquer ponto do territorio 
quizerem emittir bilhetes, garantidos por 
fundos publicos, depositarao no Banco Nacional 
o prego em ouro de titulos correspondentes a 
somma que pretendam langar na circulagao. 

0 Estado cede-lhes estes titulos a 85 % do valor 
nominal, e paga alem da amortizagao annual de 
10 %, juros tambem annuaes de 4 1/2 em ouro, 
vencidos semestralmente. 

0 governo pode adiantar os titulos, antes mes- 
mo de realizar-se 0 pagamento do respective prego. 

Em ambos os casos a junta do credito publico 
expede os titulos, que sao entregues a officina 
inspectora para guardal-os, por conta dos bancos 
a que pertencerera, como garantia da emissao. 

Em troca recebem 03 bancos os bilhetes, que 
a repartigao de fazenda manda preparar. 

Estes bilhetes tem curso legal 0 forgado em 
toda a republica, por seu valor par, e serao re- 
cebidos em pagamento de quaesquer impostos 
nacionaes ou provinciaes. 

Os bancos nao poderao langal-os qa circulagao, 
sem estabelecerem previaraente um fundo de 
reserva de 100/oemouro, que annualmente sera 
augmentado com uma parte dos lucros liquidos. 

Tambem o Chile modelou os seus bancos de 
emissao pelo typo norte-americano, com modi- 
flcagSes apropriadas as suas peculiares circum- 
stancias. 

Ora Sr. presidente, V. Ex. 0 esta vendo, a ligao 
que se colhe desta longa resenha 6 que em todos os 
Estados a garantia da maior parte dos bilhetes de 
bancos de emissao consiste, principalmente, nao 
so nos titulos de divida publica, mas em outros 
valores commerciaes de facil desconto, e que as 
reservas metallicas em geral nao representam 
mais de um tergo da emissao. 

Nao vejo em que — garantias de tal ordem se- 
jam superiores as que offerece 0 projecto. Enu- 
meremol-as. 

Antes de tudo ponderarei, que as notas dos 
novos bancos nao terao curso forgado; acei- 
tal-as-a quem quizer e tiver conflanga nellas. 
Portanto, para os timidos ou suspeitosos nenhum 
perigo havera, rejeitando-as. 

Donois, releva lembrar que a emissao nao 
exceae, e tao somente igual ao valor nominal das 
apolices depositadas, exactamente como os 14 
milhoes de libras em bilhetes, que 0 banco de 
Inglaterra pode langar na circulagao, excedentes 
ao seu fundo metallico. 

Mas essas apolices, diz 0 nobre senador, podem 
baixar no mercado, reduzindo-se assim a ga- 
rantia. E', porem, justamente, para occorrer a 
essa eventualidade, que o projecto determina 
que os bancos conservem nos seus cofres, em 
moeda corrente, 20 % da emissao. Esse 20 Vo 
cobrirao a differenga das cotagdes. 

Demais disporao os bancos dos recursos, que 
hao de provir-lhes de todo 0 activo, augmen- 
tado com os proventos que resultarem da pro- 
pria emissao, proventos que multiplic;ir-se-ao 
proporcionalmente a somma das operagdes rea- 
lizadas. 

Estas garantias, ja 0 confessei, podem falhar, 
mas sao pelo menos tao seguras como as dos di ver- 
sos bancos, cujo mecanismorapidamentedescrevi. 

Nao falham tambem as consistentes em re- 
servas metallicas ? 0 que nos ensina a historia 
dos dous grandes bancos, sempre invocados como 
exemplo, da Inglaterra e da Franga ? Ensina que, 
apezar da somma immensa de euro que possuem, 
e de seus extraordinarios recursos, mais de uma 
vez viram-se a borda do abysmo da bancarrota, 
que evitaram langando mao dos expedientes 
oxtreraos do morosidade nos pagamentos, pela 
contagem de moeda a moeda, e do curso forgado 
por muitos annos. 

OSr. Pereira ta Silva;—Isto tem sido por 
circumstancias extraordinarias; por causa de 
revolugSes politicas. 

0 Sr. Visconde de Ouro Prbto;— Pois eu 
direi ao nobre senador, que tambem s6 em cir- 
cumstancias extraordinarias os titulos do Estado 
depositados pelos bancos do projecto, descerao 
abaixo dos 20 °/0 em moeda, reservados em suas 
caixas. 

Sao precarias as garantias, Sr. presidente, 
repetil-o-ei, mas tambem 0 sao todas asimagi- 
naveis, por quo a este respeito a verdade 6 expres- 
sada por um economista moderno, Charles Gide, 
nestes termos: 

« A final de contas tambem nem um dos sys- 
temas imaginado^ pode garantir completamente 0 
reembolso dos bilhetes. 0 unico meio efficaz seria 
exigir que conservassem os bancos sempre um en- 
eaixe metallico igual nao so a importancia dos 
bilhetes emcirculagao, como a de todos os seus de- 
positos. Neste caso a garantia, em verdade, seria 
absoluta, mas tambem os bancos nao serviriam 
para mais nada. Nao poderiam utilisar-se dos 
capitaes fluctuantes do paiz, porque limitar-se-iam 
a amontoal-os nas casas fortes. Nao poderiam eco- 
nomisaro numerario, porque 0 bilhete nao seria 
sinao um titnlo representativo. Em summa nao 
serviriam mais ao credito. 

« Quem quizer usar do credito, devera resi- 
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guar-seaos inconvenientes, que Hie sao proprios. 
E' pretender a quadratura do circulo tentar 
reunir ao mesrao tempo as vantagens do credito 
as do dinheiro de contado. Um exclue o outro. » 

Tolere o nobre senador uma citagao mats, que 
como esta devera agradar-llie, por ser tambem 
de eseriptor da sua escola. 

Estudando a solidez dos bancos inglezes, Stan- 
. ley Jevons diz que as espeeies nelles existentes 

nao vao al6rn de 4 a 5 % de seus compromissos, 
isto d, da Yigesima ou vigesima quinta parte das 
dividas por que sao responsaveis. Todo o ediflcio 
do nosso commercio, accrescenta elle, repousa 
sobre a seguinte supposigao: — provavelmente 
nunca os freguezes dos bancos terao necessidade 
repentina e simultanea de retirar a vigesima 
parte da moeda que podem exigir. Nenhuma le- 
gislagao pdde remediar este estado de cousas. » 

Senhoros, si o projecto nao serve, corri- 
jam-n'o; — dii-o-ei uma e mil vezes, emen- 
dem-n'o, e aperfeigoem os que mais puderem e 
souberem. 0 que nao se pode admittir d que 
o adiem, ou rejeitem, sem que o substituam. 

Estarmos a lamentar todos os dias as difficul- 
dades quo nos assoberbam, e nada ousar para 
removel-as, nao d patriotico, e nem digno ! A 
vida d a luta. 

Nota por nota, exclamou o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro, eu preflro a do Thesouro ! E tern 
razao na preferencia ; tambem eu a daria. A 
questao, pordm, nao d essa e sira de saber si para 
supprir a deflciencia do raeio circulanto d melhor 
augmontaro papel-moeda, com todo o seu cortejo 
de males, aggravando a depreciagao de todaa 
massa oxistente, ou creiar bilhetes de banco, que 
nao tdm curso forgado, e sao conversiveis nessa 
mesma moeda, que por tal forma ir-se-a gra- 
dualmente reduzindo, e subindo de valor, atd 
equip irar-so ao ouro. 

Nota por nota, d preferivel a do Thesouro, 
mas o augmento das notas do Thesouro difflcul- 
tara cada vez mais o respectivo resgate, ao 
passo que a nota do banco contribuira para 
apressal-o. 

Ide i com o vosso proj'ecto, increpou-nos o nobre 
senador, augmentar a massa do meio circuiante ! 

Assim d, com effeito. Mas nao a augmentaria 
tambem o banco metalico, que tanto deseja S. Ex. ? 
Demais, nao d justamente o intuito, o flm do pro- 
jecto augmentar o meio circuiante, que o proprio 
nobre senador, como assignalei em prineipio, re- 
conhece ser insufficiente ? A arguigao, pois, nao 
accusa um defeito, assignala uma qualidade, 
urn requisite indispeusavel, dado o mal que o pro- 
jecto curou de remediar, a necessidade que pro- 
pdz-se satisfazer. 

Note-se, pordm, senhores, que esse augmento 
nao tera as proporgOes que o nobre senador apon- 
tou, isto d, — na<i duplicara a emissao. Para 
a(Firmal-o, d preciso nao ter lido o projecto com 
attengao; porqumto, suppondo-se que se emittam 
logo os200,000 contos que elle autorisa, emittidos 
elles, ipso facto serao incinerados 100,000 de 
papel-moeda. 

O Sr. Pereira da Silva;—A emenda apre- 
sentada hontem traz esse resultado; mas o 
projecto duplicava. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:— E' engano 
de Y. Ex., porque o projecto tambem acautelava 
o resgate do papel-moeda, mandando applicar-lhe 

a differenga de juros das apolices, o imposto 
sobre dividendos de sociedades anonymas, e os 
saldos que se verificassem. Qualquep que fosse a 
escala, em que por taes meios se effectuasse o 
resgate, desde logo seria impossivel a duplicagao 
que o nobre senador imaginou. 

O Sr. Visconde do Cruzeiro:—Eo projecto 
tinha autorisado o governo a contractar com 
qualquer dos bancos o resgate. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:—Exactamente; 
e, portanto, ve o nobre senador que nao tera razao. 

O projecto sobrecarrega o Thesouro com des- 
pezas novas, quaes os juros das apolices e a fa- 
bricagao dos bilhetes, observou ainda o nobre 
senador. 

Quanto as despezas da fabricagao dos bilhetes, 
o nobre senador enganou-se pela segunda vez, 
porque correrao por conta dos bancos. 

O Sr. Pereira da Silva: — Nao fallei nisso. 
O Sr. Visconde de Ouro Preto:— Nesse caso 

desculpe-me; pareceu-me tel-o ouvido, e tomei 
apontamento. Mas, nao se referiu tambem ao 
juro das apolices? 

O Sr. Pereira da Silva;— Isso sim ; o go- 
verno hoje nao paga nada. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:—Com effeito, 
Sr. presidente, o projecto traz esse augmento de 
despeza,masd encargo quo nao poderia evitar, 
de,de quo tentasso qualquer operagao para amor- 
tisar o papel-moeda. Pugara por isso 4 '/a %. 
Pergunto ao nobre senador : um emprestimo 
interno, ou externo, nao flcaria mais caro, do quo 
apolices ao par o 4 '/, de juro ? A censura, por- 
tanto, nao precede. 

Vamos assistir, disse o nobre senador, a um 
carjwval bancario, o paiz serainundado de notas. 

Sr. presidente, a phrase carnaval bancario sera 
chistosa, mas por muito velha, perdeu todo o 
merecimento. Carnaval & ja uma palavra por 
assim dizer tabellioa: a todo o momento empre- 
gam-na; — falla-se em carnaval flnanceiro, car- 
naval politico, carnaval religioso, etc. 

Onde, por6m, descobriu o nobre senador, como 
consequencia do projecto, o seu carnaval bancario ? 
Julga acaso, que si elle passar, serao emittidas 
notas variadas, de diversos padroes, de matizes 
differentes ? 

O Sr. Pereira da Silva :— Abuses de bancos, 
e maiores com a multiplicidade de bancos. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto: — Nao se de- 
clarou V. Ex. inimigo de privilegios e monopolios, 
e sectario da multiplicidade de bancos de emissao 
com fundo metallico ? Logo... 

0 Sr. Dantas;— E' contraproducente. 
O Sr. Visconde de Ouro Preto: — ... logo o 

seu systema tambem promoveria o carnaval! 
Eu pego que sejamos coherentes ! 

Tambem 6 imaginaria a inundagao de notas de 
que se arreceia o nobre senador. A inundagao 
nito pdde dar-se, por isso que o projecto limita a 
emiS5ao total a 200,000 contos, e proye de modo 
que ao seu langamento precederaa ineineragao de 
100,000 em notas do Thesouro. 

Si, pordm, uma circulagao de cerca de 300,000 
contos, a que flcara reduzida, inclusive as notas de 
Banco do Brazil, esgotando os novos bancos a sua 
faculdade, afflgura-se ao nobre senador uma 
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inundacao, nas suas maos esta evital-a, emen- 
dando o projecto paraainda mais limitar a somma 
a emittir. (Apoiados.) 

Sr. presidente, objecgao mais sdria do quo 
todas estas que acabo de examinar, fez o nobre 
senador pela Bahia o Sr. Fernandes da Cunha, 
quando em aparte disse — vede bem; com o regi- 
men dos bancos norte-americanos facilitareis as 
fallencias espantosas.que se dao no paiz de origera! 

Na verdade, ha fallencias numerosissimas, col- 
lossaes, espantosas nos Estados-Unidos. Mas, por- 
que assim acontece ? Pela actividade immensa 
das transacqSes, que alii se realizam, pelo desen- 
volvirnento tambem collossal e espantoso da in- 
dustria e do commercio. No meio de tantos nego- 
cios, de tantas emprezas, de tao vertiginoso 
movimento mercantil, nao admira, e natural, b 
infallivel que muitissimos desastres occorram. 

0 Sr. Dantas:— Quanto maior ea navegaqao, 
maior b o numero de naufragios. 

0Sr. Viscondebe Ouro Preto:—Temos exem- 
plo de casa. Ha villas e cidades do interior, onde 
nunca houve uma quebra, nunca formou-se urn 
processo de fallencia, tao usual na praqa do Rio 
de Janeiro. 

Mas, donde vem isso? Deque os negociantes 
do Rio de Janeiro sejam menos prudentes, menos 
habeis e seguros que os do interior? Nao; vem 
simplesmente de quo o commercio aqui e im- 
mensamente maior. 

Nem b exacto, senhores, que os bancos norte- 
americanos sejam os promotores, ou as victimas 
das crizes que se dao no seu paiz... 

0 Sr. Silyeira Martins:—Ao contrario re- 
sis tem as mais formidaveis como de 1873... 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto: — E como o 
tremendo — krack de New York em 1884. 

Fallencias dos bancos norte-americanos ! Mas, 
a contar de 1863 alii constituiram-se entre bancos 
Nacionaes e bancos de Estado, mais de 5, 000, e 
quantos falliram ? Pouco maisde 100 ! (Apoiados.) 

Assim nos estivesse destinadi igual sorte ! 
Senhores, este sy stem a tem funccionado perfei- 

tamente durante o decurso de quasi um quarto de 
seculo ; por elle modelaram-se milharei de esta- 
belecimentos,que poderosamente concorrerao para 
o prodigioso progresso do commercio, da indus- 
triae da agricultura (apoiados)-, para consolidaqao 
do credito do Estado ; para o rapido decresimento 
de seus enormes encargos, fazendo baixar o pre- 
mio do dinheiro, dotando a naqao com uma solida 
circulaqao fiduciaria, eenchendo oscofres publicos 
de saldos avultadissimos, que nao sabem como 
applicar ; esse systema, em flm, creou os princi- 
paes factores da sorprehendente prosperidado 
dessa naqao de modernos Titaes ! 

Pois nao valera a pena ensaial-o entro nbs ? 
Pois estaremos sempre aferrados a rotina? 

Senhores, no manejo dos negocios publicos b 
precise conflar alguma cousa a fortuna ; e pre- 
ciso ter coragem e audacia. 

As reluctancias que encontra o projecto nao 
tern razao de ser; nascem do receio que aos 
timidos inspira tudo o que b desconhecido. 

Os navegantes primitivos, diz um escriptor, 
observando a curva longinqaa que formara as 
aguas do oceano, acreditavam que velejando 
sempre para a frente aflnal precipitar-se-iam 
em um abysmo; um dia ousaram aproar para 

o desconhecido, e nao eahiram no abysmo, — des- 
cobriram novos mundos e riquezas sem par! 
(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. OToSLo Alfredo presidente do 
conselho) nao vem pronunciar-se sobre o pro- 
jecto que se acha em discussao, e nao acudira 
neste momento ao convite que Ihe fez hontem o 
nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro: 

O Sr. Pereira da Silva :— Nao flz convite a 
V. Ex... 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
nao o ouviu ao nobre senador ; disseram-lhe que 
S. Ex. assim se tinha exprimido. Mas nem esse 
motivo tem o orador para fallar agora. 

Nao quer, entretanto, deixar passar a occasiao 
de dizer algumas palavras, explicando os apartes 
que deu, e em resposta a reclames que se pro- 
duzem na tribuna do Senado e na imprensa. 

Parece que do ministerio actual se exigem 
milagres, que nenhum fez no Brazil e talvez 
nenhum tera feito em outros paizes. 

Toda a toa vontade e todo o esforgo que pode 
empregar em bem da patria, desconflando sempre • 
das suas habilitaqoes e recorrendo aos mais ha- 
bilitados, as melhores autoridades theoricas e 
praticas — toda essa boa vontade, todo esse es- 
forgo do orador nao tem bastado para uma so- 
lugao tao prompta e elticaz quanto poderia de- 
sejar. 

O governo nao desconhece agora, nem desco- 
nhecia antes, a necessidade urgente_ de propor- 
cionar auxilios a lavoura, na occasiao em que so 
diz aggravada a sua crise, a qual alias vem de 
longe, pelo que b uma inexactidao afflrmar que a 
crise da lavoura, a sua deticiencia de credito ou 
de capitaes, data da Lei 13 de Maio: as diffleul- 
dades da lavoura vem de annos anteriores e 
manifestavam-se de modo mais assustador do que 
presentemente. 

OSr. Dantas:—Apoiado. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho)-. 
— O governo nao creou pela sua proposta con- 
vertidaem lei uma situagaonova; achou-a creada. 
Pareceu ao governo, para atalhar a insubordi- 
nagao, a insurreiqao que ja nao podia ser punida, 
e as desordens nas fazendas ; para evitar lutas 
de odios e vingangas, devia estabelecer o regimen 
pacidco da liberdade e do trabalho sob as leis 
economicas. 

Seja como for, o governo nao desconhecia 
que com a transformagao do trabalho era preciso 
acudir a necessidade que a lavoura sente de 
numerario para pagar os salaries dos trabalha- 
dores livres. 

Alguma cousa disse o orador no seu relatorio a 
este respeito e—embora a libertagao dos escravos 
se tivesse precipitado, do que hoje se faz um 
crime do governo, quando o crime b de todos... 

O Sr. Marquez de ParanaguA : — Oh ! felix 
culpa ! 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
... e o e principalmeute de ambas as casas do 
parlamento — o governo nao contava com a 
prompta votagao'da lei; mas'nao se descuidou, 
nem se descuida de dar os remedies possiveis 
nas circumstancias actuaes. 
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Appella para o nobre senador que acaba de 
fallar, appella para os seus illustres col leg-as 
autores do projecto, os nobres scnadores Visconde 
tto Cru/.eiro, Visconde de Ouro Pre to e Conseiheiro 
Lafayette. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro:—E' inteiramente 
exacto. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do comelho) 
estudou esta questao de auxilios a lavoura e 
chegou a um resultado, fructo desse estudo. 
Disse a SS. EEx.; « De tudo quanto me occorre 
e vejo lembrado, o que prefiro d este ineio, que 
6 meu ; eu o subm -tto a apreciiiqao, a critica doS 
meus honrados colleges ; nao tenho amor proprio, 
e, si me podem indicar idea melhor, aceito-a 
dosde ja». 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro;—V. Ex. tem 
mostrado muito emponho nesta questao. 

0 Sr. JoXo Alfredo (presidente do conselho), 
proseguindo, recorda que os illustres senadores, 
que sao verdadeiras autoridades, consideraram a 
proposta ou a id da do orador, e disseram: « Nao 
vemos no memento outra cousa mais prorapta para 
fazer. » Ueconhecerara, porem, com o orador quo 
este nao podia tratar da idda offerecida ao con- 
selho ou a critica de SS. EEx. sem que um inter- 
mediario se encarregasse de negociar com os 
lavradores os auxilios pecuniarios de que elles 
precisam. 

Dahi em diante, serapre interessado pela ques- 
tao, onviu o orador a capitalist is, banqueiros, 
commissarios, emflm a pessoas que Ihe podiam 
dar opiniao para cbegar a resultado satisfactorio. 

Em occasiao como esta, cada cabeqa, cada sen- 
tenga,e cada senteugamais ou racnos determinada 
pela ordem de interesses em que se move cada 
um dos eonselhoiros. Nao foi fac'il apreciar quem 
poderia desde logo executar o pensamento do 
orador; vai referir-se ao Banco do Brazil,que tem 
um representante no Senado. 

0 Banco do Brazil aceitou a idba que o orador 
Ihe offerecia, mas propunha, como condigao 
annexa.a renovagao dasua carteira hypothecaria 
mediante certos favores; Acredila que esta ex- 
pondo com toda a exactidao. 

0 Sr. Pereira da Silva:—Nao fez como con- 
digao, mas lorabrava. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
ontao aproveita a occasiao—porque isto Ihe ser- 
vira—p ira perguntar si o Banco do Brazil se en- 
carregaria do dar os auxilios a lavoura. mediante 
penhor agricola, independentemente das outras 
vantagens que se referem a carteira hypothe- 
caria f 

OSr. Pereira da Silva;—Conforme nos con- 
versamos, tinha-so aceitado essa base. 

O Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): — 
Perdde o nobre senador; nao e occasiao para 
apreciar o que se passou entre o orador e os re- 
presentantes do Banco; o que Ihe pareceu fd 
que o Banco do Brazil nao aceita uma cousa sem 
outra. 

0 Sr. Pereira da Silva: — Nao, senhor, 
aceita. 

OSr. JoXo Alfredo (presidente do conselho): — 
Bern; nao d a idba que o orador tinha, on que 

v. ii 18 

1 Ihe flcou da conversa com os representantes do 
Banco. 

0 Sr. Pereira da Silva :—Lembrou a reforma 
da carteira hypothecaria. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): — 
E V. Ex. responsabilisa-se pela aceitagao da idda 
do goveruo pelo Banco do Brazil, sem qualquer 
reforma no que diz respeito a carteira hypothe- 
caria ? 

0 Sr. Pereira da Silva:— Nao posso dizer 
assim. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Perdoe o nobre senador... o orador nada 
costuma asseverar sem a maior certeza; tra- 
tava pura e simplesmente dos meios de facili- 
tar o penhor agricola aos lavradores; um dos 
Bancos ouvidos indirectamente prestava-se a 
isto com certas condigOes, que nao vem a propo- 
sito examinar; o Banco do Brazil, pordm, nao 
duvidava tomar a si o servigo, mas ajuntava- 
Ihe a renovagao da sua carteira hypothecaria 
media: .te favores novos. 

0 Sr. Pereira da Silva:— Nao, senhor: se- . 
parava. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Pois entao melhor para o orador, e estima ter 
obtido esta declaragao; em todo caso observara 
que a resposta que pode obter do B mco do Brazil 
d de poucos dias, e que o accordo a que elle 
houver de cbegar com o governo depende da refor- 
ma dos seus estatutos. 

0 Sr. F. Belisario da um aparte. 
0 Sr. Pereira da Silva :—Lembrava a dispensa 

da multa por nao ter completado os 25.000:000? 
de hypothecas; e lembrava iunovar os contratos 
por mais 14 aunos. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) ; 
—Queira perdoar o nobre senndor ; para que o 
Banco do Brazil esteja isento desta multa, basta 
alargar as suas transacgOes nessa especialidade; a 
multa vem exactamente por mu) queror elle fazer 
operagOes de credito real. No diaem que elle qui- 
zesse alargar as suas transacgoes nao teria multa. 
{Apoiados.) 

portanto, o Senado que o orador nao en- 
controu essas facilidades que se suppoem, e que * 
precisou de tempo para descobrir o intermediario a 
quem o governo conliasse a prestagao de auxilios 
a lavoura. 

O Sr. Scares Brandao ;—De todo o paiz ? 
O Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho) 

diz que cuida de uma justa distribuigao para todo 
o Imperio... 

OSr. Soares Brandao :—Estimo muito ouvir 
esta declaragao de V. Ex. 

O Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : — 
... porque considera os direitos e necessidades 
da l.voura das differentes provincias. 

Dizia que tinha uma idb i que Ihe parecia sim- 
ples, para cuja realizagao o governo podia estar 
prompto dentro de alguns nias; que o governo, 
porem, nao ha de realiz ir eota idda por si mesmo, 
precise de um intermediario.* 

E ja disse ba-tante para que o Senado e o pu- 
blico saibam que nao foi faoil descobrir o inter- 
mediario e que.o orador teve de considerar con- 
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digoes qua careeiam de exame, e relativas a outra 
ordeia de negoeios. 

Couversou-se sobre algumas bases para -ue 
depois se chegasse a nm accdrdo deflnitivn. 

Continuou depois rtisto a ouvir os hotnenspra- 
ticos, os represontantes de to la, as classes mais 
ou menos interessadas uo estado actual da la- 
voura e nos auxiliosque setenhamde nrestar-lhe. 

Em assumptos desta ordem o orador antes quer 
que digam que 6 demorado, qua hesita a respeito 
das providencias, do que formular uma proposta, 
convertel-a em lei, sendo esta inutil, ou fazer 
negoeios que nao faria, allirma, quaesquer que 
fossem as circumstancias. 

Muita gente pensa ser facilimo ao governo 
dispor para tal tim de parte do emprestimo quo 
esta em Londres. 

Tern respoudido que seria mais facil deixar que 
Hie tirassem o sangue das veias do que desviar 
das suas applic iqOes legms um real que fosse do 
emprestimo contrahido 0 emprestimo foi lev m- 
tado para certo e deterrainado fim e ha de ter so 
esta applicagao. 

Demais, si o governo se resolvesse a langar 
mao de parte do emprestimo para acudir a 
lavoura, que aconteceria ? Dava 20.000:000$, por 
exemplo; dahi a pouco seriam insulFirientes: mul- 
tipi^or-se-iam as exigencias ate 30, 40 mil contos 
e mais. 

O Sr. Silveira-da Motta;— Nem o governo 
o podia fazer. 

O Sr. F. Belisario:—Seria legal si o parla- 
mento decretasse, 

O Sr. Joao Alfredo (president/} do conselho) 
entende que, desde que o governo do Brazil se 
dirige aos capitalistas estrangeiros e contrahe 
um emprestimo para certos e determmados tins, 
nao deve dar a esse emprestimo outra appli- 
cagao. 

O Sr. Jaguaribe;—Apoiado. 
O Sr. Joao Alfredo (pre idente do conselho): 

—No caso de que o parlamento eutenda que 6 
precise obter meios para novas despezas, voto 
outro emprestimo ou decrete maiores impostos, si 
o estado do paiz os comporta. 

O que se diz per toda a parte e que a lavoura 
, precisa de dinheiro de contado irnmediatamente. 

O Sr. Soares Brandao : — Esta e a primeira 
de todas as necesndades. 

O Sr. Joao Alfredo (prcsidente do conselho) :— 
Comtudo.p' rgunta qual & o th mmaturgo que neste 
mnmento. poderia offerecer meios diversos dos 
que o orador lembra, isto e—a constituigao de 
fundos sufflcientes para acudir d^sde ja, mediante 
o penhor agricola, as necessidades mais iustantes 
da lavoura, e era larga eseala a organizagao ef- 
fectiva do credito real liypothecario ? 

Nao sabe com que outros meios podera o go- 
verno acudir a lavoura e quizera que Ih'os indi- 
cassem. 

No sentido das ideas que tem enuueiado pre- 
tende propor uma lei, mas, antes de fazel-o, quiz 
assegurar-se da possibilidade, -ou antes, certeza 
da sua execugao. 

Quando se levantam certas reclamagoes que 
tomam o caractor de intimagao, chegando-se a 
awuturar que o governo nao cumpre com os seus 
deveres, nem comprehende a gravidado das cir- 
cumstancias, tem o orador o direito de dizer quo 

nao se esta empregando sinao uma arma do 
opposigao. 

Convencer-se-ha da sua supposta falta quando 
Ihe indiearem melhores iddas e processo mais 
expedite. 

Julgou necessario dizer da tribuna do Senado o 
que tem expendido, porque hoje leu em jornaes 
respeltaveis a exigencia, ja e ja, do auxilio ii 
lavour i ; e tal exigencia, assim come as censuras 
pela demora, se reproduzem nesta easa. O 
hour dosen idor que precedeu o orador na tribuna 
sabe que o governo nao se descuidava, e nao 
tem maior preoccupagao que a de auxiliar a 
lavoura : sabe que o orador recorreu aos conselhos 
eautoridade de S. Ex. para Ihe indicar alguma 
eousa melhor e mais prompt ). 

Como annunciou, o orador interveiu no debate 
somente para nao deixar passar sem resposta 
immediataas censuras que ouviue para assevtrar 
daqui ao Brazil que o ministerio nao esqueceu 
o seu dever, que o ministerio nao sabe fazer 
milagres e naohesitara dizer ao primeiro thauma- 
turgo, que se apresente com remeclio prorapto o 
efficaz (isto serh um acto de patriotismo dos rai- 
nistros actuaes) : — « AM tendes as posigdes 
olticiaes ! » 

O !Si-. 1{i'>(,ii-i> fia diz que sub- 
sistem os motives pdos quaes hontern requereu 
verbalmente que fosse adiada a discussao desta 
projecto. 

Tendo as honradas eommisstSes apresentado 
emend sque foram impugnadas pelos autores do 
projecto, nao era possivel quo se encerrasse a 
discussao ■sem que qualquer membro das honradas 
commissSes viessc j istiticar as emendas olfereci- 
das. Entretanto ninguem pediu a palavra para se 
oppor as razoes adauzidas pelo nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, e por isso o orador insistiria 
em um novo adiamento si o regimento da casa 
o permitisse. 

Pareca que a materia que se coutdm no art. 1° 
do projecto nao esta porfeitamente elucidada. 
Este projecto constitue um todo, o qualquer 
emenda olferecid i sobre algumas disposigQes al- 
tera o mecauismo total. 

Ve-so que o governo dove fazer, pelo systema 
do projecto, emissao de apolicos atd a somma de 
200:000$000. Para que essas apolices sirvam de 
base a emisiixo dos Bancos, disi)0e-se em um dos 
artigos que, feita a em'ssao pelo governo, os 
Bancos que se organizarem erapregarao a im- 
portancia das apolices, que devem ser de 4 1 /2 %, 
no resgate do apolirees da divida publica de 5 0/o. 
Pel i emenda das nobres commissOes a importan- 
cia paga pelos Bancos ao governo, relativa as 
apolices emittidas, deve ser empregada no res- 
gate do papel-moeda ; mas o nobro senador pelo 
Rio de Janeiro (o Sr. Visconde do Crnzeiro) bem 
fez sentir que tal emenda contrariava os intuitos 
do projecto, que principalmonte consistem na 
maior elasticidade do meio circulante. Dahi ori- 
ginou-se, por parte do mesmo honrado senador, 
uma idea de transacgao, intermedia aos dous 
•ilvitres : e sobre esta especie de accordo assim 
proposto 6 que convem que se manifestem as 
honradas commissOes o o governo, pelo orgao do 
nobre Ministro da Fazenda. 

Si prev decer essa idda do proposto aceSrdo, 
isto e, si o producto da venda das apolices liver 
de serompregado metado na substituigao do apo- 
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lices de 5 -'/o por outras de 4 1/2 %, o outra me- 
tadena cimiliigao—quedest ;v) vai dar o governo 
a essa metade da importancia das apolices emit- 
tidas ? 

0 (Jue dissa o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
foi ipie o governo devia introduzir de novo na 
circulagao o dinbeiro reeebido ; mus, neste caso, 
cumpre attender a que so da uma venda de apo- 
lices, recebe o governo metade dessa sornina e a 
Assemblda Geral nao legisla sobro o destino que 
deve tor semelliante quantia. 

Por outro ludo, observa qne licara muito oneroso 
ao Thesouro o meiu lembrado do se orgauizarem 
os Bancos mediaute nova emissao de apolices por 

■parto do Estado. Qualquef quo seja o numero 
delsas apolices, ainda com o j iro de 4 1/2 %, nao 
ha duvida que a divida publica fundada tera de 
crescor tanto quanto for o fundo desses Bancos, o 
quo pode chegar ate ii somma de 200 mil contos. 
Ora, assim flea o fhesouro oijrigado a pag.ir an- 
nualment ■ osjuros correipondentes as apolices 
einittidas. Occorre, portanto, ;io espirito do orador 
uma duvida sbria: pode ser iniciado no Senado 
um projecto que autorize tal emissao de apolices, 
com o respoctivo servigo dej iros, nao se encon- 
trando na rend i ordinar a saldos para cccorrer a 
semelliante despeza, nem tarapouco havendo im- 
postos creados par. esse flm ? 

E qual a compensagao que por todos esses sa- 
crillcios recebera o Estado ? 

Segundo o projecto, so se emproirara pan o re- 
colhimento das notas do governo 1/2 isto 4, 
a differenga de jm os que vai de 4 1/2 para 5, 
continuando a disposigao da lei do orqamento em 
vigor, quo detorrnina qne o imposto do sello seja 
applicado ao re=,g.ite do p pel-moed t. Deseja o 
orador que o Sr. Ministro da Fazonda deel u'e : 
l0, si nas actuaes circurastancias o Thesouro e 
conveniento votar uma lei que do mais de 200.000 
contos oleve a divida fundada ; 2°, si S. Ex on- 
contra na renda do Estado os recursos necessarios 
para occorror ao pagamento do juros quo tern de 
resultar dosta grande einissiio. 

Mais'uma observ>gao: si acaso se julga qne 
entre nos nao se podem ostabelecer Buncos do 
emissao, e que e preciso tnnsplantar da Uniao 
Americana para o Brazil os Bancos alii conheci- 
dos por —nacionaes—e que tem o seu fumlo capi- 
tal em apolices, qu d a razao por que'no project' 
nao se dispOe quo esses Bancos fagam acqiiisigao 
das apolices ja oxistentes no mercado? Fagariara 
mais 1/2 "/o, 6 vordade, mas o Estado nao iria 
realizar uma avultada emissao, aug.mentiindocon- 
sideravelmente os compromissos provonientes da 
divida fundada. 

Limitando-se a estas observances, tem o orador 
proencliido o prazo regulamontar dos trabdlios, 
e aguarda, na proxiraa sessao, a palavra autori- 
zada nao so das nobres commi-sOes, comodo hon- 
rado Ministro da Fazenda, que em um discurso 
manifesto a desejos de ver fundados outros esta- 
belecimentos de credito que vao em soccorro da 
lavoura. (Muito ham !) 

A discussao licou adiada pela bora. 
O Sr. Presidentb deu para ordem do dia 21: 

Primeira parte (ate 1 //2 hora da tarda) 

3a discussao da proposigad da Camara dos De- 
putados, n. 47 de 1887, declarando que ao tenente 
do 3° rogimento do cavallaria ligeira Antonio Fa- 

i cundo de Castro Menezes, seri contada antigui- 
d ale de posto, de 29 de Novembro de 1880, para 
que votou-se dispensa de interstieio. 

2a dita da proposigao da mesm i Camara, n. 31 
de 1887, autorizando a olevagao da aposentado- 
ria de Avelino Severo de Carvalho e Gama a 
quantia coiTespondonte ao soldo de tenente ho- 
norario do exercito. 

Contmuagao d i 2a discussao da proposta do 
Poder Executivo, convortida era projecto de lei 
pela CAmara dos Deputados, n. 7 do corrente 
anno, lixando as forgas de terra para o anno 
linanceiro de 1889. 

Segunda parte (a i i(2 hora da tarde ou antes) 

Continuagao da 2a discussao do projecto do Se- 
nado, letra E de 1887, sobre bancos de emissao. 

Levantou-se a scssao as 3 floras da tarde. 

iU1 hcmsSo em sei tie .lunlio tie ISSS 

PRESIDENCIA DO SR. VXSCONDE DO SERRO FRIO 

SUMMARIO.— Pedido de informafoes.— Dis- 
curso e reguenmento do Sr. Lima Duarte. 
Discurso do Sr. Joao Alfredo (president.; do 
couselho). Rotirada do requerimento a pedido 
do seu autor.— Informagdes sobre as estradas 
de ferro da Bahia e Pernambuco. Discurso 
do Sr. Correia. Approvagno do requerimento do 
Sr. Saraioa o do additamento do Sr. Visconde 
de Ouro Preto.— Ultima resolugdo do Conse- 
Ihn de Estado plena. Discurso do Sr. Silveira 
Martins. Adiamento.— la parte da ordem do 
dia.— Antiguidade de posto. Approvagao em 
.3a discussao.— Elcoagdo do aposentadoria de 
um tenente honorarto. Discursos dos Srs. Can- 
dido de Olioeira, visconde do Cruzeiro e Sa- 
raiva. Approvagao cm 2a discussao. Dispensa 
de interstieio.— Forgas de terra. Discurso do 
Sr. Henrique d'Avila. Emendas. 2a parte da 
ordem do dia.— Bancos de emissao. Emendas. 
Discurso do Sr. Correia. 

A's 11 1/2 floras da man ha, acharam-se presen- 
tes 32 Srs. senadores, a saber: Visconde de Serro 
Frio, Barao de Mamanguape, Gadoy, Gomes do 
Amural. Castro Carreira, Barao de Cotogipe, La- 
f yetto, Henrique d'Avila, Visconde de Ouro 
Preto, Burros Barreto, Joao Alfredo, Visconde 
de Lamare, Correia, Visconde do Cruzeiro, F.Be- 
its rio, Thomaz Coelho, Fausto de Aguiar, 
Cbristiano Otloni, Lima Duarte, Pereira da 
Silva, Pereira Franco, Visconde de Cavalcante, 
Dantas, Silveira Martins, Jaguoribe, Scares 
Brandao, Ferroira d i Veiga, Itibeiro da Luz, 
Escragnolle Tuunay, Visconde do Pelotas, Mar- 
quez do Paranagua e Viriato do Modeiros. 

Deixaram de comparecer com causa_ par- 
tidpada os Srs. Uch6a Cavalcanti, Barao da 
Estt&cia, Barao de Mamord, Birao do Ma- 
roim, Franco de Sa, P. Octaviano, Paos do 
Mendonga, Lniz Felippe, Siqueira Mendes, Mar- 
quezde Muritiba, Paulino deSouza, Leao Velloso, 
Paula Pessoa e Visconde de Sinimbii. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
ds Srs. Antonio Prado c Barao de Souza Queiroz. 
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0 Sr. Presidexte abriu a ssssao. 
Lou-se a actada sessao antecedentee, nao lia- 

vendo quern sobre ella tizesse observagOes, deu-se 
per approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessao os 
Srs. Visconde do Bom Conselho, Visconde de 
S. Luiz do Maranhao, Candido de Oliveira, Sil- 
veira da Motta, Saraiva, Meira de Vasconcellos, 
Fernandes da Cunha, Vieira da Silva e Ignacio 
Martins. 

0 Sr. 1° Secretrrio declarou que nao haver 
expediente. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

PEDIDO DE INF0RMA5OES 

O Sr. I .inui, Diiai-te:— Em requeri- 
mento que submetti a approvagao do Senado, pedi 
informagOes sobre as providencias que se tinham 
dado para a captura dos indiciadoc no crime de 
tentativa de morte contra o juiz municipal de 
Patos, assim corno os fundamentos em que tinha-se 
firmado o presidente da provincia para transferir 
a s6de da comarca de Pattos para o Carmo. 

Da Secretaria da Justiga recebi as informagoes 
que aquitenlio ; e quanto ao primeiro ponto, ape- 
nas se me manda o inquerito alii feito pelo dele- 
gado da policia do termo, nao constando que 
nenhuma outra providencia tenha sido tomada, 
continuando os criminosos impunes, residindo na 
cidade e a frente de seus negocios. 

Quanto ao segundo ponto, as razoes em que se 
fundou o presideute da provincia para transferir 
a s6de da comarca, diz elle, sao a importancia do 
foro. 

A nao ser, como se dizia, que esse acto fosse 
praticado unicamente para satisfagao de coave- 
niencias politicas, acredito que o presidente da 
provincia nao estava hem informado a respeito 
daquella comarca. 

Si a importancia do foro deve ser avaliadapela 
populagao, claro d que a s^de da comarca rleve 
estar no municipio de Pattos, onde a populagao, 
pelo recenseamento, ultimamente feito, elevn-se 
a 20.000 almas, aopasso que no Carmo nao che- 
ga a 8.000. 

Al&n disto, o municipio de Pattos d muito raaior 
no .^eu territorio do que o do Carmo; pois que 
compoe-se de cinco freguezias e o do Carmo ape- 
nas de duas. 

V. Ex., Sr. presidente, justo como e, e co- 
nhecedor daquelles logares... 4 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:— Tern na 
cabega a geographia ea estatistica da provincia 
e do Imperio. 

O Sr. Lima Duarte; —... concordara era que 
nao foi regular o acto da presidencia transferindo 
a sede daquella comarca; e que, para fazel-o, 
era precise que aquelle funccionario nao estives- 
se bem informado de todas essas circumstanefas. 

Eu, Sr. presidente, pretendia submetter acon- 
sideragao do Senado um novo requorimento, in- 
sistmdo por estas informagOes; m is deixo do o 
fazer, limitando-me a pedir a attengao do hon- 
rado Presidente do Conselho para que, estudando 
o - procurando informar-se a respeito dessas cir- 

cumstancias, possa remediar os inconvenientes 
que apontei, fazendo revogar o acto que trans- 
feriu a sede daquella comarca. 

Sr. presidente, eu nao comprehendo que agora, 
que o goveruo proclama ser tempo de reparar 
injustigas e restabelecer o imperio da lei, seus 

[ delegados nas provincias, fagam inteiramente o 
contrario. 

E' assim que em Minas as cousas continuam no 
mesmo estado ; ainda nao so deu alii a menor 
moditicigao; e tinto na administragao da justiga 
como no que diz respeito a urrecadagao de im- 
postos, e as rep irtigOes de fazenda, esta tudo de 
um mo lo tal que impossivel d regul iriz ir-se o 
servigo. Tanto que foi domittido'o collector de 
Patos e noraeado um outro que nao poude ate 
agora prestar tianga, sendo annexada essa colle- 
ctoria a da Bagagem, que flea na distancia de 24 
leguas. 

V. Ex., que conhece a palmos o territorio de 
Minas, sabe bem que andar uma parte 24 leguas 
para sellar um papel 6 demasiadamente incom- 
modo. Assim e que o mesmo se da no municipio 
do Patrocinio, onde, demittido o collector e nb- 
meado outro, que ate hoje nao poude prestar 
flanga; foi annexada a collectona de Araxa, 
distante 15 a 16 leguas. 

Tudo sao inconvenientes, e preciso attendee 
a isto. 

Nao gosto, Sr. presidente, de tomar tempo ao 
Senado com ess is quistoes raeramente provin- 
ciaes;masV. Ex. vd qua representante e re- 
sidindo naquella provincia nao posso deixar de 
attendee a amigos que fazem estas reclamagoes 
para trazel-as ao conhecimento do goveruo. 

Conttado, pois, na boa vontade do honrado Sr. 
Presidente do Conselho, espero que S. Ex. 
toraara em consideragao o pedido que acabo de 
fazer. 

Na i sei si vou de encontro ao regimento nao 
apresentando requerimento. 

O Sr. Presidente:—E' preciso mandar algum. 
O Sr. Lima Duarte; ~ Eja que estou com a 

palavra, prevalego-me della para saber do go- 
vernc o que ha a respeito da norneagao do pre- 
sidente da provincia de vlinas Geraes • 

Os jormes annunchram a norneagao do Sr. 
Bu-bosa Cistro, mas const i que este distincto ci- 
ladao reousara este logar, por nao estar de 

accordo coma politici do governo. 
Nao sei si isto b exngto, mas a provincia conti- 

mla em uma interinidade que nao deixa de affe- 
ctar todo o servigo publico. 

Conto, pois, que o governo quanto antes tome 
qualquer resolugao sobre a norneagao do presidente 
de Minas. 

Falla-se em outro distincto ctdadao, digno 
sem duvida de todo respeito e connderagao ; 
mas nada ha resolvido dertnitivamente. 

Portanto, torna-se preciso que o governo tome 
qualquer resolugao, mandando para a provincia de 
Minas um presidenle. 

Como V. Ex. diz quo nao pode dispensar um re- 
querimento. .. 

O Sr. Presidente E' do regimento. « 
O Sr. Lima Duarte:—... queria limitar-ma 
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ao pedido qu" flz ao poverno, mas mi ndo a mesa 
este requ.-rimento (le) : 

« Requoiro que, pelo Ministerio da Justiga, se 
pega ao governo copia do aviso approvando o 
acto da presidencia de Minas, de 15 de Outubro do 
1887, transferindo a sdde da comarca dos Patos 
para o Carmo do Parnahyba. 

« S. R —Lima Duarte.» 
Foi apoiado e posto em discussao. 

O Si*. .Totto A-lfrodo (presidente do 
conselho) : — Sr. presidente, eu oiio estou habi- 
litadopira responder neste momento sob re as 
questOes de factos de que se occupou o nobre se- 
nador pela provincia de Minas... 

0 Sr. Lima Duarte:—Eu pego unicamente a 
V. Ex. [> ra examinal-os e proceder como enteu- 
der de justiga. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho)-.— 
As reclamagOes do nobre senador s ■ran t unadiis 
em toda a con.sideragao ; o governo examimra 
o quo se tern passado e toraara as providencias 
que Ihe competirem. 

Ao tenninar as observagOes que o nobre sena- 
dor fez sobro os factos, que siio objecto do seu re- 
quei imento, perguntou S. Ex. ao governo o que 
tem resolvido acerca da nomeagao de presidente 
para a sua provincia. 

0 nobre senador nao foi bem inforraado com re- 
lagao a nomeagao do Sr. B irbosa Castro. 

0 Sr. Lima Duarte:—Fui iuformado pelos 
jornaes. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : 
—0 governo teve iddi de nomear este ilmstre 
cidadao, m is era precis < constiltal-o prdviamente ; 
o elle allegou motivoa de ordem particular, se- 
gundo me consta, pelos quaes nao |>6de presen- 
temente ir governar sua provincii natal. 

Eu nao sei si o governo A obrigad" a dar conta 
do su is intengdes a respeito de nomengOes que 
ainda nao estao feitas, nem explicar qu ilquer 
consult i. que fnga aos cidadaos que tenlia de no- 
mear, ou a recusi desses cid.daos. 

0 Sr. Lima Duarte: —Eu apenas pedi a no- 
meagao. 

0 Sr. -Ioao Alfredo (presi lente do conselho) : 
—A verd idedque Minis nao esta sem governo, 
e que o ministerio, como eu ja live occasiao de 
dizer, quer dar aquella provincia urn presidente 
que corresponds a todas as necessid ides apontadas 
pelos proprios nobres senadores; urn homem de 
auloridade moral, de liabilitagoes recqnhecidas. 
emfim, capaz de bem administrar provincia tao 
importante. 

0 Sr. Escragnolle Tauxay da urn aparte. 
0 Sr. Lima Duarte:— Eu afflango que, man- 

dando V. Ex. urn homem justo, a provincia li- 
cara saiisfeita. 

0 Sr. F. Belisario : — E' preciso que seja 
prdviamente indicado como justo. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Sobre este ponto o que posso dizer para tran- 
quillisar o nobre senador pelo Rio de Janeiro e 
que o processo nao seria novo; eu ja vi muitas 

indicngoes feitas da tribuna do Senadoserbm im- 
mediataraente aceitas, n uhum sen idor ainda 
teve commigo a mesma iniciativa; o o governo 
actual procurara, pelo seu proprio criterio e do 
accordo com a suaresponsabilidadejfazer escolhas 
conscienciosas. 

Sobre ijste ponto trim mil lise-se tambem o no- 
bre senador, autor do requerimento ; o ministerio 
trata de dar a provin-.ia de Minas um bom pre- 
sidente. 

0 Sr. Lima Duarte :—Eu apenas reclamo 
pela dempra. 

0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho); 
— E' o que eu tinha a dizer. 

0 Sr. Lima Duarte {pela ordem):—Sr. pre- 
sidente, o nobre Presidente do Conselho afflanga 
que to.nara em consideragao as observagOes que 
fiz, e procurara fazer o que entender de justiga. 

Acreditando piamente nas palavras de S. Ex., 
eu pego a V. Ex. que consulte ao Senado si con- 
cede na retirada do requerimento. 

Consultado, o Senado concede a retirada do re- 
querimento. 

INFORMAgOES SOBRE AS ESTRADAS DE FERRO 
DA BAHIA. 

Proseguiu a discussao do requerimento do Sr. Sa- 
raiva, pedindo informagoes sobre a estrada de 
ferro da Bahia. 

O Sr. Oorreia.;— Tenho appl iudido a 
discussao que este interessante requerimento sus- 
citou, nao pela tendencia que appareceu de se- 
rein resolvidas as questOes do Estado por allian- 
gas ou camaradagens, mas porque nella se mani- 
estaram propositos elevados, que merecem a at- 

tengao do governo, e penso que devem igual- 
mente merecer a animagao do Senado. 

Sobresahiu na discus .ao o pensamonto de quo 
convbm lig ir as estradas de ferro do Bnzil de 
modo a est ibeleoer uma rede que,attendendo como 
actualmente aos iuteresses immediatos das pro- 
vincias, attenda igualmente aos iuteresses geraes 
do Estado. 

E-de pmsamento, em si mesmo de tanto al- 
c nice, 0 igora tao digno da meditagao, quo nao 
pode sinao repu'ar-se bem aproveitido o tempo 
que o Senido consumirem aorecial-o. Nilo 0 que 
eu vejienfr quecitosos lagos de uniao mitre as 
difTerentei partes do linperio; mis, si 0 serapre 
util tomar providencias que tendam a tornar 
linda mais solidos esses lagos, o momento pre- 
sente mais as recommenda. 

Saode differentesordens os interesses de uma 
nacionalidade: ao ladodos melhor nnentos moraes 
que devem sempre estar presentes no espirito dos 
leu-isla ores e do governo, ha os interesses mate- 
ri es entre os qu ms sem duvida tern preferencia 
os quo garantem maior beneflcio colhido por vasta 
extensao do Imperio. 

Ntnguem ignora de quanta importancia foi a 
decretagao das linlris de navegagao que hoje 
prendem entre si tod is as provinci is que podem 
porellasser servidas ; pensumento concuraitante 
6 o de dar extensao correspondente as viavferreas. 

A ordem natural das cousasd cuidar primeira- 
mente li s interesses immediatos ; so depois que 
so consegue uttonder as primeiras o palpitantes 
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necessiilades, 6 que be rasgam, que se dilatam os 
horisontes, para se poder train*, sob outros as- 
pectos niais coinpi-ehensivos, dt servigns que, a 
principio, mister foi fazer parcialmente. Tomei a 
palavra no intuito.de provocar a realisagao deste 
emprehendimento. 

Ouvi na discussao que as primeiras - estradas 
de ferro que se coustruiram no Brazil foram por 
preqos extraordinaria'mente onerosos. 

Nao liouvc quem divergisse deste couceito; e o 
raeio do tornar essa despeza raais equilibrada e, 
de certo, estabelecer a ligacao entre as difTe- 
rentes estradas de ferro, sendo de caracter re- 
productive as despezas feitas para essa ligagao, 
albm do concorrorem para estreitar os la^os de 
uniao do Imperio. Ligadas as differentes estradas 
de ferro, que o puderem ser com vantagem. pu- 
blica, havera um preqo medio para todas; repar- 
tir-se-ao os proveitos que dellas vierem e collier- 
se-a uraa grande economia, qual a do ceutralizar 
e unitlcar a administragao. 

Uma das grandes despezas que as estradas de 
ferro lioje acarretam 6 a multiplicidade de admi- 
nistragoes. Existindo uma so, a despeza decresc 
demodo sensivel; e, sendo feito o grando servigo 
das estradas de ferro debaixo do mesmo pensa- 
ment - nrector, nao havera interesses que se con- 
trauigam e se choquem. 

Mas, a primeira condigao para quo isso se con- 
siga 6 que todas as estradas de ferro sejam na- 
cionaes. 

0 resgato das estradas de ferro estrangeiras d 
condigao primeira para se alcangar esse desi- 
deratum. 

Ora, para realizar o resgate, o governo esta 
autoi izado ; e, removido este erabarago, se poderii 
entao cuidar afflincadamente de estabelecer uma 
reiie de viagao ferrea taoextensa, quantopossivel, 
pelo territorio brazileiro." 

Nao creio que haj i no Seuado opiniao discor- 
dante sobre este ponto c ipital ; e, corao aoppor- 
tunidade entra por muito n s resolugoes huraanas, 
julguei dever manifestar a persuasao em que 
estou de que e opportuno tratar deste grande 
beneflcio. 

Como ropresentante da nagao assira entendo, e 
como ropresentante da provincia do Parana me 
fortalego ainda neste pensamento, porque posso 
ter esperanga de que o s.ystema geral que se 
pretende exija o prolongaraento da e-itra-la de 
ferro daquella provincia, que, depois de feitas 
obras tao monnmentaes, nilo deve estacar em 
Cbritiba... 

O Sr. Escraqnolle Taunay:—Apoiado. 
0 Sr. Correia; —... sendo qu,e, apezar "dessas 

obras, a receita da estrada tern tido accrescimo 
verdadeiramente animador: talvez nao se en- 
contre outra estrada em que esse progresso se 
liaja accentuadodo mesmo modo... 

0 Sr. Escragnolle Taunay da um aparte. 
0 Sr. Correia; — ... apezar de lutir, como 

bom poudera o nobre sen uior por Santa Cafhi- 
rina,com a concurrencia da estnd i de rodagem 
da Graeiosa. 

Desejo so realize o pr'dongamento da estrada 
de ferro do Parana, por entendar que as-dm 
eonvbm aos interesses do Estado. paraosquaes 
cbamo a attengao dos nobres senadores, pedindo- 
Ihes para isso concorram pesaudo aqubllos in- 

teresses, sem entrar em nenhuma allianga, ou 
appellar p ira a camaradagern. 

Tenrlo dito algum. cousa sobre o que interessa 
a minli provincia, V. Ex., Sr. presidente, per- 
mittira que nao termine, ^em reforir-me a urn 
melhoramento que, .si nao 6 mais importante quo 
outros deque o Parma precisa, nao me parece 
dillicil ; a navegagao a vapor para a injusta- 
mente esquecida villa de Guaratuba. Pego, por 
isso, ao meu nobre amigo o Sr. Ministro da 
Agricultur i que emprcgue a sua legitima in- 
fluencia para que se restitua aquella villa a na- 
vegagao a vapor de que iudevidainente se acha 
privada, com retardamento de seu progresso, 
com sacrifleio de interesses valiosos. 

0 Sr. Escragnolle Taunay;—Apoiado ; apro- 
veita a uma importante zona. 

Nao havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussao. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento 
e bem assim o additameuto do Sr. Visconde do 
Ouro Preto. 

ULTIMA RESOLUgAO DO CONSELHO DE ESTADO PLENO 

Continuou em discussao o requerimento do 
Sr. Silveira da Motta, pedindo que o governo 
communique ao Senado a resolugao do Coaselho 
de Estado Pleno sobre a intervengao dos gover- 
nos das provincias nas questOes de verilicagao de 
poderes das Assemblbas Provinciaes. 

O Si*. Silv©ii*a, Msirtins acha ex- 
cellente o requerimento, mesmo porque trata de 
materia coucernentp as provincias, no que tod"s 
lioje vein a salvaga > do Estado ; e isto porque os 
negocios nao andam bons e pnrece que deviamos 
mudar de systema—em vez de b\cnareis, botar 
uma junta medica no governo ger.l do paiz. 
Tudo esta enfermo. Os brazileiros, principUmente 
essa classb directora, pela cultura da sensibili- 
dade, tern caliido no sensibilismo, e ostaoatacados 
de novrose geral ; ve-se tudo, menos aquillo que 
se devia ve", quo e juizo. 

Diz o orador que o requerimento tern funda- 
mont'i : seu antor deseja saber o que decidiu o 
Conselho de Estado e o que quer o governo em 
relagao a verificagao de poderes dos membros das 
assembieas provinciaes, que o Acto Addicional diz 
quo sera f ita pelas mosmas assemiilbas. Si 
se cumprisse a lei, si o governo nao intorviosse 
n i veriflcagao de poderes, nao podia hiver du- 
vida nonhum > ; mas o governo central do paiz 
(nao se refere o or.idor ao actual) e a. assemblba 
geral sao os modelos de mau exomplo que t6rn 
seguido os presidentes do provincia e as assem- 
blbas provinciaes (Apoiados) as assembldas — pro- 
vinciaes, porque imitam a intolerancia, a vio- 
leucia, quando nao 6 a corrupgao. das maiorias 
da assemblba geral ; os presidentes de provincia 
porque sao delegados immediatos do governo, 
sao portanto o proprio governo e b ellp o prin- 
cipal responsavel de»ses ahusos nas provincias. 

A lei b p 'ffeita ; a intervengao do governo foi 
que coraegou i deturpal-a. Quem da diplomas? 
Quem veriflca os poderes dos que sao eleitos ? 
Quem tern a presumpgao de conheceros que devem 
rcceber diplomas ? \ lei o definiu, a lei o esti- 
beleceu ; a lei eleitoral creou um tribunal admi- 
nistrativo, que b a junta, presidida pelo juiz de 
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direito da cabe^a do oirculo e composta do juizes 
do paz pre-iidentes das mesas eleitoraes, em nn - 
mero polo raenos de 4, posio que possa serdf Sou 
10; e realmento esso tribiintl administrativo, 
que o jui/. de direito preside, em que d o primus 
inter pares, tern o mesmo poder quo tern os tribu- 
naes collectivos. E' o que esta eseripto na lei ; 
esta d a verdade, esta d a doutrina  

0 Sr. Viriato de Medeiros Deve ser. 
0 Sr. Silveira Martixs:—  segundo a 

qual, como em todo tribunal collectivo, e a mai- 
oria quem decide. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Apoiado. 
0 Sr. Viriato de MedeirosMas istonao 

se faz. 
0 Sr. Silveira Martins observa que o go- 

verno Col c primeiro que estabeleceu o vicio, b o 
Conselho de Estado, esse grande criminoso... 

0 Sr. Correia Nao apoiado. 
0 Sr. Silveira Martins esta fallando em 

absoiuto ; diz—esse grande criminoso—, porque 
os ministros, quando querera, na > sa importam 
com os sous conseljios ; mas, quando I lies con vein, 
prevalecern-se da opiniao do Conselho rie Estado, 
que nao tern responsabilidado, quo d composta de 
homens publicos, de senadoros de todos os pirti- 
dos, de chef'es dos pxi'tidos; e assim o governo 
decide como ihe apraz, porque os que aconselham 
sao ao mesmo tempo seus flscaes. Si os chefes 
politicos do Imperio ostilo no Conselho de Estado 1 
si sao el Ins que dao os conselhos, o oradi ir per- 
gunta : Como sois ao mesmo tempo censores o 
tiscaes 1 

0 Conselho de Estado, como ia dizeudo, foi 
quem aconselhou que, quando a junta em sua 
maioria entendesse dever dar diploma, com que 
nao cpncordasse o juiz de direito presidente, outro 
juiz, niio presente aquelle tribunal, convocasse 
supplentes e, constituindo-se assim outra junta, 
fosse dado diploma aquelle a quem queria dar 
esse novo juiz. 

Ora, isto era do mna vez acabar com as juntas, 
entregar ao juiz de direito a cont igem e a apu- 
ragilo ; mas nao <i isto o que a lei estab dece. 

0 Sr. Dantas Nao ha junta sem a presi- 
deneia do juiz le direito. 

0 Sr. Silveira Martins concorda em que nao 
ha junta sem a presidencia do juiz de direito ; 
mas, si a junta se compOo de 10 membros e o 
juiz de direito 6 vencido em qualquer vot .;ao, 
ello nao pode por si decidir aquillo que entende. 

0 Sr. Meira' de Vasconcellos Pode assi- 
gnar-se vencido. 

0 Sr. Silveira Martins diz que 6 o que 
esta na resolugao da Consulta, e 6 o que tern sido 
pratio do, e esse escandalo foi sanccionado pelo 
Governo o pela Camara dos Deputados logo no 
principio. Foi o que se fez com o Sr. Dr. Antonio 
Eleulherio de Camargo, que, sendo o deputado 
ma is votmlo, com 1.400 votos, o juiz de direito, 
era minoria na junta, mandou a segun lo escru- 
tipio. 

0 Sr. Dantas AM a falta foi do juiz. 

0 Sr. Silveira Martins entende que a falta 
foi da resolugilo de Consulta auterior, porque, si 

adecisao da junta fosse o que devera ser, era de- 
cisao de tribunal collectivo como uma decisao do 
Seuado, da Camara dos Deputados, da Relagao ou 
do Supremo Tribunal de Justiga. 

Nao podia o juiz de direito fazer isso, porque 
estava em minoria com dous juizes de paz, contra 
o volo de cinco outros: foi um escandalo, que 
comtudo foi approvado iielo Governo e sanccionado 
pela Camara dos Deputados. 

Ora, pode tor forga moral, pode ter respeitabi- 
lidade um tribunal administrativo, .um governo 
que decide questoes desta ordem, nao respoitando 
a lei ? Como quer que os sous subordinados a res- 
peitera ? 

Por isso disse o orador que o Conselho de Es- 
tado era. urn gnnde criminoso, porque aconselha 
ao Governo essas cousas de que elle se serve para 
seus fins partidarios; e o Conselho de Estado nao 
tern responsabilidade, e d composto de senadores, 
de chefes politico^, que nao podem flscalisar-se 
asi mesmos! 

0 governo devia dar o exemplo. Nao conteMa 
o orador o direito que o governo tem de se querer 
instruir; e justo que so queira aconselhar; mas 
venha pedir as medidas legislativas que o parla- 
njento pode dar, e nao decida o contrario da.quillo 
que a lei manda. E' precise que a lei seja ex- 
ecutada sempre; e contrario, e a conlinnagao 
de um crime do governo ou d i adrainistragao. 

Exemplo disso 6 o attentado a que se estarefe- 
riodo. A lei definiu terminaiitemente oque d di- 
ploma e o que deve ser decisao da junta em maio- 
ri i, muito embora o juiz de direito seja vencido, 
muito embora nao esteja do accdrdo com a junta. 
M s a verdade 6 que nessa questao de Porto Ale- 
gre o governo logrou o que desejava: como espa- 
Ihou-se por toda a parte, o juiz do direito estava 
em com nunicagao constante cgm o presidente da 
provineia, dizem atd que pelo telegr ipho; falla- 
va-se em osperangas de uma desembargatoria; o 
juiz de direito capitulou e nada teve, nem ao 
av-nos as honias do desembargador ! 

A Camara dos Deputados sancciona tudo isto ; 
as assembleas proviuciaes seguera o mesmo ca- 
minho, aproveitando os precedentes que Ihe dao; 
o governo faz o mesmo. 

Tom o governo influencia bastinte para ins- 
truir seus delegados, pan, os aconselhar, porque 
um presidente do provincia torn forga quasi 
sempre,priucip ilraente os do partido conservador, 
porque sao os chefes do partido nas provincias, 
e port into t6in autoridade para dirigil-o por si, 
sem o cdor do sol que allumij, sem o calor do 
governo ; mas este contimla pela sua parte a 
violar a lei const uitemente, mesmo quando a 
in is trivrd prudancia o ensina a praticar seu 
dever e nao sacriiical-o as paixOes dos partidos, 
sem reflectir em que essas paixSes muitas vezes 
sao a causa de sua ruina. 

Estas o ;servagoes levam o orador a lembrar o 
que occorreu quanto a uma nomeagao de escrivao, 
unica cousa que em retribuigao de sous servigos 
m provincia procurara olit-er da presidencia, oo- 
tando-'e que ao orador nao importava que no- 
meassem quem quizessem, apenas queria que nao 
fosse nome ido, como nan podia ser, por sua incom- 
patihilidade, o que pretendiam nomear ; o que 
mostra que nao influia era seu animo o interesse 
do partido, porque este interesse aconselharia a 
nomeagao, ([ue m-iis tarde, estando o partido no 
poder, seria annullada. 0 orador nao trata de 
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intoresses de partido quando cuida de necessi- 
dades publh s 

0 f cto deu-se em Passo Fundo, peqnena loca- 
lidade do interior, onde havia i penas dous advo- 
gados ; urn era o deputado provincial, quo queria 
a nomeaqao, e o outro era sogro do tabelliao e 
genro do juiz municipal. Ora, pode-se em uma 
localidade do interior permittir promotor publico, 
juiz, escrivao e advogados todos reunidos na 
mesma familia ? 

Por isso pediu o orador ao presidents da pro- 
vincia quj nao fl/.esse a nomeaqao sera consultar 
o governo, visto haver incomp dibilidade moral; 
elle consultou e o governo decidiu que nao havia 
incompatibilidade ! Pergunta o orador si isto d 
decente, si e direito ? 

Amanha, quando essa nomeagao for cassada, 
gritarao que e am altentado, porque o logar e 
vitalicio; mas nao se lembram de qne os .inris- 
dicionados, os que pretendem jnstig i, ticam todos 
dependentes de urn pequeno grupo. E noeBbmto, 
pode assegurar ao Senadn que a opiuiao publica da 
localidade protesta em massa contra a inconve- 
niencia da nomeaqao que o governo fez. 

Passa o orador a mencionar outro facto. 
Um juiz municipal fez o seu quatriennio. A lei 

6 terminante; o regulamento diz que aquelle que 
tiver bem servido, e o governo s-die os que Lem 
servem, porque tem as notas semestraes da se- 
cretaria, as inforimgOes ilo juiz de direito e as 
do presidente da provincia, sera promovido a 
juiz de direito, e fi nao houver vaga, sera recon- 
duzido ou removido para melhor logar. E' por- 
tanto um tirocinio. 

0 governo, e este foi o passa do, fez uma jus- 
tiqa que nao 6 da Escossia. A Escossia tem fam i 
pela severidade de sens costumes e pelo criterio 
de sens tilhos, e como descendente daquelle pa z, 
si e exacta a theoria de Darwin que a heredita- 
riedade nao se manifesta soraente nas feiqOes, mas 
tambem nas qualidades adquiridas por longos ha- 
bitos, o ex-Ministro da J istiqa devia querer hon- 
rar o povo escossez, porque se chama Mac-Dowel 1. 
E depois, sendo um cidadao cons rgrado a leitura 
e prufunda meditaqao dos texto> do Evangelho, 
ainda maisjusto devia ser, porque as determina- 
qdes evangelicas estabelecem como principio dar 
a Cesar o queddeCes r e a Dens o que d de 
Dens. Nem Deus queroalheio ; maudadara Cesar 
o que 6 de Cesar. 

Entretanto, o juiz municipal nao foi recondu- 
zido ; foi nomeado um cidadao distincto, oondor 
o confessa, um cidadao capaz, ra^s tem 60 e 
tantos annos de idade ; 6 mais velho do que al- 
guns membros do Supremo Tribunal de Justiqa. 

Sera isto justo, quando o juiztido niuuicipal nao 
e um emprego, mas nma aprendizagera de juiz 
de direito ? 

0 orad; r nao tem prevenqao contra os seus ad- 
versaries que fazem estas cousas, porque reco- 
nhece que os seusamigos lizeram cousas parecidas; 
mas iito d que condemn a as instituiQoes,nao porque 
ellas sejam ruins em si, mas porque, mal execu- 
tadas assim, entram em degenerecencia, e entao 
da-se o caso dos soldados cnrthaginezes, que, 
quando perdiam uma batalha, em vez de se re- 
voltarem contra a sua propria fraqueza, enfor- 
cavam seus generaes. 

As leis sao pervertidas, dir-se-a que com t'ons 
intonqOes; mus as boas iutenqQes nuuca salvaram 

a ninguem, e 6 annexim velho que o inferno 
dellas esta cilqado. 

Ainda tinha o orador muito que dizer ; mas, 
vendo que a hora esta dada,guardara o mais para 
outra oecasiao. (Muito bem, muito bem.) 

Ficou a discussao adiada pela bora e com a pa- 
lavra o Sr. Candidode Oliveira. 

PRIMEIRA PARTF DA ORDEM DO DIA 

ANTIGU1DAPB DE POSTO 

Entrnu em 3a discussao a proposiqao da Camara 
dos Di'putados, sob n. 45 de 1887, p ra a qual vo- 
tou-se dispensi de intersticio, declarnndo que ao 
tenente Antonio Fernando de Castro Menezes 
sera contada antiguidade de posto de 29 de No- 
vembrode 1880. 

Nao hnvendo quem pedisse a palavra, encer- 
rou-se a discussao. 

Posta a votes, foi approvada a proposiqao e 
adopt.ida para subir a sancqao imperial, commu- 
nicando-se a outra Camara. 

ELEVAqAO DE APOSENTADORIA DE U.M TENENTE 
HONORARIO 

Entrou em 2a discussao a propnsiqao da Camara 
dos Deputados, sob n. 31 de 1887, elevando a 
apnsentadoria de Adelino Severo de Carvalho e 
(lama, a qmhtia correspondente ao soldo de te- 
nente honorario do exercito com a emenda da 
■■ommissao. 

O Sr. Oamlitlo do Oliveira. s — 
Sr. presidente, vejo que a nobre commissao de 
pensOes e ordenados concorda com o projecto que 
v ein da Camara dos Deputados, istod, que o poder 
I gislativo deveelevar a aposentadoria de Ave- 
lino Severo de Carvalho Gama. 

V. Ex. sabe que ha regras relativas aos venci- 
mentos que devem terosempregados apo,entados 
e reform .dor, sendo a proporcionalidade do tempo 
a bnse desses mesmos vencimentos. 

r in, uma lei de excepqao, como esta, precisa 
ter fundamentns bastantes ponderosos, porque, de 
um lado,impoi ta augmento de despeza,e,de outro, 
a sua passagem no parlamento sera um estimulo 
para que outns pretenqOes iguaes surjam; por- 
tanto,cornprehende-se perfeitamente que este ne- 
gocio nao pode passar completamente desaper- 
cebido. 

0 parecer infelizmente nada desenvolve, e so- 
mento diz que o individuo, de que trata, prestou 
bons serviqos, mas essa d a condiqao precis i para 
todas as aposentaqSes, porque nas normas do di- 
reito vigente para urn individuo seaposentar pre- 
cisa ter prestado bons e certos serviqos. DQmais 
os buns serviqos se pa gam por outras rources e nao 
pela elevaqao de vencimentos. 

0 parecer 6 1 iconico, e tratando-se de um as- 
snmpto como este, que augmenta a despeza pu- 
blic i, desejava eu, para orientar o meu voto, 
saber os motivos que teve a nobre commissao 
para concordar com esta lei de excepqao que veiu 
da Camara dos Srs. Deputados. 

O Sr. Viscond© do Onmeiro > 
—0 nobre senador pela provincia de Mi nas Ger aes, 
que impuguou o parecer, ou antes provocou algu- 
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mas explicagOes acerca da conclusao do mesmo 
parecer, pergimtou quaes as razoes quo podiam 
autorizar uma excepQao na lei que regula as apo- 
sentadorias. 

Estas razoes foram claramente expostas no ra- 
speotivo parecer dacomraissao da Camara dos Srs. 
Doputados, parecer que se acha annexe aos papeis 
que acompanham o prcjecto e que foi reproduzido 
no parecer da eommissao do Senado; e creio que 
essas razues eram bem plausiveis para urna exce- 
pqao. 

0 Sr. Saraiva : — Peco a palavra. 
0 Sr. Visconde do Cruzeiro : — Nao d a pri- 

meira rezque o poder legislativo, eui c sos iden- 
ticos, tem feito favores iguaes e foi essa a razao 
capital que levou a eommissao de pansOes e orde- 
nados aconcordar com o parecer vindo da Camara 
dos Srs. Deputados. 

0 Senado re.-olvera em sua sabedoria o quo 
melhor entender. Trata-sede um militar impos- 
sihilitado de todo e qualquer servigo por ferimen- 
tos recebidos em combate, o que nao tem pensao 
alguma. Por essa e por outras razOes (jue, penso, 
yao ser adduzldag pelo honrado senador i.cla Pa- 
llia, quo pediu a palavra, creio ter justifiaalo o 
procedimento da eommissao; e sento-me para 
quo o Senado nao lique privado de ouvir a S. Ex. 

O Si*. Saraiva.:— 0 uegocio 6 taojusto 
e a pesso i que requer 6 de um comport imento tao 
exemplar, desde os primeiros dias em que co- 
megou a servir o Paiz, que julgo lever dizer ul- 
guma cousa a seu respeito. 

Este individuo d um mineiro distinctd, que foi 
nomeado por mim para porteiro do Conselho 
Naval. 

Por patriotfsmo deixou os seus commodos e foi 
para a guerra do Paraguay: la portou-seperfeita- 
inente, como consta da sua fd de ollicio; foi ferido; 
voltou; tinha direito no soldo, como se dou aos ou- 
tros voluntaries, de tenente, mas o governo,entre 
nds quo nao da aos pobres tudo aquillo a que 
olles tem direito, e da aos ricos mais do que 
aquillo a que elles tdm direito, devendo dar o 
soldo de voluiitarlo a este individuo, julgou que 
ganliava alguma cousa nao Hie dando a pensao e 
daudo-lhe a aposentadoria, de maneira que elle 
[lerdcu a diU'erenga que vai da aposentadoria a 
pensao a que tinha direito. 

Ha muitos annos que este homem reclama, e 
muitas vezes a mim mesmo submetteu a questaoj 
cu disse-lhe que o governo nada podia lazer e so 
a Assemblea Geral podia praticar esse acto de 
equidade. 

Si so Ihe ddsse uma pensao, ncana elle com 
a aposentadoria e com a pensao; teria, por- 
tauto, mais do que pede, e elle nao queria mais 
do quo aquillo a que tinha direito. 

Si eu fosse ministro e elle tivesse requerido, 
ter-lhe-ia dado a pensao ; assim llearia com pen- 
sao e aposentadoria, ao passo que o que elle 
quer agora 6 a differenga que vai da aposentado- 
ria para a pensao. E elle tem direito a mais atd 
do que isso, porque tem direito, por eqmdade, a 
differenga da aposentadoria para a pensao desde 
a 6poca em quo Ihe foi dada a aposentadoria. 

Como voto sempre sem me guiar someftte pelos 
pedidos particulares, julguei que devia dizer 
ao Senado o quo sei a este respeito, para que 
elle tambem saiba como ha de votar, 

• v. ii 10 

0 Sr. Candido de Oliveira Foi muito 
bom. 

Nao havendo mais quern podisse a palavra, en- 
eerrou-se a discussao. 

Posto a votes, foi approvado e adoptado para 
passar a 3* discussao com a enienda. 

0 Sr. Lima Duarte (pela ordem) requereu dis- 
pensa de intersticio para a 3a discussao da propo- 
sigao. 

Consultado, o Senado concedeu a dispensa pe- 
dida. 

FORqAS DE TERRA 

Continuou em 2a discussao o art. 1° da pro- 
posta do Poder Executive, eonvertida em projecto 
de 1 i pela Camara dos Deputados,sob n.-7, do 
com-nte anno, tixando as forgas de terra para o 
exercicio de 1889. 

OSt*. Uenriqixo d" Arvila,:—Sr. pre- 
sidente, o feld-marechal conde de Mollite, em 
uma conferenria pie fez perante os offlciaes da 
guarnigao de Berlim ha muito pouco tempo, em 
tira do anno passado, disse aquella otlicialidade 
que os exercitos das grandes potencias da Europa 
r valizavam em effectivos, no valor desses effe- 
ctivos, no material de qua dispunham, no arma- 
mento quo era mais on raenos aperfeigoado, quasi 
igual, mas queainda restavu ao exercito allemao 
uma superioridade sobre todos os outros, e que 
esta era o commando, era o corpo de offlciaes 
desse gr-nde exercito que, constitui ido sua alma, 
era a base de sua forga material, moral e intel- 
lectual. 

E' um principio axiomatico na sciencia militar 
que a forgi, a importancia dos eflfoctivoi do 
exercito depende do seu corpo de offlciaes. 

Fago, Sr. presidente, essas consideragoes no 
principio de men discurso para ter base alira de 
chamar a attengao do nobro Ministro da Guerra 
para um artigo que li hoje no Jornal do Commer- 
cio, assignauo por um offlcial do exercito, o ma- 
jor Caldas  

OSr. Marqdez de ParanaguA Apoiado, 
6 revoltante. 

0 Sr. Henrique d'Avila ... no qual esse 
offlcial do exercito alira sobre um dos membros 
desta casa, que C seu superior hierarchico, in- 
jurias inqualilicaveis. (Apoiados.) 

0 Senado ha de recordar-se de que em uma 
das sessoes passadas o nobre Visconde de Pelotas 
occupou esta tribuna, nao com o inteato de ac- 
cusar esse offlcial, mas para auxiliar o nobre 
Ministro da Guerra. 

0 Sr. Visconde de Pelotas;— Apoiado. 
0 Sr. Henrique d'Avila :— ... que estando 

ha pouco tempo ainda no honroso cargo que Ihe 
foi conflado, nao conhece o pessoal do oxercito, 
e por isso o nobre Visconde entendeu que,^ em 
vista da nomeagao que S. Ex. fez desse offlcial 
para o cargo de inspector, devia ehamar sua at- 
tengao para as accusagOes graves que tinham sido 
articuladas contra esse official por seus supe- 
riores  

0 Sr. Visconde de Pelotas Estava certo effi 
que o honrado Ministro ignorava-as. 
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0. Sr. Henrique d'Avila .. .accusagOes das 
quaes o no' re Visconde tinha certeza que, si o 
nobre Ministro tivesse conhecimento, sem duvida 
nao faria essa nomeagao. 

Ja v6 o Senado que o nobre Visconde de 
Pelotas erercitou dentro da esphera legal de 
suas attribuigoes como senador e como repre- 
sentante do exercito. 

Rememorou as graves e infamantes acousagoes 
feitas aquelle offloxal, porque saoellas publicas... 

0 Sr. Visconde de Pelotas Estao nas or- 
dens do dia. 

0 Sr. Henrique d'Avila:— Estao nas ordens 
do dia do exercito. 

Mas, Sr. presidente, esse official, em vez de 
vir defender-se, em vez de trazer razbes que 
convencessem de que aquellas acousagoes eram 
infundadas, veiu langando mao da arma de 
que usam os que nao tem Justiga nem razao, 
veiu injuriar. 

Si se tratasse somente de um senador do 
Imperio, eu nao me occuparia do facto, por 
que esta em uso e costume entre nos, que ne- 
nhnm funccionario nublieo pode ser accusado em 
qualquer das casas uo parlamento por desvios, 
por malversagoes, que nao venha immediata- 
mente a imprensa, nao defender-se, sinao langar 
as injurias raais atrozes contra o representaute 
da nagao que cumpriu seu dever ; mis no caso 
de que trato ba uraa olfensa fragrante a dis- 
ciplina do exercito. (Apoiados). 

Como pode ser disciplin ido um exercito em 
que um official vem prooeder contra seu supe- 
rior pelo modo por que procedeu o major Caldas ? 

Nao tencionava occupar-me deste facto. Mas 
penso que nao podia tratar das altas questoes ml- 
litares sem chamar a attengao do nobre Ministro 
da Querra para este aconteciraento que considero 
muito grave. 

Sr. presidente, 6 fora de duvida que estamos 
diante de um rninisterio eminentemente refor- 
mista, cuja missao principal foi operar a raais 
gigantesca reforma s cial, politica e linanceira da 
actualidade da nossa patria. 

0 Sr. Dantas Apoiado. 
0 Sr. Henrique d'Avila Organisado na 

ausencia das camaras, o rninisterio deu-se pressa 
ou aproveitou a primeira occasiao opportuna para 
dizer ao paiz, do modo o mais solemne e decisive, 
quaes as suas aspiragoes e quaes os seus pianos 
de reforma. 

0 Senado e o paiz sabem que nessa occasiao, 
como em muitas outras, o rninisterio declarou 
aspirar realizar todos as reformas que ha muito 
tempo constituem o programm i dos politicos mais 
adiantados das variasescolas dejjiocratic s. 

Parece, pois, chegado o momento de tratarmos 
seria e deflnitivamente das reformas militares 
necessarias e urgentissimas para assegurarmos 
a defesa das nossas instituigOes e da nossa 
patria. 

0 Senado, pois, nao deve estranhir que neste 
anno eu va um pouco mais longe em assumptos 
militares. 

B' verdade que depots de opera da a grande 
reforma, o rninisterio em seus actos nao tem cor- 
poriflcado suas aspiragOes reformistas, e mesmo, 
permitta-me o nobre ministro que me faz a 
nonra de ouvir, alguns de seus actos destoam 

dessas aspiragOes. Mas, estou convencido de que 
esta divergenci i d meramente apparente, e que 
em occasiOes deflnitivas o rninisterio sabera 
accentuar cada vez melhor sua tendencia re- 
formist a. 

Assim, me parece diffloil conciliar a apresen- 
tagao feita pelo nobre Ministro da Guerra ao par- 
lamento dcste projecto de tixagao de forgas de 
terra que discutimos e a creagao de suas brigades, 
que c iliiu sobre o exercito como um verdadeiro 
aerolitho, com essas aspiragOes reformistas do 
rninisterio. 

0 projecto de tixagao de forgas de terra que 
discutimos,d nos seus pontos capitues copia exacta 
de todas as leis semelhantes que os governos 
passados, ha muitos annos, tem apresentado ao 
parlamento, e o accrescimo que se nota nelle, em 
comparagao com os outros projectos, o peiora 
constituindo-o mais atrazado, mais prejudicial 
ao exercito e ao paiz. 

Aldm disso, a attitude assumida pelo nobre 
Ministio, na Camara teraporaria, por occasiao da 
discussao desse projecto, fez acreditar nue S. Ex., 
em assumptos attinentes a qrestOes militares, in- 
clina-se uo regimen militar do 18° seculo, dos 
temposcoloniaes; que S. Ex. mostrava tenden- 
cias para constituir o nosso exercito em casa de 
correigao, para offerecer albergues a afncanos 
livres e a S(-us descendentes libertados pela aurea 
lei de 13 de Maio do corrmte anno. 

Ja ve V. Ex., Sr. presidente, que tenho esses 
motives que apresento, essas divergencias que 
noto nos actos do governo em referencia ao seu 
grande piano de reformas, para justilicir as 
trevas em que considero estarmos ainda sobre a 
solugao desses gr mdes pobletnas que o governo 
esta obrigado a resolver com a maior urgencia, 
sobretudo depots que effectuou a grande reforma 
do elemento servil, probloraas momentosos e ur- 
gentes, cija solugao esta ja demorada. 

Eu naodisponho de tempo hoje para demonstrar 
esta minha preposigao, apenas direi ao Senado 
que, o discurso do nobre Presidente do Conselho 
liontem 6 uma justilicagao completa do que acabo 
de dizer neste momento. 

Por isto, Sr. presidente, eu entendi convo- 
niente, antes deentnr nas questbes militares 
mais importantes, attinentes ao projecto que se 
discute, fizer uma simples e ligeira expluragao 
para olferecer ao nobre Ministro da Guerra oc- 
casiao opportuna aflm de explanar os projectos 
do governo, em referencia ao nosso estado mi- 
litar. 

Nao empenharei nesta exploragao todxs as 
forgas de que disponho neste momento. Nao 
acho isto necessario ; e poderia ser atb prejudi- 
cial. 

0 nobre Ministro da Guerra, omo seus anto- 
cessores, pede ainda no anno de 1888, para o 
exercicio de 1889, um effectivo de paz de 13.500 
pragas e um effectivo de guerra de 30.000 ho- 
mens. 

Sr. presidente, nao levanto a questao da fra- 
queza desses dous effectivos. O nobre Ministro 
propOe um effectivo de paz que pode ser suffl- 
ciente, mas que tambem pode ser absolutamente 
insufficiente. 

Os principios que regem a organizngao dos ex- 
excitos modernos, os constituem grandes escolas 
militares onde todos os homens aptos vein apren- 
der a defender-se e a cumprir oprimeiroe mais 



SESSAO EM 21 DE JDNHO 147 

nobre dever c ue a Constituigao politica impoe 
a todo o cidiida j, a defesa da patria. 

Os exercitos permanentes modernos nao sao 
raais, corno outr'ora, aquelles a quem incumbe 
exclusivamente no campo da batalha defender a 
patria. 0 excrcito moaerno, a quem em campo 
de batalha incumbe a missao de defender a pa- 
tria, 6 essa massa de reservistas, massa sempre 
superior, pelo menos em dous tergos aos exer- 
citos permanentes, com quem se fundem e se en- 
quadram. 

Por conseguinte, si o effeetivo de 13.500 pragas, 
proposto pelo nobre Ministro para o tempo de 
paz, for utilizado convenientemente; si o nobre 
Ministro acompanhar esta proposta de medidas e 
reformas que eolloquem esse pequeno effeetivo 
em condigoes do constituir-se como verdadeira 
Escola Militar do paiz, sem duvida que no dia 
em que o paiz precisar mobilizar um exercito 
para uma campanha, elle tera sobre este peque- 
no effeetivo de paz, um effeetivo de guerra 
duns, tres, quatro vezes maior de soldados disci- 
plinados, educidos e promptos para a guerra- 

Nestas condigOes, pois, nao posso nem quero 
levantar a questao de exiguidade do effective 
proposto parao tempo de paz ; quantoao effeetivo 
proposto para o tempo tie guerra, tambem nao 
levanto a questao dasua exiguidade. 

Poderia lembrar 10 nobre Ministro da Guerra, 
ao Senado e ao paiz, o que nos aconteceu quando 
tentamos a guerra com essa republiqueta de 
500.000 habitantes, pauperrima, sem instrucgao, 
barbarisada em s ms costumes, sem armamento ; 
o que nos aconteceu em uma guerra com se- 
melhanto inimigo ? Perdemos 100.000 homens, 
mobilisaraos um effective muito superior aquelle 
que 6 proposto. 

Javfi o Senndo que o Brazil nao pode ter ini- 
migo m iis fraco do que era o Paraguay, e si para 
elle mesmo o effeetivo proposto foi muitissimo 
exccdidOj qual d a base queHem os poderes pu- 
blicos para pr oper semelhante effeetivo ? Mas 
nem esta questao levanto; estou convencido que 
si o nobre Ministro crear as necessarias reservas 
aos exercitos; si puderconstituirsobreeste effeetivo 
de paz, 13.500 pragas, que ja por si sera a 
verdadeira Escola Militar do paiz ; si poder con 
stituir sobro e.le rdserv s de substituKao nas 
condigOes preseriptas pela sciencia da guerra mo- 
dertiafcom eei teza o governo que tiver lecessi- 
dade de um mom it' para outro d-' mobilis ir um 
exercito, tera a fa diidade nao somente para mo- 
bilisar 30.000 homens, m s, 60. 30 ou 100.000. 

Por conseguinte, i o nobre Ministro da Guerr 
flier o princtp |, 1st" que eu cons dero ac^ssorio. 
a designagao em si dos effcetivos, nada importa, 
nao tern importaneia real, porque aflnal decent-s 
esta design igao nao tern onlro flm sinao servir 
de base para a de.dgnagao dos quadros, e desde 
que estes estejam descriminados, nada indue a 
designagao, porque o verdadeiro effective de 
guerra 6 aquelle qua estiver em harmoni < com a 
guerra era qu ■ tiverem d servir. O que 0 precise 
6 crear os elcnientos para que com npidaz, sem 
confusOes, e sem desequilibrar as forgis sociaes, 
se possa passar do pequeno effective de paz aos 
max'inos effectives de guerra. 

Mas, Sr, presidente, nao leyantandoestas ques- 
t5es, que cons dero verdadeiras questoes preju- 
diciaes, eu pergunto ao nobre Ministro da guerra 
como 6 que S. Ex. vai preenoher este pequeno 

effeetivo de 13.500 pragas em tempo de paz e este 
pequeno effective de 30.000 pragas em tempo de 
guerra ?S. Ex. naturalmente responde-me com 
o que esta declarado no projeeto de fixagao de 
forgas de terra, que discutimos, projeeto que diz 
o seguinte (IS) : 

«Art. 1.° As forgas de terra para o anno 
flnanceiro de 1889 conStarao : § 1.0 Dos offlciaes 
das diffcrentes classes dos quadros do exercito. 
§ 2." De 13.500 pragas do pret, emoiroumstancias 
ordiuarias, e de 30.000 em circumstancias extra- 
ordinarias. Esta^ forgas serao completadas na 
forma Ua lei u. 2556 de 26 de Setembro de 1874. 
§ 3.° Das corapanhias de aprendizes artilheiros, 
nao excedendo de 400 pragas ; das duas compa- 
uhias de aprendizes militares creadas nas pro- 
vincias de Minas Geraes e Goyaz, com o pessoal 
que Ihes foi marcado ; e do corpo de aluranos da 
Escola Militar da corte e das companhias de 
aluranos da Escola Militar da provincia do Rio 
Grande do Sul, at6 400 pragas.» 

O nobre ministro da guerra, nestes meios 
que indiea no projeeto para prover aos effe- 
ctivos do tempo de paz e do guerra, nao podera 
tirar recursos sufflcientes, afflrmo ao Senado, 
a S. Ex. e ao paiz. 

Esta lei n. 2.576 do 26 de Setembro de 1874, 
esta lei de recrutamento abre as seguintes 
fontes, ao recrutamento do nosso exercito : o 
voluntariado, os sorteios para completar os da- 
res do exercito nos effectivos do tempo de paz 
e de guerra, os reengajamentos dos soldados e 
infenores, ascompanhiasde aprendizes, os alura- 
nos das Escolas Militares, e flnalmente o nobre 
Ministro indica no seu relatorio mais uma 
fonte de recrutamento que nao esta indicada 
positivamente no projeeto, e que S. Ex. con- 
firm'm nos seus discursos na Camara dos Srs. 
Deputados: o recrutamento forgado ou a ca- 
gada buraana, como foi qualificado na epoca 
ja remota, em que foi usado. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro daguerra) 
Esse meio esta na lei. 

O Sr. Henrique d'Avila ; — O nobre minis- 
tro, emaparte com que mo honra agora, diz- 
uui: quo esse meio do recrutamento esta na 
lei. Eu nao desejo discutir esta questao com 
S. Ex. ja ; mas, como trato della, devo affir- 
mar a S. Ex. que 6 esta uma qiiestad nao re- 
solvida delinitivunonto, e uma questao duvidosa, 
e este um ponto questionavel. 

Quando 11 a lei do recrutamento pela primeira 
vez, edepoisde varias leitmas que d'ella tenho 
feito me convene! que o re rutamento forgado 
ach iva-se em vigor, em vista de su is disposigOes; 
mas em um dos annos passados discutindo aqui 
esta questilo e emittindo esta opiniao que agora 
emittiu o nobre Ministro da Guerra, o auctor 
dessa lei, o nosso fallecido coilega de saudosa 
memoria, o senador Janqueira, ainda no tempo em 
que aquelle gr inde espirito estava em todo vigor, 
demonstrou-me que eu estava em erro, que 
aqnella excepgao feita na lei de 1874 referia-se 
exclusivamente ao tempo necessario para prepa- 
rar-se de elementos p ira a execugao da lei: que, 
depois de preparados esses elementos, ficava sem 
vigor essa excepgao.E quaes eram esses elementos? 
Eram a nomeagao de pessoal para fazer o sorteio, 
eram os recursos, era eraflm tudo aquillo que so 
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fez no regulamento, e entao, asseverava o auctor 
da lei, depois do tudo isto feito, este ai-tigo dei- 
xoa de vigorar. 

Como disse nao quero discutir esta questao 
nesta oecasiao; apenas como em aparte S. Ex. 
afflrmou que o recrutauiento forqado ostava den- 
tro da lei, tornei a liberdade de lembrar esta opi- 
niao tao autorizada do auctor do projecto, e ex-mi- 
nistro da guerra, que o sustentou nas duas casas 
do parlamento e que o estudou, opiniao que deve 
ser de grande peso para o actual miuistro, por- 
que, nao so o nosso saudoso collega era autoridade 
iacontestavel em assumptos militares, como tam- 
bem,como autor da lei e ministro da guerra quo a 
fez passar nas duas Camaras, elle era o sen me- 
Ihor interprete. 

Como, porem, o tempo nao m. sobra para sahir 
docamiuho que tr .qei as poucas consideraqoes 
que tenho a fazer, addio esta discnssao para outra 
occasiao. 

Mas, diziaeu, de todas ostas foutes de recru- 
tauiento que acabo de indicar e que o nobre Mi- 
nistro da Guerra indieou como bastantes para 
preencher os effectivos doerercito em tempo de 
paz e do guerra, do to las essas foutes afflrmo ao 
paiz e ao Sonado que S. Ex. nao pdde tirar sol- 
dados para o prehenchimento mosmo desses pe- 
quenos effectivps, os menores imaginaveis. 

0 voluntariado, coineqamos polo 1° manancial: 
mais uma vez peqo licenqa ao Senado para des- 
qualiflcar esta entidade do recrutauiento. 

A lei do recrutamento falla em voluntarios, 
mas Ja tenho dito muitas vezes e mais uma vez 
repito, estos voluntarios da lei de 1874 nao sao 
voluntarios, sao mercenaries nacionaes atrahidos 
pelo premio. 

So por si esta qualidciqao que Hies don e que e 
verd deira na teclmologia militar, designa a 
classe de voluntaries da lei de 1874 ; e quando, 
Sr. presidente, a qualiflcaqao nao fosse cornpleta 
para designal-os bem claramente, alii temos os 
factos e a historia do voluntariado da lei de 1874 
para bem os qaracterisar. 

Desd > que so comeqou a admittir esses volun- 
tarios creados pela lei de 1874, o paiz e o Senado 
sabem como o exercito tern sido constituido, 

Neste paiz novo, da salaries altos em todos os 
ramos de trabalhos, o homem do algum valor 
moral, do alguma educaqao e de alguim instruc- 
qao por iusignificanto que seja, nao 6 attrahido 
por um miseravol premio, vae jirocurar no seu 
trabalho honrado um meio d« vida o so fica aos 
miseraveis, aos compietamente vadios, aos inuti- 
lisados pelo vicio esta alternatlva de aceitar o 
premio da lei o eorror para as fileiras do exer- 
cito. 

0 resultado qual foi ? E' que o nosso exercito 
foi constituido por e/Tectivos taes que nao foi pos- 
sivel mais rnanter-se nelle a disciplina. Como 
manter-se desciplina em um exercito constituido 
quasi exclusivamente pelos hornens mais igno- 
rantes, e mais mal educados, com excepqao desse 
pequeno numero que passa pela Escola Militar ? 

Porventura, pdde-so exigir do analphabeto quo 
se contraeta, do homem que vai para o exercito 
sahindo da Correcqao ou toc.ido pela autoridade 
do pai, por ser filho desobediento, ou pela autori- 

dade policial, por ser incorregivel na pratica de 
infracqao, furtos e desordens, que estos-homens 
possam ser moralisados e desoiplmados ? 

Mas, Sr. presidente, nesta terra que se adianta 
no caminho ilo progresso em uma prog'-essao con- 
tinu!, que to los os dias offerece maiores recursos, 
nesta terra que ja offerece trab ilho commodo e 
facil e bem estar a todas as classes sociaes, tor- 
uam-se cada dia mais escassos os voluntarios do 
premio nas tileiras do exercito. As facilidades da 
vida entre nos tern affastado esses mesmos nier- 
cenarios nacionaes quoja nao appirecera. 

E' necessario que a Providencia nos mande 
um flagello como a secca do Ceara, e neces- 
sario que invada a miseria uma parte da po- 
pulaqao p ira quo osse voluatariado raercenario 
augmente. 

Nao e exclusivamente do nosso paiz osto 
facto ; na laglaterra cujo exercito tom sido 
recrutado pelo voluntariado nos periodos ordi- 
narios, na Inglaterra o mesmo facto se da ; es- . 
caceia o voluntiriado, nos annos de boa co- 
Iheita o de abundancia, o governo inglez se 
ve em difflculdades para preencher os craros do 
exercito e entao lanqa mao do recurso do en- 
gajar voluntarios sem vontade. 

Por _ consequencia esta fonte de recutaraonto d 
uma fonte envenenada, e assim mesrao enve- 
nenada ja nao da nem se quer numero sulli- 
ciente para o escasso effectivo do paz. 

E' o nobre ministro da guerra quem o con- 
fessa em seu relatorio, indicamlo como me- 
dida necessaria para sua difflciencia do rc- 
crutas, o recrutamento fcrqado !! 

0 nobre Ministro ja esta disposto a lanqar 
mao desse detestavel meio do recrutamento ! Ve, 
pois, o Sen ido que desta fonte de recrutamento, 
o nobre Ministro da Guerra nao pode esperar o 
preenchxmento dos claros do exercito. 

A outra fonte, a dos sorteados, esta ainda 
nao foi aberta, ainda nao foi explorada, por- 
que ainda nao se fez a previa e necessaria ins- 
cripqao para poder effectuar-so o sorteio ; a lei 
de 1874 ainda nao foi executada nesta parto. 

0 Sr. Candido de Oliveiua E nao ha do 
ser. 

0 Sa. Henrique D'Avila E' essa uma 
afflrmaga ) como tantas outras quesefazem. 

0 Sr. Candido de Oliveira Nao ha de ser 
executada como esta. 

0 Sr. Henrique d'Aviea Ah ! isso 6 outra 
cousa ; mo pareceu que dizia quo emcaso algum 
podia sor executada ella. Com ligeiras moditica- 
gOesoili o podera ser, e de.sde ja declaro ao 
men nobre collega e ao Senado que tenho a offo- 
recer a osso projecto do lei algumas emendas 
quo a men ver tornarao perfeitamente exequivel 
a lei do 1874, harmomsando-a com as exi- 
gencias da guerra moderna : ]iois, como o nobre 
Ministro da Guerra salie, essa loi tom uma 
base moderna, o principio que Hie serve de 
fundamento d salutar, d um principio que, bem 
regularisado, bem harmonisado com outros dara 
folgadamente em no.ssopaiz effectivosde paz o de 
guerra com facilidade e da melhor qualidade. 
Mas essa fonte do sorteio nao pode dar por ora 
os recrutas necessarios. 

Quanto aos reengajados, quer soldados, quer 
iuferiores, o nobre Ministro nao pddo contarsinao 
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com um numoro muito diminuto ; por que cssa 
facilidade de viver quo se augmenta todos os 
dias no paiz, essa multiplicidude de meios de 
communieacao, esta maior instrucqao que vai 
teudo a populaqao, isto tudo vai couvoncendo 
aos homens de que nas condiqoes de soldado e de 
inferior elles nao tern future algum com a org - 
nisaqao actual do exercito ; quo nao devem per- 
manecer alii porque tem com certeza de encon- 
trar no flm de sua vida a mizeria mais atroz ; 
e isto os afasta do reangajamento.O bom inferior, 
o bom soldado em regra nao se reengaja, porque 
o reengajamento nao otTereoe vantagens como 
em outros paizes. 

A16m de que,Sr. presidento, devo observar ao 
nobre Ministro da Guerra, si nessa fonte elle nao 
vai buscnr numoro, tambem nao vai busc r qua- 
lidade, por que um facto se observa, nao so no 
Brazil como em todos os exereitos do mundo: o 
bom soldado nos primeiros tempos de sua praqn, 
quando reongajado, ja nao considera o serviqo 
como umsaerilicio momentnneo ao qual convent 
resignar-se, e ao qual se votava inteiramente no 
primeiro periododa praqa. E'ella Ja para elle 
um offlcio do qual e natural tirar todo o partido 
possivel, o exercitando o mais commodamcnt 
possivel. Torna-se entao difflcil, exigente, res- 
mungador, prompto a reclamaqoes, sujeito a 
faltas. Na guerra, elle a faz vigomsamente, 
pordm em certas occasioes, e quando Ihe convem; 
de maneira que sen vigor e desigual, caprichoso, 
e til grupo delles que faz prodigies em um dia, 
licara no outro dia muito abaixo da sua reputaqao 
o do seu papel. E' septico, ralhador, incapaz de 
experimentar grandes emoqoes, de ser excittdo 
por grondes nioveis. Torna-se um mau soldado, 
empurrando todo o serviqo para os novatos, con- 
stitue-se o manipanso da companhia. Esta queda 
na natureza do soldo/'o e devfla a prolong gao 
da sua vida de quarts!, a ociosidade da guarni- 
qao, ao oxemplo de outros velhos soldados, a au- 
soncia dos contratos pelos quaes, na vida ordi- 
naria,esto mesmo homem podia ver levantar-se o 
sentimento da sua bonorabilidade e dignidade. 0 
mareclml Bugeaud que viveu no moio dos soldados 
velhos do exercito do Imperio disse « 0 comrnurn 
dos soldados novos sdo meUiores que os velhos em 
Franco, •». Implicam com os offlciaesinhos novos 
quo vao ontrando para os quadros, e em vez de 
serein um elemento de ordem na companhia, sao 
em geral, um elemento de desordem. Eu sou op- 
posto a.o reengajamento dos soldados, penso quo 
o soldado nao deve servir si nao o primeiro tempo 
quo Ihe impoea lei. E so assim maior numero de 
cidadaos podera passar pelas fileiras do exercito 
alhn do fazer sua educaqao militar, viril e pa- 
triotica. 

Sou entretanto muito apologista doreengnji- 
mento dos bons sargeutos, porque o bom sar- 
gento, dizem todos os mestres da sciencia militar, 
dizem todos os generaes que tem escripto sobre 
questOes militares, d o pd do banco que educe o 
conscripto, o recrut >, Ihe pde o orguiho do offlcio 
no coraqao. Sem bons inferiores nao ha espirito 
de corpo, e o espirit1 de corpo d uma dos mais 
ossenciacs molas do mecanismo militar, d a solli- 
dariedade que une todos os membros de um re- 
gimento, de uma mesma arma, os torna altivos 
de pertencer a esse regiraento e de ei vergar o 
uniforme dessa arma. 0 bom sargento d pois uma 
entidade do grande importancla no exercito. 

Devemos fazer todo o esforqo para reengajar 
os bons sargeutos. Em vez de dar [iremio a vo- 
luntarios quo nao prestam.para nada, em vez de 
reengajar soldados que nao vem. fazer nada de 
bom, deve-se dar um premio alto para o reenga- 
jamento dos inferiores. ;Nas emendas que vou ter 
a honra de offerecer a consideraqao do Senado, 
incluo um premio para o reengajamento dos sar- 
gentos. 

B' essa, Sr. presidente, a questao talvez mais 
difflcil que ainda pende de soluqao na organi- 
zaqao dos melhores exereitos da Europa. 

Quando a Prussia declarou a guerra a, Aus- 
tria— Hungria, a opiniao geral era que a Prussia 
soria esmagada; o exercito austriaco tinha uma 
reputaqao oxtraordinaria de valor, de sciencia 
militar, e realmente, si os dons exereitos ti- 
vessem commando igual, enquestionavolmente, 
apezar da diflferenqa de armamento que se deu, 
a victoria calioria aos austriacos; mas os aus- 
triacos, mal educados pela cam pan in de 1859, 
euthusiasmados ainda pelas cargas de bayoneta 
dos francezes, entenderam, sem fazer disfincqao 
do melhoramento, que se tinha dado daquella 
6poca em diante nas armas de fogo, que a 
prime ra arma era a da carga, a arma branca ; 
procuraram nos primeiros eucontros com os 
prussianos darcargas.de bayoneta e foram lite- 
ralmente esmagados com as armas aperfeiqoadas 
dos prussianos. Mas o que tizeram os allemaes 
para poderem lutar nos.combates com forqa tao 
respeltavel, tao bem cohstituida como era o ex- 
ercito austriaco, cujos soldados eram embranque- 
cidos na praqa; o que tizeram para aniquillar esses 
soldados aguerridos com soldados novos como 
eram os quo constituiam seu exercito? Foram 
buscar os bons e antigos sargentos que tinham 
ainda em suas fileiras e, como nao podiam ter 
sempre offlciaes dirigindo o fogo em todos os 
pontos-da sua extensa linha na ordem do corn- 
bate moderno, collocaram nas pequenas fracqoes 
do tropa dessa immeusa linha em que estava 
estendido o exercito, "os velhos sargentos, ho- 
mens praticos no mode do dirigir o fogo, e esses 
velhos sargentos 6 que levaram os soldados no- 
vatos aquelia, perfeiqao de manobra aquelle jogo 
perfeito com o seu armamento, que causou admi- 
raqao a todo o mundo. 

E' pois muito proferivel ao premio dos volun- 
tarios que nao prestam, dps soldados que nao 
vem sinao fazer mau serviqo e incutir vicios nos 
recrutas quo cheg m, marcar um premio ele- 
vado .para o reengajamento dos bons sargentos. 

Neste pequeno trabalho que apresonto mera- 
rriente como exploraqao e mais nada, e no qual 
•ipenastoco nos pontos capitaes referentes a lei 
do recrutamento, estabeleqo uma condiqao que 
julgo devor ser um incentive poderoso para o 
verdadeiro voluntariado no exercito e para raen- 
gajamento dos bons sargentos. 

Sr Presidente, os inglezes tem tambem cons- 
tituido o seu exercito, em tempos normaes com 
voluntaries; mas, a tal pouto desceu o exercito 
britanico que afinal os proprios generaes iugle- 
zes o julgaram na impossibilidade delutar con- 
tra qualquer inimigo bem organizado. Na guerra 
do Sudan, por oxemplo, na guerra do Egypto, o 
parlamento inglez, os escriptores militares da 
Inglaterra afflrm uam a insufflciencia dos ge- 
neraes o a incapacidade o nullidade do exercito 
inglez com o seu offectivo ; o um dos lords 
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mais respeitaveis daquelle paiz, disse que um 
povo barbaro da Afj-ica, qu isi sem armas, sem 
cavallaria, sem instrucgao alguma, com um exer- 
cito de 50.000 barbaros conservou em sitio um 
exercito inglez de 25.000, liomens, perfeitamente 
armados e municiados, deram sete combates e 
nao foram nunca persegnidos: que os Boers 
derrotaram um exercito inglez vergunhosamente, 
mostraram-se superiores a elle na arte e scieu- 
cia militar; e que era tudo isto resultadodo 
defeito do recrutamento, que Ibes forneciaos vo- 
luntarios das libras esterliuas da Rainha. 

Mis, depuis de 1870, depois dos exemplos qua a 
Allemanha deu em 186i> e em 1870 a inglaterra 
levantou-se e cornegou a coustituir o seu exercito 
de modo mais regular. Aquelle exercito que 
antes de 1870 estava na proporgao de 60 homens 
por 1.000 quanto a instrucgao, de 1870 piraca 
cornegou a apresentar uma ditTerenga extraordi- 
naria, ao ponto de ler-se em uma estatistica que 
tenho, que de 1885 para 1886 a. proporgao no 
exercito inglez quanto a instrucgao e a educagao 
6 de 700 em 1.000. Veja-secomo tem marchado 
rapidamente aquelle paiz no melhoremento dos 
effectivos do seu exercito. 

D;go isto para que o Senado se convenga de que 
6 uma das grandes uecessidades do nosso exercito, 
si o quizermos melhordr, dar-lhe um pessoal 
apto, e que nao poderemos-dar um passo para 
satisfazer a estaaspir igao de melhoramento, sem 
teutar se constituir de melhor maneira os effec- 
tivos do exercito. 

Nao 6 desse conjuncto de reengaj .mentos, de 
alumnos, de companluas de menores apreudizes, 
de escolas militares, que pode o nobre Ministro 
tirar o pessoal de que precisa para bem coustituir 
os effectivos do exercito. 

Pela sua ma organizagao, pela dessidia com 
que tem sido ndministradas, por essa fatal ten- 
dencia que tdrn os governos do Brazil de querer 
fazer economias a custa do exercitoe da m rinha, 
nunca estas instituigOes tem sido dotados com 
verbasconvenientes, e quanto poderiam ser um 
nucleo muito aproveitavel para consTvar ou 
para dar matrnifleos soldados em quantidade, 
nada ou qu si nada tem d ido, porque as cir- 
cumstancias prec irias em que sao manti los con- 
tinuam, e cada vez em peores coudicgOes. 

As escolas militares, como o nobre Ministr 
que estuda asqunstOes milit;ires s lie, deviam ser 
o principal manancial, a principal fojito, onde de- 
viamos buscar interiores e otficiaes. .vlas a su 
organisagao b pessima. 

As escolas militares no Brazil sao orgamzadas 
no intuito de formar sa ios ; ensmam tnuita ma- 
thematica, muita sciencia em geral e absolut i- 
mente quasi nada da scienoi i pratic. e real d i- 
quillo que deviam aprender os alumnos, da sci- 
encia militar propriaraente dita. 

Accresce a isto que a fatal fendencia de fazer 
economias a custa do exercito, e porconsequencia, 
de reduzir o numoro dos alumros dis escolas ao 
minimo ou abaixo do minimo, tem eoBStiuid > estes 
estate lecimentos em fonte sem valor para o re- 
crutamen to 

Nas emendas nada proponho em referencia as 
escolas militares, nao b occasiao opportuna, por- 
que isto nao entende com a lei de recrutamento. 
Don, porbm, ao nobre Ministro ensejo para me- 
ihorar o que exists. Pode haver um corpo de 

alumnos na escola do Rio Grande do Sul e outro 
na escola do Rio de Janeiro... 

O Sr. Thomaz Coelho f/ninisfro da guerra): — 
Nao propOe outra para o Ceara? 

0 Sr. Hexrique d'Avila:— Isto sera, como 
disse, para quando tratarmos da organisngao das 
escolas; mas desd ja declaro que nao me oppo- 
nho a ere gao da escola do Ceara. 

Aconselh .ria antes n i Bahia... 
L'm Sr. senador:—Para ser agradavel ao 

Sr. Barao de Cotegipe. (Riso). 
O Sr. Barao de Cotegipe Pela minha parto 

agradego. 
O Sr. Henrique d'Avila Nao digo isto ar- 

bitral iamente. Estive na guerra do Paraguay e 
quando Minas dava 5.U00 lilhos para o exercito, 
a Bahia dava 30.000. 

O Sr. Dantas: — E si mais fossem necessaries 
com sacriticio seu, mais daria. 

O Sr. Henrique d'Avila:—Lemhro-mebem 
disto, porque esse grande sacriticio da Bahia nos 
aliviava a nos rio-grandeuses, que davamos 30 a 
40.000. O bravo general Osoiio muitas yezes 
na sua tenda dizia : o que nos vale b a provincia 
da Bahia. 

O Sr. Dantas:—Disse-me tambem isto mais de 
uma vez. 

O Sr. Henrique d.Avila;—Eis arazao porque 
uconselbaria a creagao de uma escola militar na- 
quella provincia. 

O Sr. Dantas:—Agradego a V. Ex. estajusta 
recordagao. 

O Sr. Henrique d'Avila;—Nao ha deque 
agradecer. 

0 Sr. Dantas:—Mas quero agradecer sempre. 
O Sr Henrique d'Avila:—Mas, Sr. presidente 

as escol is militares pela sua ma organizagao, por 
ossa politic i fmanceira fatal a que ja alludi, nao 
apresentam elemento aproveitavel para o recru- 
tamento do exercito. 

O Su. FrrnAndes da Cunha:—Para a Bahia 
antes a creag'io de escolas agricolns. 

O Sr. Henrique d'Avila:— Tambem; uma 
cousa nao exclue outra.atb mesm • por uma razao, 
porque as grandes descobertas da industria em 
referencia a armamentos e a machinas de guerra 
no niU ido, naquollas grandes escolas milit res da 
Europa, tem a r veitado grandemente a inrius- 
tria, a agricultnra e a outro, diversos ramos do 
trcbal'io hum?ho. A applicngao do, principiosdi 
sciencia e da arte a guerra tem produzido enorme 
prosper!d-.de na generalid.nle das industrias. 

Mas, Sr. presidente, rest -me trat r das ulti- 
m is das fontes do recrutamento a que tenciona 
recorrero nobre Ministro— o recrutamento for- 
gado. 

Sr. presidente, m em qualquer d^stes annnsan- 
teriores um ministro da guerra viesse ao parla- 
mento e declarasse quo ia resuscitar o recruta- 
mento forgado, hiveria molivo para censura, 
|ienso eu: mas, hoje, depois do approvada a 
grande rerorma do elemento servibcom este pro- 
fundo ah To produzido por esta reforma, tentar-se 
recrutar violentamente cidadaos, b uma cousa 
que eu nao posso deixar de qualitlcar sinao como 



SESSiO EM 21 DE JUNHO 151 

uma venladeira cal ■midade ! 0 nobre Ministro 
nao pode prevdr as funest.is consequencias que d^ 
sem -Ihante meio podem advir; mas, abstrahindo 
mesnio a qunstao da legalidade do meio, o que 
vai fazer o nobre Ministro lanqando mao do recm- 
tamento forqado? A quem vai recrutar S. lix. ? 
Eu imagine quo o nobre Ministro se rodeie de um 
pessoal do anjos, quo tenha em cada locilidide 
nm homem eminentemente patriot:), dedicado ao 
servigo da pntria com todo o amor ; pois bem, 
nesta hypothese irrealizavel mas que eu neste 
raomento considero admissive! para a discussao, 
eu digo ao nobre Ministro que S. Ex. nandcipaz 
de recrutar um so liomem que tenha algum valoir 
moral jiara as tileiras do exercito. 

0 Sr. TlIOMAZ Coblho (ministro da guerra) ; — 
Por que ? 

0 Sr. Henrique d'Avila:— Eu darei a V. Ex. 
a razao: porque n lei de 1874 tern um nrtigo que 
dispOe que com 1 ;000$ o cidadao lil;erta-se do ser- 
vigo militar; por conseguinte o recrutado encon- 
trara em toda a parte quem Ihe ministre am 
1:000$, quantia insignitic nte eomparada com o 
valor moral de um liomem nas circumstanci is 
actunes. 

Quem lica para ser recrutado ? 
Quem resta ao nobre Ministro pira atirar nas 

tileiras do exercito ? 
Os miseraveis,que nao tern at solutnmente me!o 

algum de so exiniir,aquelles que nito tem" nenbum 
valor moral ou social, aquellcs que nap t6m in- 
strucgao nem educagao alguma ; estes sao os que 
serao soldados. 

E vale a pena violentar ainda mais o paiz, con- 
flagral-o, para tirar um resultado desta natu- 
reza ? 

Mas, senhores, si nesta hypothese irrealisavel 
ainda assim o resultailo sent este, o que sera na 
verdadeira hypothese, na uniea possivel neste 
paiz em quo vivemos, da ma aduiinistr ^ao em 
toda parte, de partidarismo, de falta de patrio- 
tismo, de iguorancia, de vingangas e de odios? 
Na renlidade o que vai acontecer em um p dz 
como este, de quem vai 1 ingar mao o nobre Mi- 
nistro para o recrutamento forgado ? Da policia, 
pergunto eu ? 

Mas, senhores, ontre nos a policia, quando 
a ordem publica se perturba, 6 precise ser poli- 
ciada; pela sua ma organizagao ella tem de ser 
encarcerada nas occasiSes de perturbagao da or- 
dem pudica, para nao aggravar-se o mil; eo 
nebro Ministro concorre ainda p ra que esta ma 
orgmizagao policial continue sempre em aug- 
mento. 

0 que d a policia entre nos ? B' ella, porven- 
tura, eonstituida por homens, q)ie, como em nu- 
tros paizes. fazem da polrda uma prolissao ? Nao, 
6 ella eonstituida pelu vadio, em geral pelos ho- 
mens que nao poaem ser aproveitados na indus- 
tria, que tem vicios... 

0 Sr. Titomaz Coeliio (ministro da guerra): 
— 0 corpo policial da rriinha provincia protesta 
contra a alflrmagao de V. Ex. 

0 Sr. Henrique d'Aviia:—Quem a oem- 
manda ? E' o intendente da policia, que dosde sens 
av6s vein trazendo a tradiogao, os h ibitos e a 
educagao de commando ? Nao, 6 um ofiicial do 
exercito. E o que e o official do exercito cnni- 
mandante do corpo de policia ? E' um homem que 

sahe de uma corporagao com regimen diflferente, 
com intuitos diversos, com uma missao tambem 
differente, com educagao e instrucgao inteira- 
mente allieias aquella gorporagao que vai com- 
raandar, e a aquelle servigo que vai exercitar. 

0 que vai f izer o official do exercito no com- 
mando de um corpo de policia ? Vai-so desmora- 
lizar, vai perder os habitos e educagao militar, 
que tinha, vai-se d -gradar emlim. Nao ha outro 
termo para os qualilic .r. 

0 servigo policial nao foi feito em parte alguma 
do mnndo par. ser effectivado por homens que 
envergam uma farda do exercito. E' um dos 
nossos gr mdes males esse, e o nobre Ministro 
ainda o vai aggravar, permitta-mo S. Ex. que 
Ihe diga. Li com desgosto um additivo que fl- 
gurou no projecto, e, si meus nobres collegas 
seguirem a rainha opiniao esse, additivo deve ser 
separado. Elle manda contar tempo para pro- 
rnogOes por merecimento ; nem eu sei o que isto 
quer dizer, tao ma d a sua redacgao ; pode ser 
que tenha h ivido erro na impressao.... 

0 Sr.IIibeiro da Luz:—Faz dispensaro inster- 
sticio para a prornogao, 

0 Sr. Henrique d'Avila Si o intuito d 
dispensar o intersticio, ainda o absurdo sera 
maior, porque si niio se dispensa esse intersticio 
aos olflciaes que estao nas tileiras, como se ha de 
dispensar aos que estao fora dellas? Eu nao entro 
nesta discussao ja, ella tem sen tempo oppor- 
tuno. 

Nos caminhamos para a retaguardi, vamos 
para o passado. 

Quando todos os Estados do mundo proouram 
excluir da assimilagao aos olflciaes das tileiras 
aquelles que exercera servigos nao railitares, aqui 
entre nos quer se assimilar os olHciaes de policia, 
os olflciaes do bombeiros aos olHciaes d is tileiras do 
exercito. 

Pois bom, Sr. presidente, o que resta, quaes 
serao os resultados do recrutamento forgado 
praticado por essa policia que nos temos ? 

Quem e que dirige as autoridados policiaes nas 
loealidades do Imperio? 

Nos nao fallamos |iata inglez vere ler, fallaraos 
para que o paiz nos entenda. 

0 que sao as autoridades p diciaes ncsses ser- 
toes, nesses cent os, em toda a parte do Imperio ? 
Sao instrumentos eleitoraes, sem valor algum, 
porque 6 preciso quasi que recrutar homens para 
occuparem cargos policiaes. 

Hoje, depois da lei da reforma judiciaria de 
1871, que tirou as Hutoridades policiaes as at'tri- 
buigOes que as condituiam poderosas, ninguem 
quer servir esses cargos sem importancia, e sem 
vencimentos, recrutam-se homens para osorgos 
policies e portanto que reoutunento forgado 
vai fazer o goyerno ? Vai confl igrar necessa- 
riamente o paiz e aflnal de contas nao ha de tirar 
desse modo funesto de recrutamento, etfectivos, 
nem em numero, nem qualidade. 

No tempo q ie a policia recrutava,reorutavani-se 
tambem velhos de 60 annos. 

Eu assevero a V. Ex. que tive do mandar apre- 
sentara presidencia da provincia um velho de 60 
annos recrutado pela autoridade policial. 

Ora si compararmos os abuses que a historia 
registra, para vergonha nossa, commettidos pelas 
autoridades policiaes,out'rora,com os que commet- 
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terao os do actualidade, nao liavera cotejo pos- 
sivel. 

O noljre Ministro tera os peiores soldados das 
localidades, e quando iior acaso o delegado de 
policia agarrasse um homeui apto, esse homem 
Itavia de achar quem llie ddsse 1:000$ para se 
isentar do servigo mill tar. 

Por consoquencia esta policia nao recrutara 
sinao gente da peior especie ; e para quo o go- 
vorno ha de reviver, ainda quando seja legal, esse 
passado tao clieio de tristezas para nos todos, 
quando tem certeza de que em nada vai melhorar 
os eirectivos do nosso exercito ? 

En, desta tribuna, si tivesse autoridade, que 
nao tenho, pediria encarecidamente ao nobre .Mi- 
nistro que nao langasse inao de semelhante ineio, 
que melhor sera conservar aberto os claros no 
exercito, em logar de os eneher com pessimos 
soldados ; que attenda para as emend >3 que vou 
ter a honra de offerecer e veja que nellas imiioo 
recurso mds que sutHciente p.ira de prompto 
solver todas as difflculdades, em referencia ao 
recrutamento do nosso exercito tantona paz como 
na guerra." 

Mas, Sr. presidents, nesta situagao eviden- 
ciada por esta analyse perfunctoria que acabo de 
fa.zer das varias fontes de recrutamento de que 
pdde langar mao o nobre Ministro da Guerra, digo 
—e de absoluta eurgente necessid;^dep^ovideuciar 
p:r' afast r o grande perigo quo corremos 
deixando a patria sem defes? como se acha. 

Nestesassumptos eu nao pertengo sinao ao par- 
tido dos que querem promover a organizagao da 
defesa do paiz nas verdadeiras bases, naquellas 
exigidas pela sciencia da guerra moderna. 

Nao tenho politico em questdes militares. Para 
mini o nobre Ministro da Guerra e um co-religiu- 
nario, nm cornpanheiro, serei seu soldado, esta- 
rei serapre a seu lado auxiliando.e ninguem neste 
Senado pode com mais amor do que eu fazel-o, 
porque, defendendoo exercito e concorreudo para 
suacompleta organisagaoe forga, defendo a nossa 
patria, e particularmente a minha provincia que 
por nao termos cuidado do exercito tem sido ja in- 
vadidaquatro vezes.soffridodepredagOes, insulta- 
da,e violentada por essas republicas pequenas.que 
saonossas visinhas, fracas, debaixo de pontos de 
vista, sem quo atd hoje nem si quer fossem in- 
demnisados os prejuizos materiaes occusionados 
no territorio brazileiro por essas invazOes. 

s rneus deveres de eidadao e de rio-gran- 
dense me ohrigam a estar junto do nobre Minis- 
tro,sobre tudo do nobre Ministro de quem, apezar 
de nao ter a honra de ter perj^ito conheciment 
para fazer sobre sua pessoa uma afflrmagao, desde 
ja digo que tenhoesporanga e desejo vel-o occupar 
brilhantemente o logar que exerce. 

Deixo de fazer outras consideragSes para offere- 
cer as emendas a que me referi, afim de nao ex- 
ceder muito o tempo destinado para esta parte da 
ordem do dia. 

Trata-se por ora do art. 1». 
Deixo de fazer outras consideragSes porque a 

hora esta dada, e por emquanto apresentarsi 
estas emendas que serao com[ilctadas por outr-'S 
dos outros artigos do projecto. {Jd foram publi- 
cadas as emendas.) 

SENADO 

Nao posso, antes de eontinuar, deixar de dar 
uma explicagao so Senado, pma sen bem cumpre- 
hendido, quanto a razao pela qual nas minhas 
emendas conliro tant is attribuigoes ao governo. 
Nao signiflcam qssas autorizagOes desejo de poupar 
trabalho, nao; obedego, nesta parte, aos prin- 
cipios que neste assumpto considero os mais offl- 
cazes e salutares. Ponso que b dillicil conduzir a 
bom flm nas Camaras uma obra tao extensa e tao 
comploxa como a da organizagao militar, e so o 
governo a pdde tentar sem teraeridade. 

Ora, devo dizer no Senado quqsou naturalmento 
desconflado, sobretudo em nosso paiz, do man uso 
que os governos costumam fazer destas autori- 
zagOes ; mas, em projectos complexos como este, 
em um parlameuto em que sao muito raros os 
estudos militares, em que esses estudos nao se 
f zem sinao perfunctoriamente,e uma verdndoira 
temeridade para quem nao d governo tentar 
qualquor motlilicagao da refo ma. 

Sigo a este respeito a opiniao do Duquo de 
Broglie, expressa em um relatorio feito ao eorpo 
legislative francez, e que vou ler ao Senado para 
que melhor flque accentuado o men proceder 
a este respeito. 

0 Duque de Broglie, em um importantissimo 
relatorio que elabordu, disse (IS) 

« As leis de longo folego, si me d permittido 
exprimir assim, quadram muito mal com a natu- 
reza do nosso governo. As assembleas puhiicas, 
que nao se reunera sinao em pequeno nurnero de 
mezes cada anno, na • tdm sinao uma certa medida 
de tempo a dar a cada objecto ; arrebatadas pela 
torrente dos alfazeres, o descango Hies falta 
quasi sernpre para se entregar aos trabalhos 
extensos e systematicos ; as reunioes numerosas 
nao tem sinao uma certa medida de attengao, de 
que podem dispor; passado isto, ellas votam de 
conflanga ou de cansago, isto d, cessam Ho deliberar 
realmente. Emflm, e d talvoz aqui o ponto mats 
digno de attengao, as leis complexas sao essen- 
cialmente contrarias ao proprio principio do toda 
a deliberagao independente e regular, a liberdade 
dos votos, pois que, no momento do voto deflni- 
tivo, cada votante pdde-se encontrar reduzido a 
alternativa ou do adoptar cousas que Ihe parecem 
defeituosas, em consideragao de cousas inteira- 
mente dilferentes e que elle approva, ou de 
rejeitar essas mesraas cousas que elle approva 
para escapar as que elle nao approva. » 

Estas consideragOes euasacoito totalmonto; e 
isto justilica o ter eu neste momento attendido so 
aos grandes delineamentos, deixando os detalhes 
para a regulamentalisagao do governo. 

(pontinua a ler): « 2.a Os'cidadaos comprebendi- 
dos no § 4° art. 1° dessa lei serao inscriptose sor- 
teados, e servirao nos corpos de tropas a que por- 
tencem ou para que forerr enviados, fora da li- 
leira,formando uma unidade especial, com o nome 
de companhias disciplinares, devendo fazer o ser- 
vigo nao militar dos sens corpos do tropa, como 
fachina e outros, na forma do rogulamento queo 
governo organizara ». 

Nesta emeuda estao comprebendidos aqualles 
cidadaos quu tem uma sentenga que os macula, 
que por circumstancias especiaes, sao pola lei ex- 
cluirlos do servigo militar; mas eu entendo que 
esses liomens nao devom ter um privilegio, por 
issso mesmo que sao mans, que tem commettido 
falt-.s, devem ostar sujeitos ao mesmo onus dos 
outros cidadaos que sao bons, com a dilferenga de 

/ 



SESSAO EM SI DE JUNHO 153 

^ue, para naomacular a flleira devem vir para 
uma corporacao especial fazendo certo i servigos e 
alliviando assim aos soldados bons, dos services 
que nao sao prcpriamente militares. 

Como o nouro Minislro yai ver, nao toco em 
nenhuma isengao, bem disse quenestas emeirias 
nao f iqo sinao uma oxploragao. (Le.) (Jd foi'am 
publicadas.) 

Sr. president©, em outra occasiao justiflcarei 
numero por nuraero estas ■ emendas ; o Sena do 
vera que nao augrnento a despeza, porque indi- 
farei ao nobre Ministro da Guerra as grandes 
economins que S. Ex. pode fazT, cort mdo esses 
ramos parasytas da repaid qao da guerra que se 
encnscam no tronco do thesouro, sugando-Uie a 
seiva com prejuizo do serviqo militar. Conservo 
todas essas innumeras isenoSes que a lei concede 
ao servigo geral do sorttio, e acautelo apezar 
disso os grnndes intoresses donosso exereito. que 
estao ligados de urn modo indissoluvel com os 
grandes interesses de nossapatria. 

Tenho concluido. 
As emendas sao as soguiutes (le): 

Emciulas ao art. 1." 

Depois das palavras que servem de terminagao 
ao § 2°—na forma da lei n. 2556 de 26 de Setem- 
bro do 18?4 — accrescentc-se : — com as seguintes 
moditicagOes: 

1 .a Fjcam revogados os us. 7 e 8 do § 2° do 
art. 1" dessa lei. 

2.a Os cidadaos compreliendidos no § 4° do 
art. 1° dessa lei serao inscriptos e sorteados, e 
servirao nos corpos de trop s a que pertencem ou 
para que forem enviados, fora da tileira, formando 
uma, unidade especial, com o nome de comp mbia 
diseiplinnr, devendo fazer o servigo nac militar 
de sens corpos de tropa, como fachina e outros, 
na forma do rogulamonte que o governo orga- 
nizard. 

3.a Com oxcepgao dos isentos menciouados no 
§ 1° do art. 1° dessa lei ns. 2 e 5, no § 2° 
ns. 2 o 3, todos os outros pagarao o imposto de 
200§, nao efl'ectivando-se a isengao emquanto nao 
for pago o imposto. 

4.a A idado para a ipscripgao sera de 17 annos 
completes. 

5.a 0 processo do nlistamento e o pessoal que o 
dev'e fazer sera marcado pelo governo no regula- 
meuto que organizara. 

6.® Todos os annos o parlamento marctra o 
numero dos inscriptos que devem ser alistados no 
exereito activo, e os inscriptos que sobrarem 
desse numero serao divididos em tres grupos ou 
coutingentcs: a) reserya activa ou de substi- 
tuigao; b) segunda reserve; c) terceira reserva. 

0 1° grupo serd conslituido, sob o nome de 
guarda nacional activa, por todos os inscriptos 
que nao flzerem parte do exereito -ictivo, da 
marinha e suas reserves, ate a idade de 25 annos, 
organizndos por circamscripgOes militares deno- 
minadas—InspecgOes—em quesera di vidido o Impe- 
ril),formando divisOes ebrigadesdetodasasarmas, 
sub-armas e servigos accessories do exereito, corre- 
spondentes as unidades do exereito activo, a quo 
tienrao pertencendo, unidades do exereito activo 
quo serao representadas em algumas inspecgoes 
por companhias de deposito de 250 pragas de 
elfectivo o corpo de olliciaes correspondente, em 
outras inspecgOes por batalboes, regiment s, e 

v. ii 20 

em outras por brigadas ou divisdes. Cada uma das 
circumscripgdes sera inspectada por um inspector, 
genenl do exereito activo com seu respectivo 
estado-maior. Sob essas fracgoes e unidades do 
exereito activo, que aquartellarera nos limites de 
i-ada inspecgao, a reserva activa sera exercitada, 
instruida e educada, nas occasioes e pelo modo 
que for marcado no regulamento que o governo 
organizara. Cada uma dessas inspector': s terii a 
seu cargo todos os elementos necessaries para o 
armamento, municiamento, fardamento, alimen- 
tagao, forragem, equipamento, moi ilizagao o 
concentragao das forgas da sua inspecgao. A re- 
serva activa preenchera os claros do exereito 
activo, na forma que for determinada no respe- 
ctivo regulamento, que o governo organizara. 

A reserva activa das provincias das fronteiras 
do Imporio tera uma org mizagao especial, que 
sera d-ida polo governo no regulamento que 
organizara. 

a segunda reset va, sob o nome de reserva da 
guarda nacional activa, sera constituida por todos 
os reservistas que completarem o tempo de ser- 
vigo na reserva activa, com excengao dos rebai- 
xados do exereito activo, e por touos os inscriptos 
de 25 atd 35 annos de idai'e. 

A terceira reserva, sob o nome de ultima 
reserva da guarda nacional. sera constituida pelos 
reservistas da segunda reserva que tiverem com- 
pletado o tempo de servigo, e por todos os inscri- 
ptos de 35 a 45 annos de idade. Esta reserva so 
sera cliamada a servigo nos casos extremos, e 
nao sahira do paiz 

7.a Os soldados do exereito activo que por suas 
luzei, applic gao e talentos habilitarem-se com 
os conherimentos idementares da arte da guerra 
necessaries, e demonstrarem qualidades que os 
tornem aptos cara o servigo das armas em tempo 
de guerra, serao licenciados, a proporgao que se 
forem hai ilitaudo depois de um anno de prag a 
juizo dos inspectoros o por decisao do Ministro da 
Guerra, na forma que for estabelecida no regula- 
lamento que o governo organizara, flcando obri- 
gados a eomparecer as grandes manobras em que 
tomar parte o corpo de tropa a quo pertencerem, 
atd ao tim do seu tempo de servigo. 

8.a 0 tempo de servigo no exereito activo sera 
de tres annos, flndos os quaes (icarao pertencendo 
os rebaixados a reserva activa por mais seis 
annos. 

Os reservistas da reserva activa ou do substi- 
tuigao, servirao por dez annos e mais seis na 
segunda reserva. 

Os reservistas da terceira reserva servirao dez 
annos. 

9.a Aquelles inscriptos que parecerem muito 
fracos, sem ter defeito corporal bastante forte 
para sorem isentos, senio esperados para o anno 
sen-uiute. Depois da terceira revisao cessara a 
espera e se decidira pela isengao por iucapa- 
cicfade. 

10.a Os isentos todos serao inscriptos na ter- 
ceira reserva. 

11.a 0 numero de homens a instruir cada anno 
sera marcado pelo corpo legislative. Aquelles que 
se sustentarem, equiparem a sua custa, poderao 
escolher os corpos do tropa-em que se quizerem 
instruir e exercitar. Essa escolha tambem perten- 
cera aos cngajados voluntariamente, qualquer 
que seja a duragao do engajamento. 



154 ANNAES DO SENADO 

12.a Pica o governo autorisado a crear escolas 
. ara os fllhos dos oflieiaes e meninos de tropa, 
uos logares que julg.ir mais convenieute. 

13.a Seis annos depois da applicagao desta lei 
do sorteio, assim emendada, ninguem podera ser 
nomeado para exercer uma funcgao retribuida 
pelo Estado, si nao tiver cumprido seus deveres 
militares, e nonhuma concessao de caminho de 
ferro ou qualquer outre traballio publico sera 
dada sem que a companhia ou empreiteiro tome 
o compromisso de applicar no recrutamento dos 
seus empregados o principio imposto a adminis- 
tragao do Estado. 

14.a Substitua-se o ultimo periodo do § 3° pelo 
seguinte: 

« e dos corpos de alumnos da Escola Militar da 
Corte e da Escola Militar da provincia do Rio 
Grande do Sul, sendo cada um dos corpos consti- 
tuido por 400 alumnos. 

Foram apoiados e postos conjunctamente em 
discussao. 

A discussao flcou adiada pela bora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCOS DE EUISSAO 

Proseguiu em 2a discussao o art. 1° do projecto 
do Senado, lettra E, de 1887, sobre Bancos dc 
emissao. 

Vieram a mesa, foram lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussao as seguintes 

Emendas ao projecto do Senado—E—de 1887 

Ao art. 1° 

§ 1.0 Em vez de « 90 % do yalor nominal das 
apolices depositadas », diga-se: «igual ao valor 
nominal das apolices depositadas ». 

§ 9.° Supprima-se. 

Ao art. 2° 

Substitua-se o 2° e 3° periodos pelos seguintes 
paragraphos : 

§1.° A metade do papel-moeda com que for 
pago o prego das ditas apolices sera incinerado, e 
a outra metade sera exTiusivamente empregada 
no resgate das de juro de 5 0/o, segundo o modo 
estabelecido no art. 60 da lei de 15 de Novem- 
bro de 1827. 

§ 2.° Quando em virtude da disposigao do pi- 
ragrapho anteeedente, tiver sido incinerado me- 
tade do papel-moeda, actualmente em circulagao, 
os bancos serao obrigados a effectuar o troco de 
seus bilhetes, metade em moeda metallica outra 
metade em moeda corrente. ■» 

§ 3.° A emissao de que trata o art. 1° podera 
ser elevada ao triple das sommas correspondentes 
ao valor nominal das apolices que os bancos 
substituirem por deposito de moeda metallica nas 
suas caixas, desde que o mesmo deposito estiver 
realizado. 

Neste caso deverao os bancos effectuar tambem 
em moeda metallica o troco total de seus bilhetes. 

As apolices serao restituidas mediante a prova, 
e na proporgao do fundo metallico assim reali- 
zado. 

S. R.— Sala das sessoes do Senado, em 21 de 
Junho de 1888.— Yisconde do Cruzeiro.— Vis- 
conde do Ouro Preto.— Lafayette R. Pereira. 

O Si-- Correia,:—Os illustrados autores 
do projecto, desejando quanto possivel repartir 
sua responsabilidade em materia de tanto alcance, 
excitarara ainda os monos competentes a intervir 
na discussao. 

0 honrado Yisconde do Cruzeiro, no discurso 
com que iniciou este debate, ponderou que, sendo 
o unico interesse dos autores do projecto servirem 
a causa publica, nao seria demasiado nem impro- 
flcuo o concurso do todas as intelligencias. 

Esta animagao, de senador tao autorizado e 
competente, levou-me a pedir a palavra. 

Em materia de circulagao monetaria, parece-me, 
e isto mesmo concluo do que na discussao se tem 
dito, que todos procuramos chegar a substituir o 
papel moeda de curso forgado, causador de tantas 
perturbagbes economicas e tinanceiras, pelo papel 
conversivel, assentando a circulagao em base 
metallica. 

Tanto este justo pensamento preoccupou os 
illustrados e competentes autores do projecto, 
que o nobre Yisconde do Cruzeiro disse que, si 
pudessemos obter bancos de emissao, cujos bilhetes 
fossem trocados por ouro, a vontade do portador, 
seria isso o santelmo! 

E' este precisamente o escopo pelo qual cumpre 
examinar as disposigoes do projecto. 

Nelle estao em frente duas escolas: uma, 
representada pelos autores do projecto; outra, 
pelas nobre s commisshes a cujo estudo foi ello 
submettido. 

Os autores do projecto julgam deflciente a 
moeda circulante, e as commissOes, em polo in- 
teiramente opposto, julgam que cumpre reduzir a 
superabundante emissao de papel moeda. 

0 Sr. Yisconde de S. Luiz do Maranhao:— 
Nao apoiado. 

0 Sr. Correia:— 0 quo da principal omenda 
das comraissoes resulta? Os nobres autores do pro- 
jecto querem augmentar a quantidade do papel- 
moeda em circulagao, com certa somma de bilhetes 
dos Bancos que propoem, recebiveis nas estagbes 
publicas ; as nobres commissbes, pelo contrario, 
querem reduzir a massa actual do papel-moeda 
determinando seja incinerado o que for dado em 
pagamento das apolices que tem de ser emittidas 
ao par, vencendo osjuros de 4 1/2%. 

Ora, como oprojecto nao permitte que os bancos 
emittam bilhetes no valor correspondente ao das 
apolices, o effeito da emenda 6 a reducgao do 
papel circulante. 

0 Sr. Yisconde de S. Luiz do Maranhao:—0 
papel do governo substituido pelo papel bancario. 

0 Sr. Correia:— Em menor escala. 
Combinadas as emendas offerecidas pelas com- 

missOes com a que hqje apresentaram os autores 
do projecto, permittindo emissao equivalente ao 
valor das apolices, o resultado seria conservar-so 
a mesma massa de papel circulante, desde que se 
mantenha a emenda da coramissao que manda in- 
cinerar o papel-moeda do Estado, que for dado 
em pagamento das novas apolices quo o governo 
lica autorizado a emittir, si nao tivessem de flcar 
aresos nas caixas dos bancos 20 % de papel do 
istado, para accudirom ao troco dos bilhetes dos 
mesmos bancos. 

Mas, e eis a primeira observagao a respeito do 
contexto do projecto; si quereis augmentar a 
massa do papel circulante, como coucordais cm 
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resgate ? Siio id6as antinomicas, dosde que nao 
daes aos billiotes dos bancos solidez maior que a 
dos bilhetes do Thesouro, antes sao estes que ga- 
rantem a emissao daquelles. 

Resgatar e emittir do modo que so pretende, e 
fazer o desfazer. 

Reconhecendo a procedencia desta observagao, 
os bonrados autores do projecto querem, na 
emeuda que acaba de ser lida, que so seja quei- 
mada a motade do papel-moeda dado em paga- 
mento das novas apolices. 

Dest'arte, quando ostiverem emittidas apolices 
no valor de 200.000:000$, permissao maxima do 
projecto, teremos a actual circulaqao fiduciaria 
elovada com a somma de 100.000:000$, que re- 
presenta assim o accrescimo de que, naopiniao 
dos autores do projecto, carece a mesma circulaQao. 

Mas ha, com efleito, necessidade de tal au- 
gmento de bilhetes quo se permutam por papel 
inconversivel ? Tenborazoes para duvidar. 

No regimen do papel-moeda inconvertivel, si 
nao e verdade absoluta, 6 muito fundada presum- 
pqao de queelle superabunda, si o valor que re- 
presenta nao pode ser obtido em ouro. A pro- 
porQao em quo a depreciagao se da pode-se dizer 
que corresponde inais ou menos a do excesso desse 
papel. 

Isto nao aconteco si o papel pode ser trocado 
por ouro: em tal caso, havendo excesso, o troco 
recolloca a eircujagao do papel em condigb .'S nor- 
maes. A oscillagao, quando apparega no mercado, 
nao pode ser duradoura; o bitbete acudira ao 
banco emissor para que o equilibrio se resta- 
beleqa. 

Acresce, para nao termos por deflcieute a 
massa actual do papel-moeda em circubigao, que, 
como observou o nobre Viscoude de Ouro Preto, 
6 costume uosso couservar cada um somma 
superior a necessaria para as despezas occurren- 
tes, o quo muito papel-moeda podia ser dispen- 
sado si houVesse entre nds o oncontro de dividas ; 
o que na Inglaterra seconsegue com a Clearing- 
house. 

Nesse empenbo de dispensar pagamento em 
moeda, o mesmo Viscoude, quando ministro da 
iazenda, determinou que na Alfandega se re- 
cebessem certos cheques em pagamento dos di- 
reitos quo alii so arrecadam. 

Mas, como ir por dlante esta id6a, como cbe- 
garmos ao systema da Clearing-house, augmen- 
tando o papel inconversivel na medida que nossas 
conjecturas o roputam necessario ? 

Com muitas consideraqOes, proprias do tao aba- 
lisados senadores, foi o projecto justiflcado; mas 
nao vi domonstrada a conclusao de que o depre- 
ciado papel moeda existente em circulagao deve 
ser augmentado com 100.000:000$000. 

Outro ponto. 
Si o banco que se organizar de accdrdo com o 

o projecto garantir com deposito em ouro a 
emissao do bilhetes, em que proporgao deve estar 
a emissao com esse deposito ? 

A emenda, hojeoffereAda,o diz, e 6 base aceita, 
que a emissao deve estar na razfio do triple do 
deposito. Evidentemente agarantia em ouro d 
superior a unica quo o projecto offerece, papel 
moeda do Estado. 

Que proporgao tomarao os autores do projecto 
para a emissao ? 

Exigindo apenas o deposito de 20 % do valor 
da omissao, autorizao assim, sobre base mais 

fragil, emissao maior do que a permittida sendo 
o deposito em ouro. 

Diz-se; mas ahi estao as apolices depositadas 
n i Caixa da Amortizagao para virem reforgar os 
20 7o de papel-moeda retidos nos cofres dos 
bancos para prompto pagamento dos bilhetes. 

O nobre Visconde do Cruzeiro, em seu luminoso 
discurso, mostrou-se apprebensivo com o estado 
presente dos estabelecimentos bancarios, com a 
talta de meios em que se acham para resistirem 
ao panico que.se desse. 

Apoiou em algarismos a sua opjniao, e pro- 
curou arredar dos novos bancos esse perigo; mas 
cabe aqui reflectir sobre estas palavras de 
S. Ex. (le) : 

« Nao adraira que ja se tenha dado o facto de 
procurar obter dinbeiro sobre caugao de apolices 
da divida publica sem se poder obtel-o em ne- 
nbum estabelecimento baucaiio. » 

Si quan lo as circumstancias nao apresentam 
caraeter do anormalidade, quando nao apparecem 
os terrores que o panico traz, ja se da o facto de 
nao se poder obter dinbeiro sobre a caugao de 
apolices, a que flea reduzido esse accrescimo de 
garantia com que os nobres autores do projecto 
contain para acudir as tempestades commerciaes, 
que impetuosamente atiram os depositantes aos 
est ibelecimentos banc irios para prompta eutrega 
das quantias depositadas ? 

O projecto procura attenuar o risco, dizendo 
{le): « Nos estatutos se incluira a clausula de 
que, na hypotbese de corrida dos depositantes 
era conta corrente para retirada immediata das 
quantias depositadas, o Banco se reserva o di- 
reito de pagal-as por lettras que vencerao o 
mesmo juro, divididas em seis series correspon- 
dentes, qpando for possivel, a ordem chronolo- 
gica da roquisigao dos depositantes e successiva- 
mente resgataveis de 15 era 15 dias, de modo que 
ao cabo de 90 dias volte o Banco ao regimen or- 
dinario dos pagamentos.» 

Mas, quando este expediente de retardamento 
do embolso pudesso ser elflcaz, bem se vd que 
trata-se apenas dos depositantes de dinbeiro em 
conta corrente. 

Nao d, pordm, somento essa a difflculdade ori- 
unda do projecto: ba tambem que attendee aos 
possuidores dos bilhetes emittidos. Nos momentos 
de crise affluem estes aos estabelecimentos banca- 
rios do mesmo modo que os depositantes de di- 
nbeiro ; e achando esgotados os 20 % que como 
garantia da emissao o banco conserva, em quo 
situagao flea elle, precisaraente no momeuto em 
que a alienagao das apolices se difflculta si nao se 
impossibilita ? 

O facto apontado pelo nobre Visconde do Cru- 
zeiro de nao se encontrar dinbeiro sobre caugao 
de apolices d agora devido, disse S. Ex., a falta 
de moeda. Mas, nos dias de crise, quando o capi- 
tal, timorato como d, se esquiva, o facto toma pro- 
porgoes mais assustadoras. Quando d sereno o 
moviraento commercial bastara ao banco a regu- 
lar entrada e sahida do numerario. Mas, nao d 
)ara tal bypothese que os nobres senadores legis- 
am, nem-d esta a sua preoccupagao; seu pensa- 

mento capital d prsmunir os estabelecimentos 
bancarios contra os perigos e riscos das crises 
commerciaes, para que os panicos que sederem 
nao tragam consequencia as mais desastrosas. 
Entretanto, nassas occasioes, os projectados ban- 
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cos fleam tao desarmados como estao os qua 
. actualraente possmmos. 

E, seuhores, sera justiflcavel a emendaque per- 
mitte seja a emissao, e da bilhetes at6 ao valor 
minimo de 10$, equivalente ao valor nominal da 
apolice existente na Caixa da Arnorti/ igao como 
garantia 

Mas si fleam soraente 20 % em papel moeda 
para acudir ao prompto pagamento dos bilhetes, 
si en aehava ja fragil esta base, quando se auto- 
ris iva a emissao so'mente de 90 % do valor no- 
minal d i apolice, p ir maioria de razao devo repu- 
tar ainda menos solida a emissa i do quintuplo da 
somma em deposito, tanto mais quanto so a 
emissao do triplo e permittida, si o deposito e 
emouro. 

Accresce que o valor venal daapolicede 4 1 /2% 
tem de sor inferior ao valor nominal, desdo que 
tal e o caso em rel igao a apolices do juro de 5 %; 
e isto e novoelemento de fraquezi. 

0 banco leva 1:000$ a Caixa da Amortizagao, 
e esta entrega-lhe, por conveniencia do banco 
que nao se pdde dizer assimilada ii conveniencia 
publica, uma apolice de valor igual, flemdo logo 
responsavel pelo pagamento do juro de 4 1/2 0/o. 
Sobre esta apolice o tianco emitte em notas suis 
1:000$, segundo a emenda de que me occupo. 
Para gar intia conserva em papel do Estado 200$ 
Este fundo 6 retirado... 

O Sr. Lafayette: — Do tergo que nao d em- 
pregado em apolices. 

O Sr. Correia : — O que nao importa muito 
para o caso. 

Para apreoiar si a emissao 6 sufflcientemenle 
gar intida ao quo mais se attende e'para a somma 
em deposito; donde o banco retira esta somma e 
cousa que pode ter importancia, mas qua nao 
altera a natureza da questao. 

Convbm ainda notar que o projecto autoriza 
no maximo quarenta bancos de deposito e desconto, 
com a faculdade de emittir bilhetes ao por-tador e 
a vista. Imaginemos que tantosse fundam. Cada 
um podera emittir notas de 10$, 20$, 30,$, 50$, 
100$ e 500$000. Quantas especies de notas quo 
terao curso em todas as estagOes publicas geraes, 
provinciaes e muuicipaes I 

O pensamento que parece haver determinado o 
projecto e o d i descentralisagao bancaria ; mas 
muitas de suas disposigOes sao contrarias a este 
pensamento e parecem indicar que se attendee 
mais a praga do Rio de Janeiro do que as outras. 

O Sr. Silveira da MOtta;— O projecto (i para 
o Rio. 

O Sr. Lafayette:—Nao apoiado. 
O Sr. Correia:— Manda-sdT fazer tudo na 

Caixa da Amortizigao. Quer-se crear um banco 
no Rio Grande do Sul, no Amazonas ou no Para 
onde ha thesourarias de fazenda? Nao se dispensa 
a intervengao da Caixa da Amortizagao; e leva-se 
o rigor ao ponto de estatuir no art. 1° § 6° n. Ill 
o seguinte (lej: 

«Logo que a Caixa da Amortizagao estiver de 
posse das quantias destinadas ao resgate dos bi- 
lhetes do banco, tanto no caso de liquidagao 
voluntnria, como-no da forgada, fara annunciar 
por edit es, publicados pela imprensa, a abert.ura 
do prazo de seis mezes da data dos mesmos 
editaes, para dentro delles os portadores de bi- 
lhetes trazerem-os ao troco por moeda eorrente. 

Os bilhetes que deixarem de ser apresentados no 
dito prazo se reputarao prescriptos e a impor- 
tancia em moeda eorrente, destinada ao resgate, 
sera queiraada. » 

E' uma medida cm si vexatoria pela curteza do 
prazo e perda desde logo do valor total do bi- 
Ihete ; e ainda mais si o banco tiver funccionado 
em provinoia distaate da capital do Imperio. 

DispOe o projecto qae os bintos emissores serao 
obrigado; a receber reciprocamente os bilhetes 
dos outros, sob peua de liquidagao forg.ida. 

Difflcilmente todos os bancos emissores estarao 
nas mesmas coadigOes de solvabilidade. Pode um 
banco provincial ter tido administragao menos 
escl irecida, ter foito oporagoes que trouxessem 
prejuizos sensiveis, soff endo em sua solidez. Pode 
outro na C6rte, ou em provineia diversa, ter pros- 
perado, sustentando hrmemonte o valor de seus 
bilhetei. Hide este particip,r do estado menos 
florescente di.)ueilo, quaudo tenha decirregar 
com os respectivos bilhetes que Ihe forem lovados 
ao eutrar o banco em'ssor em liqu dagao por nao 
os poder pagar a vista, havendo esgotado os 
20 0/o de garantia ? Sera justo o prejuizo que sup- 
portarao pelo emp te do seu capitil atd que 
possam com demora rehaver a iinportancia pela 
alienagao das apolices dopositadas na Caixa da 
Amortizagao? 

Sao os proprios autores do projecto quo reco- 
nhecom a insufflciencia da garanti a que olferecem 
as apolices qu indo nelle incluem a disposigao de 
que o deposito deve ser reforgado, sempre que se 
der baixa do valor venal das apolices, cobrindo-se 
a diflerenga com apolices novas, ou com moeda 
eorrente, que vencera o mesmo juro flxado para 
as letras do Thesouro. 

Comprohende-se a immensa difficuldado pra- 
tica qua ha para execugao desta disposigao, so- 
bretudo si o banco funcciona em provineia re- 
mo ta. 

Releva notar quo tal disposigao nao combina 
com a da emenda que perrnitto emissao igual 
ao valor nominal da apolice de 4 1/2 0/o, que 
desde ja sabemos tera valor venal inferior. 

Serao, diz o projecto, recebidos era tolas as 
estagOes publicas, geraes, provinciaes e muni- 
cipms os bilhetes dos novos bancos. 

Nao sei si o projecto resolve este ponto do 
melhor modo, ou si mais convem limitar o pri- 
vilegio. Dever-se-a, por exemplo, permittir 
que as notas emiltidas por um banco orga- 
nisado no Parana, de accordo com o prftjecto, 
sejam forgosamente recebidas no Piauhy em 
pagamento de impostos, atd municipaes ? 

Si tantas difflculdaues circumdam ja a emissao 
das notas do Thesouro de modo a serem por 
Bancos reputadas verdodeiras as que na Caixa da 
Amortizagao se reconhece serem falsas, o que nao 
succedera quando bilhetes de tao diversas ori- 
gens gozarem do privilegio a que me refiro ? 

Imp6e-se novo e conside ravel servigo a Caixa 
da Amortizagao, qual o da emissao de bancos que 
podem elevar-se ao numero de 40 e ter 200 mil 
contos de reis em bilhetes ; e diz-se : 

« A Caixa da Amortizagao fara isso sem au- 
gmento de pessoal ». 

Precisamos ver si tal cousa cabe no possiyel; 
os autores do projecto naturalmente examinarao 
este ponto, m is hi um dilemma de que nao posso 
fugir : ou actualmente a Caixa da Amortizagao 
esta cheia do pessoal inutil, ou sera indispen- 
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savel augmental-o para quo nao soffra a regula- 
ridade do novo serviQO. 

0 tempo nao me pennitte fizer algumas con- 
sideru^oes sobro o novo typo de apolices que o 
projeeto crea e ex iminar que efTeito-podem ellas 
ter em relagao as ja emittClas. 

Entretanto, nao posso deixar de inquerir si dove 
ser tao alto o juro que so m mda p.igar pelas 
apolices quo se terao de emittii', nao por motivo 
de ordem geral, mas para o dm de poderem func- 
ciomir os novos buncos. 

Einittidos por estes todos os 200 mil contos do 
bilhetes, como Ibes 6 f'acultado, bilhetes do que 
tirarao luoro, entrando no gyro das transacgOcs, 
gozam olles de mais, por terem applicado nas di- 
tas apolices dous tergos do capital realisado, a 
renda de 9.000.000$000. Esta renda a tioco de 
quo ? A troco do allegado service de augmentar 
era certa proporgao a.quintidade de papal in- 
convertivel em circulacao ? 

Mas nao 6 excessive ojuro com que o Estado 
carrega e vai augmentar o lucro dos acciouistas, 
quando se resolva dever autori/. ir a nova emis- 
sao de apolices ? 

E augmentar desse modo o {»apel em circula- 
gao sei'ii mais conveniente que permittir o au- 
gmonto do papel mooda na indicada proporgao, 
sem que o Est ulo tenha que pagar juros ? Nao 6 
mais facil a retiradado papel moedapi mediila que 
se for verificando a depreciagao? Em identic is 
condigoes, os bilhetes de novos buncos nao |)odem 
ser por igual nrndo recolhidos desde que nao se 
trate do liquidagao ; ha outras consideragoes a 
attendee. 

V6 V. Ex., Sr.presidente, quantas questoes im- 
portantes o projeeto suseita: 

1.a Si se deve autarizar a emissao de novas apo- 
lices para augmento do papel circulante ; 

2.a Si os bilhetes emittidos polos novos buncos 
devem representar valor igual ao nominal das 
apolices dopositadas na Caixa da Araortizagao; e 
ter curso era todas as estagOes publicas, geraos, 
provinciaes emuniciptes; 

3.a Si ojuro dessas apolices deve ser o de 4 1/2, 
ou outro menor; 

4.a Einalmente, questao dominante: si os pro- 
jectado.s baneos vem favorecer o conseguimento 
do flm com que so justitlca a sna creagao, o saa- 
telmo de bancosde emissao, cujos bilhetes sejam 
conversiveis em ouro. (Muito hem-, muito bem.) 

A discussao flcou adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 22 : 

parte (ate ds 2 horas da tardc) 

,3a discussao da proposigao da Camara dos Depu- 
tadi s n. 31 de 1887, para que votou-se dispensa 
do intersticio ; 

Continuagao da 2a discussSo do projeeto do Se- 
nado, lettra E de 1887, sobre B aneos de emissao. 

2a parte (ds 2 horas ou antes, ate ds 4 horas da 
tarde) 

Continuagao da 2a discussao dj proposta do 
Poler Ex cutivo, converiida em projeeto de lei 
pela Camara dos Deputados, flxando as forgas de 
terra para 1889. 

Levantou-so a sessao as 3 1/4 horas. da tarde. 

39^ gc.^slo can 25 flc •Viiuli!) dc f SS8 

PRE3IDENCIA DO SR. VISOONDE DE SERRO FRIO 

S UMMARIO.— Acto. —Expediente. —Projeeto 
sobre indemnizagdo. Apoiamento. Discursos 
dos Srs. Dardo de Cotegipe. a Dantas. Observa- 
goes do Sr. Presidente.—Negocios da Parahyha 
do Norle. Discursos e requerimento do Sr. Meira 
de Vasconcellos (2). Discurso do Sr. Jodo 
Alfredo (Presidente do Conselho). Approva- 
gdo do requerimento. — Pedido de infonnagdes. 
Discurso do Sr. Lima Duartb. Discurso do 
Sr. J)do Alfredo (Presidente do Conselho). 
Observagoes do Sr. Presidente. — Primeira 
parte da ordem do Bht.—Elevagdo de aposen- 
tadoria de urn tenente honoraria. Approvagao 
em 3* discussao. — Bancosde emissao. Discurso 
do Sr. Silveird da Motta. Adianiento.—SEGUN- 
da parte DA ordem do dia.—Forgas de terra. 
Discurso do Sr. Thnmaz Coelho (Ministro da 
Guerra). Adiamento da discussao. 

A'sll 1/2 horas da manha acharam-sa pre- 
sentes 32 Srs. senadores, a saber : Visconde de 
Serro Erie, Barao de Mamanguape, Godoy, Gomes 
do Amaral, Castro Carreira, Candido de Oliveira, 
Pereira da Silva, Correia, Lafayette, Barao de 
Cotegipe, Henrique d'Avila, Barros Barreto, Vi- 
ri i to do Medeiros, Lima Duarte, Fausto de Aguiar, 
Silveira da Motta, Meira de Vascmioellos,. J.igua- 
ribe, Visconde do Cruzeiro, Silveira Martins, 
Marquez de Paranagua, Visconde de Siuimbii, lii- 
beirodiLuz, Escragnolle Taunay, Barao de 
Pereira Franco, Visconde de Oaro Preto, Joao Al- 
fredo, Ferreira da Veiga, Dantas, Soares Bran- 
dao, Paes do Meudonga e Visconde do Bom Con- 
selho. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Srs. Barao da Estaucia, Barao de Mamord, 
Birao de Maroira, Franco de Sa, F. Octaviano, 
Siqueira Mendes, Paulino de Souza, Leao Velloso, 
Paula Pessoa, Visconde de Lamare e Visconde de 
S. Luiz doMaranhao. 

Deixaram de comparecer,sem causa participada, 
os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza Queiroz. 

O Sr. Presidente abriu a sessao. 
Leu-se a acja da sessao antecedente, e, nao ha- 

vendo quem sobre ella lizesse observagOes, deu-se 
por arpprovada. 

Compareceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Marquez de Muritiba, Christri.no Ottoni, F. 
Belisario, Thomaz Coelbo, Visconde de Caval- 
canti, Luiz Felippe, Ignacio Martins, Saraiva, 
Uchoa Cavalcanti, Visconde de Pelotas, Vieira da 
Silva e Fernandes da Cunha. 

O Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPED1ENTE 

Um olliciodo Ministerio da Jastiga,de 21 do cor- 
rente mez, remettendo 65 exemplares do rela- 
torio daquelle Ministerio para serem distribuidos 
no Senado.—Inteirado. 

O Sr. 2° Secretario declarou quo nao havia 
pareceres. 
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PROJECTO SOBRE INDEJINIZAQAO 

Foi lido e apoiado o projecto do Sr. Barao do 
Cotegipe sobre a indemnizagao aos senhores dos 
ex-escravos, o qual se achava sobre a mesa. 

O Sr. Bar-tlo <Io Ootog'ipc {pela 
ordem) requer, na fbrma dos estylos do Senado, 
que seja este projecto enviado a alguraas das 
commissOes da casa para darem seu parecer, e 
indica as de constituigao e legislagao. 

O Sr. Datitas (pela ordem):—Este pro- 
jecto, Sr. presidente, e da maior importancia, e 
direi que e tambem da maior actualidade ; da 
maior actualidade porque, segundo a opiaiao do 
seu illustrado autor, elle vem em soceorro daquel- 
les que, depois da Lei de 13 de Maio, lei immortal, 
foram prejudicados em seus direitos ; importaate 
porque, quer pelo illustrado senador que o apre- 
sentou, quer porque levanta esperangas de raais 
de uma ordem, elle assume nao so essa impor- 
tancia, como uma importancia muito especial. 

Este projecto nao o uma bomba de dynamite ; 
mas 6, com certeza, uma pega Armstrong. No meio 
dos soffrimentos da classe da lavoura,"o honrado 
Barao de Cotegipe, chefe reconhecido e nao con- 
testado do partido conservador... 

0 Sr. Viriato de Medeiros:—Da dissidencia. 
0 Sr. Dantas; —... brazileiro, caberto de ser- 

vigos, que ninguem reconhecera mais do que eu, 
entendeu que no meio desses soffrimentos, que 
sao innegaveis; no meio, talvez, Sr. presidente, 
da auarchia geral dos espiritos, era possivel a 
elle, com esse projecto em maos, applacar todas 
as ondas, reaniraar todos os animos abatidos, 
apontar o verdadeiro caminbo para a salvagao, 
nao s6 dessa classe, mas tambem de nossa 
patria... 

En sinto discordar profunda e radicalmente da 
opiniao, alias muito respeitavel... 

0 Sr. Barao de Cotegipe Naoestii era dis- 
cussao o projecto. 

0 Sr. Dantas :—... do meu comprovinciano e 
ami go. 

Mas, por isso mesmo que assim divirjo, por 
isso mesmo quo o projecto e importante, nao deve 
ticar demorado nas pastas das commissoes do 
Senado. 

Si 6 um bem (eliego ao fira do meu pedido) que 
se o faga com a raesma rapidez, com a mesma 
promptidao e com a- mesma acclamagao com que 
foi feita a Leide 13 de Maio. Si e um mal, como 
creio que 6, si levanta somente* esperangas illu- 
sorias, e a discussao o mostrara, cumpre tambem 
que elle nao flque em nosso caminbo ; 6 preciso 
arredal-o quanto antes de nossos trabalhos, para 
que possamos empregar o tempo em medidas que, 
a meu ver, serao mais salutares, e poderao mais 
aproveitar a classe da lavoura. 

0 Sr. Jaguaribe e odtros srs senadores:— 
Apoiado. 

O Sr. Dantas : — Pego, portanto, a V. Ex., com 
os motivos expostos, que se digne rccomraendar, 
tanto quanto o regimeuto permitte, as illustradas 
commissOes a quem o projecto vai ser remettido, 
que se d6em pressa de interpor seu luminoso pare- 
cer, aflm de que o debate comece quanto antes. 

0 Sr. Barao de Cotegipe: — Apoiado, quero 
isso mesmo. 

0 Sr. Presidente : —Na forma do estylo 
constantemente observado no Senado, sao remet- 
tidos as commissoes os projector, a requerimento 
de seus autores; este, portanto, o vai ser as com- 
missoes indieadas pelo nobre senador que o apre- 
sentou. 

Pegopublicamente a essas commissoes que dem 
parecer com brevidade e urgencia. (Apoiados.) 

NEGOCIOS DA PARAHYBA DO NORTE 

O Sr. Meira tie Vascoixcellos :— 
Sr. presidente, tenho recebido da provincia in- 
stantes reclamagOes e repetidas queixas contra 
as arbitr.iriedades p.aticadas por alguns agentes 
do poder, em diversas localidades, com manifesta 
violencia aos direitos individuaes do cidadao. 

Nao e somente era uma localidade, pordm em 
diversas, que esses abusos do poder se mani- 
festam; e nao sao somente liberaes, mas tambem 
alguns conservadores, chefes locaes, que nao de- 
sejando, com razao, pactuar com esses abusos, 
reclamam e pedem providencias. 

Tenho recebido essas reclamagoes, ja de data 
anterior ; e nao me apressei em trazer ao conlie- 
cimento do Senado e, sobretudo, do governo, do 
quem reclamo confladamente providencias, por- 
que sempre acreditei, e ainda acredito, que as 
promessas solemnes do governo, a respeito das 
garantias da lei e do restabelecimento do prin- 
cipio da legalidade, seriam tambem extensivas a 
minha provincia. 

Nao preciso declarar quo nao fago o governo 
responsavel, nem mesmo directamente o presi- 
dente da provincia, pelos abusos e excessos que 
vou trazer ao conliecimento do Senado. Nao tenho 
motivos ainda p.ira duvidar da sinceridade, com 
que tem feito o governo essas promessas ; mas 
esta veriflcado, os factos o deraonstram, que as 
palavras do governo, e mais do que palavras, as 
recommendagoes, alias muito terminantes e posi- 
tivas manifestadas por actos e constantes avisos 
do nobre Ministro da Justiga, nao tem sido dovida- 
mente respeitadas na provincia da Paraliyba. 

0 honrado Ministro da Justiga, solemnemente, 
por todos os meio-, sempre que se offereeeu oppof- 
tunidade, tem promettido garantias e reparagoes, 
quo com effeito devia trazer esperangas bem fun- 
dadas de que a legalidade entraria em sua marcha 
regular: todos deviam confiar na flel execugao da 
lei; realmente o nobre Ministro da Justiga tom- 
se mostrado solicito, nao limitou-se sbmente a 
promessas verbaes; tem ex pedido avLos muito 
iraportantes, que contem doutrina verdadeira, e 
recommendagoes terminantes e positivas para flel 
execugao da lei. So em uma data, em 27 de Abril, 
foram expedidos sois avisos, cada qual mais im- 
portante, que tinham por flra restabelecer o prin- 
cipio da legalidade a respeito de applicagOes im- 
portantes da lei em relagao a direitos individuaes; 
um desses avisos garante ao cidadao a pleni- 
tude do exercicio do direito de reuniao, repro- 
vando completamente a doutrina, que a respeito 
havia sido estabelecida pelo seu digno antecessor ; 
outro determinando on estabelecendo provi- 
dencias contra a sedigao que se costuma levan- 
tar em diversas localidades, em regra promovida 
pelos man does de aldeia, para deslocar funccio- 
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narios publicos,principalmente magistracies.Assim 
como esses, todos os avisos Jessa data promettiam 
efflcazes garantias a liberdade do cidadao. 

Mas, clentre esses avisos, recommendam-se 
principalmente dous: um delles 6 relative as ga- 
rantias que a lei tem estabelecido, mas que tem 
sido barladas na pratica,na cxpedigao e cxecugao 
dos mandados de busca, e violados com frequencia 
polas autoridades, que nao respeitam o domicilio 
do cidadao, cuja inviolabilidade a Constituigao e 
as leis garantem.Nao escaparam tambem ao nobre 
Minist.ro as prisOes illegaes sem culpa formada, 
sem delicto conbecido, sem nota da culpa, (inal- 
mente com preterigao das formalidades legaes. 

Cumpro notar que a este resneito, e e princi- 
palmente sobre estes factos que eu you dirigir re- 
clamaqoes ao governo, o nobre Ministro, depois 
do estabelecer regras e preceitos de accordo com 
a lei e reconimeudar muito terminantemente o 
seu cumprimento, conclue exigindo positivamente 
dos presidentes de provincia que faqam effectiva a 
responsabilidade de todos que abusarem, ou nao 
observarao suas recommendaqoes, nesses termos 
(lej: 

«Ministerio dos Ne^ocios da Jusliga.—Circular. 
—3.a secgao.—Rio de Janeiro, z7 de Abril de 
1888. 

«Illm. e Exm. Sr. — Reproduzindo-se os casos 
de prisao antes de culpa formada fora das ri- 
gorosas excepgoes prevenidas na lei, e sem nota, 
siquer, de culpa, com pos'tergagao do direito 
garantido pela Constituigao do Imperio e subse- 
quentes determinagbes, nao obstante ainda, por 
parte das autoridades, o natural temor de que 
nao se devem presumir isentas de incorrerem 
em crime e exporem-se ad justo resentimento 
dos opprimidos, sujeitos a propria culpa, mas 
nunca ao arbitrio da autoridade, investida do 
poder para mais segura defeza dos direitos dos 
cidadaos ; e considerada a impossibilidade de 
mantor a ordem publica, com repetigdo de ve- 
xames illegaes da liberdade individual e de for- 
talecer no espirito publico a conlianga e o re- 
speito na lei dos seus executores responsaveis, 
quando impuuemente preterem e atropellam as 
formalidades garantidoras do mais sagradodos 
direitos; manda Sua Alteza Imperial a Ro- 
gente, em uome do Imperador, que Y. Ex. 
recomraende a todas as autoridades, a quern 
couber o poder de ordenar prisOes, ou conhecer 
deltas, de obsrvar e fazer observar com o maior 
oscrupulo o que esta determinado e pertence as 
prisbes preventivas dos indiciados, sob pena de 
offectiva responsabilidade dos transgressores, o 
queespera Sua Alteza Imperial a Regente, em 
nome do Imperador, se cumprira, porque muito 
importa a liberdade individual e ordem publica. 

«Dous guarde a V.Ex.—Antonio Ferraira Vianna. 
—Sr. presidente da provincia de...» 

Nada mais terminante, nada mais positivo, 
nada mais verdadeiro ; so tenbo applausos para o 
que vejo^scripto ern todos esses avisos, e princi- 
palmente neste, que bum dos mais importantes 
e que tem applicagao aos factos de que vou 
occupar-me. 

Mas, permitta-me o governo declarar, sem 
lazer censuras por que fago justiga as suas in- 
tengoes, que os avisos e suas salutares disposigoes 
nao tem tido execugao na Parahyba por parte 
do algumas autoridades do interior. 

No termo do Pilar b principalmente onde a au- 
toridade mais tem abusado, decretando prisoes 
illegaes, dando buscas, violando domicilios, pra- 
ticando violencias com o proposito de perseguir, 
refiro-me ao juiz municipal, bacharel Joao Ame- 
rico de Carvallio, que em sua vida publica tem 
procurado sempre marcbar de accordo e para 
merecer a protecgao de todas as situagQes que 
estao no poder, tem desenvolvido desejo e pro- 
posito de praticar illegalidades, com o ttm claro 
cle exercer vingangas partidarias. 

Assim b que determinou a prisao de cidadaos 
paciflcos, sem culpa formada, sem mandado, sem 
nota da culpa, sendo um delles espancado. Esses 
cidadaos assim violentamente presos foram escol- 
tados, conduzidosatb a villa e recolhidos ao corpo 
da guarda e alii detidos por algum tempo; em 
seguida, o juiz simulou um inquerito que nao pro- 
duziu, nem podia produzir resultado. Em seguida, 
relaxou da prisao um dos detentos, dando-lhe a 
villa por menagera ! ! como si se tratasse do 
prisao militar decretada por autoridade militar,.. 
parece incrivel ! E' um verdadeiro mandarira ; e 
pena b que os servigos deste regulo de aldeia nao 
possam ser aproveitados na Turquia ouna China. 
Fez rounir capangas, varejou casas, deu buscas a 
boras mortas da noite ; e consta dos jornaes, que 
tenbo presentes, que uma senbora, que estava no 
seu estado interessante, tal foi o susto que expe- 
rjimentou, que teve um aborto. 0 alarma foi 
geral e o juiz faz issotudo com verdadeira osten- 
tagao, declarando que b para mostrar que b bo>n 
conservador, quequer prestar servigos a situagao 
para fazer jus a alguma recompensa. 

Eu nao fago ao governo a injustiga de acreditar 
que elle supponba diguos de recompensa taes des- 
mandos. 

Isso sbmente serve para provar como esta 
obliterada no espirito deste juiz a idba do justo, 
do honesto e da sua propria dignida.de pessoal. 

Tenbo cartas d'alli, e nao lerei todas para nao 
fatigar ao Senado, apenas lerei uma, que b in- 
suspeit > por ser de um dos chefes conservadores 
da localidade. 

Nao esta no men intuito censurar ao governo; 
estou apenas citando factos e pedindo providen- 
cias que, acredito, serao dadas, porque este estado 
de cou-as nao pode continuar, nem pode convir 
ao governo nem a situagao, que com elles se 
desacredita. 

Um amigo meu escreve-me esta carta (IS): 
«Parahyba, 25 de M*io de 1888. 
«lllm. e Exm. amigo Sr. Conselheiro.— Ja Ibe 

havia escripto e posto a carta no correio a 22, 
mas demorando-se o vapor do Nrte, e tendorece- 
bido bontem a noite do Pilar noticia das violen- 
cias que contra cidadaos paciflcos acabava de 
praticar o juiz municipal Joao Americo de Car- 
vallio, nao quiz deixar de Ibe dar noticia della, 
para que pega ao governo providencias contra 
aquelle doudo que traz aquella villa alarmada. 

«Para V. Ex. melbor saber o que houve, e qual 
sua origem, Ibe envio a propria carta que recebi 
do Pilar, que podera fazer della o uso que Ibe 
convier, guardando apenas segredo quanto ao 
nome de seu autor por ser elle conservador, po- 
rbm meu particular amigo, e pessoa sizuda.» 

A carta do conservador a que se refere a que 
acabo de ler, b a seguinte (le) : 

« Pilar, 24 de Maio de 1888. 
«Illm. Sr. e amigo Dr.—Hontem, pelas 11 boras 
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da manha, pouco mais cm in en 03, entrou nesta 
villa, escoltndo por soldados do corpo de policia 
e algmns paisanos armados, um cidadao distincto 
acorapanh do tambem por mais dous individuos 
tambem presos 0 outro, um menor quo em tami- 
nho para essa villa foi espancado pela forga pu- 
blica, ou pelos cap mgas. 

« 0 iusou esta prisao .0 espanto e indignagao de 
bastantes pessoas sensatas, principalmento por 
nao haverem os presos praticado crime algum ou 
delicto,..» 

Seguern-se consideragoes sobre as qualidades 
dos detentos, que nao vem a proposito ler. A 
carta conclue nestes ievmos (leivlo) : 

«... Estivemm detidos nocor()0 da guardaate 
as 9 horas da noute, e so a essa hora toi um dos 
presos posto em liberdade, depois do tor respon- 
dido a uma especie de inquerito, recommendan- 
do-lhe todavia o juiz que nao podia ausentar-se 
da villa, aid segunda ordem ! Pego, pois, ao men 
amigo que reclame providencias energicas contra 
esta prisao illegal e abusiva, mandada praticar 
pelo juiz municipil Dr. Carvalho, que constan- 
temente exon.ita de suas attrbmigoes nesta mal- 
iadada terra, digna de melhor sor.te. Fagavaler, 
men amigo, os dim os que assistem ao povo, que 
pacifleammite soffre affrontas desta orJem,sem as 
poder repellir. 

« Muito me intcresso em que 0 amigo advogue 
esta causa como si fdra minha propria, pois que 
sou inimigo de violencias e illegalid ides.» 

E' por um conservador, chefe da localiciade, que 
esta assignada esta carta. 

Os joruaes que aqui tenho referem minueiosa- 
mente osfactos; deixo, porem, de fazer a sua lei- 
tura para nao incommodar a paciencia do Senado; 
ba>1a que 0 governo ouga o que tenho dito a re- 
speito, 0 que garanto ser verdade, visto como as 
inform g5as, que tenho, sao tidedignas. 

Nem mesmo a carta que li foi escripta para ser 
lida aqui no Senado. 

0 Sr. Visconde de Cavalcante Nem 0 pre- 
sidento de provincia, nem as autoridades poli- 
ciaes, nem os que dirigem a politica conservadora 
alii precisam pactuar com desmandos e atten- 
tados. 

Antes, estarao promptos a reprimil-os e con- 
demnal-os. 

0 Sa. Mexra de Vasconcellos : — Nao tenho 
sinao satisfagao em ouvir 0 apartedo nobre sena- 
dor, quo 6 chefe politico naquella provincia, assim 
como nao tenho em vista sinao pugnar, para que 
sejam respeitados os direitos de todos e 0 prin- 
cipio de legalidade, que 6 condigao de ordem, paz 
e seguranca ; emtim, meu mtuito 6 que essas 
violencias tenham um paradeiro. 

0 Sr. Visconde de Cavalcante Conte para 
isso com 0 meu fraco apoio. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos : — Vou ler 
apenas um ou dous trechos de jornaes da provin- 
cia, sendo um que se refere a outro attentado pra 
ticado contra um conservador, tambem vi- 
ctima por haver incorrido no desagrado do juiz 
municipal, cujos desvarios nao aprova, e antes 
reprova e condemna (16): 

« 0 Sr. Dr. Carvalho ha muito tempo que se 
tem desviado do papel que deve representar um 
juiz, e procurando tornar-se chefe do partido con- 
servador na comarca, vai perseguindo a todos os 

que nao se curvam a sua vontade ou que suppOe 
que criam obstaculos a sua pretengao. 

«.S.'S., esquecido muitas vezes da sublimidade da 
posigao de um juiz, arvora-Se em cobrador de divi- 
das nas leiras, arae igand 1 com prisao aquelles que 
resistirem ds stuis ordem. 

« Agora, pordin, 0 Sr. Dr. Carvalho excedeu-se 
de uma maneira admiravel, tornou-se um verda- 
deiro despota e mandou prender illegalmente, 
sem mandado, sem form; lidade alguma, alguns 
cidadaos e mandou-os recolher a um corpo de 
guarda, conservando-os incomrauu cavcis ; um 
que era eapitao da guarda naeional exhibiu sua 
patente e pediu que a lei fosse respeitada, 0 a 
resposta que teve foi seguir para a villa do Pilar 
escoltado por pragas de policia, que, amestradas 
pelo arbitrario e criminoso juiz, quizeram espan- 
cir todos os presos como lizeram com um delles, 
um pobre e inoffensivo mogo. 

« Chegadoa villa, foi interrogado pelo juiz, quo. 
ainda 0 conservou preso, e, depois do solto, teve 
ordem de nao sahirda villa, que Ihe era concedila 
por memyem, como fazem os ministros da gucrra 
e marinha com os offlciaes, que sao submettidos a 
conselho de guerra. 

« Nao satisfeito ainda 0 Sr Dr. Carvalho com 
os crirmi commettidos, com a perseguigao desen- 
volvida contra um cidadao pacitico, pertenceute 
a uma familii honrada, pre para novas tropeiias 
contra essa familii, para assim celebrisar m.is 0 
sen nome, e ver si, a custa de actos eguaes ao 
que acaba de praticar, consegue a sua reconduc- 
gao, que esta duvidosa, a vista da guerra, quo 
Ihe move um magistrado muito considerado o in- 
fiuencia politica. 

«0 Sr. Dr. Carvalho nao pode tor contra os li- 
beraes o procedimento quo'tem tido, nao so por- 
que a isso se oppSe a sua dignidade de magis- 
trado, curno tambem porq'ue deve-se lembrarque, 
quando os organs do seu partido 0 atassalhavam, 
0 Liberal Parahybano, orgao desse partido, que 
entao governava, foi 0 unico que teve a longa- 
nimidade de defendel-o das graves e terriveis ac- 
cusagoes quo pezavan sobre S. S. e que partiam 
directamente do illustre e integro migistrado, 
D. Joaquim Corrda do Oliveira Andrade, como 
pode o Exm. presidente da provincia veriticar na 
sua secretaria. » 

Outro cidudao nao menos distincto, e membro 
do partido conservador, tem sido perseguido : ois 
o facto (le) : 

« 0 Dr. Joao Americo blasona pelas ruas, om 
cartas que escreve, que nada soffrera, 0 que nao 
se importa com a imprensa apposicionista, e, para 
mostrar independenc ia e coragem, ac iba do cercar 
illegalmente a casa do cauilao M noel Dantas, 
caracter austero, homem cle bera, em toda a ex- 
tensao da palavra, pae de familia exemplar, mas 
que nao rende homenagem ao juiz quo fez da 
violagao da lei a sua constante norma de con- 
ducta. 

« E b precise que se note^ue 0 capita^ Dantas h 
o primeirojuiz de paz dodistricto de Itabayanna, 
onde goza do conceito a que Ihe dao direito as 
suas virtudes civicas e particulares. 

« Eemqu mto o Dr. Joao Americo precede ar- 
bitraria e illegalmente contra cidadaos distinctos, 
que nao commetteram crimes, consente que 
uasscie livremente pela comarca e nas feins um 
criminoso de morte, que esta pronunciado no 
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art. 192 do codig-o criminal, e nao ousa mandar 
prendel-o, e ja se sabondo nue so se vira recolher 
aprisao nas proximidades aa sessao do jury, em 
quo tern do ser julgado ! » 

0 capitao Manoel Dantas 6 um cidadao muito 
bem conceituado, e por isso mesmo incorreu nas 
iras dojniz municipal; 6, como disse, conserva- 
dor ; nao node, porbm, encampar estes actos de 
arbitrariedades, pronuncia-se contra ellesepor 
isso esta sondo perseguido ! ! 

Nao <5 possivel quo continue semelbanto estado 
de cousas. E' preciso qua parte da populaQtio da- 
quelle municipio nao esteja abandouada as iras 
de semelhante autoridade. Preste o Sr. Ministro 
da Justiea attengao a esses factos. 

Naoadmira que o Dr. Carvalho.em sua r^de de 
perseguiqcSes, abranja tambem os conservadores 
que nao se prestam a fazer o que elle deseja !! 

Eu nao quero instituir debate pessoal, apenas 
pogo ao gOTerno,6 especialmente ao nobre Minis- 
tro da Justiga, que, si quizer conhecer mellior o 
procedimento desse juiz procure ler as informa- 
qoes que devem oxistir na Secretaria da Justiqa, 
ou na da presidencia daquella provincia, presta- 
das polo juiz de direito Dr. Joaquim Correa de 
Oliveira Andrade, quandojuiz de direito da co- 
marca de onde era juiz municipal o actual do 
Pilar. 

Antes de terminar, pedirei tambem a attengao 
do governo para a maneira irregular, e atd peri- 
gosa, por quo esta sendo administrada a justiga 
na comarca de Bananeiras. 

Acanho-me em fazer accusagoes a magistrados 
yitalicios; desejara ter sempre motivos de elo- 
gial-os,mas ojuiz de direito de Bananeiras tem-se 
desviado da verdadeira trilha que devia seguir 
como magistrado,tem-se collocado a frente de um 
movimento partidario de uraa maneira semjusti- 
flcagao. 

Creio quo o nobre Senador pelo Rio Grande do 
Norte tera, conliecimento disto. 

0 Sr. Visconde de Cavalcanti.— E' exacto ; 
ha muito considerada a sua remogao uma pro- 
videncia indispensavel a boa administragao da 
justiga. 

0 Sr.Meira de Yascoxceli.os:— Elle tem pra- 
cticado perseguigdes e abusos, aflm de fazer com 
que o juiz municipal, que d liberal, mas mode- 
rado, se retire, para elle entao allicollocar um 
sen instrumonto. 

Eu nao provoco o governo para que inter- 
venha nos actos da magistratura, naquillo que 
6 propriamente judiciario, em seus julgaraentos 
e decisdes. Estou bem certo, o governo nao pode 
fazer nem fara isso ; mas quando o magistrado 
f6ra do exercicio do seu cargo, como partidario, 
promove processes para perseguigSes, o governo 
tem k sua disposigao recursos para contel-o, e, 
si elle nao se contem dentro da esphera que Hie 
tragou a lei, o governo deve intervir e providen- 
ciar. 

0 Sr. Visconde de Cavalcante:—Elle la niio 
d juiz ; e chefe intransigente de um corrilho 
politico. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos Chamo a 
attengao do governo para o que se esta passando 
em Piancd, onde tambem o juiz municipal esta 
sondo victima de perseguigSes, assim como a sua 
familia, inclusive o sou sogro que d um velho de 
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80 annos e quo esta sujeito a processo por um 
facto antigo, talvez de 1874 ! ! ! 

Vou concluir com uma observagao que creio vir 
a proprosito. 

Na Parahyba existom hoje poucos ourarosjuizes 
municipaes liberaes, porque dos que completaram 
o quatnennio.a excepgao desse do Piancd que esta 
sendo perseguido, nenhum mais foi reconduzido, 
desses poucos, tres estao suspenses e dous estao 
debaixo de ameaga de processo ; sera possivel que 
sdmente os juizes municipaes liberaes sejam os 
maus e tenham incorrido em responsabili- 
dade ?!... 

Nao preciso adiantar mais observagoes, nem 
quero, repito, moralisar os factos ; o meu flm d 
provocar do governo medidas efllcazes, esperando 
que ellas sejam dadas com toda a energia e isen- 
gao. 

Veio a mesa o seguinte 

Reqwerimenlo 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Justiga, 
sejam prestadas as seguintes informagOes : 

1.a Cdpia da representagao offerecida ao go- 
verno contra o juiz municipal de Bananeiras, na 
Parahyba, defeza do juiz e respectivos documen- 
tos, 

2.a Quaes as providencias tomadas contra as 
prisdes illegaes praticadas pelo juiz municipal do 
Pilar, bacharel Joao Americo de Carvalho. » 

Foi apoiado e posto em discussao. 

O Sr. .1 oaii zVlli*ed.o {presidente do 
conselho):—Sr. presidente, ouvi com toda a at- 
tengao o que acaba de dizer o nobre senador pela 
Parahyba do Norte. Os factos de que S. Ex. 
se occupou ainda nao tinham chegado ao conlie- 
cimento do governo. Nao houve na provincia da 
Parahyba, desde 10 de Margo atd hoje, alteragao, 
quer na administragao, quer na magistratura das 
comarcas onde, segundo diz o nobre senador, se 
tem dado os factos trazidos ao conliecimento do 
Senado. Eu acreditava mesmo que a provincia da 
Parahyba do Norte era uma das que andavam 
mellior ; o presidente 6 um dos cidadaos mais 
moderados de que o governo se poderia lembrar 
para administrador... 

0 Sr. Visconde de Cavalcanti ; — Muito 
apoiado. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidentedo conselho):—... 
d um magistrado digno da maior estima, caracter 
serio, homem que nao pode ser suspeitado de 
procedimento irregular. 

OSr. Meira de Vasconcellos:— Forrao delle 
bom conceito. 

0 Sr: Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
0 chefe de policia 6 outro magistrado digno de 
estima, com muito bons precedentes ; b tao pouco 
definido em politica que se tornadifflcil distinguir 
si d conservador ou liberal. 

OSr. Visconde de Cavalcanti:—E' exacto. 
0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho):— 

A comarca do Pilar, a que o nobre senador se 
referiu, tem como juiz de direito um magistrado 
de quem fago tambem muito bom conceito. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos : — Perfeita- 
mente. 
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0 Sr. Joio Alfredo (presidente do conselho): 
—Conhego-o, 6 meu conterraneo, ja administrou 
duas provincias e d notoriamente liberal. Do juiz 
municipal nao tenho maior informagao, mas sei 
que d funccionario que tern servido em diversas 
situagOes. 

Pelo que ouvi ao nobre senador, os abusos sao 
principalmente do juiz municipal, e esses podiam 
ser corrigidos pelo juiz de direito, a quem nao 
faltaria o apoio da administragao; d um magis- 
trado insuspeito, digno e independente. 

Mas, em todo o caso, o governo tomara em 
consideragao o que disse o nobre senador, e os 
factos abusivos serao averiguadqs e reprimidos, 
comocompetir ao governo. 

Tambem nao tenho maior conbecimento do que 
se tem passado nas comarcas de Bananeiras o do 
Pianco. Em nenhuma dessas comarcas ha alte- 
ragao feita pelo ministerio actual; opessoalque 
la esta d o que eu encontrei. 

Prometto ao nobre senador quo o Sr. Ministro 
da Justiga dara quanto antes as providencias ne- 
cessarias para certiflcar-se da verdade e provi- 
denciar. 

E' o que eu tinha a dizer. 
0 Sr. Visconde de Cavalcanti:—A situagao 

de Bananeiras d anormal. 

O Si-. Meira de Vasconcellos:— 
Sr. presidente, estou satisfeito com a resposta 
dada pelo nobre Presidente do Conselho e niio 
teria duvida em retirar meu requerimento ; mas 
como S. Ex, declara nao ter conhecimento dos 
factos ofllcialmento e como, por conseguinte, 
estou certo, de que tratara de tomar conheci- 
mento delleadoptando desde ja as providencias 
necessarias, d conveniente que o requerimento 
seja votado, para que fiquem todos esclarecidos. 

Devo, porem, dar ligeira explicagao a um 
topico do discurso do nobre Presidente do Con- 
selho, quando S. Ex., referindo-se ao juiz de 
direito do Pilar, declarou, como reconhego, que d 
um ma.dstrado de merecimento e que podia ter 
corrigido esses abusos. 

Mas, para que elle tivesse corrigido os abusos, 
seria necessario que a sua jurisdicgao fosse pro- 
vocada. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): — 
Podia instaurar processo de responsabilidade. 

0 Sr. Mbira de Vascoxcellos Esse pro- 
cesso elle so podia instaurar quando esses abusos 
fossem levados ao seu conhecimento pelo pro- 
motor publico ou pela parte offendida, ou ex 
officio pelo estudo de dccumentos que os com- 
provassem ; acredito que eHe fara justiga desde 
que o negocio for airecto''a sua jurisdicgao. 
Nao sei raesmo si tera intervindo, como devera, 
offerecida opportunidade. 

Ha uma circumstancia que devo trazer ao co- 
nhecimento do nobre Presidente do Conselho, e 
que nao mencionei porque, por emquanto, nao 
queria fazer censura a autoridade superior. 

Aos jornaes consta que o cbefe de policia 
pediu informagao do facto, que occorrera no 
Pilar, mas deixouojuiz de direito a margem e 
dirigiu-se ao delegado. 

Tendo sido o facto praticado pelo juiz munici- 
pal, era mais natural que o cnefe de policia so 
dirigisse tambem desde logo ao juiz de di- 
reito. .. 

0 Sr. Visconde de Cavalcante:—Recorreu a 
seu subordinado. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos: — ... mas era 
de bom conselho que se informasse do juiz de di- 
reito, que in formaria com mais isengao e impar- 
cialidade, mas o juiz de direito nao foi ouvido o 
succedeu atd que o delegado proprietario nao es- 
tivesse em exercicio. 0 delegado proprietario d 
um cidadao tambem distincto e creio que, si es- 
tivesse em exercicio, diria a verdade, mas ostava 
em exercicio da delegacia um supplente, que, se- 
gundo afflrmam os jornaes,nao prestou informagao 
exacta, negou o facto ou desvirtuou : d o que 
consta dos jornaes. Mas estou convencido de que 
os factos sao verdadeiros e se passarara como 
informam as cartas que li e como foram publica- 
dos pela imprensa ; as cartas que tenho recebido 
sao de pessoas que nao podem deixar de dizer a 
verdade. Uou essa explicagao, para que fiquem 
sabendo o governo e o Senado a razao por quo o 
juiz de direito nao veiu.om nomc da lei,em auxilio 
das victimas da perseguigao; talvez a essa hora 
ja o tenba feito. 

Nao havendo mais quem pedisse a palavra, en- 
cerrou-se a discussao. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 

PEDIDO DE IXFORMAgdES 

O Si-. Lima, Daai-fce:—Sr. presi- 
dente, leio no 0 Paiz a seguinte noticia (le) ; 

« Por ordem do Sr. Ministro da Guerra, deve 
ter seguido esta madrugad i um contingento do 
25 pragas do 1° batalhao de infantaria, comman- 
dadas pelo tenente Paulo Josd Pfaltzgraff, para 
o Pomba, em Minas, a apresentar-se ao juiz de 
direito daquella comarca. 

« Consta-nos que se dirigem para o mesmo 
ponto os contingentes das companhias do caval- 
larii e de infantaria daquella provincia, aos 
quaesse reunira a forgadaqui enviada. 

« Nao podemos obtor outras informagdes; mas 
o mysterio quo cerca tao rapido movimento de 
forgas, tendo ido o official receber as ordens 
do Sr. Ministro da Guerra, durante a conferencia 
ministerial, parece indicar acontecimento grave, 
que depois conheceremos.» 

Estou'certo do que, so em vista de circumstan- 
cias extraordinarias, o governo tomaria essa 
resolugao ; e d natural que, ignorando o que 
houve, a nagao e especialmente os representan- 
tes da provincia do Minas procurem saber o que 
occorre naquella provincia. 

Para isto parece-mo que 6 dispensavel a apre- 
sentagao de requerimento... 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do comelho): 
—Basta verbal. 

0 Sr. Lima Duarte creio que, sendo 
tao pequena cousa, posso limitar-me ao que 
disse. 

0 Sr. Presidexte;—0 regimento exige mogao 
por escripto. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho):— 
Posso dar ja uma explicagao e pego a pa- 
lavra. 

0 Sr. Presidexte:—Tem a palavra. 
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O Sr. Joa,o A-lfredo (presidents do 
conselho):— Sr. presidents, possodizer ja ao no- 
lire senador a razao per que partiu nma forQa de 
linha para Leopoldina; vieram de la avisos do que 
receiava-se a presenga de libertos turbulentos; e 
pediam-se providencias. 

Ora, nao ha nada que indique a existencia de 
uma desordem; mas o governo nao podia deixar 
de mostrar-se solicito e activo, mandando imme- 
diatamento (apoiados) os meios de conter qualquer 
perturbaQao da ordem publica. 

E' simplosmente o que me consta. Accrescenta- 
rei que se trata de factos isolados a respeito dos 
quaes podia dizer que nao passam de simples re- 
ceios; mas que o governo tern o dever de obviar. 

Tenho o prazer de informar ao SenadO que 
ainda lioje recebi noticias directas de que, em ou- 
tros pontos e especificadamente em um dos mais 
importantes centros agricolas da provincia de 
Minas Geraes, tudo esta era paz; ha boa ordem e 
trabalho nas fazendas; nada se receia. 

Greio que o nobre senador licara satisfeito com 
esta explicagao. 

0 Sr. Lima Duarte:— Perfeitamente; estou 
satisfeito. 

0 Sr. Presidente:— 0 regimento exige re- 
querimento escripto; a minha observaqao flea 
de pd. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

elevaoao de aposentadoria de um tenente 
HONORARIO 

Entrou em 3a discussao, para que votou-se dis- 
pensa de interticio, a proposigao da Camara dos 
Deputados, son. 31 de 1887, com a emenda da 
commissao. 

N5o havendo quem pedisse a palavra, encer- 
rou-se a discussao. 

Posta a votos, foi approvada a proposigao, as- 
sim emendada,e vai ser dcvol vid i aoutra Camara, 
indo antes a commissao de redac^ao. 

BANCOS DE EMISSAO 

Proseguiu em 2a discussao o projecto do Senado, 
lettra E do 1887 sobre Bancos de emissao, com as 
omendas apresentadas. 

O Sr. Silveira, tla Motta (depois de 
obter licenga parafallar sentado): —Sr. presidente, 
com muito custo von entrar neste debate, apezar 
de fazel-o com muito prazer, porque a, matena 6 
importantissima e reconheqo que as circumstan- 
cias do paiz reclamam medidas desta ordem muito 
imperiosamente. . , .  

Apezar, pordm, do sacnflcio, nao posso deixar 
de acudir atd ao reclamo nominativo com que de- 
masiadamente fui lionrado polo nobro SGnador 
pelo Rio de Janeiro, intimando-me para to mar 
parte neste debate. 

0 Sr. Dantas i — No que fez muito bem. 
0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Sem du- 

vida. 
0 Sr. Dantas : - E' palavra do mestre. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Por isto, senlio- 

res, d que vou entrar no debate. 

Nao posso inscrever-me como adversario do pro- 
jeeto ; as minhas id6as politicas e economicas me 
collociriam mal,si me inscrevesse como adver- 
sario de uma idda essencialmente liberal. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Muito 
bem. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Logo que ouvi 
fallar na aceitacao, entre nos, dos Bancos nacio- 
naes da Uniao Americana, tive, mesmo antes de 
examinar o projecto, minhas propensdes em favor 
delle. 

Desde que tenho assento nesta casa, ha mais de 
30 annos, tenho me opposto a todas as id6as de 
organizac-ao de monopolio banoario; tenho pugnado 
semprepela liberdado bancaria, e nao tenho ini- 
ciado mais—porque alguma cousatenho iniciado — 
nao tenho iniciado mais idS.is em favor do desen- 
volvimento desta liberdade bancaria, porque re- 
conhego que nao tenho a autoridade parlamentar 
necessaria (ndo apoiados) para tomar a responsa- 
bilidade dessa iniciativa. Mas alguma cousa ja 
tenho feito ; e ahi esta nos nossos Amaesdo Par- 
lamento, que felizmente servem de archivo para 
as nossas responsabilidades, o que flz a respeito 
da reforma do Bunco do Brazil, que ainda flcou 
defeituoso, porque nao pude imprimir inteira- 
mente as minhas id&is as reformas que propuz. 

Portanto, ja ve o Senado que nao deve esperar 
de mini uma opposigao de adversario ao projecto 
quesediscute ; pode, talvez, achar em mini um 
collaborador, porque, si a id^a vingar com as 
restricgOes quo eu enteudo que deve ter, pode- 
remos fazer ao paiz um grande servigo, que 6 o de 
amortizar o papel moeda, e ao mesmo tempo dar 
ensanchas a nossa circulagao monetaria de papel 
conversivel, unico meio de salvagao que vejo para 
este paiz. 

Mas, antes de entrar na discussao do pro- 
jecto, pego ao Senado alguma indulgencia para 
desculpar-me observagOes prdvias que devo fa- 
Z0i» t 

A primeira observagao —desculpsm-ma os hon- 
rados autores do projecto, que sem duvida sao 
para mim autoridades na materia —_ & que o 
projecto esta redigido de modo, nao direi— 
artificioso para evitar a discussao... 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Isto 6 
facil remediar. 

0 Sr. Silveira da Motta : —... nao direi — 
artificioso, — mas engenhoso, porque em um 
projecto desta ordem, com dous artigos unicos, 
dos quaes o primeiro contdm 21 paragraphos, 
6 impossivel que haja capacidade de intelli- 
geucia e de orgaos para fazer uma analyse 
de cada uma destas 21 partes. Fago esta 
observagao somente para esperar dos honrados 
autores do projecto uma emenda a este propo- 
sito. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto Nao foi 
para evitar a discussao, mas para evitar a pro- 
telagao ; V. Ex. sabe que sobre cada um desses 
paragraphos, si fossem artigos, poderiam ser 
pronunciados 40 discursos. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Honro muito a 
intengao dos illustres autores do projecto, e por- 
tanto nao posso attribuir-lhes esse desejo ; mas 
para evitar a protelagao nao era preciso isto, 
e SS. EEx. verao que este projecto nao ha de ter 



164 AKNAES do senado 

muita discussao. Acredito mesmo que SS. EEx. 
nao tiveram muito medo disso. 

0 Sr. F. Belisario :— E' uma tarefa do go- 
verno, e nao do simples senadores. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Vai a 
quem toca. 

0 Sr. Silveira da Motta Assim, nao d 
preciso que eu demonstre o fundamento da mi- 
nhia observaqao. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— E' justo. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Desde que um 

dos honrados autores do projecto diz que d 
justo, eu desvanego-me de ter obtido este 
triumpho, e por consequencia nao prosigo. E 
assim, si SS. EEx. forem ooucordando commigo... 

O Sr. Visconde de Ouro-Preto : — Nestas 
cousas nao faz mai. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Mas ha outras 
cousas; entretanto, si os honrados autores do pro- 
jecto forem concordando commigo, irao obtendo 
evitar a protelagao, mesmo da minha parte. 

Um Sr. Senador :— V. Ex. fallapara escla- 
recer. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Esta, pois, 
reconhecido que este art. 1° contdm materia 
que excede as nossas possibilidades ; nao 6 
possivel discutil-o em regra, d preciso ir apa- 
nhando aqui e acola, nos paragraphos, alguma 
materia mais importante ; dos 21 paragraphos 
alguns poderiam ser objecto de uma discussao 
plena ; e assim, a discussao do art. 1°, englobada- 
mente como esta projectada, nao pdde ser feita 
con venientemente. 

Segunda observagao : este projecto vai ser dis- 
cutido com muita irregularidade, porque foi re- 
mettido a duas commissoes o anno passado, ellas 
deram parecer, offereceram emendas e tendo elle 
sido apresentado no mezde Junho, nao entrou em 
discussao, seguramente porque o governo nesse 
tempo Ihe era opposto. 

0 relatorio do nobre ex-Ministro da Fazenda, 
que esU presente, d a prova da minha assergao ; 
S. Ex. era opposto a este projecto, era partidario 
da organizagao do um grande Banco nacional de 
emissao. Nao posso, pois, explicar de outra ma- 
neira, que, tendo sido este projecto offorccido por 
tres conselheiros de Estado, fosse posto a mar- 
gem, e nao se tivesse com elle a consideragao de 
o dar para a ordem do dia, embora servisse isso 
para provocar uma declaragao do governo; e 
nao tendo sido dado para a ordem do dia, con- 
cluiram todos, sem grande eaforgo, que a razao 
era que o ministerio nao adoptava o projecto. 

Comprehendo isso porque no seu relatorio o 
nobre ex-Ministro da Fazenda mostrou expansi- 
vamente que tinha theorias inteiramente oppostas. 

Mas, nao tendo entrado o projecto em discussao 
no anno passado, pergunto eu a mim mesmo: por 
que razao entrou em discussao este anno ? 

Parece que o projecto, tendo estado retirado 
propositalmente no anno passado, s6 podia en- 
trar em discussao este anno por annuencia ao 
menos, sinao por provocagao, do governo actual. 

Era o que devia suppor; de maneira que, 
quando vi esta discussao armada, contei com o 
governo a frente do projecto. Aqui esta, pordm, 
a opiniao do governo arespeito delle. Sendo in- 

terpellado positivamente para declarar si apoiava 
o projecto, eis a resposta do nobre Presidente 
do Conselho actual (le): 

« 0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
nao vem pronunciar-se sobre o projecto que se 
acha em discussao, e nao acudira neste mo- 
mento ao convite que Ihe fez hontem o nobre 
senador pela provincia do Rio de Janeiro.* 

A' vista desta negativa do governo em pro- 
nunciar-se, d muito grande o embarago do Se- 
nado. Por que razao ha de o governo embuchar 
a este respeito ? 

Esta evasiva do governo para dar a sua opi- 
niao sobre o projecto, tern consequencias con- 
sideraveis ; e a la d que, si o projecto for appro- 
vado no Senado e, tendo o governo maioria na 
Camara dos Deputados, for alii cahir, estamos 
aqui trabalhando debalde. 

E' esta a razao por que parlamentarmente so 
chamam os Ministros para manifestarem suas 
opinides; d para que ambas as Camaras marchem 
accordes e nao se perca tempo em medidas dispa- 
ratadas. 

Entretanto, a vista desta opiniao do governo 
sobre o projecto, posso dizer que tive muita ra- 
zao quando, tendo sido dado este projecto para a 
discussao, exigi que esta nao fosse feita de um 
dia para outro, pois era preciso tempo para so 
considerar esta materia, quo d muito impor- 
tante. 

Si nessa occasiao manifestei desejos de adia- 
mento do projecto, agora, a vista desta evasiva 
do governo, devia tambem manifestal-os. 

0 governo nao tem direito de calar-se a re- 
speito de um projecto tao importante, apresen- 
tado por tres membros do Conselho de Estado. 

0 Sr. Lafayette ; — Apresentamos o projecto 
como senadores. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' a mesma 
cousa : os senhores aqui sao conselheiros do Es- 
tado e la sao senadores ; o Espirito Santo desce 
sobre os senhores: esta sempre presente. 

For isso, neste ponto nao d possivel dispensar- 
mos o governo de emittir a sua opiniao. E nao 
tendo havido parecer de commissao desta casa este 
anno, o projecto devia ter sido remettido a uma 
das commissdes. 

Houve um parecer do anno passado; mas as 
circumstancias podiam ter variado e creio que va- 
riaram muito. 

Nao ha, pois, parecer de commissao dado este 
anno ; nao ha uma declaragao do governo, e atd 
do que esta no relatorio do Sr. Ministro da Fa- 
zenda podemos presumir quo a resposta que elle 
dara sera contraria ao projecto. 

0 relatorio emitte opiniao a favor da unidade 
bancaria e contenta-se com uma medidasinha de 
moedas de prata. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto :— Parece que 
o governo aceita o projecto ; si nao o aceitasse, 
este nao entraria na ordem do dia. 

0 Sr. Silveira da Motta (ao Sr. Visconde do 
Cruzeiro);— V. Ex., quo tambem d da mago- 
naria... 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro:—Nao sou magon. 
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0 Sr. Silveira da Motta:—... da magonaria 
do Conselho de Estado... d quem nos pode in- 
formar. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Eu, como 
V. Ex., yejo de fora; fago aquillo que minha 
consciencia indica para acudir as necessidades do 
paiz, porque o governo niio 6 so o ministerio, sao 
as camaras, sao os poderes publicos; cada um 
cumpra seu dever. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Portanto, este 
projecto, para ser discutido regularmente, precisa 
do informagao do governo ; entendo que o Senado 
nao deve arriscar-so a dar seu veto sobre este 
projecto sem que o governo diga —sim ou nao. 
Bmbora olio diga sim, hei do dizer nao, e, si elle 
disser nao, hei de dizer sim, porque nesta materia 
a opiniao do governo no relatorio e contra minha 
opiniao. 

0 Sr. Lafayette:—Vamos discutindo; depois 
o governo fara sua declaragao. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto ; — Esta medi- 
taudo. 

0 Sr. Silveira da Motta Antes de entrar 
na discussao, ainda os nobres autores do projecto 
permittam-me uma observagao prejudicial, que 
vou fazer. 

Este projecto esta assentado na base da garan- 
tia de cfeposito do apolices ; joga com a hypothe- 
se daemissao de 200.000 apolices, no caso cm que 
o governo autorize 10 Bancos de 20 mil contos. 
Essas apolices, segundo se deprehendo da lettra 
do projecto, t&n de ser compradas ao par pelos 
Bancos iustituidores paraserviremdegarantia aos 
90 "jo de emissao. Agora perguntarei : pode o 
governo emittir 200.000 contos de apolices por 
uma autorisagao iniciada no Senado ? 

Duzentos mil contos de apolices nao importam 
90 a 100 contos de juros annualmente, afora a 
amortizagao, e estes juros e amortizagao nao tern 
do ser proporcionados por meio de impostos, que 
nao podem ser decrotados pelo Senado I 

Creio, senhores, que esta observagao, fagam-me 
justiga, nao 6 uma dilatoria; b uma excepgao 
muito procedento, porque me parece que a 
emissao de 200.000 apolices 6 autorizagao para 
um omprestimo ; todos os emprestimos tern onus 
e este onus tern de ser langado sobre o contri- 
buinto. 

Portanto, si esta questao prejudicial pode affe- 
ctar a discussao da materia, para que tomarmos 
tempo nessa discussao ? 

Eu entendo que so pdde evitar essa preju- 
dicial ; mas o meio de evital-a 6 organizar o 
projecto sobre outra base, e d justamente isso 
quo eu queria; a minha objecgao principal ao 
projecto d a base de apolices para a garantia da 
emissao. Ndsnao estamos, infelizmente, nos Es- 
tados Unidos, onde os bondes federaes sao ouro. 
Nossas apolices sao talvez menos do qua papel ; 
a nota do 10$ vale 10$ e uma apolice de 1:000$ 
nao vale sempre 1:000$000. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto Note V. 
Ex. que, quando esses Bancos fundaram-se nos 
Estados Unidos, os titulos da divida americana 
valiam menos do que os nossos. 

O Sr. Silveira da Motta Nao estou fal- 
lando nos Estados Unidos do tempo dos negros; 
agora nao temos negros : por consequencia re- 
flro-mo ao estado actual dos Bancos norte-ame- 

ricanos e o estado actual d que os bondes federaes 
valem ouro ; a circulagao metallica nos Estados 
Unidos d atd superabundante; o governo esta a 
bragos com tanto dinheiro, que nao sabe o que ha 
de fazer delle; e nos nao temos vintem, temos 
deficit. 

Portanto, consistindo minha objecgao principal 
na ma base da garantia da emissao, comparada 
comasituagao dos Estados Unidos, estou cheio 
de razao, e esta questao prejudicial eu a olferego 
a consideragao illustradissiraa dos nobres au- 
tores do projecto. 

O Sr. Lafayette:— Quo base V. Ex. offe- 
receria, a nao ser a de apolices ? 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— O projecto 
temuma alternativa—apolices ou ouro. 

O Sr. Silveira da Motta : — Isso d das 
emendas; la chegaremos. As emendas foram 
offerecidas hontem e eu estou fazendo consi- 
deragOes a respeito do projecto. Hei de con- 
siderar tambem as alteragdes que elle soffreu 
com as emendas offerecidas hontem e que tdm 
de ser discutidasconjuntamente. 

Mas, como dizia, offerego essa prejudicial e 
estimarei muito que a eliminem, porque, si a 
eliminarem, aceitarei o projecto com algumas al- 
teragSes. 

O Sr. Lafayette: — Mas que base V. Ex. 
offereceria ? 

O Sr . Silveira da Motta : — Libras ester- 
linas a 10$, na razao do cambio a 24. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — V. Ex. 
acha isso possivel ? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Acho, alte- 
rando-se o padrao. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto : — Eu acho 
que a alteragao do padrao nao produz cousa ne- 
nhuma. 

O Sr. Silveira da Motta :—Perdoe-me V.Ex. 
A alteragao do padrao, por si so, independente 
de outras applicagoes, nao produz nada. Mas 
pode-se adoptar um piano que tenha por base 
este padrao, verhi gratia — a garantia pdde 
ser em metal segundo este padrao. Os se- 
nhores fallam em pagamentos em moeda me- 
tallica ; mas nao dizem de que qualidade <5 a 
moeda. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:— A nossa lei 
regula isso. O pagamento e em ouro. A prata d 
obrigatoria apenas atd 20$000. 

O Sr. Silveira da Motta: —O nosso ouro d 
uma Utopia. 

O Sr. Visconde do Ouro Preto da um aparte. 
O Sr. Silveira da Motta:—Eu nao acredito 

nessa flrmeza do cambio. Nao ha procura ; mas d 
por outras razdes que VV. EEx. sabem melhor 
do que eu. O governo apanhou-se com muitos 
milhares de contos na Europa, sem saber em que 
os ha de empregar. Aldm disso, o nobre Presi- 
dente do Conselho ja declarou que nao os emprega 
sinao naquillo para que foram destinados. Como 
d, pois, que ha de haver cambio mais baixo ? 

Mas nao compliquemos a questao.. 
O Sr. Dantas;—Quern nos dera que este estado 

pudesse ser permanente ! Mas... 
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0 Sr. Silyeira da Motta:—Eu flz tengao de 
nao proper emendas. Isto d apenas um incidente 
da disoussao. Ficamos, portanto, dependendo da 
solugao quo os nobres redactores do projeeto hao 
de dar a esta minha questao prejudicial, a 
respeito da eraissao dos 200.000:000$ por inicia- 
tiva do Senado. 

Sr. presidente, estao feitas as minhas obser- 
vagOes preliminares, e nao quero estendel-as 
mais. Devo entrar na questao. 

O art. 1° do projeeto diz (le): 
« Poderao emittir hilhetes ao portador e a 

vista, conversiveis em moeda corrente do Imperio, 
precedendo autorizagao do Poder Executivo, os 
Bancos de deposito e descontos que, em garantia 
do pagamento dos raesmos bilhetes, depositarem 
na Caixa de Amortizagao o valor sufflciente em 
apolices da divida publica interna designadas no 
art. 2° desta lei... » 

Permittam-me os nobres autores do projeeto 
uma preliminar para intelligencia deste artigo, 
que eu acho que tem alguma obscuridade nesta 
parte « Poderao emittir bilhetes os Bancos de 
deposito e descontos.» Pergunto : esta autori- 
zagao 6 so para os actuaes Bancos de deposito e 
descontos, ou 6 para toda e qualquer instituigao 
nova, que se queira congregar, realizando a 
garantia do deposito, e formando um Banco de 
emissao ? Da maneira por que esta redigido o 
artigo, parece que as vistas dos seus autores 
fltaram-se nos Bancos actuaes e viram, atd certo 
ponto com razao, que Bancos ja existentes, com 
um esqueleto de funcgOes bancarias, erara mais 
proprios, mais adaptados para comegarem as ope- 
ragoes novas de Bancos de emissao. Parece- 
me quo se fltaram nestes ; mas 6 justamente 
o que eu combato, e por isso fago estes reparos. 
Acho que o projeeto deve ser redigido de modo 
que este direito pertenga a qualquer sociedade 
anonyma bancaria que se queira estabelecer ; 
e si o governo achar mais propriedade, a certos 
respeitos, nos Bancos actuaes para iniciar as 
funcgoes de Bancos de emissao, entao faga isso 
como uma excepgao a regra geral, e nao como 
regra. 

Previno esta interpretagao porque acho que o 
governo nao deve mesmo admittir a hypothese de 
estabelecer Bancos novos de emissao com o appa- 
relho dos Bancos actuaes. os autores do projeeto 
deviam redigir o artigo de modo quo nao ficasse 
nem a possibilidade de converter os Bancos actuaes 
em Bancos de emissao. At6 agora os Bancos de 
emissao eram autorizados por Acto Legislativo ; 
agora, por acto do Poder Executivo, podem os 
Bancos actuaes, com suas mas^carteiras, com suas 
pessimas carteiras, habilitar-se a exercer funcgOes 
de Bancos de emissao, quando nos sabemos que a 
responsabilidade pelos bilhetes ao portador, pa- 
gaveis a vista, nao tem somente a garantia dos 
depositos, e dos fundos en caisse, mas tambem a 
da carteira. 

Por isso, teudo os Bancos uma so carteira—de 
descontos com prazos—poderiam sem perigo, sem 
grandes preoccupagOes, alargar as suas emissOes, 
porque, no momento em que o seu en caisse nao 
fosse sufflciente para fazer face ao pagamento de 
bilhetes, aeharia nos descontos os recursos ne- 
cessarios para esse fim. 

Mas, si acaso o governo flea autorizado para 
converter os Bancos actuaes em Bancos de emis- 

sao, eu voto contra, porque isso sera um pre- 
cipicio. 

O Sr. Lafayette Mas si elles preeucherem 
as condigSes da lei ? 

O Sr. Silveira da Motta Si preencherem 
as condigQes da lei ? 

O Sr. Lafayette;—Si depositarem o numero 
de apolices necessario ? 

O Sr. Silveira da Motta Poderao elles li- 
vrar-se da gangrena que tem ? A gangrena delles 
6 muito grande! 

O Sr. F. Belisario :—Elles inspiramuma con- 
fianga que nao corresponde a essas apprehenshes 
de V. Ex. 

O Sr. Silveira da Motta :—V. Ex. o diz; 
mas eu nao o devo crer... 

O Sr. F. Belisario :—Eu creio que elles in- 
spiram conflanga. 

O Sr. Silveira da Motta: — ... apezar dos 
balangos, porque os balangos sao papel, nao ex- 
plicam tudo. Um negociante pdde apresentar um 
balango de 400:000$ no activo, e um passivo de 
100:000$, edizer: estou muito prompto para 
pagar tudo ; mas, no flm de contas, quern conhece 
das circumstancias, ve que o balango nao serve 
para provar que elle possa pagar os 100;000$000. 

E' o que frequentemento acontece ; mas nao 
quero descer a exemplos ; si acaso me apertarem 
muito,descerei ; contento-mo so em dizer— que os 
Bancos de deposito que temos, so pela situagao 
de Bancos de deposito estavam em mas circum- 
stancias. 

E' assim que os Bancos que funccionam nesta 
Corte tem, verbi gratia, 115.000;000$000 ou... 
116.000;000$000 de depositos, e apenas 10 a... 
11.000:000$ para pagar esses valores. 

0 Sr. F. Belisario:— Em toda parted assim. 
O Sr. Silveira da Motta:—Nao, senhor, nao 

d assim em toda parte : contesto : d o contrario. 
Si em algumas partes do mundo os Bancos se 
alargam emreceber depositos, em conta corrente, 
fazem-no tendo garantia muito grande na sua 
base metallica. Verbi gratia : o grande Banco alle- 
mao, o Banco Imperial de Berlira, tem um capi- 
tal metallico em prata e ouro maior do que a sua 
emissao. 

Entretanto, 6 facto observado pelos econoraistas 
que os Bancos allemaes descontam mais barato 
do que os Bancos de Franga; e por que, senhores ? 
Porque o publico tem a seguranga dos seus de- 
positos, garantidos tambem polo fundo metallico, 
superior a emissao desses Bancos. 

Ora, o que so da a este respeito nos nossos 
Bancos? Da-se este escandalo: 10 a 20.000:000$ 
de depositose em caixa apenas 400 ou 500:000$000. 
Estara um desses Bancos em circumstancias do 
Ihe dizer o governo: deposite apolices e faga 
emissao ? Mas com que ? Com o seu esqueleto ? 
Ha de fazer elle essa emissao depositando 1.000 
apolices para poder emittir 900:000$000? Ha 
de pagar a sua eraissao com apolices? ha de 
pagar com o que tem em caixa, que podo ser 
400:000$000, devendo 10.000:000$000? Nao 6 
possivel. E' a razao por que digo que b preciso 
afastarmos essa idba. 

Abase de apolices, como garantia da emissao, 
tem inconvementes muito grandes, e 6 por isso 
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que estou convidando os meus amigos, autores do 
projecto, a ver si combinam outra cousa que nao 
seja apolices. 

Os Bancos torao de comprar as apolices ao par 
para poderem fazer a emissao. 

Ora, eu tenho aqui o calculo, que flz, de um 
Banco do 10.000:000$, que realiza 5.000:000$ 
para poder emittir na proporqao de 90 % das 
apolices Uepositadas. Supponlia-se que tlesses 
5.000:000$, elle applica 3.300:000$ ou pouco 
mais, porque os 2/3 dao 3.333;000$,para comprar 
apolices; licam-lhe 1.700:000$000. 

Fallb na hypothese de realizar o Banco so 
5.000:000$. O Banco emittira 90 % de 3.300:000$, 
que sao 2.900:000$; mas 6 ainda obrigado a 
conservar em caixa 20 % em notas. Note o 
Senado mais isto, e veja como o Banco vai fl- 
cando em fraldas de camisa. Abatendo com effeito 
essa reserva do capital sobre o restaute que 6 
1.700:000$, flcarao ao Banco somente 1.200:000$. 
For consequencia, o Banco de 10.000:000$ flea nes- 
tas condigOes: 3.300:000$ de apolices deposita- 
das, 2.900:000$ de emissao, e 1.200:000$ somente 
de dinheiro para operagOes. Isto 0 para princi- 
piar a mostrar a insulliciencia da garantia das 
apolices para a base da emissao, 6 o primeiro ar- 
gumento; agora, a vista disto, perguntarei: 
qual o lucro deste Banco de 10.000:000$, si elle 
llca reduzido a estas proporgOes minimas de emis- 
sao ? O interesse delle, sujeito a todos os encargos, 
nao pode exceder de 11 a 12 %, tiradosda emis- 
sao o tirados do resto que Hie flea do seu capi- 
tal congregado. E' esta perspectiva suftlciente 
para um Banco se arvorar em emissor ? Fara isto 
face as suas despazas, ao seu pessoal,a sua adminis- 
tragao, a sua contad'e lucros e perdas, que e in- 
fallivel ? Nao, nenbum banco pode congregar ca- 
pitaes semofferecer um dividendo vantajoso aos 
seus accionistas; sem isso o Banco e impossivel. 
Eis a hypothese demonstrada da insufflciencia das 
apolices ■ como base da emissao bancaria. 

A 16m disso, senhores, eu enxergo por outro 
lado o defeito das apolices para garantia da 
emissao. Nos veraos as oscillagOes a quo estes ti- 
tulos estao sujoitos: eu sei que no projecto ha um 
artigo que manda reforgar o fundo de garantia 
logo que as apolices percam de valor; mas, se- 
nhores, 6 sempre uma debilidade da garantia es- 
tar sujeita a estas contingencias de estar sendo 
reforgada quotidianaraente. E, senhores, sabe-se 
como varia entre nos a cotagao das apolices: si o 
governo faz um emprestirao em um aperto, si 
negocia apolices abaixo do par, a 90 % por exem- 
p!o, as quo estao em fundo de garantia tbra logo 
do diminuir de valor. Portanto, 6 uma ma garan- 
tia aquella que hoje vale e amanha nao vale; este 
6 que 6 o caso. 

Senhores, nao 6 debalde que nos, langando os 
olhos para qualquer estatistica economica ou fl- 
nanceira, na superflcie do mundo civilisado que 
hoje so serve de instituigOes de credito, aclumos 
sempre os Bancos procurando o seu apoio na base 
metallica. O Banco de Franga, o Banco de Ingla- 
terra, um em um genero e outro em outro, ambos 
fazem consistir a sua garantia, e tem mantido a 
sua prosperidado e o seu valor no mundo pela 
sux base metallica. O Banco do Inglaterra tem 
os seus 14 milhoes esterlinos, e sua garantia sup- 
plementar 6 sempre em barras de ouro; o Banco 
de Franga tem capital muito maior do que a sua 
emissao. 

O Sr. Lafayette :—Esta na razao de 60 %• 
O Sr. Silveira da Motta:—Assira, nos vemos 

que o aperfeigoamonto das instituigoes de cre- 
dito, principalmente na Inglaterra, tem levado 
uma vantagem muito gr.mde, mesmo sobre os 
negocios francezes. 

Hoje a Inglaterra faz o seu servigo de moeda 
com mil milhSes de francos, entretanto que a 
Franga nao faz este servigo sinao com o triplo, 
com 3 mil milhOes. 

Outro ponto ; os nobres senadores citaram aqui 
os Bancos da Allemanha, qua sHo um argumento 
contra o projecto ; elles tdm uma reserva metal- 
lica de ouro e prata maior do que a sua emissao ; 
e entretanto sao dos que descontam mais barato 
na Europa. 

Fallaram tambem, e muito principalmente o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, que encetou 
a explanagao do i rojecto, nos Bancos italianos ; 
mas elles nao defendem este projecto. 

Quando o Sr. Magliani quiz conceder a pro- 
rogagao dos Bancos italianos, em logar de dar 
mais elasticidade, mais vantagens a esses Bancos, 
impoz-lhes restricgoes e uma dellas foi tirar o 
curso forgado aos Bancos da Toscana, da Sicilia, 
de Napoles, etc., emflm aos Bancos regiouaes, 
quo gozavam dessa vantagem, em troco de van- 
tagens novas, de augmento de capital e outras 
diversas concessbos. 

Tenho aqui o relatorio do Sr. Magliani quando 
offereceu ao corpo legislativo essa re forma dos 
Bancos italianos. Vejo ahi o cuidado com que osse 
homom de Estado intentou reformar as institui- 
gOes de credito. Elle mesmo diz qua essa reforma 
6 o maior perigo para um homem do Estado. 

Senhores, os nobres autores do projecto invo- 
caram em favor delle os precedentes modernos da 
Republica Argentina. 

Senhores, este argumento nao procode em favor 
do projecto. 

Os argentinos tentarara, como os senhores, ain- 
corporagao dos Bancos nacionaes amorioanos; mas 
as tentativas que flzeram nao sao os melhores ar- 
gumentos, porque basta dizer que o ouro hoje na 
Republica Argentina tem 49 a 50 % de rebate. 

Entretanto, senhores, si nos olharmos para o 
nosso padriio monetario, aqui, com o cambio do 
24 «/o, temos um abatimento menor na nossa 
moeda em relagao aquelle paiz. 

Um Sr. Senador A nossa situagao 6 melhor. 
O Sr. Silveira da Motta : — A nossa situa- 

gao 6 muito melhor, porqne elles estao com 50% 
de rebate, e por consequencia disso so resente 
a sua emissao. 

Entretanto nota-se que se da esse phenoraeno 
na Republica Argentina, ao mesmo tempo que 
observamos ahi o progresso ingente das suas in- 
dustrias e da sua populagao. 

O Sr. Lafayette : —Nao havera alguma exa- 
geragao na noticia desse progresso ? 

O Sr. Silveira da Motta ; — Respondendo 
perfunctoriamente ao aparte do nobre senador, 
digo que nao ha exageragao, em vista das esta- 
tisticas da Republica Argentina ; e ultimamente 
o registro dos seus contratos commereiaes, das 
suns sociedades de todos os genoros, desde as so- 
ciedades baucarias at6 as de seguros, apresentou, 
no anno de 1887, 160 mil contos de sociedades re- 
gist'radas, 
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Ora,n6s que estamos nos gloriando da vantagem 
de termos tao pequena diminuiqao na troca da 
moeda papel para a moeda metallica, si formos 
ver a estatistica de nossos contratos registrados 
no Tribunal do Commercio, desfalleceremos <3 ii- 
caremos tristes. 

Uji Sr. Senador : — Eutre no; ha raais so- 
lidez. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Ora, senhores, 
essa historia de solidez e uma cousa que serve 
para tudo. Temos mais solidez em que ? A nossa 
lavoura vale bem pouco, o nosso commercio esta 
pouco solido, e as nossas industrias estao em 
principio. For que nos devemos gloriar ? 

Sr. presidente, tenho mostrado as minhas 
apprehensoes acerca da insufflciencia das apo- 
lices, como base para a garantia da emissao. 

Vejo nisso os perigos que ja indiquei; mas d 
preciso que eu nao termine sem chamar a atten- 
gao dos nobres autores do projecto para uma 
consequencia immediata da emissao de papel 
inconversivel. Istoja esta em parte remediado 
pelas emendas ; hei de encarar depois as emen- 
das, mas, por emquanto, estou no terreno do 
projecto. A idda do projecto pode dar a hypo- 
these de uma superabundancia muito ^rande de 
emissao inconversivel, e, si a actual ja provoca 
a baixa do cambio, no momento em que se apre- 
senta uma onda nova de emissao, havemos de 
contar com o cambio, como o tivemos ua hpoca da 
guerra do Paraguay. Temol-o agora a 241 /2; fagam 
Bancos de emissao conversivel em papel e eu 
asseguro que 15 dias depois delles principiarem a 
funccionar, si nao for antes, o cambio tera des- 
cido abaixo de 20, a 16, a menos; e entao vejam 
as consequencias desse desastre para o Estado e 
para os particulares, porque a baixa do cambio 
nao quer dizer somente que o governo 6 obri- 
gado- a saccar desvantajosaraente para ter em 
Londres fundos para o servigo publico, quer dizer 
mais, quer dizer um imposto sobre a popula- 
gao no prego dos generos de consumo. No mo- 
mento em que o cambio baixa, eu, que comprava 
um chapdo por 10$, vou compral-o por 11$ e 
12§000. 

0 Sr Dantas:—E tambem, ainda que suba o 
cambio, esse prego fica para sempre. 

0 Sr.. Silveira da Motta:—0 inconveniente 
principal da insufflciencia da base da garantia da 
emissao 6 esse perigo da depressao do cambio, 
e esta 6 infallivel, senhores. 

Eu quero aeompanhar os autores do projecto. 

0 Sr. Dantas:—Eu tambem. 

OSr. Silveira da Motta:"'—Mas 6 preciso 
que elle seja melhorado. Ja o esta em parte com 
as emendas que os illustres autores do projecto 
offereceram, reduzindo a incineragiio metade dos 
bilhe tes em pregados na compra das a polices e 
applicando immediatamente a oulra metade ao 
resgate de apolices de 5 0/o por apolices de 4 1/2; 
neste caso ja elles me animam, ja nao esta tiio 
Ibnge o pagamento de bilhetes em metal; isso 
prova a procodencia das minhas observagOes. 

Si acaso com as emendas ha uma perspectiva 
segura de poder haver emissao que deixe ao por- 
tador a garantia de receber metal, havendo essa 
garantia cessa a minha opposigao ao projecto. 

Parece-me, pordm, senhores, que ainda 6 pre- 
ciso concertar mais o art. 1° do projecto e con- 
certar mais a emenda. Eu, como disse, nao quero 
proper cousa alguma, nao me julgo com autori- 
dado para isso. 

0 Sr. Lafayette ; — Tem-na toda. 
0 Sr. Silveira da Motta : — 0 que e neces- 

sario e que todos se convengam de que, para ter- 
mos Bancos de emissao, precisaraos ter garantia 
metallica. 

0 Sr. Lafayette : — E' o ideal. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' o ideal e o 

real. Pois, senhores, assim como ha convites 
para organizagao de Bancos com o capital de 8, 
10, 20 mil contos em papel, porque nao se faz 
uma tentativa do convidar para a organizagao de 
um Banco entrando os accionistas com ouro ? Em 
logar de darem 200$ em papel por uma accgao, 
entrem com 20 libras esterlinas ao cambio de 2J, a 
razao de 10$ porl ibra esterlina. Quando uma 
parte do fundo desse Banco consistir em libras 
esterlinas, estou certo do que elle pudera com 
seguranga fazer emissao de notas, si prometter 
pagal-as nas mesmas libras esterlinas. 

Um Banco assim organizado com o fundo me- 
tallico do libras esterlinas ao cambio de 24. na 
razao de 10$ por libra, afdra fracgOes, niio deve 
tambem depois emprestar dinheiro nom recebel-o 
sinao em libras esterlinas. «Vera descontar uma 
letra ? Aqui tern libras esterlinas. Vem pagar uma 
letra ? Db libras esterlinas ou tantos bilhetes de 
10$ quantas ellas forem. » Pego aos senhores que 
ruminem estaidda ; esta ahi o meu nobre amigo e 
Cfllegaautor do projecto, esta ahi outra auto- 
ridade competente, o Sr. Belisario, que acaba de 
ser Ministro da Fazenda, e que tern idbas assentes 
a respeito de organizagao bancaria. S. Ex. 6 
metallista.... 

OSr. Lafayette : — Nao tern fd sinao no 
metal. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Pode ser que 
S. Ex. so aproxime desta minha idba de Bancos 
formados por accionistas, que contribuam com 
libras esterlinas. 

Sr. presidente, eu sei que V. Ex. esta ja 
olhando para mini como a advertir-me do que 
esta esgotado o tempo. Mas este projecto mudou 
inteiramente de natureza com as emendas offe- 
recidas. 

O Sr. F. Beljsario;—Sem duvida. 
O Sr . Silveira da Motta : —Eu tenho estado 

a perder o meu tempo. 
OSr. F. Belisario:—Precisamos ver em quo 

flcamos. 
O Sr. Lafayette:—Ficamos nas emendas. 
O S:;. Silveira da Motta;—Mas, comoo pro- 

jecto esta ainda em discussao, eu emitti estas 
ideas a respeito delle. Ora, as emendas alteraram- 
no completamente, e 6 por isso que ou acho mais 
uma razao fortissima para que o projecto seja 
submettido de novo a uma commissao... 

O Sr. F. Belisario.—A' mesma. 
OSr. Barros Barreto:—A's mesmas. 
O Sr. Silveira pa Motta:— ... ou as mesmas 

para adoptarem ou niio as emendas novas otfere- 



SESSAO EM 22 DE JUNHO 169 

cidas pelos autores do projecto, ou para justiflea- 
rera, sem ser com o stlencio, as emendasque 
SS.EEx. oHereceram; porque isso nenhuma com- 
missao faz. 

Depois de em assumpto desta ordem se terem 
offerecido emendaSjque desuaturaram inteiramen- 
te o projecto, que o estragaram, como flzeram as 
emendas da commissao, que o mataram com- 
pletamente, nao se p6Jo admittir o silencio. 

Mandam-se incinerar 200.000:0005 de papel 
moeda, quando nao ha tanto papel, de modo que 
ha do ser precise aindaogoverno fazer umaemis- 
saosinha para completar a somma que tem de se 
incinerar. (Riso.) 

Portanto, senhores, eu hei de con tinuar a ana- 
lysar o projecto; mas parece-me que* para ser 
logico, como costumo ser e como gosto do ser, 
a conclusao do meu discurso deve ser esta: — 
proper ao Senado que mande o projecto com as 
novas emendas as mesmas commissoes, para que 
dem com urgencia o seu parecer. 

Os Srs. F. Bf.lisario e Christiano Ottoni :— 
Ouvindo o governo. 

O Sr. Silveira da Motta;— Eu nao aceito 
osse additamento. O governo node fazer-se ouvir 
quando quizer. Eu tenho raedo de por essa con- 
cliQiio, porque nos aqui ainda podemos arrancar, 
com geito, alguma doclaraqao ao governo; mas, si 
tiver de ser por escripto, cahindo os papeis na 
secretaria, flea o projecto condemnado ate que o 
governo queira; e d natural que o governo nao 
queira o projecto. Portanto, o meu requerimento 
6 para que as commissOes dem com urgencia o seu 
parecer sobre as novas emendas, organizando um 
novo projecto, refundindo tudo no seu cadinho. 
E' isto que entendo que se deve fazer. 

Tenho concluido. (Muitohem; muito hem.) 
O Sr. Presidente Nao havendo numero 

para votar, flcara prejudicado o requerimento 
do nohre senador. 

O Sr. Silveira da Motta :— Entao apre- 
sentarei o requerimento amanha. 

O Sr. Presidente :— Sim, senhor. 
A discussao flcou adiadapela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE.M DO D1A 

FORgAS DE terra 

Proseguiu em 2a discussao o art. l0da pro- 
posta do governo, convertida em lei pela Ca- 
marados Deputados, sob n. 7 de 1887, fl- 
xando as forgas de terra parao anno de 1889, 
com as emendas do Sr. Aviia. 

O Si*. Tlxomaz Ooellio (ministro da 
guerra) ouviu com a devida attengao os dis- 
cursos proferidos pelos nobres senadores pela 
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
que iniciaram este debate, e comprehende a des- 
vantagom e difflculdades da situagao emque se 
acha, tendo de responder ao il lustre general Vis- 
conde do Pelotas, distinctissimo proflssional, e_ao 
honrado senador, cuja competencia, nas questoes 
relativas a administragao dos negocios da guerra, 
d geralmente reconhecida. Comegara declarando 
nos nobres senadores que, si ha, na alta adminis- 
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trngao dos Negocios do Estado, alguma pasta 
que deva ser inteiramente eitranha a interesses e 
paixoes politicas, a que, sob este aspecto, sobre- 
leva asoutras, 6 precisamente a da guerra. (Apoia- 
dos). Si a nao pudesse dirigir, com a mais 
perfeita isengao de espirito partidario, confessa 
que Ihe seria impossivei manter-so uma hora, 
siquer, nesta po igao. Felizmente, enunciando- 
se com esta franqueza, o orador nao exprime 
unicamente sentimentos e ideas pessoaes, mas 
tambem os do gabiuete, a que tem a honra de 
pertencer. 

O nobre senador, quo fallou em primeiro lo- 
gar, observou com razao que « as promogoes de- 
vem ser inspiradas pelo mais severe principio 
de justiga.e que se commette grande erro, quando 
se proraove, mormente ao posto de general, a 
quem nao tem capacidade para o commando na 
guerra.» 

Esta de perfeito accbrdo com esta opiniao, por- 
que reconhece, com os mestres que tem lido e 
estudado, que—da boa promogao dependem a in- 
strucgao do exercito, a capacidade de sens chefes 
e atb a disciplina : a promogao nao pode ser um 
favor, nera um direito, mas um incentive, a re- 
corapensa merecida pelo valor e pela capacidade, 
unicos titulos que permittem ao promovido ele- 
var-se e dirigir os outros. (Apoiados.) E'por isso 
que a promogao por antiguidade 6 um principio 
combatido pelos melhores escriptores, por nao ser 
a antiguidade, por si s6, um indicio de capaci- 
dade . 

O Sr. Henrique d'A Vila :—Apoiado ; so deve 
servir para os primeiros pestos. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) : — 
0 honrado senador, que fallou em segundo logar, 
chamou a attengao do orador, para o facto, que 
S. Ex. qualiflcou de gravissimo acto de indism- 
plina e insubordinagao, praticado por um olflcial 
superior contra um dos nossos mais distinctos ge- 
neraes, membro desta casa. 

O Sr. Visconde de Pelotas: — O facto e tao 
extraordinario e revoltante, que ropugua dar-lhe 
credito. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
leu hontem no Jornal do Commercio, com o mais 
profundo desgosto, o artigo a quo se referiu o no- 
bre senador, e deplora que, per forma tao inso- 
lita, desrespeitosa e oilensiva, houvesse sido des- 
acatado o illustre general que, menos pela ele- 
vada patente que tem no exercito, do que pelos 
muitos e relevantissimos servigos prestados a pa- 
tria, impoz-se ao respeito e gratidao de todos os 
Bnzileiros, como uma de nossasgloriasnacionaes. 
(Muitos apoiados.) 

Do digno presidente de Santa Catharina, onde 
se acha o official a quem se refere, recebeu, hon- 
tem, communfcagao do haver sido publicado esse 
artigo em uma folha do Desterro, o que provocou 
da parte daquella autoridade a publicagao da se- 
guinte ordem do dia, que vai ler ao Senado (IS) ■ 

« Palacio da presidencia da provincia de Santa 
Catharina, 11 de Junho do 1888.— Ordem do dia 
n. 2.— O presidente da provincia, tendo lido com 
grande sorproza e muito pezar o artigo pilblicado 
no Jornal do Cowmercio desta cidade, de hontem, 
no qual o Sr. major Honorao Can dido Ferreira 
Caldas, sob sua assignatura, aggride virulenta- 
mente, em termos summamente offensivos, ao 
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Exm. mareclial de exercito graduado, senador do 
Imperio, Visconde de Pclotas, incorrendo assim 
nos§§90e 11° do art. 5° do Regimento discipli- 
nar a quo se re fere o Decreto n. 5884 de 8 de 
Marco de 1875; nao pode deixar passar desper- 
cebido procedimento tao contrario a disci plina 
mil tar, e, por isso,rapreliende severamente, des- 
de ja, o rererido Sr. major Caldas, sem prejuizo 
de qualquer outra pena que a autoridade compe- 
tente, a cujo conhecimento levo o occorrido, jul- 
gue conveniente impdr. (Assignado) — Augusto 
Fausto de Souza. » 

Folga testemunhar que o Sr. coronel Fausto, 
um dos mais distinctos ofliciaes do exercito... 

0 Sr. Escragnollb Taunay : — Apoiado. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) :— 

... procedeu, como era de esperar de seu reco- 
nliecido zelo e amor a disciplina. 

Estou certo de que o Sr. Ajudante General do 
Exercito ha de cumprir os doveres, que Ihe im- 
pOe sua elevada autoridade militar, e assegura o 
orador que tambem nao ha de faltar aos seus. 

0 Sr. Henrique d'Avila Perfeitamente. 
0 Sr. Visconde de Pelotas Nunca duvidei. 
0 Sr. Tiiomaz Coelho (ministro da guerra), fa- 

zendo inteira justhja aos elevados sentimento.s 
do exercito, esta convencido de que, como o 
orador, tera elle profundamente sentido tao 
grande desacato a pessoa do illustre general, 
mas, por honra do mesrao exercito, afflrma ao 
nohro senador que,por mais grave que seja,seme- 
Ihante procedimento, por seu caracter inteira- 
mente singular, nao affectara ao espirito de re- 
speito, subordinagao e disciplina militar do mesmo 
exercito. 

Passa a responder as consideracOes adduzidas 
polo nobre senador e a examinar as emendas of- 
ferecidas por S. Ex. ao projecto em discussao. 

Tratando-se de um ministerio reformist", como 
qualilica ao actual, o honrado senador notou r.ao 
se acharem ainda corporisadas as ideas das re- 
formas annunciadas ; parecendo a S. Ex., pela 
attitude assumida pelo orador na Camara dos Srs. 
Depute dos, ao discutir-se este projecto, que as 
ideas do actual Ministro da Guerra, com refe- 
rencia a organisagao militar e especialmente a 
constituigao do eflectivo do exercito, pertencem 
ao regimen do seculo XVIII ! Si nao receiasse 
fatigar a attengao do Senado, pederia permissao 
para ler a pagina de um livro escripta naquelle 
seculo pelo marechal de Saxe, porque nella se 
acham desenvolvidas as mesmas ideas, que o hon- 
rado senador tem enunci xdo desta tribuna acerca 
daquelle assumpto. 

0 Sr. Henrique d'Avila : — Note V. Ex. que 
o marechal de Saxe, por suas ideas,"estava adiante 
do regimen do seculo em que viveu. 

0 Tiiomaz Coelho (ministro da guerra) de- 
seja apenas notar a injustiga do conceito do 
honrado senador, que pretendeu contrapor, as 
velhas e antiquadas iddas do orador, pnncipios 
que S..Ex. considera .novos e moderuos, quando 
o orador ja os havia lido no marechal de Saxe, 
que escreveu em pleno seculo XVIII! Poderia, 
portanto, reconvir com vantagem, mas nao o 
fara, porque pouco importa a discassao do pro- 
jecto a elucidagao deste ponto. 

Perguntou, porem, S. Ex. como e de que modo 
preteiidia o orador constituir o eflectivo do exer- 
cito, desde que falhavam todas as fontes que para 
tal flm fornecia a lei de 26 de Setembro do 1874, 
como sejam o voluutariado, os reengajamentos, 
o sorteio e ate o proprio recrutnrnento forgado. 

Examinando, um por um, todos esses recursos 
creados por aquella lei, o honrado senador, com 
os talentos e proflciencia que o distinguem, addu- 
ziu muitas consideragSes, quo nao podem passar 
sem reparo. Assim : aflirmou S. Ex. que o volun- 
tariado so podera fornecer ao exercito maus sol- 
dados, porque em um paiz como o nosso, onde sao 
tao faceis as condigoes da vida e tao commodos, 
presentemente, os meios de communicagao, so 
virao alistar-se nas flleiras do exercito vadios, 
vagabuudos, ebrios, emflm, individuos cheios de 
vicios... 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Sem nenhum valor 
moral. 

0 Sr. Visconde de Pelotas : — Em geral d 
assim. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) jit 
teve occasiao de deelarar que o voluntariado 
tem trazido, infelizmente, para o servigo do 
exercito essas fezes da sociedade, a que se 
referiu o nobre senador. Mas, pede licenga para 
dizer quo S. Ex. exagerou, pois que o vo- 
luntariado, e atd o recrutamento forgado, nos 
tem dado muitose bons soldados, alguns distinctos 
ofliciaes e illustres generaes. 

0 Sr. Henrique D'Avila:—Isso atd o recruta- 
mento forgado. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) diz 
que d o que acaboude referir. 0 nobre senador nao 
enoontrara em exercito algum da Europa o ideal 
do soldado, do recrutn, moralisado e instruidp, 
que, unico, em sua opiniao, dova ser acceito nas 
flleiras do exercito. 

0 Sr. Henrique d'Avila: — Niio disse isto ; 
naodisse que esses soldados devara constituir ex- 
clusivamente os effectivos ; todos devem servir, 
os bons e os maus: todas as classes devem 
estar la. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
diz que pareceu ouvir o nobre senador censurar 
que o exercito alistasse, como soldados, vadios, 
vagabundos... 

0 Sr. Henrique d'Avila :—Mas ou nao tenho 
essa opiniao ; censuro a constituigao dos effecti- 
ves exclusivamente com homens sem valor moral, 
acho que todas as classes devem ser represen- 
tadas o a maioria sera dos bons, mas todos devem 
servir. 

0 Sr. Thomaz Coelho {ministro da guerra) diz 
que n'esse caso desappareceria o objecto da censura 
do nobre senador; mas S. Ex. comprehendeu 
nella, nao so os vadios e vagabundos, mas tambem 
os individuos sem instrucgao, os analphabetos. 
(Aparte do Sr. Henrique d'Avila.) 

Em 1884, o illustre senador sustentara desta 
tribuna que os vadios e atd os turbulentos con- 
vertiam-se em tons soldados, como vai recordar 
{lendo):—«0 que <5 certo, pordm, d que tenho ob- 
servado na minha provincia o seguintea respeito 
dos mogos que por vadios e turbulentos sao collo- 
cados nas flleiras do exercito. 
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«Esses mooos vao para os batalhSes e regi- 
mentos e, depois de servirem o tempo de volun- 
tariado, retiram-se em geral do exercito com a 
firmeza de soldado, com posto mais ou menos 
nobre, s ibendo estar na sociedade com mais com- 
medimento. E sem se tornarem homens virtuosos, 
mostram-se, depois da praga, homens capazes de 
se sujeitar a lei 6 de obedecer as regras e costu- 
mes sociaes, e attender mesmo aos seus seme- 
lliantes. For consequencia a praga em geral 
muito melhora o homem. Pois o homem honesto 
s6 d que ba de ir para o exercito ?» 

0 que o orador pretende cuncluir, atd da 
opiniao do honrado senador, que acabou de ler, d 
que nao deve ser cnudemnado o voluntariado so 
porque nos traz para o exercilo muitos radios e 
vagabond os. S. Ex., em 1884, defendia com 
razao, o voluntariado, que a lei de 26 de Setem- 
brode 1874 estabelece, como primeiro meio, para 
constituigao dos effectivos do exercito, apezar de 
abrir a porta aos vadios, turbulentos, ignorau- 
tes... 

0 Su. Henrique d'Avila:—Aceito o principio 
da lei de 1874. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
ja lou, em urn esoriptordemerecimento,queadis- 
cipltna e a vida do regimento, corao o fogo, pu- 
riflcavam esses vicios, porque o soldado, com o 
espirito da corporagao, adquiria depressa o ha- 
bito da subordinagao. 0 voluntariado da lei de 
1874 nao exclue do exercito os bons_ cidadaos, os 
homens de valor moral. Nos primeiros cinco ou 
seis an nos, depois da promulgagao da lei, com- 
pletaram-se, com voluntarios,03 nossos effectivos: 
o numero delles excedeu ao uecessario, tanto 
que o Sr. Junqueira, por uma circular, ordenou 
que nao se aceitassem mais voluntarios. Nestes 
ultimos annos, pordm, falhou-nos completamente 
esto recurso; presentemente os claros do exercito 
taivez excedam de 2.000 pragas. Era taes condi- 
gOes, tratando-se de um offectivo, por lei redu- 
zido a 13.500 pragas, o ministro da guerra fal- 
taria a seu dever, comoja disse na outra Camara, 
si deixasse de recorrer a todos os meios legaes 
para completar aquelle effectivo. 

O honrado senador combateu vigorosamente o 
reengajamento, outro meio estabelecido pela lei 
de 1874, porque na opiniao de S. Ex., o reenga- 
jamento dos soldados deve ser proscripto como 
prejudicial ao exercito e ao paiz, o s6 dove ser 
admittido o dos ofllciaes inferiores, dos bons sar- 
gentos. 

No desenvolvimento dos fundamentos dessa 
opiniao, o nobre senador rcproduziu o que,acerca 
do mesmo assumpto, ja o orador teve occasiao de 
lor no coronel Lewal—llcfnrma do exercito— o 
qual, como repetiu o iilustre senador, sustenta 
quo o reengajamento deve ser prescripto, por 
« ser mau para a sociedade, mau para o exercito 
e oneroso para o orgamento >, ao mesmo tempo 
que demonstra ser do interesse do exercito o re- 
engajamento ou rcalislamento dos offlciaes in- 
feriores. Pede licenga, pordm, para observar a 
S. Ex. que as razOes adduzidas por esse notavel 
escriptor nao tem applicagao, nom procedem 
entre nos. „ 

Comprohende-se bem que na Europa, nos 
paizes, quo possuem grandes e numerosos exer- 
citos, entre as grandes potenciasmilitares, emhm, 
possa preoccupar os homens de Estado o facto 

dos realistamentos ou reengajamentos em massa 
dos soldados, que terminam o tempo de sua pri- 
meira praga ; porque, observa aquelle mesmo es- 
criptor, por essa forma « arrebatam-se ao paiz, 
a familia, a reproducgao, homens que passam a 
existencia nas condigOes anormaes de vida mi- 
litar. » Mas, em nosso paiz, onde o numero dos 
soldados reengajados d tao limitado e diminuto, 
como alias o reconheceu o nobre senador, o reen- 
gajamento nao pdde ser con.ffderado um prejuizo 
e muito menos um perigo social. 

O nobre senador observou que os soldados re- 
engajados incutem seus vicios aos novos, aos re- 
crutas, repetinao ainda a opiniao de Lewal que, 
sob esse e outrps pontos de vista, acha tambem 
detestaveis os reengajados, ou antes,os velhos sol- 
dados. Nao advertiu, porem, o nobre senador 
que ja as instrucgges publicadas com o decreto 
u. 2171 de 1 de Maio de 1858 so permittiam re- 
engajamento e realistamento aos voluntarios e 
recrutados do bom comportamento. Esta provi- 
dencia, pode assegurar ao nobre senador, tem 
sido mantida constantemente por muitos actos e 
avisos do Ministerio da Guerra. 

O Sr. Ribeiro da Luz Apoiado. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) : — 

O honrado senador censurou tambem a disposigao 
da lei de 1874, que admitte os substitutos pelos 
sorteados ; saomercewarxoswactonnes, disse S. Ex., 
esquecido de que elles existem em muitos oxer- 
citos de outras nagOes e de que com elles se tdm 
ferido grandes batalhas... 

O Sr. Henrique d'Avila B atd brilhantes 
victorias tem sido ganhas com mercenarios es- 
trangeiros. As campanhas de Froderico, o Grande, 
foram todas ganhas com mercenarios estran- 
geiros. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
refero-se aos substitutos, aos mercenarios nacio- 
naes, dos quaes fallou S. Ex. Tambem podera 
citarao nobre senador feitos de armas brilhantes, 
de mais recente data, por forgas de exercitos, que 
continham em suas tileiras grande numero do 
substitutos, desses mercenarios nacionaes, mas 
recordara so um desses feitos, de que faz mengao 
o «general Thouma3» nestas palavras «Havia 
tambem desses substitutos na divisao de Mac- 
Mahon, quando esperava stoicameute a explosao 
da torre de Malakoffl...» Desde, portanto, que 
os effectivos nao se componham, exclusivamente, 
ou em sua maior parte, desses substitutos legaes, 
nao ve os perigos e inconveuientes, que levam 
o nobre senador acondemnal-os. 

Kntretanto, o nobre senador, por uma de suas 
emendas, pretende incluir no exercito os que 
delle tiverem sido expulsos ou houverem soffrido 
a pena do galds; revogando assim o § 4° do art. 1° 
da lei de 26 de Setembro de 1874. 

O Sr. Henrique de Avila:—Depois expli- 
carei meu pensamento ao nobre Ministro. 

O Sr. Thomaz Coelho {ministro da guerra) 
precisa responder ao honrado senador com o me- 
thodo que guardou em suas observagoes, acom- 
panhando-as na mesma ordem em que foram 
expostas. 

Reconhecendo que,nem a corapanhia dos apren- 
dizes menores e artifices do arsenal, nem os de- 

' positos dos menores artilheiros, nem, flnalmente, 
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as nossas escolas militares, nos poderao fornecer 1 
meios de compietar o elfectivo do exercito, o 
honrado senador fez, t imbem succintaraente, al- 
gutnas observapOes sobre nossas escolas milita- 
res,de cuja reorganizapao o orador reconhece a ne- 
cessidade, no sentido de uniformizar e methodizar 
o ensinoede Ihe dar maior desenvolviraento pra- 
tico.parao que tem trabalho iniciado e ja bastnnte 
adiantado. Mas.perguntou S. Ex., si falham esses 
meios legaes, o voluntariado, o reengajamento, o 
sorteio (por isso que nesta parte,alias principal, a 
Lei de 26 de Setembro de 1874 nao p6de ainda 
sor executada) a que fontes recorrera o governo 
para constituir os effectives ? 

Si no recrutamento forcado, como pretende o 
actual Ministro da Guerra, disse S. Fix., — esse 
meio e tao inellicaz como os outros, porque nao 
podera fornecer soldados essa fonte impura... 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Envenenada. 
0 Sr. Thomaz Goelho {ministro da guerra): — 

Ainda peior: « meio calamitoso, que so teraaseu 
servipo o espirito partidario, odios, vinganpas e 
falta de patriotismo. » 

O Sr. Henrique d'Avila Sobretudo na 
actualidade. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 
Esta S. Ex. tao certo de que o recrutamento for- 
pado ira conflagrar o paiz, que pediu ao orador 
nao revolvesse urn passado tao cheio de tristezas, 
aconsclbando-o a que deixasse, antes, flcar o 
exercito com os claros, que, provavelmente, ja 
excedem de 2.000 prapas. 

0 Sr. Henrique d'Avila:—E tem Y. Ex. al- 
guma cousa a tirar do quadro ? Nao o carreguei 
com cores negras. 

0 Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra) :— 
Parece ao orador nao serem fundadas as appre- 
hensOes do il lustre senador, a quern declara nao 
poder aceitar seu conselho, porque esta delibe- 
rado a recorrer ao recrutamento forpado, unico 
meio legal, presentemente, de compietar os offo- 
ctivos dos corpos eregimentos do exercito. 

S. Ex. comepou, porem, por contestar a legali- 
dade do recrutamento. 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Dei a opiniao de 
pessoa muito corapetente. 

0 Sr. Thomaz Coelho {ministro da guerra) : — 
Mas ja teve opiniao contraria ; S. Ex. ja sus- 
tentou desta tribuna a legalidide do recruta- 
mento forpado ; mas, depois que ouviu, disse 
S. Ex., opiniao contraria ao Sr. conselheiro Jun- 
queira, obedecendo ao principio de que o autor da 
lei & o seu melhor interprete, mudou de opiniao : 
considera hoje illegal esse meio de supprir o 
effectivo do exercito. 

Confessa que esta declarapao do honrado se- 
nador impressionou o orador, que alias nao mu- 
dara de convicpao,ainda mesmo diante da opiniao 
contraria do proprio Sr. Junqueira, por Ihe pa- 
recer clara, expressa e terminante a disposipito 
da lei de 26 de Setembro de 1874. (Apoiados.) 

Presume, porem, que ha equivoco por parte do 
illustre senador. Recorreu aos Annaes, com 
grande trabalho, e so encontrou, a respeito da 
opiniao daquelle illustre conselheiro, o que vai 
referir. Censurado nesta casa por haver, em 
uma reforma tao liberal e adiantada, como foi a 
da lei de 1874, conservado o recrutamento for- 

pado como meio de constituir o effectivo do exer- 
cito, S. Ex. defendeu-se, allegando quo esse meio 
fora provisorio, que essa disposipao da lei de 1874 
era transitoria, por isso quo devia durar apenas 
nos dous primeiros annos da promulgapao da lei. 

Estava elle convencido de quo, fiiido aquelle 
prazo, a lei devia e podia ser completamente 
executada, de modo a produzir todos seus etfeitos. 

0 Sr. Henrique d'Avila da um aparte. 
Pelo menos, foi o que encontrou nos Annaes, 

sendo possivel que Ihe houvesse escapado o dis- 
curso, que levou o nobre senador a attribuir essa 
opiniao ao Sr. Junqueira, 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Eu trarei a delle. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 

Em todo o caso, lerii o que achou no discurso 
proferido pelo honrado senador, em sessao de 17 
de Maio de 1884 (le): 

«0 Sr. Henrique d'Avila:—Na lei de 1874 
estii estabelecido que, eraquanto nao for praticado 
o sorteio, jiodeni o governo preencher os claros do 
exercito como recrutamento, desde que OS volun- 
tarios nao bastem. » 

«0 Sr. Junqueira;—Foi apenas por dous 
annos. » 

0 Sr. Henrique d'Avila; —Eis alii. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 

Attenda o nobre senador a que o referendario da 
lei de 1874 acreditava que sua execupao devia 
realizar-se de modo a se poder compietar o effe- 
ctivo do exercito dentro de dous annos pelo sor- 
teio limit ado, como elle denominava o systema da 
mesma lei. 

Podia desde ja apadrinhar-so com a opiniao do 
illustre senador, que nesse discurso exprimiu-se 
por forma tao clara. e positiva. 

0 Sr. Henrique d'Avila;—E' exacto; mas 
hoje penso de modo diverso. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 
Nao precisa, pordm, recorrer a ella, tanto mais 
que S. Ex. ja a repelliu, tendo hoje opiniao con- 
traria. Teve o trabalho de recorrer aos Annaes 
porque, como ja ponderou, causou-lhe grande im- 
pressao, verdadeira estranheza, ouvir que o 
Sr. Junqueira havia enunciado semelhante opi- 
niao. 

Mas, repetira, quando porventura o illustre 
senador consiga demonstrar que, na opiniao do 
Sr. conselheiro Junqueira, a lei nao permittia o 
recrutamento forgado, sinao dentro dos dous pri- 
meiros annos de sua promulgagao, por mais auto- 
rizada que possa ser semelhante opiniao, nao pode 
ter forga bastante para contrariar a intelligencia 
litteral do texto, claro, expresso e terminante da 
lei, como estii redigido, nestos termos (le): 

« Art. C0. § 3°.—Depois quo se fizer effectivo o 
primeiro contingente, de quo trata o§ 7"do art.3° 
da presente lei, flea abolido o systema actual do 
recrutamento forgado.» 

Or a, o § 7° do art. 3°, a que se re fere esse 
art. 9°, § 3°, dispde que o primeiro sorteio, que 
liver logar para execugao da presente lei, com- 
prehendera os alistados apurados, de que trata a 
segunda parte do art. 2°. 0 decreto n. 5881 de27 
do Fevereiro de 1875, que regulamentou a lei de 
26 de Setembro de 1874, tambem referendado pelo 
Sr. Junqueira, reproduz textualmente a dispo- 
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'sigao do art. 8°, § 3° da mesma lei. Si o nobre 
senador 6 o primeiro a, reconlxecer que a lei de 
1874 nao teve exeeugao atd hoje e, portanto, que 
ainda se ndo fez effective) o primeiro contingente, 
quo se devera realisar pelo primeiro sorteio dos 
alistados apurados, nbs termos do art. 2°, como 
abandona S. Ex. a opiniao, que ja sustentara 
uesta casa, de que o governo pode preencher os 
clarosdo exercito por meio de recrutamento for- 
^ado ? ! Si e verdade, como affirmou S. Ex., 
que o Sr. conselheiro Junqueira sustentava opi- 
niao contraria, em que argumentos,em que dispo- 
siQao legal se podera ella apoiar ? 

Persuade-so de que o recrutamento forqado, 
realisado com as necessarias cautelas, manten- 
do-so rigorosamente todas as isemjoes legaes, em 
observancia das instruccOes com que o orador 
pretende se faga esse servigo, ha de fornecer ao 
exercito muitos e mui bous soldados. 

0 Sk. Henrique d'Avila:— 0 governo nao 
tern fundamento para pensar assim. 

0 Sr. ThoMaz COELHO (ministro da gucrra) : — 
Infundados Hie parecem os receios do honrado 
senador. 

0 Sr. Henrique d'Avila Essa disposigao 
da lei, permittiado a remissiio por dinheiro, basta 
para excluir todo bom cidadao, que tiver um 
conto de reis e que nao quizer prestar servigo 
militar. 

0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da giicrra) 
Admittindo que se possa appliear ao recruta- 
mento forgado essa remissao peeuniaria, acredita 
o nobre senador que em nosso paiz abunde tanto o 
dinheiro, a ponto de offerecer assim facil recurso 
a isengao do servigo militar ? Entretanto, si 
S. Ex. pdde indicar ao orador outro meio legal, 
com quo possa attender a essa urgente necessi- 
dade do servigo publico, nao tera duvida em re- 
correr a elle do preferencia. 

0 Sr. Henrique d'Avila : — Tern outros 
meios. 

0 Sr, Tiiomaz Coeliio (ministro da guerra) 
Indique-os, entao, o nobre senador. 

0 Sr. Henrique d'Avila Execute-se a lei 
de 1874 ; fagam-se a inscripgao e o sorteio. 

0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da gucrra) : — 
Do quo modo e quando ? Acha S. Ex. que se deva 
esperar a reforma da lei, da qual depende sua 
execugao ? Mas a necessidade de preencher os 
claros do exercito 6 urgente, nao pode ser adiada 
por tanto tempo. 

E' o que nao pode, nem deve fazer, sem faltar 
a seu dever, isto 6, cruzar os bragos e deixar no 
ostado em que se acham quasi todos os corpos do 
exercito. Tambem receia abuses, que alias ha de 
reprimir severamente, mas, ainda assim, sao de 
todo ponto infundadas as apprehensOes do illustre 
senador 

0 recrutamento forgado foi, em outros tempos, 
convertido em arma politica, do que usaram e 
abusaram ambos os partidos; foi o instrumento 
de odios, vingangas e perseguigoes, como bem 
observou S. Ex. Mas, felizmento, essa anna po- 
litica esta quebrada, nilo so pela reforma da nossa 
legislagao, mas tambem pelos nossos costumes 
politicos, que, sob esse aspecto, melhoraram con- 
sideravelmente, cumpre reconhecel-o, em honra 
dos nossos partidos. 

Hoje, o recrutamento forgado nao pdde affectar 
a liberdade eleitoral do cidadao, o que outr'ora o 
tornara com razao tao odioso e vexatorio. 

Nenhura governo, nenhuma administragao se 
oniraaria hoje a assumir a responsabilidade, a 
encampar abuses e violencias, que se praticaram 
em outros tempos. A propria lei de 20 de Setem- 
bro de 1871 concede habeas-corpus aos detidos a 
titulo de recrutamento, desde que nao (e aeharem 
ainda alistados como pragas. 

0 Sr. Henrique d'AVila : —Recordo-mo do 
facto de llhdos, praticado ainda hontem. 

0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da guerra) 
jii ponderou qne nao considera o recrutamento 
forgado extreme de abusos, mas serao oxcepgoes, 
factos isolados, que poderao ser faeilmeate repa- 
rados : nao constituirao a regra desse passado, a 
que alludiu o nobre senador. Esse perigo se deve, 
portanto, considerar afastado. 

0 Sr. Henrique d'Avila Por que ja nao 
votam? Mas votam os pais, os tios, os avos, 
etc. 

0 Sr. Tiiomaz Coelho (ministro da guerra) de- 
clara, com sinceridade, que por esse lado nao 
receia que se possam praticar os abusos de ou- 
tr'ora ; nenhum partido se animaria hoje a re- 
correr a elles, como arma eleitoral. 

Perguutou S. Ex. quaes os pianos de reforma, 
que se propSe o actual Ministro da Guerra a rea- 
lizar, com relagao a organizagao do exercito. In- 
correria o orador em merecida censura, si, depois 
de tres mezes de administragao, se apresentasse 
uesta ou na outra casa do parlamento, sobra- 
gando projectos dereformas, que nao se anima- 
ram a propor tantos de seus illustres antecesso- 
res, entre os quaes profissionaes da ordem dos 
Srs. Marquez de Herval e Visconde de Pelotas. 

Entretanto, o honrado senador sabe que o go- 
verno esta autorizado, pela lei do orgaraento vi- 
gente, a reorganizar as forgas arrogimentadas 
do exercito; e, como ja teve occasiao do di- 
zer, o orador esta no proposito de levar a effeito 
essa reforma, dando execugao ao piano a ciue so 
refere essa autorizagao, com algumas moaiflca- 
gOes ou alteragdes, suggeridas pelo estudo e pelo 
conselho de illustres prottssionaes, a quern tern 
consultado. Esse piano encontra-se entre os 
Annexes ao relatorio de seu anteeessor. 0 Sr. se- 
nador Ribeiro da Luz. 

0 Sr. Henrique d'Avila Elle prometteu 
qua fazia a reforma. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) :— 
Tambem so compromette e espera realizal-a... 

0 Sr. Ribeiro da Luz Tem tempo para a 
fazer. 

0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da guerra)... 
si Deus Ihe der vida e quizer. Acreditando que 
dessa reforma advirao importantes beneflcios e 
melhoramentos para o exercito, reconhece, entre- 
tanto, que ella nao satisfara completamento as 
justas aspiragoes, a todas as uecessidades de nossa 
organizagao militar, pois que se limita a simples 
reorganizagao das forgas arregimentadas. 

0 Sr Henrique d'Avila Muito bem ; niio 
era de esperar outra declaragao de V. Ex. 

0 Sr. Tiiomaz Coeliio (ministro da guerra) :— 
Ella satisfara, pordm, a uma necessidade urgente 
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e imprescindivel do exercito, quo nilo pode con- 
tinuar no estado em que se acha. 

0 Sr. Henrique d'Avila:— E por isso digo 
que sobre essa base o nobre Ministro nada podera 
fazer de proficuo. Conhego bem o estado em que 
se acham as nossas cousas militares. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
Disse o nobre senador que, fazeado antes um tra- 
balho de exploragao, do que um piano completo 
de'reformas, apresentava as emendas, que offe- 
receu aoart. 1° do project© em discussao, certo 
de que deltas dependia a prompta o immediata 
execugao da lei de 26 de Setembro de 1874. 

S.Ex. ja foi advergario intransigente dessa lei. 
0 Sr. Henrique d'Avila:— E sou. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 

Pareceu, entretanto, que o bonrado senador se 
liavia adiantado, mudando de opiniao, porque 
ouviu S. Ex. declarar lion tern que a lei de 1874 
assentava sobre principios liberaes e de pro- 
grosso. 

0 Sr. Henrique d'Avila:— Sempre o reco- 
nheci. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) :— 
Recorda-se de que, em 1884, o illustre senador 
afflrmava nesta casa que a lei de 26 de Setembro 
de 1874 era eondemnada pela opiniao universal, 
de todos os povos civilisados. 

0 Sr. Henrique d'Avila :— Sem duvida; por- 
que tern o principio da remissao em dinlieiro e da 
substituipao, aldm de outros que sao projudiciaes. 
Nao assim a base da lei; sempre a sustentei, 
porque 6 o servigo militar obrigatorio. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 
0 nobre senador, portanto, sustenta apenas a base 
dessa lei, que e a bbrigatoriedade do servigo mi- 
litar, embora annulada ou restingidapela remissao 
pecuniaria e pela substituigao. Vai examinar as 
emendas apresentadas por S. Ex. e o fara, com 
grande acanhamento, pelo respeito que Ihe me- 
rece a opiniao do nobre senador, cuja eompetencia 
sobre estes assumptos tern sempre coufessado 
desta tribuna. 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Y. Ex. e que me 
dara ligoes. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
Dessas emendas, uma especialmente chamou logo 
a attengao do orador e, para impugnal-a, precisa 
ler o que seus dignos antecessores disserara, em 
sens relatorios, acerca da execugao da lei de 1874, 
sob o titulo.—alistamento militar.— 

0 Sr. Henrique d'Avila:—Dos liberaes? 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra :— 

De todos indistinctamente, desde o do "Sr. Mar- 
quez do Herval, em 1878, ate o do Sr. Joaquim 
Dellino, ou antes, ate o ultimo, que 6 o apre- 
sentado este anno pelo orador. 

0 Sr. Henrique d'Avila: — Mas o Sr. Joa" 
qu'm Dellino d considorada liberal  

0 Sr. Ribeiro da Luz:—Ora, essa ! Estou me 
considerando conservador. 

O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 
pede, portanto, a benevolencia do Senado, cuja 
attengao tera de fatigar com a leitura desses do- 
cumentos offlciaes, em regra fastidiosa e incom- 

moda, como dizia o fallecido senador, Sr. Can- 
dido Mendes. (0 orador procede a leitura do artigo 
— «Alistamento Militar » de diversos relatorios do 
Ministerio da Guerrg.)\e, portanto, o Senado que 
quasi todos esses ex-Ministros da Guerra e o 
actual deelaram nao se ter procedido ainda ao 
sorteio para formagao do primeiro contingente, 
por se acharem incompletos o atrazados os tra- 
balhos do alistamento militar. ladicamas causas, 
a que se deve attribuir es,e facto e asproviden- 
cias, quo devem ser adoptadas para obviar a tao 
grave inconveniente. 

0 Sr. Conselheiro Franco de Sa, explicando a 
causa principal da inexecugao da lei pela pre- 
vengao contra sen systoma, denuncia o pouco zelo 
dasjunctas parochiaes, encarregadas do alista- 
mento e suggere a eonveniencia do se Ihes dar 
mais um membro de nomeagao do governo, em 
substituigao do parocho. 

Essa mesma providencia indicou o orador, 
em sen relatorio, como acabou de ler ao Se- 
nado, alem da aggravagao da penalidade im- 
posta aos inspectores de quarteirao, por falta 
de apresentagao das listas as juntas; porque, 
ao menos pelo que tern observado, em sua 
provincia, esta persuadido de que, com esta 
simples alteragao da lei, se removerao os 
maiores obstaculos, oppostos a sua execugao. 
0 Sr. Conselheiro Doria propoz em sen rela- 
torio, como ouviu o Senado, a reorganizagao das 
juntas parochiaes e revisoras com mombros mili- 
tares. 

Essa idda foi eombatida, si bem se recorda, 
na imprensa ou na tribuna, porque, diziam 
seus irapugnadores, atacava do frento o prin- 
cipio liberal, que presidira a organizagao das 
juntas parochiaes, substituindo-as por commis- 
sOes militares. 

Entretanto, o illustre senador, a quem re- 
sponde, foi mais adianto em uma de suas emen- 
das (a 5a), pois que protende entregar, exclu- 
sivamente, ao governo, nao so a nomeagao dis 
juntas parochiaes, mas ate mesmo a organi- 
zagao do processo do alistamento militar ! 

Pede, pois, licenga para declarar que o ora- 
dor, apezar de conservador, 6 mais liberal do 
que S. Ex., tanto quo nao aceita sernelhante 
cmenda. E admira-se de quo o honrado sena- 
dor, que manifest! tantas apprehensoes contra 
os abuses do recrutamento forgado, porque 
receia que as paixoes politicas o explorem e 
deturpem, seja o mesmo que pretendo con- 
tiar. exclusivamente, a agentes do governo o 
alistaraente militar ! E nao 6 so isso : atb o 
processo do alistamento S. Ex. propOe-se a 
contiar ao governo. 

Pois ja nao tera S. Ex. apprehensOes, ja 
nao receia abuses que possam praticar taes 
agentes, alistando unicamente cidadaos, que nao 
pertengam a sua parcialidade politica ? 

!Nao sera certo que, si os odios, as vindictas 
e paixOes politicas podem influir no recruta- 
mento forgado, nao deixariao de actuar no 
alistamento. militar, desde que, como propoe 
S. Ex., em sua emenda, seja essa trabalho 
conflado, exclusivamente, a agentes do governo '? . 

0 Sr. Henrique d'Avila da um aparte. 
0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

reeonhece quo as emendas apresentadas pelo hon- 
rado senador contem algumas idbas aceitaveis- 
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mas comtituem ellas reforma r; dical da lei de 
26 de Setembro de 1874, que forma um systema, 
que as emendas alteram o desorganizam profun- 
damente. 

Assim 6 quo, por ellas, se supprimem a isengao 
pela contribuigao pecuniaria e os substitutes; al- 
ter iin-se as condigOes do alistamento, organizam- 
se tres grupos de reservas, incluindo-se nelles a 
guarda nacional, cream-se irapostos, escolas e, 
flnalraente, muitas outras providencias, que 
constituom um piano de completa reforma da lei 
do 1874. (0 orador procede d leitura das emeivlas.) 
Sera regul r, pergunta o orador, semelhante 
processo de reforma, que o honrado senador pre- 
tende realizar por meio de emendas offerecidas ao 
art. 1° do projecto de fixagao das forgas de terra? 
S. Ex. declarou que, creidas as nossas reser- 
vas, massas reservistas, como as denominou, con- 
siderade importancia secundTia o pequeno effe- 
ctivo do nosso exercitc, mantido pelo projecto 
em discussao, isto d, 13.500 pragas em tempo de 
paz e 30.000 em circumstancias extraordinarias, 
porquo esta ■ convencido de que, com essas 
massas reservistas, conseguiremos mobilisar fa- 
cilmente, nao 30.000, mas 50, 60 ou 70.000 
pragas. Asseguraao honrado senador que as re- 
serves, cread is por suas emendas, flcariam re- 
duzidas a papel, nao seriam uraa realidade. 

O Sr. Henrique d'Avila da urn aparte. 
O Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra):— 

Nao ha duvidar que possuimos um pequeno exer- 
cito, a exemplo de alguns paizes, como os Esta- 
dos Unidos; o que nad temos, como alii, reservas 
organizadas. No concoito do orador, cstas se de- 
verao constituir, em primeiro logar, dos corpos de 
policia, creados,com organizagao militar, em tod is 
as provincias. 

O Sr. Henrique d'Avila: — Por conta do cofre 
geral ? 

O SR. Thomaz CoELHoifmtnisiro da guerra):— 
Seguraraento, com o auxilio do Estado; porqne o 
nobre senador sabe bem que ha provincias do Im- 
perio que mal podem manter um pequeno e insi- 
gniflcante corpo de policia: do sovte que o servigo 
policial 6 nellas desempenliado pela forga de li- 
nha, com manifesto prejuizo da disciplina e in- 
strucgao militar. Em segundo logar, as nossas re- 
servas se deverao compor da Guarda Nacional, 
convenientemento reorganizada. Fizemos, diz 
o orador, a grande e gloriosa campanha do 
Paraguay, com o nosso pequeno exercito, podero- 
samente reforgado com voluntarios da patria, 
com corpos de policia de algumas provincias e 
com a Guarda Nacional. 

O Sr. Visconde de Pelotas :— A cavallaria 
do exercito era em quasi sua totalidade com- 
posta da Guarda Nacional do Hio Grande do 
Sul. 

O Sr. Henrique d'Avila:— Estd, nas emendas. 
O Sr. Thomaz Coeliio (ministro da guerra:— 

O honrado senador prometteu fundamentar as 
emendas, apresentadas ao concluir sen discurso. 
O orador mal as poude ouvir e_confessa que, 
as lendo hoje no Diario Official, nao teve tempo 
de as estudar. 

O Sr. Henrique d'Avila Y. Ex. nao as 
leu com attengao, razao por que tem argumentado 
como acabamos de ouvir. 

O Sr. Thomaz Coeliio (ininistro da guerra) 
leu as emendas attentamente e, ha pouco, aca- 
bou de proceder a nova leitura dellas peraute 
o Senado. 

E' possivel, pordm, que por falta do raais 
detido exame, o orador se nao tenha conven- 
cido da conveniencia e vantagem da sua appro- 
vagao. 

O illustre senador tem-se consagrado, ha 
longos annos, ao profundo estudo das questoes 
que interessam a organizagao militar. Tem lido o 
compulsado quasi todus as obras, que se occupam 
especialmente das instituigoes militares de 
algumas nagdes da Europa, inteiramente mili- 
tarizadas. 

Tem, portanto, sem o sentir, sen espi- 
rito saturado das ideas e principios quo alii domi- 
nam ; pelo que, como ainda se ve das emendas 
apresentadas, S. Ex. quer militarisar o paiz, pro- 
curando entrogar todasas classes sociaes ao ser- 
vigo dasarmas. 

O Sr. Henrique d'Avila Nao apoiado. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 

S. Ex. quer transplantar, inocular no Brazil, o 
espirito militar desses paizes. 

O Sr. Henrique d'Avila da um aparte. 
O Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) 

ja exprimiu o seu pensamento acerca dessa ques- 
tao. Quer o espirito militar e o deseja ver lovan- 
tado unicamente na parte armada da Nagao. 
Quanto a outra parte, a grande maioria da Na- 
gao, basta que ella possua elevados sentimentos 
de patriotism!) e de abnegagao. 

Pede permissao ao nobre senador para recor- 
dar judiciosa observagao, que leu em distincto 
escriptor militar ( moderno ; nao pertence ao 
seculo XVIII) alias muito conhecido de S.Ex.: 
«A lei do recrutamento d amais importante das 
instituigdes militares, porque interessa nao s6 a 
forga do exercito, mas ttrmbim a propria exis- 
tencia da Nagao. Com effeito, uma lei do recruta- 
mento defeituosa podera, sem assegurar a defesa 
da Nagao, arruinar a agncultura, a industria, as 
sciencias, as artos, a instrucgao, a religiao, em 
uma palavra, tudo o que constitue a vida mate, 
rial e moral de um povo». Obedecendo, pois, aesse 
pendor de seu espirito,habituado a estudar e admi- 
rar as iustituigOes das grandes potencias militares 
da Europa, o honrado senador pretende realizar 
profunda alteragao do systema, creado pela lei 
do recrutamento ou do sorteio limitado de 1874, 
por meio de emendas ao projecto da lei de fixa- 
gao das forgas de terra. 

Alludindo ao projecto em discussao, observou li- 
geiramente S.Ex.,queo additive,que o acompanha, 
o tornara defeituoso e atb prejudicial ao exercito. 
Discordando desta opiniao, declara desde ja que 
esse additivo d da iniciativa da Camara dos Srs. 
Deputados e nao do governo; mas, opportuna- 
mente, ha de expander as razoes que teve para 
nao o impugnar. 

O Sr. Henrique d'Avila:—Mas o governo 
aceitou-o ?! 

Seute-se fatigado o ja tem tambem abusado da 
attengao do Senado (nao apoiados); resumira, 
portanto, as consideragbes que ainda tem a fazer. 

•ia disse que as emendas do illustre senador 
continham algumas iddas aceitaveis; entre essas 
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a da creagao de collegios militares. Deve informal' 
a S. Ex. que o orador pretende crear nesta ca- 
pital um collegio militar, um internato, para in- 
strucQao e educagao gratuitas dos fllhos de mili- 
tares, dos orphaos de prefereneia ; pois que, quasi 
todos os dias, 6 procurado por Tiuvas ou familias 
de militares, reduzidas a mais extrema penuria, 
sem meios de instruirem e educarem fllhos me- 
nores, sendo que muitos destes sao orphaos de 
offlciaes superiores ou generaes, que prestaram 
a Patria os mais assigualados servigos. 

0 Sr. Yisconde de Pelotas: — Excellente 
id6a. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 
Tem feito recolher algumas dessas infelizes 
criangas a companhia dos menores aprendizes do 
Arsenal de Guerra, apezar de ja estar preen- 
chido o mimero fixado na lei do orgamento, assu- 
mindo assim a responsalhlidade do augmento da 
despeza.- 

0 Sr. Henrique d'Avila:—E tem procedido 
muito hem. Mao e dahi que ha de vir mal ao 
paiz. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 
0 estabolecimento, que pretende crear, e mode- 
lado sobre o Prytaneo-Militar da Franga e pro- 
move o orador os meios de levar a effeito esse 
projecto, sem onerar o Estado, sem aggravar 
o orgamento. 

0 Sr. Visconde de Pelotas : — E' mais um 
servigo importantissimo, que prestara ao exer- 
cito. 

0 Sr. Thomaz Coelho [ministro da guerra):— 
Por essa razao e pelas que ja foram adduzidas, 
nao pode o orador aceitar a emenda do nobre se- 
nador. Si tem, como acredita, exacta comprehen- 
sao do que deve ser uma lei de flxagao de forgas 
de terra, nao pode prestar sua adhesao aos pro- 
jectos de reformas, que, sob a forma de emen- 
das, o nobre senador pretende enxertar nessa lei. 
Inicie S Ex. suas reformas, comosejaa da Guar- 
da nacional, pelos meios regulares doregimento 
e o orador se comproraette, desde ja, a tomal-as 
na devida consideragao, discutindo-as com o em- 
penho que merece tao importanto assumpto. 

0 Sr. Henrique d'Avila : — Sem ser ligada 
a reforma do exercito, nao pode ser. Desde que 
nao for assira, como reserva do exercito, nao Ihe 
poderemos dar uma organizagao effectiva. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra) : — 
0 honrado senador esta enganado. E' impossivel 
a reorganizagao da guarda nacional, como re- 
serva effectiva do exercito, pelo meio a que re- 
correu S. Ex. Para esse effeito^uas emendas sao 
defleientes, imcompletas e nem se comprehende 
que ellas possam conter todas as disposigoes de 
uma lei de organizagao tao importante, como e a 
de que se trata. Si S. Ex. nao pretende, como 
presume o orador, fazer vingar reformas, que 
nao passarao de papel, e preeiso iniciar um pro- 
jecto regular, com base larga, sobre a qual 
possa assentar a projectada reorganizagao. 

Vai concluir suas observagbes e agradece a 
benevolencia do Sr. presidente e dos illustres 
senadores, que o honraram com sua attengao, 
da qual foi obrigado a abusar, porque teve de 
oumprir dever aque nao podia faltar. 

0 Sr. Henrique d'Avila : — E muito bri- 
Ihantemcnte. 

0 Sr. Presidents : — Ouvi a V. Ex. com 
muito prazer. 

0 Sr. Thomaz Coelho {ministro da guerra):— 
Mas, nao o fara, sem dirigir ao honrado senador, 
a quern procurou responder, outra observagao, 
que leu no mesmo escriptor, a que jii se referiu, 
porque a julga tambem muito acertada e appli- 
cavel as preoccupagSes do espirito militar do 
illustre senador : « Nao ha sinao dous systomas 
possiveis para o recrutamento do exercito : o da 
quantidade c o da qmlidade. 0 primeiro so poderia 
assegurara victoria, quandoposto em pratica por 
um Alexandre ou por um Napoleao. » 0 nobre 
senador manifesta-se pela applicagao de ambos 
os systemas : pretende militarisar a Nagiio, mas 
nao quer para soldado de flleira, sinao o typo do 
seu ideal. 

Convenga-se, porbm, S. Ex de que na incerteza 
de encontrar-se um daqnolles genios militares, 
que possa assegurar a victoria nos dias difllceis 
em que estiver empenhada a defesa da.honra e 
integridade da patria, devem-se organizar os 
effectivos do nosso exercito com os unicos meios, 
que Ihe podera fornecer as circumstancias e recur- 
sos do paiz. (Muito hem! Muito hem I) 

A discussao flcou adiada pela hora. 
0 Sr. Presidente deu para ordem do dia 23: 
Primeira parte atb as 2 horas ; 
Continuagao da segunda.discussao do projecto 

do Senado, lettra E de 1887, sobre' baneos do 
emissao ; 

Segunda parte (as 2 horas, ou antes, atb as 4 
horas) : 

Continuagao da segunda discussao do art. 1° 
da proposta do governo, convertida em projecto- 
de lei pela Camara dos Deputados, sob u. 7 
de 1887, lixando as forgas de terra para o exer- 
cicio de 1889, com as emenlas do Sr. Avila. 

Levantou-sea sessao as 4 horas da tarde. 

Avtn cm 2,1 tie •Viiiiho tic fl$88 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 11 1/2 horas da manha fez-se a chamada 
e acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a 
saber : Visconde do Serro Frio, Barao de Maman- 
guape, Godoy, Gomes do Amaral, Castro Carreira, 
Lafayette, Barao de Maroim, Pereira da Silva, 
Pnos de Mendonga, Barros Barreto, Visconde 
do Cruzeiro, Visconde do Ouro Preto, Christiano 
Ottoni , Correia, Fausto de Aguiar, Candido de 
Oliveira, Marquez de Paranagua, Jaguaribe, 
Barao de Pereira Franco, Escragnolle Taunay, 
Visconde do Bom Conselho, Silveira da Motta, 
Dantas, Uch6a Cavalcanti, Luiz Folippe, Viriato 
de Medeiros, Lima Duarte, F. Belisario, Barao- 
de Cotegipe e Scares Brandao 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Barao da Estancia, Barao de Mamorb, 
Ferreira da Veiga, Franco de Sii, F. Octaviano, 
Silveira da Motta, Henrique d'Avila, Ignacio 
Martins, Joao Alfredo, Meira do Vasconcellos,. 
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Ribeiro da Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Vieira da Silva, Siqueira Mendes, Marquez de 
Muritiba, Paulino de Souza, Leao Velloso, Tho- 
maz Coelho, Paula Pessoa, Viscoude de Cayal- 
canti, Visconde de Lamare, ViscondedeS. Luiz 
do Maranhaoj Visconde de Sinimbii e Visconde de 
Pelota. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do Ministerio da Agricultura, Commercio 
o Obras Publicas, de 22 do corrente mez, re- 
mettendo cdpia da lista dos pre?os dos actuaes 
vapores da companhia United States a>td Brasil 
Mail Steamshy, requisitada pelo Senado.— A 
quem fez a requisiQao, devolvendo-se depois a 
mesa. 

0 Sr. 2° Secretario leu o seguinte 

Parecer 

A' commissao de fazenda foi presente a pro- 
posicaon. 58, de 1886, daCamara dos Deputados, 
que manda relevar a prescrii cao em que incor- 
reu D. Maria Deolinda de Azambuja, viuva do 
capitao do 5" corpo de cagadores a cavallo Je- 
ronymo Pacheco do Azambuja, para o flm de Iho 
ser abonado o respectivo meio soldo desde a data 
da resolugao legislativa n. 2.618 de 8 de Se- 
tembro de 1875. 

As commissoes reunidas de fazenda e pensoes e 
ordenados da Camara dos Deputados, em sen 
parecer, julgaram attendivel a pretengao de que 
se trata, a vista dos procedeutes e do que foi al- 
legado, e a commissao de fazenda do Senado, bem 
pouderando os motives alii expostos, tambem 
Julga que 5 de equidade o que pede a supplicante, 
o, portanto, 5 do parecer que a refqrida proposi- 
gao entfe em discussao e seja approvada. 

Sala das commissoes do Senado em 18 de Junho 
de 1888.—Dantas.—Franco de Sd. 

A imprimir para entrar na ordem dos traba- 
Ihos com a proposigao a qne se refero: 

0 Sr. Presidente declarou que nao podia 
haver scssao por falta de quorum e convidou os 
Srs. senadores presentes para se occuparem com 
trabalhosde commissSes. 

Em seguida, deu para ordem do dia 25; 
A rriesma ja designada, a saber: 

P parte (atd as 2 horas) 

Continuagao da 2" discussao do projecto do Se- 
nado, lettra E de 1887, sobre Buncos de emissilo. 

2a parte (ds 2 horaSi ou antes, ate ds 4 horas) 

Continuagao da 2a discussao do art. 1° da pro- 
posta do governo, convertida em projecto de lei 
pela Camara dos Deputados, sob n. 7 de 1887, 
flxando as forgas de terra para o exercicio de 
1889, com as emendas do Sr. Avila. 

Acta cm 35 ilc Junlio dc 188S 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DO SERRO FRIO 

A's 111/2 horas da manha fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 27 Srs. senadores, a saber: 
Viscoude do Sorro Frio, Barao de Mamanguape, 
Godoy, Gomes do Amaral, Castro Carreira, Vis- 
conde do Ouro Preto, Correia, Visconde do Cru- 
zeiro, Henrique d'Avila, Lafayette, Barros Bar- 
reto, Pereira da Silva, Ferreira da Veiga, 
Candido de Oliveira, Visconde de Pelotas, Meira 
de VasconcellOs, Scares Brandao, Esoragnolle 
Taunay, Barao de Pereira Franco, Joao Alfredo, 
Christiano Ottoni, Jaguaribe, Dantas, Viriato de 
Medeiros, Marquez de Paranagua, Visconde de 
Cavalcanti e Luiz Felippe. 

Deixaram de comparecor, com causa participada, 
os Srs. Uchoa Cavalcanti, Barao de Cotegipe, 
Barao da Estancia, Barao de Mamord, Barao de 
Maroim, Fausto de Aguiar, Franco de Sa, F. Be- 
lisario, F. Octaviano, Silveira Martins, Ignacio 
Martins, Paes de Mendonga, Ribeiro da Luz, Fer- 
nandes da Cunha, Saraiva, Silveira da Motta, 
Lima Duarte, Vieira da Silva, Siqueira Mendes, 
Marquez de Muritiba, Paulino de Souza, Leao 
Velloso, Thomaz Coelho, Paula Pessoa, Visconde 
do Bom Conselho, Visconde de Lamare, Visconde 
de S. Luiz do Maranhao e Visconde de Sinimbii. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Pradoe Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do 1° Secretario da Camara dos Depu- 
tados, de 23 do corrente mez, reraettendo as se- 
guintes 

Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 
dpropostado Poder Executivo, que fixa a forga 
naval para o anno financeiro de 1889. 

Accresoente-se no logar competente; 
A Assemblda Geral decreta: 
Art. 1(Como ua proposta.) 
Art. 2.o (Como na proposta.) 
Art. 3.° (Como na proposta.) 
Art. 4.° (additive). Emquanto nao for redu- 

zido o quadro dosofflciaes da armada, o governo 
podera empregar nos arseuaes, corpos de mari- 
nha, capitanLs de portos e em quaesquer outras 
commissoes extranhas ao servigo naval activo os 
offlciaes que, por se acharem completas as lota- 
g5es ou por deliciencia de navios na armada na- 
cional, nao puderem preencher, logo depois de 
proraovidos a condigiio de embarque exigida para 
o accesso ao posto seguinte. 

Neste caso, as vagas que se forem dando na 
lotagao dos navios serao preenchidas pelos offl- 
ciaes sujeitos a condigao do embarque, seguiido a 
antiguidade de suas promogbes, salvo as de com- 
mando. 

Art. 5.° (additive). Os offlciaes da armada, 
quando desembarcados e sera commissao, por mo- 
tivo iudependente de sua vontade, perceberao, 
albm do respectivo soldo, um tergo das gratifl- 
cagoes de commando de forgas os generaes, e os 

v. n 23 
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demais metade das de embarque, devendo os 
offlciaes superiores e subaltevnos servir como 
addidos ao Quartel General. Esta d:spos'5ao com- 
prehende os offlciaes que fLinccionarem em con- 
selho de g'uerra. 

Art. 6.° (additive). E' o governo autorizado: 
1.° A rever o regulamento que baixou como 

decreto n. 6.386 de 30 de Novembro de 1876, 
para o flm de elevar o nuraero do qu idro de ma- 
chinistas, de modo a serem melhor attendidas as 
oxigencias deste servigo na armada, e dispen- 
sados todos os que estao servindo por contractos ; 

2.° A crear, nas condigOes do regulamento 
n. 9.371 de 14 de Fevereirode 1885, mo is quatro 
e^colas de aprendi'.es marinheiros nas provincias 
cue mais convier, podendo elevar o numero total 
dos aprendizes a 2.000. 

Art. 7.° (E' o i rt. 4° da proposta.) 
Pago da Camara dos Deputados em 23 de Junho 

de 1888.—Barao c i Lucem, presidente. — Carlos 
Peixoto de Melh, 1° secretario.—Luiz Antonio 
iloreira de Mendo iga, 4» secretario. 

Proposta 

Art. I.0 A forganaval act!vapara 1889con- 
slara: 

§ 1.° Dos offlciaes da armada e classes anne- 
xas que for preiso embarcar nos navios de 
guerra e nos tran portes, conformo suas lotagSes 
o dos estados-mai. ires das esquadras e divisOss 
navaes. 

§ 2.° Em circumstancias ordinaiias, de 3.300 
] ragas de pret do corpo do imporiaes marinheiros 
comprehendidas as companhias de foguistas, de 
104 pragas da compannia de imperiaes mari- 
nheiros de Mato Grosso e do • 600 pragas do 
batalhao naval, das quaes poderao ser embar- 
cadas 2.800; e, em circumstancias extraordi- 
narias, de 6.000 pragas destes corpos e do ma- 
rinhagem. 

As Escolas de Aprendizes Marinheiros terao 
1.500 pragas. 

Art. 2.° As pragas de prot voluntarias, 
quando forem escusas por conclusao de tempo 
do servigo, terao direito a um prazo de terras 
do 108.900 metros quadrados nas colonias do Es- 
tado. 

Art. 3.° Para preencher a forga decrotada 
proceder-se-a na forma da lei n. 2.555 de 26 de 
Seternbro do 1874, licando o governo autorizado 
a conceder o premio de 4008 aos voluntaries, 
de 5008 aosengajados ede 6008 aos reengajados, 
e, em circumstancias extraordinarias, a contra- 
ctar nacionaes e estrangeiros. ^ 

Art. 4.° Ficam rovogadas as disposigdes em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, 8 de Main de 1888. 
— Luiz Antonio Vieira da Silva. 

A' commissao de marinha e guerra. 
Representagaoda Camara Municipal da cidade 

da Limeira, na provincia de S. Paulo, dirigindo 
ao Senado, em nome de seus municipes, sinceras 
homenagens pelo acto humanitario o civilisador 
que aboliu a escravidao no Brazil.— E'recebida 
com agrado. • 

Representagao da Praga do Commercio da 
cidado de Porto Alegre, na provincia do Rio 
Grande do Sul, impetrando a revogagao do im- 

posto de 5 % addicionaos, creado pela lei do 28 
de Seternbro da 1885, para ser applicado a 
remissao dos captivos, visto nao ter mais razao 
de ser.— A' commissao de orgamcnto. 

O Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

O Sr. Presidente declarou que nao podia 
haver sessao por se acharem presentes apenas 27 
Srs. senadores, aos quaes convidou para se occu- 
parem com os trabalhos de suas commissOes e deu 
para ordem do dia 26: 

A mesma ja designada, a saber: 
Primeira parte ate as 2 boras : 
Continuagao da segunda discussao do projccto 

do Senado, lettra E de 1887, sobre bancos de 
eraissao; 

Segunda parte (as 2 horns, ou antes, atd as 4 
boras); 

Continuagao da segunda discussao do art. 1° 
da. proposta do governo, convertida em projecto 
de lei pela Camara dos Deputados, sob n. 7 do 
1887, flxando as forgas de terra para o exercicio 
de 1889, com as emendas do Sr. Avila. 

sia aessSo em US <!e .limit!) de 

PRESIDENCIA DO SR. VXSCONDE DE SERRO FRIO 

SUM MARIO.—Expedience.—Adas.—Negocios da 
provincia do Pard. Discurso e requerimento do 
Sr. Meira de Vasconcellos Approvafdo. — Pe- 
dido de informafOes. Discurso e requerimento 
do Sr. Viriato de Medeiros. ApprovaQdo. — Ul- 
tima resolugdo do Conselho da Estado plena. 
Discurso do Sr. Candida de Oliveira. Adia- 
fliemo.—Primeira parte da ordem do dia.— 
Bancos de emissdo. Discursos dos Srs. Saraiva e 
Lafayette. Adiamento. — Segunda parte da 
ORDEM DO dia. — Forgas de terra. Requeri- 
mento verbal de adiamento do Sr. Lima Duarte. 
Ficou reservada a votagcto do requerimento de 
adiamento para a sesscio seguinte e suspama a 
discussao da materia principal. 

A's 11 1/2 horas da manha fez-se a chamida e 
acharam-se presentes 27 Srs. senadores, a saber: 
Visconde do Serro Frio, Barao de Mam mguape, 
Godoj*, Gomes do Amaral, Castro Carreira, Cor- 
roii, Barros Birreto, Lafayette, Visconde do 
Ouro Preto, Henrique d'Avila, Marquez de Para- 
nagua, Fausto de Aguiar, Visconde de Lamaro, 
Pereira da Silva, Barao do Maroim, Viriato do 
Medeiros, Christiano Ottoni, Leao Velloso, Meira 
de Vasconcellos, Soares Brandao , Jaguaribe, 
Lima Duarte, Thomaz Coelho, Barao do Pereira 
Franco, Escragnolle Taunay, Silveira da Motta 
e Ferreira da Veign. 

Deixaram do comparecer com causa participada 
os Srs. Barao de Cotegipe, Barao da Bstancia, 
Barao de Mamord, Franco de Sa, F. Belisario, 
F. Octaviano, Paes de Mondonga, Joao Alfredo, 
Ribeiro da Luz, Fernandes da Cunha, Vieira da 
Silva, Siqueira Mendes, Marquez de Muritiba, 
Paulino de Souza, Paula Pessoa, Visconde do 
Bom Conselho. Visconde de S. Luiz do Marauhao 
e Visconde de Sinimbu. 
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Deixaram do comparecer sem causa partieipada 
os Srs. Antonio Prado eBarao do Sonza Queiroz. 

0 Sr. 1° Seciietario den conta do seguintc. 

EXPED1ENTE 

Oilicio do 1" Secretario da Camara dos Depu- 
tados, do 25 do corrento inez, remettendo as se- 
guintes 

Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 
A Proposta do Poder Execntivo qua fixa a de- 
spcza do Ministerio do Impcrio para o cxercicio 
da 1880. 

Acerescente-se no logar competente: 
A Assemblda Geral decreta: 
Art. 0 Ministro e Secretario do Estado dos 

Negocios do Imperio 6 autorizado a despender, no 
exercicio do 1889, com os servigos designados nas 
seguintes rubricas, a quantia do... 8.969;041.s097 

A saber: 

1. Dotagao do Sua Magestade o 
Imperador (como' na pro- 
posta)  800;000$000 

2. Dotagao de Sua Magestade a 
Imperatriz (como na pro- 
posta)  96.000.S000 

3. Dotagao da Princeza Imperial 
a Serihora D. Isabel ( como 
na proposta)  150:000.i;000 

4. Alimentos do Principe Impe- 
rial do Grao-P.ira, oSenhor 
D. Pedro (como na pro- 
posta)  8:000^000 

5. Alimentos do Principe o Se- 
nhor D. Luiz (como na pro- 
posta)    6:000S000 

6. Alimentos do Principe o Se- 
nlior D. Antonio (como na 
proposta)  G:000s000 

7. Alimentos do Principe o Se- 
nhor D. Pedro (como na 
proposta)  12: OOOtjOOO 

8. Alimentos do Principe o Se- 
nhor D. Augusto (como na 
proposta)  12:OOO.SOOO 

9. Gabinete Imperial (como na 
proposta )  1:900S000 

10. Subsidio dos senadoros (como 
na proposta)  540:OOOSOOO 

11. Secretaria do Senado (como 
na proposta)  175:840S000 

12. Subsidio dos deputados (como 
na propoda)  750:000S000 

13. Secretaria da Camara dos 
Deputados : elevada a verba 
com as seguintes quantias : 
2:400§ para um porteiro 
dispensado do servigo e 
43:500$ para augmento da 
consignagao com a_ publi- 
cagao das discussoes da 
Camara durante cinco mo- 
zes, em vez de quatro, 
sendo; 10:600$ mensaes para 
stenographia dos debates 

14 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

segundo o contracto exis- 
tente, e 12:500$, tambem 
mensaes, para sua publica- 
gao no Diario Official e em 
Annaes, e, em vez de 
167:140$, diga-se  213:040$000 

- Ajuda de custo de vinda e 
volta dos deputados (como 
na proposta)  45:000§000 

Conselho do Estado (como na 
prooosta)  48:600$000 

Secretaria de Estado; elevada 
a verba com a quantia de 
6:000$ para um sub-director 
addido, sendo 4:500$ de or- 
denado e 1:500$ de gratill- 
cagao, e, em vez do 178:840, 
diga-se  ]84:840|000 

Presidencias de p r o v i n c i a 
(como na proposta)  268:703|333 

Ajuda de custo aos presideutes 
de provincia (como na pro- 
posta)  26;000$000 

Culto publico: Na rubrica— 
Capella Imperial o Cathe- 
dral do Rio de Janeiro- 
em vez de dous mestres de 
capella e compositores a 
625$ diga-se :—urn mestre 
de capella e compositor (dec. 
n. 9 824 de 23 de Dezembro 
de 1887 e aviso de 24 do 
raesmo mez) 1:250$, e da 
consign gao destinadaao ca- 
bido da Sb de Goyaz appli- 
quem-so as sobras as obras 
da mesma igreja  769:850$000 

Seminario; episcopaes (como 
na proposta)  . 110; 000|000 

Pessoal do ensino das Facul- 
dades de Direito (como na 
proposta)   202:895§000 

Secretarias e bibliothecas das 
Eaculdades de Direito (como 
na proposta)  47;864§000 

Faculdades de Medicina: pes- 
soal do ensino (como na 
proposta)  403:400|000 

Secretarias, bibliothecas e It - 
boratorios das Faculdad'.'S 
de Medicina (como na pro- 
posta)  353:920$000 

Escola Polytechnica: pessoal 
do 'nsino (como na pro- 
posta)  198:500$000 

Secretarias e gabinetes da Es- 
cola Polytechnica (como na 
proposta)  96:212|000 

Escola de Minas de Ouro Preto 
(como m proposta)  82:800.?000 

Inspectori de Instrucgao Pri- 
maria e Secundaria do Mu- 
nicipio da Cdrte: pessoal e 
material da instrucgao pri- 
maria ; dednzida da consi- 
gnagao de 7:000$, destinada 
a snbvengao a cursos no- 
clurnos para adultos, a 
quantia de 4:600$ ])ara au- 
xilio no Museu Escolar Na- 
eional  554:180§000 
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29. Pessoal e material do Inter- 
nato de Pedro II: na ru- 
brica — Material — livros 
para os alumnos, mappas, 
instrumentos e material das 
aulas—em vez de 5:600$—di- 
ga-se—1:600$; vestuarios e 
calgados dos alumnos em vez 
de 6:280$ diga-se 2:280$; 
aluguel da casa, etc.diga- 
se — aluguel das casas em 
que se acha o collegio e da de 
residencia do reitor, em 
vez de—10:000$— diga-se 
11; 200$000   209:060$000 

30. Pessoal e material do Exter- 
nato de Pedro II: suppri- 
mida a eonsigna?ao para o 
auxilio ao guarda da biblio- 
theca 360$, e para um criado 
240$000.   170:609$000 

31. Escola Normal (como ua pro- 
posta)  67:500$00G 

32. Academia Imperial das Bellas 
Aries (como na proposta)... 87:550$000 

33. Imperial Instituto dos Meni- 
nos Cbgos: eleve-se a eon- 
signagao nos termos seguin- 
tes: Ao medico 600$ de orde- 
nado e 400$ de gratilicagao, 
aos professores do curso 
litterario e do curso musical 
1:000$ de ordenado e 600$ 
de gratiflcaQao, aos repe- 
tidores 550$ de ordenado e 
250$ de gratiflcagao, para 
melhsrar o ensino de aftna- 
gao de pianos, reorganizar 
as offlcinas de typographia 
e de encadernapao, crear-se 
o logar de dictante e eo- 
pista, mais 4:430$; para a 
acquisijao de objectos do en- 
sino, mais 3:529$600 ; para 
concerto dos pianos existou- 
tes 1:020$000   91; 953$600 

34. Instituto dos Surdos-Mudos 
(como na proposta)  62:665$000 

35. Asylo dos Meninos Desvalidos 
(como ua proposta)  116:580.$000 

36. Estabelecimento de Educau- 
das no Para (como ua pro- 
posta)  2:000$000 

37. Imperial Observatorio (como 
na proposta) t 63;300$000 

38. Archivo Publico (como ua pro- 
posta)  27:000$000 

39. Bibliotheca Nacional (como na 
proposta)  75:000$000 

40. Institute Historico, Geogra- 
phico e Ethnographico Bra- 
zileiro (como na proposta)... 9:000$000 

41. Imperial Academia deMedici- 
na(comona proposta)  3;000$000 

42. Lyceus de Aftes e Offlcios: em 
vez de 70:000$, diga-se 
80:000$, seudo 60; 000$ para 
o Lyceu de Artes e Offlcios do 
Rio de Janeiro  80; 000$000 

43. Inspectoria Geral de Hygiene: 
em vez de 25 delegados de 
hygiene das freguezias ur- 
banasa 1:600$ de ordenado 
e 800$ de gratilicagao, diga- 
se 13' delegados, etc. , a 
2; 400| de ordenado o 1:200$ 
de gratilicagao, reduzindo- 
se a somma do 60:000$ a 
46:800$000. Em vez de sete 
ditos das freguezias subur- 
banas a 800$ de ordenado e 
400$ de gratilicagao, diga- 
se; cinco ditos a 1:200$ de 
ordenado e 600$ de grati- 
flcagao, elevando-se a som- 
ma de 8:400$ a 9:000$ ; me- 
dico-demographista, em vez 
de 2:400$, diga-se 2:400$ 
de ordenado e 1:200$ de 
gratificagao. Na rubrica— 
Material — , para papel, 
pennas, etc., em vez de 
2; 000$, diga-se 1; 200$ ; la- 
vagem da repartigao, etc., 
1:600$ — 1:200$; assigna- 
tura de jornaes, etc., em 
vez de 1:000$, 500§;illu- 
minacao, em vez de 600$ — 
400$000   218:410$000 

44. Inspectoria Geral de Saude 
dos Portos: na rubrica—Ma- 
terial, impressoes e publica- 
g3es na Imprensa Nacional 
— em vez de 1:500$, diga-se 
1:000$; despezas eventuaes, 
etc., em vez de 2:000$, di- 
ga-se 1:000$000   203:440$000 

45. Lazaretos e hospitaes mariti- 
mos: em vez do um admi- 
nistrador com 3:600$ de or- 

denado e 1:200$ de' grati- 
licagao, diga-se com 2:400$ 
de ordenado e 1:200$ de 
gratificagao  50;442$500 

46. Soccorros publicos (como na 
proposta)  100;000$000 

47. Limpeza da cidade e praias do 
Rio de Janeiro : na rubrica 
— Gratificagoes dos Inspe- 
ctores e liscaes das diversas 
limpezas—em vez do total 
28:480$, diga-se 8:560$, au- 
gmentando-se com a diffe- 
renga 19:920$ a verba da 
limpeza da cidade e suppri- 
mida a consignagao para 
occorrer a pequenos servi- 
gos, etc  627:986$664 

48. Irrigagao da cidade do Rio de 
Janeiro (como na proposta) 100:000$000 

49. Obras : destinando-se 50:000$ 
para as obras de cada uma 
das Faculdades da Bahia e 
do Recife  400:0008000 

50. Eventuaesxonsignados 10:000$ 
como auxilio, por uma so 
vez, a Policlinica Geral do 
Rio de Janeiro, para compra 
de instrumentos e appare- 
Ihos, e 5:000$, nas mesmas 
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condiooes, ao Institute Ar- 
cheologico e Geographico de 
Pernambuco, para publica- 
Oao de importantes do- 
cumentos existentes em seu 
archive, em vez de 35:000$, 
diga-se 40:000§000 

Paragrapho unico. Nao serao provides no In- 
ternato e Externato do Imperial Collegio de Pe- 
dro II os logares vagos e que vagarem de pro- 
fossores de qualquer dos estabelecimentos, ha- 
vendo cadeira identica provida no outro ; e, 
emquanto ambas existirem providas, nao sera 
provido o logar do respective substitute. 

Pago da Camara dos Deputadosem 25 de Junho 
de 1888.— Barao de Lucena, presidente.— Carlos 
Peixoto de Mello, 1° secretario.— Jayme de Al- 
buquerque Rosa, 2° secretario. 

Proposta do Poder Executivo 

Art. 1.0 A despeza geral do Imperio para 
o exorcicio de 1889 6" flxada na somma de 
138.108:670$831, que sera distribuida pelo mode 
seguinte: 

Ministerio do Imperio 

0 Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio 6 autorizado a despender, com os ser- 
vigos designados nas seguintes verbas, a impor- 
tancia de  8.928:675S4S7 

A saber; 

1. Dotagao de Sua Magestade o 
Imperador  800:000$000 

2. Dita de Sua Magestade a Im- 
peratriz  96;000$000 

3. Dita da Princeza Imperial a 
Senhora D. Isabel  150;000$000 

4. Alimentos do Principe Impe- 
rial do Grao-Para o Se- 
nhor D. Pedro  8;000$000 

5. Alimentos do Principe o 
Senhor D. Luiz  6;000$000 

0. Dltos do Principe o Senhor 
D. Antonio  6:000$000 

7. Ditos do Principe o Senhor 
D. Pedro  12:000$o00 

8. Ditos do Principe o Senhor 
D. Augusto  12;000S000 

9. Gabinete Imperial  1:900$000 
10. Subsidio dos Senadores  540:000$000 
11. Secretaria do Senado  175;840SOOO 
12. Subsidio dos Deputados .... 750:000$000 
13. Secretaria da Camara dos 

Doputados  1G7;140$000 
14. Ajudas de custo de vindae 

volta dos Deputados  45:000S000 
15. Conselho de Estado  48:600$000 
10. Secretaria de Estado  178:840,$000 
17. Presideneias de provincia.. 208:7039333 
18. Ajuda de custo aos presiden- 

tes de provincia  20:000.|000 
19. Culto publico   769:850$000 
20. Semiuarios episcopacs  110:000$000 
21. Pessoal do ensino das Facul-    

dado de Direito  202:895$000 

22. Secretarias e bibliothecas 
das Faculdades de Direito 47:8049000 

23. Faculdades de Medicina,pes- 
soal do ensino  403;400$000 

24. Secretarias, bibliothecas e 
laboratorios das Faculda- 
des de Medicina  353:9209000 

25. Escola Polytechnica, pessoal 
do ensino  198;500$000 

20. Secretaria e gabinetes da 
Escola Polytechnica  95:2129000 

27. Escola de minas, de Ouro 
Preto  82:8009000 

28. Inspectoriada instrucgaopri- 
maria e secundaria do Mu- 
nicipio Neutro, pessoal e 
material da instrucgao pri- 
maria  55:180$000 

29. Pessoal e material do Inter- 
nato de Pedro II  215:8001000 

30. Idem idem do Externato de 
Pedro II  171:209$000 

31. Escola Normal  67:500$000 
32. Academia Imperial das Bel- 

las Artes    87:5509000 
33. Imperial Instituto dos Meni- 

nosCOgos  75:1089000 
34. Institute dos Surdos-Mudos. 62:6G5$000 
35. Asylo dos Meninos Desvali- 

dos   116:580$000 
30. Estabelecimento de Educan- 

das no Para  2:0009000 
37. Imperial Observatorio  63:3009000 
38. Archive Publico.  - 27:0009000 
39. Bibliothoca Nacional  75:000$000 
40. Instituto Historico, Geogra- 

phico e Ethnographico 
Brazileiro  9:000$000 

41. Imperial Academia de Medi- 
cina  3:0009000 

42. Lyceu de Artes e OlHcios.. 70:0009000 
43. Inspectoria Geral de Hy- 

giene  231:7109000 
44. Inspectoria Geral de Saude 

dos Portos  204:9409000 
45. Lazaretos e hospitaes mari- 

timoS'  51:6429500 
46. Soceorros publicos  100:0009000 
47. Limpeza da cidade e praias 

do Rio de Janeiro  647:9069664 
48. Irriffagao da cidade do Rio de 

Janeiro  100:000$000 
49. Obras  400:0009000 
50. Eventuaes  35;000$000 

A' commissao de orgamento. 
O Sr. 2° Secretario declarou quo nao ha via 

pareceres. 
Compareceram mais os Srs. Saraiva, Uchoa 

Cavalcanti, Visconde de Cavalcanti, Luiz Felippe 
e Ignacio Martins. 

O Sr. Presidente abriu a sessao. 
Leram-se as actas da ultima sessao e dos dias 

23 e 25 do corrente mez, e, nao havendo quern fl- 
zesse observagOas, deram-se por approvadas. 

Compareceram depois de aberta a sessao os Srs. 
Silveira Martins, Dautas, Visconde do Cruzeiro, 
Visconde de Pelotas e Candldo de Oliveira. 
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NEGOOIOSDA PROVINCIA DO PARA 

O Sr. TVXelra, tie Vusconcolloss 
—Sr. presidente, tamarei pouco tempo ao Senado 
nao ooslante ser importante o olyecto que mc 
traz a tribuna. 

Recebi de uma das provincias do norte, das 
mais importantes, um telsgramma que versa so- 
bre materia que me parece digna da atten§ao do 
governo. Venbo dar-!he conhecimento do assum- 
pto de que trata o telegramma e ospero que o 
tomara na coiisideracao'que mereee. 

Comegarei, antes das observagoes que pretendo 
fazer, pela leitura desse telegramma quo 6 con- 
cebido nos seguintes tormos (/e): 

« Para, 24deJunho.—senador Meira. —Rio. 
— Camera pretende dar especuladores, bosque 
municipal; mareo da legua 1 .;'00 metros, freute; 
sessOes tumultuosas 21 e 22. Galerias agitadas, 
indignagao; nova sessao 26 para concessao deli- 
nitiva; liberaes recorreram ao presidente ». 

0 nobro Presidente do Conselho que infeliz- 
mente nao seacha presente, mas que administrou 
a provincia do Para, deve conhecer o alcance da 
concessao dos terrenos a que se refere o telegram- 
ma quo leio. 

Este telegramma e assignado per uma influen- 
cia liberal ; mas nem por isso deve merecer me- 
nos considerngao do governo ; a pessoa que o 
assigna me merece tanta conflangi, que nao du- 
vido jurar nas suas palavras. Por conseguinte 
acredito que 6 verdadeiro e exprime flelmente a 
verdade. 

Assim, eu que ja estive no Para, ha annos, e 
aquelles que tem conhecimento da extensao do 
terreno, cuja concessao esta planejada, recouhe- 
cerao quo com effeito £ uma concessao inquali- 
flcavel, e sem Justificagao possivel. 

Infelizmente, Sr. presidente, nestes ultirnos 
tomuns, e nao e de data muito recente, a pro- 
vincia do Para, tem sido o theatro de especula- 
goes reprovadas, e de osbaujarnentos criminosos. 

0 Sr. Gomes do Amaral:—Infelizmente.; mas 
os especuladores vao de fora... 

0 Sr , M eir a de V a sconcellos : —Como,? 
0 Sr. Gomes do Amaral:—Disse que infeliz- 

mente era assim,mas que os especuladores tinham 
ido para la de fora. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Quer dizer 
talvez que sao os presidentes de provincia. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos:— Eu desejaria 
quo o nobre collegi fosse mais explicito, si ro- 
fere-se aos presidentes, va a quern toca, o go- 
verno 6 quem os nomea, e os sustenta, nao obs- 
tante reclamagSes que torn sitlo feitas. 

0 certo 6 que as presidencias sao apoiadas pe- 
las influencias da provincia, menos quando se 
oppoem aos esbanjamentos, como succedeu ao pe- 
nultirao presidente. 

A verdade e outra, eu porem nao estou resolvido 
a entrar nessa apreciagao. Os presidentes que to- 
mem a ligilo. 

0 Sr. Gomes do Amaral da outro aparte. 
0 Sr. Meira de Vascoxcellos Eu nao de- 

sejo discutir individualidodes, nom desculpar res- 
ponsabiPdades, seja de quem for. 

0 Sr. Gomes do Amaral V. Ex. nao devia 
fundar-se na informagao deste telegramma. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Por quo nao? 
Tenlio lod-j conflanga no seu signatario e desde 
que conflo na informagao que me b trazida, estou 
no men perfeito direito em leval-a ao conheci- 
mento do Senado e do Governo. 

0 Sr. Gomes do Amaral :—Mas V. Ex. nao 
(jeclina o nome. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Dizia eu quo 
o Par , nestes ultimos tempos, e nao de data 
muito recento, tem sido o theatro de verdadeiras 
especulagoes eriminosas. A imprens.x as torn do- 
nunciado, e em pleno parlamento tem sido discu- 
tidas largamente ; e tanto ellas se turn avolu- 
mado, quo aflnal o proprio presidente resistiu, 
provocando conllictose rompimentos, apoiado pelo 
Governo Imperial. 

0 men nobre collega conhoce a cbronica da 
estrada de ferro da capital do Para a Braganga 
e sabe bem quanto tem sido onerosa aos cofres 
provinciaes; foi uma concessao desacertada desde 
sua origem, e posteriormente tem servido para 
verdadeiros desperdicios dos dinheiros publicos, e 
hoje ella pesa oxclusivamente sobro a provincia, 
quo a coraprou sbmente para salvar a om- 
preza de perda total. 

0 Sr. Gomes do Amaral ; — Lembre-so 
V. Ex. quem foram os concessionarios dessa 
estrada. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Nao desejo 
sinao roforir-mo ao facto, si V. Ex. quer de- 
clinar noines... 

0 Sr. Gomes do Amaral :— So pego a V. Ex. 
que se lembre das pessoas a quem foi foita a 
concessao. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Nao as 
conhego, e quando as conhecesse, nao pretendo 
referir-me a individualidades ; V. Ex. 6 quo 
em vez de fazer allusao, devera ser explicito. 

Todos que conhecem as terras atravessadas 
pela estrada do ferro da capital a Braganga, 
nao podiam deixar de ver que essa estrada 
nao dava lucros, porque no seu percurso so- 
guia por um terreno Lnteiramente ostoril. 

0 Sr. Escragnolle Taunay Euouvi dizer 
quo uma das razoes da concessao foi propor- 
ciouar facilidade do banhos do mar aos habi- 
tantes da capital. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Foi foita 
a concessao com garantia de juros de 7 % da 
provincia ; a empreza por sua vez fez largas 
despezas para arran.jaro negociocommodamente, 
mas npenas levou a estrada a meio caminho, 
chegou somonto a Apohu, quo 6 motade da dis- 
tancia para Braganga ; e para isto aproveitou-se 
da estrada do rodagem quo facilitava o transito 
da capital para Braganga, inutilisando essa 
estrada... 

0 Sr. Gomes do Amaral :— Nunca existiu se- 
raelhanto estrada do rodagem. 

0 Sr. Viscoxde de Ouro Preto :— Esta de- 
fendendo ja a concessao. 

0 Sr. Meira de Vascoxcellos Em pouco 
tempo a empreza verilicou, o que nao podia 
ignorar, que a estrada de ferro nao dava rendi- 
mento algum ; e pouco a pouco foi se aggravamlo 
o seu estado atb que chegou a fallencia ; estava 
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eminonte uma verdadeira liquidacao ; suas aoQoes 
nao tinhamcota^ao no mercado dapragado Para! 
0 men nobre collega sabe que ollas eram do 
valor do 200§ e e'stavam a menos de 50.$000, 
quasi nao tinham cotagao, ninguem as queria ])or 
prego algum. 

. Mas a empreza que contava com protecgao para 
salvar-se, conseguiu, antes de tudo, que Ihe 
fossem pagos os juros em ouro, tendo o capital 
sido levantado no paiz, contra a expressa dispo- 
sigao do contracto, que somente garantia o pa- 
gamonto dos juros em ouro, si o capital fosse 
lovantado no estrangeiro. 

Mas esse acto da administragao foi tao difflcil 
de morecer a approvagao, que a propria Assern- 
blba Provincial, conservadora em sua maioria, o 
revogou. 

0 presidente, pordm, negou sancgao aresolu- 
gao da Assemblda Provincial ; reprovando o acto 
que mandou irregularmente pagar os juros em 
ouro ! 

Mas isio nao e tudo, nem o mais importante, 
a empreza nao podia salvar-se com esse be- 
neflcio somente, por quanto as despezas eonti- 
nuaram a absorver largnmente a receita, o 
a empreza ainda estava ameagada de ruina 
certa. 

A unica salvagao era a encampagao da es- 
trada pela provincia, e com effeito o conseguiu. 
A Assemblda Provincial autorizou e o presidente 
encampou a estrada por 1.500:000§000. 

A provincia ficou possuidora da estrada que 
pouco vale o -nada rende, com onus de pagar 
juros de 7 % sobre o capital. 

Ficaram assim salvos os interesses dos accionis- 
tas, ficou salva a empreza e somente a provincia 
d que llcou prejudicada. 

0 Sr. Gomes do Amaral da um aparte. 
0 Sr. Meira de Vasconcellos 0 nobre so- 

nador nao podo deixar de reconhecer que houve 
atd mais do que desperdicio ; quaes sao os respon- 
saveis nao pretendo nem quero saber; basta 
citar o facto, alias ja conliecido.para que o Ssriado 
llque sabendo como se passam as cousas do 
Para. 

Um outro escandalo d o contracto da pesca. 
0 Sr. Viscondb db Ouro-Preto:— Esse atd d 

incrivel: 
0 Sr. Meira de Vasconcellos:— A provincia 

contractou com um emprezario fornecer peixe 
para a capital, e para isso adiantou-lhe a quantia 
de 300:000!?, o que quer dizer que o capital da 
empreza foi constituido pela propria provincia. 
(Trocam-sc apartes entre os Srs. Visconde d» 
Ouro Preto a Gomes do Amaral.) 

O emprezario tinlia.direito a uma subvengao de 
80:0008, quo somente devia receber depois de 
veriflcadascertas condigOesdo contracto, mediante 
a obtigagao de fornecer determinada quantidade 
do peixe, e para garantia prestou flanga idone.u 
Mas posteriormento o governo mandou pagar a 
subvengao, antes de estarem preenchidas estas 
condigOes do contracto; dispensou a fianga, dis- 
pensou o fornecimento de quantidade certa de 
peixe, e nao sei mcsmo si o emprezario teria 
sido dispensado atd do adianlancnto dos 300:000S, 
ou do todos os juros vencidos ! Isto e simples- 
monte incrivel, como bem disse o nobre senador 
por Minus. 

O Sr. Visconde do Ouro Preto: — De corto; e 
a mesa vein com o contracto de Marajo! Quero 
que explique o seu pensamento. 

O Sr. Meira de Vasconcellos: — Outro con- 
tracto inacreditavel foi para oservigo do tirar 
lama do porto; chama-se mesmo contracto da 
lama. Era um emprezario protegido, que so en- 
carregou ue tirar a lama do porto mediante uma 
subvengao de dezenas de contos de rdis; nao sa- 
tisfez a^ condigQes do contracto, e nao obstante 
recebia a subvengao ! 

Um presidente honesto, inspirando-se no ver- 
dadeiro interesse e bem publico, reagiu contra o 
escandalo, o mui regular e legitimaraente res- 
cindiu o contracto. Esse presidente foi o Dr Car- 
los do Carvalho, que infelizmente so governoua 
provincia durante tres mezes. 

O Sr. Marquez de Paranagua';— E' muito 
distineto. 

O Sr. Meira de Vasconcellos;— Fez uma 
administragao curfa, porem brilhante. 

O Sr. Viriato de Medeiros:— Puzeram-o 
logo para fdra. 

O Sr. Meira de Vasconcellos:— Esteillustre 
presidente, o ultimo da situ igao liberal, como ja 
disse, rescindiu o contracto, porque o emprezario 
nao satisfazia as condigoes nelle estipuladas; o 
seu successor, porem, a primeira cousa que fez 
foi restabelecer o contracto, que continuou a vi- 
gorar 1 

Um Sr. Senador:— Quern foi esse. 
O Sr. Meira de Vasconcellos;— Foiumvice- 

presidente. O Ministro do Imperio de eutiio nao 
teve a energia necessaria para impedir ou re- 
primir taes abusos. 

Eu nao quero occupar a attengao do Senado 
discutindo largamento os negocios do Para, alias 
ja mui conhecidos, e nem o Governo os deve iguo- 
rar ; es-es escandalos sao muito conhecidos e ul- 
timamente chegaram a tal ponto. que o proprio 
presidente da provincia, o Sr. conselheiro Car- 
doso Junior, que se acliavc identiflcado com as 
influenciis da provincia, durante a adminis- 
tragao interina na pasta do Imperio do Sr. Cote- 
gipe, e acredito que de accordo com este, e 
mediante suas recommendagoes, rompeu com taes 
escandalos. 

O Sr. Viriato de Medeiros :— Foi um dos 
melhores presidentes. 

O Sr. Meira de Vasconcellos :— Por sua vez 
o nobre ex-ministro da jus'iga rompeu tambem 
com sens amigos e chefe na provincia por causa 
de taes escandalos, que niio pode com razao 
encarapar, nao obstante son representante da 
provincia, ter interesses ligados a politica local, 
e saber que seu procedimouto podia talvez com- 
prometter sous interesses eleitoraes. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto ; — E d por 
isso que elles querem sep iral-o. 

O Sr. Gomes do Amaral : —Niio d exacta a 
informagao ; os motives foram outros. 

O Sr. Meira de Vasconcellos : — Mas em 
todo caso sao esses os conhecidos o considero 
reaes. 

O Sr. Gomes do Amaral : — Em outra occa- 
siao podeni se esclarecer isto. 
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0 Sr. Candido de Oliveira : — Em t^do caso 
& edificante a discussao que houve na Camara a 
respeito. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos : — 0 nobre 
ex-ministro era insuspeito, ate per seus interesses 
politicos, e so por motives muito ponderosos faria 
esse rompiraento. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — E provou 
neste ponto que era um homem de bem. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos : — Sem 
duvida. 

Agora novo escandalo 6 annunciado por este 
telegramma, que bem demonstra a iiiconvenien- 
cia que da concessao resulta. E'urgente provi- 
denciar. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Para 
quem era a concessao ? 

0 Sr. Meira de Vasconcellos : — 0 tele- 
gramma diz que para especuladores. 

Essa concessao depende da camara que tal- 
vez a esta bora ja a tenba feito ; mas em todo o 
caso ainda e tempo do Governo intervir; acredito 
vir em auxilio do Governo, trazendo essa occur- 
rencia ao seu conhecimento. Nao discuto corao 
opposicionista, antes presto-lhe servioo, cha- 
mando a sua attengao, sinao para os factos pas- 
sados, ao menos para este, para que possa a 
tempo providenciar. 

0 Sr. Visconde de Ouro-Preto : — 0 actual 
presidente da provincia 6 intimodo Sr.Presidente 
do Conselho. 

0 Sr. Meira de Vasconcellos:—Eu estoucon- 
vencido de que si o Governo quizer, tudo isto sera 
regularisado e os negocios do Para entrarao em sua 
marcha legal- A provincia do Para tern muitos 
recursos, tern grandes fontes de riquezas, mas a 
administraQao publica nao deve consenlir que seja 
prejudicada na marcha natural do seu progresso. 

0 Sr. Dantas:—Eu creio que o Para ja tem 
tido cinco presidentes nesta administragao ; nin- 
guem sabe qual onumero de presidentes de cada 
uma provinci i! 

OSr. Meira de Vasconcellos:—Vou terminar, 
lendo o requerimento. 

0 mais compete ao Governo. (Le.) 

Requerimento 

« Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, 
sejam prestadas as seguintes informagOes : 

1.° Si o governo.ja teve conhecimento da con- 
cessao gratuita, que a Camara Municipal de BeWm 
pretende fazer de grande e.vjensao de seu patri- 
monio, em prejuizo do municipio ; 

2.° Copia da representagao dirigida ao presi- 
dente da provincia contra semelhunte concessao, 
e do despachoda presidencia.—S. R. 26de Junho 
de 1888.— Meira de Vasconcellos.» 

Foi apoiado, posto em discussao e sem debate 
approvado. 

PEDIDO DE INFORMAqSES 

O Sr. "Viriato de AXedoiros tem 
por flm ver si poe uma guarda aos interesses do 
Thesouro Nacional; e nestas poucas palavras esta 

a justiflcagao do requerimento que apresenta, pe- 
dindo ao Senado a bondade de approval-o, porque 
entende que com o seu requerimento faz um ser- 
vigo, e que o Senado, approvando-o, fazoutro. 

Vem a mesa o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, seja o Senado infor- 
mado do seguinte: 

1.0 Si existe alguma reclamagao dos emprei- 
teiros da construcgiio do ramal de Ouro Preto na 
Estrada de Ferro D. Pedro II, e, no caso afflr- 
mativo, qual a importancia da reclamagao ; 

2.° Copia das informagdes dadas pelo engenheiro 
Francisco Lobo Leite Pereira sobre a referida 
reclamagao; 

3.° Copia das informagdes, si algumas existem, 
sobre o mesmo assumpto, dadas pelo actual enge- 
nheiro Ewbank da Camara. 

Pago do Senado em 26 de Junho de 1888.—Vi- 
riato de Medeiros.» 

Foi apoiado, posto em discussao e sem debate 
approvado. 

ULTIMA RESOLUgXo DO CONSELHO DE ESTAD0 PLENO 

Continuou a discussao do requerimento do Sr. 
Silveira da Motta, pedindo que o governo com- 
munique ao Senado a resolugao do Conselho de Es- 
tado pleno, sobre a intervengao dos" governos das 
provincias nas questdes de verificagao de poderes 
das assembldas provlneiaes. 

O Sr. Oancliclo cle Oliveira : — 
Sr. presidente, estou certo de que um dos pen- 
samentos que presidiram a maneira como foi ela- 
borada a leide 9 de Janeiro de 1881 pelo presi- 
dente do conselho do gabinete 28 de Margo, foi 
extinguir as duplicatas. 

Com as providencias consignadas no artigo, 
que tr.ita da composigao das juntas apur.idoras, 
deflnindo a sua competencia e determinando que 
ella se limitaria a sommar simplesmento os votos 
dados perante mesas organizadas, de accdrdo com 
as prescripgoes legaes, o nobre presidente do 
conselho e com elle o Corpo Legislativo quizeram 
por cobro aos abuses, inveterados no regimen 
indirecto, das duplicatas de collegios e duplicatas 
de eleitores. 

Infelizmente, a cavlllagao politica conseguiu 
inteiramente fazer annullar essa idea, que parecia 
transparecer na nova legisl gao; e nos assis- 
timos a este singular espectaculo de nao mais 
duplicatas de juntas apuradoras, nao mais du- 
plicatas de collegios; mas duplicatas de assem- 
bleas legislativas. 

Em um anno, nada menos de quatro assem- 
bldas proviuciaes, que se celebrisaram ou por 
duplicatas, ou por tentativa de duplicatas ; o 
Para, o Ceara, o Parana, e ultimamente a pro- 
vincia de Minas. 

Foi cortamente sob a influencia desses factos, 
quo se iam repotindo, que o governo reuniu so- 
lemnemento o Conselho de Estado. Podia elle, 
pordra, fazel-o ? Devia fazel-o ? Estou Corto do 
que, depois da audiencia dessa illustrada corpora- 
gab, o governo havia de sahir tao adiantado como 
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para alii entrou, quanto a soIuquo, porque ne- 
nluima podia sor dada no mecanismo do nosso 
direito actual. 

Ouvi dizer quo o g-overno estava dentro da sua 
compotencia, oxercilava um acto do administra- 
fao, ouvindo o Conselho do Estado, Mas, para 
quo ouvia o Conselho do Estado, sinao era para 
expedir instrucQoes, deeretos, ou regulamentos 
adoquados para a boa execucao da lei ? Para quo 
ouvir o Conselho de Estado sobre um ponto, que 
pertcnce directamente a competoncia excla.siva 
das assembleas provinciaes ? A resposta dos illus- 
tres Conselheiros do Estado havia do tor desenga- 
nado o govorno. Mas nao sei qual foi ella. Int'eiiz- 
mente ainda a consulta nao foi publicada ; e o 
actual gabinete coutinda no mm veso da nao 
cumprir a lei de 1885, cuja iniciativa 6 devida ao 

*nobre senador por Goyaz, lei que manda publicar 
todos os pareceres e consultas do Conselho de 
Estado. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Mas nao se pu- 
blicam. 

0 Sr. Candido de Oliveira.—Os inreceres, 
exclusao foita dos que envolvem segredo, devem 
ser publicados iipmadiatameute no Diario Official, 
e nolim do anno incorporados em volume. 

0 Sr. Marquez de PARANAGDA:—Tem sidb pu- 
blicados muitos. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Mas nao todos. 
A publicaciio in.im diata nao se faz, ea distrihui- 
gao do volume no flm do anno tambem so nao faz. 

0 Sr. Marquez de Paranagua ; —Estao pu- 
blicados muitos pareceres da fazenda, da justiga 
o da marinha. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Nao estao todos. 
0 Sr. Candido de Oliveira :—0 que eu vejo e 

quo o governo contimla no man systema do ga- 
binete anterior, nao publicando todas as con- 
sultas. 

0 Sr. Silveira da Motia B' uma magonaria. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—Mas; deixemos 
de parte este incidente. Quer me parecer que 
muito pouco adiantou o governo com a consulta. 
Que providencias podia o governo tomar ? A lei 
do Acto Addicional, reproduzindo umartigo ulen- 
tico da Constituigao, diz que as assembleas pro- 
vinciaes cinnpre verificar os poderes de seus 
membros, na forma dos seus regimenfos. Esta, 
conseguintemente, dada a solugao a questao 
dentro do texto do Acto .Addicional. Na forma dos 
seus regimentos, quer dizer que as assembleas 
torn competoncia completa para, ou por si, ou 
por autoridades por ellas nomeadas, fazer a 
verificagao. Assim, toda a intervengao do governo 
era uma usurpagao. IJma unica reconhego legi- 
tiraa: 6 a do fazer valor pefante os partidarios 
da situagao, os bons principios do direito, para 
que este prevalega. Com effeito, e preciso nao 
escurec u'moi que essas duplicatas sao feitas sem- 
pre pelos partidarios da situagao, porque sfto 
esses quo precisam o podem contar com os ole- 
mentos odiciaos, para fazerom vingar o seu piano 
do usurpar a vontade nucional. _ 

A opposigao nao faz duolicatas; a opposigao 
quo vence, niio precisa dellas. Sao os homens da 
situapao, derrotados nas urnas, que, para o 

v. xi 24 

esbulho do direito legitimo, precisam e podem 
contar com a intorvengao do governo. 

Um facto a este respeito depoe eloquente- 
mente. 

Na provincia de Minas tentou-se fazer tambem 
uma duplicata de Assemblda Provincial. 0 par- 
tido eonservador, vencido nas urnas, nao quiz 
resignar-se : e continuando o man vezo antigo, 
adiantou o dia. da reuniao, fez um ajuntamento 
clandestino, e, si nao fosse o grito de alerta dado 
aqui pelo men illustre amigo o Sr. Visconde de 
Ouro Preto, e na outra Camara por distinctos de- 
putados da opposigao liberal, com certeza teria 
vingado o piano aconselhado ao presidento da 
provincia. 

No Parana deram-se dous adiamentos succes- 
sivos da Aasemblea, que se devia reunir em Fe- 

•verciro deste anno, mas que nao conseguiu 
fazel-o, porque os amigos do nobre senador por 
aquella provincia, vencidos nas urnas, tern 
empregadi) todos os recursos, de modo que o adia- 
mento d empregado tambem como recurso ordi- 
nario, com quanto o Acto Addicional expressa- 
raente determine a sua applicagao quaudo peri- 
garem os interesser da provincia. 

Esses adiamentos indofinidos sao uma verda- 
deira dissolugao da ; Assembldas Provinciaes. 

Eu ja li, nao sei si me engano, mas creio que 
emuraaobrado Sr. Visconde do Uruguay, que 
uma. assemblea do Norte passou o bionuio sem se 
reunir. 

E' esta a sorte dessas assembldis provinciaes 
em que os partidarios do governo foram derrota- 
dos e em que esses partidarios nao se resignam. 
a derrota. 

0 facto do Parana mostra atb que ponto pode 
chegar a audacia de um partido que e vencido, 
mas que contacom o governo. 

NO 2° districto foram eleitos 12 deputados, * 
todos liberaes, o no 1° so foram eleitos seis couser- 
vadores. 

Pois bem, quaudo os consorvadores so eram 
seis, audaciosameute prepararam o terreno e for- 

"gicaram diplomas falsos. 
0 Sr. Corrbia:—Por quo esta prejulgando 

isso ? V. Ex. esta julgando sem a devida impar- 
cialidade. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Estou apenas 
dizendo o que d notorio. 

Em taes condigoes, que papel pode ter o go- 
verno ? Na realidade, a situagao b melindrosa, 
porque leis emanadas de uma assoinblda ille- 
gitima sao nullas : mas, per.outre lade, pode o 
governo flcar armado de um criterio seu para 
distinguir os diplomas bons dos maus e os depu- 
tados legitimamente eleitos dos que o foram pela 
fraude ? 

Senhores; este regimen constitucional tem a 
solugao para todas as hypotheses. 

E' a suagrande vantagem. No caso occorronte 
por que offerece uma duplicata ? Porque a lei foi 
violada. Logo, o remedio nao esta na alteragao 
das relagbes entro o Poder Executive e a Assem- 
blea Provincial ; o remedio e outro, 6 a punigao 
dos crimes eleitoraes. 

0 nobre senador pela provincia da Bahia, na 
lei de 1881, fez um codigodos crimes eleitoraes; 
mas foi benevolo demais e por isso mesmo a im- 
punidade se tem estabelecido. 

Pergunto: todos esses faetos que tem appare- 
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ddo e que tan to tem escandalisado a opiniao pu- 
blica, tem sido punidos? Nao me consta que a 
responsabilidade de sens autores se tenha tor- 
nado etfectiva, e eu vejo nessa impunidade a 
causa principal deste mal. 

■Uma duplicatanaAssemblda Provincial nao pode 
apparecer sem que haja duplicata de diplomas, e 
a duplicata de diplomas foi prevista e ate mesmo 
aconselhada na consulta do Conselho de Estado 
de 17 de Novembro do 1881, porque, d preciso 
dizel-o, esta consulta, que alias se aclia com o 
voto unanime das duas secgoes da Justiga e do 
Imperio, deu uma solugao que nao estava na lei. 
0 que a lei quer d que a maioria dos membros da 
junta decida; o juiz de direito nao e mais do que 
uma individualidade isolada, tendo apenas pre- 
ferencia para presidir ; o seu voto, pordm, se 
conta como os outros. 

Este foi o pensamento da lei; maa.pela con- 
sulta do Conselho de Estado flea ao juizde diroito 
o poder do apurar os votes, separar on mesarios 
que julga maus dos que julga bons. (Apartes.) 

Neste ponto foi ferida por aquella consulta e 
ahi esta uma fonte de duplicatas. 

Pois uma junta reune-se, delibera, expede di- 
ploma ao candidato A em logar de o expedir ao 
candidate B ; e porque o juiz de direito enten- 
de que a junta nao procedeu bem, faz a se- 
paragao'{ 

A junta precede mal,dandoo diplomat certo, a 
quern nao tevea maioria de votos; mas o corrective 
d a veriflcagao feita posteriormente pola Assemblea 
Provincial ou pela Camara dos Deput idos, nao 
e essa separagao dos mesarios que procederam mal, 
na opiniao do juiz de direito, para serem substi- 
tuidos pot outros intrusos. 

Nos sabemos, e foi uma dolorosa experiencia, 
que por occasiao da eleigao de 1884 houye como 

. que senha geral, partida dos cbefes do partido 
conservador da cbrte para se formarem dupli- 
catas. Entao nao foram somente as assembldas 
provinciaes; a Camara dos Deputados foi ate 
ameagada deste facto escandaloso, porque naelei- 

• gao de 1885 vimos surgirem por cada circulo dous- 
deputados com diplomas,- assignado um por. dous 
mesarios e o juiz de direito, e outro pela maioria 
da mesa. 

Estivemos ameagados de assistir ao escandalo 
de uma duplicata na Camara dos Deputados. 
A questao podia ser resolvida de um raodo const i- 
tucional pelo dissolugao, porque essa dissolugao 
tiiiha-se de impor; mas, trat iiido-se das assem- 
blSas provinciaes, igual providencia nao se pode 
empregar, porque b poder executive provincial 
nao pode dissolver assembleas provinciaes ; logo, 
o remedio de que o governo jiao quiz cogitar <5 
exactamente osse de" velar pela observancia da 
lei e do processo eleitoral na sua primeira phase. 

A duplicata da assemblea nao pode apparecer 
sem duplicata de diplomas, e a causa dessa dupli- 
cata de diplomas e essa consulta do Conselho de 
Estado, que deu ao juiz de direito a autoridade 
para distinguir entre o mesario A e o me- 
sario B. 

abusa, ora sao os mesarios os que abusam ; mas 
si um e outro abusam, nao d por causa da con- 
sulta ; ahi d que esta o engano. 

0 Sr. Silveira da Motta:—0 Conselho de Es- 
tado e quem abusou. 

0 Sr. Viriato de Medeiros : — Vi no Ceara 
a maioria de uma junta dar um diploma muitis- 
simo legal o o juiz de direito, dizendo « Nao 
quero » fazer outra junta, e dar diploma a quem 
quiz. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Eis o que diz o 
final da consulta (Id): 

Forara accordes os mesmos conselheiros em 
declarar que, nao tendo a lei cogitado desta hy- 
pothese, nao providenciou a este respeito ; mas, 
veriflcada ella, a providencia que Ihes parece 
mais adaptada d a de ordenar-se a substituigao* 
legal dos membros da junta que, embaragando 
a flel execugao da lei, mostram assim abandonar 
o exercicio legitimo desuas funcgoes.» 

0 Sr. Dantas da um aparte. 
0 Sr. Candido de Oliveira (depois de ler uma 

parte da consulta de 17 de Novembro de 1881, que 
acompanha o decreto n. 8308 de i'/jual data, sobre 
a uxtelligencia do art. 17/ do regulamento n. 8213 
de 13 de Agosto do mesmo anno): —Senhores, eu 
nao ponho em duvida nenhuma destas conclusSes da 
consulta ; a conclusao que ponho om duvida e a 
ultima, porque — demos a hypothese de que em 
uma junta seis mesarios opinam para dar o di- 
ploma ao individuo A e quatro, inclusive o presi- 
dente, opinam para dar diploma ao individuo B, 
sendo para isso preciso quo se excluam- algumas 
authenticas ; a providencia de que cogitou o Con- 
selho de Estado nesse caso nao se concilia com a 
lei, desde que permitte a minoria, composta de 
quatro membros, afastar aquelles seis e sem estes 
fazer a apuragao. 

0 Sr. Dantas : — Figure outra hypothese, a 
de mesarios que se affastam para dar diploma ; 
e uma arma de dous gumes. 

0 Sr. Candido de Oliveira : — Aceito a hy- 
pothese ; esses mesarios procedem irregular- 
mente, exorbitam das suas attribuigOes, mas 
constituem maioria da junta e o corrective esta na 
Camara que hade mandal-os processar, quo nao 
ha de fazer prev decer a apuragao. 

0 Sr. Dantas:—Nao ha junta sem prcsidente ; 
d o que esta na lei. 

0 Sr. Candido de Oliveira A consulta do 
Conselho de Estado foi uma usurpagao, nao ha 
negal-o,e della 6 quo dimanam as duplicatas das 
assembldas provinciaes, porque exactamente de- 
pois dessa consulta e que surgiram as duplicatas 
de diplomas; os juizes de direito julgam-se auto- 
risadosa expellir das mesas os membros diver- 
gentes do sua opiniao e, convocando outros a seu 
arbitrio, fazer junta o expedir diploma; os mem- 
bros da junta, nao querondo reuunciar seu di- 
reito, tambem expedom diplomas. No regimen 
anterior a lei de I881,nunca surgiram duplicatas 
de assembldas provinciaes. 

OSr. Silveira da Motta : — Deve-se isso ao 
Conselho de Estado. 

0 Sr. Candido de Oliveira ; — E' realmento 
triste que depois de uma lei quo tanto melhorou 

0 Sr. Dantas:—Nao deu. A lei define o que 
d diploma: diploma so 6 aquillo que a lei define, 
nao 6 o que o juiz de direito quer. 

0 Sr. Candido de Oliveira:—Nesse caso nao 
d por causa da consulta, d porque o juiz de di- 
reito quer abusar; ora e o juiz de direito quem 
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nossos costumes ijoliticos, quo foi um grande 
passo para a conquista da liberdade do voto, es- 
tejam, a sorabra dessa lei, pela usurpagao quo o 
Conselho do Estado fez, surgindo as duplicatas 
das assemtildas provinciaes e em tao grande nu- 
mero quo obrigam o governo a consultar de novo 
o Conselho do Estado. 

0 Sr. Dantas:—0 bode expiatorio e .o Conse- 
lho do Estado !' 

0 Sr. Candido de Oliveira:—E'precise dizer: 
respeito muito a autoridado do Conselho de Es- 
tado, alii tem assento os homens mais eminentes 
do paiz, mas o que d vordade 6 que o Conselho 
de Estado toma as vezes a posiqao de legislador, 
aconselhando providencias que so deviam dopen- 
der do voto legislativo. 

, E' por isto que me vi obrigado a tomar parte 
no debate. 

Esta consulta ao Conselho de Estado era sessao 
plena, significa que da parte do governo ha in- 
tenqao do intervir na verifieagao dos poderes dos 
membros das assembldas provinciaes ; quo' da 
parte do governo, pelo menos, ha a affirmagao de 
que olio torn a compotencia de aconselhar qual 
das duas turmas de deputados provinciaes, que 
porventura so apresentem, deva ser reconhe- 
cida. 

Eu, Sr. presidente, acoiiselharia, de preforencia 
as decisoes do Conselho de Estado, as decisdes do 
Poder Logislativo (apoiados)- masnunca a inter- 
vengao do governo om materia sobretudo que d- 
regulada pelo regimento interno das a'ssembldas 
provinciaes; e quando se sabe quao poderosa 6 a 
influencia dos presidentes sobre taes assembldas, 
principalmento tratando-se de uma assemblda 
amiga, pode o governo tratar de acautelar males 
futures, fazendo com que nos Regimentos inter- 
nos das assemblbas sejam previstos os abuses a 
que se torn alludido- 

V. Ex., Sr. presidente, chamaa minhaatten- 
Cao para a bora. Ainda bastante tinha que dizer; 
mas ahi vein o orqamento do Imperio e pretendo 
nessa occasiab discutir este o outros assumptos 
com o respectivo Ministro. 

Ficou a discussao adiada pela bora e com a pa- 
lavraoSr. Senador Dantas. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCOS DE EMISSXO 

Proseguiu em 2a discussao, com as emendas of- 
fericidas, o art.l." do projecto do Senado, letra E 
do 1887, sobre buncos de emissao. 

O Sr. J-Rirni va observa quo o nobre se- 
nador pelo Rio de Janeiro, que encetoup debate e 
os outros oradores que Ihe succedenm na tribuna, 
provocaram as commissOes rounidas para darem 
opiniao acerca da sub-emenda, annunciada ao 
Senado. 

Parece, porcm, ao orador que esta provocaqao & 
inopportuna. As commissOes deram um parecer 
desenvolvido, e antes de serem provocadas sobre 
a aceitaqao ou nao da sub-emenda, deveria sel-d 
o governo. 

Por sua parte, diz o orador, porque nao con- 
vorsou a este respeito com os outros membros 
da commissao — nao tera duvida em aceitar a 

sub-emenda, si o governo tomar a responsabili- 
dade desta aceitagao. 

0 Sr. Leao Velloso ; — Apoiado, pela minha 
parte. 

0 Sr. Saraiva:— Accresce que uas circums- 
tancias actuaes, tendo o governo de adoptar um 
piano de providencias que completem a lei 13 de 
Maio, 6 precise que elle declare si entra no sen 
piano a creagao dos buncos de emissao. Era esta, 
segundo cr6, uma das razoes que tinha o nobre 
senador por Goyaz para querer adiar a dis- 
cussao. 

0 orador approva o typo dos buncos propostos; 
acha mesmo que, sendo impossivel, talvez, no 
nosso estado actual, um banco do circulagao com 
fundo metallico, a introducgao em nosso paiz dos 
buncos dos Estados-Unidos, que resistirarae hem 
a crise de 1873 e ontras, seria conveniente. 

0 Sr. Leao Velloso;— Esses bancos sao uma 
transigao para o regimen metallico. 

0 Sr. Saraiva sympathisando assim, como 
disse com o typo dos bancos propostos, aceitaria 
a sua emenda como um meio mais para auxiliar 
os intuitos dos nobres autores do projecto; e 
mesmo porque deseja muito ver estabelecidos, no 
Rio de Janeiro e uas capitaes de provincias, fortes 
bancos de emissao, sem os quaes entende que 
nas circumstancias actuaes, tendo o governo de 
propor um systema de auxilios a lavoura, nao 
podera funccionar bem esse systema, qualquer 
que seja. 

Consta qhe o nobre Presidente do Conselho vai 
propor na Camara a creagao de Bancos agricolas, 
garantindo as lettras hypothecarias. Neste caso 
poderia o projecto ser modiflcado pelos seus auto- 
res de accordo com a proposta do governo. 

Si os bancos de que se trata, devem constituir 
um systema de auxilio a lavoura, nao podem ter 
todos a mesma organisagao ; devem ser bancos 
differentos, uns supprindo os outros ; deve haver 
pequenos bancos, como lembrou o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul, bancos organisados de 
accordo com as leis provinciaes, bancos regionaes, 
que poderao ser do grande recurso... 

0 Sr..Leao Velloso:—Como em S. Paulo. 

0 Sr. Luiz Felippe:— Era Pernambuco tam- 
bera ha. 

0 Sr. Saraiva entretauto julga que os riobres 
autores do projecto nao podiam consignar outra 
idea sinao a creagao dos bancos de emissao ; e o 
que as commissoes reunidas ftZeram foi dar uma 
elevagao maior a essa idda, nao perturbando a 
marcha do projecto. 

0 Sr. ViscdNDE de Ouro Preto;—Fortiflcando 
um de seus intuitos. 

0 Sr. Saraiva ere que a opiniao do governo 
de entao era que deviam ser creados bancos de 
circulagao com base motallica... 

Um Sr. Senador:—Um so. 
0 Sr. Saraiva entende que um s6 crearia 

uma resisteneia geral; e appella para um dos 
mestres desta materia, o nobre senador por 
Goyaz, o qual sabo perfeitamonto que a unidado 
bamcaria no Brazil 6 impossivel; e que aqui so 
convem a multiplicidade de bancos. 
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0 orador dirigi'u a opposi^ao da Caraara dos 
Deputados, no tempo em que foi proposta ao pai'- 
lamento a unidade bancaria pelo Sr. Torres 
PLomem, c lembra-se de quanta resistencia appa- 
receu. 

0 orador 6 um pouco metallista, e desejaria 
que pudessemos organizar bancos com base rae- 
tallica ; mas recouliece, com os autores do pro- 
jecto, que talvez isto nao seja possivel aqui, por 
muitos annos, visto como o Brazil estii segregado 
de todas as pragas onde o ouro abunda. 

Como quer que seja, o orador nao prescinde 
da opiniao do governo. 

0 Sr. ViscoNde ue Ouro Preto:—Sem du- 
vida ; mesmo porque, sem sabermos a opiniRo do 
governo, quo deve predominar na Camara, podo- 
remos estar trabalhando em para perda. 

0 Sr. SARAiVA ouve de um lado o illuslre 
senador Sr. Teixeira Junior dizer quo o nosso 
meio circulante d escasso ; deoutro lado oillustre 
senador Sr. Pereira da Silva, muito pratico o 
muito esclarecido, dizer quo nao lia tal, que o 
meio circalante d abundante, tao abundante que 
esta muito depreciado. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto A depre- 
ciagaovem do outras causes. A prova e que o 
Banco do Brazil ainda nao poude resgatar a moed v 
papel. 

0 Sa. Pereira da Silva : — Nao d por essa 
razao do oscassez. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto : — Onde esta 
a a.bundaucia ? . • 

0 Sr. Saraiva observa lodavia que todos 
os que refletem sobre as circumstaneias do paiz, 
depois da lei do 13 do Maio, ciiegam a conclusao 
de que effectivamento temos nocessidade de um 
augmento de circulagao, talvez de 30 on 40 mil 
contos. 

0 Sr. Dantas:— E' preciso prover quauto 
antes. 

0 Sr.Saraiva diz que cilcul i-se que so as tres 
provincias Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo, em 
satarios aunuags.devem despender 20.000:0008000. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:— 30 mil. 
O Sr. Saraiva:— Dando para todas as outras 

provincias a mesmi quantia,claroesta quo o meio 
circulante se torna insufflciente, e que para osta 
fnsufficiencia nao basta a providencta pedida as 
Camaras o por ellas concedida, dos 25.000:000$ 
para omprestar aos bancos. 

OSr. Sjlveira da Motta:— ii' uma medida 
transitoria. A 

O Sr. Saraiva, nao e uma medida transi- 
toria, 6 uma medida indispensavoi emqnanto 
ox (stir somentc o papel do governo. 

O Ss. Pereira de Silva:— E emquanto nao 
houver bancos do circulagao. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto: — Alii esta. 
O Sr. Saraiva lembra terem dito os autores 

do projeeto quo queriam substituir um meio cir- 
calante vicioso por outro mellior. Este nao e o 
melhor;mas parecou as commissoes quo o projeeto 
visava estabelecer no Brazil um meio circulante 
normal, quo pudesse acompanhar as evolugoes do 
commercioeda industria, como a soinbra acom- 

panba o corpo, na plirase do um dos autores do 
"rojecto, e quo organizassem uma circulagao 
aorma! ou com base metallica. 

Entao considerou o orador quo, desde que o 
nobre" senador pelo Rio de Janeiro, um dos au- 
tores do projeeto, dizia que o Um primordial era 
o augmento do meio circulante, e nao a transfor- 
magao de um meio circulante vicioso em uma 
circulagao normal, para esta provid'encia alii es- 
tava o governo, que facilmente poderia emittir 
papel, pelo menos para pagar o desonvolvimento 
das estradas de ferro. 

OSr. Visconde do Cruzeiro:—Augmentavaas 
difflculdades. 

O Sr. Saraiva pensa que nao. 
Desde que a riqueza publiea augmente pelo 

desenvolviinenfo dos fnolhoramentos materiaes, e 
preciso augmentar o meio circulante, e preciso 
manter a reb.gao. Dcsenvolvendo as estradas de 
ferro, as industrias e o commercio, parece quo o 
governo poderia fazer de vez em quando uma 
emissaosinha. 

Nao diz, e nao quer que se faga ; o que diz b 
que, si a razao c Eoraente a insulllcieucia, alii 
esta o governo para augmentar. j 

O Sr. Silveira da Motta : — Isso e querer 
papol-moeda. 

O Sr. Saraiva nao quer lai p.ipel; a sua emon- 
dal tern sido combatida exactamente porque acaba 
com o papel-moeda do governo, p mesmo o Sr. 
Silveira da Motta a combatou dizendo que nos 
queriamos recolher mais papel do que o governo 
tern. 

Si assim e, como podem as eommissCes sor 
aooini 'Jas do quarer papol-moeda ? 

0 Sk . Silveira da Motta : — E' a consoquen- 
•eia da argumentagao. 

O Sr. Saraiva respondo que nao 6 tal conse- 
quencia, Figurou uma hypothes ; e alii esta o 
Senado para julgar. 

Dados estas explicagoes, o nao sendo occasiao do 
tratar de outras emendas, declara que o seu lira, 
tomando a palavra, foi dizor que d'eseja a passa- 
gem do projeeto... 

OSr. Dantas: —E' uma experiencia ; Deus 
queira que de bons resultados. 

O Sr. Saraiva: — ... mas precisa de ouvir a 
opiniao do governo, que e o mestrc da i nossas II- 
nangas. (Muito hem. Muito hem.) 

O Sr. Laltiyette diz que pela direcgao 
que torn tornado o debate, e pela naturezi das 
duvidas, que tem sido levantadas pelos oradores 
quo o precederam, estii convencicto quo sera do 
graude conveniencia instituir uma' comparagao 
outre cs bancos qne o projeeto pretende intro- 
duzir no Paiz, o que nos Estados Unidos sao 
channdos—Bancos Nacionaes—e o Banco Clas- 
sico. Dosse confronto resultarao consideragoes, 
dianto das quaos ficarao virtmdmento resolvidas 
algumas das duvidas, quo se teem apresentado 
ao Senado. 

Yae jogar com as idbas- o nogoes elementaros 
aeorca do assumpto ; b isso uma necessidade da 
sua argumentagao, o sera uma conveniencia para 
maior clareza. 

Assim recorda que os bancos nacionaes tem por 
objective as operagbes que constiluem a essencia 
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de todo o banco commercial, isto 6, tomar di- 
nheiro a um para o emprestar a outro. Lembra 
tambem que es banoos sao instituigOes rtestinaclas 
a recolher economias, que se acliam esparsas para 
Ihes dar destine util, emprego efflcaz. 

Em todas as sociedades de corta civilisagao, 
existent sempre, dispersas om poder de particu- 
laros, certas sommas, quo esperam certo em- 
prego, e quo emquanto elle se nao veriflca, se 
conservam inertes, inactivas. 

Os bancos de deposito e de desconto tern por fim 
recolher essas economias, e uma vez recolhidas, 
ompregam-as do ordinario no desconto. 

Comprehende-se claramente que as pessoas, 
que depositam essas sommas, querem tel-as a sua 
clisposicao, porque o banco Ihes da apenas o juro 
de 1 on 2 %. Mas os buncos nao as podem con- 
servar inuteis, necessitam cmpregal-as. 

E' nesse emprego que ha necessidade de certa 
providencia, porque as sommas depositadas tern 
de ser restitnidas a t-occa do cofre. 0 emprego- 
usual d o desconto de lettras, que tern de ordinario 
o prazo de tres mezes, mas que nao sao geral- 
mente levadas a desconto siuao depois de decor- 
rido ja algum tempo. A experiencia tem mostrado 
que esse prazo nao excede de 40 a 45 dias, isto 6, 
cinco on seis semanas. Sendo, pois, o desconto de 
lettras feito a esses prasos, e sendo os bancos 
obrigados a restituir os dopositos no momento em 
que Ihes sao cxigidos, nao deixam por isso de 
corror um certo risco. 

Esso perigo 6 theoricamente real; mas, ha 
meios, ha combinagoes praticas, que o reduzem, 
por assim dizer, a zero. 

Os bancos veriflcam pela experiencia qual a 
retirada diaria, semanal ou mensal dos dopositos, 
assim como a entrada dos descontos; por isso Ihes 
e facil estabelecer o equilibrio ; os desconto- for- 
noccm as quantias necessarias para fazer face a 
retirada dos dopositos, e, portanto, o perigo desap- 
parece praticamente. 

Como, pordm, dinegavel quo em theoria existe 
o perigo, alguns economistas. raciocinadores im- 
placaveis, declarurn, que os buncos de deposito 
sao uma organisagao viciosa, quo traz em suas 
entranhas um principio mortal. 

Mas supprimir o perigo seria supprimir o 
banco ; porque, si oilo nao tiver a faculdade do 
empregar os dopositos em descontos, evideute- 
mento flcara prejudicado, conservando inertes 
sommas pelas quaos paga, um, dous, tres, e as 
vezesquat.'o por cento. Seria o caso do applicar 
a phrase de Aristot0les;—« Quereis supprimir a 
possibilidade do orro ? Entao supprimi a sciencia », 

Tem-so roferido ate aqui o orador a vida nor- 
mal dos bancos com base metallica. Si apparecer 
um incidento, como, por oxemplo, uma emiSSao 
do titulos quo ofleregam'bom emprego para o 
capital, o si por isso houver uma corrida aos 
dopositos, flesde que osse facto nao tome as 
proporgdos de uma criso, ainda. o banco tera 
regularmento os meios do satisl'azer a restituigao 
dos dopositos. 

Ello tem o producto da cartoira, torn o seu 
capital o tem ainda a reserva metallica. Por- 
tanto, Cora das bypotboses de crise, o perigo 
desappareco inteiramente. 

Passando a considerar agora os bancos nacio- 
naos do deposito, diz quo cm tempos uormaes_ 
tambem esses bancos, como os do base metallica, 

ostao habilitados para veneer a difflculdade, para 
redczir o perigo. 

Adoptando o systema do pfojecto, ellestem, 
em pcuneiro logar? os dopositos, em segundo, o 
producto da cartoira e em terceiro, um torgo do 
capital, visto como so dous tergos sao empregados 
em apblices para servirem de base a emissao. 
Portanto, em relagao a esse perigo que ofTeroee 
a organisagao baiicaria, nao se pode tirar conse- 
quencia ulguma contra os bancos nacionaes, 
porque ellos combatem e vencem o perigo com 
as mesmas annas com que o vencem os bancos 
metallicos. 

Passando a estudar o assumpto, diante da 
emissao, diz que esta nao altera a natureza es- 
pecial do banco de deposito e descontos ; 6 uma 
faculdade que apenas augmenta os recursos do 
banco, para que elle possa augmentar os seus 
descontos, porquanto, o bilhete emittido tem 
grande circulagao, tem curso tao facil e tiio 
complete, como a propria moeda. Ha para isto, 
ein primeiro logar, o credito do banco ; depois, 
o lulbete representa nma quantia flxa, que se 
transfere de mao em mao, independentemehte de 
endosso, o quai envolvo responsabilidadede quem 
o faz ; em terceiro logar, e exigivel a vista. 

Nota nesto ponto como os bancos metallicos de 
emissao sao autorizados a emittir uma somma 
de bilhetes muito maior em valor, do que a sua 
reserva metallica. 0 limite ordinariamente esta- 
belecido d o triple, o quo faz augmentar artifl- 
cialmente niais duas vezes a renda do seu capital, 
como o orador prova com exemplos que adduz. 

Aualysando os fundamentos com que alguns 
economistas combatem este systema, mostra 
comb na vida normal dos bancos o perigo e 
evitado, d reduzido. Nos -tempos regulares e or- 
dinaries o bilhete nao vem a conversao ; elle faz 
a funcgao do moeda ; penetra por todas as ca- 
raadas sociaes. 

Quando,' porem, a balanga do commercio 6 
contra o Paiz, e os por tad ores de bilhetes os 
levam ao banco para obterem o ouro com quo 
satisfagam os seus compromissos no estrangeiro, 
si o facto assume as proporgoes de uma crise, o 
banco tem, como ja disse, os sens depositos, o pro- 
ducto de sua cartoira e uma parte do seu capital 
em ouro. 

Quanto aos bancos nacionaes, tem elles para 
combater o perigo os mesmos recursos de que 
dispoem os bancos com base metallica. 

0 orador desouvolvo large mente este ponto, 
mostrando como os bancos nacionaes, nossas occa- 
siOesdo crise, estao armados para^raran tirem os 
direitos dos portadores do bilhetes. Emquanto 
nos bancos metallicos dous tergos dos portadores 
de bilhetes fleam prejudicados, por so haver de 
reserva um ter^o em ouro, todos os portadores 
do banco nucional tem os sens valores soguros, 
porque nao ha um so hilhete quo nao seja apoiado 
sohioa base do penhor das apolices. Portanto,no 
dia da liquid: gao, e na liypothese do arruinados 
os bancos, os portadores de bilhetes do banco me- 
tallico soffrerao grande prejuizo, ao passo que 
os dos bilhetes dos bancos nacionaes nao solfro- 
rao prejuizo algum. Julga-so, pois, o orador com 
o clireito de dizer que, para.os grandes prejuizos 
que tem os bancos de emissao, o banco nacional 
ofterece uma garantia, uma solidez, que nao tem 
os bancos metallicos. (Apoiados.) 
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A ruina dos bancos metallicos e causada pelo- 
excesso da eniissao ; mas ha leis economicas que 
corrigem esse excesso, que prepara a sua ruina 
na hypothese de crise. Sao tres essas leis", as quaes 
o orador aprecia detidamente em rela<;ao aos 
bancos nacionaes, mostrando como sendo ellas ri- 
gorcsamente applicadas, havera todo a garantia. 
Accresse que o bilhete emittido pelo banco nacional 
funda-se na mesma. conflanga quo tem o papel 
moeda, e por isso nao podera haver agio entre elle 
e o papel do governo. Si a base do panel moeda e 
a conflanQa no Estado, a mesma e a do papel do 
banco, visto que elle representa a apolice, e a apo- 
lice representa o credito do Estado. 

Depois de uma desenvolvida demonstragao dos 
principios que tem estabelecido, diz o orador, 
que, das consideragOes que tem feito, resulta este 
importantissimo corollario: que os bancos na- 
cionaes offerecern ao publico, as pessoas que 
entram com elles em relagoes, garantias demaior 
solidez, que os bancos metallicos. 

Mostra, em seguida, como os bancos nacionaes 
offerecern maiores lucros, que os bancos de depo- 
sito e desconto, e como pelo systema desses 
bancos a apolice, que 6 um capital morto, revive, 
e entra com toda a sua effectividade na cir- 
culagao. 

Esta convencido, si o projecto passar com as 
emendas da commissao e com as dos sens autores 
que os bancos nacionaes se naturalisarao no 
nosso Paiz, e poderao sen estabelecidos em grande 
numero. 

Depois de estudara organisagao drs bancos, sob 
o ponto de vista da seguranga, que oflferecem ao 
publico em geral, passa a consideral-os em sua 
relagao immediata com as finangas do Paiz. 

Os autores do projecto tinham tido em vista 
dotar o Paiz com estabelecimentos que pudessem 
augmentar a circulagao, segundo as necessidades 
commerciaes. Asnobres commissoes,porem, apre- 
ciando a questao, sob outro ponto de vista, enten- 
deram que elles podiam constituir um instru- 
mento admiravel para resgatar o papel moeda, e 
entao propuzeram que a importancia empre- 
gada na compra das apolices fosse incinerada. 
Os autores do projeeto nao desejando que os bail- 
ees se convertessem unicanmnte nesse instru- 
mento de resgate, nao acceitaram em absolute a 
emenda, mas procuraram um meio termo, de 
modo que os bancos pudessem resgatar papel 
moeda, e ao mesmo tempo augmentar a circu- 
lagao. E' o que cousta da sua emenda submettida 
a consideragao do Senado. Por ella sera incine- 
rada nao toda, mas metade da importancia em- 
pregada na compra das apolices. 

0 orador e os seus collegas ^gnatarios do pro- 
jecto partom deste coneeitd : que o raelo circulante 
existente 6 absolutamente insufflciente para o 
Imperio. Como essa proposigao tem sido contes- 
tada, adduz varias consideragoes para demonstrar 
a sua verdade, apoiando-se, principalmente, em 
dados ofliciaes, que analysa detidamente-. Vendo 
que ha apenas em circulagao 173.000:000$ de papel 
moeda, acha que essa sorama nao 6 basfante para 
as transacgoes em todo o Imperio, com 20 provin- 
cias que sao como que vinte estados, e com seis 
pragas commerciaes, sendo as do Norto automatas 
em relagao as do Sul, e tendo com ellas relagSes 
insignillcantissimas. Accresco a necessidade de 
numerario para pagamento dos salaries que a 
lavoura daqui por diante tera de pagar, e que o 

orador ja miviu calcular a homens praticos em 
50.000:000$000. 

Para provar a bscassez do meio circulante 
oflferece ainda outros argu mentos directos e po- 
sitives. Kefere-se, principalmente, ao prego baixo 
por que se vendem as propriedades no centro do 
commercio nesta capital, e a diminuigao dos alu- 
gueis dos estabelecimentos, quando b certo quo o 
commercio tem augmentado, como prova o im- 
posto de industriase proflssSes. Assim tambem os 
descontos no Rio de Janeiro sao hoje elevadis- 
simos, o albm disso difflceis, e atb impossiveis 
mesmo sobre a garantia de apolices. Ar izao6 a 
falta de numerario. O orador esta informado 
que se tem ja offerecido garantia de libras ster- 
lirias para um empregtimo do papel moeda, nao se 
tendo podido realizar a operagab por nao haver 
o numerario. 

Como, porem, se diz que o cambio demonstra 
que o papel-moeda esta depreciado em relagao ao 
ouro, passa a mostrar como a depreeiagao que se 
sente, comparando o papel-moeda com o ouronas 
operagoes de cambio, nao tem a sigmticai.ao quo 
se Ihe quer dar. Ella provdm do estado da nossa 
balanga do commercio. Si a exportagao offerece 
sobre a importagao um saldo a nosso favor, ha 
por outro Iado,!iggravando esse saldo, as quantias 
qiie o governo tem a despender na Europa, e que 
pelo relatorio do actual nobre Ministro da Fa- 
zenda consta que so de 1 de Abril de 1886 a 30 
de Maio de 1887 subiram a 49.000:000$ ; ha mats 
as sommas que os portuguezes qua rezidiram no 
Brazil, e se retiraram para a Europa, ahirece- 
bem annuahhente, o quo o orador calcula em 
10.000:000$, fortes, ou 20.000:000 da nosSa mbeda ; 
ha tambem os fretesda importagao, fretes que um 
economista da Europa calcula em 10 % do valor 
das merculorias ; ha ainda o contrabando, quo 
os economistas avaliam em 5 % de toda a impor- 
tagao, chegindo, portanto, a concliisao de quo 
ha um excesso de 98.000:000$, dos quaes dedu- 
zidos 24.000:000$, que e a media da differeuga 
entre a importagao e a exportagao a nosso favor, 
ticamos com uma .balanga do commercio contra 
nos de 74.000:000$, approximadamente. 

Apreciando detidamente este ponto, procura 
provar como essa differonga 6 saldada por meio 
dos emprestimos, quo o governo faz constante- 
menle, situagao igual a da Russia cm 1815. 

Pelo calculo do orador o omprestimo do 4 mi- 
IhOes sterlinos feito pelo Sr. marquez de Para- 
nagua, o de 6 milhoes roalisado pelo Sr. Belisario, 
e agora o do 6 milhoes fealisado pelo actual Sr. 
Ministro da Fazenda,sommando um tot 1 de 16 mi-. 
Ihoes, valem a semma-redonda de 160.000:000$, 
sommacom que se tem saldado a nossa balanga do 
commercio. 

Assim, precisando do puro, na Europa, o nao o 
tendo, obtemol-o pelas cambiaes; mas como ostas 
sao inferiores as necessidades, o ouro sobe 5, 10, 
15 %. 

Nao C, pois, o papel-moeda que diminue de 
prego, 6 o ouro quo sobe, como mercadoria, o 
rara no Brazil. 

Si ha, portanto, so raridade no ouro, nao pro- 
cede o argumeuto da depreeiagao da moeda. 

Tondo demonstrado que o meio circulante 
existente entre nos 6 absolutamente insufflciente 
acha que os bancos nacionaes, quo o podem au- 
gmentar, se tornam uma instituigiXo digna do 
ser adoptada. 
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Ha ainda a considerar que, pelas emendas da 
nobre commissao e pela sub-emenda dos autores 
do projecto, esses bancos adquirirao uma missao 
importantisslma, a de servirem para suppressao e 
resgate do papel-moeda, o que parece ao orador 
a combinaoao mais feliz e mais efflcaz para que 
esse resultado se consiga dentro do pequeno 
prazo e sem grande onus para o Estado, o que 
passaa demonstrar. 

Tambemo projecto comas emendasofferece um 
alvitre que vem cooperar como lei economica,pQis 
logo quo forineinerada a metado do papel moeda 
existente, os bancos serao obrigados a converter 
era ouro metade de sua emissao. 

Portanto, a comhinagao dos bancos naeiouaes, 
debaixo desse ponto de vista, trara, naturalmente, 
com a lentidao necessaria nestes assumptos, a 
suppressao do papel-moeda. 

E no dia em que estiverem mcinerados 
100.000:000$ de papel-moeda, estara estabele- 
cida no Brazil, so pop acgao das lei.s ecouomicas, a 
circulagao metalhca. Encarada por esta forma a 
combinagao 6 magniflca. , 

O orador passa em seguida a considerar as 
observagdes feitas pelos oradores que o prece- 
deram. 

Respondeado em iirimeiro logar ao nobre se- 
nador ])or Minas, o Sr. Ribeiro da Buz, julga :m- 
procedente aduvida apresentada porS. Ex. sobro 
a questao constitucipnal do poder ou nao o Se- 
nado deliborar sobre o projecto com o fundamento 
de impoftar augmento de despeza, e soa Camara 
dos Deputados caber a iniciativa de impostos. Cita 
paraexemplo muitas deliberagOes do Senado, em 
apoio da doutrina quo sustenta do sua competencia 
na materia em discussao. 

Prova, em seguida, como nao ha augmento d^ 
despeza com a nova emissiio do apolices ; ha 
apenas uma transformagaodo divida, o quejusti- 
(ica em minuciosa analyse. 

Respondo depois o orador as consideragOes apre- 
sentadas pelo nobre seuador polo Parana, sus- 
tentando a sua improcedencia, e justiflcando as 
disposigoes do projecto pelo nobre senador im- 
pugnadas. 

Por ultimo respondo iis ponderagoes e duvidas 
ofToreeidas pelo nobre senador por Goyaz, mns- 
trando principalmonto como seria impossivel esta- 
belecer, comolembrou o nobre senador, um banco 
de ouro em um paiz da circulagaode papel. 

Entende o orador que, si-nao se podera estabe- 
lecer bancos com base raetallica, deve-se ao me- 
nos apressar a vinda do ouro, e 6 isso que faz o 
projecto com as emendas ofToreeidas. 

A' consideragao feita pelo nobre senador por 
Goyaz, de quo podem haver comraogdes sociaes, 
rovoIugOes e guerras, e quo nesse caso os titulos 
perderao o sen valor, e que em qualquer dessas 
hypotheses desapparece a principal garantia dos 
bancos, responde com uma observagao de Ricardo: 
(pie para os tempos normaes ha a providencia do 
reforgo; para as tempestades trazidas pelas revo- 
lugdes, que subvertem um paiz, ou pelas longas 
guerras, ainda a sciencia humana nao descobriu 
moio capaz de garantir os estabelecimentos ban- 
carios. 

(Muito bem, muito hem. O orador e contpri- 
mentado.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

FOligAS DE TEtlRA. 

Continuou em 2a discussao, com as emendas of- 
ferecidas, o art. 1° da proposta do Poder Exe- 
cutive,convertida em projecto da lei pela Camara 
dos Deputados, sob n. 7 do corrente anno, que 
tt«a as forgasde terra para o anno tinanceiro de 
1889. 

O Sr. Lima Duarte requereu verbalmente o 
adiamento da discussao para a sessao seguinte. 

Nao havendo numero para votar-se ticou a vo- 
tagao reservada para a sessao seguinte e suspensa 
a discussao da materia principal. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu para a do dia 27; 

Primeira parte atd as 2 horas: 
Continuagao da segunda discussao do projecto 

do Senado, lettra E, de 1887, sobre bancos de 
emissao; 

Segunda parte (as 2 horas, ou antes, ate as 4 
horas): 

Continuagao da segunda discussao do art. l0da 
proposta do governo, convertida em projecto de 
lei pela Camara dos Deputados, sob n. 7 de 1887, 
flxando as forgas de terra para o exercicio'de 
1889, com as emendas do Sr. Avila. 

Levantou-se a sessao as 2 horas e 50 minutos da 
tarde. 

.13* *esi.*r*o cm 39 «lc .fuiilio dc 1888 

PRESIDENCIA DO SR. VlSCONDE DE SERRO FRIO 

SUMMARIO.— Ada. — Expedibnte.— Redac- 
gdo. Approvagdo. — Reclamagao do Sr. Lima 
Duarte. — Observagoes do Sr. Presidente.— 
Ultima resolugao do Conselho de Estado plena. 
Discurso do Sr. Dantas. Approvagdo. — Pe- 
dido de informagoes. Discurso do Sr. Silveira 
da Malta. Ficou sobre a mesa. — Primeira 
parte DA ORDEM do DIA. — Bancos de emissao. 
Emendas. Discurso e requerimento verbal de 
adiamento. Approvagdo do requerimento.—Se- 
gunda PARTE DA ORDEM DO dia. — Forgas de 
terra. Discurso do Sr. Henrique d'Avila. 
Adiamento. 

A's 11 1/2 horas da manha acharam-se 
presentes 31 Srs. senadores, #a saber: Vis- 
conde de Serro Frio, Barao de Mamanguape, 
Godoy, Gomes do -Amaral, Castro Carreira, Vis- 
conde de Ouro Preto, Meira de Vasconeellos, 
Correia, Henrique d'Avila, Lafayette, Ferreira 
da Veiga, Fausto de Aguiar, Lima Duarte, 
Barao do Maroim, Visconde de Lamare, Visconde 

-do Cruzeiro, Birros Barreto, Escragnollo Taunay, 
Viriatd de Medeiros, Candido de Oliveira, Dantas, 
Pereira da Silva, Visconde do-Bom Conselho, 
Thoraaz Coelho, Ribeiro da Luz, Visconde de 
Cavalcanti, Christiano Ottoni, Marquez de Para- 
nagua, Barao de Pereira Franco, Ignacio Mar- 
tins e Luiz Felippe. 

Deixaram de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Barao de Cotegipe, Barao da Es- 
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tancia, Barao de Mamore, Franco de Sa, F. Be- 
lisario, F. Octaviano, Paes de Mendonca, Joilo 
Alfredo, Vieira da Silva, Siqueira Mendes, 
Paulino do Souza, Paula Pessoa, Visconde de 
S. Luiz do MaranMo e Visconde de SinimM. 

Deixaram de comparecer, som causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Prado" e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. Presidente abriu a sessao. 
Leu-se aacta da sessao antecedento e, cao ha- 

vendo quem lizesse observaooes, deu-se por ap- 
provada. 

Comparoceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Saraiva, Leao Velloso, Visconde de Pelotas, 
Silveira Martins, Silveira da Motta, Scares Bran- 
dao, Marquez de Muritiba, Uchoa Cavalcanti, Ja- 
guaribe e Fernandes da Cunha. 

0 Sr. 1° Secret.uuo deu conta do seguinto 

EXPEDIENTE 

Offlcio de 1° secretario da Camara dos Depu- 
tados, de 26 do eorrente raez, remettendo as se- 
guintes 

Emendas approvadas pola Camara dos Deputados a 
Proposta do Poder Executivo que ftxa a despeza 
do Ministeriode Estrangeirospara o exercicio de 
i889 

Accrescente-so no logar conipetente : 
A Asserablea Geral decreta : 
Art. 0 Ministro a Secretario de Eatado dos 

Negocios Estrangeiros e autorizado a desponder, 
com os servigosaesignados nas seguintos rubricas, 
a quantia de  771:706$666 

A saber : 
1. Secrofaria de Estado—moedado 

paiz (como na proposta)  153:1G5$000 
2. LegagSes e Consulados — ao 

cambio de 27 ds. por 1$000 : 
deduzida da respectiva cqn- 
signagao a quantia de 3:600$, 
correspondenteas gratiticagoes 
dos vice-consules de Guale- 
quaychu e Rosario de Santa 
F"6 ; em vez do 521:275$000 
diga-se '..... 517:G75$000 

3. Empregados em disponibilidade 
—raoeda dcyjaiz (como na pro- 
posta)  5:866$666 

4. A.judas de custo—ao c'ambicfde 
27 -ds. por l.$000 (como na 
proposta)  45;000S000 

5. Extraordinarias no exterior 
idem (como na proposta)  40:000s000 

6. Ditas no interior — raoeda do 
paiz (como na proposta)  10:000$000" 

§ 1.0 Fica o Govern'o autorizado a redrganizar o 
Corpo Diplomatico sobre asseguintes bases: 

Os enviados Extraordinarios e Ministsos Pleni- 
potenciarios serao divididos em tres classes e 
torao respeetivaraente para os cases de dispoai- 
bilidaxle e nposentadoria os ordenados de G;000S, 
4:800$ e 3:600|000. 

Terilo raais, para despezas de representagixo, 
14:000$, 13:200$ e 12:400$000. 

Os actuaes ■ Enviados Extraordinarjos ficarao 
com direito aos ordenados fixos marcados para os 
da primeira classe. # 

Supprimem-se os Ministros Residentes e os 
Encarregados de Negocios, reservando-se esta 
segunda denominagao para os Secret srios que 
substituirem os chefes respectivos, durante a 
substituigao. 

Os actuaes Ministros Rosidoptes, que passam a 
Enviados da segunda classe, so receberao os ven- 
cimsntos que ora Hies competem atb serem pro- 
movidos ; mas, si antes forem postos em disponi- 
bilidade ou aposentados, gozarao do ordenado de 
Enviados daquella classe, na proporgao que o 
Governo estabeiecer. 

Esta mesma disposigao sera applicada aos En- 
carregados do Negocios ora servigo effective, quo 
passam a Enviados da terceira classe. 

Os Secretaries serao divididos em duas classes, 
e terao, no maxlmo, 5:000$ por anno, sendo do 
brdeoado flxo 2:400$ e 1 ;800s000. 
* Os actuaes Secretaries, que serao considerados 
de primeira classe, so receberao os vencimentos 
que ora Ihcs competem ate serem promovidos; 
mas, si antes forem postos em disponi bilidadrou 
aposentados, terao direito ao ordenado quo o Go- 
verno houver m ircado para aquella classe. 

Os Encarregados de Negocios e Secretarios, que 
estao em disponibilidade, conservarao os seus ti- 
tulos actuaes, si o governo assim o entender. No 
caso contrario, se proc;dera, quanta aos venci- 
mentos, na forma estabelecida para os Ministros 
Residentes e Enc uTegados do Negocios em ser- 
vigo effectivo. 

Supprimeifi-se os Addidos de primeira classe c 
conservam-se os da segunda, sem designagao de 
classe. 

Aos actuaes Addidos de primeira classe, que 
passam a Secretarios da segunda, se procedera, 
quanto aos vencimentos, na forma estabelecida 
para os Ministros Residentes e Encarregados de 
Negocios. 

Todo o empregado diplomatico tem direito, para 
as tlespezas de viagem e primeiro estabelecimento, 
promogao e remogao, a uma njnda de custo, quo 
nao excedera de tres quartas partes dos venci- 
mentos de um anno. Para a viagem de regresso 
tera somente a quarta parto. 

§ 2.° Fica tambem o Governo autorizado a or- 
ganizar o Corpo Consular sobre as soguintes 
bases : 

Este Corpo sera composto de consules gSraes 
de primeira e segunda classe, consules, vice- 
consules e agentes commerciaes ou consulares. 

Os ordenados dos consnles geraes e consules 
serao fixados tendo-se emattengao a- lotagao dos 
respectivos emolumentos e serao no maximodo 
5:000$ annuaes ; mas para-a disponibilidade o 
aposentadoria se marcarao respectivamente os de 
2:400$, 1:800$ e 1:200$000. 

Os actuaes consules geraes serao considerados 
de primeira classe. 

Sao applicaveis aos consules geraes o consules 
as disposigoes quo regulam usajudas do custo dos 
empregados diplomaticos. 

Pago da Camara dos Deputados em 26 de Junho 
de 1888.— Barao de Lucena, presidente.— Carlos 
Peixoto de Hello, 1° secretario.— Jayme de Al- 
buquerque Rosa, 2° secretario, 
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Proposta 

0 Ministro e Secretario de Estado dos Neg-ocios 
Estrangeiros 6 autorizado a despender com os 
servi^oj designados nas seguintes verbas a quan- 
tiado  775;306;?666 

A saber : 
1. Secretaria de Estado—moe- 

da do paiz  ISSrlGSSOOO 
2. LegagOes e Consulados — ao 

cambio de 27 ds. pop 1§000.. 521:275§000 
3. Empregados em disponibili- 

dade—moeda do paiz  5:86GS666 
4. Ajudas de custo—ao cambio 

do 27 ds. por 1!?000  45:000$000 
5. Extraordiiiarias no exterior, 

idem  40;000!?000 
6. Ditas no interior—moeda do 

paiz  IOiOOOSOOO 
—A Commissao de orgamento, 

Foi lida, posta em discussao e sem debate ap- 
provada a seguinte 

Redacgdo 

« Emenda do Senado a proposigao da Camara 
dos Deputados, que eleva a aposentadoria de Ave- 
lino Severe de Carvalho e Gama a quantia cor- 
respondente ao soldo de tenente honorario do 
exercito. 

« Supprima-se a palavra—honorario.» 
* Sala das commissOas em 23 de Jimho de 1888. 
—liibeiro da Luz.—Fausto de Aguiar. 

RECLAMA5X0 

o Sr. Xjima. Diiivrto Sr. presi- 
dente, quero fazer a V. Ex. um simples pedido e 
nao tenho intengao de apresentar requeri- 
mento... 

0 Sr. Presidente B' um simples pedido ? 
0 Sr. Lima Duartb Unicamente um simples 

pedido. 
0 Sr. Presidente Entao d pela ordem : 

esta no seu direito. 
0 Sr. Lima Duarte Soube com muito prazer 

que V. Ex. esta constituido hoje orgao perante o 
govorno dos interesses da nossa provincia... 

0 Sr. Ignacio Martins Esta com o bastao ; 
d o que consta. 

0 Sr. Lima Duarte ...e eu venho pedir 
a intervengao do V. Ex., por certo muito va- 
liosa, para que seentenda com o governo aflm 
do livrar a provincia dessa interinidade tao pro- 
longada em que se acha, e que nao cessa de re- 
clamar a nomeagao do um presidente. 

Nao podia, Sr. presidente, parar o meu pedido 
em maos de melhor cavalheiro do que as de V. Ex., 
uma vezqueV. Ex. esta constituido arbitro e 
orgao do partido conservador perante o governo. 

0 Sr.Ignacio Martins:—E' o chefe supremo dos 
conservadores de Mi nas. 

0 Sr. ViscoNDE de Odro Preto:— Esta encar- 
regado de descobrir um presidente. 

v, ii 25 

0 Sr. Escragnolle Taunay: —S. Ex. assume 
uma grande responsabilidade. 

0 Sr. Lima Duarte:— E, Sr. presidente,desde 
cjue esta V. Ex. revestido dessa raereciia con- 
hanga, eu Hie pediria tambem que reclamasse a 
attengan da presidencia de Minas aflm de cessar 
a perseguigao que esta exercendo o director da 
lazenda provincial contra o escrivao dos feitos da 
fazenda. 

Ja o meu honrado amigo, o nobre senador o 
Sr. Visconde de Ouro Preto, o anno passado, fez 
identica reclamagao; mas atb hoje contimia aquello 
fnnccionario a soiTrer uma perseguigao nunca 
vista. 

E' o simples pedido qua fago a V. Ex. comobora 
mineiro e distincto representante daquella pro- 
vincia. 

0 Sr. Ignacio Martins:—E' o arbitro dos des- 
tines da provincia hoje. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:— Que nos de 
entao um presidente. 

0 Sr. Presidente:— 0 presidente do Senado 
nada tern com a conflanga que alguns amigos de- 
positam no senador pela provincia de Minas Ge- 
raes. 

Como representante della abundo nos senti- 
mentos que o nobre senador manifesta pela sua 
prosperidade. 

0 Sr. Lima Duarte:— Nao d so como repre- 
sentante da provincia, mas tambem como presi- 
dente do Senado que pego aintervengao de V.Ex. 
para que se attenda ao pedido que liz. 

ULTIMA RBSOLUgXo DO conselho de estado 
PLENO 

Contir.uou a discussao do requerimento do Sr. 
Silveira da Motta, pedindo que o governo com- 
munique ao Senado a resolugao do Conselho de 
Estado Pleno sobro a intervengao dos govornos 
das provincias nas questoes de veriflcagao de po- 
deres das Assembleas Provinciaes. 

O Sr. Dantas : — Sr. presidente, nao 
venho impuguar o requerimento do illustrado 
senador pela provincia de Goyaz. 

Reconhego por parte de S. Ex. o direito de 
perguntar ao governo o fim por que se reuniu 
o Conselho de Estado e solicitar quaesquer ou- 
tras informagoes sobre tal reuniao. 

Tao pouco venho contestar os collegas, que 
tern censurado a falta de publicagao dos pareoe- 
res do Conselho de Estado, e de cada uma das 
secgOes em que elle se divide. 

Isto foi determinado por lei, que entendo deve 
ser cumprida. 

Um Sr. Senador : — Mas nao tern sido. 
OSr. Dantas: — Acompanho, portanto os 

honrados collegas quenotara esta falta. Talvez 
seja ella devida a nao ter-se votado ainda na 
lei do orgamento a quantia necessaria para a 
despeza que ossa publicagao oecasiona. 

OSr. Candido de Oliveira : — No Diario 
Official ? 

0 Sr. Luiz Felippe: — No expediente. 
0 Sr. Dantas : — Mas, entendendo assim, 

accrescento, como hontem fll-o em aparte, quo os 
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pareceres do Consellio de Estado sao collecci na- | 
dos e distribuidos em volumes, pelo menos quan- 
to a secqao de fazenda de que faqo parte. 

0 Sr. Visconde do Cruzeifo : — Apoiado. 
0 Sr. Candido de Oliveira : — Mas nao tem 

sido distribuidos pelos senadores e pelos 'epu- 
tados. 

0 Sr. Dantas : — Quauto a distribuigao nao 
sei como e leita ; aclio que os deputados e se- 
nadores devem ter um exemplar de cada volume 
que se imprimir, nao so dos trabalhos da seccao 
de fazenda como dos de cada uma das outras 
secqoes. 

0 Sr. Candido de Oliveira : —Apoiado. 
0 Sr. Dantas : — Ja se ve que, sobre esses 

dous pontos, eu nao tinba necessidade de tomar 
a palavra, porque estou de accordo com os honra- 
dos collegas que me precederam, e alem disto, 
durante a actual sessao, estou com o proposito, 
salvo uma ou outra vez em que o devur, como 
agora, me obrigue, de ouvir e tomar parte o 
menos vezes possivel nas discussdes do Senado. 

0 que me trouxe a discussao foi a necessidade 
de rectiflcar uma apreciaqao a raeu ver injusta, 
de alguns senadores e especialmente do meu 
honrado amigo que neste momento esta a mi- 
nha direita. ( 0 Sr. Candido de Oliveira. ) 

S. Ex., referindo-se ao trabalho da verificagao 
de poderes e expedigao de diplomas, alludlu a 
uma consulta do Conselho de Estado, a qual 
attribuiu as duplicatas de diplomas que se tdm 
dado. 

Mas nao ha maior injnstiga, como espero de- 
monstrar ao Senado. 

Segundo a consulta a que alludiu o honrado 
senador, o governo, representado entao por mim 
como Ministro do Imperio, provocado por uma 
consulta de um distincto magistrado desta capi- 
tal, reuniu as secqoes do Imperio e Justiqa do 
Conselho de Estado, para esclarecer um ponto, 
isto 6, si as juntas tinham o arbitrio, na apura- 
qao das authenticas, de escolher antes uma do 
que outra, quando Ihe fossem presentes mais de 
uma. 

A lei eleitora! de 1881 foi, atd onde huma- 
namente era possivel, previdente nas caute- 
las que tomou com o intuito de evitar toda e 
qualquer duplicata ; em cada uma de suas dis- 
posiqoes, na organisaqao das mesas, no recebi- 
mento de cedulas, na apuraqao de votos e aflnal, 
na apuraqao das authenticas, tomou taes pro- 
videncias, que parecia impossivel que houvesse 
uma junta eapaz de sahir daquillo que estava 
taxativamente determinado em lei. Depois das 
providencias assim claras e precisas, a mesma 
lei, antes de chegar a apnraqao das authen- 
ticas, dispoz o seguinte (le) : 

« Art. 15. § 12. Nao sera valida qualquer 
eleiqao feita perante mesa que nao for organi- 
zada pela forma estabelecida nos paragraphos 
anteriores. » 

A questao nao pode ser apreciada simplesmente 
em abstracto ; ella prende-se ao debate, que 
deve ser feito apreciando-se cada um dos artigos 
da lei; para ver ate onde as secqOes do 
Conselho de Estado foram ou nao justas, foram 
ou nao coherentes com o principio consagrado 
em lei, para nao admittir duplicatas, mas im- 
pedil-as de accordo com a mesma lei. 

Si a lei manda considerar como nao existente 
toda a eleiqao feita por mesas nao organizadas de 
accordo com as disposiqhes respectivas, fucil era 
a tarefa de quem tivesse de apreciar as authen- 
ticas : nao tinha mais do que veriflear, pela sua 
composiqao exterior, as mesas donde vinham as 
authenticas, sem entrar no exame da legitimi- 
dade da eleiqao em si, para decidir-se pela au- 
thentica proveniente daquellas mesas cuja com- 
posiqao exterior tivesse obedecido ao que estava 
determinado cm lei. 

Para este effeito veja o Senado como se ex- 
prime a lei : 

« Art. 18. Na apuraqao, a junta se limitara a 
sommar os votos menoionados nas dilferentes au- 
thenticas, attendendo sdmente as das eleiqoes 
feitas perante mesas organizadas pela forma do- 
terminada nos §§ 7° a 11 do art. 15, procedendo 
no mais, etc.» 

Ora, parece que, depois disto, nao devia haver 
duvida alguma ; mas houve,etanto que o juiz de 
direito desla capital submetteu ao governo uma 
consulta, porque um eleitor da freguzia de Santa 
Rita pedia que se entrasse no exame da legiti- 
midade da eleiqao, etc. 

0 governo, no intuito de fazer vingara lei, e 
so nesse intuito,ouviu as secqoes do Conselho de Es- 
tado, e estas, quese compunham dosSrs.Jaguary, 
Abaete, Nitheroy, Bom Retire, Paulino o Tei- 
xeira Junior, consultaram desta forma (IS) . 

« A disposiqao desse artigo em seu comeqo, 
sendo terminante para que a junta se limite a 
sommar os votos mencionados nas differentes au- 
thenticas, nao permitte supper que nas palavras * 
subsequentes, que completam e tornam exequivel 
em todas as hypotheses este preceito, o con- 
trariasse, annulando-o inteiraraente. 

« As expressOes — attendendo somente as das 
eleiqOes feitas perante mesas organizadas, de 
conformidade com as disposiqOes da secqao I1 

deste capitulo —,em vez da autorizarcm urn ar- 
bitrio novo e nunca usado nas anteriores apu- 
raqoes, consagram salutares restricqOes a inter- 
venqao commettida a junta apuradora para o 
conhecimento do resultado da votaqao. 

« De outra sorte o Regulamento nao se confor- 
maria com a determinaqao expressa da lei, assim 
concebida : Na apuraqao a junta se limitara a 
sommar os votos mencionados nas differentes au- 
thenticas, attendendo somente as das eleiqoes fei- 
tas perante mesas organizadas pela fbrma deter- 
minadanos §§ 70e 11° do art. 15, procedendo 
no mais como dispOe a legislaqao vigente. 

« A palavra — forma — de que so serve a lei, 
nao pode autorizar investigaqao que nao se reflra 
a composiqao exterior das mesas, pois que o co- 
nhecimento da legitimidade da eleiqao 6 priva- 
tive, pela Constituiqao, da camara rcsp6ctiva.» 

A lei d o regulamento, assim como o regula- 
mento 6 a lei no seu es. irito. 

Este ponto, portanto, lica liquidado. 
0 Sr. Candido de Oliveira ; — Deu direito as 

juntas de nao conhecerem de certas eleiqOes. 
0 Sr. Dantas : — Mas nos nao podemos argu- 

mentar sinao apreciando o facto, e o facto era 
um confiicto entre os membros da junta, para se 
conhecer de eleiqSes feitas em mesas boas o feitas 
em mesas ftao organizadas de conformidade com 
a lei. 
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Tinhamos do resolver perante ura facto, tinha- 
mos do sahir do difflouldades aprosentadas, e as 
secgOes resolveram e resolverarn muito bom; 
sinto-mo satisfoito em poder honrar o modo pop 
quo os illustres consellieiros, em sua maioi'ia ja 
mortos, cousultaram sobro a questao, e em poder 
recordar aqui o que se passou entre mim e elles. 
0 nosso pensamento niio foi sinao cortar a dilfi- 
culdade presente e fochar a porta a futur.is 
fraudes da lei. Sendo assim, as secgSes disseram 
que as juntas niio tinham sinao que apurar as 
authentic is de mesas organizadas de conformi- 
dade com a lei; as das mesas que nao fossem 
assim organizadas nao erarn apuraveis. 

Estavamos na hypqthese de ver o meio de fazer 
curaprir a lei; e o meio de fazer cumprir a lei era 
declarar que as juntas nao podiam sinao sommar 
os votos, materialmente fallando, daquellas actas 
que tivessem as formalidades exteriores prescri- 
pt as na lei. Nao podem sahir dahi sem a maior 
mjustiga. 0 que se disse foi isto;—" Na apura- 
gao, as juntas se limitarao a sommar os votos 
mencionados nas differentes authenticas, atten- 
dendo as eleigoes organizadas de conformidade 
com as disposigOes taes e taes da lei ". Logo, as 
authenticas que nao estivessem organizadas de 
conformidade com essas disposig3es, nao podiam 
ser aceitas; e 6 isto consdante com a disposigiio, 
a que ja me referi, da lei. Portanto, por este 
lado as secgOes nao innovaram cousa nenhuma; 
indicaram a lei o aconselhnrmn que olla fosse liel- 
mente executada. 

Ha muita injustigi naquelles que, referindo-se 
a ossa respeitavel corporagao, a quo eu me honro 
de pertencer, o fixzem, nao direi com menosprego, 
mas com uma certa desconflanga. Essa corpora- 
gao,que vem de longos annos, tem feito muitos e 
relevantissimos sorvigos ao Estado; entrega-se 
com a maior solicitude, com a maior imparciali- 
dade e isengao de quaesquer paixOes partidarias, 
ao desempenho do sen dever : e a alta adminis- 
tragiio do Estado poderi dizer, nos documentos 
quo ahi estao nos nossos Annaes, e em muitos 
trabalhos dessa mesma adrainistragao, ate onde 
o Conselho de Estado auxilia e esolarece o governo 
na sua ardua missao de dirigir os negocios publi- 
cos. Eu sei que o meu nobre araigo, senador por 
Goyaz, tem um certo teiro por essa corporagao ; 
mas, on ella se chame Conselho de Estado, ou 
venha a ter de futuro qualquer outro nome, o que 
6 certo 6 que na alta administragao do Estado, 
devo sempre existir uma corporagao dessa ordem 
para auxiliar o governo na gerencia dos negocios 
publicos. 

0 Sr. Candido de Ouveiha Niio se segue 
que ella seja infallivel. 

0 Sr. Dantas Mas quem disse isso ? 
0 Sr. Silveira da Motta:— Eu hei de justi- 

flear o teiro. 
0 Sr. Dantas Nao tome a ma parte. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Hei de tomal-o 

no sentido grammatical. 
0 Sr. Dantas:— Si o nobre senador quizer, eu 

retire atb a palavra. 
Agora varnos a segunda questao. • 
Devo dizer ao Senado que o decreto que expedi 

tratou sdmente desta primeira hypothese. 
0 Sr. Candido de Oliveira :— V. Ex. nao 

tem responsabilidade nenhuma no resto. 

0 Sr. Dantas Eu acho-me moralmente 
obngado a explicar o meu procedimento. 0 de- 
creto que expedi limitou-se a esta primeira 
parte (IS): 

«. Devendo a junta apuradora limitar-se a 
sommar os votos menciona los nas differentes 
authenticas, como b expresso no art 177 do regu- 
lamento, sdmente na hypothese do Hie serem 
presentes mais de uma authentica da mesma 
eleigao, compete-lhe proceder nos termos do linal 
do citado artigo, sommando os votos da autlientica 
da eleigao feita perante a mesa organizada na 
forma d i lei, com exclusao dos outros. » 

Si eu, em vez de dizer isto, dissesse, por 
exemplo — as juntas inspirando-se nos senti- 
mentos de ju-higa, emais isto e mais aquillo, es- 
colherao —, entao e que as duplicatas surgi- 
riam. 

Mas, examinemos o segundo caso. 
A lei eleitoral, qnando tratou daapuragao para 

a expedigao dos diplomas, quiz quo estaapuragao 
fosse feita por uma junta, que se comporia do 
juiz de direito e dos presidentes das mesas elei- 
toraes respectivas. 

0 Sr. Leao Velloso :— Sem voto de quali- 
dade. 

0 Sr. Dantas Vamos argumeutar 6ona-/hfe. 
A lei entendeu que o juiz de direito, como homem 
da lei, como magistrado habituado a applicar a 
lei, devia nao so fazer parte da junta, como pre- 
sidil-a ; e nao admittiu hypothese alguma em que 
a proseuga desse magistrado ou do sen substituto 
legal pudesse ser dispensada para o processo da 
apuragao da eleigao. E' assim que a lei dizo 
seguinte : 

« Art. 18. 0 juiz de direito, que exercer juns- 
dicgao na cidade ou villa designada pelo go- 
verno para cabega do districto eleitoral, ou em 
caso do falta o seu substituto formado em direito, 
ou tinalmente, ma falta deste ultimo, o juiz de 
direito da comarca mais vizinha, compora com 
os presidentes das mesas eleitoraes uma junta 
por elle presidida, a qual fara a apuragao geral 
dos votos das diversas eleigSes do mesmo districto 
para deputado a Assemblba Geral ou membros 
das assembldas legislativas provinciaes. 

«§ 1.° Na cidade, onde houvor mais de um 
juiz de direito, sera presidente da junta apura- 
dora o mais antigo, tendo preferencia o de mais 
idade, quundo for igual a antiguidado; o segundo 
a mesma regra serao substituidos uns pelos outros 
no caso de falta ou impedimento.» 

Esta o outras disposigoesda lei mostram a sa- 
ciedade quo ella nao admittiu hypothese alguma 
em quo uma junta apuradora pudesse funcclonar 
para a apuragao da eleigao de um districto o ex- 
pedigao do diploma, sem a presenga do juiz de 
direito do respective districto eleitoral, ou na 
sua falta, do substituto, mas substituto formado 
em direito, homem de lei. Quando se ausentar ou 
faltarem outros membros da mesa, o mesmo juiz 
do direito, de conformidade com a lei, convoea 
quem deva supprir essas faltas. 

Nesta hypothese e sob este ponto do vista, te- 
mos nos de considerar a seguinte questao ; e 
possivel que uma junta se possa considerar tal 
sem a presenga e presidencia do juiz de direito? 

Um Sr. Senador Nao. 
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0 Sr. Dantas: — Si me respondem pela ne- 
gativa, respondem bem, porque, a nao ser assim, 
& si na apiirngao os individuos que formam a 
junta divergissem entre si, teriamos nao dupli- 
cata, mas triplicata de diplomas. Sendo assim, 
digo eu, dadas as hypotheses de dirergencias na 
apuraQao das authenticas, querendo uns que fos- 
sem apuradas aquellas que o nao podiam deixar 
de ser a vista da lei, e outros aquellas que o niio 
podiam ser pela mesrna lei, nao se ehegando a 
accordo... 

0 Sr. Candido de Oliveira:—0 voto da maio 
ria e o que decide. 

0 Sr. Dantas;— Isso e admittir a duplicata. 
{Ha diversos apartes.) 

A mesa nao pode fazer siuao aquillo que esta 
na lei e a lei d tao taxativa neste ponto que nao 
pode admitiir duas opinides. 

Si o juiz de direito chamar em substituiqao da- 
quelles que querem tumultuosamente commet- 
ter uma fraude, outros para que a lei seja ex- 
ecutada, teni cumprido n sen dever. Ojuiz de 
direito tern mais responsahilidado ; si elle sa- 
hir do cumprimento da lei, a sua responsabili- 
dade se fara effectiva pelo governo. E' um ma- 
gistrado extranho ao processo eleitoral, que nao 
ligurou nelle directa ou indirectaraente, que e 
o representante vivo da lei que applica, e que 
jamais deve consentir na expediqao de um di- 
ploma aquelle que, pelas disposigoes, expressas 
da lei, o nao devepossuir. (Ha dioersos apartes.) 

0 que niio se deve querer d que as mesas, 
pondo de parts as leis, procedam levadas pelas 
suas paixOes ; e foi neste principio que se ins- 
piraram os illustres cidadaos que assignaram 
esta consulta; eram homens provectos, que ti- 
nham como nos, pelo menos, igual interesse 
em que a eleigao losse escoimada de vicios e do 
fraudes. 

Mas, pergunto eu: o que d uma junta sem pre- 
sidents ? (Trocam-se apartes.) 

0 que se quiz evitar foi a anarchia; foi que 
uma junta pudesse em seu proprio seio dividir-se 
e subdividir-se, formando tantas juntasinlns 
quantos fossem os interessados na eleigao e na 
expedigao de diplomas, servindo-se de authenticas 
falsas. 

Kste foi o pensamento predominante da con- 
sulta; e nao se achandb presento nenhum dos 
seus illustres signatarios, eu me honrei ainda 
hoje tomando a palavra para a defender. 

Vozes:— Muito bem. 
Nao havendo mais quern pedisse a palavra, en- 

cerrou-se a discuss ao. 
Posto a votos, foi approvado o requerimento. 

PEDIDO DE INFORMAgSES 

O Si*. Silveii-a. tla Motta :— Sr. 
presidents, acho-me muito incommodado, mais 
do que estava, quando a primeira vez Hz o es- 
forgo para enunciar a minha opiniao na dis- 
cussao do projecto sobre Bancos. 

Nao poderei por isso tomar parte nessa dis- 
cussao, como desejava principalraente hoje, por- 
cjue, quando se puzer em discussao aquelle pro- 
jecto, hao de ser lidas tres emendas quo offered 
ao art. 1° e que precisam de elucidagao. 

Parece-me, porem, que se vai repetir o grave 
inconveuieute do proSeguir essa discussao im- 
portantisaima sem :8eja ouvida a opiniao 
do governo, correnddHfe atd o risco de ver ap- 
provado em 2a discussSo oste projecto sem que 
o governo diga uma palavra, si o aceita ou nao 
aceita ; entretanto, nao queremos discursos, 
nao se precisa grande preparagao, basta que o 
governo diga si concord i na autorizagao para 
os Bancos de emissao convertivel em papel, para 
os Bancos de papel por papel. 

Si o governo se pronunciar, mesmo sem dis- 
curso.ja nos podemos marchar com mais seguranga 
no nosso voto a respeito do projecto, porque, 
como eu disse e hontem mais illustradamente 
repetiu o meu particularamigo, senador pela pro- 
vincii de Minas, si este projecto passar no 
Senado sem que o governo tuja nem muja, o que 
acontecera ? 

E' que o governo, si for adverso a idda ou 
julgar que ella depende do complemento, podera 
inutilizar os esforgos do Senado, tilo patriolicos 
como sao, fazendo cahir na Camara aquillo que 
nos, comos olhos em Deus, tivermos feito aqui. 

Eu nao sou dosquedao muito pelas opiniOes 
dos governos; esta introduzida esta linguagem 
viciosa do parlamento—que o governo 6 quern 
sabo mais, e quern tem mais in°ormag5es, 6 quem 
tem mais interesse, d quem tem a direcgao destas 
casas; tem passado esta linguagem quo ocoulta a 
primazia do governo dianto do parlamento, e eu 
nunca fui desta escola, nao dou muito por isso; 
mas estou vivendo nesta familia, nao posso deixar 
de contagiar-me no virus, que se tem introdu- 
zido. 

0 Sr. Dantas:—Ha nma responsabilidade que 
e so do governo. 

0 Sr. Stlveira da Motta:—Mas eu descango 
na minha responsabilidade, nao descango na dos 
outros, que me nao importa. 

Assim, com quanto eu nao seja dessa escola, no 
caso presente me pareee indeclinavel a necessi- 
dade de ouvirmos a opiniao do governo, 
muito mais porque, ao mesmo tempo que o Se- 
nado esta iniciando aqui um projecto de emissao, 
o governo esta iniciando oatro na Camara dos 
Deputadosem sentido diverse... 

0 Sr. Thomaz Coelho (mimsD-o da guerra) :— 
Naoapoiado; niio sao cous is distinctas. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Sao tao distinctas 
que sao diversas ; ninguem confunde bancos de 
emissao com bancos hypotbecarios para garantia 
immobiliaria. Portanto, nao pensem que a opi- 
niao publica esta tao descuidosa do que se passa 
no parlamento, quo nao olbo para esta especio de 
contradicgao :—o governo furta-se no Senado a 
dar sua opiniao sobro bancos do circulagao, e ao 
mesmo tempo vai a Camara dos Srs. Deputados e 
propOe uma cousa diversa. 

Ora, eu sei que essas duas croagOes, segundo 
as condigoescom que forcm feitas, atd podem au- 
xiliar-so mutuamente, 6 verdade; mas, quando 
se propOe uma independente da outre, ha risco 
de alguma contradicgao e de algum embarago 
entre uma e'outra. 

0 quo receio d que o governo, suggerindo a 
idea de auxilios a lavoura, que sao pedidos em 
gritos descompassados, atd republicanos, queira 
acalmar essa grita com esses emplastros que offe- 
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roceu para socogar essa opiniao trefega, indis- 
creta e anarchica, que se esta promovendo no 
paiz para mystificar a lei de 13 de Maio. Tenho 
muito medo do que sub cinere destes projectos, 
alias theoricamente bons, nos venha alguma so— 
mente de mystiflcaqao da lei de 13 de Maio. Hei 
do estar muito alerta, porque estou muito des- 
conflado do quo por esse meio querem talvez neu- 
tralizar effeitos da lei que devem ser outros, nao 
estes. 

A minlia dosconti mpa funda-se nessa circum- 
stancia do co-proposigao do projectos da mesma 
natureza, mas diversos nos meios, nas condipoes. 
em ambas as Camaras no mesmo tempo, quando 
o governo nao tern querido dar opiniao sobre o 
projeoto do Senado. 

Perd6e-me o hbnrado Sr. Presideute do Con- 
selho ; S. Ex. nao esta presente ; mas esta o lion- 
rado Ministro da Guerra a quern me dirijo... 

0 Sll. Thomaz Coeliio (ministro da guerra): — 
E que esta ouvindo com muita attenpao a V. Ex. 

0 Sr. Silveira da Motta:—.. .porque 6 soli- 
dario e estara prompto talvez a satisfazer esta 
curiosidado do Senado. 

Corao dizia, pordde-me o nobre Presidente do 
Conselho : mas S. Ex. nao tern querido dar opi- 
niao. .. 

0 Sr. Thomaz Coemio (ministro da guerra): — 
S. Ex. ja declarou da tribuna que opportuna- 
mento havia de emittir a sua opiniao : e com- 
pareceria hoje a sessao si nao estivesse iiicomrao- 
dado. 

O Sr. Silveira da Motta:— Estou certo 
disto. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra): — 
Asseguro a V. Ex. que hontem a noite estava 
muito iucommodado. 

0 Sr. Silveira da Motta;— Incommodado 
talvez mais do que S. Ex., acho-me eu e estou 
aqui. 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 
E' quo V. Ex. torn uma natureza privilegiada. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Nao duvido e 
agradepo a Deus. Mas querojustilicar-me, para 
nao parecer que fapo uma recriminapao ao Sr. 
Presidente do Conselho... 

0 Sr. Thomaz Coelho (ministro da guerra):— 
Estou respondendo a V. Ex., porque me fez a 
lionra de dirigir-se a mim. 

O Sr. Silveira da Motta .—Sim, senhor; 
mas quero fazer sentir que nao d uma reerimi- 
napao que dirijo ao Sr. Presidente do Conselho. 

Quando o illustrado senador por Minas Geraes, 
o Sr. Alfonso Celso... desculpe-me S. Ex., por- 
que ainda nao estou muito certo nas chrismas e 
ollas sao tantas que S. Ex. ha de relevar-rae 
isto... quando o nobre senador por Minas, o Sr. 
Viscondo de Ouro Preto, fez a segunda explanapilo 
do projecto, porque a primeira foi apresentada 
pelo nobre sen ulor pelo llio de Janeiro, S. Ex. 
com muita razao insistiu na necessidade da opi- 
niao do governo; o Sr. Presidente do Con- 
selho pediu a palavra e o Senado ficou ancioso 
esperando a resposta que, conforme agrammatica, 
devia ser no caso em que se fez a porgunta. 

Ora, a pergunta do nobre senador por Minas 
era para se responder; o governo concorda ou 

nao. A anciedade, pordm, do Senado foi illudida, 
porque o nobre Presidente do Conselho comeqou 
por estas palavras; eu nao venho dar opiniao 
sobre o projecto em discussao. Ora, justamente o 
que setinha perguntado era quala opiniao do go- 
verno; mas o nobre Presidente do Conselho disse 
que nao vinha dar opiniao sobre o projecto e entao 
cqntou ao Senado 03 estudos e as diligencias que 
tinha feito para organizar projectos de auxilio a, 
lavoura, deu-nos uma idda desses estudos, disse- 
n°3./I110 havia de apresentar projectos; 0, com etfeito, apresentou um agora. 

Mas, naquella occasiao, o que nos esperavamos 
era a enunciagao de sua opiniao breve a favor ou 
contra. 

Este projecto que se discute no Senado d um 
systema, e a proposU apresentada na Camara 
dos Deputados d outro systema. Queremos saber 
qual delies d o que 0 governo prefere ou si quer 
ambos. 

0 Sr. Presidente:—V. Ex. permitta-me uma 
observaqao. V. Ex. pediu a palavra para um 
requerimento 0 esta discutindo o projecto de 
baneos de emissao. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Mas eu nao 
estou discutindo o^ projecto. V. Ex. esta enga- 
nado; estou justiflcando um requerimento que 
quero fazer pan provocar a opiniao do Sr. Pre- 
sidente do Conselho. 

OSr. Presidente:—Neste caso, devo prevenir 
a V. Ex. de quo a hora esta quasi acabada. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Eu vou mandar a 
mesa 0 men requerimento. 

0 Sr. Presidente;—Nao interrompo a V. Ex. 
Fago esta observagao para V. Ex. resumir-se. 

0 Sr. Silveira da Motta .• — Como disse, es- 
tou fundamentando 0 meu requerimento, para 
obter certas informagSes do governo a respeito 
da emissao da moeda de prata. 

0 Sr. Ministro da Fazenda, no seu relatorio, 
apresentou certas iddas a respeito de bancos e 
emittiu opiniao favoravel a unidade bancaria, a 
creagao de um banco nacional. Nessa occa- 
siao disse quo achava alguns inconvenien- 
tes na organizagao destes bancos de que tra- 
tamos, e concluiu dizendo que, por emquanto, 
havia uma circulagao de perto de 19.000:0008 
do bilhetes de 500 rs. atb 2$000; que se podia 
aproveitar a occasiao favoravel do mercado 
da prata para substituir esse papel miudo de 
500 reis e de 2$ por moedas de prata do mesmo 
valor. 

Eis 03 fundamentos do meu requerimento ; 
quero pedir informagOes a x'espeito desta prata, 
a respeito das iddas do nobre ministro quanto ao 
meio circulante. 

Vou mandar a mesa 0 meu requerimento, 
mesmo porque ja nao posso fallar. 

Vein a mesa 0 seguinte 

Requerimento 

«. Requeiro que o governo in forme si ja deu 
alguma providencia para a substituigao do papel- 
moeda do 500 rdis a 2§ por moeda de prata.—S. 
R. — Silveira da Motta. » 
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Fol lido e ficou sobre a mssa para sor apoiado 
na sossao seguinte, visto ja ter p.issado a liora 
designada para apreseiitaQao de requerimentos. 

PRIMEIRA FARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCOS DE EMXSSAO 

Continuou em 2a discussao com as emendas offe- 
recidas o art. 1° do projecto do Senado, lettra E 
de 1887, sobre bancos de emissao. 

Foram lidas, apoiadas e postas conjunctamcote 
em discussao as seguintes 

Emendas ao art. 1" 

1 .a Era logar das palavras — Bancos de depo- 
sito e descontos — diga-so : As corapanhias auo- 
nymas que se propuzerem a fazer operagOes baa- 
carias. 

2.a' A autorizagao para emissao so podera ser 
concedida por acto legislativo. 

3.a No easo de ser concedida pelo govorno (caso 
nao p >ss ir a emenda antecedente), nao podera 
este autorizar emissoes para a capital do Imperio 
sinao atd ao deposito de 100 mil contos; e palos 
outros 100 mil serao concedidas autorizagOes para 
incorporagaode bancos nas provincias.— S. R.— 
Silveira da Motta. 

OSr. Silvoii*a >Xartin.s:—Sr. pre- 
sidente, eu sou de opiniao inteiramente contraria 
a do illustre mestre que ha pouco fallou, e por 
isso venho fazer um requerimento de adiamento. 

No systema de um governo popular em sua es- 
sencia, uma vez que a responsabilidade das Ca- 
maras 6 absolutamente illusoria e sbmente poli- 
tica perante seus constituiutes, entendo que 
aquelles que tem a verdadeira responsabilidade, 
e estes sao o governo, tem tambem a seu turno 
a iniciativa de todas as medidas que a experiencia 
e as circumstancias demonstram serem neces- 
sarias. 

For isso, Sr. presidente, sustento sempre que 
o governo, ainda que nomeado pela Coroa, 6 vir- 
tualmente uma eleigao, uma coramissao das Ca- 
maras, e que a elle pertence estabelecer medidas, 
conbecer o raal e remedial-o; norque, si nao 6 
possivel o governo por uma collectividade como 
a das Camaras, o certo d que estas o delegam a 
uma commissao executiva de seus merabros, que 
e quem pratica o governo. A nomeagao 6 da 
Coroa ; mas isso nao e mais do que reunir o ele- 
mento legislativo com o elemento executive, e 
como nao pode haver governo sinao com o apoio 
da maioria parlamentar, 6 claro que a este go- 
verno, commissao da maioria, cabe a iniciativa 
de todas as medidas, porque, si as Camaras lica 
o direito de legislar, ao governo cabe a respon- 
sabilidade da oxecugao. 

Quando o governo nao tem energia p ira ex- 
ecutor, nao tem nlhos para enxergar, entao as 
Camaras tiram-lhe a sua conflanga, e collocam 
no governo outros que saibam desempenhar a 
commissao. E' assira que se estabelece este me- 
canismo do regimen parlamentar; nao 6 o parla- 
mento executando directamente, mas delegando a 
sua superioridade, em nome do seu partido, dele- 
gando o poder, a execugao e as suas attribuigOes, 

para que o ministeriorepresente justaraente o go- 
verno da nagao pela nagao. 

Si assim nao fosso.o governo nao seria nacional, 
seria da Coroa; para queo governo seja da nagao 
pela nagao, e preciso que seja fabric ido entre os 
seus represeutantes immediatos. A opiniao do no- 
bre senador daria em resultado ou o absoiutismo 
ou a democracia absoluta, o cezarismo; seria como, 
em Roma, Cesar acclarrndo polas trop;s, ou em 
Frangi, Napoleao acclamado pelo suffragio uni- 
versal . 

A liberdade nao consiste nemno sulTragio uni- 
versal nem no parlamento.consisto principalmente 
na distribuigao de [wdores. Imagine o nobre se- 
nador que cada um de nds inicia um projecto. 
Mas qual d a orientagao? Qual d o systema? Si 
esses projectos nao se incorporarem n'um piano 
de iddas, como d que hao de ter effectiviuado ? 
Nao d possivel. 

Demais o Governo, que nao precisa tor maioria 
no Senado, precisa ter maioria na Camara. Como 
hevemos nds de legislar hoje para um governo, 
que tem maioria na Camara e que pode nao quo- 
rer o nosso projecto ? 0 projecto seria necessaria- 
mente derrotado. 0 regular d que estes projectos 
sejam inici Mos na outra Camara ; mas, si o forem 
no Senado, d preciso que sejam de accdrdo com o 
Governo, e este flque obrigado a acompanh il-os : 
d esta a garantia da sua passagem na outra Ca- 
mara. Do contrario perdemos o tempo, legislando 
aqui. E' preciso que o Governo diga si querou nao 
o projecto. Si o Governo disser — nao quero—, 
nds podemos v.otal-o, mas votamos como uma ma- 
nifestagao de opposigao. Ainda si o Governo dis- 
sesse que queria o projecto com estas ou aquellas 
raodiflcagdes, e nds as votassemos, o nosso tra- 
balho poderia terutilidade. Comtudo, repito : os 
projectos de reforma devem vir da iniciativa da 
outra Camara, e o Senado deve ser uma Camara 
de revisao, de aperfeiogamento. 

E' por isso que eu, embora puizesse fazer al- 
gumas observagdes sobre o projecto, nao as fago, 
visto que, nem ao menos esta presente o honrado 
Ministro da Fazenda, a cuja pasta pertence esta 
materia. Nem so diga quo o governo esta repre- 
sentado. A especialidade de cada uula das pastas, 
a coraplexidade das funcgdes da administragao e 
tal, que nao ha faculdade; tao poderosas, que 
nao sejam absorvidas por qualquer das materias 
de uma pasta. Assim se oxplica a repirtigao do 
trabalho. Ainda que eu reconhega, como reco- 
nhego,a protlciencia do nobre Ministro da Guerra 
nesta materia, 6 certo que nao Ihe flcava bem 
toraar a precedencia sobre o seu collega Ministro 
da Fazenda e Presidente do Conselho, que re- 
presentaa politica, as grandos conveniencias do 
gabinete. E', pois, ossencial a presenga do honrado 
Ministro da Fazenda, assim como nds pedimos a 
presenga dos ministros, que sao deputados, quando 
se discutem materias das suas pastas. 

Nao poderei discutir o projecto emquanto nao 
estiver presente o Sr. Ministro da Fazenda e 
emquanto S. Ex. nao disser terrainantoraente si 
aceita ou nao o projecto e com quo omendas. Por- 
que, Sr. presidente, permitta-se-me a franqueza; 
comparando este projecto com aquelle que hon- 
tem foi apresentado na Camara. acho de muita 
mais imraediata necessidade este do que aquelle, 
mesmo porque aquelle, quando puder ser uma 
realidade, nao o sera sem esto.Eu tivo occasiao de 
manifestar-me em um aparte ao nobro senador 
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sem a qual nada vale constituir-se a propriedadei 
cujo direito fxcaria indefeso. 

Nao receia voltar a questao que per mais de 
uma vez tem procurado elucidar. Goethe disse 
que, ao defender-sea verdade, nao se deve temer 
a reproducqao de arg-umentos e de palavras, por- 
(luo o erro tambem se reproduz debaixo de uma 
inflnidade de fbrmas. 

0 nobre Ministro da Guerra abre excepqao no- 
tivel na serie dos rainistros que ultimamente 
tem gerido a pasta hoje a cargo de S. Ex. Pro- 
cura o hourado Ministro estudar as questoes mi- 
litares a luz da sciencia moderna; mas difflcil 
Ihe sera atinar com o bom caminho, rodeado, 
comoseachaS. Ex.,de repartigoes em condi- 
goes menos proprias para uma boa administragao. 

Uestas repartigOss algumas sao constituidas por 
paisanos, em outras entrain militares, mas ainda 
estes sao paisanos fardados, pois que como taes 
devem ser considerados os militares que, fora 
de seus corpos, se demoram 10, 15 e atb 20 
annos'dirigindo repartigOes. Assira e, que para 
a presidencia da provincia de Santa Catharina 
foi nomeado o coronel Fausto de Souza, que por 
cerca de 20 annos esteve dirigindo o Laboratorio 
Pyrotechuico do Campinho. 

0 Su. Escragnolle Taunay : — Foi uma 
prova de alta confianga a esse militar. Argu- 
mentando por este modo V. Ex. fechara o 
parlaraento aos membros do exercito. 

0 Sr. Henrique d'Avila nao contests os 
meritos do nomeado, nem a conflanga que nolle 
deposita o governo e apenas mostra que quando 
todos os dias se falla em afastar da poli- 
tica o exercito, e um militar que se escolhe 
para delegado politico do ministerio. Nao acha 
razoavel que do soldado, que tem fuucgSes 
sociaes bem deflnid is, pela natureza da sua hon- 
rosa carreira, queiram fazer um politico mili- 
taule. Demais nao ha negar que vinte annos 
separado do exercito, o funccionario de quern 
se trata, nao d mais um militar, no sentido 
technico da palavra. 

Outro exemplo citara dessa prejudicialissima 
praxe que das lileiras e do oxercicio pratico 
da profissao arreda offlciaes, alias de rnereci- 
mento : allude ao director do Arsenal de Guerra, 
o Sr. Moraes Ancora, que ha perto de 16 an- 
nos dirigeesse estabelecimento. 

0 Sr. Thomaz Cobi.ho : — Onde tem pre,tado 
relevantissimos servigos. 

pelo Jtio de Janeiro, quando estabelecia a classi- 
iicogao de bancos hypothecarios, bancos agricolas 
e bancos de emissao : sem emissao o que d que 
querem fazer com os bancos hypothecarios ? De- 
mais as provincias podem criar os baqcos hypo- 
thecarios ; estao habilitadas para isso; mas "nao 
podem crear os bancos de emissao, porque isso 
pertence ao governo geral. A primeira neces- 
sidade portanto a que cumpre attender,6 a de nao 
seguir este systema constaute de centralisagao, 
que tem arruinado o paiz e que, si nao for 
mddiflcado, hade afinal perdel-o. 

0 Sr. Silveira da Motta Esta-se augmen- 
tando cada vez mais a centralisagao. 

0 Sr. Silvkira Martins : — Mas 6 isso a que 
nos devemos oppor; e eu declaro que nao ha poder 
hummo hoje capaz do evitnr a descentralisagao 
do paiz, como ninguem pole afinal evitar a 
aboligao da escnvidao, principalmente quando 
parece que em logar de nos adiantarmos, vamos 
retrocedendo. 

Sem ontrar na discussilo do projecto, direi com- 
tudo que algumas emendas que queria apresentar, 
foram ja prevenidas pelo nobre senador por 
Goyaz, como a do art. 1° em relagao a organi- 
sagao dos bancos. (Ha um aparte.) 

Nos Estados-Unidos os bancos do E,tado eram 
bancos emissores. Foi uma medida, nao reslri- 
ctiva, mas reguladora, estabelecida pelo poder 
federal; foi uma resolugao geral para todos os 
bancos. Este b que bo grande principio : a va- 
riedade na unidade, e a unidade na variedade. 

0 Sr. Silveira da Motta:—A organisagao 
dos bancos nacionaes b inuito diversa da dos 
outros. 

0 Sr. Silveira Martins Eu reflro-me ao 
projecto. 0 projecto procura adaptar ao paiz a 
organizagao dos bancos nacionaes dos Estados- 
Unidos, aindaquenaoaacompanhasse em alguns 
pontos em que acho que devia acompanhar. 

Mas, Sr. presidente, estou entrando na dis- 
cussao do projecto, o que nao desejo ; e por isso 
terminando, requeiro o adiamento da discussao 
por 48 horas, atb que o nobre Ministro da Fa- 
zenda possa comparecer eassistir a discussao. 

Posto a votos, foi approvado« requerimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO D1A 

FORCAS DE TERRA 

0 Sr. presidente declarou prejudicado, visto 
achar-se preenchido o lim a que se destinava, 9 
requerimento verbal do Sr. Lima Duarte pedindo 
o adiamento da 2a discussao do art. 1° do projecto 
do Poder Executivo, convertido em prnjecto de 
lei pela Caraara dos Deputados, sob n. 7, do cor- 
rente anno, que fixa as forgas de terra para o 
anno flnanceiro de 1889. 

Proseguiu a 2:' discussao do art. 1° com as 
emendas oflerecidas. 

O Sr. Hoiiricixxe d'-Arvila faz notar 
a coincidencia de se discutirem actualmente no 
Sonado o projecto de bancos e o de lixagao de for- 
gas do terra, aquelle com o intu'to de promover 
a riqueza publica, e este no de protegel-a ellicaz- 
mente. Assim se accentua, por feliz acaso, a nn- 
portancia da boa organisagao da forga publica, 

0 Sr. Henrique d'Avila diz que o honrado 
Ministro antecip uido elogios ao mencionado oifi- 
cial, uao refuta o argumento do orador; que sb- 
mente pondera o grave ineonveniente que para a 
instrucgao do official, resulta de tel-o afastado, 
por longos annos, no conchego e com as vanta- 
geus de um emprego publico, ao passo quo os 
seus camaradas das lileiras percebem raenores 
vencimentos, tem mais penoso trabalho e nao 
raro sao preteridos; por paisanos fardados. Toque 
a todos o que b bom ; escale-se o servigo; o que 
nao pbde b contiuuar o systema de arredar das 
flleiras por tal forma e durante tanto tempo offl- 
ciaes que perdem todo o habito e sciencia dg 
commando. 

A este respeito,cita o caso occorrido em Franga 
quando o coronel Clermant Tonnerre foi_ cha- 
mado a tomar parte nas manobras da Chalens. 
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Esse official, alias distincto, sentiu-se por tal 
modo embaragado na execugao das evolugoes quo, 
consciencioso como era, nao hesitou em dirigir-se 
ao Ministro da Guerra, confessando a sua inhabi- 
lidade para trabalhosque nunca executara e soli- 
citando a sua demissao. 

Estudando a composigao do nosso exercito, 
raostra que se acha elle formado de mercenarios 
nacionaes, denominagao que verdadeiramente 
compete aos chamados voluntavios, que vem en- 
cher as tileiras, nao trazidos pelo amor da patria, 
mas attrahidos pelo eugodo de um premio pe- 
cuniario. Faz ver que esta era tambem a compo- 
sigao do exercito francez antes de 1789, mas entao 
esses soldados eram no tempo de paz constante- 
mente vigiados, o no tempo de guerra marcha- 
vam ao combate compriraidos em filas cerradas, 
de maneira que nao Ities era possivel recuar. 
Com o caracter nacional das guerras do boje, e 
com o moderno systema de combater em linhas 
rarefeitas, semelhantes soldados nao podiam mais 
prestar servigos como antigamente. 

A lei de 1874 chamoua nagao as armas, ado- 
ptando assim o principio constitucional, segundo 
o qual todo cidadao valido tern obrigagao de pre- 
star o servigo militar; mas a dita lei, abrindo 
numerosas exeepgoos paraoscidadaos dinbeirosos, 
falseou aquelle principio. Tal foi o seu grande 
defeito 

0 nobre Ministro disse que o orador desejava 
realizar um ideal de soldado rico, sabio e morali- 
sado. Nao c exacto, o que o orador quer 6 que 
sejam chamados para o exercito todas as classes 
sociaes, segundo a Constituigao do Imperio. Sao 
incalculaveis os bonefleios que se colheriam de 
uma semelhante approximagao em cidadaos de 
diflerentes classes; moralisar-se-iam os menos 
bem procedidos, democratisar-se-iam as classes 
privilegiadas. Em um excellente trabalho que a 
oste respeito publicou o general Trochu, deixou 
demonstrada esta verdade ate a evidencia. 

Tambem nao 6 exacto que o orador queira ma- 
cular o exercito readmittindo os que delle foram 
expulsos para equiparal-os a outros militares. 
Esses expulsos entrariam para companhias de 
disciplina em que desempanhariam os servigos 
mais pesados. Assim ac ibaria o mau exemplo de 
flcarem isentos do servigo militar aquelles que se 
recusaram a bem desempenbar. 

Convicto do que o nobre Ministro acompanha os 
progresses da sciencia militar, ede que, portanto, 
deseja dar ao nosso exercito uma constituigao mais 
em harmonia com a das forgas militares das na- 
g5es adiantadas, o orador, vindo em auxilio do 
governo, elaborou emendas que, infelizmente, pa- 
recem nao ter merecido a acquiescencia do nobre 
Ministro. Pensa S. Ex. que ngssas emendas esta 

. uma reforma radical que nao tern cabida < m um 
projecto como o que sediscute ; mas assim nao 6. 
0 orador respeitou nas suas emendas os princi- 
pios cardeaes da lei de 1874: o que fez foi dar ap- 
plieagao aos mogos inscfiptos, sorteados, e que 
sobram no preenchimento dos claros do exercito. 
Acoitou a guarda nacional organizada tal qual se 
acha e preencheu os sens effeotivos com essas 
sobras. 

Respondendo a apartes do Sr. Ministro da Guerra 
diz que de nenhum modo altera os principios 
cardeaes da lei d 1874, a eraenda que modiflca o 
modo da inscripgao. 0 nobre Ministro pretende 
que o orador falseou os principios da escola liberal, 

entregando ao governo a sorte dos alistados. Em 
primeiro logar assim nao d ; e, depois, nao ha 
que fazer distincgao de oscolas politicas quando 
se trata de um grande interesso nacional — qual 
d a defesa da patria. 

Citando a Revue des cercles militaires, demon- 
stra que em Franga, assim como na Italia, as 
commissoes mixtas de paizanos e militares, tem 
produzido maus resultados ; isto responde ao 
nobre Ministro que julga remediar os defeitos 
do actual processo do alistamento com a substi- 
tuigao do p irocho por um funceionario, que S. Ex. 
diz que nem se quer deve ser militar. 

Quaes os direitos que podem ser offendidos. 
Si a junta militar praticar abusos, o correctivo 

estara nas maos do honrado Ministro. E admira 
que S. Ex. a t 1 ponto se mostre receioso de 
offender o direito individual ante as grandes 
necessidades da nagao, quando por outro lado 
o honrado Ministro nao duvida langar mao do 
recrutamento forgado, isto d, da cagada humana 
com todos os seus horrores. 

Faz diversas consideragoes sobre o estado em 
que se acha o exercito e que deixaria a Nagao 
desarmada no caso de um conflicto com as 
republicas visinhas. 

Acredita que tal conflicto nao se acha na mente 
de nenhum povo americano; mas ha casos em 
que as esping.irdas disparam por si mesmo. 

Arredondo preparava a invasao do Estado 
Oriental ; esteve imminento a declaragao do 
guerra deste Estado a Republica Argentina ; si 
assim desgragadamente fosse, o Brazil naopodcria 
deixarde intervir. 

O maior servigo que se pode prestar a nagao 
tanto d protegal-a com o exercito em tempo de 
guerra como preparar a defesa durante a paz. 
(Apoiados.) 

E', por conseguinte, necessario convencer ao 
nobre Ministro o ao paiz que convdm collocar o 
exercito na sua verdadeira altura, reorganizan- 
do-o devidamente. Neste sentido, torn o orador 
empenhado os seus esforgos e continuara a des- 
empanhal-os. (Muitp bem. 0 orador e comprimen- 
tado.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 
0 Sr . Presidentk deu para ordem do dia 28, 

atd as 4 horas da tarde: 
2a discussao da proposigao da Camara dos 

Deputados, n. 58 de 1886, mandando relovar a 
prescripgao em que incorreu D. Maria Deolinda 
de Azambuja, vmva do capitao do 50corpodo 
cagadores a cavallo Jeronymo Pacheco do Azam- 
buja, para o flm do Ihe ser abonado o respeotivo 
meio soldo desde a data da resolugao legislativa 
n. 2.618 de 8 de Setembro de 1875 ; 

Continuagao da 2a discussao da proposta do 
Poder Executive, convertida em projecto de lei 
pela Camara dos Deputados, sob n. 7 do corrente 
anno, que flxa as forgas de terra para o anno 
financeiro de 1889. 

Levantou-se a sessao as 4 horas da tarde. 
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Acta cm 28 clc Jmilio cle 1888 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE SERRO FRIO 

A's 111/2 horas da manha foz-se a cliamada e 
acharam-so presentes 28 Srs. senadores, a saber: 
Yisconde de Serro Frio, Barao de Mamanguape, 
Godoy, Gomesdo Amaral,CastroCarreira, Correia, 
Candido de Oliveira," Leao Velloso, Lafayette, 
Henrique d'Avila, Visconde de Ouro Preto/ Vis- 
conde de Lamare, Barros Barreto, Barao de .Ma- 
roim, Barao de Pereira Franco, Luiz Felippe, 
Barao de Cotegipe, Marquez de Paranagua, Sil- 
veira Martins, Pereira da Silva, Viriato de Me- 
deiros, Joao Alfredo, ThomazCoelho,Lima Duarte, 
Escragnolle Taunay, Cliristiano Ottoni, Scares 
Brandao e Visconde de Cavalcanti. 

Deixaram do comparecer,com causa participada, 
os Srs. Uckoa Cavalcanti, Barao da Estincia, 
Barao de Mamord, Jagu iribe. Ferreira da Veiga, 
Fausto de Aguiar, Franco de Sa, F. Belisario, 
F. Octaviano, Ignacio Martins, Paes de Mendonga, 
Meira de Vasconcellos, Fernandcs da Cunlia, 
Saraiva, Silveira daMotta, Vieira da Silva, Si- 
queira Mendes, Dmtas, Marquez de Muritiba, 
Paulino de Souza, Ribeiro da Luz, Paula Pessoa, 
Visconde de Bom Conselho, Visconde do Cruzeiro, 
Visconde de S. Luiz do Maranhao, Msconde de 
Sinimbu e Visconde do Pelotas. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Prado e Barao de Souza 
Queiroz. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OlTiciu do Sr. senador Visconde do S. Luiz do 
Maranhao, de27 do corrente mez, communieando 
que por inoommodo de saudo nao tern compare- 
cido as sessoes do Sonado.—Inteirado. 

0 Sr. 2° Secretario deolarou quo nao havia 
pareceres. 

0 Sr. PresidentE declarou que nao podia 
haver sessao por so acharem presentes apenasi 
28 Srs. senadores, aos quaes convidou para se 
occuparem com os trabalhos de suas commissoes 
e deu para ordera do dia 30 ; 

parte, ate as 2 horas da tarda 

2a discussao da proposigao da Camara dos 
Deputados, n. 58 de 1886, mandando relevar a 
prescripgao em quo incorreu D. lilaria Deolinda 
do Azambuja, viuva do capitao do 5° corpo do 
cagadores a cavallo Jeronymo Pacheco de Azam- 
buja, para o flm de Ihe ser abonado o respective 
meio-soldo desde a data da resolugao legislativa 
n. 2.618 de 3 do Setembro de 1875; 

Continuagao da 2a discussao do projecto do 
Senado, letra E de 1887, sobre Bancos de emissao; 

2a parte, as 2 horas da tarde, ou antes, aid as 4 

Continuagao da 2a discussao da proposta do 
Poder Executive, convertida em projecto de le 
pela Camara dos Deputados, sob n. 7 do corrente 
anno, quo fixa as forgas de terra para o anno 
flnanceiro de 1889. 

Xl® em .*10 dc •liiuho <le 1888 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE SERRO FRIO 

SUMMARIO. —Adas—Expediente". —Pedido da 
informagdes.—Requerimento adiado do Sr. Sil- 
veira Marlins. Discurso do Sr. Joao Alfredo 
(Presidente do Conselho). Nao Joi approvado o 
requerimento.— Neijocios do Ceard e a guarda 
nacional. Riscursos dos Srs. Candido de Oli- 
veira c Joao Alfredo (Presidente do Conselho), 
Silveira Marlins e Visconde de Serro Frio. 
Adiamento.— Primeira PARTS da ordem no 
dia.—RelevagCto de prescripgao. Approvagao 
em Ba discussao. Dispensa de intersticio.— 
Bancos de emissao. Discursos dos Srs. Joao Al- 
fredo (Presidente do Conselho), Visconde do 
Cruzeiro e Correia. Adiamento.— Segunda 
PARTE da ordem do dia.— Forgas do terra. 
Discurso do Sr. Candido de Oliveira. Adiamento. 

A's 11 1/2 horas da manha, acharam-se pre- 
sentes 31 Srs. senadores, a saber : Visconde 
de Serro Frio, Barao de Mamanguape, Godoy, 
Castro Carreira, Correia, Fausto do Aguiar, 
Lafayette, Henrique d'Avila, Visconde de La- 
mare, Pereira da Silva, Antonio Prado, Barros 
Barreto, Visconde do Ouro Preto, Barao de Ma- 
roim, Viriato de Medeiros, Marquez de Paranagua, 
Paes de Mendonga, Dantas, Cliristiano Ottoni, 
Visconde do Sinimbu, Jaguaribe, Luiz Felippe, 
Ferreira da Veiga, Leao Velloso, Ignacio Martins, 
Saraiva, Candido de Oliveira, Visconde do Bom 
Conselho, Visconde de Cavalcanti, Barao de Pe- 
reira Franco e Visconde do Cruzeiro. 

Deixaram de comparecer,com causa part'eipada, 
os Srs. Gomes do Amaral, Bariio da Estaucia, 
Barao de Mamore, Franco de Sa, F. Belisario, 
F. Octaviano, Fernandes da Cunlia, Siqueira 
Mendes, Paulino de Souza, Paula Pessoa e Vis- 
conde de S. Luiz do Maranhao. 

Deixou de comparecer, sem causa participada, o 
Sr. Barao de Souza Queiroz. 

Leram-se a acta da ultima sessao e a do dia 28 
do corrente mez, e, nao havendo quern flzosse 
observagoes, deram-se por approvadas. 

Compareceram, depois de aberta a sessao, os 
Srs. Joao Alfredo, Thomaz Coelho, Scares Bran- 
dao, Silveira Martins, Barao de Cotegipe, Mar- 
quez de Muritiba, Escragnolle Taunay, Uchoa 
Cavalcanti, Ribeiro da Luz, Lima Duarte, Vis- 
conde de Pelotas, Silveira da Motta, Vieira da 
Silva e Meira de Vasconcellos. 

0 Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Odlcio da camara municipal da imperial cidade 
de Ouro Preto, provincia de Minas Geraes, do 26 
do corrente mez, remettendo copia da acta da 
apuragao geral da eleigao a que, para preenchi- 
mento da vaga que deixou no Senado o flnado 
conselheiro Linz Carlos da Fonseca, se procedeu 
naquella provincia a 26 de Abril ultimo.— A' 
commissao de constituigao. 

0 Sr. 2° Secretario declarou que nao havia 
pareceres. 

v. n 26 
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PEDIDO DE INFORlIAgSES 

Foi apoiado e posto em discussao o requeri 
mento do Sr. Silveira da Motta, que havia ncado 
sobre a mesa na sessao anterior, pedindo infor- 
magOes sobre si o ffoverno ja deu providencia 
para a substituigao do papel-moeda de 500 rdis a 
2| por moeda de prata. 

O Sr. •' <>:«<> A.lfre<lo (presidente do 
conselho) satisfara a pergunta do nobre se- 
nador por Goyaz, deelarando ao Senado que o 
governo augmentou o pessoal da Casa da Moeda, 
tanto quanto bastasse para serem aviadas as en- 

, commendas de particulares para cunhagem do 
prata. 

Depois, naquelle estahelecimento, se fara a 
cunliagem, por conta do governo, de alguma prata 
que alii existe, mandada vir pelo nobre ex-Mi- 
nistro da Fazenda. 

As iddas que se acham no relatorio do orador a 
respeito da substituigao de notas de 500 a 2.$ de- 
pendem de providencias que ao Poder Legislativo 
compete to mar. 

Observa que, nas nossas actuaes circumstancias, 
em que todos os estabelecimentos agricolas tem 
grande necessidade de dinheiro miudo para pa- 
gar o salario dos trabalhadores, pareceu ao' go- 
verno que, em vez de tratar-se ja e ja do reco- 
Ihimento de notas pequenas ou de sua substitui- 
gao, quando nao ha outra moeda para essa substi- 
tuigao, devia fazer com que houvesse o maior 
numero de notas pequenas, que devem ser pos- 
tas em circulagao dentro de pouco tempo. 

E' o que Ihe cabe informar. Nao vo presente o 
nobre autor do requerimento ; mas crd que isto 
satisfara a S. Ex. 

Nao havendo mais quern pedisse a palavra, en- 
cerrou-se a discussao. 

Posto a votos nao foi approvado o requeri- 
mento. 

NEGOCIOS DO CEAUA E A GUARDA NACIONAL 

O Sr. Oandiclo tie Olivoira,:—Sr. 
presidente, antes de apresentar o requerimento 
para o qual especialmente subi a tribuna, tomo a 
liberdade de offerecera consideragao do Senado o 
seguinte telegramma, expedido da provincia do 
Ceara a mim o a diversos collegas: « 13 liberaes 
com os eonservadores—Ibiapaba constituem maio- 
ria da assemblea ; seis conservadores—Aquiraz 
querem fazer duplicata. Pedim s providencias.» 

_ Nao pensei, Sr. presidente, que tao depressa 
tivesse o governo de achar-se em frente da hy- 
pothese que quiz acautelar na ■'ultima sessao do 
Conselho de Estado pleno : as duplicatas das as- 
sembldas provinciaes. 

Ve-se que, nao obstante os adiamentos sueces- 
sivos, os partidos nao chegam a um accordo sobre 
a veriflcagao do poderes : e estamos araeagados 
de assistir ao triste espectaculo de uma duplicata 
de assemblea provincial no Ceara, porque de um 
lado o grupo Paula-Aquiraz nao quer reconhecer 
a maioria do grupo Pompeu-Ibiapaba, e por outro 
lado estes, que constituem a maioria da assemblda 
provincial, nao estao dispostos a resignar-se ao 
esbulho de seus direitos. 

Desojo que o governo informe que providencias 
a este respeito pretende tomar. 

Agora chego a materia do meu requerimento. 
Y. Ex., Sr. presidente, foi nomeado pelosmi- 

neiros... 
O Sr. Viscoxde de OuroPreto Pelos depu- 

tados mineiros. 
O Sr. Igxacio Martins:—Deputados mineiros 

conservadores. 
O Sr. Candido de Oliveira :—... ou pelos 

deputados conservadores mineiros para represen- 
tal-os perante os altos poderes do Estado. 

E', pois, Y. Ex. o nosso consul actualmente. 
Nao quero saber si houve ou nao demissao do 
outros; apenas consigno o facto de que o nobre 
presidente do Senado 6 hoje representante dirocto 
e immediate da politica conservadora de Minas, 
junto ao govenno. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto O que muito 
applaudo. 

O Sr. Candido de Oliveira:—Ora, eu sei que 
V. Ex. ja esta muito distanciado daquelle tempo 
em que era o leao do norte, em quo o seu nome 
era um grito de guerra contra os liberaes; pelo 
contr.irio, hoje, substituindo essas animosidades 
de outr'ora por pensamentos mais benignos, mais 
mansos e mais patrioticos, estou certo de que 
V. Ex. repetira junto ao governo as quei-xas dos 
nossos comprovincianos, nao dos conservadores 
que Ihe deram o pennacho supremo, mas dos 
liberaes que sao os viclimados. 

V. Ex. deve recordar-se perfeitamente da- 
quellas grandes o campanudas phrases com que 
alguns conservadores commentavam actos dos 
liberaes,' com relagao a guarda nacional; e pa- 
rece-me que ainda estou ouvindo as satyras 
pungentes que a esse respeito externava na Ca- 
mara dos Deputados o nobre actual Sr. Ministro 
da Justiga. 

Pois bem, nao ha nada melhor do que um dia 
depois do outro. Aquillo que era materia de ri- 
diculo para a opposigao conservadora na situagao 
liberal, d hoje, em plena paz octaviana, praticado 
em larga escala por aquelles mesmos que dos 
actos dos liberaes faziam assumptos para seus 
commentarios, para seus ridicules. 

O nobre Sr. Ministro da Justiga, que disse no ce- 
lebre banquete do club Beethowen que os tempos 
eram differentes, que h ivia necessidade de novos 
moldes, destruindo-se, annullando-se as praticas 
dos tempos antigos, dos tempos do escravismo, 
nao apagou completamente suas reminiscencias 
conservadoras, nao limpou totalmente o po do 
suas sandalias. 

O nobre Ministro tambem entende quo & pre- 
cise fazer politica com a guarda nacional neste 
periodo em que nao ha eleigao, neste periodo em 
que nada exigia que se langisse mao dessa distri- 
buigao de bordudos,de commandos superiores e do 
divisas de capitaes e tenentes-coroneis de uma 
uma guarda nacional sem soldados. 

S. Ex. entende quo d chegada a oceasiao de 
por em disponibilidade commandantes superiores 
da guarda nacional da provincia de Minas, para 
nomear homens da situagao. 

O Sr. Visconde do Ouro Preto:—E' iniluencia 
do delegado. 

OSr. Candido de Oliveira:—Ora, Sr. presi- 
dente. V. Ex. nao pode deixar de ter vozes bas- 
tante energicas para estygmatisar este acto. O 
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posto superior de commandante da guarda na- 
cional 6 vitalicio, so se pode perder por senteipja. 
Por uma mystificacao ,que todos nos devemos 
censurar, por urn desses • sophismas com que se 
prqcura illudir a lei, o governo lanqou mao desse 
m_eio de_ por a margem o commandante superior, 
nao o privando do posto, mas do commando. 

Quer-se applicar a guarda nacional do Imperio 
aquillo que esta sujeito a regras especiaes, que 
deve presidir simplesmente as relaqoes do governo 
com a guarda nacional das fronteiras. 

Os jornaes, quer da provincia, quer o Diario 
Official, dao quasi continuamente notieias de re- 
voluqao por que vai passando a guarda nacional da 
provincia. Os cummandantes de Itatiaya, de Grao- 
Mogol e outras comarcas foram privados do seu 
commando, ninguem sibe por que, sendo incon- 
tinente nomeados substitutes para estes offlciaes, 
tirados da grei conservadora. 

0 Sr. Luiz Felippe;— Em Pernambuco tam- 
bem ja com ego u. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—Eu desejava 
saber a razao por quo se faz esta degrinyolada na 
minha provincia. 

Sei que isto tinha sido preparado pelo nobre 
ex-Ministro da Justiga do gabinete 20 de Agosto 
com aquelle celebre aviso, em que recommendou 
a flscalizagao para saber-se quaes os offlciaes que 
estavam on nao fardados. Este pretexto so nao 
bastava; vimos que foram privados do posto, 
porque nao estavam fardados, alguns offlciaes ; 
mas os do Grao-Mogol e Itatiaya foram decla- 
rados avulsos sem que se d6sse a razao desse acto. 

Eu ja estava muito desconfiado do liberalismo do 
actual miriisterio,que,me parece, foi invocado para 
imbuir a credulidade de nos outros; mas nunca 
pensei que esse engano fosse tao pungente, que 
atd se reflectisse nas mais mesquinhas relagoes 
do governo com seiis adversaries. 

Nao pensei que o nobre Ministro da Justiga, que 
langou mao de ironias sanguinolentas para cen- 
surar o raeu illustre comprovinciano o Sr. senador 
Lafayette, quando S. Ex., de accordo com a lei, 
reorganizou a guarda nacional, viesse agora 
desorganizar esse servigo para, contra disposigao 
de lei, servir a homens da situagao. 

0 governo pode dar quantos titulos de bariio 
quizer a seus amigos da provincia. Como na 
phrase do rei Bomba: sono tutti fatti marchesi. 
Ainda hoje tive noticia relativa a dous, cujos 
grandes servigos so tern sido recommendados em 
juntas eleitoraes. Mas o que nao deve fazere al- 
terar a lei e passar por cima dos preceitos legaes. 
Por isso desejo saber quaes as razdes que actua- 
ram no espirito do nobre Ministro da Justiga para 
fazer esta inversao e assim mando a mesa o se- 
guinte 

Requerimento 

« Requeiro que, por intermediodo Ministerio da 
Justiga, se requisitem do governo as seguintes 
informagOes : 

« 1Quaes os comraandantes superiores da 
guarda nacional da provincia de Minas Geraes 
que torn sido postos em disponibilidade ; 

« 2." A que commandos tdrn elles flcado aggre- 
gados; 

« 3.1 Os motivos de taes actos. 
« Sala das sessoes, 20 de Junlio de 1888.— 

Candido de Oliveira. > 
Foi apoiado e posto em discussao. 

O Si-, Jou-o A-lfretlo (presidenta do 
conselho) diz que o nobre senador por Minas co- 
raegou perguntando o que o governo sabe e tern 
resolvido a respeito da assemblda provincial do 
Ceara. 

Naquella provincia, agora como n'outras cm 
tempos anterjores, deu-se o facto lamentavel da 
duplicata de assemblda provincial. 

Duas turmas de cidadaos diplomados constituem- 
se, cada uma de seu lado, em assemblda provin- 
cial, g pedem dia para abertura solemne da sessao. 

Ore que o Senado todo approvara a declaragao 
de que o governo nao tem meio nenhum para 
escollier uma dessas assembldas e entender-se 
com ella. (Apoiados.) 

Ouvido o Conselho de Estado a este respeito, as 
opiniOes de ambos os lados politicos foram no 
mesmo sentido : o governo nao tem recursos le- 
gaes para escolher qual das turmas deve ser reco- 
nhecida, e lembraram todos os Conselheiros de 
Estado que so ha um alvitre, isto 6, deixar que 
o tempo traga conselho, que as duas turmas se 
harmonizem; e, omquanto nao flzerem isto, (ique 
a provincia prejudicada por culpa de seus oleitos, 
ou dos que julgam que o sao. 

No Ceara acontece, agora, que ha 27 cidadaos 
reconhecidos rnembros da Assemblba Provincial 
perante as duas mesas ; isto signiflca que a re- 
speito desses27 nao ha questao, e que toda a du- 
vida versa sobre cinco que faltam para completar 
o numero de 32. 

Esgotados os meios suasorios e todos os conse- 
Ihos por parte do digno administrador da provincia, 
consultou este o governo sobre o quo devia 
fazer. 

Nao pode dar ao nobre senador por Minas me- 
Ihor resposta, do que lendo o telegramma com que 
respondeu: 

« Si os 27 reconhecidos perante ambas as mesas 
se reunirem, constituindo uma so assemblea, e 
deixando para a decisao desta o reconhecimento 
dos cinco restantes, pode V. Ex. abrir a sessao. 
No caso contrario, siga as instrucgdas, isto d, nao 
trate com qualquer das duas, » 

Ore que o governo fez, no caso, o que podia 
fazer. (Apoiados.) 

Deixando de parte esta materia, que serviu de 
preambulo a justiflcagaodo requeriraento do nobre 
senador, fara, sobre o mais que S. Ex. disse, 
muito breves ponderagoes. 

Primeiro que tudo, o nobre senador imaginou 
quo havia hoje um governo especial constituido 
para a provincia de Minas, o deu ao honrado 
Sr. presidente do Senado pretengoes a poderes e 
autoridades que S. Ex. d o primeiro a nao querer 
aceitar. (Apartes.) 

0 nobre senador disse que oSr. presidente do 
Senado flcou constituido orgao dos seus amigos. 
Nao era preciso que S. Ex. tivesse essa nova in- 
vestidura, porque ja era orgao autorizado dos seus 
amigos politicos. Maspergunta: ha nisso algum 
facto anormal? Signiflca isto que se constituiu um 
governo diverse do que existe ? 
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0 Sr.Yisconde de Ouro Preto:—Nao, senlior: 
nos ate felicitamos ao nobre presidente do Se- 
ll ado. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
muitas vezes tem ouvido a lioao, que da o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, de que o minis- 
terio d uma commissao do Parlamento, que este 
tem sido o desenvolvimento pratico do systema 
representativo. 

Si entre os reprosentantes da naqao e o mi- 
nisterio se estabelecem lagos de conflanga e de 
solidariedade, logicamente entre os representan- 
tes de uma provincia e o ministerio se estabe- 
lecem tambem relagSes de contianga. 

Esses representantes tem o direito de ser ou- 
vidos, e o governo, resatvado o seu direito de 
decidir, tem todo o interesse em manter com elles 
a solidariedade que no nosso systema 6 a razao 
de vida de toda e qualquer situagao politica. 
Dahi para imaginar que se constituiu uma enti- 
dade nova e forte para governar o governo, e 
um sonho do nobre senador. Isto nao se torn 
usado entre nos, e espera que nao se usara. 

0 Sr. Ignacio Martins:—Ye o nobre presi- 
dente do Senado que a sua nomeagao nao tem o 
beneplacito do governo. 

0 Sr- Visconde de Ouro Preto:—As creden- 
ciaes nao foram aceitas. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 
diz que o nobre presidente do Senado sabe perfei- 
tamonte com quo lim foram ditas as palavras 
anteriores, as quaes o orador responde agora, e 
com que fun sao dados os apartes dos nobres sena- 
dores; e nao ba ninguem mais esparto, para li- 
vrar-se de todos estes lagos, do que o nobre presi- 
dente do Senado, que e mestre. 

Tabem ouviu ao nobre senador per Minas 
grandes queixas por causa de alguns despachos 
da guard i nacional de sua provincia. Si bem se 
lembra, nao passam de dous... 

0 Sr. Candido de Oliveira:— Sao tres. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho)... 

tres despachos para a guarda nacional; e estes 
tres despachos ja signincam uma grande reacgao 
e um prepare para as eleigSes ! 

0 Sr. Lima Duarte:—Nao havia mais a fazer. 
Restavam so estes tres. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) : — 
Outr'ora, quando os conservadores viam decla- 
rar-se avuisos todos os commandos superiores da 
guarda nacional e nomeados novos coroneis, ma- 
jores, etc... 

0 Sr. Candido de Oliveira>— Por occasiao da 
reorganizagao; mas agora nao in mais reorga- 
nizagao. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Era o que os conservadores diziam naquelle 
tempo, que nao havia essa reorganizagao, que 
nao podia haver sinuo nomeagao de commandos 
superiores e preenchimento de vagas, a proporgiio 
que ellas se rossem dando. 

Mas nao quer voltar ao passado. Respeita 
muito o que esta feito. Issoja pertence a historia 
antiga, e niio quer entrar nessa discussao. Diz, 
porbm, quo quando outr'ora os conservadores 
viam as demissSes e as nomeagOes em massa, 
respondiam-lhes: —«Isso nao vale nada »; e ate 

houve um Presidente de Conselho que disse :— 
« Isto s6 serve para fazer algum obsequio aos 
amigos; nao tem mais importancia ». Pelos cla- 
mores que o nobre senador levanta agora em 
consequeucia de tres despachos para a sua pro- 
vincia. .. 

0 Sr. Candido de Oliveira :—Porque sao vio- 
lagao de Ipi. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidentedo conselho)... 
(ica o orador sabendo quo valor tinha a arma em- 
pregada entao, o quanto eram justas as queixas 
dos seus amigos. aos quaes tambem dizia, sendo 
opposigao, e sendo Ministro da Justiga o nobre 
senador pela Bahia:—«Nao fagam caso : isto so 
serve para os vaidosos.» Agora esta veriflcando 
quanta razao tinham os seiis amigos quando o 
nobre senador por Minas promovia as nomeagoes 
e demissSes em massa. 

0 Sr. Dantas :—Eu nunca flz isso. 
0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho) 

niio diz que focse S. Ex.; esta fallando de modo 
impessoal; esta se referindo aos factos, as cousas 
e nao as pessoas. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto da um aparte. 
0 Sr. Joao Alfredo {presidente do conselho): 

— Tambem nao b o que o orador disse. A mali- 
gnidade do nobre senador esta sempre a faiscar. 

Nao acompanhava o orador as queixas dos 
seus amigos; tambem' fazia pouco caso dessas 
nomeagoes: agora 6 que ve o grandissimo mal que 
SS. EEx. faziam aos conservadores. 

Nao sabe precisamente neste moraento quaes os 
motives porque o sen collega Ministro da Justiga 
fez essas nomeagfSes. Confla muito nelle, e viu 
quo propoz era conferencia de ministros e em 
despacho essas nomeagdes, fundahdo-se na pro- 
posta que tinha viudo do presidente da provin- 
cia, dizendo que tinha examinado o assurapto, e 
que tudo estava regular. Esta persuadido do quo 
o seu collega torn as melhores razOes para jus- 
tificar esse acto; e o orador mesmo as trara, 
logo que seja informado. Nao se oppoe, portanto, 
a que seja approvado o requorimento do nobre 
senador. 

Nao tern mais nada a dizer. 

O Si-. Silveira, Martins:— 0 nobre 
Presidente do Conselho deu a primeira quostao, 
que Ihe foi posta pelo nobre senador per Minas, 
uma solugao, que nao 6 solugao. 

Disse S. Ex. que foram eleitas duas assembldas; 
que ha 27 deputados reconhecidos tanto numa 
come na outra ; que, si assim e, a questao versa 
sobro cinco, visto que a provincia do Ceara 6 re- 
presentada na assemblAa provincial por 32 mem- 
bros ; que, podendo entrar-se emaccordo com os 
27, o presidente abrissea assembhSa e, si nao, a 
aliasse indeflhitivamente. 

Come eu disse, 6 uma solugao, que nao 6 so- 
lugao. Oque quer dizer o adiamento? Quer dizer 
a continuagao de um governo dictatorial, como 
esta sendo exercido ; impostos cobrados sem a 
conveniento decretagao, o assim violado o grande 
principio do nosso systema de governo. Nem podo 
servir de desculpa o tratar-sedo uma provincia. 
Os principles sao uns o os mesmos violados em 
um ponto, estao violados em todo o Imperio. Si 
uma provincia pode ser governada sem orga- 
mento, por que niio o podera ser o Imperio ? 
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Entre nos vao-se'cada vez mais aggravando as 
causas deste estado morbido, que 6 neeessario 
curar. 

0 facto afflrmado pelo nobre Presidente do Con- 
sellio nao 6 absolutamente vordadeiro. Pode 
sel-o, mas tambem pode nao sel-o. Acliarem-se 
27 deputados reconhecidos nao 6 razao para a 
questao versar sobre cinco, porque a assemblda 
pode reconhecer atd 27 dilterentes. 

Um Sr. Senador : — Constituiram-se duas 
mesas o foram reconhecidos por ambas as mesas 
27 deputados. 

0 Sr. Silveira Martins : —Si p6de haver 
sessao com 27, a esses 27 compete decidir sobre 
os 5, quer decidam bom ou mal. 

Um Sr. Senador; — Estao divididos em duas 
turmas differentes. 

0 Sr. Silveira Martins Mas esse e ocaso 
em que 6 preciso tomar providencias. Nem o go- 
voruo p6de adiar indeflnidamente a assemble a, 
porque a provincia precisa de orqamento, nem 
podem liaver duas assemhldas. 

Si o systema nao da solugao as difflculdades 
que se apresentam, e nao solve todas as crises 
quo sederem, d que o systema nao esta perfeito e 
precisa de remedio. 

Acho, pordm, que o systema nao 6 mau, mas 
sim quo o machinista nao sabe dirigir a macliina. 

0 governo, portanto, tem de tomar uma deii- 
beragao qualquer ; mas nao pode ser a da inercia, 
a de doixar a provincia sem orgameuto, nao so 
em um exercicio, mas em dous, porque a As- 
semblda torn de legislar em duas sessdes. 

Um Sr. Senador Mas que solugao lembra? 

0 Sr. Silveira Martins ; — Eu nao sou go- 
verno ; si o fosse, diria como proeederia.; mas, 
si o medico assistente nao receita bem e os reme- 
dies nao aproveitam, aqueile sae pela porta fora 
evem outro. 

0 segundo ponto do que tratou o nobre Presi- 
dente do Conselho me tange mais directamente, 
porque S. Ex. atirou uma censura sobre os meus 
correligionarios, e eu sou solidario com o meu 
partido mesmo nos sens desvios e erros. 

Nao quero isengoes para mim, ainda n'aquillo 
quo censurei. 

0 nobre Presidente do Conselho foi injusto, 
o perdoe-me que Hie diga, fez um sophisma 
quaiido disse hoje :— v6s vos queixaes, porque se 
flzeram duas ou tres uomeagoes para a guarda 
nacional, quando derramastes, por assim dizer, 
enxnrradas de coroneis e tenentes-coroneis ; en- 
tao a cousa nao e tao iuoffensiva como dizeis, 
tem algum valor. 

Perdoe-me o nobre senador que Ihe diga que a 
defeza nao 6 defeza. 

Quando se procedeu a isso? No tempo em que se 
reorganisou a guarda nacional. A lei estabeleceu 
formulas ; fez-se o alistamento da guarda nacio- 
nal e, conforme o numero de pragas, ciearam-se 
commandos superiores e quadros que o governo 
era obrigado a preencher. 

Agora accusa-se o nobre Ministro cla JustiQa 
unicamente por ter violado a lei. _ , . 

Os postos da guarcla nacional sao vitaucios e 
nao so podem perder sinao por um processo re- 
gular o por actos que tonham como pena a perda 
do commando. 

Ha grande differenga entre a guarda nacional 
da fronteira e a guarda nacional do resto do Im- 
perio. Aquella esta sujeita a leis especiaes, 
equiparando-so muitas vezes a tropa de linha. 
Esta sujeita a dar destacamentos constantes e a 
marchar para a guerra; esta sujeita at6 h chibata 
e a todas as ordenangas militares. 

Pelo regulamento da guarda nacional da fron- 
teira, torn o governo, e nao pode deixar de ter, o 
direitode suspender do exercicio o commandante 
superior, si elle nao convdm. 

A guarda nacional nao 6 para invadir o terri- 
torio inimigo; clla tem o seu fandamento na sua 
organizagao, ainda que nao tenha produzido 
todos os resultados: o llm da sua creagao foi de- 
fender as liberdades dos cidadaos contra o go- 
verno que dispoe das forgas militares, as quaes 

.pela Constituigao devem ser essencialmente obe- 
dientes. 

E' por isso que se creou a guarda nacional 
que, como o jury e o principio eleitoral, 6 um 
organismo liberal. 

Antigaraente os cargos de commandantes da 
guarda nacional eram electivos ; mas, quando 
um povo nao e digno da liberdade, nao sabe ele- 
val-a; nao conhocendo o alcance desta grande 
instituigao, comegaram a vilipendial-a e no tempo 
das eleigSes os coroneis e tenentes-coroneis apro- 
veitavam-se da occasiao para vingarem oflensas 
pessoaes. 

Assim d quo levaram o desprestigio e a dosmo- 
ralisagao a uma instituigao que era a garantia das 
liberdades do cidadao ; e por isso, ainda que me- 
nos livre, o principio da nomeagao pelo governo 
d realmente mais honrado, mais elevado, e por- 
tanto mais livre neste caso, visto que o povo nao 
tinha comprehensao sutHciento dos direitos que 
a lei Ihe conferia. 

0 Ministro da Justiga d um talento de primeira 
ordem ; fez parte eminente do ministerio publico; 
d um advogado tambem do primeira plana, que 
conhece perfeitaraente a legislagao; foi durante 
annos consecutivos o propugnador constante da 
execugao das leis das liberdades publicas, o censor 
do todos os ministerios compostos nao so de sens 
adversaries, mas de seus proprios amigos ; esta, 
pois, duplamente obrigado a respeitar as leis, 
nao so porque todos os cidadaos a devem respeitar 
e todo fiscal as deve fazer executar, como por- 
que elle de ante-mao se comprometteu com o 
paiz a que no futuro nao podia ser dellas vio- 
lador; e por isso o meu i 1 lustre amigo, senador 
por Minas Geraes, fez uma censura bem feita, 
quando estranhou que fosse o Ministro da Justiga 
quem tivesse violado a lei. 

Ha uma simples _razao porque devem incom- 
modar essas demissoes; 6 porque isso 6 contra a 
lei, e eu nao posso deixar de censurar um go- 
verno que precede assim, porque nao sou ende- 
rechador Se tuertos. 

0 Sr. Joao Alfredo (presidente do conselho): 
— Nenhum dos nobres senadores analysou o facto 
para demonstrar que d illegal. 

0 Sr. Candido de Oliveira :— 0 facto em si 
o prova. 

0 Sr,. Silveira Martins 0 governo nao 
pode applicar a lei da guarda nacional da fron- 
teira, que d excepcional, a guarda nacional de 
Minas; o regulamento de 1857 nao pode ser 
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applicado a guarda nacional de Minas; sem 
abuso o governo nao pbde suspender do esercicio 
um comm indante superior da guarda nacional de 
Minas. Esta suspensao na provincia do Rio 
Grande do Sul d razoavel; um coronel comman- 
dante superior commanda na guerra uma bri- 
gada; deve, portanto, ter sob seu commando 
corpos de guarda nacional que constituam uma 
brigada. Um commandante superior pode ser um 
cidadao muito distincto, um liomem respeitavel, 
ter grande prestigio ; pode ter sido mesmo boa a 
sua nomeagao de commandante superior; mas 
supponhamos que esta velho, incapaz do com- 
mando, improprio para os asperos trabalhos da 
guerra, e mesmo que nao tern o valor necessario; 
o governo nao flea inhibido de dar-lhe successor: 
e o que a lei previdente quiz; neste caso o go- 
verno suspende-o do esercicio e nomea outro. 
Supponhamos que o commandante superior 
abusa ; visto que a guarda nacional, organuada 
ccmo esta na fronteira do Rio Grande do Sul, d 
como a tropa de linha, o commandante prende, 
corrige sens subordinadog e supponhamos que 
abusa: pois bem, o governo pode reprimir os 
abuses suspendendo-o do exercicio. Mas em 
Minas a guarda nacional nao esta neste caso ;_e 
por assim dizer nominal: portanto, a suspensao 
do exercicio dos commandantes superiores d uma 
violagao da lei. 

Nao correm risco as instituighes, estou con- 
voncido disto ; e o mesmo que fazerum commen- 
dador, visto que a guarda nacional d verdadelra- 
mente so para a minha provincia, onde nao Ihe 
cabe, sem duvida alguma, o epitheto de fanfarrdes 
de aldea, porque nessa gnnde cimpanha de 
5 annos, que o Imperio teve com o Paraguay, a 
guarda nacional do Rio-Grande do Sul apresen- 
tou uma galeria de heroes. 

0 Sr. Visconde de Ouro-Preto da um aparte, 
0 Sr. Visconde de Pelotas :—Mesmo a guarda 

nacional do Rio de Janeiro prestrou la muitos e 
bons servigos. 

0 Sr. Castro Carreira :—Todas as nossas 
provincias se distinguiram nessa campanha. 

0 Sr. Silveira Martins :—Como dizia, houve 
violagao da lei. Si, porventura, nao deviam con- 
tinu ir em exercicio esses commandantes supe- 
riores, convinha que se installasse o competente 
conselho, e se empregassera os meios legaes de 
tirar-lhes o commando ; mas discricionariamente, 
perdoe-me o nobre Ministro, nao e esse o nosso 
regimen, nao deve ser. 

Sao estas, Sr. presidente, as observagoes que 
eu tinha de fazer, e pego desculpa ao Senado de 
Ihe haver tornado o tempo. ♦ 

• 0 Sr. Presidente :—Pego ao Sr. conselheiro 
Fausto que occupe a cadeira da presidencia; pre- 
ciso dizer duas palavras. , 

0 Sr. 2° Vice-Presidente oceupa a cadeira da 
presidencia. 

O Sr. Viscontle de Serro T^rio : 
— Direi pouco, que nao podia dizer daquella 
cadeira. 

A eonflanga politica com que amigos honrem 
a um dos representantes de sua provincia, nao 
importa a menor alteragao no regimen legal da 
administragao das provincias, nem e um facto 

novo; ao contrario e facto muito commum na pra- 
tica de nosso systema politico; quasi quo nao ha 
provincia alguma da qual um de sens represen- 
tantes nao seja orgao da eonflanga de seus 
collegas. (Muitos apoiados.) 

_0 Sr. Visconde de Ouro Preto;—Portanto 
nao se devia estranhar a nomeagao de V. Ex. 

0 Sr. Visconde de Sbrro Frio :—Portanto, 
esse facto nao d novo para que possa ser exhi- 
bido com priviiegio do invengao e creio que a 
exhibigao delle no parlamento nao tern em 
vista affectar a pessoa (apoiados), e sim intuitos 
politicos, que nao estou habilitado aexplicar. 

Quanto aos actos do governo a respeito de 
dous commandantes superiores da guarda na- 
cional da provincia de Minas Geraes, nao tivo 
parte nelles, mas estou perfeitaraente convencido 
deque o honrado Ministro da, Justiga osresolveu 
segundo as disposigOes da lei, e as informagOes 
que vierem hao de conflrmar que aquelle grande 
jurisconsulto nao podia infringir a lei em ponto 
tao preciso e determinado. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preeo:—Mas V. Ex. 
nao sabe ainda o motivo... 

0 Sr. Visconde de Serro Frio:—Uma das 
razSes 6 muito simples. S. Ex. conhece que o 
municipio de Cataguazes nao pertence a co- 
marca de Uba, e que o commandante superior 
de Uba nao podia residir em comarca diversa. 

Creio que houve razao legal a respeito do 
outro ; o honrado Ministro da Justiga ha de 
explicar perfeitamente, e os nohres senadores 
verao que elle fara salientar a legalidade de seus 
actos. 

0 Sr. Visconde de Ouro Preto:—Muito bom ! 
Isso d que b ministerialismo. 

(0 Sr. presidente torna a occupar a cadeira da 
presidencia.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 

PR1MEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

RELEVAQAO DE PRESCRIPQAO 

Entrou em 2a discussao e foi sem debate appro- 
vada e adoptada para passar a 3a, a proposigao da 
Camara dos Deputados n. 58 de 1886, mandando 
relevar a prescripgao em que incorreu D. Maria 
Deolinda de Azambuja, viuva do capitao do 5° 
corpo de cagadores a cavallo Jeronymo Pacheco 
de Azambuja, para o flm de Ihe serabonado o res- 
pective meio-soldo desde a data da resolugao 
legislativa n. 2.618 de 3 de Setembro de 1875. 

0 Sr. Barao de Mamanguape, (pelaordem) 
requereu dispensa de intersticio para a 3a dis- 
cussao da proposigao. 

Consultado, o Senado concedeu a dispensa pe- 
dida. 

BANCOS DE EMISSAO 

Continuou em 2a discussao, com as emendas 
offerecidas, o art. 1° do projecto do Senado, 
letra E de 1887, sobre bancos de emissao. 

O Sr. -TotVo A-lfretlo (presidente do 
conselho) co megara dando uma satisfagao ao nobre 
senadorpor Goyaz. 
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Nao acudiu immediatamente ao desejo mani- 
festado por S. Ex., porque pareceu-lhe que nao 
tinha a obrigagao que S. Ex. Ihe emprestou ou 
Ihe attribuiu. 

Tratando-se de um projecto da iniciativa de 
tres senadores, de um projecto que nao do go- 
verno, embora o governo Concorde com as suas 
id&is capitaes, entendeu que nao tiulia obrigaqao 
immediata do tomar parte na discussao ; mas que 
praticava um acto de prudencia acompanhando 
o debate e pronunciando-se na occasiao oppor- 
tuna. 

Era o que se reservava para fazer. Esta attento 
a discussao, acompauha-a com interesse; e, na 
occasiao opportuna, dira quaes os pontos de di- 
vergencia que tern oom os autores do projecto, 
aos quaes, mclhor do que ao orador, incumbe o 
trabalho de sustentar o debate, e tambem melhor 
do que o orador podem elles desempenhar-se do 
de defender a sua obra. 

Si o nobre senador quer que o governo diga 
em poucas palavras a sua opiniao, nao tem du- 
vida de satisfazer desde ja esse desejo. 

0 projecto nao d o ideal do orador, e a esse re- 
speito o sen relatorio e claro. Preferiria um 
grande Banco de emissao, com incumbencia de 
recollier ou subslituir o panel-moeda do governo. 
Mas, attentas as difflculdades de organizar-se 
esse Banco e de chegar-se do prompto ao desi- 
deratum complete dessa substituicao do nosso 
meio circulante, pareceu-lhe que os Bancos, de 
que cogita o projecto, satisfazem as necessidades 
actuaes o preparam melhor soluQao para o fu- 
ture. 

Para o orador, e indubitavel que o nosso meio 
circulante 6 insufflciente. Isto esta demonstrado 
por um facto recente. 

0 Sr. Dantas:—Apoiado. 
0 SR. Joao Alfredo (presidente do comelho) 

recorda que o seu illustrado antecessor entendeu 
que o meio de dar mais valor ao papel do governo 
era recolher parte desse papel. Mas, dentro em 
pouco, S, Ex. julgou-se obrigado pelas circum- 
stancias a emittir mais do que tinha recolhido; 
e, ainda agora, contra 7.500:000$ de notas reco- 
Ihidas, ha 10.000:000$, resto de maior somma 
que elle mesmo emittira. 

E' claro, pois, e positive que o nosso meio cir- 
culante 6 insufflciente. 

O Sr. Dantas:—Apoiado. 
O Sr. Joao Alfredo (presidente do comelho) : 

—De que modo deve o governo supprir tal defl- 
ciencia ? Emittindo papel ? Nao so isso augmenta 
o mal que se pretende corrigir, como flea majs 
longe o nosso desideratum, que 6 a substituiQao 
completa do meio circulante que temos. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto:—Apoiado. 
O Sr. Joao Alfredo (presidente do comelho):— 

Ora, os Bancos do que so trata servem para reco- 
lher uraa grande parte de papel-moeda, e ao mes- 
mo tempo servem tambem para supprir a defl- 
ciencia do meio circulante. 

O Sr. Visconde do Cruzeiro;—Apoiado. 
O Sr. Joao Alfredo (presidente do comelho):— 

Estes Bancos, portanto, como disse, satisfazem as 
necessidades do momento e preparam a solucao 
dettnitivamento daquilloque se tem em vista. 

Assim, esta disposto a prestar seu voto ao pro- 
jecto em geral, visto que se trata de autorizagao 
ao governo. 

Quanto as emendas apresentadas o outras que 
tenham de apparecer, reserva-se para dizer em 
tempo sua opiniao e formular o seu voto de modo 
mais termiuante. 

O Sr. "Visconde do Cruzeiro, 
depois de referir-se as emendas apresentadas ao 
art. 1°, julga que o Senado esta habilitado a 
votar sobre a materia incluida nesse artigo. 

Pondera que o illustre senador pela Bahia, o 
Sr. Saraiva, como orgao das commissOes de fa- 
tenda e legislagao, que interpozeram parecer 
sobre o projecto, declarou que nao teria duvida 
em votar pela emenda dos autores do projecto si 

■o governo concordasse com as ideas consignadas 
no mesmo projecto. 

O honrado Sr. Presidente do Conselho, acaba 
de declarar que nao so oppde, antes adhere em 
geral aos principios estabelecidos no projecto. 

Accresce que a emenda principal, apresentada 
pelas illustradas commissoes, e pelos autores do 
projecto, versa sobre o art. 2°, e nao sobre o 
art. 1°, actualmente em discussao. 

Os autores do projecto adheriram a emenda 
apresentada pelas illustradas commissOes, relati- 
vamente ao art. 1°. A divergencia ou antes o 
accordo que houve entre os autores do projecto 
e as illustradas commissOes versa sobre o art. 2°. 
(Apoiados.) 

As illustradas commissOes propunham a incine- 
raqao de toda somma de papel-moeda entregue 
ao Thesonro para a compra das apolices desti- 
nadas a garantir a emissao ; os autores do projecto 
iniciaram a idea de ser incinerada apenas a me- 
tade dessa somma, continuando a outra metade 
a ter a applicacjao determinada no projecto, isto 
0, a conversao das apolices do 5 %, mediante as 
regras estabelecidas na lei de 1827. 

A este alvitre adheriram os illustrados mem- 
bros das commissoes de fazenda e legislacao. 

Ha porCm uma emenda do nobre deputado pela 
provincia de Goyaz, a que os autores do projecto 
nao podem adherir. 

O honrado senador apresentou tres emendas : 
Quanto a la e 3a dessas emendas, o orador nao 

hesita era accital-as, porque nao alteram os in- 
tuitos que tiveram os autores do projecto. 

Quanto, pordm ,a segunda emenda, quo torna 
dependente de approvacao legislativa a organi- 
zagao decada umdos bancos que se pretender or- 
ganisar, deconformidade como presente projecto, 
parece ao orador inaceitavel porque inutilisaria a 
a lei... 

O Sr. Visconde de Ouro Preto— -Appelle para 
S. Ex. mesmo. 

O Sr. Visconde do Cruzeiro appella com 
plena conflanqa para a illustraqao do nobre se- 
nador por Goyaz. A emenda diz o seguinte (16): 

« 2.a A autorizagao para emissao so podera ser 
concedida por acto legislative. >> 

Mas, entao, que utilidado teria esta lei ? Para 
que esta discussao ? Si tiver-se de aguardar cada 
projecto para discutil-o. o decidir da sua autoriza- 
gao, parece preferivel deixar-se, como atb agora, 
a iniciativa particular apresentar o que melhor 
Ihe convier, e os poderes do Estado resolverao 
o que julgar conveniente. 
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Seria superfluo o trabalho com que o Senado 
esta occupaado-se, e nem obteria-se o resultado 
que o nobre senadop pelo Rio Grande do Sul de- 
monstrou em sen eloquente discurso, cuja syn- 
tliese substanciou na expressiva formula: « a va- 
riedade na unidade e a unidade na variedade.» 

Para que haja esta uniformidade, para que as 
condigOes de cada banco sejam as mesmas, e ne- 
cessario que cada banco nao esteja dependente de 
uma org-anisagao differente, como acontecera si 
cada um delles vier submetter ao Poder Legisla- 
tivo um projecto mais on menos diverse dos 
outros. Si todos tern de ser identicos, entao e inutil 
essa dependoncia. 

Fixad-is as regras e condigoes da organisagao 
de taes bancos, compete ao Poder Executive 
verificar si cada projecto esta de accdrdo com a 
lei. Si alguma conoessao seflzer fdra das regras 
estatuidas, a responsabilidade sera do governo. 
(Apoiados.) 

Este e o pensamento dos autores do projecto 
que confiam na illustragao do nobre senador por 
Goyaz, para conseguirque assim como adlierem a 
maior parte das suas emendas, tambem o nobre 
senador nao fara questao da unica, caja admissao 
nao Ihes parece plausivel. 

Assim que, parecendo-lhe que o Senado esta 
Iiabilitado a votar oart. 1°, conclue declarando 
que nao hesitara em voltar a discussao, si assim 
for necessario, por isso que tern a faculdade de 
fallar mais uma vez sobreo artigo em discussao. 
(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr-. Cox-i'eia, :— 0 illustre Sr. se- 
nador Lafayet te dignou-se de tomar em conside- 
ragao algumas das objecgdes que offereci ao 
projecto, deixando de lado outras. 

Procurarei em minhas observagoes attendee ao 
que S. Ex. disse ; mas, antes, pego licsnga para 
passar uma vista de olhos sobre o projecto em 
geral, no intuito de suscita? ainda algumas du- 
vidas que me parecem cabiveis, sobretudo depois 
do que acaba de declarar o nobre Visconde do 
Cruzeiro. 

S. Ex. informou ao Senado que os autores do 
projecto aceitarao as emendas que as nobres 
commissoes de fazenda e legislagao ollereceram 
ao art. 1°. 

Yejamos si o pensamento dos honrados sena- 
dores pode ser executado, aceita uma das 
emendas. 

0 projecto autoriza a emissao de 200 mil contos 
pelos novos Bancos, median te a entrega de igual 
somma em troca de apolices, que o governo Ihes 
fornecera pelo valor nominal. Ja deixo de parte 
a observagao feita pelo nobre senador por Goyaz 
de que nao existe papel-moedfl na somma que os 
Bancos tern de entregar para poderem rcalisar 
semellunte emissao. 

Von apreciar o proprio projecto. 
Dizem os seus autores que dos 200.000:000$, 

que devem ser entreguesa Caixa da Amortizagao, 
serao incinerados 100.000:000$000. Nao existindo, 
como disse o nobre senador o Sr. Lafayette, sinao 
173.000:000$ de papel-moeda, incinerados esses 
100.000:000$, so restarao 73.000;000$000. 

O que nianda fizer o projecto desta somma ? 
Que destine Ihe da ? 

Determina que 20 % sejam retidos nos cofres 
dos bancos para fazerem face ao troco dos respe- 
ctivos bilhetes, quando Ihes forem apreseutados. 

Retirados estes 40.000:000$ dos 73.000:000$, 
restam 33.000:000$000. 

Os nobres autores do projecto aceitam aemenda 
das commissOes, mandando que nac se paguem 
com os bilhetes dos bancos os impostos de im- 
portagaonem os juros da divida externa. 

O pagamento tera de ser feito em bilhetes do 
Thesouro; mas a somma disponivel d para tal flm 
insulliciente, ainda que toda ella, 33.000:000$, 
podesse ter essa applicagao, e nao se destinasse, 
ao menos em parte, a misteres de que nao podera 
ser distrahida. 

Acontecera, pois, que os 40.000:000$, que se 
manda recolher aos cofres dos bancos para com 
elles se fazer frente a emissao autorizada, terao 
de ser retirados pelos portadores de bilhetes, que 
tiverem de fazer pagamentos nas alfandegas. 

Eis aqui como o mecanimio do projecto se des- 
faz. Nao irao aos bancos os seus bilhetes pelas 
necessidades das transacgoes commerciaes; irao 
para se muuirem os possuidores dos titulos pre- 
cisos para pagamento dos impostos, quo §ao 
obrigados a satisfazer nas repartigoes arrecado- 
ras dos direitos de iraportagao. 

Nesta parto o projecto trara grande perturba- 
gao para o movimento dos bancos, que terao os 
seus 20 °/o em caixa a toda hpra exigiveis para 
o pagamento dos impostos de importagao. 

Sendo obrigados a pagar os bilhetes a vista, as 
complicagoes surgirao, tanto mais quanto nao 
sera facil recompor com bilhetes do Thesouro o 
deposito assim desfalcado. 

O Sr. Lafayette, respondendo a uma das objec- 
goes, disse que um calculo a dissipava. E' o caso 
que se da presentemente. 

O calculo mostra que se exige para flns deter- 
minados papel-moeda quo nao oxiste, quo o pro- 
jecto distrahiu para outras applicagOes. 

Que alteragao trouxo a emenda ultimamente 
offerecida pelos autores do projecto ? 

Diz ella (16) : 
« Quando tiver sido inciuerado metade do papel- 

moeda, actualincnte em circulagao, os bancos 
serao obrigados a effectuar o troco de seus bi- 
lhetes, metade em moeda metallica, outra metade 
em moeda corrente. » 

O troco em ouro de metade dos bilhetes emit- 
tidos pelos bancos so se tornara realizavel depois 
de incinerados cerca de 90 mil contos de papel do 
Estado, incineragao que nao se pode verificar sinao 
depois de ter plena oxecugao o projecto, quando 
se tiverem organizado os bancos da capital e das 
provincias e se acharem olios habilitados para 
emittir 180.000;000$000. At6 entao, nenhuma es- 
peranga 1 (Ha diversos apartes.) 

Attendam os nobres senadores. 
Em que occasiao podem estar retirados cerca 

dc 90 mil contos de papel-moeda ? 
Quando o dobro desta somma tiver sido levada 

a Caixa da Amortizagao em busca das novas 
apolices. 

Que medidas se tomam para que essa somma 
corra a Caixa da Amortizagao ? Que epoci se flxa ? 
Em que dia isto succedera ? 

OSr. Lafayette da um aparte. 
O Sn. Corrf.ia Nao d obra de re»ularaento ; 

e questao capital, que a lei deve resolvor. 
Tudo flea dependente dos organisadores e ad- 

mi nistradores dos bancos. Cada um destes pode, 
nomaximo, emittir 20.000:000$ ; e entiio havera 
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aqueima de 10.000:000$a00. Mas e preciso inci- 
uerar cercado 90.000:000.$ para comogar o troco 
emouro. Logo e iadispensavel quo maisS bancos 
faqam o mesmo, dado quo cada um delles chegue 
ao oxtremo limits permittido para a emissao. 

Mas nas maos delles esta evitar a hypothese, 
pois que o projecto a este respeito nada acautella. 
Basta que um so nao queira effectuar a emissao 
maxima, e ja nenhum tera obrigagao de pre- 
parar-se para o troco de sens bilbetes em ouro. 

Aceita como foi pelos autores do projecto a 
omenda do nobre senador por Goyaz, que nao 
permitto na capital do impeno sinao bancos que 
possam emittir 100.000:000$, o que nao obnga 
ao troco em ouro, torna-se necessario que nao so 
esses, mas os das provincias se resolvam a elevar 
a emissao a perto de 180.000:000$ para entao 
dar-se a hypothese da emenda, a obrigacao do 
pagamento de metade dessa emissao em moeda 
metallica. 

Para quo dpoca flea assim atirada a esperanga 
com que se acena do troco dos bilhetes em ouro ? 
E que difflculdade para saber que trata-se da 
metade da emissao que esta no caso de ser assim 
paga ! P6de-se estar a todo o momento recor- 
reudo ao fiscal do governo ? 

Os nobres autores do projecto tanto perce- 
beram logo a forga desta objecgao que, ha pouco, 
disseram em aparte que a obrigagao para cada 
banco comega logo que estiver completa a emissao 
quo Ihe f6r pormittida. 

Replico : declarai-o na lei. O que a omenda diz 
d quo o banco so flea obrigado a trocar seus bi- 
lhetes em ouro depois de incinerada metade do 
papel moeda actualmente em circulagao. 

Os bancos projoctados podem levar a Caixa da 
Amortisagao os 20 mil contos , sobre os quaes a 
emissao se eflfectuara, quando assim convier ao 
manejo de suas transacgOes. Em um dia necessi- 
tam augmentar seus bilhetes ; levam, por exem- 
plo, 1.000:000$ a Caixa da Amortisagao em papel 
moeda: a Caixa fornece-lhes 1000 apolices de conto 
de reis coutrahindo logo a responsabilidade de pa- 
gar 4 1/2 % do juros, e incinera 500 contos. Esta 
suppressao 6 immediata, mas o banco 6 obrigado 
a razor logo a emissao ? 

O Sr. Lafayette : — Faz segundo as neces- 
sidades das transacgOes. 

O Sr. Correia :— Bom ; faz segundo as neces- 
sidades das transacgoes, porque elle nao as hade 
imaginar ; a necessidade do desconto exige, sup- 
ponhamos, que o banco emitta 400 contos,' menos 
que a somma incinerada ; o que succede ? Em 
quanto nao houver emissao a 16m dessa somma, 
omquanto nao a exigirem as transacgoes de des- 
contos garantidos, o numerario, que se diz de- 
flciente, ainda mais deflciente flea. 

O Sr. Lafayette: — Porque as necessidades 
do mercido nao exigem mais. 

O Sr. Correia; — Yds argumentaes a favor 
de vosso projecto com duas iddas, a primeira o 
augmento do meio circulante que reputaes defl- 
ciente, a segunda o prepare para a circulagao 
metallica. 

Eu vos estou mostrando quao falhas sivo vossas 
duas bases. 

Em rolagao a primeira, ja vos disse que, ao 
passo que a incineragao 6 immediata, a emissao 
de reforgo 6 feita a medida que as circurastancias 
e as conveniencias dos bancos exigirem. 
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O Sr. Lafayette: — A nao ser assim, a 
emissao seria altamente incorreta. 

O Sr. Visconde de Cruzeiro : — Porque nao 
havia necessidade della. 

O Sr . Correia : — Ao passo que vossos ban- 
cos vao emittindo nesses terraos, que sao os 
unices justos, a Caixa da Amortizagao precede 
differentemente ; queima logo metade do papel- 
moeda que Ihe 6 levado, resultando dahi em 
algum caso, sobretudo no comego da execugao 
da lei, exactamente quando o remedio que pro- 
pondes mais necessario e, que em vez de au- 
gmentar se reduzira o meio circulante que ten- 
des por deflciente, tornando mais apertadas as 
circurastancias. 

O Sr. Lafayette : — Augmenta quando 6 ne- 
cessario. 

_0 Sr . Visconde de Cruzeiro ; — Si o banco 
nao emitte, 6 porque isso nao 6 necessario. 

O Sr. Correia : — Mas nao esquegais quo 
nao entram aqui somente os elementos que por 
si o banco offerece. Estao outros em jogo. 

Um exemplo: 
Existem 180 mil contos de papel-moeda em cir- 

culagao ; levais a Caixa de Amortisagao 20 rail 
contos, como a lei permitte; immediatamente a 
caixa reduz os 180 mil contos a 170 mil, porque e 
obrig ida a incinerar a metade daquella somma ; 
v6s,por6m,nao langais logo na circulagao os 10 mil 
contos que a Caixa da Amortizagao della retirou 
no mesmo momento em que alii levastes os 20 mil 
contos ; ides fazendo, como hem dizeis, a emissao 
dos novos bilhetes quando as circurastancias do 
mercado e as conveniencias das transacgoes o ex- 
igirem ; logo, si no dia em que a Caixa da Amor- 
tizagao incinerar 10 mil contos apenas tiverdes 
emittido mil, a deflciencia do meio circulante cres- 
cera. E' o que parece demonstrado. O augmento 
que buscais conseguir so vira muito mais tarde. 

A segunda base capital do vosso projecto 6 que 
preparaes a circulagao metallica. 

Acabo do mostrar que vosso projecto adia o 
conseguimento desse desideratum para epoca que 
nem vds podeis indicar. 

O troco em ouro da metade dos bilhetes emitti- 
dos depois que funccionarem os projectados ban- 
cos 6 ainda uma vaga esperanga, talvez mais 
vaga do que a que deixa nutrir o actual estado de 
cousas. 

E si o papel-moeda 6 deflciente, e visais a cir- 
culagao metallica, como augmentais ainda a 
massa do papel incovertivel ? Si, como disse o 
Sr. Lafayette, logo que o meio circulante se torna 
insufflciente, por uma lei economica, o vacuo 6 
preonchido pelo ouro, porque em vez de deixar 
que o ouro venha, entupis os canaes da circula- 
gao com papel moeda, que afugenta a moeda me- 
tallica ? 

O Sr. Lafayette :— O bilhete do banco nao 
afugenta o ouro. 

O Sr. Correia: — 0 bilhete do banco nao afu- 
genta o ouro, diz o nobre senador, o mesmo que, 
dando mais um testemunho de seus notaveis ta- 
lentos, alias escusado, nos havia ensinado que a 
moeda fraca expelle a moeda forte. B 6 certo que 
os bilhetes dos banaos sao moeda ainda mais 
fraca que o papel do Estado.,. 
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0 Sr. Lafayette:—Note que nao sao moeda 
obrigatoria. 

0 Sr. Correia:— Sao papel-moeda. 
0 Sr. Lafayette: — Nao, senhor. 
0 Sr. Correia:— Para afastal-os dessa cathe- 

goria, nflo colhe a circumstancia de nao serem 
moeda obrigatoria de pagamento entre parti- 
culares. Desde que tornais os bilhetes moeda de 
pagamento dos impostos geraes, provinciaes e 
municipaes em todo o Imperio, como quereis tirar 
a essa omissao o caracter que na realidade tern ? 

O Sr. Silveira da Motta:— Tem urn curso 
forgado relative. 

O Sr. Correia: —Bilhetes taes, pode-se dizer 
que escapam a classiticagao de papel-moeda ? 

Si a lei Ihes da nurso forgado perante todas as 
repartigoes publicas, porque nao sera moeda para 
pagamento de transaegbes ? 

Porque o particular a pode reeusar ? 
Mas o que vale essa restriegao ? 
0 particular pode por capricho reensar-se a 

receber os bilhetes ; mas diz-lhe o portador: si 
nao os quer receber, podera acompanhar-me ao 
banco emissor ? Ahi a conversao se effectua, e o 
pagamento se realisa em bilhetes do Thesouro. 

0 Sr. Lafayete:—Mais uma prova de que nao 
6 papel-moeda, sinao nao careceria de conversao. 

0 Sr. Correia:—Mas a conversao faz-se logo; 
o nobre senador, homem, por fortuna sua, avan- 
tajado em bens, faz-me o favor de emprestar 
uma somma; e eu tenho para o embolsar bi- 
lhetes de um dos bancos de emissao creados 
pelo projecto . 0 nobre senador diz-me: nao 
quero receber esses bilhetes; mas eu pergun- 
to-lhe : pode dar commigo um passeio atb a rua 
em que esta o banco emissor ? Vamos ate la e o 
banco-1 he dara papel do Estado. 

Eis ahi em que si cifra a contestagao de que o 
bilhete do banco nao 6 verdadeiro papel moeda; 
porque nao 6 meio de saldar dividas particulares. 

0 argumento 6 mais especioso que procedente. 
Os nobres autores do projecto justiflcam a sua 

construcgao, allegando tambem que os bancos 
projectados sao mais solidos que os de fundo me- 
tallico. Na verdade, e preciso engenho para er- 
guer tao alto o voo da imaginagao. Porque pre- 
tendeis entao abandonar os vossos bancos logo 
que possivel seja a existencia dos que trocam os 
sens bilhetes por ouro ? 

Oque vejo 6 banco de papel contra papel, 4 a 
continuagao do regimen do numerario inconver- 
sivel, 6a aggravagao do stain quo. Os illustrados 
autores do projecto dizem que os bilhetes que os 
novos bancos vao emittir sao* de inatacavel so- 
lidez, estando garantidos de um lado por 20 % 
do capital em notas do thesouro depositadas em 
sens cofres ; e de outro pelas apolices retidas na 
Caixa da Amortizagao, de sorte que, si acodem 
ao troco bilhetes que nao possam ser immedia- 
mente pagos, nem por isso os portadores tfim 
prejuizo, pois que, vendidas as apolices, o pro- 
ducto cobre a respectiva importancia ; o que nao 
se da com as notas de banco conversiveis em ouro, 

uando se manifestam os terrores do panico, 
esde que sao emittidas no triple do fundo dis- 

ponivel. 
Vejamos o re verso do quadro. Os 20 %, como 

penso ter demonstrado, fleam expostos a contin- 

gencia de constante reducgao, por serem o meio 
mais prompto, sinao unico, de haver a moeda 
necessaria para pagamento de impostos do im- 
portagao, dilflcultando-se muito a sua recom- 
posigao, porque cada vez so ira tornando mais 
raro o. papel-moeda. Frouxa, pois, 6 essaga- 
rantia. 

Outro elemento de fraqueza e a obrigagao em 
que cada banco flea de receber, sob pena de li- 
quidagao forgada, os bilhetes dos outros, qualquer 
que seja o logar em que funccionem. Quando 
alg ,m comegar a deslallecer, os seus bilhetes 
virao ao banco mais forte, em pagamento de 
divida, ou de outra forma. Tem assim o valor 
integral, sem o risco do provocar a fallencia do 
banco emissor, e, em tal caso, sem a demora do 
embolso at6 que sejam alienadas as apolices, de- 
positadas em ponto que pode ser afastada da 
s6de do mesmo banco. 

0 Sr. Lafayette: — Recebendo o bilhete, o 
banco nao esta obrigado a convertel-o ; s6 con- 
verte o seu. (Apartes). 

0 Sr Correia :— Nao importa. 
0 Sr. Lafayette :— Para a conversao dos 

bilhetes, todos os bancos tem a mesma solidez. 
. 0 Sr. Correia:— Nao. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro;—Quanta a0 

troco das notas a garantia da sua conversibili- 
dade 6 identica em todos os bancos que se for- 
marem. 

0 Sr. Correia:—0 projecto esta concebido 
com esse louvavel proposito. Mas o facto pode ser 
outro; e a prova de quanto 6 fallivel este argu- 
mento esta em que dos bancos nacionaes dos Es- 
tados Unidos, uns prosperam e outros abrem fal- 
lencia. 

0 Sr. Lafayette :— Assim como os nossos. 
0 Sr. Correia :— Logo, a solidez intrinseca 

do banco influe no valor do sou papel. 
0 Sr. Lafayette .— A garantia 6 a mesma 

em todos os bancos. 
OSr. Correia ;— Os nobres senadores ja con- 

cordaram commigo em que pode haver um banco 
mais fraco que outro. 

0 Sr. Lafayette;— Mercantilmente. 
0 Sr. Correia:—Mas 6 a carteira que garante 

os bilhetes em 80 %, emquanto nao se podem 
vender as apolices. 

E' o caso de applicar ao nobre senador o argu- 
mento com que respondeu a uma das minhas 
observagoes: quem reforga o desconto reforga a 
emissao. 

E' o caso de dizer a S. Ex.: quem enfraquece 
o desconto, enfraquece a emissao. Uma carteira 
abundante de titulos imprestaveis deixa muito a 
descoberto a emissao. 

0 bilhete do banco correra para o banco forte. 
0 Sr. Lafayette:—Nao 6 este obrigado a con- 

verter. 
OSr. Correia;—Mas 6 obrigado a receber; 

e as consequencias com que teria de carregar o 
particular pezarao sobre o banco. 

Mas apparece o panico, de que se arreceia o Sr. 
Visconde do Cruzeiro, que motivouo seu projecto, 
e que S. Ex. justiflcou com os algarisraos quo 
trouxe ao senado. 
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Aflluem ao banco em magotes os possuidores 
de billietes e os possuidores de deposito. p banco 
acautella-se contra as exigencias dos depositan- 
tes, fornecendo-llie; umas letras venciveis de 
15 em 15dias; mas naoha expedientede que lance 
mao para arredar os possuidores de bilhetes, que 
sao cinco vezes superiores ao papel-moeda deposi- 
tado em garantia. Os 20.% desto papel desa- 
parecem, e tambem qualquer pequena somma 
retida para acudir aos depositantes. 

0 Sr. Lafayette da um aparte. 
0 Sr. Correia:— A vendadas apolices 6 ope- 

raqao que so ha de fazer depois, e que seria no 
momento desastrosa. 

Esta esgotado o fundo disponivel, o bilheto do 
banco deixou de ser convertido. 

OSr. Correia:—Ha providencias para acau- 
tellar os depositos, e a emissao, parte da qual nao 
node acudir ao troco, 6 simplesmente do triplo do 
fundo disponivel. 

OSr. Lafayette:—Mas compare V. Ex. as 
duas fallencias, a do banco metallico e a do banco 
nacional. 

0 Sr. Correia:— Emquanto o banco metal- 
lico resisto, o vosso estara ha muito fallido. 

Demais, os logisladores nao devem ter prefe- 
roncia para tornar mais protegido o possuidor do 
bilheto do que o depositante do dinheiro. 

Portanto, o banco de tao apregoada solidez esta 
sujeito a fallencia muito antes que o banco que 
garanta a emissao com somma metallic}. 

A venda das apolices depositadas pelos pro- 
jectadus bancos colloca em melhor situagaoo por- 
tador do bilhete, embora, ainda assim, o seu 
embolso seja demorado : mas de nenbum modo 
garante, antes precipita, pelo excesso da emissao 
sobre o fundo disponivel, a fallencia dos mesmos 
bancoi, comas damnosas consequencias que della 
provein. 

0 processo que entao se segue e summario e 
cm oxtremo vexatorio para o proprio portador do 
bilhete quanto mais para os depositantes do di- 
nheiro e para os accionistas, que terao de ser os 
mais prejudicados. 

0 Sr. Lafayette ;— E' o mesmo processo da 
lei das sociedades anoaymas... 

0 Sr Correia :— . • .quo nao autoriza emissao 
do bilhetes ao portador e a vista ; que nao patro- 
cina o projecto, pois que so perm11te a 
tuigao do bancos de circulagao com prdvia auto- 
risagao logislativa. . . . , 

Dada a fallencia, o banco e obrigado dentro de 
seis mezes a levar a Caixada Amortizagao quan i 

em moeda corrente correspondente ao valor dos 
bilhetes emittidos ; o os possuidores d.s bilhetes 
dentro de outros seis mezes bao de trazel-os a 
mesma Caixa para serem pagos. Si nao o flzerem, 
os bilhetes, Undo o prazo, perderao logo todo o 
valor. 

Quando se recolbem bilhetes do tbesouro da-se 
razo largo, que ainda d prorogado ; e a deducgao 
o valor, a principio pequena, so se consumma 

decorrido um anno. 
0 bilheto do banco ba de ser apresentado em 

prazo curto e improrogavel ; fmdo elle, a perda 
do valor 6 immediata e total. A quantia depo- 
sitada para o resgate, e nao despendida, e sera 
perda de tempo incinerada. 

Ainda outras disposigOes do projecto excitam 
reparo. 

Diz-se : o banco emittira o valor nominal das 
apolices em bilhetes seus ; e diz-se tambem; 
quando o valor venal das apolices for inferior ao 
nominal, o banco supprira a dilforenga, com 
outras apolices ou com bilhetes do Tbesouro, le- 
vando-as a Caixa da Araortizagao. 

Mas ja se sabe que o valor venal das apolices 
sera inferior ao valor nominal, porque a cota- 
gao de apolices de juros de 4 1/20/o nao pode' 
ser mais elevada que adaquellas que vencem 
5 % de juros. 

0 Sr. Visconde do Cruzeiro :— Ha ainda a 
deducgao de 20 %. 

0 Sr. Correia:— Eu estava duvidando de 
que fosse essa a iutelligencia do projecto ; sendo 
assim a differenga mais consideravel. 

Deste modo, dando a apolice de 4 1/2 % o va- 
lor venal de 90o$000, feita a deducgao de 20 % 
ou 180$000, justiflcara cada uma apenas a emis- 
sao de 720$000. Mas autorisa-se a emissao de 
1;000$000. Tera, pois, o banco de fornecer a 
Caixa da Amortisagao 280$000 mais para que, 
de facto, po sa chegar a emittir a quantia auto- 
risada. (Ha diversos apartes.) 

Nao estou tratando de ver com que recursos o 
banco ha de satisfazer a differenga, ou 280$000, 
para tornar effectiva a emissao concedida. Mas 
entao d, na realidade, a emissao de bilhetes no 
valor de 1:000$ que se permitte ao adquirir o 
banco uma apolice desse valor nominal ? 

Nao ; e entretanto o projecto, emendado por 
seus autores, o diz. 

O Sr. Lafayette:—As apolices podem ser co- 
tadas acima do par. 

O Sr. Correia:—Nao podem. 
O Sr. Lafayette:—Ja tantas vezes. 
O Sr. Correia:—Nao a apolice de 4 1/2 %. 
O Sr. Visconde do Cruzeiro:—As de ouro ja 

estaovalendo 1:100$000. 
O Sr. Correia.-—Nao so trata dessas; dellas 

nao cogita o projecto. E si as apolices do juro de 
5 % estao abaixo do par, como as de 4 1/20/0 

nao bao de estar ? 
O Sr. Barros Barreto:—As actuaes estao a 

945$, descontados os juros. 
O Sr. Silveira da Motta:—A hypothese e de 

ir abaixo. 
O Sr. Lafayette:—Onde esta a difflculdade ? 

O Sr. Lafayette:— Pois bem; o banco falliu. 
OSr. Correia:— Ab ! O banco falliu ! E as 

apolices depositadas estao intactas ! Era ahi que 
eu queria chegar, e pude conseguil-o antes que o 
dissesse. 

O Sr. Visconde de Cruzf.iro-— V. Ex. pode 
indicar-me um banco que nao seja susceptivel de 
fallencia ? 

O Sr. Correia:— Mas posso indicar typos de 
solidez ma'ordo que este quo apregoaes. 

0 Sr. Lafayette:— Onde esta a garantia, nos 
bancos de ouro, para o portador em occasiao de 
criso 'I 
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O Sr.Coreeia:—E' o modo porque estaconce- 
bido o projecto que provoca a observagao. 

OSr. Lafayette:—A apolice pode estar acima 
ou abaixo do par, a lei e feita nesta previsao. 

O Sr. Visconde do Cruzeiro:—0 projecto co- 
gitou dessa hypothese. 

0 Sr. Correia: —Quando estara acima do par? 
A execugao do projecto e,no momento presente, 

qual a flguro; e a necessidade de retoque no 
mesmo projecto parece provada. 

0 Sr. Lafayette da um aparte. 
0 Sr. Correia :— Entao que razao tiverara 

os nobres senadores, quando organizaram sen 
piano primitivo, para nao permittir que a emissao 
correspondesse ao valor nominal da apolice ? 
For que so depois apresentaram emenda ele- 
vando-a ? 

OSr. Visconde do Cruzeiro:— A deflciencia 
do meio circulante nao era tao sensivel como 
agora. 

0 Sr. Correia:— Penso ter ja mostrado 
que, si for votada esta lei, no comego do sua 
exec igao nao havera augmento de meio cir- 

•culante, antes diminuigao quando a emissao ban- 
caria, dirigida pela conveniencia das transacgSes, 
nao for igual aimportancia dametade dasapolices 
depositadas,pois que e33aimportancia,em bilhetes 
do tliesouro, tem de ser queimada. 

Disse-se que a moeda em circulagao e insufli- 
ciente ato porque, depois da lei de 13 de Maio, as 
exigencias da lavoura reclamam mais 40 a 50 
mil contos de papel-moeda para o pagamento de 
salaries aos trabalhadores agricolas. 

Mas por que os nobres senadores se sublevam 
contra a falta dessa quantia em moeda papel in- 
conversivel, si, como disse o nobre semdor 
Lafayette, e ja referi, desde quese abra o vacuo, 
o ouro ahi vem enchel-o? 

B nao e esse o caminho para o vosso objective 
final, a creagao de bancos de circulagao com fun- 
do disponivel em ouro para o troco de sous bi- 
lhetes ? 

Autorisa o projecto a emissao de 200.000 apo- 
liaes de conto de rdis para o flm de garantir a 
emissao dos bancos, sendo o juro inferior ao 
actual. 

Porque querem os nobres senadores esta emis- 
sao nova ? Porque nao autorizam os bancos a 
comprar apolices existentes, pagando, pordm, o 
Estado o juro de 4 1/2 % loqo que sejam deposi- 
tadas para aquelle destino ? Com que oxemplo 
justificam esta disposigao? Co * o dos bancos na- 
cionaes dos Estados Unidos? Nao. 

O Sr. Presidents ;— V. Ex. hade me permit- 
tir observar-lhe que esta discutindo o art. 2°. 

OSr. Correia:— Estou tratando da emissao 
como 6 permittida pelo art. 1°; e tenho de pres- 
tar attengao as emendas. 

O Sr. Silveira da Motta ;— Apoiado. 
O Sr. Correia ;— Si incidentemente me re- 

flro a disposigao do art. 2° 6 porque a argumen- 
tagao o exige. Eis por que o regimento permitte 
que, ao tratar do art. 1°, se possx fazer refe- 
rencia a todo o projecto : de outra forma nao se 
poderia discutir. 

SENADO 

O Sr. Presidente : — Nao tenho em vista 
pear a argumentagao do nobre senador ; pensei 
que V. Ex. estava em equivoco. 

O Sr. Correia:— Agradego a V. Ex. 
Sabe V. Ex. que sou amigo de cumprir o 

regimento. Sustentador do principio da lega- 
lidade, naoposso ter outro procodimento. 

Mais vexado me sinto por estar excedendo um 
pouco o tempo destinado a la parte da ordom do 
dia. Declaro, por6m, a Y. Ex. que vou resumir 
o muito queainda tinha a expor sobre o art. 1° 
em cuja discussao nao posso mais tomar parte ; 
de sorte que, dentro em poucos minutos, poder- 
se-ha passar a materia da 2a parte da ordem do 
dia. 

O nobre senador por Minas Geraes, o Sr. La- 
fayette, de cuja alta capacidade tivemos mais uma 
prova... 

O Sr. Lafayette :—E' bondade de V. Ex. 
O Sr. Correia : — ... quiz remover com uma 

ponderagan, alias digna de toda a consideragito, 
as difflculdades que ao seu projecto ofierece o 
facto de achar-se depreci ido o papel inconver- 
tivel actualmente em circulagao. 

S. Ex. disse : nao d por que o papel seja supe- 
rior as necessidades do mercado que elle soffre 
depreciagao, e porque o valor do ouro como mer- 
cadoria cresceu. Precisando nos desta mercadoria 
para o equilibrio da balanga do commercio, ha- 
vemos de compral-a ; e desde que ella escasseia, 
temos de despendor mais, observada a regra da 
offerta e da procura. 

Mas note o nobre senador que, seja o agio do 
ouro devido a esta ou aquella causa, nao d menos 
exacto que com certa sorama de papel nao po- 
demos obter igual somma em ouro ; e d isto que 
assignala a depreciagao. 

O Sr. Lafayette:— Este d o facto ; eu o reco- 
nhego ; o que d preciso d explical-o. O nobre se- 
nador quer rosolver a questilo pelo proprio facto ; 
mas o facto tem explicagao. 

O Sr. Correia:— Tem explicagao, sem du- 
vida ; mas naose pdde considerar sinao como de- 
^reciado o papel-moeda com o qual nao se ob- 
tem quantia correipondente em ouro, mesmo 
porqne todas iis transacgdes nao sao feitas so- 
raente dentro do paiz, e ha que attender a esse 
equilibrio da balanga do commercio a quo o nobre 
senador se referiu. Com ouro nos fornecemos do 
maior quantidade de mercadoria do que com 
papel-moeda do mesmo valor nominal. 

As observagOes que ainda ha a fazer sobre pon- 
tos secundarios, espero que os illustrados autores 
do projecto attonderao da 2a para a 3a discussao. 

Por exemplo: dirao por conta de qnem correm 
os vencimentos do funccionario que, por parte do 
Estado,tem do flscalisar asoperagOes do banco. 

O projecto diz que elle sera pago, mas nao de- 
clara por quera, o pode-se suppor quo o sera pelo 
Tliesouro Nacional. 

Vou terminar. 
Do tudo quanto tenho dito resulta que,pa3sando 

o projecto, niio teremos sinao bancos do papel, 
com augmento da circulagao inconversivel, dila- 
tando e nao aproximando a epoca, desejada pelos 
nobres senadores, d i existencia do bancos de emis- 
sao cujos bilhetes sejam conversiveis cm ouro. 
(Muito bam, muito bam.) 

Ficou a discussao adiada pelahora. 
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SEGUNDA PARTE DA OR DEM DO DIA 

FORQAS DE TERRA 

Prose^uiu em 2a diseussao, com as emendas 
■offerecidas, o art. 1° da proposta do Poder Ex- 
■ocutivo, convertido em projecto de lei pola Ca- 
mara dos Deputados, sob n. 7 do corrente anno, 
quo flxa as forgas de terra para o anno linanceiro 
de 1889. 

O Sr. C;in<Ii<lo tlo Oliveii-a toma 
a palavra nao sdmente pelos raotivos de ordem 
geral que ulteriormente o tern feito discutir esta 
materia, como por uma asseveragao que leu no 
relatorio do honrado Ministro da Guerra, isto 6, 
que nos quadros da repartigao do ajudante general 
apenas flguram 11.748 pragas para o efTectivo do 

■exercito,quando o algarismo marcado por lei e de 
13.500 pragas, o que aceusa um desfalque decerca 
de 2.000. 

O orador tin ha previsto este facto, mas o mi- 
nisterio de 20 de Agosto nao cogitou de attenuar 
os males quo deixavam sem execugao a lei de 1874. 
O nobre Ministro actual irapressionou-se com tal 
deliciencia ; mas qual foi o remedio quo procurou? 
Infelizmento o recurso pelo qual optou S. Ex. d 
ainda mais perigoso do que o mal, porque consiste 
no recrutamento forgado, o mais odioso de todos 
os meios para preencher as flleiras do exercito. 

Amarga irrisao da sorte ! O ministerio, que 
acabou com a macula da escravidao, quer regres- 
sar a cagada humana ! Bern parece que o libera- 
lismo do actual gabinete era um rotulosubtraliido 
do armazem que nao Ihe pertence. 

Depois de varias consideragdes sobre a esterili- 
■dade da corrente sessao legislativa, diz o orador 
que o temperamento do nobre Ministro da Guerra 
nao comporta cruezas ; reoonhece tambem que o 
nobre Ministro tern procedido com certa isengao 
e imparcialidade ; o orador tern mesmo alguma 
afleigao a este gabinete que radicalmente aboliu 
a escravidao, mas, por isso mesmo, estranha que 
o alvitro do recrutamento forgado partisse do 
honrado Ministro, que segue politica tao diversa 
da do seu honrado antecessor, representante ge- 
nuino do partido conservador com todas as suas 
iddas compressoras. 

Que a lei de 1874 s6 demanda pequenos reto- 
•ques confessou o nobre Ministro no seu relatorio, 
propondo apenas a substituigao do parocho por 
um empregado do Ministerio da Guerra, aflm de 
tornar elloctivas as disposigSes do alistamento. 
Nao acredita o orador que somente este retoque 

-seja necessario. O mal esta no relaxamento ge- 
ral. A lei impos penas severas as autoridades 
omissas no servigo do alistamento, e entretanto 
taes penas nunca foram impostas. 

O facto 6 que a unica lei do decennio conser- 
vador de 1808 a 1878, na qual se inflltrou o 

■sentimento democratico, foi a lei de 1874 ; e, en- 
tretanto, e esta que o nobre Ministro repuiia. 

Cumpre confessar que a dpooa muito differe da 
de alguns annos a esta parte. O espirito de cri- 
tica dos actos do governo tem-se generalisado ; 
ouvem-se estranhos rumores e queixas de quo 
zomba o nobre Pr isidente do Conselho, ninguem 
sabe si por excesso do confianga ou de fraqueza; 
nao d, portanto, azado o ensejo para os rigores do 
recrutamento forgado. 

Estes rigores tdm "de exercer-se principalmeute 
sobre os libertos pela lei de 13 deMaio. Ahi e 
que esta a materia principal de que o nobre Mi- 
nistro vai langar mao para tranquillisar a lavoura 
assustada. Quanto, pordm, melhor seria que o 
governo, com mais frauqueza, tivesse estabele- 
cido em lei um systema regular de meios coer- 
cltivos ! 

Outros recursos ha pax'a preencher os claros 
do exercito. O voluntariado nao esta esgotado,e 
a prova esta em que S. Ex. mesmo se inclina ao 
pagamento das prestagoes adiantadas. Ha no 
exercito prestimosos olliciaes desempregados: 
raande-os o nobre Ministro angariar voluntarios. 
Esclaregam-se outrosim o divulguem-se as van- 
tagens offerecidas pela lei de 1874. Augmente-so 
mesmo o premio, si precise for. Tudo, mencs o 
recrutamento forgado com o seu cortejo de vio- 
lenciase horrores. 

Demais, d injusto que, havendo provincias onde 
se tern feito o alistamento com a possivol regula- 
ridade, venha o recrutamento a cahir sobre todo 
o Imperio. Em ultimo caso, recrute-se nas pro- 
vincias reluctantes. 

Em seguida, occupa-se com a indiseiplina o falta 
de educagao militar do exercito, alludindo aos 
quadros da estatistica criminal, ja muitas vezes 
citados pelo nobre Visconde do Pelotas. Na pro- 
vincia do Amazonas, a desmoralisagao do 3° ba- 
talhao de artilharia a pd foi tao profunda que 
deu logar a lutas e conffictos. No Para, acontece 
a mesma cousa. Entretanto, para commandante 
das armas desta provincia, o nobre Ministro no- 
meou um general cuja fd de officio d esplendida, 
mas invalido, e para o qual semelhante nomeagao 
sera uma sentenga de morte, em consequencia da 
mudanga de clima. 

O nobre Ministro tambem nao audou hem avi- 
sado,aceitando na outra Camara uma emenda que 
altera a lei de 14 de Junho de 1874, para se 
attender tambem na promogao por mereoimento 
ao tempo de servigo prestado pelos officiaes do 
exercito nos corpos do policia o de bombeiros da 
Cdrte. Quando taes disposigSes, quo em uma lei 
annua revogam lei or^anica, partem da outra 
Camara, muito e de admirar quo alii tanto se 
clame contra o Senado e contra a sua faculdade 
revisora das leis. 

Essa emenda, alem disso, d injusta. Os servigos 
que nos corpos de que ella trata podem prestar 
os officiaes do exercito, nada tern com o Minis- 
terio da Guerra, sendo antes de natureza muni- 
cipal. A lei de 1850 sabiamente dispoz que os ser- 
vigos estranhos ao Ministerio da Guerra nao 
podem ser allegados para a promogao por mere- 
ciraento, sendo que a antiguidade so contain os 
officiaes em certos cases, quaes o de servigos na 
guarda nacional, no corpo le^islativo, etc. A lei 
de 1883 manteve estas prudentes disposigoes. 
Entretanto, a emenda aceita pelo nobre Ministro, 
e contra a qual infelizmente nadi, teve que dizer 
o honrado senador por Santa Catharina, relator 
da commissao de marinha e guerra, destrde todas 
estns boas normas em materia de promogOes. 

Passa o orador a tratar das vagas de alferes, 
que ha mais de um anno nao se preenchem. Com 
isto o honrado Ministro destroe o- estimulo entre 
osjovens officiaes. 

Seria tambem de bom conselho que, com re- 
lagao ao exercito, se adoptasse o alvitre Ja aceito 
para a magistratura, isto e, a lixagao de um 
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maximo de idade para os offlciaes, cujas funcgoes, 
alias, exigem maior vigor physico do quo o ne- 
cessario para o exercicio da judicatura. Disto ja 
se tem tratado muitas vezes, mas entre nos ha 
o systema de tudo adiar. 

0 governo actual muito tem promettido ; mas 
desconfla o orador que tudo flcara em palavras, 
e que o gabinete nada mais fara do que nomear 
baroea e coroneis da guarda nacional. (Muito 
hem.) 

Ficou a discussao adiada pela hora. 
0 Sr. Presidente deu para ordem do dia 2 do 

JUlho; 
Primeira parte, ate as 2 horas da tarde. 
S1 discussao da proposigao da Camara dos Depu- 

tados, n. 58 de 1886, mandando relevar a pre- 

scripgao em que incorreu D. Maria Deoliuda de 
Azambiija, viuva do capitao do 5° corpo de caga- 
dores a cavallo Jeronymo Pacheco de Azambuja, 
para o flm de Ihe ser abonado o respective meio 
soldo desde a data da resolugao legislativa 
n. 2.618 de 3de Setembro de 1875, para que vo- 
tou-se dispensa de intersticio; 

Contiuuagao da 2a discussao do projecto do 
Senado, lettra E de 1887, sobre buncos de emissao. 

Segunda parte, as 2 horas da tarde, ou antes, 
atd as 4. 

Continuagao da 2a discussao da proposta do 
Poder Executive, convertida em projecto de lei 
pela Camara dos Deputados, sob n. 7 do corrento 
anno, que flxa as forgas de terra para o anno 11- 
nanceirode 1889. 

Lovantou-se a sessao as 4 horas da tarde. 
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