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AOS 31 Im .rA~EIRO DE 18i~l 

Presideilcú, do 81'. Yallad<7" 

• 

, 

Campal'ece depois d" chamada o sr. Rocha. 
i ~ão havendo numero legal, O sr. presI
dente declal'ft ()lle não lIa sessão, c, depois 

i de lavl'ada c approvada a presente acta, con-
A',') 11 horas dn. man1tfl:, feita. a chamada, i vida 'os 81'S. deputados para a 3~ reunião no 

nrhào-sc pl'esente~ (lS SI'S. Valladão, 1<'C1'- dia:J do corrente. . 
rciru Al\"cs, Abt'uncltcs, Hocha Pombo, Pedro Leva.lltn·~;e fi scssfío,-Juão Picente Val
Vicente, Paulo ]':g,rrlio, Hodrigues Alves, ü,díio ], sccreto,rio servindo de présidentc. 
I;:liz El'l1csto" Zcfel'ino JOI'ge, Almeillft e -Badharel Joaqui>n Angusto Fe""eira Alves, 
S,llva, llene~ldcs, P";I1<t Machado, Paula l' sccl'etal'l,o supplente,-Lulz A lves de Sli!lZa, 
bdu~r~lo, I:lll'l. Alvc~ e Sll"cno; faltando sem 2,0 secretarIO supplcntc. 
parbclpaçao os maIS sCnhOl'eR. 

Comparece o SI'. Araujo Hihcil'o Filho. 
~ão havendo numero legal, o Sl', presi

dente dcclam que não 1m sessão, e, depois 
de lavr-~da e appl'ovac1a a presente aeta, 
convida os 8rs. deputados para fi, :Gil rcnnifto. 

Levan ta-fl-C n sessão, -J oll() Viccute VaZ
ladtlo, 1 o ~eerctnrio servindo de presl(len te.
Dacha rcl .Ioaqniíd A t~!lusto Ferf'eira, A lt'cs, 1 () 
supplente servindo de secretario,-Zeji?1'ino 
./o'rge lJamasc~nv, 2.0 secretario supplcnte. 

--'-
~a Sessão p~·,(~pa. 'r,a t (H'ia. 

K\I I' m: FEVEllEIHO DE 1873 
P,'esidencia rh S". Valladão 

A's 11 horas da manlül, feita a chamncla, 
achão·se presente.=; os SI'S. Val1ad~o, Bcncvi
do~, Pedro Vicente, Fei'reirft .. \lvcs, Almeida 
(~ :--:ih·a, Zefel'ino .Jorge, Luiz Silverio, Paula 
Edual'do, Luiz El'nesto, Rodrigues FCl'reira, 
Araujo Filho, Lui" A Il'e8, Pa\l!o Eg,rrlio, 
P'lUla Machado, Rodrig'l1eB Alves, e Abmn
ches; faltando sem partici ração QS mais 80'" 
1J1:0:'('8. , 

___ o 

:~, SI"S'i:lO llr<>parat"rlâ 
AOS 3 DE FEVEIWmo DE 18'i:{ 

jJr8sidencia di) $1' •. vigarz'o Scipião 
A's 11 horas da manha., feit.a a chamada, 

aeIlão-so presente::, os srs. Sei pião, Benevides, 
Cot'rêa, Paulo Eg-ydio, A lmeÍfla c Silya., Ro
driglles A Ive" Luiz Ernesto, Hocha. Pombo, 
7,ct"erino .forge, Luiz ~\lve". Rorlng'ucs ~e 
Azcvedo, Abranchcs, CchdolllO, PedrQ Vl
cen te CO nego Dcmctl'io, 'ulhôa Cintra, Fer
reira' Alves Luiz Silvaria, Hodriglles Fer
reil'a, ,,[nno~l Affonso c Araujo Wheiro Filho, 
faltando sem pUl'ticipagão os maIs· senhores. 

}<;' ahül'ta u sessão. 
O sr. presidente diz que, havendo numero 

legal para se proceder á :le}ção da mesa cht 
assernblén l marcn aman1la, aR 10 horas, para 
1.01' ltlO'al' a missa. (10 Espil'ito-SíLnto, na Sé 
c"thcd~'al, c cOllvid<t os 81'S. deputados n 
reunirem-se no recinto da asscmblén, afim de 
cumprirem o que mandfí o regimento, 

A ordem do dia scgninte é - eleiçãe da, 
mcsa. J,evnntn-sc iJ· flçssão. 
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'I' Sc,.são l\rCIIUro tori '. 
AOS 4 DE FEVEREIRO DE 1873 

P"csirlencia do s' · . úgario Scipiiio 
A's 10 horas da manhã , fcita a chamada, 

achão-se.presenteR os S I·S. Scipiiío, Valladão, 
Zeferino Jorge, C. Coelho, L. E:-ncsto ,. 111. 
Affonso, P. Machado, Bicudo , AlmeidacSllva, 
F. Alves , P. Egydio, A.rauj o, n. Pombo, U. 
Cintm, Benevides, i\.bmllches, CelidolllO, De· 
metrio, L. Silvcl'io, P. Eduardo, Rodl'lgues 
Freire, Araujo Jti)Jciro Filho, P. Vicente, L. 
Alves c Azevedo F erreira. 

O sr. presideJ}t~ .c~n vid" .os S1'~. deputados 
a se dtrlgll'em a Se cathcdra l, ahm de assIs
tirem IÍ missa votiva do Espirito-Santo. 

A's 11 horas, de novo rcnnidos os 81'S. de
putados no paço da assembMa, abre-se a 
sessão.' . ' . . 

E' lida e approvadn a actn. da antecedente. . 

ORDEM no DIA 

- E-LEI C ÃO DA MESA 
" 

Procedendo-se ti este trabalho, são eleitos: 
Presidmtc 

O rcvd. sr. ' Scipiilo F e rreirn G. 
Junqueira., com ...... .. ..... .. 

Vice 'p"csidentc 
O sr. dr. Salvador COl'rêaCoelho, 

co m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1° secreta1'in 

O sr. vigari o João Vicente Valla-
dão, com", .. , ......... ,.,., 

Supplente 
O sr: dI'. Joaquim Augusto Fer-

reira d e Abreu, com ...... , .. 
2° sec1'ela'rio 

O sr. commendarlol' Antonio Joa
quim de Freitas LeitftO, com. 

Supplente 
,O .sr. dr. Luiz Alves de Souza, 

16 " 
lU » 

H » 

15 » 

COITI ••. • , • , • , .•.• . •.. •. ...• " 1·1 » 
O sr.' presidente <leclal'u qno tel'ú. lugai' a 

inst-allnçao dn. assc mbléa amanhü. ao U1cio
dia, e ((PIe neste sentido se vai omciar ao 
exm. gove rno. 

Nomêa para m embros ela commissão fll i.e 
tem de r eceber a s. cxc ., o SI'. presidente da 
provincia, os SI·S. Pedro Vicente, Demetrio, 
Bicudo, Arauj o, n. P ombo e Hodrigues 
Alves. 

Nada mais havendo a tI'atar-sc, levanta-se 
a sessão. 

Pedl'o Vic ente, eonego Dcmclrio, Ferrcira 
Alves , Palllct Edll:udo, Lu.iz Silve rio, l.{od!'~
p;ues 1'cITeira, Manoel .\tIoaso e Al'auJo lll- · 
oClro Filho. 

Aln'c-sc n ~essflo . 10;' lida e approvada n: 
ae ta da anteceden te. 

O SI' . presidente s us pendeu _a HCSRitO nté 
á chegada d" C"I1. S I'. presidente da pro-

• • vm c;n.. 
Ao meio -dia, anHunciando·-!3c fi.. chegada 

do m cs; mo e); ll1 $1' . pres idente d.a provincia, 
é R. cxc. rr.r.e1)i do rom a~ formalidades pl'e~ 
sCl'inta::> pelo l'og-imen to. S. exe o SI". pl'csi~ . 
dento da prov inda ·faz fi. leitura uo seu reln.- . 
torio) lilld a a fiual, () SI', pl'esidr.nte da as-
5cmblén diz que esta tomar(t na. devida COll

s id ci'acüo a exposiç:.fio que s. cxc. aealln. de 
fazc!' elos ncg'oeios da província. Hetirando
se s . exc . o SI'. prcsidente da provincia. com 
as m nSlllilS formalidades, e nnda. mais ha.ven
.do n tratar-so, o St', presidente marca n 
arucm elo dia f-i r gu iutc: eleigüo de cornmis- · 
sões, e suspende u a sessão; pela. 1 hora da 
tnrde. . 

---
i\cta da i·eillill~ào 

A08 ti OE FEVEREIRO DE 18í3 
P1'C8Ülc1tcz"a do 81' . vi,qal'ii) SC'lII't'uo 

A's 10 e m eia horas d~ manhã, fei(" " 
Chtl.!"Dlldn, uchão-s{, prcsenteli O!iJ srs. Sci
p il\O, Vall" diio, R. Alvo3, p, Mach ado , P. 
Eduardo. P. Vicente, Abranch,!s, A. Fer
reira. Dome.trio, Búnevidc~~, L. Erne!:l to, 
Arauj o, i\I. Affunl\o; faltando sem particl-
pa'f~o O!i mai s sen hor e9 . . 

O f:R . PR~!:;IDENTE dcda'ra ()UC ni"io h'1\ ses~ 
~fI(J pa r f :d t :\ dt1 n qmc ro lega'],· e, Je ;)Q js de 
lav ra da o appr ovadt\ a presente aeta. dá · 
pnra n. on.lcm uo dia de nmallhf:l., a mesma 
f.jll C vinh l-\ par;"! hojc . - Vignrio ._.Scipüio F. 
Goularl .Ju.nqncú·a, pres id nntc.-Jotio. VT'al
[arfão, l ° ~ecrl~tHri n . - Jose F. de jJaula 
H dl!al"du, ~; Úi"\·i:ld·J d ..! SI) Sf.!c re t ar io. 

Presid,mcút do sr. v'igario SCll)irf.O 

SIJ;1nrARIO:- EXP@IENTF..-Projcctos.
OlWEl1 DO DIA.-Eteiciio do com missões: • 
A'';?· 11 horét s da manhã" feita n charnFula t 

---- .. f1cl1úo-Be pl'('scntcs os sr:~, Scipiflo, Vnlladh o, 
Sessão de Installaeão ,In RSSCfll- S 

e Airneida O iiv il, ll encviie R. nicudo, Corrôa, 
bléà I,rca'inda! I' j' d' T> " I l' (R!' 1 . ~gy lU, .. \.. fl.lVeR, ~. ~rncso, . om JO , 

AOS 5 DE FEVEHEIRO DE 18í:3 Zcferin o, Luiz AI"C!l, M. Fnrt.ndo, A, F~ r· 
,P~'es'idenct"a do S'·. 1i'lga"io Sr:t"-;)iilo rdrn, A brfln chr. .:: , tl . j[adu:-do, F. de Ol iveira, 

A_s 11 h oras da. ma nh:i feita n.Jf~ham ;l(l ;l I Ct;l i ;lc· a i ~ , P. V ,\~rllt.l', Ul h0a Cint-ra, D ..: mo -
~c~~\O-sc pl'cscntc!-l ~~ ~I'S. Bcipi:i o, Valla(Wo: II tri~) , li' J\ :rc :· ,. P. Kln .nl'd o, .. L . Sí lvcrh.> . . M. 
:~Ul:l;p:"-lvcs" Be~nv Jd HS , padre Hieuclo, Co r- AH oll!-:O, Ar a l!Jt) ltd) .· lf ·) }t;l ho , c AranJo: 
RaJ. ,aulo hglYdlO, Ara uj o, AJmeida. c Siha rultando F.:cm P!l l" t lc ipll(;;'i :l Cs UH!is sl' nhore~1. 
Z~fe~l~~es~'I~ndcs l Lu!". ~El'ncsto, H. Pombo: Aure ~sú fi s cs:; 50. E"lida c approvnu4 ao 
reira Abrari h ~nç:, l'ul't~do, Azev,edo 1'el'- acla da .ntecedP.ute. . . 

, . c c_, ~aula Machado, Ccltdol1lo, I Ü SI:. l' .~çnE'l' .,\ltlO I<l o scg l\:ntc; 
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O FFlClOS 

I thc~oul'o, á~ cOll ect.nrins,m?sns do ~c ndBs, 
! Gll f}nnf;:~f'}\I !' r ou:ras repart!ç~ ;.~s de fLlzen tJ a. 

1 (} f1't·ctun.r o r ~.p:·nllle nto do protess.o!". 
Um do ~ecl" ~~.tario l :\l g'ove rno ) (':n \',ia n ~,o ~r- . §' l.o A infrfj; r.çno des te art. pelo cxnc~o. r 

çame~ :to~ d c O I VCrft\8 t >~ m ~ r ::~,-A COW:1lI S- tl l'llvlnci.d fa l o in C(l riCr e m rcs pon sabdl
~:10 de cOIô~a ~ e orçamc iltrJS Ji~ q:unarit.s tr:t1 .\ ~t;::dc , al{IIQ da pe rrla. d~ qunnt,ia inuevidn. 
Il :(: ip :w~. .1 mente pS C1 :i , qu e D;.io será , abonada em SUilS 

O utro do mGStn0 , r c:n c lt c ndo nma r.f>pr ~~ cnntlllol . ..... o 

~cnt :!(./~') th V:l.!'in.'! tn n l:ndo rrs '!o fl'illn:cl}::1G I 8 2.° O profc8~o r 0110 ddo!<.llmentr, 011 
de Ig llape redind ü pn ; \'id \: n (' i:v: :-;:;; b.i".c :t "l':' - rn;'~-:mo por n naJq'l (" r o'utro rn ctivo, ob ti\ c!'j 
Ir:-l.dl1 qll ,', ~i : ~ .LlC '.I.!,} r::p.g·o e "t,i:J ]") ;) ~)il1~.I" .H'citIH o Ii'l.:~~ Inu d t~ ntt f:'it:Jdos com rlt"!lda· 
qu ;~ ra, ~e u ;r'lg (~ u X trlrlC ;l. ' -."1. c :, rr:;') I" ~'W) r ~lC:'\O d t\ um numero dn a!ulllnmJ frcquen
(jI~ obras pld.;jit.~1I :· · . fI" ) tCS" dlv(-~ I' :':O d . .>!"! que na reatidauo existem elll 

fhtro do n.:~~ [n r , r cm(dl~ ndo \1!n ('111~lo(n~ rinn. c:·, r.ola , perderá a cadcira, ii.can~o inlin·. 
C,1tnnrn da cnpit:d hc,n :np':in!J,:nrJo HWll E.: ?i' bi\it;'J,do pnra co ntinunr no rnagu:iteno. 
p~Js;i~;:10 dai3 ll e l:, e :-: ~id;\(l(!;j UU lL;l:ll:e:p:o.·--A' ~ :1 .0 O jn !" p ~ ctOl' de districto. qlle f:dtnr 
commi 8s11o de f:lzlnldn . CQrll R vonlado em seus atteste,dos, ~era de· 

Outro dG ITH;Rltlu, enviand'l um nfncio (1:t " 1'" , ml ,,, l (JO . • 
Cilmaf:t cl ~ ! Ai'~;l ;.j neOm p;lJl!l,:\ ·j,) de utn fl,l'tlgO .Ar!. :>. 0 O in'ilpeL~to r.gcrf\1 não concederú 
ue po-::tun:, s.-·A ' conl mis..:i\o d~) e:1mara'i . attc:5tr.dos de fcrqncnci a. pa.ra. o prof:ssol' 

Ou tro dfl eom:'l ra m:tnicip;ll d l~ _ -:\[(Jgy das po der receber se lls vt!nCl metl tos. se nao no 
CnlZe~, l~(~ lrl(:l. t ~ ~do llr~i .g i) !:; dU • .!-); Jdura ·l . - .\" ca~o dlj ,recurso, po r ter o inspector do d is-
1!\C ::: ma eomml ssrto. tricto eo rccosndo ao cumprimento desse 

Outro da (" ~IO·arn de S') rOc ;: b:l , {~ n\'inndo dever. 
~uas co nt:l 9 dn rece ila e dC~P (' Z;l, c propon· Art, 6.0 Será pcrmitti,lo ;a08 pais , tutores 
.(1::> augmcnto do~ o l' deDr.c.!o ~ de ~e. !l!j c :-a pre- ou patro nos I1lnndarem ~eus filhoR ! pupil. 
gndo~ .-:.\.· cU:llmi ~ s <l o deorç:nrH.'ntos de Cf!- los o u c ri ado:; ás eSCOlrlR oa colteglOs p ar· 
m'lras. ticuln.rc~ , 0 11 mf:SiT..O dar-lhe~. inst:tlcção 
' Outro da c ~ rn.'!l'a de Campinrt~ , f,u lHnet- primarh H !l S casas de sun. resldeoCll1, f 0-

tend e) á app ro \'a ç~o de s ta ~H;f' crnb l l~;!l do!~.~ cebcndo urna pcni3no de .4~OOO rnen~fll po:, 
projocto!'; do l e i~ e a rt! gGs do rtlstnri\~::.-A' alumno. 
commis ~. íio do ea rn ftff\!1. Art. 7.(1 O p' tJ17r.rno pOllerú auxiliar 11S 

HEQ L: ERI:\I!\i'iTOS ef,colns (';' C: !u'h~~ por iniciativa in(l~vj(ltlal: 
1;m de Cllf-..1;odi o dn ~I t:et~do (' Sdvn, Futn-· 011 n:-:.~oGi Hc Õ I1S , com fi. quantia de 4~OOO nte 

ciseo FrHllco da !~. ()(: h,'l c .l()~é E"_:tani:--lúo de HOSOOO pn l' 'mcz, comtnuto que os pl'OfC RSO r es 
P ROJECTO S 01l n Sf,oei flr(")cs s e obrignem a ensinar grR-

Sfh illl~~ .1.JDS obj cctq d :,~ delihf:r::(~rt), i~ '-'fio tl1 ita:ne n tc' nlllmllf)~l pol.1<'c:;;, em prop01'ç,1 0 
n. !m pi:irn-! ~' pa ra ent rar na or .t(' m· d03 tra · ti imp·OI·J an ci :\ do auxilio c0nccdido pela 
IH! !a;s, os so ;~uint!) s : provin cin , 

N. 1 ~ 1 .1.0 E' in d í !'-; p ,~ n ~ n\' el a fl'eql1encia d 08 
i\ a"~c :nl;l {;h l c~~· i.'l. : a t i\"1. prc r ind nl de a( l i lllr~ o '~ [lS.fa.o·p ·: g a m e nto do auxilio. 

t;. P,:uh dl'!·:· (~t :J. : ~ 2 .0 C; : mpr c :~cn de m-~o nfs te art.?s eseo-
A r t . 1.0 F i;'::1 l'\~ \· () {!'r..d .J () ar t.. :_)n d :\ l e i 11. !:-:~~ t'1ü ::: !u rn'Ul e:':3 de n d ullo ~ , 

:H de: 1G ch jr :~n:~ d ~ 1HU;. e o ":) ,--, ,' r no ~' I'm Art . 8." ;'\l':;:o é pcrrnitt ida n permuta da . ,. 
:Htro \"i .:.;;: ~iÍ') (~ C el'n: ' I"pr \J vi ~: t)f i a;n!' llte escola s et, (~ í) ! :u" t'll t rn pr t:,rt' ~í:() rcs. 
d:! pri m c ir:~ f! !l' l r !\ ' . . :\ !.t. H.c () profeSc-O l\ f' uja escnla rOr sup· 

!\.r t. 2. u (>n~,: , li:i' ;:o - s !~ d ,~~ de j,t cxtínctns: i rrim id n ro r fi} r ç~ dC:-iln. lei, ~ crrt. rerllovh~~ 
~ 1,° A~ ('. ~ e ;i iaB r.dwJ ('~;O: , q\ l : ~ llfl,() e')!lta- l pnra Ot~trn CaUlllrl1. vng.'l, dr.du o C:lSO de Jn 

J'el(j \'int Fl :dlllll~ lqí3 hl!ql\l~ntD? ISc!' vitnlici0, 
~ :~.o ).~ '. ) l U;iil!' olnd,. ~ h ') uv'; rcm l1u::1:;;. uma · Art. 10. RevogHo,SC aH difipo~ições em 

d(:lhs, '1(]!t!l ' ~() U~ I1] Url1I\ (: n tliatri(~t:!:-~do:-~ de cont,rario. . 
llUJ!J:iF. n ;ÚJ CX!! ()i. \ ero m u Il\Hn:~r!) de cin- l>ílCO (L, n~H:f,) lllblé:1, 7 
eOe fi ta', - 18'73. ~.- Pedro f1z'ceíl te. 

f ',' o () " , ! \ 1I ,') II' '', ', r "101'~" "I" ,I')',q t.n'"" o,, ;';,".2 ,) ,. ,i'i_:!, y ' • •• " c, ih ,." 

(,,, , .. ,t·,(: 1·,' IJII)· ' ! 'l C 1·\ ;) " t' l,,.. I.,>I ')' c .. ,'· ,' " 11m' ·· .. {I , ', ;1 ;': ~i~ Ul\', )6 ,1 le ,','i sl:tti va " .. , ", '" , ":;<,." '-- ' ., .. '. " '.', ,; 
', '''I''l·C" ·l ,, .i ,, ·I<" Q. 1)' '1 1 , (') ""' I'(' t '" • ' ., '~,I· . l , , . ., . '.1 . ' ,",1 . " :" \. " . 

pJ'ovi llcial da 

Art. ~1 .l> ~ I l ~~ :O: l : pp :- é'f.:: 0 ~·:~, ~h!~ esco las so Art. 1.0 Fi ,: a df:~dc jií r xt-ioe,t:) o r c~ti F.tro 
o l :~c :'\';: r <i (j II S r Ci! ' !\':l, p:'e:-- rr int a s 1)1' 10 ar t. i.h: lt ~l~ :d i r !l llg ~, Il C!~~ tCifnos da le i u. 13 cio 
~)'1 (; ;) [!!· I.'1 :: 1 r ",I!' . l i;~ i i::-:;·" r. <':l) r.n t l : ~cC1 , de 1'"} de .f :II:!'j rn t! ~l l HôB, c o gov e r no dq pro· 

, " I I t' IH ( ! ( ~ .\hi:1 d ·,' ! i'~G:). ! \' in ch : :: : í , ' i' i ~:: \ () ~ ( ' ; {-\l~ r {:I~ r ~ ; "g tf'> tro n o 
,\ " , .t " .\ < '~"" I " :. :-\, ' I'~, i·.-r -l ' " (' 110 n'o I Yt:~r" rl' d i '.' i':'; tg co m o Par il nu . . - . ... .. ·· · ·1 ' " "" .. '- .. I' " , ,, ! '" 

C, . ~ ) I :j r ri r,t-: 1:lil :: : n n!-\ : · r:~ n n: ' ~!:f'.;;- . ~ j ãf) de- Art. 2 o (J."; iili p ·· s:·_c;~ . t :1 nt o neste novo 
I Je ! ; d:_~ .1:: :!( ~ tn do ~~· , I \'; ·rp ~ l . l) :~;; d : ~ (~ lI e t: o Ht· rcgi ~ .. t rü eon! O f!Q . de So rcC;'U ::l , pod c!' ilo con
tC8t ;!tL ) r:w li:, r. ld o· ·ji; 5 r ! ~! : t íJ r do d i 'S tl' ic to nuo tinUíll' n s ! t' pl.!gos ::l, pr fl ZC,n (' s t.p.rm os das 
Corl!'Stnr qU;:J a esco la é rrcq nen~ada por esl'lo le is n. H de 20 de F evereiro de 1838 c n. 22 
r · "··~ "~ ·l ,1" .. 1"'1""" " r"lo " T>P)'I, · jlli r'o.o ,'le" 1:.-! do ~!I í \rC". 0 tio 18·11, flue ficQO rc!: t,n,h,i.1, .. !.!,;,., .... . ( . • '"" tI. " " ' '' ' ·' 1 '" ',_" ,~ •. ' .0 11, " \ 
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lecieln s , revogando' se o art. 5'da le i n. 73 \ Art. 2 .' Fi ca ir, ualru ente creada na cio 
de 1'6 el e Abl'il d o 1872 . . dado d" ' l'ortoFeliz mais uma cilflei ... para 
- Art:. 3.° Fur-se.ha uma de ,Jn ccão de 10 o/v I O 8CXO ma~cll 1i lJ o . . 

ao coJlectado que pagar á vi ~ tã e~tes im·· Art. 3 I) ~t' i c;1o I'cvngadas as di s pog içõcs 
posto~ . em con trano . .' ~ 

Art. 4.' O imposto sobre Rnim ap" cavai· Paço ela ",sem bl6a proVinCial el e S. Paulo, 
lare_ e muares será o mes mo dn lei n. 19 de "1 tio Fevereiro de 18í:l. --- Manoel A ([onso 
26 do M arço de 1872. Pereira C/wves.- Conego Demetrio: 

Art. 5.' Os dev edores U~ f"zenrln provin · 
ciDI, por letras firm.da. no registro'de Sa · 
recahn e 00 quo so hn.d e crea.r no Yttlraré, 
ficlI.róõ ourigaelos no prcmi o de 12 'lo ao 
ann o, de~do o vencimento d:)s le tra s ; c O~· 
outros devedores ao rnf'smo premio. desde fi 

primei ra ci lação jll d ici ai, m oel i fi co ndo-Rc par. 
eRse fim o artigo 42 da lei n. 17 de 26 de 
Março de 1840. 

Art. O. ' S.o revogadas t odas as disp osi · 
ções e m contrario. 

p"ÇO da assem ulá" 7 de Feve reiro de 1873. 
- ' Ped,'o Vicente. 

• 

N. 3 
A aS ;er!,ulóa legislativa provincial 

S. Paulo decreta: 
de 

Art. 1.' Fica o gOVOrDv da provincia Rnto 
risado a consolidar fi d iv ida pnblic1l, 
emittindo para eRse fim' apol icos atô o valor 
Dominai de mil contos de ré i"_ 

~ 1.' As "polices ser~ o de r". 5008000 o 
de 1:0008000. e pode rilo ser negociadas" 
90'/, . no minim o. 

~ 2.° VencerlÍõ estas apoli eos o juro do 
() % ao nnno, pago semestrn lm ente. ' 

Art. 2 .° Serão amorti~ild or. , t()dns os Rnno ~ , 
fi % . destH. dividfl, por moiode sorteio, sendo 
as tlpo li ce~ pngns no par . 

OlWE~I DO III ,\ 
ELEIÇ ÃO DE COMWSSÔRS 

Procedendo' Bc n esto traualho, s{\o eleit.os 
para membr os da ~ (~OUlmi~:-<õ0s,de 

Os srR .• 
U . Cintra. 
AlJranche~. 
Benevides. 

FA ZEZ'i: n.\ , 

CONSTITUICÃO, 
• 

1!.:S'l'I V:\ E PonçA P O I.ICIAL 
O. srs. 

1'. Vicente . 
1'. Egy']io .• 
F. Alver,. 

OllltAS l' tJ llLICAS 
03 srs. 

C. Coelho. 
1'. Machado. 
A rJIJjo. 

, 

I~sTnvccXo 
Os srs. 

BicIldo. 
F. (Ie Oiivcirn. 
llodrigues Alvce. 

• 
Pl i BLIC :\ 

, 

"·0 ~r, U. Cintia r Cfj11cr flUO fi1lu a o ~"r, 
p-t"csidell tc inc :u:luic.b de faz er n l1 omeaç:\o 
oas dem ais co mmi:~~õ c s . 

A casa! Re nd o co n ~ \lltadJ. :1 :~s im o dcc i(le. 
Nada mais havendo u t. r at ll r - sn . o sr. prosi 

den te marc a n ordem <.lo di ; ~ ~eg ! lint c, C le
vanta a se~~;,ii.o ao meio-u !:l. - _._ .. 

Art. a.o O go ver no fa rá. O nnccHs ario Te
gulnmoDto. e~tah e l cccnd() o modo cf :\ c3cri . 
pturnção que tem de se :- fc ita no thesol:ror ' 

designand ? fi obr ig' lIç:flO do~ cmp rpg' rld os, ( ~ 
mesmo croa n do nov us em prC'l"0 !-i , s.e fôl' in
disp cn~:}.\, r, J ao serviço, cO ln.t:~ [!tl) que !;li-! 

despo z"s não cxcodão • rs. 4:000g0JO UIl-
nlla c~ . A03 8 DE ,FEVEREIRO DE ~ 8'i a 

Art. 4.0 ~i CilO re\'og~d:tH ns dispo siçõ ~!-) Presidellcia do s;' ,dga1'ío Scipi?i:) 
em contrano. 

P d bl' ''' de F crc rf'iro 1 I SU~Eúr\R[r} .-ExPlmll.?NTE.-~omo a ção de 
] &7j:~ P~dl~S~;'~~lI i;~' , ao \ co ,nmi "Ões.- I' P.-\In'Ji: DA OIWI"l DO 

- D1A.- Apn~ se tltnç ~lO do r equ eriUle ll to :;l, 
N . 4 p roie ct,)~ c j nJi(' iiç(1Cs ,~ Düc1.o'sÓ e 'indi-

A íl R~embléa provinc ia l do R. P,lltJ n (1'3' caç?io dJ sr.BIJuccides .-D/[:cu}'so c 1Jrojecto 
cretf\: . do sr.AratQo , - Outros pro.it~cto S. -.D1S· 

AI't. 1.0 E' nutorisada a C<"ma ro. da ca pi · :. Cu rso e rcqu C?'Úlu11to do SI'. F. Alves . -2a 

tal fi contrahir o emprcsti lllo de cento e ein . ' p ,\lr!'lo; IlA ORDEM DO lJTi\ .- Pos tura" 
coen ta conto.<:e, para ser(~al npp li cadoR em ela Faxina, S . Carlos do PI nha l e !\-Iogy 
lIigente8 me lhorillll cntGS 11\lO JicoR. I C·' , '" ( :\8 r u ZCl"'j • 

Art. 2.' Rovog tio-se RS di'rooóições em I A'd 11 I"" ", dn manhã, fuita a ehnmildn, 
contrario. : (\C h ~ () -:";:: B pres.ent H:i os t; l' :~ . S cipi ão, Valla-

Paç:) <"In 8sBcmbl !~ a! 7 de Feve reiro de ; d~. o , GJ Ti i\1 , P. E~ydi ~J , Ar<'.lljil . . Al m iddn e 
18'7iL - P aulo EgydúJ . I ;';i lv rJ.. lL Alv \!~, L. Ernes to, rt. Pombo . L, 

~.;} ''\,l\'Gs. ;-'J. FUl't ullo , A. Fnrroirn, AUl'an-
A a sscrnu iéa l~'g islativa prov in~ial Lb c!Jc ,~, P. jLu:haJ o. l". dr~ Oliv~ira. CcJ i ;!O-

g. Pa ul o tleerota: oio , P. Vicon te , UlhOa (;; otI'O, F. Alv es, P. 
Art . 1.0 F icãa crendas n i\ cidtldc de ll ra- Kiua.rdo , L . S il,,'o l'io, )1 . Aff'0n ~o . R. F er

gaDç~ duas seg und as cadeiras de 1." letra", reira, Zefcrino e Riueiro Filho: faltando. 
ficndo uma pn rn· Cl}.da sexo. ~cm pnrticiDRcão Og mais se.nhore~ ~ 

• . ' ft • 
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A br€-33 a sessão. 
E' lida e approvada a aeta da antece

dCfife. 
O SR. l' SECUETAIUO lê o segui'nte : 

EXPEDIENTE 
OFFICIOS 

Um do secretario do governo, enviando 
outros de diversas eamaras, n~ompanhadcs' 
de artigos de posturas.--A' commi,são de 
camaras. . 

Oiltro do mesmo, enviando um dacarnnra 
do Jabú, pedindo a creação de uma cadeira 
para o sexo maseulino na capl'lln do Sapé. 
- A' cornmis~úo de instrucçiio publica. 

Outro do mesmo, remettendo um da ca
mara de Taubaté, acompanhado de um co· 
digo de posturas. -A' com missão de cama-
ras. . 

Ontro do mesmo, enviando um da carnara 
dc Cacon~e,pedindo n creação de cadeiras 
do sexo feminÍl~o na freguezia do Rio do 
Peixe e de .ambos os sexos na capella 'de S. 
.Tosé do Rio-Pul'do.-A' com missão de ins
tmcção publica. 

Outro do mesmo, transmittindo por cópia 
as portarias pelas quaes forão creadas di
versas cadeiras provisoriRmente para ins
trucção primaria, do' arnlJos os scxos.-A· . - / rne$wa cornrnrssao. 

Outro do mesmo, enviando officios da ca
mara de Itapetininga, acompanhados de 
artigos de posturas c-regulamento ,para fi 

cobrança da capitação. _ .. - A' commissiío de 
camaras. 

Outro do mesmo," remettendo um officio 
da camara de Lorena, acompanhado das 
contas de sua receita e de;;pcza.- A' com
mbsão de orcamento de camaras munici-

o 

paes. 
Outro da eamara de Jacarehy, enviando 

as conbs de sua receita e deBpeza.-A' mes· 
. -ma comrnlssao. I 

Outro da camara de Pinriamonhangabn, 
lcmettr.ndo as contas de H'Ja rcc.cita e des
peza.-A' mesma conlmis::;nl). 

n~!tro da camara de BragaÍlça', fwljcit~ln
do a aposentadoria do popteiro da mesma. 
-A' cornrniS5ão de COIl8tituiçflO c justiça. 

Outl'O da comara de Mogy das Cruzes, en
Viando artigos de posturas.-A· cOlllmissão 
de Cllmaras. 

Outro da camara de Botucatu, pedindo 
varias quot.s.- A' commis,ão de fazenda. 

Outro da camal'a de Caçapava, enviando 
,um codigo de posturas, aoompanbado de 
Uma proposta de capitação para as obras da 
tnatriz.-A' cúmmissão de camaraA. 

Outro da ca.mara de Serra·Negra, pedindo 
que o seu munieipio seja des.nuexado d. 
Comarca de Bragança para pertencer a Mc
gY·mirim.-A'~ commissões de constituicão 

• • 
e Justiea e de estatística. • 

TI EQU gm )11 E'KTOS 
L.H de Joaquim )lovar.s Coutinho do 

Araujo, morndor na Penha de Mogy-mirim, 
pedindo passagem para a cidade do, mesmo 
Domc.-A' commis,s3o de estatistica. . 

Outro de Jóaquim Garcia de .Figueiredo, 
pedindo que o sitio da sua morada, na fre
!;uezia' de Santo Antonio da Alegn. seja 
desannexado desta para pertencer á Fran
ca.-A' mesma commissão. -UEPRHSENTAGOES • 

Urna dos habitantes da parochia de San-
ta IVt·a do Paraiso, pedin.do que a mesm-a 
sej a elevada á villa.-A· commissão de es
lati,tica. 

Outl'a dos habitantes da frcguezia de Ita
query,-golJ1'8 a mudança da séde da mesma 
freguezia.-A' mesma corumissão. 

Outra dos moradores da capelln da Ap
parecida, pedindo que sej. a mesma eleva
da á freguezia.-A' mesma commissão. 

COMMI-SSÕES 
O SIt. PRESIDENTE declar" que, em virtude 

da aut0l'isação que lhe foi conferida pela 
asscmbléll, tem nomeado para membros 
da. commiseões do 

OR SI'S : 

Tobias. 
Demetrio. 
R. Pombo. 

Ecclcsiastica 

Camaras 1/Iwzicipaes 
Os sr:s : 
tuiz Silverio. 
1
, . 
1rCII'C. 

Celidonio. 
Contas e orçamentos de cama,-as 

Os sr8 : 
Paula Eduardo. 
Luiz Ernesto. 
~raujo Ribeiro Filho. 

Estatistica 
OH srs : 
Azevedo Ferreira. 
7,t:feríno .-
l\I.nocl Affonso. 

. Reda cçã o 
Os flrs : 
M. Furtado. 
Almeiel" e Silva. 
A. de Souza. 

Exame do thesouro 
Os srs : 
Hodriguei=! Ferreira. 
Vaz clt! A;meida. 
Marque~. 

A etos legislativos 
08 ~rs : 
Escobnr. 
LDonel. 
H. Pombo. 

• 

I" PARTE DA ORDEM DO DIA 
APHESE?\TAC.\O DE HEQlJEUnlENTOS, PHOJRCTOS 

• 
E IKUIC.-\CÕES • 

o ~,.. U"n~wid .. ",:-Sr. presidente, VOlt 

apresentar ft cag" nm reql1criuento, afim do 
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que. a aesemblé. provincial de S. Paulo' j pro'!incial de S. Paulo, inteqll'etou o dircito 
em nOme dos principios eonstitllcionaes. em provincial c intcrpreton0 direito geral. 
nome d08 interesses provinciaes, r CI"eeoll- Pela nossa constituição, o .conselho de 
te aO poner legislativ-o geral contra o .tton · estado não tem competencia interpretativa: 
ta do á autonomia da provineia. eommetLide (: uma absorpção que o governo fez das ,ütri
pclo governo imperi.l, pelo conselho dc es - huições do poder legisl,ttivo geral e do poder 
tado e pelo Bctual sr_ ministro da agrie"I · legi slativo provincial. . 
ra, relativamente ás decisões soure a estra- O eoasclho de estado, porém, não pOde 
da de ferro de Campio,s ao Rio·Claro_ · ueixarde respeitar os sentimentós geraes de 

Competo á, asse rnbl éas provinci.es, sc- inuignacão de toda esta provincia, que se 
gundo o aeto adfliciooal, velar 'H' ~'tnrd a tinhao rOevdado na imprensa provincial e na 
da constituição e d .. leis. imrrens" da eôrte . 

Esta 6sB em bléa elaborou as lei" OR_ 44. O slJ . LUI,- SILVJ,;HlO ;-11I1ito bem. . 
de 12 de Julho de 1860. c 3·1 ne 20 dc Marco O SI< . IlE~F.vJDES ;-Arrependirlo do,passo 
de 1870, r elativamente no prolongn menta ctn que tinha dado, transigiu c.om as aspi,-nções 
estrad~ de ferro de Campinns no ,Rio·Claro. do progresso da p,·ovincia; me.s nessa tmns
Esta. leis forão sancciooadas. esta vão em ncção, quc veio faei li tflr, que veio permittir 
vin de execução; as propostAs, feita. em con- a e:x pansão da vida provincral, que vcio sub
farmidade da lei, estavã·o aft'ectas ao conbe- stit uir, em uma palavra, ainereia forçada da 
cimento do sr. presidente dn provin cia; provincia por uma actividade indi spcnsavel, 
F.. exc., em execução de uma lei provincial essa transncção, digo eu , ain,da é um novo ., 
devidamente promulgada. devidamente attentado, porque ainda o governo sus tenta 
6anecio nad~, tratava de res olver sobre e'sas que é seu um direito que é nosso ! E' pre
propostas; quando o goverDo imperial. por cisoque o governo gern.l n,os autol"ise:, la7.?l· 
um telegra m ma. ordenou-I he q \10 sustasse aqulllo que nós deh ~eramos no exere,el? 
qualquor deliberação e fizesse com que 08 pl eno de nossa soberan",?! Porque o sr . m!
papeis subissem ao seu conhecimento. nistro da agrkultura DOS vêm di7.el· ; - 0 

Este telegramma tradu z iu-se mais tarde pres idente da provincia de S. Paulo está 
no aviso de 13 de Julho ue 1872_ . autorisado a fllzer p prolongamento e a e"e-

Reputo o telcgramma uma anomalia; eutal· as leis que est.avão snspensas? ! Em 
reputo o aviso uma exorbitanei. de pode- que 'paiz "sta!nos, senhores? ! A constituição 
res_ O governo eentral não tinha competen- do ,mpel"1O (J mnn venlade ? a hberdade, a 
cia para ordenar ao presidonte d. provineia lei, fi dignidade provincial são tambem ver
de S_ Paulo que não executasse uma lei darles? .. 
proviDcial já .anceionada. Me parece que _ tudo isto é uma fieç1io!!!! 

() SR_ L. S'LVERlO: -Apoiado_ N6s estamos representando um papel que 
O sn. BENEVIDES:- O presidente da pro- cu mesmo não comprelt endo; parec.e que 

vincia faltou ao seu dever, não defendou a estas corporações co llect.ivas são mel·OS s i
dignidade da assemblé. provincial. não re- mvlacl"Os! !! ! 
preeentou a dignidade dn provineia de S_ O homem quo _eumpriu o aviso, mandando 
~aulo, não eomprehende,.! os 8euR legitimos sllstar a execução. da lrj , é o .mesmo que, 
lnteresscs" ftS suas asplrnçõo~ descentrflli· como ml1l1stro, hOJo nos autOl'lsa a fazer a. 
sadoras, dando execuçõo fi tal telegramma, es tl"flda que deeretúmos: o cidadão, que foi 
daRdo execllção • t.1 avIR O. . ' t;;o facil cm obedece ,· a uma ordem illegal c 

O procedllnento do mlll,stro foi um fitten- lll eollst,tuclOnal do poder executtvo, ü o 
t~do cons t:itucionn_l; o .pl"oeeclimonto do p,·e- mCBrno que, como minis tro, executa os pen
s ,dente da 1',·oVll1e"l fOI a falta d o 11m deve ,· sament.oH do conselho de estndo com Jl,·om
muito ~agrado. roi urna fraqueza, foi lima l'ta rlocilidade! quem t ãofaei l foi em pe rmit
condescendeneia; melhor l.er ia comprehen- .ir que a n ossa autonomia, n ossa soberania 
rlido sua posição, melhor t eria comprehen- nada. s ignificassem, foi quem se apressou, 
dido os, sentimento~ ch provincia que g"O- talvez arrependido de sua f,·aque7.u, a nos 
vernava, melhor tena comprehendido a dioo- faxer a· recent.e concessão para conquistar 
nidade .da provineia de S. Paulo; se po,·ve~- no m.en~s os fóros de amigo do prog,·esso da' 
tura dissesse ao governo; "Não cump"o as provlOClfl, dando execução á eonsultn do 
vossas ordens, porquc acima do respeito. conselho de es tado! Mas, se nós lhe deve

. ql~e tt"ibuto á corôa, acima do respeito 'lua mos ser gratos, porque co~tou o embaraço á 
trIbuto ·ao governo impel'Íal es tá fi minha execuc,io deste melhoramento, não podemos 
eonsciencia ele cidadão e fi minha uigniuade lleixat: de, em nome da nossa dignidade, em . 
de autol"Ídaue·, que só obcdeee as ordens que nome do neto addicional, em nome da soiJe
estão dent.ro ela. lei. A ex ecução do t.ele- mnia da provin,cia, em nome da clescentra
gmmma, a execução do aviso forão actos li Bação, l,,:otestar contra este attcntado feito 
condemllaveis, forão fraqu e7.fls ! pelo govci·no geral CJue quer converter uma 

Passar~o-se .dez mClcR, a lei não foi cxecn- attl'ibuição nossa, . um direito nosso em mn 
t.ada; a te (IUC o conselho <le estado, U 8 U'·- favo r, em unul. concessão discrieionaria do 
pando por sua \"cz attribuicões da assembléa pode!' central. 
geral legislativo, c at.tribuíções da assembléa Sem embargo, portanto, de haver o gover-
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no imperial autorisado, pelo aviso de l' de dade de conceder-me o favor muito especial 
Fevereiro do corrente anno, fi oxccucão das de exonerar··rne dessa cOlnmissão. Tenho 
leis 11S, 41 e 31, fi la de 17 dc Julho:de 1869 e concluido, 
a2' de 20 de lIlm'ço de 1870, eu; em ;lOme dos f\, casa, scndo consultada "obre o pedido 
meus committcntes, não pOf.)SO ac€itar este do, dispensa da commissão de fazenda, res-
favor, nã0 posso aceitar tal concessão, qun.n- panda n0gativamente. -
do cu tcnho um direito pleno, Em nome O Slt, AllRAl'CHES (pela ordem) :-Deseja
dos interesses pl'ovinciacs, em nome da va que v. exc. m.o informasse se a indica~ 
constituição do impcrio, em nome do neto ção que acaba deser offerecida entra já em 
addicional, eu peço que l'cpr.oscntcmos fiO discussão. - ,-
poder legislativo g'el'ul contra os actmLpra- O su. PUE8iDI1!N'l'E :-'Não, senha!' i na fór
ticados pelo presidente da, pl'ovincia de S. ma do regimento. vai n imprimir para entrar 
Paulo, o sr, Jos6 Fcrnàndes da Costa Pc- n?, ordem dOR t.rabalhos, e tem de passar 
reira Junior, c contra o neto do ministro dn pOI' trcs discuSSÕi;S. 
agricultura que sustou de facto 1)Or 10 lon- O su, AlntANClms:- Então aguardo es", 
g'os mc;t,cs a execução de- leis provinciacs, opportunidade para oppõr-mo á passagem. 
decretadas pela lassembléa provincial no dn indicngno e combl\ler algumas proposi-
0xcrcicio pleno de suas faculdades; e res·· ções que {-,calJão de SOl' enunciadas pelo 
porísabilisando o governo geral pelo emba- sell nobl'e autor, 
I'aço ao progresso desta provincia, peJo. perda ~ F,' jlllgadll objecto de deliberação, c vai a 
de 10 101lgosmeZQs,0 que foi uma verdadeil'?· imprilIlil' para entrar na or~dem d-os traba
oppressão da liberdade provincial c do pl'O- lhos, a seguinte: 
gresso in.c1ustl'iaI. - _ - - INDICAÇÃO N.1 

Aproveito o cnsejo, já que estou na tri- « Indico que a aseembléa provinciol re· 
l!una, para agradecer á casa a honra que me presente ~tO poder legislativo geral c.on tra 
iez nomeando-me membro da commissão de 08 avisos de 13 de Junho de 1872 e de l' de 
fa7:cnda. O 111cn estado ele saude não me Fevereire do corrr.nb a.nno. porque offande· 
permittê sacrificios; alóm disso, cu tenho o rilO a -8()oerania provincial e as leif; 41 de 12 
defeito de representar um papel muito deci_ de Julho do IHGü, c "14 de 2& de Março de 
81VO, nnuto claro; Yl:"to gosto de mal'omoar lR70.-Sáe Bénevides.))· 
nem de POSiÇÕCf,J vacillalltefL ' 'O Stt-. ,\.rav.i~ :-Sr. presidente, tendo de 

A co!nmissüodc fazcnd~ mai~3 OH monos o1Jo1'ec81' á consideraç;ão ~la casa um projecto ' 
l)ec.cs~lta. estar d0 acôl'do corn o e~pi:'ito da que julgo exprimir uma necessidade publica. 
malOl'Ht; eu nã-O o estou: penso que talvc?' reconhecida; permittav. exc. que eu, 1'08U
esteja isolado; as nünhas opiniõ2s são SOn1- midamcnte, exponha O~ motivos que me de
pro excentl'icas. ' tCl'minaâio a. confeccionaI-o o a Vil' sujei-

O SR. LUIZ SnXE[HO E OlFl'iIOS:' - ?\ào tal-o ú approvação dn. fl.ssmnbléa provincial. 
apoiado.SenllOrcs, n.primcil'fI. condição da regula-r 

O SR. Bg~EYIDES :-Pol'conscquenc.ia, sei'ei administmcão da just.i<.:,a é, incontestavel
um embaraço na commissão (lo f:1ZeJllla, mente, um;i boa. c cOIUmOU3J divisão jllclicirt
ftCcl'cscBndo a 'circumst.flllcia. do que eu sou ri:l.. A demora Il..c't ,npplicação das leis, essa. 
f!'ancamcntc opposicionista ao g'oyct'no goraL cleclaraclo dos direitos, jndividuaes, é nãQ 
Desde que o ac.tl!al jlresidente da ]ll'oYineia s6 uma"injllstiça, como d'iz Labrugérc, como 
é delegado do governo gentl, sou-lho 0Ppo- un1 crime em facc da nossa legislação penal; 
sicionista muito natural: Rcm embal'go do pois que v. cxc. sabo perfeitamente que o 
respeito que tributo á sua pessoa, ,1>i apl'c- heto d" autoridade Jluhliea recusal'OU de
ciação de suas qualidade:-::, e npczar mc~mo 11101'H.J' n Hdmini~tl'ação 'da justiça consHtuc 
d: que nutraa espcran·ç.a ele que a f:iua admi· uma infracção de lr;i .quo a t~rna pass_~-1 de 
nlstl'ft<}ão não me inspire antipathia; lIlas o nrna. pena, c a sUJcita ao Julgamenhl'dos 

'que é certo é que, so11(10 o OXl1l., Sl'. dI' .. roilo tribunacs. . 
Theodoro delegado rio goycI'no geral, () O jll'imcil'o dever do Estado, é assegmal' 
~endo eu opposicionista no. governo g'cl'al, no homem o gôzo, dos seus dÜ'eitos absolu
a jJ?,ü)'}'i sou opposlcionista; porque 111e pa- tos ü adquiridos; )l0rque, -sem essa g~l'~nt~a, 
rooe que se clte fÓI' um fiel del()gado rio g:o- o seu desenvolvlln()nt.o mora} e clvlhsaçao 
v?t'no goraI ha de so!' um-máo pl'c,sidontc, scrião impossíveis. . 
VIsto que o governo geral é um m,io gOVOl'- i\Ias, senhol'os, pa,'a que essa garantia Re 
no; a. log-ica me cQllocn. natul'almente na op- t.ol·~lC eí1ic:lz, é nece:-:;Rario .~l'le ~ justiça srja 
posição, salvo se fi., administl'fl.r,.ilO, p01' neto,') fn,cIl c prompta; que.o el( adao a encantl'p, 
(0_ que ainda não vi; mo parceo que os actas RC pof-if-:ivel fÔl', 110 vcstlbylo d~ seu lar; que 
Vao conHI'.mando minÍms Huspcitfts), me til'fll' 11)"io tenha de h'auspôt' (listancln.s, nem Yen~ 

,dessa posicão. ! CCl' .gra"ndcfi diffiCllldar!cs para obtel-a. E' 
Por cons"equeneja, sou opposicionista natn- esta a primeira necessidade da vida social. 

l'al, c n5.0 estóu, á visita. disso, no CQSO de Se, para fazer valer Seus direitos, o 110-
merccer fi. confia.nça precisa para fazer parte mcm ~ivcs:;;c de f~tzcl' penosos sacl'~fieios ; se 
lIa comu1issão de fazenda (não apoiados); fi. justI~:a não estIvesse no seu alcance, scm
I'''",io pela (Lual peço (I casa (iUQ tenha a hon- pro que a ,\UI aC~tlO so tor\lass~ neçessari'l 
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a bem do desenvolvimento da sua actividade, solicito que seja no cumprimento de seus 
nenhuma vantagem teria elle em sujeitar-se devere., jámais poderá' satisfazer ás elti· . 
aos onus que lhe impõe a sociedade. gencias do serviço publico. • 

Assim, pois, o primbiro dever da lei social A neceSbidade de li(l)itar-so as comarcas 
é garantir o gôzo dos rlireitos que consti- torna-sc Rinda mais palpitante, q'lando se 
tuem a esphera de sua liherdade cxtel'Íol', reilccte que pela legi8lação vigente o preparo 
destruindo os obstaculos que se oppocm ao dos processos civis não é feito pelo juiz que 
dcsenvolvimento de sua individualidade. tem de proferir scu julgamento, e sim pelo' 

O homem, no seio da sociedade, tem sêde juiz municipal. " 
dajustiça, porque é o. primeiro elemento da Esta circurm;tr.ncfa justifica plenamente' 
ordem social, e a condição csscIicial do.seu a divisão das comarcas, porqIlt! v. exc. com
desenvolvimento moral; scm clla, os seus prehende facilmente quc, quando o júlgador 
direitos serião violados, o a "UlI propria aoompanha li discussão sobro o direito con
eltistencia posta em perigo. trovcrtido, quando assiste a inquirição das 

A divisão judiciaria da provincia, senha· te3temunhas e li todos os mais termos do 
res, comquanto tenha soffrido ultima- processo, tem adquirido, no Clll'SO da causa 
mente algumas alteraç~es, ainda não sa· a instrucção necessaria para proferir um jul. 
ti.faz plenamente as nece&sidades publica~. gamento consentaneo com as provas dos 
E' esta uma verdade reconhecida pelo sr.' autos e com as disposiç~es de direito. . 
conselheiro Pinto Lima no l'Clatorio com Então o seu astudo torna-se mais facil, e 
que passou a administração ao d<5tincto póda ser feito em muito pOIlCO tempo, pois 
cidadão, que, felizmente, ,lirige hoje os já tem sumciente provimento- de'luz~s para 
destinos.da provincia de S. Paulo. guial.o noexarne dos nutos" no julga., 

Existem comarcas, que, comprehendendo menta. Hoje, porém.' que 03 juizes de 
uma vasta extensão de territorio, abragen- direito 56 têm conhecimento dos autda 
do tcrmos assaz populosos e importantes, quando estes sobem á conclusão; hoje, 'lUA 

nlio podem deixar de soffrer uma sub·di· o juíz é inteiramente estranhoá march.a 
visõo, sob pena de não poderem as auto· dos processos na juizo municipal, poderá 
rid_des desempenhar satisfac'toriamente alIe estudal.os com a mesma facilidade 
·.eus deveres,.a zelar, como lhes cumpre, dos com que o f.da so fosse juiz preparador? 
interasses de seus jurisdiccionados. Evidentemente não. 

Quanto m~ior fÔr a extonsão de 11m;' co-
maroa; quanto maior fôr o numero .de O estudo quo o julgador tem de fazer é 
termos que contiver, ,tanto maior será a afan080, porque deve neoesSaria!llente co~
accumula«ão de trabalhos, tanto maiores prehender todas as peças do orocesso desde 
serão I1S difficllldades COlll qub torá de lutar a petição inioial até as raz~es finaes, de 
o juiz de direito. "no cumprimentQ de seus abranger não só a qüestiío principal, como 
deveres, e tanto maiorsel'á a probabilidado todes os seus.termos c iilcirlontes. 
de faltar ás suas obrigações. om detrimento Vê. pois, v. exo., é um estudo que de· 
dos interesses oonfiados" seus cuidados. manda muito tempo e perseverança <la 

Anova reformajudiciaria, conferindo nos parto do juiz. -
juizes de direito as at€hbuições quo or;'o. Depois destas reilexões, senhores, parece· 
~xercidas pelos juizes municipaes, em ro· mo fllcil a demonstração da utilidade do pro

. laÇA0 ao julgamento definitivo das causas jecto que vou sujeitar ávos'sa apr?oiaçilo. 
civeis,e ampliando o circulo de 811as attri- Na sessão do anllo pasRaJo, a commissâo 
buiç~es quanto aó crime, pois'que silo elle,; de estatistica, compenetrando·se da neces· 
que sustentiio hoje os despachos de pronun- sid:tde dr, melhorar ti lIOSSll divisão terri. 
eia proferidos por aquell.s autoridades; c torial e de ·harmonisal·" com a no\'issima 
o decreto do anno pll5sado, de cuja data reforma judiciaria, sujeitou li conbideração 
me não recordo neste momento, impondo a desta assombléa um projeoto ereando maia 
estes magistrado~ a obrigação de abrirem quatro comarcas na provineia, projeoto que 
quatro sessões de Jury durante o anno, em foi convertido em lei sem a menol' impug
cada um dos termos de suas comarcas, exi- nação, porq ue, incontestavelmen te, traduzia 
gem imperiosamente a creação de novas uma nooessidade que estava na conscieÍlcia 
comarcas, afim de que os interessos da de todos. Mas, par" qne esta medida se torne 
justIça não sejão saorificados. ' completa, é mister quo ella se estenda ás 

O juiz do direito de uma comarca, qQr comaroas quo, pola sua extensãoe pelo nu· 
contém tres termos, ,terá neces"ariamente mero de termos que oomprehondem, estejão 
de presidir a doze sessões do jury durante no caso ele "oifrer uma subdivisão, além -da 
o ",nno.· . I regularidade do serviço publiou. 

Ora, descontando-se o tempo gasto nesses Nestas condições estão, senhores, as co-
trabalhoR, e em peroorrer os termos de SUH . marcas de Campinas e Bragança. 
comarca, o que lhe resta para o estudo i Ade Campinas comprehenJe, como v.exc. 
e Julgamento doe processos civeis, orpha·- I sabo, o termo do mesmo nome, que, co Dl
nologieos, commerciaes e criminaes? i quanto não seja extonso, é um dos mais po· 

Por mais d~dicado ao trabalho, por mais Plllosos, ricos." importantes da provinoia,-
_. 
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o de Jundiahye o do Belém, anibos tahlbem mãos: é limitar aqueUa. duas comarcas, 
de muita importancia,' - tirando da do Campinas o termo de Belém, 

O fôro de Campinas por-si.ó dá no juiz e de Bragança o do Arnpalo, e formando-ss 
de direito trab.lho sufficiente par" absorver Ufia nova,com,re. com a denominação da 
todo ó "eu tempo: attendrt v. exe. para comarCa do Amparo. 
l"staconsideração; exi."t.c a}, li grnnde nllmel"O D3st'arte teremos concorrido-'pal'aque a 
de advogados, tod<fs ill118ccados e laboriosos, administr.'ião "" justiça s~ torne fucil e 
corno são, tê,n uma bo"- clientela. Consta· prompta, c teremos satisfeito á~aspir.çOe. 
mo mesmo que alguns têm feita f'''«lOa no daqtJelles dous termo •. 
exercicio de sua profis;,ão. Neste sentido elaborei o projacto, qU& 

Ora, trabálhanrlo todos effeclivalOcntc, tenho fi honra de passar á. 011108 de v'. exc. 
faça v. exc. de. da dUnencia de sorviço para que opportunamente seja submettido li 
que terá o juiz de direito daquella c,marca? discussão. . 

Se, pJis, os afazeres do fóro de Campinas E.ROJECTOS 
são t.e8 que tornão todo o tempo ao juiz de São julgadOS objeetos de dnliberaçll,o e vão 
direito; eomo podr:rá aqllella auto'ridado a imprimir, para entrarem na ordem dos 
cumprir seus deveres em r~l.cão aos termos trnb.lhos, os seguintês : 
lleBelémeJundiahy?' . N.6 

Já. vêm v. exc. e a casa que a neces,idado A assem\iléll legishtiva provincial do-
da limItar-se aqllall. comarca é intuitiva. ereta: 

Estas mesmas con8ilerações que venho Art. 1.' Fica creada mais uma comarca 
dó fazer, na intuito de demonstro r a necos- na provincia com a denominação de comar
sidado e conveniencia dc Iimitar·sc >I co- ca do Amparo. 
marCll de Campinas, tem toda applicaçuo, § 1.' A nova corn"rca éomprehenderá os 
á de Bragança. termos rio Amparo e Belem de Jundi.hy. 

Esta com'arca é uI11a das mais exten- Art. 2.° Revogâo~8e aa disposições em 
sas da \l1'ovlIlcia: cornpl'ehHndc tres ter- contrario. _ 
mos c quatro municipios populosos impor- P.co da nssernbléa, 8 de Fevereirc do 
tautes, e todo. separados por <listancias con· 18'13:- F. Antonio de Araujo. 
sideraveis, com communicllcões diffic0ÍS em . N. 7 -·razão do máo estado das re.pectivas estra- A assembléa legislativa de S. Paulo de-
das. O fÔro do Amparo, attivís~irno como é, ereta:... . 
traz o juiz de direito constantemente n'are- Art. 1.' Fica creada mais uma comaroa 
fado, de modo que não lhe I'csta tompo algum nesta provincia sob a denominação de co; 

· para occupar·se com negocias de llraganca e marca ele Arêlts; comprchendendo alla 08 
Atibaia, onde ultimamente tem Itav-ido termos de Arêas e Queluz. 
muito sOl'viao eom pl'ocossos d\ll'eSpansa Art. 2.' ltevogão-so as disposições em 
u!lidllde instp.ul'ados contra auto.idadesquc cootrario. 
tem cammottido exc<'sSOS e abusos. Paço d. B,9semblé •• 8 de Ftvereiro de 

Não Ó nece~,s ... rio dizer a v. exc. o li casa 1873.- Celidonio.-RodrzfJues de Azevedo.
oquo éotermo doAT.paro, qllemleutJlll al- Fernandes de Oliveira, - P. Machado. -
manak de Campina" publica'lo o allno pas- Pedro Vicente.- Fred,rico. Ab,·anches. , 
sado terá uma idóa exacta do que é nquella N.8 ' -
localidade. Tudo nlli annnocia um futuro A as.embléa legislativa provincial da-
gran'1Íoso : a nber,jade do seu sob, a ame- ereta: 
ntdade do seu elima, n indole pacifica dos Art. 1.' Fica o governo antoris"do a an
seus habitantes, o o habito do trabalho ar- xili.r as Duras do hospital de misericordia 

· raigado n.qllello povo "ão e!8lnentos de <Ie Campina, com a quantia de lO:OOOHOOO. 
prosperichde, quo em muito pouco tempo Art.·2 ' Revogão-se as disposiçOe. em 

. f"rüo daquelle rnunicipio o mais fiorccent,e contrario. 
da provincia; Paço da assembléa provincial, 8 do Feve-

Aquelie termo perteooo á CO!UHCO de reiro de 1873.- F. Antonio de Araujo, 
Bragança, do qual dista 7 Icguns de eommH- N. 9 
nicação 'muito difllcil, porque fi estrada A assembléa legislativa provincial de-
córta terren08 accidentados, e conserva-se creta.: 
sempre em pcssim) estado, principalmente Art. 1. 'FIca c,e~da na cIdade do Amparo 
na est.ção chuvosa. . I uma 2a eadeira cle primeIras letras pi\r& o 

O juiz de direito, por mais zeloso que seja sexo feminino. _ • ,. 
no cumprimento de Reus devei'es. não pócle Art. 2.' Revogiío-so &s diSpOSIções em 
dar prompto expediente ~08 tralH"ilho:i da- contf21'io. , ....,. 
quclle, fôrp; c !",l"s us e,forços pOI' elle l'açoda. assem bIca provIncIal, 8 do Fev,e
empregados, n'o ijentido de não demorar n reiro de IS7il.-Franczsco AntonIO ele AraUjO. 
~dmini"tl'.çfío da j'jótiça, tem sido infructi- N. 10 .. 
teros, porque realmente os t,.balhos da co- A assembléa legIslatIva provlDclal de-
marca sotire·excedem ás 8U", forças. cret"':~ . 

• l\a~~ t:auar c:;te r~1a!) ttill103 O romeJio nas.:\.rtigo u~ico. Fi,~~o crcaJas uuas cadeira~ 
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de primeir.s letras, uma para ° "exCl fcmi- ~6mbléa provincial, qusndo se reune, deve 
nino na villa de Cajurú) c outra pRr)l o ser o e3tudo 1]('~lIrado, rdleclído e 8lHofun
sexo lllt'lS~ulino na ft'eguczill de S:~nt'J An·· dado, do estado das ilnf\nçaa ria provincia, 
tania da Alegria. sem o que não poderá .leg':sl"\' conven;entc-

PIIÇO <ia aHsembléa Iegi:!1Jitivn provincial nwntc, maxime sol)!'e o orçamento da re
de S. Paulo, 8 de Fevereiro do 1873.- R. eeit.n o desp'?. da província. 
Pombo. ' Para podermos entrego r a c,te e:;tudO é. 

N. 11 mif.tl',r que tcnhnml)~ baBes; ma~, SI'. pl'C-
. A as~cmblô(\ legiHlnti'l<l de S. ·p'lulo de- sidentc, tenho notado o inconveniente de' 
crota : uão IIQS ser presente sempre no começo úns 

ArL unico. A nb\~rturfl. das s~~sõc:s an- ge5t:Õ~:=J o 1'31utoriu l1-1 digno ;03pector do 
l1Uaf,g ordinarias d:t asscmbléa legislativa. thc~ouro provinc·iaL assim corno o Lnhmço 
provincial será de ora em din.nte no dh\ 2 do I definitivo do thasoul'o, O~. !ll::p;HJ.S da di-_ 
Abril. _ 1 vida pas~ivll, ela importuçfia e cÃportnç~w. 

RHvogndns qap.8squer di3poe.íçõc8 de lei 1 Si\o peças indispensnveis pura que·pos~amos 
em cnntrflrio. - i [\~gisJar C,1m conhecimento exa,cto daH forças 

S.'iln ca:; St'Sfiôes, 8 de Fevereiro de lSi3. 1 nil:~nc~irá:i:i da provincia; 13 . no emtaut!), 
-Rvd1~if/uCS de Azevedo.- F'erreira Alrcs.-- como dl!'.s'~, ainda nüo no:.; furno remettidn~. 
Fer1tandes de Oliveira.- Paúla li!acltado.- Attrioao e~,ta falta á gr;-\l1'le p.fíiu6~nciE\ dt~ 
Celidonio. trabalho que pcsão sobre a 1ypographia 

N, 12 que se: tem incumbido dA. impre~&i':o ra:a 
A assembléa legislativa -d;\ provinda de peças (Jfficiaf.s; mas eu ent(.:nd(~ que 8~~!ne-

S. Paulo decreta: lh!lnt2 tl·ubalho.r!evia ser feito do prefcren-
Art.l.o Não é permittiuRaa(;CnmuJBç~ode Cif~ á impr3ssão dos annaes c collc.cção das 

cmpregô pro\'incia.l rctribnido eO!!l enqJre- !cds provinciacs. 
go geral tambern rell'íbnido, cxceptG ~:c ,ilri~ O sU, P. Eoó'\nno:-Apoiado. f 

hos forem de fazenda: os rtln~c[onarios, qUl: O S~1. AUTIANCIIES: "- Afl bia devem -eer 
actualmento estiverem nC85as cf)nniçõ,'3,~, impre~fia:-:. 
opt.nr:iõ pela- emprego Q:te inais lhes C0fl.. O SR. F. ALVES: - São ~JublicRdns no 
vier. ,. Dil.l7·io oflidal j e d'J m;~i~ nú~ cR;l;l'\rnLlS per-

§'1.0 A· ap0f-c:lbdoria, juhli:::.çflo, ou rt:> ft)itnlllüt:tc a'J fado u(!S leis que fiZe!flo'S no· 
forma, com vencimento:::, QU r31' em l:l1lpregn! anno pn.ssado .. P,.~rt:lntl), pllra nosso CSCM· 
provincial, quer em emprego. geral. hD nf~o I \'ce[münto, é dinpcnsavel a c;JlleCçáa com pro· 
fÔrrenuncindo previamente, ob~t:\ !}, nomel!.- terição de outra~ peçils que reputo impres-
çiJo p!lrr~ ontro emprego retribuidu. 'cinclivGi~. 
Se,~poróm, a gp~~ent)\(I~ria, jubilaçãd ou i O~SH, AllnAN?"Il.~S: --=- 1!n8 narn cs"(!la,reej· 

reforma houver 8Hin obtida em empregoo menta da. pl'O'llIlCla. nn:) C Jlspcnsavel. 
. provincial será cODf3idcrad[l' imme(liatarnen- O SIL 1:j". ALVES:·- E··tou tl':Jtaúdo de f,ln
te perdida peJo, exercicio de cutr'] emprego 1 uam,cntt:i' um T?!lnerirnento que tem ~o.1' fim 
gtHal ou munlClp~l. I pedIr 8se1nreCII1:ento:i. 'lnc no;; hnbIl~tem~ 
_ Ec:ta dispo:-lÍÇão appliCtl-EC f~O~~ achlflcs I como ?1'ocnrAdore8 d~ prnvinc:a, a conhecer 

funcciona.rios aos quacs faGult~i.-8(l n opç5.G. i o c:1tado real das suas f-ln:mç!H'\. . 
§2.0 A extincção do emprego.Já fUl'oito :~O! () Em. p, ED.L~>\RDO: - .Ju~tamente,_ 

rcspeeti-vo funccionario : ' . O SR, ALVES; - Pdo e~<::.me do', relnto~ 
1. 0 A' preferenein f-Hia rmprcgo de igl1i,]' rio GO insprctor d;J tht'souro \wQvinL:Ínl é 

natureza, sc tiver cinc,) anno':; de ~,erviço que porlc.remo8 ehwru com nwis segnrança 
provincial. . i <.lO cúnhccimento do est~c!'J finan-ceiro da 

2.° ,A' aposentnr1oril1, jubilr,gão ou rcfor- i província. 
ma, cem ord\"~nadD inteiro. !'o tiver {unis de S. exc, o sr. pr(;~i(kntc (!:l pruvinci.Ft, no 
qUInze annos de igual ~cr\'içJ. sru relatÓriO, r(!E,llmido, é vcrdr:.de. porém, 

Art. ~.o São revogarias ue disp03i~~Õ88 cr~) i a~~:,n? iIJu,~trad\), nôo nü8 d~z com, a minu-
contrarIO. ; clOsldhl!": que o a::snmpto rcqucr!)1, qual a 

. PAGO da assfÍrnhiéfl, B 'do Fcvcrdro d~';! nOi'-sa'situHC:lO flnanceir,t. Talvez 8. CxC. 
• • 

1873.- Ferreira Alves. nS:'lirn t(;nh<t procedido 1101' entender que 
(tIJ si·.>li~~I·I·(~h~a. l'\!l\r.~~::~:-- Sr. prel'.1-: a H(J1->Srl sitllf),Ç~""i() finS:llc~ira' é tn.I que tem 

dente, o assumpto que me trn :i triblllla ü I att!'~.lllido a :d,tcnç?io g-:~ral da I,;'ovincia e d:l. 
de muita tran~cendencin., c (~\Jmo bl deve! i mprerHi?. , 6 par isso cst~!mos todos muito 
::tttrahir a uttcnç[u d~ta illustrn.d,) nSt;cm-! oricntRdos fi es~e rospeito; qnnndo, entre .. 
bléa. ' ! janto, e:~·,tll.mr.s em eonvdd" ignorancia, OU, 

V. exc. e a Clt:]:1- r.f1o ignorão que. a r-.i- i ,'() :dgunn GCI:Héi. 8rd.H!mO:-'·, ;-:i',') e com inteira 
ttH1ção-finnnceira ti:); jHovinz',ia. é critica, e i vCl",'!nde do!; Lcto< , 
que o thesoul'o pri)vincialluL:.t com difll~;ul-I O digno í':npr~'~;('Gr <Iv rcLitOl'io L~vo fi 

dadt~Rque!'ó poderáfí ~~H vpn(~ida8 por U11: bondade (h eonfi,l,r-m'l! C,t.i mx.ol.lB.cl"ipto 
espiritc) ilnanceirl). cconornieo o udmiui<;-[ para ler, c por cs:-::c (:X;\U;t~ lig~iro que ih, 
trativo muito pratico. I cheguei, aindil que approxímaclamente, aO 

EntGnda q1.JO o prir.n9il'G empenho da aS 4 ! conllecimentQ do eRt~do dcsfavol'!lvcJ (lfl: 
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provincia em relação a suas finanças. O re- á sua lavoura, ha decretado despezas ex
lataria é feítoordinnriamente cillD".zr,cnbro; trllOrdinnria~; d(!v,~rn·~)~~ considerar que a 
c por tanto- do prc!':\uo.:ir que e~ge estado da província aCllfl-f,C n br)HJ.'lS com umJ dlvilla 
provincia, já critico, t8Ceja hoje mais ag· fluctuantu LIa elevada somma, como se vê 
gravado. " ' do relatorio do digno inspector do thesourl1 , 

Fl1rei uma ligeira f'ynop. . .9o do 'projccto de de 510 contos a 8 °ju, a prazos de quatro c 
orçfl.mento e do baliJnçó) (~.emnitivo, apenas seis meZC8. . 
para supprir a falta do rC!~"tüiÍo." Vê. v. exc que eS'-ll! divida contrahida no 

O digno inspactor d) thc~SO\lr0 orça a rc- ternI-'wem que foi f~ito es~e relatario neve 
ceita futura em 1.713:tl5i}OOO e a JcspCZB, hoje ter suoido a 1111is; c a~.'iim ha. outras 
fixa em 1,Gd6:442H9 IJ5, verinCil.Ildo-~e PC)I'- contrahidi:l.R posteriormente parfl s.1tisfaçl:'Í'J 
tanto um s.dd.o de :.!.4:G12S095 11. favor da pl'\~- de def{pez<ls extraorúin3ri:\~, CQmo p:lg':tIl1Cn-· 
vincia, e que se póde elevar n.I08:272S093, to ua g!1rantiilR de jul'os du e~tradn.s (le 
c(l.~o não se pague as vct~bas de· llo:3pitaes ferro. qU3 até DJZi~mbi'o slluiu <Í guatia de 
que, Qiz elle, süo v"rbfl~ df~ pura liberalidade, 'lG1 :45DS07'G, e outros dispendioso Portanto, a 
e parte d:-ts ~10 cnlt,). E, real!l1Qntl', sr. pro M divida talvez ~j:i :-lub~\ a mil contos de réiH. 
sidcnt~, eu tambern jnlgo que l'sta~ VerlH\S Eis o e:;tado da (! ;vidíl flllctuante dél pro-
de hOHpita:::s deviã·) ser supprimida:;, por .. vincia. 
quanto a provincia n;\o RC ftdlf\ ern estarlo O SH. PEDRO VrCENTE:-: NflOapqinuo, 
de fazer liberuHdades, não podc:1do satis- é de 72,) contos dó réis, e Ísso não é' dividf\ 
fazer-ás suas primeiras necessidades. .para a provincirl. 

Se .vê, poistque a situ[lçào financeira ,tIa O SR. FEH.UEIHA ALVES: '- Sem duvida, o 
provincia l.lão é boa; tllfl.8 n:lO é uesard- eis por que eu disso qUb o C?t,vlJ da provin-
madura... . cia não é P)lf:i ni'io dese~per'lr. 

O SR. BENEVIDES: - Sem duvida. O SR. llENEVIOES: - Façfi~S!3 uespezas pro-
O SI\, r(~lmREIIL\ ALVES: - ... porque pa- ductivas. que scrá nada. 

gu-se a Rua despez». fixa, e airj(ja vCl.'ificrl.\,se O SH. FmmEIlL\. ALVE;;;: - O deficit é c3.1-
um saldo que poderá avultai' com a previden-' eu lado pelo digno !nspectol' dà th88ouro em. 
cia e prudencia da as~cmbléa deconomia da 7tlO:146S335. rnaH i~tl) 6 em SI~l1 relatorio dt1 
administl'ação. Dezembro i d?hi pal'il cá R:~ causas têJl-se 

O SH. BBNEVIDgS: -Haja juizo" mor~di- élggravado, e hoje {d,} opinião quo sc eleva. 
da 'te c ccono'.mia, quo tudo Vf-l.l bem. n LUll contos. 

O SR. FEIWE1HAALVgg: --, Opinava as:-tnl Portanto, a ooinião do digno inspector 
Caslmirv Perit'r qU3 a bfl..;:e dfU; finao(,P:" ó a veio de encontl'o á do nobte deputado. 
economia eolHt1 ao mnndiJade, mas eu d.i· procuradqr Hscal. 
rei : as~im o diz (I bom senso. O deflcit, SI'. prc:-:idl'oh~, nã'l) é tamanho 

O su. BENEVfDES: - O bom set::;:o econo M que ~lV!S [gÇ1\ receiar, que colloque a provin-
mico. A mOl'alidade é n. primeir!, conJigi'io. da em oanea.-rota; nfw, devemos confi~ ... ; na' 

O SR. FlmRElI\A ALVEH: - Nd se).:;âupa~· prosperidrnle e gdranti:~s do u~aü'- flJcundo 
sadH, a ns:-.embléa. para angmunto d(~ renr!;t\ porvir j n03 en-'..~itos utiI-is~irni)s dns dcspezas 
trcou algumas impo"liçÕ33, assim o imposto p!'oduct-iva~ dC~l'et:tda.~ que ofi'erecem ora 
(h~ transIto de r~\';slg~.}ir(js e cal'gf!. QU3 ue~'e ombaraç''>3 no pl'Jsen~e. S::Hliprc con""iderei, 
produzir 2ÔO CilutLlS ou mais; rnn~~, nüo basta e ainda hoje o consid(;ro, Corno deStH~'l..~ p-ro~ 
só (~ssa operaçiw cconomica de crcr.çàQ de uu~tiva. aquella que é applic:Hh em estra
ilnpostos. . dclstl-e fJrro, em melhoramentos dlJ trans-

O SIt. C~NTnA: - Alterou a ·,nntnj'eza do porte. 
impo~t.o, nã!) o creO\l. O Sft. BENEVIDES: - Conformo •.. 

O &I\~ FlmnEIu.\ ALvrn: -Não tenh0 pOI' O Slt. FEUnElHA. A[.Vl~~ : - Pois não, é um 
fim censurar a commissão de fazt:nda I'e- capital que se mult.iplica. Temos o exemplu 
c~cit.a; hoje nppll-!.udo a creRçuo deB8a renda, dd estr,1du da S%\otos, primeira que tivemoH. 
Vl:'t,O que nflo eUIl:;idcrll como urna simples que tem llprescntadu um rE!lldimento cs .. 
~dtcração dn impo:.;to de barreiras qU'3 re· pantG:'o sempre ascendente. 
caía sómentc sobre CRl'ga ou peso de carga.. Portfl.nto t vê-se quo o ddl::!it não é descs~ 
O rncu fi:n é fazer vê:- que a renda d(!~:.;n Dorador; maR eu ncompnnho a. opiniã") 
t:lxa itJncral'ia 80b1'(~ pfl.ssag(>il'o:' o cargl'l. geral, tanto do governo provincin1', como do 
I.1m transito n.as e:~t7-lhn dCJcrro produz b:-::Jl digno pr:Jcurador fiscal do t!_l\~souro~ ele Que 
renda, masamcianao slJfRcJe.nte p:lr,l- pagar, hoje a oporaçi'ío Ilcce::l~:lria é a nrl-1'issão de 
além da dc::;peí:a fixa. ordinaria, a~ extrRoi- apolices. '., . 
dinar1af', c jur0S da divida tluctUIlU-tC. O sr... Ih:~;EVI!ms: - Ssrn dUVida. 

Sr. prer,I~!ünle. comqnanto p(\R~.,a, em vi~ta O ~m. FLwnEmA ALVES: - O digna ins-
110 uj~:runQnto cn.lenlaLl'J p,d:J theSOlll'O pro.] pcct(JI' do the~ouro apn',;~,:\,nta no seu pare
VinCial, Íl provi'?!L:ia p~lg.tr a :--LU deRp~zd cer, fldC em manuReripto li, opinião hOBtil 
flX.1, rcsta7Hio alÚlh ~:\ldo, dL~Ve!l)(";s.P,!lI.l'e- á emjs~fll) de apolici;s, jilJ1J;wdo preferível o 
VHlto considerar <jllr e.sta CilRa, l(!vf~da pelo ornprestimo,; e poder entrar a provinc\a nas 
honras\) c pa.triotico desejo de dotar a pro~ vias regulares da admínistl'uçào, desde que 
Yincia com melhoramentos indispensav6iA fosse diminuído o capitulo:> das dr.!'lP('0~S fr 
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se elevasse '. renda, comQ so o imposto n~o I divida fillctuante, afinaI consolida.ndo a di· 
se esgot""SC 8 niío tossem ferir novo. im- vida, que é a melhor operação, porquanto a 
postos ou aogmento des existentes, talvez [>I'ovin"io não se obriga ao pagamento tnos
as forças vivas da prosperidade da pro- perado do cepilal, apenas obriga-se ao paga
vincia. raea.to dos juros, podendo amortizar as suas 

S. exc. o actual presidente da provincia dividas quando qllizer e puder. _ 
afastou-se dessa opinião, e ti de parecer em Foi apresentado pelo meu collega dI'. 
favor da ope"ação de apol ic~ q ne, obrig"ndú Pedro Vicente, de conformieladn c'on .",~istaa 
a provincia)llo pagamento dos juros, a isenta do governo, um projecto autori •• ndo a 
de surprcndentes e criticos pagamentos emissão de mil apolices. Este projecto, •• saz 
doe emprestimo8 que .ó poderáõ ser pagos importante, h. ne ser discutido, ha dc soffrer 
por novos e pOsteriores elllprcstimos. ou cujo algumas objeeçõe:;; aguardo sua discussão. 
pagamento pó4e ser odiado por ravor de., Sr. presidente, ia-me afastando do objecto 
seus' cl'edoree com refórma de letras. que me trouxe á tribuna; o meu lim é unica-

Sen horcs, niío é preciso gran des con h cci- mnn te fu n damenta r u ru rcq u eri men to para 
mentos linonceiros para se conhecer quae" os colher esclarecimentos. requerer que sejão 
meios prulicos para se comparar umíl situa- presentes a esta assembléa os pareceres que 
ção linanceir. embaraçosa como a em quc forão d~dos ao exm. sr. Pinto Lima paIo. 
está a provincla. Diminua-se a despez,... digno inspector do thesouro e mais agentes 

VOZES :-Isso é facil? auxiliares da administra cão:' 
_ O sa: FrmUElllA ALVES :-Realmente, sr, Para podermos' mesmo 'com mais vanta-, 
president~. nós temos gr"~do r0sppnsBbili- gem discutir O projecto offerecido pelo 
dado! E!l tambem tenho trilhado o caminho nosso i1!!\,trado coHega, o SI'. dI'. Pedro Vi· 
doerro, quem Babe, d~eretando despezas. que, cente, convem que tenhamos todos os escla
para qualilical-a., usarei da phl'ase rarla- recimentos tendentes a iIIustl'ar as nossas 
mentar -·são meros cat'tões de visita !- conscíencias~ afim de 8abermos se deveremos· 
. ilhs, .n" presente sessão-, não darei meu combatelo, ou so sustóntal-o. ' 

voto a despeza alguma que· pão seja urgen- Creio. sr. presidente, haver fundamentado 
tissimn.. o meu requ"erimento. _ , 

JuI1l'0 até que e~te anno o orçamento devia E' apoiado, e sem dcbate approvado, o se-
consistir no computo da receita, no paga- guio te: 
menta de funccionano8 indispensavei~, em· / nE(-lUERIMEN'l'\J 
fim despezaR urgentes unicamente. «Hequeiro que com urgencia o governo 

O sr:. CrNTRA :-Deixando,. provincia som remctta cópias dos pareceres do thesouro 
estradas. por exemplo. - ,provincial, contadori •• pronuradoria. fiscal a 

O SR. FEltREfRA ALVES: -Devia se fazer a~ parecer do chefe d<t 4" secção da secretaria 
estradas qu', são verdalciramentc provin- do governo sobre o cdtado das finanças da 
ciaes, mas não U3 que devião ser conside N província. 
radas municipae., as Je mero travessio. «"Paço da nssemblé., 8 de Fevereiro, de 

O SI<. AnlLlNcrms :-E",", não forão as 1873,-Fe"reÍ1'a Alves." 
maiores despeza3. porquc não forão feitas; 2' PARTE DA ORDEM DO DIA 
C/38aS verbas nilo farão cumpridas. . 

O SR. FERREmA ALVES :-0 sr. conselheiro 
Pinto Lima, quando tomou as rédeil1 da a 1-
ministração, notou que a provinda atl·JVes· 
!-iava uma' crise; nomeou entã':) uIna com· 
missão para dar pal'ccor'. sobre varios pontos 
da administrílcão. . . , 

S.' exc. escolheu ressoas habilitadas para
opinarem sobre 0:'3 dlITerent.es itens qu.e 
funllulou na sua circular de 3 de O,üubro 
do anno paôsad?, 

Parece·me que essa c,jrnmissuo não deu 
8oluçõo alguma á cil'cular dirigida pelo go
verno ; não sei n razão por que eSSGg dignos 
e vcnera.nJILl3 pnulistas, CUjflS luzes respei
tamos assaz, não emittirão u.ma opinião que 
oiie-ntnsse ~. ex!? ~obre' a marcha de sua 
administração. Julgo que o moveI que-levou 
aquelJa eommis:-c'iío a. não dar pnrecer fui a 
facilid:\de d,)~; mei~!B conheci.los de se livl' ar 
a proviucia da diHicil situação. 

Realrnent8, os moios de solver semelhan~ 
os difliculdadcs são conheci dos :-diminuir 
despez., elevar a renda; cont,rahirempres
!~-;'lGS d(~ d.i1·,'rpp'~'" U""II"eZ"s' cOn~"'lhl'n'o .• _'v··'"' .... ·~~,t "t ~~, .. U..J 

POSTURAS 
São approvadas em 2,' discussão as da n. 

li da Faxina, n. -18 de S. Carlos 00 Pinhal; 
e em 3' as de n. I de Mogy das Cruzes. 

Não haven,lo numero legal par" continua
rem os trahalhos, o sr. presidente marca a or
dem do dia seguinte, e levanta a sessão aos Y. 
depois do meio,_dia. 

AO;:; li DE FEVEREIRO DE 18i3 
Presidencia do ar. vigario Scipião 

SUMMARIO.- EI'PEDIENTE. - Parecer.-, 
Projectos.-ORDEM DO DIA_.- Posturas 
de B"tuc.tú, Cunha e Rio-Claro.-Cadei
ras de prime""s letr,s.-Autorisncão mu
nicipal. -Observações e indicação' do sr, 
U. Cintra. 
A's li ho, as da manhã, ,f'·it. a chamado, 

"llchão-se presentes os sr".' Scipião, y,lIa
dão, A .Souza. Corrêa, P. Egydio, A Imeida e 
Silva. It. Alve., L. Ernesto, R.Pombo, Ze
f/Hino, :\1. Furtad'''j A.Ferrciial Abl'an('b6~~ 



P. Machado, F. de Oliveira, CeJinio, Ulhôa I exercicio de 1869 a J870.-A' commis.lIo de, 
Cintrn, De,netrio~ F. Alves, I.J. Silvaria, R.,l ol'çnmento de camaras. 
Ferreira. M. Affonso, Ar.ujo, A. Ribeiro Outro do mesmo, enviando Uni olicio da 
Filho e P. Vicente; faltando sem partici- camara municipal de SorocRba pedindo li 
pl.1Ção O~ mais senhores. Illpprovação do impns.to por ella crendo 80-

Abre-se. a sessão. ! bre carrOA e carroçll8 de ültrgli9· que entra-
. E' lida O :'ipprovãda a Reta da antece-I rem, no municipic • ......::.. A' cOiIlmir5~âo de ca~ 
dentf.'. .,. mal d8. 

O 8];1. l° SECll.ETAllIO lê o seguinte: Outro-do mesmo. envinod-o um officio da. 
camara de S. Se-bn~ti:io. relativamente ás 

- J\XPEDIEN!E necessidades do selt municipio.- A' com-
OFFlClOS _ mi.,ão de fazenor', 

Um do &ecretario do governo, remettendo Outro do mesmo, devolvendo o rUlneri-
umB. representação da camara de Lençõ83, mento do tenp.nte·co:'ond Joaquim Silverio 
1'i.'lativ~mente á navegação ft.vapor entre a Mooteiru Leite e cng'cnhoiro GaJvão Ju· 
eidade da CODstituiçi\o e 8 fazenda de José nior,. c,om informhçilo \i,~ algutr.l·:l~ ctlmnras, 
Enlj'gdiv de Almeida Cardia. na barra do mllnJC.lpae~. sobre a illnrnifiI"H,:;"iü :-I ,qaz. -..:\' 
rio Lençóe8.-A' commissãe de constituiçãJ COfi[DIasfio de fazenda. ' 
8 justiça. ~ .outro cio m~8mo, enviando o rdatorio dG 

Outro do me~mo, devolvendo o requeri- engenheiro Cunha Sflmp;do. sobrn areCons·~ 
menta de Jacob Emmerich e Henrique trucção da ".trada de Xlriri"" a Parullap,,'
Abla.s, com informação da camara muoici· nerna.-·A' mcsrnn cOllHnissfto. 
paI (}"a cidade de Santos. -A' mesma com- Outro do m{~~mo, I:,;uviando o ctn~i/) da (:H,-

. missão. mllra mllnlcipnl do C;ipüo-1Lmilll tHl Pi::'R-
Outro do mesmo. enviando por cópia o napanerna fazendn ver 3S div;!rs?,:; .nn:eg

neto de 22 de Outubro findo, pel9 qual f0i si<~ndcs.do seu munieipíiJ.--:\' aH.'~mp;. tfJfn-· 

creado provisoriamente (y lugar de a.judnn- mIRsão.· , 
,te do corpo policial permr.neute.-A' mes-I Outro do m0smo~ envi:Jndo,l1. ínfol'niflÇi"1O 
ma commisRão. 1 da camftrn mnnicip:-d deXiriricn. !-i(,LHU o 

Outro do meRmo, enviando o l'equerimen-I projecto n.131 de ]870. --A' CI)l!dni~s::bde 
to da villva e filhos de Elia" Avr"" do Ama-: eBt..ti,tioa. 
ral, relativamente ás terras em que se achn i Oatl~o do rn!~~m·o, envj;lndn lllp oHicio da. 
a eapella. de~. João do Gllareby .. -A' ;'oe8-1 C(lmara municipAl de ;.:)orU(~:dH, reJ(-\tj'l(l_· 
ma cornmis~ão. I íllCnte ao~ (·)~t!.!dn,"l t'. expli.!rnçui'.'õ! para a 

Outro do mesmo. envia nua um ofticío da Cl)o: .. tl';J(:ÇflO dto umat::.;:rr8.da d;) f\';-r(J~ que .. 
camara lllunicipal de S. João do Rio-Claio, i ntr:tYeBsandn u rnlll1ieipio dn Bi)t:neatú, vá 
acompanhl-\do de uma repl'e~entação sobre I proeu!'nr o ri;) Parr>Ilá.--" A' commi~~~ãl) de 
a cre8Qiio de um bllnco agricola.-A' com~ obra...:. pubJ!c(l~ e de faZl!ndn. 
missão de ct1l1stituição'e justiça, e fllzenda. . Outro dh, camara municiprd de HI'Otr.8, eu· 

Outro do mesmo, enviando um officio da v1'.lndo o seu orçameuto ptira O :-tono finan
c.mara municipal dó !tú, acompanhando as CCII'O de 1873 " 1874. 
contas de sua receita e despeza de 1871. Outro do Hccret.rio do governo, 1'I<lTlct-
1812. e orçamento para o exercicio d.~ IH73 tendo nrtigo~ de postllra.~ da cam::\TftJmup.i ... 
a 1,874. - A'. c~)lnmisgãd de orçament() de ca-I cipal de S. Vicente.-A' commi:..;~fio de ca--
maras mU01CJpaes. .. ruurUH. 

Outro do mesmo/enviando oficios ua ca-! PARECSR 
mara municipal de Cananéa, fazendo ver aI «A cot1H!d,;t~ã() dn OlrD.n1'il8, il quem roi; 
necp.f:lsidade da creação de cadeiras da ins- presente um artigo '\h~ pG:~tl1;-a~ da CHin}:1'a 

trucçã.o príma~ia para _nmbO~?8 sexos.-A'! ltlunicipal da eiJa00 dt~ A .. r(h~, t.,(~ndt)-o rxr..
,comrnlssão de lnstrucçao publica. mlnana com a dCVldH attenção. e de pllJ'í'edr 

Outro do mesmo, envilinJo o codigo di" que seja o IOesmo upprovado, tlll qual se· 
posturas da Camara municipal do Lcnçóos. acha redig-ido. 
-A' commissão do C:lmaras. Sala da~ cD·nmís(·UPA. 11 di) Fevereiro de 

Oútro do mesmo, enviando 0[fiCi09 d" 187B.-A. Cruz. -Calido"io." 
camarns municipuc8 ua capital e Taubaté. A imprimir para enll'flr nrt ()rdem dolO;.. 
acompanhados de artigo, do posturaB.-A' trabalho". 
me~ma commissão.. .., 1 PR().li<~C.TOS 

Outro do mesmo, envIando um OffiCIO da N, li 
(.nroarn municipal do B,:lórn (.10 DJRealva- « A a~scrnb]éa legisb.t!"!"t provjncí~l dn 
,;0, acompanhado do um codigo ct~3 p{JAtn-· S. PaGlo decreta: 
1 as, e de um proj-:::cto de impo:.;f.o t'speehl Art. 1') Flcão crea(]:H; uma cndeirfl de pri
pal·n :1 odifieaçao da c:\dêa e {'.:!~,a do cama-, n;e\rs.~ letrn!=] , para o S:'Xf) feminino, na fre-
r o \ ' - -- !. , ". " . I o d S·1 .u.·· 'n(~l:lm'l corn(nnJ~·a,"}. . :.;-uezil.\ Li) , ..... np0, r um~~, ~.1 na Clt, aqe i3 l-

O;.' .. do ;J\e~-.rno\ cnvia:l';c; um (im(~;i) \1n ·V(Hrn~:. . 

C:tn.l'1l,.~ r.Jni~ieir:d i~,~ L~n('(1l':·", n(l(-:llwnjh:~." Ar!' .. Qo F:I·[i~.1 rev·")gnd:ls P..8 fl;~'['o .. dcÕ6S . , .. ,.. .. 
1.10 1.)'1 d.:!n)~~·~tr;lc.ao (:ja r,~CUJtH e d~34~)i:,z,{ elo ';'n~ cr·.ntran'.i.. ;~ 

• • 
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Paço da ."embiéa, II de Fevereiro de 
lt173'.,· R. de Azevedo." 

N.13 
«,\ fl.s~enlbléa. legisltitiva 

S. Patílo ncereta: . 
pro"ineial de 

Art. 1" Fie. elevada á cat.egoria de fre

• 

l.não com partieil'.ção o sr.Scipião, 
ella os mais ~ellhores. ' 

Abre-se a s~8são. 
. g' lida e approvada a 

dente. 
ncta da 

O SR. .1 0 SECHET.\.RIO dá cont\ 
.I;uezia a c"polIa do Divino E'pirito·Santo, guinto: • 

no municip:o de Batl,ltaC51. _ 
Art. 2° O governo, ouvindo a ca.mara mu w 

EXPEDIENTE 

e Bom 

nn tece~ 

do se: -

nicipal, marcará as reezpectivap.~rlivhHl.S. O}O~FICIOS 

Paço da_ nS!oiembléa. 11 di.! li~vcrelro de Um do ~ecretario do govorno. pRrticipan-
18'73.--11. Pombo.)~ .. _ do que~. exe. o ~r. presldentu da provin: 

, ~ãO j.ulgados obJecto de' deliberação, e VHO cin, a rt:1~peito d:l força polir-ial, refere-se in
. !1 1mprlínIr para entrar na ordem dos tra· teiralIJente ao qUB expoz !:!o relatoril~ com 
balhos. - I que abriu cst,l assemb!éa.- A' commi~sáo 

OHDEM DO VIA de forço publica. 
PQSTUHAS . Outro do BlI.lSrno. envir,ndo (;fficio8 da ea-

São apí,rovndns HIll 1:1 discussão a~ postc.-l mal'a de Santa 'IsH belo do Cruzeiro, flCÚffi

ras.ns. lO',de ~otuC"tu, n. 14, de Cunha, e I panhnJos d;; codigr) de postur~s. --A' com-
_D. 19, d) hlo-Claro. . misE;üo de caffillr:U:j. 

~ . CADEiRAS DE PRli\1EIHAS LETRAS Outro da Nunch'ltlll'H. .. \.po~::.t.(llica, cn'vi11u-
Entra em ta diSC-!lSfão'o projecto !~. ,20 ~o do por cópia n carta -do SantiRBimo Pad!'c 

an,l::lO p!190sado, creando uma -;2a cai"1:lr:l de ' Pio IX, mnnifdr:;tando Be.u espeei<ll -agn~do 
p~llU~lr(J~ leiras. pal'a o ~eXQ masculino, na pl'la felicitl-lçfio que lhe foi dirigida por esta 
cld,ade do .\mp~ro. as~el11hléa .-Intc.irlld:l. 

O SR. -,~HAVJO requer c .obtem a.ret.iradu Outro do ~ecretario do governo. env:::nd0 
deste pI'{)]ecto.. um otneio do chsfi) d(~ poliedn. !l:companha-

• "\l.·TOHISA!;.\.O ~jy!'\:lCll~AL . ! do rjj\ cópia do q<~e lha dirigiu o d.(~legado 
E approvado .em P dIRCU::;SI:W o ,proJccto! do Bcl('fll do l)i.~fócdvado solicitando n (juo

n. 08 do ilUllO p~\fsado. <pIe autOI'l.$!t a ca" ! ta. de 2:000$ para CO!:ct\1f'flO das obr<ls da 
mara de Brotas a vendei" uma parterlo ter· cadcn..-A.' commi~são de fazenda. 
rOllO de Reli patrimolJi o. Outro dll eaman~ da capital. pedindo au~ 

O SU. rHl<:~lD~NTE declara que?e acha es-' tori~açfi.o para contrahir 11m ernpreEtimo 00 
gotada a materlll da ordem (10 dHl. , 150:000S000.-A' lOei-'mn eammissao./ 

Q suo U. CINTR,\ reqtH~r l~rg?nCl~ para Outró da camaTn. de nrotn~, en·nnndo 
fundamcnt'Jf e o1Ic]'OCtl!' uma ludwiLçao. suas contas de reci~ita e cle~p(-'Z~L -A' com-

A casa. ~endo con~ulbda, cou~ede 1\ ur-rni8são de orçarrnmtoA ele CfUJH1I'IlS. . 
gunci.3. . .. _ .! Outro da tSmHra de S. José do::: Campof., 

E' Julgado ?bJecto.~d(~ nullberaç~o, e, dl:-1"'1 onviando artigos de posturas.--A' cornlJlis~ 
pensado de lmpressao, a requerlmentu _de éão dr caffiaras. 
Retl autor, fiea. suuro a IlIcl.:.:a . para entrar na Outra da Camarn da vi!la do Cruzairo, en-
urdem dcs-trab~lho~, a segulDtc ; viRndo um coclirl'o de p06turas.-A' mesma " . IXDICAC':\O ~ ,2· comm is!5ão. . . . 

« Indieo que He repl-escnte ao poder le· Outro ·da NHl13..ra. lT,unicipa~ dil vil1a ~L1 
'gislativo sobro· n urgente neccsgidado de Piedade, remettendo um codlg'o .de postu-
sllpprimií'·sa a pcn$\. .de galés, em relação ra"'.-A' mef;ma ('ommi~Bào.. : 
aoq dclictos commettIdo~ pelos CHCraVQS. Oatl'o da camara do CruzclI'0, enViando o 

l>llco na RS8embléa, 10 de Feveroiro de balanco da rocoit~ c de~p~za para o flnno 
18'73:-lf.Cintra... flnane'ciro do 1813 a 1874. - A' commi.são 

O RR. PnEsluJo;NTE m~rca a. ordem do dia de orçamentos mU'nicipaes: 
~s('guintt~ e levanta a ses~ãú no meio-dia. REPRESEKTAGÃO _.-- . 

-1:' Sessão ordina:"ia Uma dos moradore!o} da frcguezia dos Re·· 
medias do Tietê, pedindo urna quota para 

AOS 12 VE FEVEREIRO VE 1873 auxiliar a con8trucção da nova motriz da, 
Presidenéia do S". C"",.êa (vice·presidente) qucl:a freguezia, jt\. em começo, visto que a 

SUMMAHIO, - EXPEDlEl'''lO.-Pareceres.- velha pelo máo 08t',do em que so acha"., 
. Projectos.-ORllEM DO DL\,- Posturas dcsab~u inteiran:ente na ~Ioito de 18 de S;' 

de S, C,rlos do Pinhal. t.embro do auno hndo.-A mesma comml_-
A's 11 ho,"s da manhã, feita a chamada, são. 

fieMo-se pre,ente, os 81'". Corrêa,Valladão, I HEQüEHI'lIlNTOS 
A,Souza. P.Egydio, Araujo,!." Ernest9,-H.' Um de .loaquim de OlIveira Mattoeinho, 
Pomho, M. Furtado, A .. Ferteira. P. Mn- pedindo quo ti .p;ntc no t.erraA d,e sna ftl" 
chnno, 1<'. de Ohveira, Celidonio, P. Vicen- zendo, denominacl ... ·S. Joíio-·, ,eJa des.n· 
te. U .Cintra, nemetrin, F. Alveo, P. EiJURr- Iloxadn do districto doe DouB·Correg'oe. para 
do, L. Sil\'{'.;!o, ncn::\'idfl~ c ~LAffJjn8o; fal-. ficar pertencendo no di~trict,-, da \lillHo rio 
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-
JaJ,ú,oode resid e na referida razenda.-A' «S.I. dn. r.ommi_sõe8, 12 de Fevereiro 
commiss~o de estàti , tica. ' de l873.-A.Cruz.-Celidoniu,» 

Outro <IA JRCO!) Wltsel, d. cidade de :3. A iirlprimir pura entrar na odem do. tr a· 
João do Rio·Claro, solicitando llln privil. · balhos. , 
gio _ para > conducção de cadaVertHi 110 n,ovo « A commissão de C8maras, R. quem forfto 
comiLerio e~tubclecído naqualla ciàadc.~A ' presentes . diversos artigos de posturas da 
f!Ommi~8ilo dO-CRffiara:-!. . '.!alllara municipal cio Belém do Desc»lvado, 

Outro do dr. B ento de Aguiar BarraR, pc- é d" parecer que .rjão discutidos e "pprova
dindo pas f:a~em de !'l ua fazendA. dtHlOminada do~ Meffi alterl\ção. por eetarem reg'ul flre~. 
-S.lto- par. S. Carlos do Pinbal. - A' Sala d.s eommissõP.., 12 de Fevere iro de 
commissiio de ost .. 'istieo. ' 1873. -A. Cruz .-Celidonio.)) 

Outro du ",.Ire M.noel R osa de Carvalho A Imprimir para entrar na ordem <los tra-
Pinto, rl~ ci,lade <le S.' João do nio .. Clal·o, balh os . 
quo. conF..truindo na. mesma cidade uma Ca- '« A commi~$ão de camaras, a quem foi 
pella cnm a invoca.ção ~! e S~nta Cruz, e tén- presente um artigo de postura,proposto prl~ 
dode.pendido .,·ultadas quantias com fi camara municipal da viII. da Penha ' do 
construcção. patrimonio e aformo.~eamento I Mogy-wirim. é do parecer qll~ ~ejâ o mesm o 
da me~nHl. 8olicitào desta aSfembléalluto- i artigo di$cutido c approvado. 
risne"O p,,,a dle é sua irmã, d; Maria Isabel i Sala das comlllissões. 12 de Fevereiro de 
ne Jc'us, por " UnlD orte, serem se9ultados I 187:I.-A.Crtlt .-Celidoniu .)) 
~ .. m('Jma capella. ~' on"trui,ndo para este i A- imprimir para entrar 11 '1 ordem do" tra-
11m tlna.!:! cat.a C\llDlJas . -- A _ comrrussi'lo. de 'I baJhos. . _ . . _ .. 
call1ara~. « A commlssao do Cflm3ra~. a quem :(-1 

A commi::,são de estatís tica , attcntlendo a I pi"(~scnte e. pr·opos tajunta, da. ccHnara mu~ 
l'eprcscntacfío do cidadão .Joaquim Novaes nic ipal da cidade de Mogy uas Crnz~F, em 
Coutinho Arnujo, offefece it cons idcra.rão ua que pede nlltori ~Rção para cOHudlir um 
asscln!Jléa o seguinte ]ll'ojccto: empre.timo de 2:9008 para " conr,trueç"o 

. N 15 ds uro merc$\do, e licença para Hfornr lInl'l 
. . predios para es.e fim, tendo examinaria" 

A nsscm.blén. lcg·isln.ti\'â de S. Paulo de- ~ropo~t.1, é do p.\racer qna ~f'ja a mt~~rnl\ 
(~reta:, . , , discutida o con \o'ertida eru 1t.n c(}m fi. ~e-

Art. UI1l CO . Fica p ert e n ccndo ~. CIdade de guiDte: 
Mogy-mirim .... n fazecula ,do C:ldada~ Jonqlum E1IENDA 

~OV"C" Coutinho AraUJO, dcnommada da I "Oode dil-juro lÍe 8 por cento-diga'Bc-
Consolação. . . _. ., até 10 por cento. · 

nevogadas l\S dlSposlçoes em contrano., " Sala d •• commissõee, U de F ev" r t ir o 
Sala das eommlsSOcs, 12 de FevereIro de de l813.--f1.C,·uz .-Celidonio.» ' 

187:1.-A con;missao-Rod"igu:s de Azevedo:, A imprimir para entrar na ordem dos tra-
-Ma,,,,el AI/ouso. . balllos. \ 
, A imprillllr para · Clltrar na arriem dos « A commiss~o de camaras, - " 'luem foi 
trl'balhos: . . ' '. ,. . . ', I pres 0 at~ .lima pr0pos tll. ela cam.m IIJuQici-

A co m,lIlSS,lO de csta~~Shc,l ,tendo?m ,," ta paI de CampInas. pedmdo a c rea çi", d,) lu-
o reqnCi"lln?IJtQ d~ Jose Rodnl!:lIcs (,olllart c gal' de ajudante 110 porteiro,é du parccor 
ou.tl'OS, ot1?I'cce a ·.cons ldcl'n0HO cl n. n~~cm- que sf>jn 1\ rnosrua discutida «) approvada 
hlca o srgllllltc ])l·o.lecto : sem altern ci\o . 

• 
- . N . 16 Sala d as eommi"õ"", 11 dn Fevereiro d e 

Art. uni co. Fica pel·tencendo á freg"nezia 1873. -A. C,·uz. -Cclldonio .)) 
de Santa Rita, do munic ipio de Cas'I-Branca, A imprimir para entrar na ordem dostra-
li fazenda denominud'l dos T,'cs Ir'n"o"" de blllhos. , 
propriedad e dos c idadãos .José Rodrigues ' " A çomlllissão de c.milr ... a (,uem foi 
Goulart, .J oiío Luiz Pereint c Domiciano presente a proposta da camaTa. mllnicipal 
Alves Pereira, ora pertencente ao município de C~Hnrina8, para o fim de se converter ,em 
do TIelém do Descnlvado. ' . lei o pedi 1"0, que fez essa cOlli .. a, de aut(l-

Revogad as as (J,isposicões em contral"Ío. ris?ção para COutrahir um cmpreBtirno do 
::l. Paulo, 12 d e ]lcvereiro de l8'i3.-A eom- \00:0008 para os obr»s dn matriz nuva, scn

missão - Rod"i//ucs de Aoevedo. - l)frúlOel do esse empre6 timo amorti""do com o pro
AI/'mso. -' ducto des impos tos eSl'eei::]meuto creado. 

t 
!\. iruprilllj r' pOTa entrar na ordem dos pnra esso fim, é de parecer qu e seja essa 

rabalhos . ' proposh discutida e approvada caIU o sc
f( A commi sF:ü () de ('allla.rA.~. a quem forão guinte nrtigo additivo: 

presr: n.tt1s oq artigOM de posturas da Cflmaru ~ CtO juro de~te mnpre~timo nunca será ~Il
mhn1?lp :d do Mogy da~ C ru'l~~) tendo Uem.l períor n 10 por cp.nt:J no annn. amorti8ftdu 
:::~mln.acto ~~se~ pareceres . é. de parclr.e r qu e I unnunlrD e ~tc ~ e o pa~8rot'nto int.egral dI) 

. .1 J O tll:-}culuJ09 C jj~jprovR.(los com a sE.wuin- · CéirlitR} ~cra fe~t() UI) prnzo de 5 R nno~ . 
to e n ' dI · o . ~.un a 1l l.l8 ~rt~. () e 2°. Snla da~ (';onH'I) I~ P ÕP~, 12 dr. Fe,'creiro do 

• Ern 1'07. ,je 408 do OI u lta- ti ig>l ·se 30# ,» i ll:i7:l. -A . C'·'IZ. - ColidI"":,, • 



- · 18- . 
• 

A imprimir para entrar na ordem dos tra
balbo., 

" A commiss1ío de CAmoras, a quem forão 
prtHichtes o~ . Artigos de í.}(I:1turR.~ juntu~, dR 
cal.naTa municipal de Campinas. é l-ie pare
cet que sejau discutido:-Je npprovRJo8. 

S.I. das . ~ommiH'õ", 12 de Fevereiro de 
1873,-A, Cr1lZ,-Celidonio,» 

A imprimir paw;.a eDtrar nu ordem dos tra-
ha!lws, . , 

PRO.TEC'l'CS 

São j,Ili!"rlos objlÍeto de 
vão a irnprimír palll eJltrar 
trhbalt:o ~, UR seguintes: 

N, 17 
( A íl!!sembléa l egis lativa 

s . P1.\tI)n d eelc tn: 

deliberp~ão, e 
nu ordem dos 

provincial de 

Art, ]" Fica elevado a 8GO:O(JOI! ° capitol 
i!ar.ntido · ~w. l" lei ri, 27 de 24 de Mar ço d,' 
18'71, de conformidade com o que dispõe 8 

ID tH:rn!t.. h'i. -
Art.. 2° Ficl\O n"t'oV"fl:dR~ :lFJ dis!lf) f:; içO ef' 

em cl1ntrnrio.-J. A.Fernandes de Otiv.e2·ra.. 
-l', Egydio de Oliveira Ca,'vallto." . 

ao presidente, para 'lne declare sem efr'eito a 
isenção eassim commllnique á policia. \ 
, Art, 6,0 Ficão ;'evogadas as t!i spusicões em 
con tl'ario, • 

Paço da assemhléa provincial, 12't!e Feve
reiro de 1873, -Fe?'1'eira Alves, 

N, 20 
A assembléa legislativa de S, Paulo de

creta; 
Art .. 1.0 As divisas e ntre 1'8 paroehias de 

Itapeti ninga e S, João de Gna .. eh,)' definiti
VUlTICnte flcrio fixadas do modi) ~eguinte : 

Começando da bal'l'l\ daR A ral'a~) no rio 
Tatuh}, por este acima até sum; CabeC\;it,~S, 
deste ponto" I'umo pelo espigão '1 ue demora 
entre as cabeceiras do J'ibeirão llocó e Hio 
do Pinhãl, atmvessando n estl'llda geral de 
Itapelininga a Botuca!lI, em direcção á. nas
cente <lo ribeirão dos Macacos , pOl' csle 
abaixo até a campina do Vassomal, deste 
ponto ás cabeceiras do Riheirão-Grande ati: 
sua. barra no r~o Gnnrehy, pO I'· este á ·bana. 
do eOl'rego da Conqui::;ta, pOl' ~ste acima. até 
sua cabeceira; atravessando o espigão a dcs
cer no ribeirão do Sargen to, rOl' este ahaixo 

N,l S até n barra do {;n:pivllry, pOl' cste até a baITa 
A assenlbl~a lcg}slativa. p:·ov~ncin.l decreta: I do .Tnc~l, $egl1indo pOl' este ~ I r:inl~ até Sllns 
Art. 1.0 }'wii.o H:;cntOf:i do Imposto cs tn.- cabCCCllTtS a cncontl'nl' com ulnsa.s da paro

belecido p " lo flrt.3" tln lei <lo orcamento, de chia do Rio-Bonito, tlesce!1do pór 11m espigão 
2(5 de Abl'ild c lt,'i:2, os indivirllloi que tmnsi- ao ribeirão chamado Estreito, por' este aoni
tareIO e tod as 'iS mercadorias qne se trans- "O até o sitio de ,J oão Pinto de Siqueim, ri 
líortarcrn (lesses para, oút.l'O ponlo, do m es- então, fazendo qua(l!'a, s ubindo pelo espigão 
mo municipio, e dentro dos limites do mu- da Boa-Vista até encontrar ll. cabeceim do 
lli cipio, . . Rio-Feio, onde começão as divisas feitas, 

Art. 2,' Ficfío assim " Ite rad os nestes t er- cntl'c a referida fregu ez i:J. d o 01l>1.re1l,)' e fi 
mOR o dito n;'t. !~o do orç:uncnto vigente e as cirlo:dc de Tatuhy; pela. lei 11 . :lH de 6 de 
tauellas ~ A c 13, a que se refere o m qs mo Ab l'lI doanno pa~sado, 
prtig'o . ' Art. 2.° Ficilo re\'ogada~ flS . dispm:d.ç,õcs 

Pnço da }1!;::::cmbl('n provincial, e lU 12 el o Pr:- em contrnrio. 
Yef'ciro de lKi3.-A lvcs C1'UZ. ,, ! P:l ~~:o da asscmblún. 1(~giHlativn, pt'ovincial 

! de ~~. Paulo, lO do Feve reiro de 1~7;1.-Jlfa~ 
tloel A /limso Pe"ei,." CIUlVfS ,-Co nego De
met,'ú) .-iilves Cf"uz.-Luiz B1'nestv .-U?ltóa 

. A n.sso m bléa 
Paulo decreta: 

N,1\1 
legisla ti va prov i neial de S, 

Cinl1'a, . Art. 1.0 O governo provincial j)refcril'á., em 
igualdade de preço e qualidade , os productos 
tecidos de a lgodão das rub: iCl\S j)l'uvincines , 
quando neccssarios aos forn ecimentos pu-

-O sn, U. C I:\TH ,\ con~ mun i c:\ qllA o sr. 
Scjpj~ o nno pó .; ~ cOl1lparcn:r pur ·motivos de 
cnt"t~ rrn i (jade. 

blicos, I () sn. Pn.r;~IJ)I.o~N TE: ·-A CH~Hi fica iuteiracl n . 

, Art, 2,° Ficão isentos do impQs tode t1':\US- 1 ' OUJ)!.;;\1 DO DIA 
!to, n us Via$ fCl'l'eaR, c reado pelo a.rt. :1° da POSTURAS 

l ei n, 7:1 de 2(j de Abril de 1871 os t eCidos IInt:'"o em dis(\llsSÜU 8S de S, Carlos do 
dc fllgodão das ditas Yabl'icns, . I)' I I A 1111 :1 , • 

. rt. 3.0 Ficão os cmpl'cgajo~ nas ditn s fa- . Nil o h~vcnr!o HnrrjOro )c<.; al para. VOt,H-f:.8. 

~~:dTl~ ~?cntos d~,.~e,.viço o :·dinarí~ e ex~nt- o ~ .r. p i'esidente nlélrca n. or~em rl l ~ dia. !e' 
. nallO da POILIlL . . _ . ' , gU lOt,', e -lev '.lnta. a ~je~s : 1O as 11 !/ 2 h o rtos 
Art. 4." Para g07:0 da .!.srnçllo" OS d onos da manhã. . 

ou gOl'cntes dr.s f ,bl'l cnq aprcs-cnta1'l1o, ,lo, tres __ _ 
cn.l tl'(!:; m eze:-;, :lOpl'cs idente um 1 relaçã.o no- ;;a N<r.MSão t)rt~ hH}W;a 
mlllal de.sellS em pI'egados ,a q un !, ,'"bri cac!;, i .0\081:3 Dfí FKVER!\IIW DE 18i3 
~e~o prcsHlcnte, H~~rÚ. pn '..- iada ao c hefe de po- i . . . . ' 'd "t . 
h em, que a. l'cmcttw;i nos fWUs.. delcg~l(l o~ e: Prcsz dcJl,ew do $'/', Cm'1'ert (vzce-p~'esz en CJ 

~~bdelcJ.'ados d~s lugares em q u e estive rem! S t:~nI \H.r:). -EX PB!1IENTE. - Pilrecer. -
s l t uad"% ~s fl'Urlca s , ! P",j,,,, t oo , - ORDEM DO r:lA,-I',:"t" rn~ 

Att.. .l. L 'igo qn(~ forem de :"i pccticlos Oi=; I de B. C;':rlo~' (l O Pi nhol, l iI1Xlf"! u. [oronR. 
(>""l"cO'°doo o f"lJI'j'n ar (. . , ('" . n' I - "".," - -.. t · ' t:.""" ., .. " ~o 1 e aSSI m o par .lcl pnJ'a· p:ln (: ;;1 " {! ,' V f.:"~.- tl!! trucça ·j pUI ; .•.. , . 

• 
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DisClwsos dos 8"3. F. li IDes. Benevides, l'.' 
Viceu!a e F.de Oliveú·,2.-11.ogistro Je Ita
peLinjnga .-Dividl public;l. - lJiscuJ'sos 
d"s srs, JJe<iel;ides e 1'. Vicei/te. 

A's 11 h:ras di\ manhã', fuiLn a ehárnadn.. 
nch;io-so presentes m.' RI'S. Corrêa, Valludão,' 
L. Abres, P.'Eg'yuio, ~\raujo, A. e Silva, L. 
Ernesto, H.. Pombo, Z,,~f(~rino, M. Furtado, 
P. M<i'chaJo. Colidonio, U,Cintra, F,Alves, 
P.Edunrdo, L. Silverlo, ~\L Afflmso. Deme
trio, H.Alve~. F. de Oliveira e P. Vicente; 
faltando com participação o sr. S;:iplito, e 
sem ella os maIs HwllOres. 

,ALre-se fi sessüo. 
g' Ur.1a o approvada a ilcta 

,hm te. 

, uu 

o su. 
guinte : 

l° SECHETARIO d:' eontl'1. 

EXPED1ENTE 

OPFICIOS 

ant;ce-

do S í. -

Um do secretario do governo, ~olicitRnclo 
ant.ori~[lcão pnr,l o pagiHücnt,) da quantín
da 81S5ôO, imporbl.ncin Il:! medic:'\:llcnt·o'\"· 
fórnocidoR por Gus.tn','o Sr..:hanmfll1 ar) Fcnli~ 
n~rjo da Gloria.-A' commivsflo dc.Llzend~l. 

·IOntro do ml~:;rn .. ). remettr.ndo O~ na enmn
ra da AtibaÍ:l, f.cOmpnnh30'.lO o {);;hnço <10 
nnno finuncoiro de 1871 '1 ]872. c or~~:\!!:l)nt(J 
para o exercicio de ltl73 n 1874.-A' t~.~~m
mi~s"o de cünta3 c orçnmenlo8 de cnrn:inH"J. 

Outro da camara do Tieté, ·rcmrtt.<'.n.io r.s 
eonta~ da 8UJ. rccí.:.,ita c dL~pCZ,l dl) anno de 
1871 fi lb72, e orçRmr:nf:o I\nrn o exercic:o 
de 187:3-11. 1871.-A' mesm.:l ro:nmi 1 :"':;;). 

n EqL E;·; í:'l Ei'\TiJS 

H.EP l~ ES.EXT _\ C () ES -
Uma ;:O.fi (1";" ,,' '··:",~~r"if~\J,()·;, (1,) -,·,-,,·,,(·t"r"'l .• :; .'_ ." I (.," ,.1 ... C,-, _, t', ( 

dA in!->ÍI'UCCHO t.Hlblicil 1;('.1('.;> :,.~t':-,;-Il~mto de . . , 
orden)~ dn. -A' comm;~·~f\') de f:!7.nll'111. 

Out.ra em flue O~ crnnrer;:),do:1 da díver~ufJ , ' 

repnrtiçue8 provifH'.i'H'.S pellf;m. qUI! ~o 1'nçn 
extn!l~iYa a tod~g a di"í'Qei(!üo d" lei n.) I 

,'" 
de H de ~I"rço de J870 pr.ra n Rpo"orr'tado-
rir. .-A' commisaão de constituicão e JUG-

, . 
t. i ca • • 

Outn\ em que alglHI3 moradores dl~ Igu;,
pe IH'-rlem antüriBaçfío pftra est::l.bBlecerem 
uma linha de navegaçfio a vapol' em todos 
os rios da. comarca. - A' comrnissüo de fa.
zenda. 

PAHEGEUES 

« A c'cmrnissão de €statisticn, nchando 
r:lZO<~vr,l fi pretenç,ão dOH hHbituntes da frc
gllo:t:ii"l de Santa Hila do Paraiso, do.muni
cipio <Lo Franca, em vü:tn dos documentos 
fJ l,e jt111tr~rf~:), no sentido ele Rer a lOesma 
frcgncz:a eluvada li catef.(oria de villll, off<j· 
roce li c'm~ idcrncüo de'~ta assembléa o se·· • g-uinte: 

PHOJEG,'l'O ;,. 21 

A assemhl,!" kgislatiyfl. de S, Paulo dE!
ereta: 

Ar!. 1." A f"cguczia de Santa Hita do Pa
raiso neu. elevada á vi lIa com a mesma dcno
minfi~.ào, c: c1cs<lnncxncla. por consequcncia 
ela cidade da Frnnca do Imnerador, 

• 
Art. 2,.° O governo da provincia, ouvida a 

camal'(t. l'Gspectivn, c as de mais autoridadc8-; 
lhe mn..l'cftl'á as divisas, se as ae~,uaes da frc-. -' -guczHl, nao scrVlrCln. 

A rt. ~!. o Ficão revogadas as disposições em 
contrarIO. . 

Pnço da asscmblGrt lcgisl:).liva de S. Paulo, 
13 de Fc"rrcil'o de Un;3.-JIanoel AI/onso.
X e(eTino J O?'[Ie . 

A imprimir p1l'a entrarnll orJem 
b:dhes. 

dos tra ~ 

A comlni,s~-,âo de estatistica, em vista da 
repl'csentttç~o de Joaquim Garcia de Figuei
redo, que aclnl. razoaval, otl"el'ece á con!l!ide~ 
raçfío c1e~ta a~~cml!l{'a o seguinte projccto: 

l'iWjECTO 

a" ( ::> 

na or..luíl. dOi 

A asscmlol,:'u legishti\'fl- lJl'ovincial deCI'efa! 
J\rt. 1.° Fiefl. C'!'enrl0 o omrio de 2° tabcllião 
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do plihlieo-judicial c notas no tCl'lno de lla- paiz, n~? ·só no pnrl"ment.o gera\ como nu 
dataes. . a . semble.s prOVlnelDe., e dlffielilmo fazer 
i. ,\rt. 2.' Fica igualmente Cl'eado o ollicio p,s!,"r uma. reforma\goral; 9 por lsao tem
de distrihuidor no mesmo termo . ~e mtroduzldo o costu~o do al\resentar pro-

Art., 3.' Revof\'adas as rli"sposieõcs em cOll-l leetos de reforma parelol, como meI O, senão 
trario. · . ! de melhorar no todo, no menos em parte 
. Paço da 'asRcmhléa, 13 de Fevcl'eiro .,k I qll~lqu.r RerVlç'). Mas eu entendo que tae. 
18"1.3.-04. C. d,] AlMeida c Sil"a.-Ze(',.,1Io , ref~rm'B pare:ne., ~ m " .z de trazerem be
JCi'rge .. - Pa.u1a Hd1M1'r!O. - {,1!.1'$ E'''ilfSlo.: - ! neficloB, t~r~ao-se IDtl tels ; Oll, se prest~() 
L1Iiz~lt'es. . . : alguma utd'dade, é tão pequena que p.,sa 
. Compareeem os 5r9. n~nevido. e Araujo des.perceblda. . . . 
Hibeiro :Filllo. O SIlo P. VIC~NTP. :-F. ,t~o·utdldnde pc· 

, . : qu ena não li utilidade? 
OhDlI~I DO lll.\ O SR."F. ALVES :-E' csie um dos defeitos 

POSl'UnAS ~ : que Doto no pl'üjecto em discussi'o, isto é, o 
S~o a pprovadas em 3' digeu "l-ào n8 d.e n. i de procurar reformar parei"lmen:e .? iostrue-

48 de S, Cal·los do Pmhal, n. 11 da FUlUa: Ç110 publica; e, .Iém deste, noto''''~da 11m 
em 2' ·as de n. 6' de l'aranspanema; e em outro, qUJI o de conter disposições comple- ' 
l- a9 de n. 21 de Brotas. I tamente inuteis, como passaroi a demona-

lNSTRtCÇÃO rum.IC.\. l tt:al'. . 
. Enlra em I' discussão o projeeto D. I de"1 Comeca esta lei em sou art. JO revogando 
t. anno, que altera Rlegiólaçiio v}ge,nte "0, 10 art.:!' 'da lei 11. 34 de 16 de Março de 1816, 
bro a in8truc~ilo publIca da provlne". que "ntoris" o governo a crear, provlsona-

O SI'. Fel'l'cll'll AL'cs:- Sr. pro.i· mente, cadeiras de primeiras Ictras. 
d.'ntc, é incontesta"el que fi opinião publica E' esta excepcionalmente no· projecto, POI' 
re clJlffin. e com jnsta razllo , pélo rdo r ma sem d\\vida uma medida excellente, pelá 
.dn instrucção publica da provincia; ma", qual nós todos opinamos , tanto mais quando 
poru aia rcfol" Dl 11 co m pleta.. . . o Pl'Opl'Ío presidente da provincia, em seu 

O SUo ZEFEUINO: - Apoiado. relato rio, pede a revogação desta faculdade, 
O sU. BENEVIDES :-:- Precisamos rcf"rma r da qual não abusou s. exc ; !llas que serviu 

,o governo c não as lel8 ; ° quo ha é fna" dc de base aos "busos eOffimettldos pela adm.
execução. nistl'"cão anterior, creando cadeiras sem que 

O SR. F. Al.vES :-'-·Nã') acompanho o meu pl'ececíessem, as fOl'malidades regulamcnta7 
illu strildo coHega completamente em sua · res; porquanto não se derão reclamações de 
opinião, julgalJdo que ns nossas leis, em re- camaras municipacs ou de inspectores de 
lac[\o .. esta materia, "ão Doas: csta.nu distrietos: "penas forllo cceadas çomo meio 
opinião é puramente individuol .. : de favorit.ismo. 

O SR. llEN~:VWI<s ;- Peço 11 palavra. O SII. BENEVIDES;-Já vê o nobre depu-
U SR. F.Al.v~;~ :- . .. a opinii:o geral ó qlle tado que o defeito não é da lei, é dos seus 

o serviço da iD8tl'~lCçào pn blicn exige rdl'OI" exccutol'es. 
roll completa. q uasi radical. O SR. F. ALVES :-Já declarei que em parte 

() SIlo ZEFEIUN() ;- 1<:' 1\ pura verda,le. co ncordava com a op iniiio do nobre depu-
O ~u. nENEVIDES :- Nó" preei"IDos de tndo, isto é, que a lei é defeituosa, o que 

bons costumes na adrnin i.st rn ç;'o. nl!!:ulls administradores lambem t êm abu-
O sn. L. SU.VEHIO : ·-E de rigor nos exn · , SR.'do. 

mes. Entcnuo tambem, s r. presidente, que esta 
O SR. F. AI.VES :-Nãn di .cord" in limi?/ c dispo.ic.ão de lei vai de ellcontro á nossa 

com n opinião do illlJstrc d!?putado pelo 1" constitliição, porque a ' cl'cação de cadeiras 
distrieto: reconh eço qllo a docadcnc ia em ,lo ensino pl'imario (, da competencia das 
q.ne oe ach n a instrucç50 pu blíca prové",. assembléns provinciacs: c sou' de opinião que 
em parte, da: má Rdminí8tr>Jç~'!: neste pon · n~ís não dcvpmos delegar attl'ibuiçõcs que 
to, c.oncordo com o nobro ue} utado, mos "ao prerogahva nossa... . 
que heja e"ta n cansa pnmordial c uniea do O SR. Bcl<EVlDES :-Apoiado. 
estaclo deploravel em que se acha este rom o I O SIlo F. ALVES :-.. 'J)Ql·quanto, taes dele
<lo serviço publico, nllo POS"" odmittír, .pe· ! ga~ões, ql1u"i semr"'c~ ão lugar a c1amoro-
zar de mu!to rc::opei tar as 8UI\S luzes. ,I sos abusos. 

O projecto apresentado pclo digno c iHu.· i O sn. L. SILVERlO ;-0 anno passado votei 
trado eonega pelo 2' districto. e ~uc ora i contra. 
""Cupa" attençâo desta "sscrnbléfl, na ,.oi · i O SI" F. ALVES:-Diz O nrt.2": 
nha .humilde opinião, tenue a ope rar, "1'''··1 CO>lsidcrlf.o-se desde ja. extinctas as escolas 
nas, uma modifienç~o DO estado 8etual ua fl.ctUtlCS que 'lfão cO>llarem víllte alul1!11os (l'e
a<lmini s traçr.o publicQ : uão é uma medida quentes. 
goneriea. e, por consoguinlo, não l'óde pro- Esta disposicii.o, sr. pl'esidente, considero 
dn7.ÍI· o inteiro beneflclO quo c",e serviço t!i u odosa, porqu,tnto temos lei vigente a rps
un~~ortn.nto I'PcJnm a. ' I peito; e no mesmo caso 6C acha o ato 3°, em 

1;'" l'ecouheço, . senhore., que, no nos"o I que se diz ((ue naR 8upprCssiJcs devem ser 
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observadas as regras prescriptas .pelo art. 86 ! deputado, com o recurso do seu tnlento, 
do nctunl I'egulamento. . . . póde sana\' essas faltas na 2a discnsRão. 

O SR. P. VIGE"TB :-Mas oregalamcnto II O SB. F. ALVES :-0 § 3" do mesmo art. ·1' 
não é lei: a lei torna lei o reg·nlamento.. contém igualmente nma disposiçãO inntil; 

OSR. F. Ar.VES:-O nobre deputado esta-! pO!'Cjlmnto o inspector de districto que f"l
beleeeu no art. 2" do seu projeeto que as I tal' com a vel'dade em scns "ttestados .ficará 
escola:,;.:, que não tiverem, frequentes, vinte! sujeito a nma rcspollsalJilidadc criminal ... 
nlumnos devem sU(o suppl'imidas... : E, ~onhol'es, a adopçâo de semelhante dis-

O SIto F. DE OLIVEIRA :-E' da lei ele 18ôd. ! POSÍQ,110 ~c!'ia lnais um~\ rftzão para. difHcul
'O su. P. VICBNTE :-Mas o pl'ojecto csta- i drtdc na Recitação do C<1l'go de inspectol' de 

·belece o meio de fazer effectivt\ essa lei, I dif:tl'icto, . cargo .quc é hoje constrangida-
O SIlo F. ALVES :-Estas disposic:ões do I mellt" aceito por ÚtVOI'. O uaico jlrestimo 

a.rt. 20
, bem (:omo do fu't. 8°, c_amo j:t disi)e, i dc.--ta di.sposigão seria recordar deveres que 

são ociosas e Bupel'Ilufts, pOI'qU!~ quanto ú.1 todos os fUllCcional'ios publicas. conhecem, 
primeira. ha lei, e a segunda m~l!lda ObSCl'Vfll' j isto (', que não deyüm faltai.' fi. verdade em 
regulamento vigente. i sua:,) attest.nc/ies; e nem mesmo devemos '- ,..~ 

Em,relnç:üo_ ao disposto 110 nxt. ,1'), temos I SUPP~l' q,~le;hIlJ(lernpl'egndo~ q~c sejão capa~ 
. uma mnoynçao ; porq'i anta o Ilob;'c deplltado, ! zos ,de jJI,ÜIC!lI, s.cmelhante abu"o. 
sen antc>;', rlã. aos insprctore" de districtiJ8 a I lima dlspOSlçao qne [lodcl'la .o:qcrccer al
faculdade de 8upprimircm as escolns; bcrn II g!l:na l1ttl,(~ad.e é n. que proporcIOna um nu~· 
como estabelece,-rndil'cctamcnte, o meio de I xlliO peennHll'!O pura a edllcH<}ào do~ a~u.ml~oH 
fiscalisaç.ão dessa. medida, decla.rando que o I pol}J'.(~'s nnB,es~nhs cre~Jl~s por lOH::la,hva 
thesouro, as colleei:orias, meSUF; de I'endas,! p,ftl'bcnlal'. },ntl'ctant.o, e ~hspeI.lsavcl c HIU· 

ou quaes'l"er ontras repartições ele fazendú I tl,l, tendo por, fi~, pUl'O l!bel:al!d~dc, el~sde 
recusem os pagamentos dos ordenados rIos q ,le alte<1Clell,lO, que lia, escolas 'publ;cas 
prt)fes~orcs, desde que as escolas não sejiío ond~ se prop,orclOua o enSIno gratUIto, hsta 
frequentadas, pOl' vinte alumnos. me(hàa tl:n~lfI. em _, resnl tado o gravame d~s 

E f 'i' .. ,.,'! .. ", eofres puol1cos. ,1<.m t~es casos, Si', pl'CSl· 
v' .'S e, m ,1gO, ~r .. !~l~~l~ en~c,!lle p):u.C\C que, de!1tc, Julgo !l1tuto mms nCt'.rtaclo c econo
.na plodu7.1r,HI a.\ c,. l:lL~n\'CnlCnt(~S, e. uma mico o elevar-se o Ol'dcnndo dO~.,pl'ofessores;. 

ftlculclade ~H.~tO ~m?o~ hu:te. q~le o ,n??l~ d~- neste sentido, tenho em visln. üll'erccer lUp 
p~~,ado pl ete,lde l.etl~al,. d:~ admmlstl aç",o projeeto gratificando aos professores pnbh
PTala ~oncede.r ~~s ll~Sll,eLtO:>l (,,'=; ~l~ d~~tf1~~.~.:'3. eos (1110 têm eseolas noctul'nas" devendo ellcs 
Na ml~.h~ ol~lnlh?, neLo l~elhol.:l ~~J~c.;PO~10dO apl'esentrll'attestnçflO elos ln~pectores de 

.que co"salela o InSP9ctol de,dlStllcto como districtGdc queoo elnmnos nno as fl'erluen
mero lllformante da fj'ec!,wncm das efic?hs; I tfio de dia por qualquCl' justo im')cdimcnto, 
~orquanto esta dlsposl,gao

l
, t?rna o ln:oje,~~~- I ,. Uma ouh'adisposigilo 11" 'lue jLllgo. injusta, 

~~ad~ ~tllt0c.; dependente a .. t: das ndrnlnl::-du- (:, fi qne (~ec~ara ~ye o pl'OfCS80~', cUJ~t escola. 
"õe~ fiscae,_. for Kappl'lInlda, pode ser l'cmovHlo só no ca~o 

O suo P. VICENTE :-Mas ondc encontrou o de SCl' vitalieio, porque o professor 'não póclc, 
nobre, deputado essa fiscahsa0<lo até das csta- com justiça, FiCl' sujeito a. 8offl'cl' uma pena. 
çõcs úscaes?! . por faltas 'lue podem muitas vczes appare

O SIto F. ALVES :-:\0 rtl't. 4° que dizqllc as ecr contra fi sua vontade; a. não fl'equencia 
collectorias deveráô nfio effectnur o paga- do numero de alurnnos r.xigid'l pólie nã.o ser 
mento do p.'ofe8sor." proveniente da incapacidade do professor. 

O S;L P. VICg~TE :-~ão podcl'áõ ell'nctnar Qnanto ao ql1C c1i.qpDe o art, 8°, que prohibe 
sem SOl' á vista do attestado j do qual CO~lstc a pcrlllllta de escolas entre pr'ofessol'cs, com-
a· freqncncia de vinte ulumno~. I qnnnt.o me pareC!l qne a i!1~trucção nada' 

Q su, F, ALVES :-A phra.sc empl'egada no f-ofrl'e r.Qnl i;~so, "desde que seja elb. feita. 
arhgoé impemtiva. (Lá):· cntre fItnccion'l\'itl8 habilitados: corntudo, 

. ." ntto é pe1''iíu'ttido ao tltesr;u1'D, ris collec- como n, opiniã0 publica e.stigrna~i~.:: taes per
!o1'zas, mesas de 'rendas {JZf., quaesqgc?' 01Ü1'a,S mntas, cu cederei da mInha 0Pllll;-'.O ... 

repartições de fazenda .al/ec/n{t!· oJ)(t[!amenlo O S'l. P. VICI':-.lTE :-0 nobre deputaria n;\O 
aos projf?sso7'Cs.· deve ceder senão fi opiniüo pnbhca. razoaval: 

O SR. P. VICENTE :-·:'I11s, quando '! se é má, não aceite. . 
O SR. F. ALVES :-:\0 C:1S0 ele,.. O SIl. BE:-IEYIDES :-A permuta jlóde ser 
O SR. P. VICENTE :-Dc não aprcsentarem cio utili,!>"le jlublic". . 

attestado; ele nii.o frequentarem as escolas I O SR. F. ALVES :-\levemos presumir 9.UO 

Vll1~e alnmnos: no caso cont.t'ario, não po- o~ professores qne pel'll1utão sna.~ cadmrm; 
dera ser isso adrnittido, têm iguü.cs habilitações para? clunno, C que 

O SR. L. SILVEIlIO :-A' vista do uttes- 1 por conseguinte em nada orrendem o scr-
tado... vieo. 

O SR. P. VICEl\TE o-SBm duvida, tanto Assim, SI'. presidontc, pela simplcs lei tu-
(lHe impõe pena~. . i 1':1, do p:'ojeeto, p::rtine não :fh mn.lOl' estudo, 

O SR. F. A!.VE~ :-Expõe o professor.,. '11 en apenllS concorrerei com omeu voto para 
O SR. p, VrCENTF. :-E, de mais, o nobre a approvagão elo artigo em que se revoga li 
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faculdade do crcaeflc1 de cadeil'as pI'O\'isoi'in~; jccto, porque enxergo nellc mes.rno .. 11g11InU:>i 
quant.o no nulÍs vdisposto Ilop!'o.i~eto) voto disposiçues, crnbo!,;t ditadas por um hom e~
contrn" pirito, 1oda"ia "jl)lcnbls c illjn~~tn~. Queren·. 

Louvo muito as i~lfcn(·.õcs de sen autor; fio-se ob\'h~' ccr!()ti" nhusw:;, C:(~i'[-OS ineonvc
mas, com I)CZUl', nflO consiclc 1'0 nceib\ ycl o se~l n ic 11 tc~, na vCl'Clad c 11ft nas d isposi<.:ões a 19un'r; 

" j I \)""r.,..,:,.,.,,, ..-"",. ... tO·'·'I"O"· n r'[I"l""I" IYleS[l'O I"" proJec;o. . _ 'u,_\.l(·.J,~ ,l-.~H_ •. ~, \.-, , .... ' . ~, '(-

tI ~I". N.8~"'ne·Y~i1"~ :--f~l'.l1rc:~iclentc) não! justos ~ 
tinha intendio de occupm' ~t. ntten(;ão ela I J~llÜ~!lJO que é uma lleces~id:lde publica a 
casa; i.01às;nlguns aparte~) CJlle de,-i ao illliS-! l'eYog:~eilo do Hrt. ::)0 da lei 11, ::H de lG de 
teudo orador qnc me precedeu na b'ibn- }I;l!'(~o i-'tn E~H). 
na,levat'ito·mc n torn:1t' prtl'tc, ,de impi'o- O··SI!. Frmnmn,\. :\r,YEs:-Apohdo. 
viso, nesta materi:l. , O RH. BEXEVIDES :->:{;~;1c ponto tH;1l0 "que 

F.u mesmo lli'io C'onheeh o pl'ojecto em i o projccto ó bom c satisfaz nrna aspi{'a~ão 
toda a sua integridade; a leitura nlpida que' gl'ral. l',Ú; n::io <.1cremos clelcg;lt' nos::;a~ at
fiz, c o discurso do honrado d('jiubdo (Il!(~ ti'jbuie'-je,s; o fllnl~o dc;sla clclc~:'!'adío veio .v '~'f 
acabou de fallar, cony('ncr,n-l!H~ (h~ qlle, com COllf!~'llUlr o CITO qlte esta a~:;;ernJl~,a tem 

,Cy.ccpção do nxt. 1°, este pl'Ojecto nuo en- e0I11111etiir1o (1i\'el'~,fl8 vezes faze:Hlo delega
cena utilid:lde publica. I ç0es intempc,sti\;a8 ao govei'rl() d?~ pl'ovincia. 

Acompanho as tcndencias. do e~_;pi!'ito do i 0::511. FE!UU:tlIA 1~->.i.."\'i~S :-l\ínUo bem! 
illustrado nntol' do projecto, que ~;c l'eí1.('rlrrn. O SUo Ül<;:\!.<::"\:lDl...:S :-Voto, portanto, pela 
nas ,disposieücs do TllC~ITl?, ,~I(), n:11'crdi(~nd~', i rc\'og,l(::ho (L:st<1, delcg'nção, Ilao s6 porque 
um Justo damor da Opln~l.O (1:1. l1rOYllH'lil! entcndo qnc devemos "otar seElpre eontl'a. 
contra o estudo da. instrueçfto pnblic:\, C011- i toda n (ptnlqncr delegnçno, como pOl'q\[C na 
tl'a os ahuBos na. sua. administrn~;i\o; rn:l~: hypOtI~8:-;C o governo auu~on dc;-:;tf! faculdade 
esse estndo, esses nbw~;o3 não podt'm nbgo- que lhe dGrnos. 
I ", I "" . ". t ., f ntnmcntc ser re!llOVH,O:~ pc as H~(:ns cxn.r:1-! ~~;a.'",ü a: . ;vo, e os ou,l'o~;) me parece :l1le 

(Jft~ neste projectn, uma vez que o estndo i s:1..0, nn~; lnuteis, olltros vcxn.lOl'ios, e outros 
socifll continue fi. roct' o mesmo, De n;tda I eontj'a;'i0.~ ao CSllii'ito gr~1':11 da BO~:3a rJi'opria. 
valem leis sem costume; sem uma receneI'a.- legi::üaçu.o. . 

. Cão em nossos costumo,';, poc1emoB i'iIZCi> as 8t', prB;-:;den~,e, a. (;oHstitni~úo do impcrio 
leis que quizermos que ft::; eOll~ns tO:ltlnna- c () :lf:tu ndüieion:d esLthclece~n eomo pre-

á i ", I" I ti' " "" r õ como vfio, I CC',lW ·o!'mn e n "J":t'.\lLO o. CnS!i10 pnmal'lo 
1<;u, portanto, estou p:'onqdD a [l:t:dli~ll" ç.',"';lttti1-o; pn~·tnllto, n(;s temos obl'igacão de 

tudo quanto conCOlT<1 llarn,n r~g'e;lerll~;"(o dos dUI'llndit, o mais (lHO pudei'mc~ n iil,C3ti:uc~;ã.o 
noSsos costumes," l)~'o11j()'nIlllo ("om. a {;IW\',{,:·ia I gi'fltuita; temos ohrit:',16io de est:~bC'leccl' eS-, h • ~ , 

da pnlf1xI'H, nnico reeur,('o q\l(~ l'esta nr,ste i eolns de iln,t!'\lr:~fio p!'i1l1;tria em tNlo IJ qníll
pfl.iz~ os alJllsos inn~ter~dos de IlO:~';;ns ad- i rpl:;i' po!dn p():'n.:~d:> tendo pOl' !,i!Tlit-n ~nicti
ministrnçõcs. A nnic:1 ()spcrn:~~~n. {lue pôde I rneIllO o C:\CI'CH'10 (1·,,::::-t J!(),'),''):t oudgaç:LO os 
l'estar a (~stc p:1iz contra a f;-llta de applica- rcc1.li'SOS fin:1;1c:ciros da p,'o\"i~ldn: até o;H!e 
cão dn. lei, está na eem;ura publit.:n, esbí.. em I est~~s recursos compol't:tl'em tcrno~) oh!'ig-ng;1.O se provocar a rcac~~o dn c~'-;pi!'it() gcral r{lW t !·it:.:o!,(jê)a de fornecer o cmiinú 1':::"i!luito p!'Í-
f~e acha pl'ofnn(1flmcntc nbnticlo. i mario, 

O respon:3nxel PClD ('')t,!dü <.1:-1 .. i:H,trnc:~:il:): CO;\,:';(\~:'llin~,~mf:;:iLl') :-(~do<, :;:~ P:'ccí~ito;'; 1'88-
pnblica em llO:;Sa Vl'ovinr:in, scnl:o!'e;_~l ú o tridh:c::; ch. ~I:ti\·n .. :-:nliq~~~A() (la instrueçftO 

"" . t I j' , ,~- ., "" ", ."," -rcspcenYo InSpC(; 'Oi' g'ara CjllC OI <llllJseu-, ~~'l'at:lll:.a, :--;HO a~ :e:1L~).W:·I(n (.'1. e0n::-;t-L luçao 
tnclo! i Ora, lli;f) j,í tinluunüs uma legj;;l:t~~io ras-

O SB. AIL\CJO :--,\pointlo, I peetiV:l,jit tinharnn:,; rcglllam(~Htos l'(~stl'icti-
O su. BE1\E\'IDl':S :-Dnranln longo;:.; annos i VCH, p);orlJitft:'Ite~:; (1;-1, (:on, .. ;titt:;r~>T() n do :lCto 

de uma (tdnlíni;.:tITI~ilo ahlt~;jvll, fHIuelle inn-! 2.tl:.lieio·nal; () P!:(.~~'(~l!l(J pr'o}:d',) C:':'1g'Cl'n.ista, 
pectot· collocon ft insinn'<j:lo publica HO aha-! () Si:. PEiWO VIer':>';TE :-·":--;~"i.n apoiado; a 
timento em (FIe se :l(~l~j-ll j(ll":1 (]0 p:'ojceto (; jl1.<::bnwntc o contrario. 

O ~n. PEDHO VrCEi"TE :-:;~;1() ()J.l()i~\do. O ~';;L BI·:~<!':Vllj~·:S :-Vou p;'üva;', 
·0 su, BL::\EVJ!;l·;:-; :---.:.O~) l'C~,::-ln~l~;tvc>isf\i:ld:l CO;!),) dis--·('. rJ;S tem(;s ulJl'i.t.:.'::l::To fh <.lar . ". ., 

por este est:ldo de.~'gl':1(;il!lo d:l inst:'ll('c:ilo irl~~tni~'\:<n v·i;n:~;·iH- r~l':lt!li!-:). c:n CjH:llqu p ;' 

publica sno todo~.; C'~ pl'c:.::idcutc'; ele prm·in- nnnt(}I!:.'·~j:l I):',~\'i~)ó':'l ()nlh~ l::',i:-t uma 'Cr!:r!-, . , , 
cia qHe gove!'nal'noccnnn{J11c!](~ in''''I)(:~d()j': \;'1 <}\W {liií'i'·a :1lJ:\~;)\lt~!'; o lHd):'n dcpatnon 

O su.. A lL\t'JU :-7',luito bem! diz 'l(l :':!:;1 r,'(ü~~et(l: ,( (: t1re(·.1"-':) que hnjil"') 
O ~;lL Ih:>:EVll;ES: -O)'a, ~c a tO!l:~('i(::ll'i:, I ~·.O nH::1iy~. __ Jl':·'(l1li p;·:i·:·! 1.an'11'c:--:triC:S.ilo qllC 

publica ó c~;t:\, <.1(; q~lC SC:'YC ('c:':f~ J)';('je(~i·a '!: n:~,) i_'I; ;:::::1:'. lla i·~Yjl.')lii.lli·.::'fl. l)csdn tlye 
De n:idn.; se;-vo <1pe'l;lS p:'l.nt f;:p:nii-](:(~:' (1~1() 1 ho1.lY€;' ]to l'~)\'o:~llo U!n l,ii~llill(), tptn que!,? 
esta CrtR?!, :lcoJnll:1n1Plndo o p('ni _i_mcn[-o p'cl'al . :l!)),c!'lde~', n n~·()Yill('i:!. t(,,]} nh: i!:'~le1\o de ensl-
do espil'ito publico) 1'rilgr. Nilll:':, os (:l),!~.r-:s; )];11'-111:_'. . , " 

mas cu, eomo não g-O:3to dI': I'ca('~:()(~S e:.;:te'·ei.'~~ O Sl1. FE1C'\~'J..?';ill::S 1)]0: Ou \- i'~li.-n. :,_,:\poi:vlc. 
P'10f]f>OT11nnnho f) r("'(',"~'-n' ~ n~"·'·'f) ... ·"·;0 ,:." ['n_ f) , .. , T)",,-,'~·rl·I'·'··' -,(·(·'p1· ... ~,.(.;,~ l'i" .. ·('~·--.:;': 

" " .. ,.' ''''''''\ ",.,l."~ '\) .......... '. , ..... L\(· •• ,i·.' ... ·, ... - '",.' .... ,.n_' _"".'. 
p!'e q!lr a'q reac~:{J:S ill~:rncdint(lme!1tD exc:>I! de cliz(\r:.eJl~irn~]'elJto;:i {Juiutd()' hOllve!'('m;--;Ü. 
qcrn u ~'()~J Justo fIm: nao ncompanho o pl'O- 1.t0, GO, nnl rnenulOS '?! -
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Por isso é quc en disso: a nossa lcgisb- c dá co mo consrquencia immcdiata dn na" 
ção c !l0ssos rúgnlnmc!ltos, cRlabclcccndo fI'Clp~enei!l dos 20 alumnos a suppressào dlt. 
as condlç~es de freqncncl~ pn.:â n. nbc."h~ra c I Cadell':-, ~c ~Hl~ e ~ ~a suppressão em c~nse
oonscrvaçuo das escolas,.llÍ sao rest1'lct'vos , I gucnc", dn lo, ql1c deverá scr conhec,da e 
c esta restri~~ão c1 nt.tentntoriu dn eonstitlli- i "p,'ccinda, não pcla primcira autoridade da 
cão e do ncto nddicionnl, que impoem-nos 'I p,'o"incia, mas por 11m ~implcs inspeetor 
li obrigação de c;:; t,:,bêlecercseolas de instruc- de ili s triclo. 

' ção pri~aria g "'ituitncm todos 0"povond03 Ora , os n ob ,'cs deputados flue s.bem !lO 

da prOVlnCIa. . g'el'al o (lH e slÍo DR nOSSOfi 1TlSpcctores d !.! 
() SR, PEDRO VI CE NTE dá um aparte. i di s ll'i cto, cO l11jlrehcr.dem facilmente lJuc CS Ul 
O' SR. DENEVIDr.:S:-·O ])l'ojecto restringe ! fac.u ldade fJ ll C lhes YaTnos conceder será 

ma.is o estado actual, porque exigc quP. nr~ oS- I' uma nn~Ht. tc rrivel de onpl'essão sohre os 
colas cont.inuem no caso de tercm 20 "lumnos, j1,'ofesso l'cs ]Jubli co~; qm;lldo n0s s"bemos 
frequcntes, quantlo hoje podem f"!lecio"ar I 'jUC o pl'imipol dcfdto de nossos costumes 
com 15; logo, o nobre deputado, no seu pro- hoj e é cxplol'n!''' politicl\ sobre tudo; vê-se 
jecto, restringe 11. lcgi slaç:i.o act:~tnl. E notrm q llC () urna n1'lna partidaria atiL'adn. no seio 
os nob~cs depu~ndo" q~\C a Icg'isbçiio que I dos loe:,liclndes pam uugmentnl' n'ossas tri~. 
temos e facultntlvn. .c na.o obl'lgatonn.; a Je-

I
' tos e ir). tn~s lutn.s. Aillcla lnms uma. l'aza.o 

gislação que t.ernos flutOl'Üm., dá fi fa(~Llldatlc, pn1'a con t rarial' o })!'ojccto, 
c o. pr<:,iccto do nobre deput",l" impõe ft E' t ~mlJem inutiJ ° )lrojecto na partc em 
obl'lg"ç,,~. , , q ue es tabelcce a )'cs ponsabililladc' dos em-

O SR. I;EltRH!ltA ALVRS :-- :\'lJOl;\.do. pn'!~<1dos de fazenda e d os inspectores de 
O SR. nENEVil)l~S ;·-ll;x". dc~du q!_leH :l D cli~t r icto , l,arque i ~to já está previs to pO!' 

tive" 20 alumn!>s ; é uma rcs tl'icçiío, 1'0;'4' ''' leis exis tcntes . Desde 'Iue qualqucr emp"c
limita nossa legi sln.~:ão actual que já é res- i gado commettn c~'itne de responsabilidade, () 
tl'ictivn; é uma res tl'icçiío· que reputo in-I ~overno, que fôl' ]1011CStO, tem obrigaçno uc 

_constituciona l, p01'quc (, llma lilll:t"~áO de <lemittil-o; ", "" hoje, no domillio da lci 
nossa ohriguçl'o de c;::palhm' o ensino g'ra- ! exi s tcate; nã.o dcmittc, tn-mhcm não o fRrá 
tuíto, ob i' iguçao cstnLeleeida pela consti- i em virt ude d es ta ll O"" lei; po"que, ainda 
tuicão e pelo ae to addieional. POl'tanto o I'cpito, de nada valem leis sem costumeR, 
proJeeto ti incons titucional nesta parte, c () S It, F, ALVES :-~\luito bem, ' 
pOI' essa razão voto contra. ! O su , I h: ','-: l-!VTDKS :·- Ha. ainda. urna raziio 

O projecto, além de in con;:;tüuriollal, nrio i pUl'a .CH co ntt'?l'hu' o pl'Ojecto, c é H seguintc, 
reftectc o espil'ito do ,tempo, O espírito uo! Estn,hclcf.! c o art. ()O que será pCl'lnittido 
~empo éa diJ~"uSã~ cln~ luzes, é ri. dift't1srro da j aos pni ~ , tutO I'C ~ ou patronos, ~TInndarem 
mstl'llcção pnm;.'t.na. ' . • ! seUf:) f\lh o~ , pupillo8 ou r.l'ead08 as estolas 

O s,n. ~~.o:no Vi CEr-;TE ;·-:-0 nobre (l(~plltado' ou eollegio:, prtrti~u~.al'efL ,., . 
está JllstlÍlCanQO mcu ].lroJccto., ,Om, es ta (l! sPOS'(,ilO enCerm urna lllutllJ(I~-

O SU, IlgN~\' Jl)ES :,-Eu tenho m1ll to homl de, porlJ"c aet,,,almc!1tc qualgucl' clCladao 
sonso l'am n ao J"StIO C,tI-o quando quero re- 'I tem" f,,,,uldlldo de fazer " 'JudIo que a lel 
fnta,l-o: teuho ~mtfici c n t~ l,og-iea para. dh:cl' . nilo pl'ohibc, e purtnnto hoje todos os paif;, 
arll11110 que p,'etendo , i l .. tore,S, etc., têm " f~culd"dc de mandar 

O S11. FERHElHA A LV E ::i :-:\poindo. I :::CU:j Jdh,os ou pllpl~los as escolas pa!'ttCula-
O SR, BE"EVIIJIlS :-0 Ilob:'c deputado Mio " CS (as:m n como t em" faculd,,,lc de mp.n

me ('.omprchcn(1c:.l j $ 0 mo com'prehcndcssc ~iar :'v~ e~~co ln,~ pu:U1ita., ) 011 mesmo daL···lhe:') 
não dava scmclh:t.!1te aparte, I ltl :-; t .. I' ~H : ~ :.lO pnmarm nn.s casas de Hua reSl

O SR~ Pli:OHO VrcI!::-:Tl!: :·-Tambcrn o n obre i dcncJ(l..,. 
deputadQ podia ' " ,io t e,' r:ompl'chendido o I O S R, p, VIC,;"'rI~ :-!Lecebcndo. à pcn,são? 
proíccto. O sn ! UE :o\ F.VIDgS :-ll,ll eheg9,Ja, , , {( rccc

d SIt, FE1W.C:r IL\ ALVES :·_~fí.o anoiado., bendo lIrnn.' pcnSdO dc4H melü~il por alum·· . , 
tem muita illltstr~wfi.o, no l), . 

O su .. PEDRO Vr c't::;-,;'('g .-TalYez ai!Hla nito .-" SorA peJ'l'nitt.ido !'ct)chen(}o a pensão; por·~ 
tenha corno o nobl'e deputado,., : t.anto, 1\110 fi(~n't püJ'lnittido não rccclJcndo a 

O SIl:. B:~Nr<:VID t<: ~: -l~epifo, portant.o, in- i pens::\ o, .. , , 
con~titu(;ional t) pl'ojedo, porque re:..:;tl'ing-e ; O St' , J>, \: h_: l~:'\Tl~ ;~P(,lld, Slln. . 

:\ obl'iga,~:ào '11\ 0 te ru os el e e"s p:tllJ<1i' o (~ n .~iúo \ O S:r.. fh,; :-; r·; ',1 JDE S :-p()lS e um (d~tentau o il 
pl'im:trio g'l'atlli! ,o , ! libCI'dadn. . _ . , . . , 

O p mjecto _ t~ i!l eOn ~ ~. i t n e ioll1tl , d is :~e en, l. PO.l' ta n t.~)~ ~· h;.r,~ (!11, ~t t.'.:! dçl;PU~ I ~: [t_0, ou ~ 
porque l'c ~ tl'ln gc ~:~ fae ll l(l:td ; ~~ c pudc ~'e~l ll\utd, po; (rH~ d '~ C(l.:n O , .H..; ... l ,d ,ule ~ (ll\lllo que 
{{llC hoje tem a. p !'o\'Ín cía: u irH'.o!J';ca ie n te Ijá ~cm(\s de (hre,tu" oa I'cs t:-Illgc uma 
P0I'(t l.te não rcl!ce l(~ o es pi rito da é puea , lJll e I faculdade ~· llIH j (~ pos:=,; ullno;;; , ~! lIe~tc caso é 
: ~ :l. <li :) $.: r.rni!l a~:. :1 0 ~ o d(! ;'i'ltJn ' : !)~e;:} t.n da l :lH - j attentatona. tlt'. hhe:'dade do (,I.<la.dao, , 
t.:'llC~ÜO primaria., . I ~ras O yuc parece t er em ns~a o Pl'OJCCto 
ni~o qll U o 1 1 ;1:·.~ CC ~. () :" (, i3 t :·h !~e porqlle 16 s nh" cn C: :"!1a ;' n:-: e~. f:ohs pa l' Hcnhrn~ pa l'!! 

; l nfJ0: ~ ) el) llt l ) (' ()n d i dlO dfl collsel'vIH~ilO das es- t unillJal·flH. 
"",;;", !, "iili :\ .' i:\' , :,1 i','e'lucncia ,lo 2,; al\lrnno~, ScnhoreB , Illl systematicanlente voto CO\1 

, ' 



'. 
tm tudo quanto é subvenção neste paiz, pOl'- 'I ~u, porém; <lue não sacrifico.os principi,?s 
que é uma pOl'tn aberta no Jlatron2to e fi a c,"cums'tancla nenhuma, continuo n pro/h
di~sjpnçào do crario; voto nind~l ronb'ft ! g:u' estas subrençõc;;;, porque entendo que 
estas s ubvenções , porque cUas não me pare-! cllas S"O nbelTnçôcs dos verdadeiros pl'1n
cem muito conformes no eHpirHo de n os~rt I C':ipios dnndministl'nçli.o . 
lcp-i s lAção, i Entendo que devemos estabelece r n ma-

O direito devo ter urna unidade, e estas, xim n liberdade do ensino privado, l\ntão o 
subvençõos destl'oem" unidade de 1I0S,~O me'l progresso dos costumes, da ii1strucção pri
canismo, . maria do pov o, e da riqueza há" de facilitar Il 

Com clTeito, se a 8ub,en(;;(0 fól' eHicaz, o i instl'ltcção a todo~ os pontos da provincia, 
result.ado fie l'á o levantam en to do ensino Este p!'ogresso me;Ô)mo ha cle despertar cmu
pal'licular sobr<: o aniquilamento do ensino laç:lo em n0850 ensi:1o pllblko, e elevaI-o do 
publico, , , abatimento em que estA, 

O SIL F, ALVES:-Apo:act o, ! Entendo, pois, qnea melho l' nnimaeão que 
O SR, BENEVIDES :-Orn, S,c nós temos a I podemos dai' ao ensino privauo ,6 deixar-lhe 

obrigação lcgal de CI'enl' escolas pablieas, I a l1b,8nladc .plena elo acçáo: a hvre conc~\r
como liavemos de auxiliar os institutos pal'- rcncl,a ha de truzel' neste ramo do SC.H'VIÇO 
ticulal'es ao ponto de matarem os institutos publico os seu s benelicos resultados, 
publicas? Sou hostil " suhl'ellção, !,o,rque é ll1ais 

Os sus. V ALJ.At);\O r: F. A LVES:-.-\poiado. lima ~onte de dc~pe~a. nas cnÍ-lcas Cll' Cum
O SR , BE NEV IDES :-" , De sor te que" di g- s tanclas du pl'o\'ll1cla, , 

po::; ição, Oll é innt il, OH anima c:xagcl'nd:t- O SU, F. ALYES :-AP ... Oln<.lo, . 
mente 0 . ensino particn lal" de modo n I'C.'i- ; O S:L DE::\EV1DI';S.:-hsta despeza .que vtth 

. trinO'i l' O ensino publico ° nuc é illup'al 1) 01'- mos íazer para anImar os estabeleclfnentoH 
b , " ~, 1 · ' t - 'I ' II que temos a obngacão de estabe lccei' o en- te IIlS !'llCÇl1.0 partwu ar sct'a me lor ap-

,-üno publico, " plicada multijllicando-se as aulas d e ensino 
O SR, p, VICE~TE o-Publico, não, g'",üllito, jlubllco;_ aS]llI11o qlte vamos gastar, com 
O 511, BENEYIDES :-0 ensino pl'imario pu- subvcn<.;.ao a l_Il St.I'Ucçn.o yn.l,t'lcular, appltque-

blico, i mos {, cl'<laçao de eadclI'as por toda a parte, 
O su, p, VICCO:O;'I'E :-GI'atui to , i pOl'9ue aSSlln, exere,emos a nossa, obl'lgação, 
O SR, BENEVIDES ;-0 apal'te do nobre dc- ' I~,l.l so u mU.lto am\go elos pnnClpIos ri~rl~-

pntaclo me ç'bl' igft a lIma diva~êl~;[o. cries ;, entendo, eplC ... nrro devemos tran slg'll' 
A cOllstituicão n0:o !)oclin. HnpÔl' aos pu;-- ! nem 1azer' modl bcnçoe::;. 

ticula.res a olJrigaçao (. o ens ino. COfl8eg uin-1 ,A ~ HubYtm~iucs. silo um pendor para .o dO h 

temente, qLHl.lldo ektabeleceu o ensino g'i'n- 111lnlO aut0ntal'l0, são .um pendor. para fi. 
tuito, qlliz dizcr-pnblico-pOl'fJue obrigou I nggravaçr.o desta enfermidade cJll'OnlCa, fJue 
aos poderes publicOR, . nos esmn.g'n., chnmmla:=cen tl'uhsaçáo c pa-

Digo e\) se n us temo;; ob;'Í~aeiio d e " , t,a- tl'ooato-, ,.' 
belecc:' ~ ens ino p r imario plllÍlieo e 'g ra - Aberta esta, porl>~ ~ob a IOl'ma d e ~nllna
tuito c (lin'undil-o tanto quanto o pe i'm ittào ~Iio ft Jnstruc~ao , ~st~ cscancanu.la malS ~lr:n é" 
Jl OSS~S ·n.nancas, csta sl1bvenc<io é inconvc- I(mt:~ d~, co.:rupçao, pai'a. cnCI'Val' o esplnto 
nicn le; pOl'qtte, de duns ltrnii, O!l -eleva o puhllco Ja tao abatIdo, 
ensino particulnr, de modo fi. nn"iquilnJ' o Eu, pOl'tan to, voto contl'na Bubvençrio . 
ensino publico) c nc~tc cnso "a'mos desHui- O aet. ~Io é um enxerto disfarçado, é \Im 
mar a.. inHtruc~ão l'ccommtmuaun pela oon8- ensaio timido do ensino obl'igatorio que con
tituícão, ou, Sf~rn produzit' esse aniqllila- dcmn~í.mos o anno pa.ssado, Ora eu, que me 
men(o, concorre brilhnn1ern c ntt) pnra qne os mantenho nas mesmas di spos ições do anno 
ins titutos r.al't ir. '.II:wes m a ntcnhão-se; e pMsac]o, cu que pl'ofliguei com toda a força 
nesse cn ~o la uma dll nHdndr. de despcza, : . o r,n~ino ourigatorío) c que contin .. uo n pro~ 

O SR , F, ALVES :-Muito,bem, f1igal-o, desconfiei deste I'I'0jocto de§,le que 11 
O ~ lL BE~EVIDBS :-... d.ualitlad e de c.les- o sr.u Ul't. 7°; assim vem ° at't. nu, . 

pcza que eu chamo illegal, porque a conS- Quanto á pl'ohibi ção de pCI'ITluta de c,adcl
fit.uil'.ilo n o neto addi ciona l ~Ó nos faculta- ras, acompanho o Il1ustre autor do pt'oJccto 
rão llm meio de dar a instl'uc(:n.o-que é ° na. co ndemnaçf~o :10$ eseandalos que se têm 
"mino publico, dndo, 

O SI' , 1' , VWE" TE :-Não apoiado, Em vel'(ladc , nestlt materi" tem havido 
O SI'. Bl,:1\EYlDl;;S :-Sim ) senhor; o maj~ é abusos cO!1uemnn.vcis ; o cspirito mercantti. 

um a :.dlcITação. de ($pccnlacão, c n. cor rupeão, que são o t.~~-
l':u bem s ei que o pro.i c~ to do nobre d e- rac terislico 'da época aetua"!, não llodião del

putarlo estit rle acOrdo com 11 lcgisloeão da "'1' de pcnetl'ar o cdificio da instl'ucção pu
nnnl~3. ari,e <1:1R provindas ! ,maR n

V

? n,os- h\i ca.! Era pre~iso qu c esta institui ção !l,ãO 

',ao , A 1lI1l111:1 das s:\~vençoes U 19nal a do mos por toda a pal'te, e pOl'tanto nella tam
en~i.n o 0h:'l gatt'}~'1(); I: ld6a do ~r.(;ulo l m~~. !~ , lH~n1 C!1tl'nu a eon'up<;l'i.o: r. mer('antJllsmo , :1 

Ei! i ,l n:.a ~ l1 u· c..:o! n.'·j tjlml (.li.l (~ i ' Oll t t' í.\, qtw hH, üe \. e~'pecllll.\ção, . 
fH7,';r Beu tempo. MRS, ~enhol'~g, eu, que cOI1\lemnCI o anno 
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l,assado o ensino obl'igatol'io', em todas as re
, acões dn vida, acred itando nos sentimentos 
âc"jnsta indignnção, nas "tendenc ias moruli
sadoras quc todo este projeeto reneete, sinto 
nãó pode.' acompanba., o seu nobre autor na 
su" adopção, porque acred.toque poderemos 
cheg'u no mes mo rcsultado 1'0" outros meios, 

Esta idéa d(l project,o p eldc tc,' n a appli
cncão in conven i c atc~, c d~l' lugal' a injusti
cas, Seri" melhor' confi<l" no el'Ítcrio c n a 
mOl'alidade do gov.ci'no, .. e na. sancção d!l 
justa censura da opinião publica, ' 

A pel'muta de, cadeiras é pCI'mittiíln, mas 
está suhentendido, soh a clausula de utili
dade publica, E' YCl'dadc que Vll nosso paiz 
facilincn te se flrvorao os commouos pal'tIcu
t~.'es cm utilid<lde publica, mas isto é defeito 
de costum')s, ' 

Pela nos~a legislação li simples commodi
dade do professo,' não nlltorisa a permuta da 
cadeira; " 1'0" isso quc ella depe nde dc Hll
torisacão do g'ovcrno q1tid ? Porque o go
verno ~v ni vel'iHcnr se a commod idade do par·· 
\.icular c;; t~ de ncõrdo com a utilidade p"
blica ; , c, quando isto não se de, mio au to-
risa a permntn, ' ' 

Ora, send o assim, por qu e prohibi,' cm ab
soluto 11 permuta, ,quando esta pro,hibição 
pôde em certas ~c lrCllmstanclas occaSlOnar 
serias 'i nconven ícn t.es, e lnesmo inj usticas ? 

, o 

.. póde succ;.uei' que um.. p~ofcs_sor, aliás ha
bIl, pap. motivo!; de mol.cstIü:,. nao possa.. con
tinual' a exercer o mnglsterlO na localIdade 
em que'Be acha ,em c0t:sequencia ?o clima 
dalli lhe ser n ocIvo: é Justo que seJ" remo
vido. ~Ias o governo não.pQdc fazol' fi. remo
ção por não havei' cadeu'~s vagas; ,entre
tanto que 11a um outro professor (I UC p,'cfel'e 
o clima da localidade em quc esta aquellc. e 
cRtá "disposto a pÚi'mntn.r ÜS .c~d~il'as. ,Nesta 
hypothesc, se mcl~rall te prohrb.çao ser:\' u~na 
tyrannia, será nte prcJll(hc.al porque llllllue 

' um bom professor dc poder cont.nlla,' a ,exe,'
CCL' sua p,'o(issilO com pro\'c.to do l!ubltco, 

Supponhamos alllda que ,ll!;' ,p,'otes-sor ha
bil c honesto, por cltusa de lU ,"'gas poli t.I C"S, 
se tenha tornado ineompat ivel em RUlt loca·, 
'!idade, e o governo ente nda qllc é dc conve-
.. - 9 menela sua remoça0. 
O,'a, nesta e em outras hypothcscs n p,'o

liibiçãO oJJsoluta da P?,'muta, além dc tolllCr 
a liberdade e os d)l'e,tos dos p,'ofcssores, 6 
orrensivfl. mesmo da marcha. regular do SOt-

o • 

viço publico; porque, scmpre que e POSS I-

vel deve-sc harmo'llsa,' o mteressc Pllbltco 
co;' o inte resse pa" ,t i c~ll"r, para quc a libcr
rlade do cid,\dão esteja de aeõrd? cem "01'
,lem social, llft)"l que? poder naO sc torne 
odioso, insupportayel a SocLc(lade, , 

POI' i ~so cu entendo que, ~endo lll conve
Iliente as pú mutas, po ,: cnusn dos abusos '~ 
que tem dado lltO'~r, mnl~ lnconveawfl tc SCl'i\. 
a suppress~o dessa faeul,ladc" POL"I'W i ~t:o 
pódc em mui t:\s c lrCll0l3tnncUlS tornar-se 
opp,'cs,ivo da liberdade ,10R profesHol'c", e 

mcsmo prejudicial ás conveniencias da mar-
eha regular da instrucção, , ,. 

Quando a pcrmuta_ não fór de utilidade 
publica, um 'presidellte moralisado e um 
ins pecto r geral da instrucção publica que 
com p.'ehenda seus deve.'es,' não a permittiráõ, 
Se os actuaes abusos continuarem., eu pre,
firo sua continuação á yiolencia desta mc
diria, porque' confio ,que os abusos não se 
podem perpetua,', po.s creio que não p6de 
estaI' longe a reacção do bom senRO destu 
sociedade e lIe sua mtJr:tlidade I O bom senso 
da P~'OViIl Cio, nsuamo.'alidade"sc o governo 
(:Olltlnl~a.r a ribl.!snr, hn. de reagIr, e a a~sem
bléa provincial tambem o ha de fazer por sua 
ve", Se, porém, a opinião publica não tiver 
fo"ça c vitalidade bastnnte pal'areagil', e a 
aRscmblén p"ovincial fôr tolerante, tambcm 
csta lei não tcráresultado algum; o governo 
não a executnrá assim corno não tem execu
tudo as (~ue temos até hoje! ' , 

Eu, po,s, voto contra o Jl,'ojecto, á cx~e)J'
ção do art, I' , pela sua inut.ilidadc, c pera 
s ua incons titucionalidade cm divel'sos pon
tos, 

VOZIlS: -Muito bem! 
E' apoiado e sem debate approvado o se

gui n te 
ltEQUERIMEK1'O ' 

« Reqlleil'o quc o projecto n, 1 seja remet
tido á commissão de instrllcção publica', -. 
F, de o Ii'vei..a , » . 

ltl::GIS'l'RO DE ITAPETININGA 
E' approvado em I' discussão o projecto 

n, 2, dl1stc nnno, qr,e extingue aqueUe ree 
gistl'o, 

Dl VIDA PUBLICA 
Entra em l' discussão o pl'ojecto n , , 3, 

deste anuo, que autorisa o governo a conso
lida,' a divida, publica emittindo apolicos até 
o v"lor dc mil contos de réis, 

E' apoiado "c pos to em discussão o - se
guinte 

, REQl:ERIME"1'O 
« nC'luei,'o quc o projecto vá á com missão 

elc fazend:t p",'a o tomar em consideracilo , 
quand o o"ganisar o pl'Ojecto de o,'çamento, 
- B enevides, » 

A discussão fica adiada pela hora, 
O SR, I'REs I DENTg m~rca a ordem do dia 

seguinte, c levan ta n sessão ás 3 hora" da 
ta rdp, , 

('XãO recebemos os clisCUl'BOS dos sel)'uil\
ter; senhores deputados: Pedro Vicente, Fer
,nai,dc" dc Oliveil'a, Benevides (segundo dis
eUl'so: , t'cel,'o Yicentc, idem,) 

---
4? "I', S~t," ,-,,' i,l4"s :-Sr, pr?"i,!nnto, 

p~t r 1\ CH ·.! )aH.ce r · rn c e obrl~nr o autor do 
proj ectl) a dai' nog ?;i motivos em qu o 86 

b :\ )O(O\Hl para 11. co;,ft!~ção do mesmo i VOll 
' I ,'" ' uprc~eot:: I' rr. pll tU~ I,JSerV3çu CS qll~ mo IO~ 

ci in l\O ;} liCt\~ dltal' n f!. inutilidade 1.10 me·twJo 
pl'OjiH~tv , c nn ~lla' i!1sulll~ienci8. ... 

" 



'N"üo ;ne pn.rece prudente. senhores, qnc I sfI-ção ; cu Cf0io at6 qnc já ucvia ler bn
r.~~tc projectu de lt~j 5!~ja a,.loptado l~rn rn;píiI'Hdõ ! ç~Hlo m:;o de!la, uma vez que a ossembJéa o 
fn,zendo .. co abstrAcciio do oTcnmen!o, fi qu e I nutorisotl. . 
lleces-Ra.rIHlllentc su· prende; porque m • .-: pa- ' Os pr c!;i d e nte~ dn provioda têm, p,: ;a 
roce' fjUe :\~ opcracõcs ua Cf\.H1 i to, lig~n ,Jo- in erc i:t , c~\. c rbit.ad tl do ~e!t poder c 1I){ · !lo~;er.
~C, indi ~ pen ~}lvelfJJ~n(e aos orçam cn to.3 , f:~ ,") ~ bacia a s·)l,Ipranin da nssembléB pl'ovinei <l ) : 
pene m ser lllluadas senl que ~e tenha m,:· I porqtle. IhHHle qne a Rs~clnblê:!\. \i.ll.nnJü 
dido " jll s til °exti!n~Y.o dos T!'CIH,sO:i fi:1 I corta~ do;.:p (,) zn"l:", n'conhece a inslIffici cn ci:l 
rcndl1 ord:n,HiB. Ora, a rc.ndn (!rd;naria h :1 I .Jn. r i~ n ila Ol' l\iw : ria p :HA. sati~faz;;l-a!i o 
de seI' cdalh!1t~dd a n~, I:: i do o .. ~nru·nto, A! :n"r C:t Oldo-l (\ xt, J' ;:o r · i!n:i.rio~, o govej'J)() nüo 
0PCrftÇflO de cr<!di70,é ,UI~j reCl1r,.() ",nu~i ll<l-I LI';\) e(~ ml',elcn!'.! a p:;r:l d,:ix::rdll (~xr. cntt1I-~st 
Tl~, .!:,.C('.ur~o ~utl~ldll.l.no I~e q'~e 18n{?Hen~o,~ i ~~rn t\ln U,ln'i \~ II~ ll J:C ,TM:UI't:OS, porql,u~ Ih os 
Inao, , ~t', porvnntllr<l, ' os IrIClOS Oi':jlll:HiQS L tlUmOi:i C elle nniJ Uf$Oll dell0s! l'ito e o pre

i'orem in~umtj (; flt (':~, :'iidcnte COIl~tituir-se fi~eal (biS nORSÜ:-:; deU· 
Me purpce, pni:~, qn~ C::J;tB projeClo--tern o bel'a (,' ij{~H ! t 

defeito) de querer ter UIflH viJlllllderl~n:le;1!e O ~ tL C ELIDOr\W :- Apo~:.Ido. 
da lei do orçamento, onde ns S\lfl.~ dispü- O S!to DENE"iJIJES:- O prcsidentt~'da pl'O-

8ições podji'i.!) 8er eutoriRfda"" H\: pOlvcn- vin c.ia ~ó · I óJe tratar da cxerução do que 
turau nSF;cm bl én, julgf\.s~e lnsu~fic;ente;:; O~ nÓ .~ r er.oJ vCiO tl~ . :NÓÍ'l decr~tam(;~ nm !=cl'viço, 
rr-cursos oi'dinarioH 'lu e tem de decretar na ) embora O fa çn.mos impensac1amcn'.t:, é \J1~1n 
referida lei do orç1lmcnto , i lei da nssembléll, () piBsidento deve C'.u ,npnr, 

-E' estn a prin,eirn. ~ uj (!c<: il.o qU(~ o meu í'S~ 1 eml.>::Hit o Jierv iço dc'crc tfldo ~: íjl_\ inuliJ, 
pirito se.nto pt':.ra votAr : 1I;~() C fjllP. C!I, del"d i! 1 porque nós 80rnos os juizl':s soberanos elo 
jn, jnlgue dc;:.n;~ Cf!HiHio () I'u~ urso d l::; !a I BO~~úS a.ct05\:. - -
OpCT8Çf~~ ~c cr~: Ji~(I: Il:a~ .c!ltcndo ~i"e H I En~ret!\nto, os p:, csjlre~f~s d,"'- provincin. 
J;R~e.rnl)lea pro vlnel :,1 1,;1 :) jJoac nat ,)fI~í::-n L C~l1n !undllillcnto lho ln i-;,n!lH!lcntl:l 1In. r end a -, 
r'lzeu .do ~"tt}!'tr&cç.ito do or~:unl~nt:J ond e tcõ;;o ~ ! ordinnri1J, têm d i' f;teto ~mspl'n~o ao ex cuçfl :) 
dI} votar os meiOR ordin~idos; porlj:lfJ n~ta I (le nUlIlerosos ~ií ~ rvig') :; t Nó:.'! j ;'L sp.hii\lllt;S 
operaçiio será um meio S'~b8idin.rjo para !.up ~ qua}\ rl!llda ordinari:l. não era ~un-h~icnt(~, 
prir a defi'ciencia dn'rend::\. ~ t~nto que lt.'.nçamos mf:.o de operlIçt~e3 de 

. Póde. portl-lnto, e!:'te projodü c"rup:i(!{\i' j cre:tito ! .. 
com rdgum peo í!.nmcu to da ('onHJ"hi~,:'\O de ! E i1trd.anlo, O 'gllVCfllo nã·) lÚ~OU dcst ,} au ·~ 
faz9nda na clRboraçi\o do prc,jeelo (k o;'ç:;- t-:,:.r'!sação, tleix'(Ju perecer 'muibl Berviço pu
mento.que tem do reg,cr no CXi.~rc;ej(: futlll'O. iJlico: 6 ql!~ clamol' geral a I'cf>Rt!ito de e~-

Mo parecia, poi~, TIl~ie p\'lldente q~lC r) f.l'adtltl e pIHllo:-: ; e~lú, na cUl:.::ciencL-t pu
proj!'cto fup- !ôc 8lr~cto ao, c,)Dll(~cjmr,nt,) da- blica fJ.t.i :! t Ull1 dS rnl1itag pOllte;,;; ceí,ja's . ou .. 
quella eommis'Fno, afim de fjn{', quando tl'll~ UrrllinlJd:l~. ·· e~tradH:-! intran~ita\'ei.:t. 
elaborl;~8e o projec:to de orçanll'Il_lo, o tiye::-j Tl."IldriZt : SI tHÍ:d\.) 1 ! () gO'Vt~l'no di:;:: a receita 
Fie em "i~tn, (\ o ~rt(l,:') tt\ ~~C 011 1'(·.i,!it;lSg~ '; <I !l ; or d ill:\ r i:l n~o Ú !-'11:'!il'-jl~ntf'!,., \ra~ Jior quo 
modificasse. ~egundo o programma e plano nfil) \I"'P.;..tB ;~ ll.\ opc rocflO de ercdito que n 
que adoptar. a~se mlJléa d(>l(l; i'll1inou: teudo pi'e· .. í~t() esta 

O Sito ADR·A~crrE,"5;-;\ p ;; ia -!o, iil ~ Umcic ncitl ~ l 
O S'It. nK~EVIDt:S ;- Al ém dcst>:~'3 oh ~;i'r- Dizem (l:; pr ,} <.: ;uentc_;.; : porque f! rn melhor 

vnçõc!", quo l"ujcit·) n ~) ('r;t e ~io dlt ca a, a ínercia do (fie (\ 'prodig:d id -".de ;- CI''.\ ITIC

!odnto po upa confi:tn<..~;l Jj!) :'\I! op çã" de . ..:; h: lh nr nito haver dinh ~ lro do fJlJ t~ f:: zi!l' se rvi~ 
prl)ject~); PO-;:ICO IH~!'\~d ito na .,ua f m ~aci;), : Ç(}~ que nó~ rep!Jtnvr.!l\O~; illut (, i~: I -
quando os noures deputad ·.: ~~, pcrcorre:j ,i o i Eu, em nom~ d ,l digni(bde f ta n :, ~w lrdJlí~n 
os ftnnaCl", ro.conhecc r50 que, ha milito tem~ f pro \'lllcilll. em I1 0:~ JI~ da nv:::'~:i1 sob"rflrdl\, 
POI o governo e ~t:i Rtltorisado para fazer ns I digo que o g J \'CrJlO ri'ãn tinha e~~e dit~:tr). 
opcrHçõcs d~ cr udito quejlllgl'1sse neceSS:l- i O sr:.. Z~Fr:l1i-:<:O:-- ?\.Iuit,) bt.'tIl! 
fiaR pnra ~Ilppl'ir o deficit... 'I· O Sito nl';N I~;\' IfIl':S ;.-- O g\)\'ern:) 6 o re ~· 

O su. F. AI.VE:i;- PC\rf\ p!l.gniye:-Jto . (lt~ I ponsnvd p ,:(O j'J:,t!ldn intl'};n:-litav.d d1\ nOSR:lS 
duus crerlore~ sóltlctHc. j estl'ado.s, pd :IS r)onte~ qne e:,lã,) c::Íodo, 

O SR. llENEVIOl\S:- Perdão, no orçamct'- , pela~ roBt, r;7.e~ q\lO . ('l'itfio '!"$:.l\b!~l\do ! é H~
t? ha umn (li.~poeiçfio genericfl. : iic,'l. o prc- ~ ponartvel pOl' N\ti1 justo damo!' (}ue Irn corí
Bldente da provincia Rutoristldo 11 lallçnr ; tr:l. a &utori,J:ld {~ nesta Pl'c\';nc-ia; o g.üvel'no 
m&o das operaçl'jcs tl~ credito- i[ld í~c liDav ei~ i 080 se dcfe nd;:~ dizendfJ qUt1 nà') tfnht'L 
pR1'!t snpprir a d eficioDcia da renda. ! rn e ioj:l; qll :~ hlt·i1va- (OlÚ dcficit, p'1rqllCllhe 

Por conscqnencia, emboTa nn lei do orça- ~ nutoriêâm f)~ li faze ;' opcr;lc:lo de el'~ dito. e 
mento não F:e. tI.lX:l~SC positivamente o quan-Ise nfio n fel. [ ... li \~Orr!!F! lI:'b ~lui'l" U~ \' e por
tUnl, . o mnxllno. das operações de cred,itb, tanto ser r , ~~prJn~;:ve r ptda j1l4:1 C]!1eix~ f~O 
.n,utl!nsoll. t,od ftvl:'\, operD:çõ'~s d~ crc,dlto. falta de vir.~ d\! cOJJl ,Lunic<lç;l ,), qu e to rJoH 
l.',~la O pT6!'1I1 enle dI' prov.incia nuto r i~ndo n Inmenti'io e ~cntl'm. 
1~7,er Il~ opcrllçÕiH! de cl'edi:o que julgAr p;'c · Orn, Si}. n pez~ r do 111lH\ Id d ,! orç au'1'r!lito, 
CI!H\~ pAn~ : rrí;()nch~r o ddicit. . f o g'()\,irfl() Ili'b) ttlm lilncl1(]n n !ilo !:.Ie opertl-

Portanto, o governo jf\. t em Qsta auttlri- : çélcs do I!l'e..líto, o farú cfn virt.ude de~tn lei 1 



Eu »:<.'11] ~ue a lo~icrt ~fl.tF~fl.me,dií'.f'r q!ll,~! \'ilga(;'cllto de. garantia do juros d'!s com
contlnlPUU nn sua. IOtHelF1, n8.O t3ra cQr·.,!~j~1Il TJ:.ln!JiJS Paulista e IluAn.). 
de f(l/.er O!.wrl:çOes de treditn, porqtli~ diz O t::n. Ih:l\!,;vlJ);~s:- Eu cr,~L) qlln n c.)1)1~ 
el!e ql! l fi td:ll))danci~ de di.nheiro em ~,n~\N') !!;i~;.',ào ::i(-~ f:tze!.1:la, 1't1 fór vem in~.rL·.ad". corno 
mnos c um oo~i;;H.:nlo a sua vida, porqn:j IUIO i ePj)eru, 11,1, de empreg-ar 08 sn.enfiCl\)S noeo:"· 
tenJ um argumento TJara re~iHtil' Ú" S(Jlici-l~i)jioe. p"lra o l'qnilibrio d':l rcc(dt" e da c!ns
taçôC8 pHti~ulares ! Não é razão I Ten!JQ () I prz~ pd·,~ ;ncio~ ordinario8. Acho ioclJriül 
goveruo r.or!~g-~I!l CJ',!.iC~I, I:laibn cumprir :-:rn~ qu~-l:ú'ic:lnl()~ rnill) d{~ operaçõe!:! da cre(Jito 
dcycrC'í-l, faça ~qu:ll0 que é de utilidade !\U~ r·1~ra c.~:hrir um detlcit que não tem cau~a 
bl!cfl, qllO a ol,jni'fi,) pllblic:\ o npplandirú (~I cxtrar;rdin:tria "pl'nprin,múntc. Embora u' 
a a:-lflcrnb!éa. louvará sell '/ê:o pelcti nl'.goeios I eJ'!'itlCilo do ímpo8tos excite reparos, ela· 
publicos. '" i rD.'"rc~·, Jc:-'go~to~,. todavia fi t::::sernb!oll pro·· 

-O S;I. ZEF~[nNi):- ~ruit:) bem I . vinci<.:J deve tt~r o patriotí!"tDJ preci~o e a 
O sn. BENKVIlJES :....:..~ Ma::, parn ter unlfl) (:or~gem civica illdispen~avl;J pnrA, tendo c:rn 

capa fj!l3 ~irva d6"1}~Clld() Ú SIH\ frélqt~ez",! i vi~~t:r,l (} futuro, !!õa:~rifI?nr estcH, clamores jm~ 
para ter um prete'Xt0, um manto a RU·'llncr- I rnc:llf'tns, qu-c t:-ao fitLos do tntereE~C pnr
c~a, não P?dc rr.cnrrer ,a ~cm~~lbp.ntc ~xpo i tiC:;l:H c d~ uma. co~s,ciencjn rouco iIlUE-
dJente, e nos devemos unpodlf a CQJltlna:~-; tr:\lh (\ )'e~pClto dflS 1e:5 economlcn~. 
ção rt(>ste~eRt.ado de C(;USfl~, para que 11 p.~l-I It-,~\,!~tos ·os nosso~ impostos, s1gnos ha. 
sornbléa rirovincial nf.\c continue fi ~fl; me-I q ni! po'dem ser ulIgmcntallloR; materl!\S }P\ 
nosprezl:l.da em sua ~oberania B dignidnJe ! ! (PU~ nflo estiío tributndas. .. e (lue () podem ~er._· 

O SR. ZEFERINO:- Ap()í~Hlo. ;- Eu ~Oll infcn!;o fi opl!rll.çÕ'~s (:e credito," 
O sR.Bl<:~i'EYIDES :-Eu acre,Jit:rei poi~} na J qunr:do nós podemosf<1zer opel'nçõ~s ar-di· 

dncacip. de~te projecto" se porventur:!, em i na~i: s, e?tre aS quacs colloco o impo~to.o 
V6l da nutoflsnçao. nó$ Impnzcrmos ao g,)-' li eCdnomla na despezll ; podemos econOf}lJ
","Orno ~: lltn'jg?ç}\\I : « o gü"ül'110 0 obrigado D, sar muitas verbas no orçamento; podcfilos tcd· 
porC}ue, jo;elldü r'!HI; .. pdn, t:(~ IJ;:\) Cl::llprir- 11 \'ez ~upprimir seis~ento8 OU'f:Q..tccentos cnn
obriHa(;~\0) tNJ1 t11ll11 re:-:jhln;:,;;;ll,ij,Lde kg:d, !.os de reis na deSpCl..1, se houver f)"!'-tt'Hl!l!. 
nó:;} }Jodcf1,ln,"l rü~pnns::b:i!:<{\l .. o perante 08! Sp houver corngem, se houve!" patrhJtis.rno, 
tdbuUR,Ni.. ~IH.~, l:::e~he damo:: esta ;:utGri;-:a- i porque a época é da sacrificios, e :\'1l86em~ 
c.{ãú, elie continuara. a z'línbar c:o:no t.em I bléa ter-á p_rcstado ,um relevante ~crviço Ú 
ZOII:bl1do até lwj". provinc:l. se tiver c;nogem pala 8alvar Euas 
. O SIL Zl~J:.~l·:!~!N;);- E' \:,r::!'lild~! ~ finança's.' .. 

O <I' B[',·",,,\"~',r« '- .' "CI'''';:;Ci' ~'tl_l"'1""(>~ 'O "1\ CI':'['["-' . -- ,'C"[11'U:"'''lO d~ f"z"n,l. '"-,. ,.",.IU, .. ':>, .1.' .. <,._ ",'-II,'.~,,_ ;~. '.~ ,,"-, :l.., _,.,c. _ v 

dl':r:ltaJo~, qa~ n;)() p0d<:moi C0G1 ::;!_'~un;.nç~,· deveterc?lsa C,)l'ag;;ffi) o CO!;t'l.00m o 11011-
~p",uer qual o rn:1.xinw pr(.'('i.-~oda.~, op(~r;!\ô·~s r~ld:) ~l cmbr!, 
de credito inJisre\l~;,)\"t'i~: ('reio q:I~: o lll)-I O :-.:tr. IJENEVIDES:~ Eu·tndodoente. 
ure deptltacio, illnstre. raltor do jir(j,~('to,! Crl'i:; 'que dirl)inuida a de!-..1:peza e elevncll\ 
l~dI1:d ,:[! .. tlTlcto prG('u!"ild'd' fh:Clll, conhr, .. 1 a r(·!!;[;t ordinari:1., por mció da (l,ren~("1O do 
Ct~ii,l,'.~\Clreit1!l11r1it(: :~ ~:itn(''2fin de 1I(;f-:SHG fi- impo~tfJ;; novo::::, v:~r rnl!io dn, {<lC\'-;lÇ~O d'~ IlI
rH\nçfl'~, e~tá haoilita,Jo n ju!g:U' H! ed~ ~;tln:?\ pOJlem a con:;misi;[IÚ de faZ('Jll.1a e a nS-
qU:lnti;l ~C;ú,stlmcicntt-'. ~'!;mt!_~a provincl>tl juigar iDut,l·o rl'C!lrso 

O f.1L PrOBO ViCE~;'l'.E : - E' ~~lim~~;I~L t~, de {Ip'~r::ções do creditu. Nc"ta~ ctrcumst!t.t1-
O sn. BENEVIDES:- M;18 eu pe(~:) hO ij· CiP-R l~ste projecto ~eria lllr;' ditriculdllJe BC 

lu;-;trnno dí~put:tdi) ql:e nos tran:--mitt~ e~sa pàsi-:a~sc antes da cOIl1mi:;J?úo chborar feu 
8og,llrapç>l, mini:::.trand·:)·nqs O~") dadt.,? dlJ I.J:\Ü I f~r(Jj,-~cto dcorçamcnt'). 
est1~ de. pü~g(', par~ qllU p(J:-:~;l:~LI!'; (:_.I.~(~Uti:, I ,o Sl-{.. FEnHEIHA ALVES:- Apoia.do. 
e 1)(\:) hqth!mOS na i[!C'Cr[l':Z', ,.h~ !!1::1itrj(~i~,'IH~1a i O S!L Bi~;'I;EVfDES : - EIJ t;ntl~nd(), co:no 08 

dC2te nl(:lir~il, iv'r(!'.H'. (; r,·.\'C:':l'.l p,;dM:t prl> I nobre:" dr.putrnJ{)R Babem l"lerfeit-;\menle, que 
(:I~~ar rJe'mni,H (j'UallU", e !::'o e·;:,\-'cm em· I :~,.: ('ncra(~õcs de crulito nà<i podem ser em, , . , 

b;:r~ç!!l" n mau:ha Ih :l,l;[Jini.';'!"I'H(in: pregada', eom.Q rc(:',r~o l-l'din1\rlO de s;,}vnro 
.l);-,,~.(: naJll f'X;J:iC'il('ih á ,',:t':l,' c, rdirQ-me (:rc~n:cntn, OI; nobres dC'fltllad0S, illu!'3tra

á '~iltida,L~ gnv(:'.rno ; con:qanotn t::'f~ \'ppo- di)~ Cf_)Il:n :-fl'J. s:\bem pcr!,-:,jLnnC!:le dos e.::
f':r;i,;1'Iida\ p05::..oalnjcnU~ eenfi'.l Tr:\:;t.o Ila i:l- f()r ..... us b'.:l'oicos flnn t"m feIto O vnlcr:.ndo 
kg!'id:'1de do militil d:gn:) ncluid p,(~3idl~nt(~ 'í'llr"f:3, \:ns CSf;)J"ÇD:~ l:('~·oie(};: que tem feito 
d . ~ 'J' l' ' '1' [' , .a prOVlnCla, ur. q'1Gtn :':;)11 rn:-t~ell ;,inrn1g'L It ::l:'<:;":H; \:e;~ nal:lOn:-IJ (,e 'I'ltn;;a p;un, 
Em questões de rnorp.lidade pll1'die!{;eu me equilibrar o orç"l'D':.:nt)l (~p:Jis de uma g'uer
lou'TQ inteiramentí3 nellr: : lHas na parte po.., 1'8 det:fl.~tl'ClS~ e colo~~',il, lanç~ndo m:lo da 
litica. ó que l:OU·1I1!'l 0pP(Ri{:iuu.ir-;tn. ~~L:V<H~ÚO dú~ i!tip:)~~tt)s e crt'ação de nOVOR, 

O SIt. PEDHO VIC!':~\TE:-- l\!rm:ttc um Hj'CZ11'1 il:n (~ire!'!m"!Rr:cil~~ dimcieil-!,d,tfJUi;l-
np:nte? h (")i)(Yl. d,) e.~hdn ('-i"lllC,) dafjueli'\ ~i)Cle· 

, '\ " I O sr:. DI'::\EV;iiFS ;.- PCls n:il. d:ld<~. i,f:d dnvl< ,1Dil<) línpopll ari:;ar- sn, 
O su. PEDTV.., VICENTI:;:- A lLvidn. da P}\l':~ s1i.h',H:' ê'o~; 1in,lIIçus p:Jr Uffin. eClil10miJl 

proviucia era até o fim d:) ann() de (luinhen~ :~Y.~t(lr;Hlt.lca (; }\e\rern, 
1 ")' I' " I ,()~ e vint.e conto:.; .. : era n:'ce.,;s:!rlo rOn- l 1':!, s,~ fi 'r!lTl<;~-I) n.epols (.(~ umil g\1fHrn 
fh.1lfr m~.i:3 cont·) e cir\l.~oeJ.!~:~ cünto.-?, para civil h.ol'r1rul; depoi\:> daqud!es silcnticio~í 
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estupendos .. q~Iando .. "oei~d"de acltQva-' Outro UIl camara d. Piod.de, remetlondo 
se, por aSRH~ dIzer, dmwrganlsadn em todoR. o b;l}anço para o exercicio ue l8i31~ 1874.
os seus ramo~, teve f~ coragem lb~ IlIlH\ eco· A' cornmis:.>ào d~ contKs e orçunJlHlt0t:i de ca· 
nomia systematicn, de IImll prohahilidad~ ITlfll·US. .-
e fiscalisação severas, teve II coragem. d(~ Out.ro ria camara de Iguape, en'viando u-m 
effrontar a impopuhridade elevando .o' Im- codigo de I'oslu'''-. --A' c.,mm;s.ão de ca
pOSt08~ nus, que estamc\s em urnasoclcdadc m~ra~, 
novll, cheia de recurso~, de pnz e do f\ltu~o,. UEQUERl;-"lENTúS 
potleremo. terrcocioR~C"rt.mellte quenao. Um em qlle o dr._Joilo llibciro ·rI" SII\'a 

Eu confio, poi::t, qne n a~serrlblé'_l do S. pede pnv.i1egío por ~? anuos.' p~r& frt.hl'icar 
Paulo, dotada de patriotismo. de illllst"!ç"O telhas fl'ancczns.- A commlSSilO de cons' 
e moralidade, saberá ter cornge:n baRtan to tituicão e ju~tica. r 

pau equilibrar a receita com a d"peza selll U"irc' em 'lu;, o. Ma,.:. G,briclla Dant,," 
laDear mão de recursos extrRordlUanos. do Amaral, professorn. de primeiras letl'f\i!1 

Em vista desta.s c()nsidt~rflções. tenho de na freguezia de Sa"'~:? JpiJigcnia f pede quo-. 
votar contra o projec.to. Entretant'l, vou re· tl\ para aluguel de eílsfl.-A' commiss,ão ue 
querer que seja ene rem'ettido á.cumrnissüo fhzenda. 
de fazenda para a reEpp.it,) dar 83uparccer, PAJlECEItES 
con~ider(l.ndo·oqu!lndo tiver de Q?'g'flnisar 
o 1"'oJocto de orç.'!llentoyrovinchl. 

Era o que eu tinha\a dIzer. (jJIu>lo bem.) , 

6~ Sessão oi·dina;-~a 
. ,AOS 14 DE FEVEREIRO DE 1873 

Presidencia do sr. dgario Scipião . 
SUMMARIO.-ExPEDIENTE. -Pare!:ere •. -

. Observaçaes dos srs, C. Coelho e L Silverio. 
.. Projectos .. ~ ORDEM DO DIA.- Divid" 
. publicà.-_Ob8ervações do 8r.]i. Alves. -1'08-

'titra~~-Ca·d,eiras de primeiJ'a.tl letrp.l'.
Penitenc;aria .. - lJiscu,'sos dos s,.s, Bene· 
vides, A Imeida e Silva, P,Eduardo, C.Coelho 
e Abranckes.-'- lnstruccã,) .eo"od"ria.
Observaçaes dos srs. BeJ;lvides, C, Coel1,o e P. 
Eduarào.-Reprc~elJtaç'ão do poder leg-is
lntivo. ":'Carnara do Ampa,o.--ObservaçOes 
dos srs. U. Cti,tra e P. E,Zuardo. 

-
«( A.~ c.)mmi:::.são de Cll 111 a rf\:, , fi quem f'Ji 

• •• • • 
presente o !\l'f1fP unlCO tia camfira mUOICl~ 

paI de SOI'ocaba, o teudo examina:uú e acha
do em harmouia com!\ Irgisla~ao, é do p". 
r"c~r que seja o n;esmo approva?o. . - . d· e. 

PtiCO da R!=!Genlbl{'R. 14 de l;everClro 
de 1b'l3.- Celidonio.'-A .C1"tIZ.» . 

Fica-sJóra a mesa plüa entrar na ordt'IU 
dos trabalhos . 

« .i\. cornmi~~fto de camarn~, fi quem foriío 
presentes 30 ~ntig.o5 de post,uras da camara 
Il1~''1icipal de S .• Jo:-:,ó dO$ C'lmpos, é do pa
recer que sejão os mesmos ':pprovndo.;;~ 

PrtÇO da l:ssemb)()a. 14 de Fevereiro de 
1873. -Celidonio.-A.Cl'uz." 

Fica sobre a me~a par!l '{)ntr~lr na orJem 
do" trabulho,. . 

« A cornrnissfw de Cam1'\l'BEI, a qnenY forão 
pre~entes 04. :ut1g;JS de pnsturus da camar~ 
municipal' d:l c~pitl.ll f.ohrt~ cl:'pect,aclllo~, n 

A'e 11 horRs dn manhã, ff\ita a chamada, de parecer que seji''Io apprDvaJos cõrno eslflo 
nch.1o-se presentes os f'.r~.Scipião, VRlladão, retlig'ido~. 
I/. Alvefil, Corrêa, P.Egydio. Araujo, A. e S'lla -,l~s cO'nmi~~Õ~8, ]4 dl~ Fc:vereiro da 
Silva, R.Alves. L.Erne.to, R, Pombo, Z,,· l873,-Celidonio. --11. Cruz.)) 
fcrino,'M. Fur:~'\do, Abrnnches, P. 'jJ:leha « ,\ cornm·i::~fjo dr- CflWftr,19, :l qqr!rrl fo. 
do, P,de Oliveira, Cclidonio, U.Cintra, 1\Iar- rão· presrnt.e:::; diven;os flrtigos de postnras,
qUCSl;, F.AlvoR, P. E iUflrdo, L. Silverjo. lL pr()po~tos peh (,'ll~nlirll H~unicipgl de Itl\pe .. 
~"erreirr., M. AffiJnt,o e Araujo U. Filho; tining:1, sobre fflol'pheticos, rtu'n,lendo que 
,faltando sem participação Oii ,mais ~enbo- o disposto oro taeR nrt:g .. H é 'direct~mente 
res. . attr.ntnto:'io ao difl~itu dt3 rc~.idut1cia e 11-. 

Abre-so a ses.ão. berdade decom"moreio de 'l"O g'oz'ão 08 na-
1";' -lida- e apI-Jrovada a neta lla antecc· cionaes, hem como 0:-'; C!l;tr-angciros DO Eril-

- dente. sU, uma vez que respeitem a~ !cisde polici:\ 
Compai'ecew os srs. Dcnevidns cP. Vi- e (le c.ommerclO

1 
é 'oe pnrecer que sejão ditos 

cento. - artigo~ rrjelt'idos pClr iJlHl-tIiCS. 
O SR. }o SECRETARIO dá conta do se- Sala das cornmis~õe~, '1.1 d0 Fevereiro do 

guinte: 187;l.-Cclirlô'do.-A.Cruz,»" 
EXPEDIENTE I P<1~to em dii;('usf:áo, (; npprorudo ~crn de· 

OFFICIOS bate. . 
Um dA cnmara de JgllRpe, ftdicítaD'do a «A com·rnissf:ão do camnrn~, fi ql1e~ f~)i 

asscmbléa, por s:ua reunià0, c e).,pcndo as I presente ° requerimenb"l de .Joi1n "\Vit7.cl, rt'·· 
rliver::-a::J neces,:,idfl(!\lS de ~Ot1 munidpio.- i ::::ideútt) no Hio-C!ar,l. pt~dindo privilegio 
A primeira parte receuid ~ ,com t'~p;~cjaJ I para () cemitfJri0, é de pu;cccr que f:'{'j:1. a 
agrado, H segunda á commissuo ue f~lzenda. materia sujeita. i. cO!pJuis:-,flO de cODstitu;-

Outro d. camara de Ub:.tuba, expondo ção o jusliÇ" , . 
igualmente ns uecess:idades c!o seu lDuoic:- I S)!~a das commis:;õ'-'~, Vi· de Fevereiro (h 
lljO.-A' mesma cOlllmissão, . 11813.-Celidonio.-"':A .CrllZ./J , .' , , , . ," , 
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P".to em 9;8cuss~o. é npprovado sem de
IH1 te . 

« A commi~slio de c::tmarns. n q llom f,.!r::o 
nffecto!; nove· artigos de posturas d,\ C ;\mar~ 
mnnicipnl de CtiçapaVfl, crcnndo 'o impo:-t •• 
do 40 fH. Fobre c' adn nrrobn de café e idg- u
,160 co lh :do DO flIU n icipi o, o regu l:nifallcl o 
F!la nrrc-c ad <\ção , fendo c xaminftQt,a m :lt>J 
riR, é de .p~r.éc(~I· quê F;f'j :"IO I\rprova~l o~. 

Sn1/\ d~~ c~)lIltni~~· õ e !\ , lq de Fevereiro de 
1873. - .Celidonio.-·A .C.·uz ." 

Fie" soh rt! 8 mesa parll cn trar na ord ~ n~ 
dos tr·.t",1"08. ' . ' 

« A cornmís~50 de. ·csmnras, fl qllcm for:\() 
pre8entc ~ dIYer!:\ o~ art,ígo:i d(~ po~tur8~ da 
{'(lm!lra muni rip ',d de Tatl~a(é focbrrl e:;mi
nlJ()s. Lt; lD 8. dlz ,l r fjl1 !', 'c.JmqIHl.nto nno Ye
nldio e~~cs art.igo~ A.S~. ig-nlldoR por tôdo .. bs 
vereadores, é cOültlld (\ de parecer que scS~o 
os mesmo" approvaú o •• 

Sala d"s com mlssÕe" . H de Fevereiro de 
18"13.·- Cclld(mio. ~-A . C,'gz . 1) 

Posto tom dhcu í)!,P'()1 fi ca es t.a adiada por 
ped ir n p:\larra O ::-:r. Co rr ó·\ CO! lho. 

O mes mo ~e nhor requer tfrg (!ne :u· para que 
Reja o··p:lrecer disC'utido já. 

A caS<1 f' cod o co n!.-'u l!:\da, t' o DCl\:!e ·a. ui'
henci a. 

() SII·, Coc'rea :-Sr. pres idente, Cnten
do que o:}: fir: igos de vo stllr!l.~, c por cons~
guiute o pai çec r que ver!1:a s.obre elles, DitO 
devcm SCI' Appro\'nd ~, ~, ,' í~to'rÁdrno a camara 
nno se con~tituira, conf0rrnc dctcrrr:ina a lei 
para fazer fi propo~t.a. Serin preciso, peb 
menoR, que houvesso n~ 8e~;sfi:ll ciJl.co merr.:-..... 
l}ros. . . 

f) Fl(':U sccrctn ri o, rnn :'- R0i) lDpanhad;~ s do U.lll 
otli eio da n"ies mn, ass ign:H.io por t odO fi .O~ 
f, e u ~ rn e ll lbrofl. 

A cornmi~ $; ào en tend eu que honre d ~ l'IH 
te u:ll'}u clla c:\m·nr n K.lg uID t' ugall o. tlU q110 
p.lla, pci :l pro ~sa. pejo d e~H'jo de JljlrOVtHl ll f 
oc·;nsi fio de r e IlH~~~;~, e llt(~nde.u .· que r' (.I ,lia 
di3 p e..n~?r .1. a s~ i g:u!tura de certos ruc :"u urGs 
qU "l n fLJ ~e I\thRVAo prc~C'nt(!s. 

P~lo llleD OS Ó o que se· deVI' SIl ·PDÔ:-, porqll (l 
e5t ·!~ n,rtig-os d~ post ura n[:. o encerrl\\) d i~;·" 
pos ições que prejudiqtH!.m fi tt.'fceir\Js, flUO 
oífendfl o os int cI'C.'ó3SCS de qtlem q'.le r quo 
:;ejij. ; f. 1'1: tiiüFI pena!i de rt'gulR.risu· o mvdo 
do I"nz 'ül' ·F:e. o iS can! inllos ITlullicip::aefl_ 

E is ~ l(I r que a Com-ri:lis8a,) entend e u q!Je 
podia dar 1l3.recer favoravcl. indej)cndern cll 
te de ~erem R!;! po ~ turaR M.ssignaua~!:ó pell) 
presidente c secrobÚ'iy da camara, .. 

Entretanto, com.o e lt desejo que as CO .\l"nS 
marche m regu16rmcntl.', di.:haixo. de t·Odlifi 
as rorm 1;\ i i dfld o~ Jega.:!!?: , tim~ vl'z· que o no- ... 
bre d epu t.a /lo t ef. 116r tlc:.te 8~~nt, i1j~. , dou.Jhe 
O meu voto, e p.spero que :\ s!Si m ·p.ruccdera 
meu coll cg a de .commi~são. .... . ... 

Encerrada a discussão, é approvadó ·o· f.e-
l[l\el'ime nh>.. . ., , 

A commlssão ue cam n.l'us,· a quem lq l pre
sente a pet.ição do p",h',e Manoel Ho~a 'de 
Carvnlho"pechndo auto l"1sa~ão para .qu$ .. ·s+eu. 
corpo C o ci c sua irma, d. Isabel Mana ·:de 
,Jesus, p6s8ão ser sepultados. "" capclh . (le 
Santa Cruz, da cidade de S. João do Riü· 
Cla1'o, t cndocJll '!;ttcnçiío ~s motivos qu e O 
Jevilo li f"zcl' este . pedido, os justos f'unda
men tos em que ~c l~~sea, é de par,ce0l' ,fI uc ~(J 
cOrlceda a nu torisação pedida, c para este fi m 
o!l'erece o ,',egl1 inte projecto: -

, 
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Ora, não pOõl' sa attrib uir o j'i\cto á surp ·( . 
t:ft, nem á frau rl ~ : i:-\!ol O qll .e houve foi sem du
vida nlgum des cnido ou f-' ll g'a n o : rôje·se po
rbn dar o facto de c ~:i lllbi nHrcm d(ju~ verea-· 
dores e npre~cnt(l.r (\ m ar-ti~os de pos turas A a sscmhlé:\ legislativa pro y·in cial .1'C-· 
ClI.:e ~~j:\o repéllidos pel os demais. (Apoia- solve ·: " 
, . A rt. L ' Poder:,õ sei' sepultad os na (::tpc lhl 

. (!'os. ) di' 1 
Porlnoto. , . ".ombl·';, de"e nUendcr. de Sallta CI'UZ ,\;, cida c (O HlO-C aro, p Oi' 

rCf.lpei to, c não de ixar ' tran~;tar um" irrrgu·. S ~ln. morte, o~ corpos do l"vd 111 , pad re !\ãn " 
. hrida dc da semelh;!nt r. ordem. noe l }{QsfL de Ca l'valho e de ~ n a.üm;T, d. 1sa.

bel Mal'in. do Jes llB, isto e m ~lttcn~flO u te!' Em conseql1 cnci. do ql1e 1<'oho dito, mano -
darei uma r m~n , la, Id i:n de f"jU6 o~ ai'tigo8 o mnsmo fejto .:'t Rnn. cll~t.ft.a dit:, ~allcllu. 
l\e postura5 ' Rejãl) deHJ!"vido s tí. camara res- A!'L :6.0 Hc \" ogadas as dISpOSlc.: UCS e m COll-
pectivf\ p.ãrn snrc01 ns~i~nadf\~\ c verificar-se tl'al'lo . . , .. ... . .',~ ., 
1'.0 a C:1mnra qn iz l'rop.ol · a~ á <lpprovaçào da Sala dd ~ cO~lmISSO(}' I.ll ~le Fevereiro de 
",,,,,rílblé.. ' 11813.:-Alces. Ci'1tz .-Cel,donw, 

E' apGit1Jo C posto om diECU8!3flO o sc - A lmpnll1u' p~H'a. entrai' na ordem dos 
gninte : tmbalhos . , _ ' . . 
, .. i A cornnüssao de cs tatistIc~·l tendo em Vl sta. 

HEQ.1JEHIMEL\"TÜ . \ I ( ' t d' I 
« lte(jll c iro ql\l~ i1 prilposta s.' j ~ f1e v(, lvida n. r eprese ntação dO'3 CI(:1( :-1-05 .JUS ,0 10 (C 

á ClflHHa para }C'g'a l:s!ll-a.-- C. C,.d/to .l! I ~lnec{,1 0,r, Sily a! F i·n rH:i s(·{) Fl":~IF~o d::t l~odLa 
- . I - t..! .f' \'L">."~" --':': r 1 r 'ui j 'n . 1 C J o:-:;: ('. 1'.sh\I"!l :'( lao de Campcs I 'Cl'i" :1Z, oflcrece ~,m· ...... z,~.,,· •. ,_ . l .C",'" , 'd "11 li' ' \ 

• I 'J CO I1< ' e" " " ;O;o 'I'S a ao.:: ,-;c ril ) CH- U .;;egPIn ·C:· ttJ~pcdi R pa.! !l\'f ~ , !lã :)!=ó p ~\ra decl:I ;·:H r:r:~ j H .. 1 . ' ':fl, . , . , .... • .~ , • , . 

votn pnlo requ e nmentD do honra !.! !"1 '};"puta-: X. ~;) 
do fpU~ pr ec ! ~ d \! I:·:n~. co: no pa.r:t ex i,ii r.: 1\ r li I A a s ;~ c lll h l é;~ kgi i31 ati\·:~ provincial de s.. 
C!-IS ;\ o l!I otivo quo le \" ou a CUlllrnb::fl:.' de Cft- I Paulo decre t·n.: oi" 

Ill nTII!: , da quai f\ço p :lit e , a d .. :r o p~lrccer Art. nnico. F ie:i0 pcde ncendtJ ~L ('id;ulc 
fj\lt: :l~ab:t de fH'r lido: ~j hre flR ~HI~. I!;rnR ch ela Lim ei:'1\, e dc ~: rt:1nexados da villa do Pa
'l"\llhnté , nno ob :s tant c t e r r.'rn vind ,) ,,'· ~i·'t ' il trocini o da.s Al'al'a~; :18 prop l'i cd;Hles · dos ci-' 
<la" uniç&r. .. cote pejo p'residellte <Ia c~ll~ar" (\a,!iíos Cqs todio de ~htcedo c Silva,1'ml1 ' 



•• 

--gO-

cisco Fl'anc:o da Hccha e .José E:-;l;.\niBl:'lO de I Trata-se ainda. do requerimento de ndia-
Campos Ferraz. I nwnto. 

Bevog-adas pn.rrt esse' fim as dispo;:.:j~~õr,s em () Sf" .. ~~·4~9·Ü'{~jh, A"-!lI{'S :-8i', , pl'e~i-
contrario. . dente, sllsf.cnto o rcquci'Ímcnto do meu. hon·· 

Pa~a, ela a~scml)lén legislativa pl'o"iJldnl rado coHega pelo 1° clistrido para que c~tc 
(le 8. Paulo, 1·1 de FCYCi.'ciI'O de lRí:L-J1f. projecto vú, á commiRsão ele fazenda.. 
A,I/'onso.-Ze/t1'z"'1W Jorge. - V. cxc. deve se recordar de que no começo 

, DiE.:,cnsado ele impl'essilo, n l'c.querinl'8nto das nO,qsas sessões apresentei c fundamentei 
do Si'. L. Silvcrio, 1iea sobre a musa para um l'cqncl'imepto com· o fim de serem re
entrar naor'dem dos trabalho"_ rncttidas ti esta "ssernhlé>\ cert"s peças of.li-

J\:commissão de est:"ttistica, tendo em vista Claes, como pareccl'es de dlVGI'SaS repartJçõm; 
a l'ep~'cscntadi() dos. moradores dfl. cft})clla auxiliares dn. administraçãO em que cmitti
de Nm--sa ScnllOl'<t (la Appal'ccida, 11111nicipio l'ã.o SUrt.'; opiniões áeci'ca do üHtado íinan
(le Gllfu'atinguct{t, em que rcc1amão sel" 010- ceiro da.'pl'ovincia. 
vadn, a mesma ti fl'cgnezin ;-considel'ando Apl'ov~Ho a occnsião par:: pC':.dil' ~ Y', exc. 
o parecer do vignl'io anllCXO :í rnesmn, oife- que me Informe::in essa l'eqlllsl~.ao fOllcItaao 
rece ti considcl'n~:i\o da asscml11éa o sf'g'uinte g'ovcl':?0·da província, eqn<1l a resposta. 
projecto : O Bit PUESIDENTE :-Cj'cio que não "cio, 

N _ 2fi pois se viesse seria cnt"egllc ao nob;'c depu" 
, 'l- l-I . -' 1 1 (,' t I j\' assernu ea. egls ativa }1I.'O\'111Cl<t l c .,"J.-! ,:te O. I 

Paulo clecreht : .. O .SH_ P. EOt.:AUDO ;-Nesse ea~o, convide 
.Art. unieo. Fira em vigor t1 lei n. lU de·1 o illspector LIo thesout'o fi. vil' dar infol'ma

,de ida;'ço de 1~lt2) (lHe elevou ú. f~·egur,zJa. a ÇÕ08. 
'caneHa de' Nossa 'SCnllOl'<t (~a Ap}larccid~l, O SR. F.ALYES!-Então, entendo quo l1no 
.c"-o"~lsDl'\'adas as mesmas divisas ncll:l rx8,- pódo o projcctc entraI' cm distU8S[tü sem 
radas. \ que vá <Í commissao de fazenda: 

Hc\rogadas as clisposi~õcs em contl'::trio. As I':1Z0(;8 aclduzidas pele illustra.do aut.or 
S. PunIa, 12do FeveI'(~iro de lB'i:J.-...:/faHct'l do pl'ojccto não Rfio pl'oeedentcs; s. exc. nos 

A//'ônso.-Ze/,e'l'iuu JO'i'ge.-R. PC9'?'ei?'(t. disse que, no, ol'çnmcnto, k6rnentc se deve 
,A. imprimir para entrar n1. ordem dos tratar dn j'cccita. e dc!Sp{'zn. Oidiuaria, e quo 

trriballIos_ . não se [lúde tomal: eonhecirn(}l1tó de medidas 
Sà.o 'jnIg-mlos objecto8 de delilJcl'nçào, 1 cxtraordi!1fU'ias, como ilquella de que truta o 

vao n imp:'imir pa:'(l entrarem )l'l. o;'de::n dos pl'cscntc p:'ojccto, em que se, cogita cte meio 
haualhos os seguintes Pl'ojcctos: i pa.ra.a ~mol'tiznçfto da divida fiuctuantc da. 

'-: '-"7 pl~ovlncm, , 
)\ af.;se~n bl(:a legüjf:~ t i~'a proYi nei aI d cc i'C ta : N ;10 po.~;;;o concordar ctím o il h/s t!'c autor 
ArI. 1.° Fi6to rClTlO\'icl:l~ as c:Hlciras de do proJccto, e a,campanho o lJolHa(~O coHega. 

primcirfL~; letras do sexo m::.1seulino d0 bairro a~ltot' cl~ rcqucnmento; pol'qllantoJulg'o que 
do Itapcva no J'!1llHlCipio de .Jacal'ehy, vara o ~o Uq)olS de c.studa.cJ.~ 0, ol'çan~cnto, de con
bairro do Paraty no llwsrno muni(~inio j c n IlormJdaue ,C01U a::.. H~lot'l1lc.tçocs pl'~:::.tadaA 
do bairro-de :-3nnta Cruz ao l\í~~epdr;nio no pelo t.I!C~OIl!'~ pl'OVlnClft.l, c, na. o~ca~lao elo 
lJ1uuicipio .de P,l!'ah,yhllIW, pant o bain'~ do Sita. ,(hscm:sno, para n. \plal lOL'u., fIJi.'çosa
Pin};al no mcsmo mnnicipio, rnClltü, de eOllCOtTCr o lJ1Spectol' daquclla 

Art. 2.° Hevogada~ a.,., disposieões em COl1- i'cpfu,ti~lo; Ó ~lilC podcremos com.:rnaiOl'Y<1Il-
trHria. ' " ! t.ag'cm, C:ll Vista. dos· c:-;ebl''3cimcntos. que 

Pnco ela n.')?3emlJI!~1l, I,! de FeVel'cil'o de' no~ for'em mijliRtI'~Hlo~, formar juiz') a rcs-
18lJ.~ ~1 hU'idrt e Si!V((.~l'anla . .1!adtado " perto. . . 

:\.2B . Entrotn.nto, como não sei fie sedt esta. dis-
, ., " eUBSao adiada, direi sempre alg'llma cousa, 

A nsselnbka lcgl~,latlvn prOYlnel,d dc- no sentido ch manifestat' a mi:1ha,.opinião. 
c.ret:1: , ., ..... O pon to })rincipnl que, a meu. YeJ', dc\'ü 

Ai't: 1.o,.A 11't'?!LeZlil. de hallto Al,lt?r~io da' occuvu·jt atten<;~lo desta nssernhléa, é o qua':'!.
Alcp,-,'jil, -!Ir,n. rlc:-;annr~xrLl:·l, do mUllll'qHo de tU11t d:t. cll1i~sii.o; 6· sabot'-se se serão snffi
nab~t~c,,,,. c pn,:~,:sa :1 p(~dcnrrl' ao mnnic:ipio cientes mil eonto8 pa,nt ft satic.;fncilo da diYi-· 
de C1J lli'U. .. ', .. _ ' da Íllletu,lnte da provinda; c se, "a!óm disso, 

·\--t .-) o l'C\'t'lO"'O_C:"" <'lo;:.' U-1\';'J'O'::1('·)(1C.' t>rn 'o I] -'. I . '. ,"' •. \" '-'t:-'~ ,,', «., .. ,. ,<;l ,,-;, '- L n·, i { ara meIOS prtr'a OCC01TG~' a. certas (cspe:r,as, 
t.ranC!. 'cxtl'Hordinarias; 'porque nio parece que nno 

,, __ ,~~~I,:-\) .;Ia )n~s~mhlén, },1 de FCYC1'ciro de dC\'.C:~1OS ~lnicarnente tm' em 'vi::;ta. satisfaze)' 
1(,.". Ir. Jomb,), a dnH.la hlletllftntej Inas tnmhemcel'tas des. 

OHDEj-I DO n1.\_ I' p~Zfl~ t'xttl'nordinnl'ia~" quo] sào aqu,BUas ql.lle' 
'. nos (.(ce.reamos, nu to l'l:-3an( o o j)resl(lcntc (a. 

lll\'IO.\ l'lBLIC.\ f l . , I prOYI1H'Ia a azo -uso 
Contmua ~\. la (liSeH~::.;i1o do projc.do n, 8 Portanto, fi. questão principal é do q'gan-

dc~~tü anno,' ~ple ant~rV3n. o .g'O.Vü1'UO a- con- (wn da emissão; e nós não podemos sau81' 
sonda!' n. dl\'Hla .pnbllca, cmlttI!Jdo n.nolices perfeitament.e sem havei' uma. exacta vcriíi
,:t0 o valo!' ele fll)] ('0ntm:, .) câ\ião do de/leit da. pl'ovincia, sem ouvirrno~ 
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a commissão de 
inf(~"mndos pejo 
p:'Orincial. 

fazenda, c scm que sejamos 
sr, inspeetor do thesouro 

O nobre autor (lo Pl'ojccto entrou em uma 
lal'ga dlscl'ssao do pl'ojneto, quando devêl'" 
antc~ limitar-se á discussao do requerimon
to, porque, segnndo,Q que dispõe o regi
mento, os requel'imentos suspendem a clifi· 
cllssão da matoria. princ;ip:ll. , ' 

ABsim, limito-me a SlL'3teilbtr simple::.;mon
t.e o J'cqucdmcntn oíl'Ol'crido pelo illustre 
deputado pelo lQ di.qtricto, rcsc!'Yi:t"ndo-lllc 
para:l discussào do P:'ojocto q uanclo vtel'em 
fl~ 'informações das diversa.s l'eparticces J 

depois de onvÍi' os ng-entes auxiiin.l'C8 da 
administração. Entilo, -hei de tocar em um 
ponto importante, e sob;'o o qual jil direi al
guma cansa, 

• 

lug'"r denominado-Ponte Grande-em "rogoy 
-das Cruze~), 

}<;' Hpoiado e som debate 
gllinte: 

appl'oyauo o sc-
• 

HE(~TgRI1\lEt\TO 

(( HWplei!'o que o projecto vá. ti eommissão 
do ~1l:;.tl'UC9f\D publica para dar seu pareccl'. 
-CclulonlO,» . 

Ent,i'a em la discussã.o O projecto n. GO üo 
anT~o pr:.ssado, crcl1:nclo lHll,\ cadeira de pri
meiras letras no bruno de Santa Cnthal'lna, 
de MOf!Y das Cj'uzes, 

E' apoiado e som debate nppronll.lo 
6'uin le , 

H. W) l' ~ Itr ~l E:-\T () • 
« Hequcil'o que o p:'ojecto vú, Ú, commissão de 

instl'l1cção lHlblica pal'a dai' seu parece:' a 
rcspei to ,-A lm.c'id{[.. e Sil /.la, » 

j\'·:s sabemos' Cjlln, paI' leis j(t votaJac; e PE:i\ITE?\(;iAUL\. 

f>anecionndas, o pl'esidentc-cln.p!'ovincia est.á Entra"cm la discussão O pl'ojecto 11.1013 do 
ftutorisado fi, fazer OlÜl'as emissões, Temo::::., a~l!1~ passado, que abre, ao. governo (ln, {Jl'O
po~' exemplo, n. l~i n. ,12 d9 1::)'71, que foi YlOCU1111l1 credito ele Oitenta contos de l'(:is 
ObJ8CtO de larga discussão nesta casa, e que para a:s obl'l1s da penitenciaria.. -
dea occasião tambcm ú critica e ccnSUl'a fi ,) Si'. ~:i"~levidi~S :-::-;1'. pl'csidcnte, ~'c· -
administração passada, em fJ.IlÇ, como disse, conheeo que a penitencia.i'ia un; pl'oYÍncia 1'0--

-se au. torisoa o presiden te cln, provi !leia a em i t- clama" 11181 li o:'alllen tos i nclis pensa veis jJ,ftl'a 
til' npolices no valol' de seiscentos contos de qne pO,'i~il preencher seu salütar Jlm ; 1'OCO
l'éis i):1.I'<1. ~uxilial' a colonisat,ão, nlwgo 1"nm bem que a punição c n correccào 

Temos ainda a lei que fez igual autol'isa- dos dcliDquentes são necessidades de inde
ção para a quantia. de seiscentose cincocntn. clinn,vel Hitti.sfação. " 
contos pa,t'n o encnnn.rnonto da~aglUtS da i Esta l"ilzão me levaria a Vola1' pelo projccto; 
Cnntul'cii'U, . seporycntn:'fI., não tivesse cscrupnlo de au-

Eis \lma qlwsblo CJ.llC devcrú, chamn.I' :l ~ori.sal' a. opemção de cl'cdito que se jnlga 
attcnção da. n,Rsemblca por o;~casião da. dis- lncllSpCnS<lvel pai'a a l'Caliz:H}ãO de tão impot'-
cussão do pl'ojecto; porquanto, sommando tanto mcllJonullcnto. . 
estns quantias, teremos que as autol'Ísa<;õos ]\;1.0 nOl'edito pn-rdcntc, não julgo conv<:!
já cO:lcedidas para emissõc.s de apolioes mou- nicnto o rrcu!'so das operaçõe~ de crcdito 
tftO á quantia de mil dusentos c cincoent.a para a satisfaç:lo de necessidades orclinat'ias 
contos, além disso nrl1wlia quo hoje se pre- (h soeiedade. . 
tonele autol'is"r, A facilidade de tnes openlcões de Cl'edif'o 

Hescl'vo-me, pois, p:1.1'f1, na. diseussão, des-' ( ineonYénin~tc, porqllQ a" sociedade não 
envolvet' rnelhot· as minhas itléas, decla,l'an- sente o efT'eito desta fonte de ronda tão 
do des.cle já que cstou no firme pl'opo~'3ito de p;,~mp~a {~ irnm~dir:tamcJlte co.moqu!1uclo é a 
nprcscntar ull1a emenda sllspendendo as au· neccsslcbtlc s:lhsfmta por melO do Imposto. 
tOl'Ísnções jú co~cedid:~$, ntó qnc seja amo\'- 0. imposto ú scntido pela. soeiedn,cla immc
tiz,:td:t a divida da nl'ovincia, e fi l'aziío que dl<llamcnte, de ::~orto que a dcspezn feita 
IDO leva a apro.qCntill' eSf.:n, emencla é fucili- por meio (\01106 A0111p1'O mais cautclm:i(!men~ 
tar, tornar mais exeqnivcl essa emissão de to dr-el'ebda. . 
apolices que tendem a. um ílm pl'incipal,::t Quando :t dcspcza publica (, f(~ita pOl' meio 
arnortiznciío dfl didtla rtuctnante. de operaçc::cs de ci'edito, o p,rroismo da gerl1-

.J ulg'o 1'er defendido o I'cq ue ri meu to do hon- çiio pl'eF;en te 6 i ndifI'úren te nos sacl'~ ficio~, 
rndo deputado pelo l° dist.-icto, impug'!lado'·i que se leg'Jo ús ge ~0õe~-j futut':ts; c nus n:ll1 
pelo autor do p!'ojocfo; neste ;::.cnl.ido, voto! devemos lançfll' mão deste meLO, pOl'qne ellí~ 
em l'-tvol' do requerimento. (..JIuüo be;n.) : impede certo cscrupl~lo que nos vem q.uando 

}:acel'l'nda n. dif.Cll:'5SJO; (: :lppron!.do o 1'e- temos: de rCCOl'l'Ci' ao In;pO:;;;to p~.r:~ saü..,fn7.rl' 
l{ucl'imünto, ~ csta. ou aquclla neceSSIdade puuhca, 

I'OS'ITl~,\S A iclé;'[ de que ft diYich 8e lH1P:'~tl:ii n) fim 
S;io approvadas em la discn"são as de de um lal'[!'O pel'iorlo de-tcrnpn, H-lclua de qne 
TIl c ") e18' '100"· e['.'s' a alnol'tiz!l(~ão do crqJitnl (~ moclica e pOt' n, ,) (e B. Vicente, n~, L. " _f t:,,)' < 1 " t t "li 1 l' c, o!1g'o tempo apparen .cn~nn, o 1 l1C Ü e (1-

l'UZOB. 1 e 
minuo a cxtcn~;ilo tO SalTlfl.ClO. 

CADEIllAS DE PHPJglIL\S LETrlAS 

f;lt\:a ('\11 ]<1 

anuo p:lssncl~, 
lUeil'as letras) 

(liscus.::;:lo o nl"0l·t~eto ll, '7 do , " 

ereando uma e:1dril'rt. de pl'i
lJal'H . o í3e-x o mfl.~culino no 

50 fOl'n m o:'; . fazoi' esta clespcza til! (Ji lenta 
eontofi lcyant.ados por 11lcio de impoRio, é . -, . 
evidente qHe o SaCi']lleto quo !l ge\'Hqfio pl'e-
sente soll"reria ora immedialo i c cs~c abalo 
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nctuftria em nosso espírito pal'a. não dci.xn.l'- é a primeira obrigação do legislador; em
n108 de SOl' prudentes na sua. dccl'et,\ção. qun.nto não se realizar este cquilibrio, eu 

nevemos, pois, ser muito cauteloso8 em sorei um voto systc111atico e hostil a todas 
laT10n.l' milo deste meio pal'n. a satisfacão de as despezfls. , .. 1 

;:wl'\:iços ol'dinaríos, porque· este l'i~CLHSOO SIL ABRANCnES :-E Clt o acompanhai'cI 
f!tria. com que fassemos bem faceis na dCCi'C- nesto sentido," . 
tação dc dcspo7.as; nóS não ,levemos ser O s." BENEViDES :-Não julgo pOi'tanto 
cgoistas, lançar"do m1\o deste meio de pl'el'e- csb despem dc neccosidade immcdiata; 
rencia ao impo:ho. afim de salvat' n08sa 1'C8- n:to n. jlllgo ul'gcnt.0, havendo antl'as mn.is 
ponsabilidaue, ~eaclo-nos india'ol'ente o sa- impl'cscindiveis, Nilo j lllg:.tndo f.L opct'aç[o de 
cl'iílcio ql!.~ legamos ás gel'll;çõcs fu~ul'n,q, I c~'~dito llIl~ meio ol'dinario ele sa~,isfazer se1'-

Voto, pOIS, contm o yro.lccto, nao porque v'ços Pilblic08, voto eontm crproJccto, 
não acrcdite na necess.dade que tem a casa U Sll .. AB.rA~cHEs ,-:Iluito bem! . 
penitenciada desta pl'ovincia de melho!':l- O sa, CI"'l'lL\ :-.~poi"clo, 
men,tos intli~pensaveis para ~ua. perfei~ão, U: SI". l'\.hueid:\ te ~il\,'a :.:-S,', prcsi-
pa['~1. q~lC possa pt'e,enclw~' as vlstas~ b3nerrcas dente, apl'oycitanclo a.8 id(!as que bl'ilhante
(,IO,..l~gI:~hdor;. er010 nl.e~m? quo", e n~na',ne-mente forão aprcsentadas pelo nobl'0 depu
ee,slilade Imuto palpItante, '111<, d"ve,llos tild:" que p,'cceclca-mc, com'lnanto 1'cconhe
atlendel' quanto antes; mas:nao Cl'elO que o ça; como' eUe, a gl'ande nec.:cssidade que Im .... 
pOSS~103, :Iue o de,vamos fazet' pai' na de de mel!lo['hment.os n:\ penitenciaria desta 
lima. OpCl'n.lyW cie ci'ü(hto, , capital, c rcconheCel}do o c;;.tado prccario de 

() sn,_Amu~cIIEs'-.\poIado; c~3ht (: que é no:-;;sn.s finau~fts, :ioho conycniente que CAte 
a. questao, . . pl'ojeeto, que n{ío deixa de tel' irriportancia, 

O sU. BEi.\RVIDES :,---Ol'a, 03' n01)['08 de- vá:i respectiva com missão para. elln. consi~ 
putados s:lbclll_ pelfclt.all!cnte, C(llC estamos deral-o c ,,<il' se semclhante despszl1, estil ou 
cm uma sltuaça? financ.81,ra cl'Itlca,.~_Esta,ndo não nO' caso.de ser feita. .. TIlla, mais elo que 
nós em ~lm~ epo~a _Cl'ltIca? parece que fi, nós, pJdei'ií S<11131' se a provincia comport.a 
nossa. pnl11ClT:: l"!llssao es.ta em tt'aballmr- esta despeza. . 
n~os !leIo eqUlhbno dlt recerta e desp~za qr- Pol'tanto, requch'o que ° projecto v:, li 
(hna.na, e!n reservarmos as operaçues d.e commi::lsã-o,:de fazenda, ' 
ct'cchto UIllcamcnte p::tl'a. l'esta~elccer o eqUl- O Sft, ViU .. \.DÃO :-E' uma morte lentn.. 
librio, sc 'porvcntura os meIOs ol'dinarios E' apoiado c posto em discussão, o He-
fOl'cm insufllcientcs, g'llintc: 

O SR, ABUANCHES :-:\poiado. . ' . RE<-'JUE lUME X'I'O 
O SR, BJo:';EVIllES l-Ora, como pOlkl'emos I ..' , , ',' . 

anticipndamente, a "tes de termos feito o _~« :t.cl,lue,llo que o 1'loJecto va, á commissão 
projecto ele o.'c,amento, i.- onem!' ° e.'edito de f<~zend,L" ,_ . " " 
ela pl'ovinc,il1, com oitent.a contos de réis ele "~.'"cO.cl." ,<"~oembl~a, 14 de Fe{e.euo elc 
emissão de apoliccs 'I. lt:i I,l,-::lme;dz .. S,Zca >l, , " 

f1ós jlÍ temos emissão de apolices autol'isa- ; \0° . ~I, I au~, ,Eduardo plonnncIOlI um 
di\' pe,ln._Iei do orçal~e.nt? vi~'~nte F.ara l:~sta~ d,S,-,lll;:'~ ~!,HC n,:o lcceb:rnos,) ., 
beleclmento do cqndlbl'lO ÍlnanCCII'O; .la te- C) ,.;r. t.Ol'i"C:\ :-~ao espcl'nva, SI', p'l'C~ 
In os diversas' leis fllltori::lf\ndo val'ios rnclho- sídente, que o pl'ojecto soifl'csse impugna
ramentos publicas' com rccuI'sO de opc!'aç:1o .. ção, deôlle quc ellc exprime a satisfaç1\o d.' 
de cl'edi to ! . - llmit necessiJ.~de social. 

O Sl', AIlR.\';CHES '-Pa,." colonisaciio. Ih pOiICO, indo lÍ penitenciaria, alli, pOl' 
O SI',' BP..\'KVID:~S ,:-Sim, senItol'; illO p:-l.l'e- ob.::;ei'\'nç~o Pl'Ofll'ia. e infol'ffia.ç5es do digno 

cc, poi~, qnc devemos adiar toJas estas dil'cctoi" reconheci que -o estahelecimento 
questões, todos -est.cs melhol'umcntos que carcce de ,reforma. 
não são lll'gc-!1tes, put'u épocas mais pros- O anno findo, ao apresentai' este pl'oject.o, 
pÜi'n.S. que e3bi assignado por mim e alguns eoUc-

O SI/. F, ALVES :-Apoiac1o.. g·fI.8, tive easejo de fazer uma. cxpo~i0ão de 
_ O S!L BE:-;E\'IDES :-Hoje devemos habu' motivos qltc o l\rndamcnt-n.va, Hoje, o nobre 

das despezaR fixas, daquelles RCl'vi{,:os, sem os dnplltado residc'rI te 'na. eapi btl aceita o pro· 
quacs o lncc~nisrno ndministl'ativo não p{ídc jacto, excepto na pat'te relativa {t opcl'agilo de 
viver; das cst.J'lHl~s d'e primeira ordcnn, por I cl'edito, 
cansa do rnovilllDnto (la pt'oducgão e do com- O SlL Bg:·\EVIDES :,-:-Sepndel'mos fazct'csfe 
nWl'cio c deixarmos o mais p:ll'<t melhores mclhontl11cnto com rneios ol'dinal'ios, voto 
épocl1,s, P01' elle, 

Eu, 'p0l' c~l:t l'azoa, voto coatra o pl'oj~.cto ; O s[!. CORRlh :-A doutrin" do nobl'e de-
1Jl'Irnell'O porqne 11a onb'as consas m~UR llL'- pnhldo é certnmantc Ulna da.B maIS severas 
grntn::. a a.tt.cndcr-sc; srgundo porque não (1\10 se apl'esenti'io na. actual He~w~o! 
f'3ci ainda se n(),., tCl'cmos neccs,:;;idadc ele I A 'Ol)Crac:io ue' credito é um l'P('\lI'!W de 
OpCl'uçã.,o.dn.ercdito para o I'estabelecimellto qUê, (t tfaltá: de out:.:o meio, a pl'ovinciap6dc 
d~ e{ludtln'lo. ,elo. ol'çn.menlo, Emquflllto eu lanç;1.~' mão, devendo ter cm vic;ta o bem 
nau Yll' o e(pll~lbl'lO da~ nossas finanças, ql1P f qne 1'l'ovil'(t dessa operação, ~. 

, 
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A pl'ovincia de S. Paulo 1I f::.o c.stá na esteira réis qtt~ serão g-aHtos, se pOl'venturu ~e 
de ll1'ütn" olltl'a~ do Impcl'lo; olla tom con~trull' uma nova cadêa á parte, 
grandes recursos r, ce l'lamente que oitenta As pcnitcncinl'ins tem por fim o recolhi
eontosnii.o lhe h,i.o de fazer trepidal' na oar - menta das pe~soas que tiverão a infelicida
l'eil'a. do pl'ogrc::;~ o . de de cornmcf;ter crimes que exigem a pena 

O .", Anu,\"'(,JJl~S :-Esse argumento prova ,:on~ tJ'nlJalho, Mas, supponhamos ~lIe dê-se a 
de mais, porque hoj e são oitenta conto", lu,ao dns pl'lsões com trabalhe e das prisões 
amanhf1., cin(;ocnta, outro dia SCRscnta, _ e s imples e de custodm no mes mo cstabcler;i
assim por d.jante . Nunca se votão mesmo ~cnto? A pcuitenci.Rl'ia netu.ui terll cnpa
duscnlos ou trcscntos conto~ de uma vez c~dade P'''''' ncl1a. constl'lllJ'em-Se pri-

O SR. Con.nÊA :-Eu, SI'. pl'csjdente, de sues r.omplctnmente separadas das pri:.;ücs 
certo não votarei pelo requerimento de Ol'- . actllac~, soore os raios OI'a. exü:;tent8s: 
demo ' A. principio, combinei com o seu nobl'c Entilo podel'··sc-ha tampem construir pri
autol' que de .... íamos dar cs~~ ~leshno ~o ~õcs pl'Opl:Hl.S ·para. as, Il1nlhp-l'es, porque in
pl'ojecto; mas, tendo-se m3.nlt.estad~ hostll- f?rma o lllustrado (bl'ectn,' <.la penitencia
mente os membros da commlssao de fazenda, na que aquo lle estabeleclmcllto resente-se 
!~ vor certo levar a yictima no cadafalso. desse :l~feito; as lntllhcl'Cs alli não podem 
(.R'tSo.) . , ~ ,ser n g'ladus como convém ú economia do-o 

O Sl<, U, CC'(TR.' :·-Ao cadafalso nuo .3cl'a, mcstica do cstabelecimento, 
;.'t umn. morte lenta. l~u" 'sr . pl'cshlentc, não entro nn. qnc8tl.l0 

O sn, ConRÊA :-Ass:l11, tenho legitimas dos dll'el'sos s,)'stemas peniteneial'ios ; se é .. 
pre8umpções pam aCI'<Jdital' qn.e o pl'ojecto melhor o de Philadelphia, ou se o de Au
Hão seni tomado em consldcraçao. I.Hu'n; mas 'o certo é que mesmo assim como 

O su, ADRA:<CIlEs:-Ha de se,' tomado em é actualmentc a penitenciada é 11m dos me-
muita consideracão, HlO ,'es estabelecimentos publicos da pro"in-· 

O SR. Con nl~:\ ;-Uma das vantageils que ela.,. ' 

proporciona O )ll'ojeeto é acab,u'-se com a O SR. llE:\EV fDES :- ;'\iio ha duvida. 
actuíll r:adêu. s ita no l'l:rgo de S. Gonçnl?, . O SR ConlU~A :-. , ,e h:1. quem diga, por'lue nào tem O~ compnrtnnentos e n capacl- I ~l1 e o ,tem obsel"\ .. ~do, que, qt,W,uuo n~o 8eja 
<. ade ncr:essal'ía, , . 1 Hupeno:: no do HlO de Ja.nelI'O, pelo meJlQH 

O SIL BRNl-:VI D J'i:S :-,\poiado. é igual. 
O SIL CORRÊA :-.. . paro. conter um grnnüe Eu, · ~)'. presidente, considero ti operncão 

numerO de pl'eso~, de credIto COIllO vCl'dadeil'o capital. -
O Sit, Bg""VlDl~S :-E' e"neto, . lia negociantes (pal'~indo 110 maior para o 
O SR, CORlllh :-E, sendo ql!e ~)~ preSlden- menor) que de Seu tem p011(l0, mas que 

tes da provinda muitas vcz~s tem ul1ega(!o pelas operações de credito t(~m conseguido 
(L necessidade de construll'-Rc uma cacle~ gl'nnclc):) vantagens e melhorado Rua situa-
l'O~'" cao. J ~ <... ' . , 

O sn, L, SlJ.nmlO :-Já f:tl1ei Il esse rJ)8- • O crcJito " um ve rdadeiro capit~I, " 
peito, O su, ZE"'EntNO :-Apoiado, 

O SR. CORRf:A. :-~,. ,e temos mesmo dc- O SL," ~o.um~A :-., .. de q~w a provinda 
cl'etado leis neste sentido; o pJ'Ojceto tende póde servir-se sem lIlCOnVel1lelltIl, Ulterior-· 
a sllpprir essa neces~idade debaixo dll monte el1a ver-se-ha em rirCllmstancias de 
mesma. ndministração, preenchcl' o anns que actunlmcnte coo- \ 

As pl'isões simples, as prisões cm custo- tl'ahir, 
dia tedlis podem ser veriflc,adns no aetual e Que maior h011l'a para 11 )lI'ovineia de 
limitado estabelecimento? Pergunto, não Im S, Paulo do que proporcional' nos desventu-
necessidade !l e construir-se cadêa? rodos, que tivel'ào a desdita de infringir os 

O SIt. BIll'mVIDES :-Ha, sem duvida, preccitlO" sociaes " cair na misel'ia ,lo cri-
O Slt, CORRilA :-A provineia necessaria- me, reoolhel,,08 a esse estabelecimento, oude 

meRte lia de fazel' esforços para satisfazer se concilie a necessidade de punição com os 
essa necessidade social, principios dc humanidade! . 

O SI', U, CINTl!A :-A questão é só de 01'1'0"- Receiando, pois,que a commissão ponha de 
tunidade, parte o proj ecto, 111 C é muito mais agradavel 

O SIt, Ann.,~:cHES :~E' exacto; não podc- que elle morra immedintnmente aqui do que 
mos fazel' agora. , que lhe uemos uma morte lenta, JlOl'que fi 

O SIt, ConarlA :-To: os preso", subrnettidos wntidão ' dn pena é cl'ueldaue! (jlI1!ito be'll! ) 
ao rcgimen da penitenciada, ccrhlmente que ~lio havendo mais quem pc ,a a palavra, 
serãotl'atados com m~i "::; huma,nídade,.. encerra-se a disCll S~ão do rcqucl'imcnto"e é 

O SIt, BENEVIDES :~Apoiado, este I'rj eitado, 
O su, Conulh :-., ,e sel'á isto um JlI'otes- Continuando u discussão do projccto, 6 o 

to cOlltl'a us crueldades dos seéulos quejí. mesmo rejeitado sem mais,debate. , 
passarão. 

Ora, o projccto,sl', presidente, I\lém de col
locar a cadila na penitenciaria, traz a vanta
gem de poupar Ú, pl'ovincia muitog COllto~ de 

11/str"c(JTo sec"miaria 

Ent:' ~ e-m 1,B di ~eHs. sfi.o o l):oiecto 
"' ~ J 

D. 1J(; 
6 
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do .allllO passado, c rea'nd o cadeil'as de latim O SH. l'OH.HJ:;t.;- ... as luzeFi (h~\"em Rei' de;· ... 
c francez nos lugarcs 'lue the,'cm 16 ollmais I'amadas , sendo poss ivel em toda a 'extensão 
alUlllnos, da s upel'ticie, E' por isso 'lue se t em con-

(O :0:;1'. Bene"ides pronunciou um d.í scnrso <lcmnado HH llnivcrsidadcs", porque a~ uni-
que urro nOfi foi entregue .) versidadc:". sii o <:o nccntraçues do (}fi !:.\ Íno da 

t~ ~r. ,t.; ta"r.'ca :--Sl'. prcHidcntc, ti\'e a sciencia. 
infclieidadc UC apl'C:'iClltlt1' rlous pl'ojeetos, e No' Brasil, se rO:55C passivol, dcviamos tOl' 
notei no llOnrudo dnplltado, que acauoll de om cada pro\'incia, uma. academia: pOl' exem
fallal', prilj ~: pio~i tfloex ag·e i· ,ttlo~ de economia, pIo, 6ffi I:i. Pllulo a el e direito i em ?dinas-
que t.ociio Of; limites da 'lV<t I'C Zn.. Gerncfi a de thcolog ht, etc. 

O S H. A OlU, KGIIES ;--:\ ;1 0 apoi:Hl0. Tem-sc ' dito que o s.ys tcma de se mandar 
O !:)JL Co:.mE.\ :-0 ]> roj ceto em d!~cus~ fi.o ensinar aos moços o latim e o fl'ancnz nüo é 

recorda t c outros tempos , e ate dos tempos apphcados a ontros I'amos de conhecunellto~ 
coloniaci'i, em' qne contava aulas de latim jlas humanos. 
localidades mais irnportantc! !=;. Osn. L, SlLVEHlO :-Perdc1l1 muito t empo. 

O beneficio da.. lingnu latina é tão gl'fl.lHle O SIto COH.H1L\ :-:\las, flcnhorcs, (lue mes-
que llO~ habilita JHl.l'fl ar) no~;õcs g-el':l.cs dil~ i tres ternos nós qll e in ~trl.lão a mocic a.de nos 
grammaticas c racilitu-~10S o cstu.uo dos idio-I c?llhcei~ne.nto~ da. l~i stol'ia ~atn~n.l, da. ph.Y
IIH\.S (pIe se challl:lo da .I ·,U :·opa-latma. r\ q ucllc i f;J('n , d 11 nu ca, bo ta ru ca, c te . t MUI to poucos : 
que ~OllUC l' (~ tiVCl' cll!ti ':'n:do ,com .npr?v?ita- ! sc,ja, for~os? l'ceol'l'er~nos ao estrangeiro, c 
menta o labm, com Jaetlldno<; adqU11'11'a CO- \ por conseguInte , llare l"lil angrncnto ele ocs

' ~hecilllollto~ das IinguHs fi q ue me refiro: por pe'l.l\, Pan\ uma p)'ovincin "omO'a d e S, Paulo 
isso, é d e saliente utilidade () seu ti"ocinio. não lÍ despe'l." dar-se a um p1'Ofe"801' 1:100$ 

O SIi. llP.~EYIDES ;-Ha utilidade, não CO!l- nnnuaes, asaber: t) , Oi~ de ordenado e. t:OOS 
t.c~t.o. de gTatiticaç.üo, .. 

O SR. C() HH1~A:-A J.ing na frUllceza, po r O SlL L. thL\"BnI O :-\las a Cluantos pl'O-
nutro lado, tOIll-RC de tal maneira espa.ilJada j fessol'cs. 
'1ne h oj~ n ós prescindimo" do conheeimen~ I () SIt, Co"",' '':- " , principalmente q,lIan- . 
. to de ou t. ras I i lIg'ua::) an tigas: ,' pOI'C{ ue acha.- I do n (is lem brfl.mo~ que pOUCD:3 professores po
'TIOS as 011 l'a8 class ieas do gl'CgO, do hebrai- i cleníõ conseguil' es t.e ordenado e g:-ntiticHtão, 
CO, etc., }Jassada~ par:\. o francez: p6de-sc ! porque, como jü. di$~c, haverá difficulefade 
lél' H omel'o sem saber uma palavra de grego. ' em uppal'cC'Dl' 10 l'Apnzc:::; aptos pa.ra o estudo 
E' linguadiplomatiea e ondo ·tem-se escripto em ca.da pn\'oa~~:lo. . 
as melhores obras; e os m el11o, os livros fran- Ih dcsejo ardente, sr, presidente, e appello 
cozes fazem a edncaeão da nOSRn rnocidade . parfl.;. o testemunlJO ele v. e:;:e., de que nas·· 
. A dcspczn, sobre (i'uc f;C faz ca:vallo de b,l- !o)cr; j:'oléa proyiilcial dote a pro\'incÍf~ COI11 as 
talha, não dcye absolutamente iml"'<,"sion,,,' medidas contidas 110 p,'ojccto, ~fuitos de 
aassembléa, pOI'(l',enem todas a. localidades 11 0SS0, amigos nos t(lm cscl'iJlto neste sen
da provincia podcrriõ p repa.rar 16 rnpazes tido, appi'ovando a idéa, desejando que cHa 
idoncos para cultival'cm estas di~ciplínns; seja convcl'tída. em lei. 
duando r~uito, r:ode"áà seI' dot~das as ~ida- ! O SH, 8CIl:':\O :-IsSQ ~ yerdade, 

es el e Taubate, CampInas; , Snntof!, t;OI'O- O ~H, L. SIT.\'ERiQ :-h'. uttl; ma.S não é 
eaba, GuaratingneUt, e eu receio que a minha pos5ircl attcndcl'- se . 
localidade não pOSHil. gozar do bC:lCfi~io. O SR, Corrm':: .\ :-Assim, pois, CH muito 

O anno passado tivo occa,qião de lembl'1t" desejada, e folgaria qLle este projeeto não 
que a ~lIppr~ssão ~as aulas d,e latim na pro- som'osse a ,'azzia do ,,,,terio!', não SóJlorque 
vln"", tem lI11po".ado multidões de padres {\~pl'lmo lima necess,dade que se pó e c)l:1-
italiano~ que l'am cá v<Í m fazer fortuna, e mal' palpitante, como tambem porque eom 
·isto (t falta (le moço~, (~u(', estudando no ~ nn. I'cnliza~Jilo, nã.o se de~pnndcl'á esse quan
interior, consigão "" hallllita gões Rara o es- titat.ivo qu~ tanto atel'fou aos nohres depu
tado sacerdotal. . ·todos, rnaXlIl1e aos honrados membros, com-

E de mais, seúhores, h 11' rn.pazcs que não missaríos da fazenda. Portanto, ~r. presiden
)Jodem acompanhaI' o "urso das letras nCota t e,yoto pelo pl'oj ccto, e estou jll'esuadido' de 
capital, onde as d?RpeZn~ são exce~sivas; ao que ~ssim ? faTão todos os seus signatnrios 
:passo (1110. podemO I!'0znr dw vantagem d e iAJlOtados, ) 
"prendCl' o latim e o f,'anc e. em suas t.el'l'as ' (O S i', Paula Edua,'do pl'onunciou um dis
uataes , Alsociedadc colherá fl'uctos destes i curso que não nos (oi entregue.) 
cstabcleclJnentos, :\ão havendo mais quem peca " palavra, 

Pal'ece, 5", presidente, que lia tcncleneia cnec'rra ·se" discussiio, e é appl'ovado o pl'o' 
.para.a concentração das letras. Na provincia jecto. . . 
quas' qu e ~e jlóde dizer que as noç.ões seien- '.', . ,.." 
tlÍlcas só SOlO bdíldas na capital, o que é uma I 1" qu(rzmc,ttu ao pede> leglslattvo 
lnconv cnlCn~m :";Qcwl... I ' T-;' approvnrla em la dis.cussão a inrlic:H;.ão 

q SlL L. SlL\"LHfO :-POl' fóra ha. eollegios , do s r. U. Cintra para. Fie l'eprcs:entar "ao 
mUito bOIJ i'i, i -poder legis lativo Bobre a convcnicncio. da 
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abol.ição da pena _de gfi16s em rclaçno aos' perigos pl'ovcnien tos elo cAt.ado de cmbl'ntc-
escravos. cimento dos nossos e~CntV08. 

Coma.fca do Amparo Ultimamente, nos municipios de Mog~y-
F.ntra em I" discussão o projccto n, (j mil"im, Campinas, Hio-Chll"O, e mesmo para 

deste anno, erca.ndo uma. comarca com nq uella as partes do norte, lnuitos flssassinatos ~e 
ctenominação. têrn dado, de prnfel'cncia, em Rcnhores, aclmi-· 

() Sr'. UEntra :-i\ão é meu fim oppôr- nistradores e feitores de e~Cl'avos (apoiados), 
me a este projecto; mas, julgando inconve- de modo que é hoje dif-nciHmo aos lavl'ado
nientc n. CI'(!a~ão de comal'cas destacadas, e res cons8guÍrcm, para 'o~ f:8llS cstabeleci
sem maior estudo, vou requerer que o pro- montos, cmpl'e~fldos daol'dcrn dos segundo):.;. 
jceto seja remcttido ás commissões de csta- As cumaras de Campinas 'o ~IogJ:-mirim 
,tistica e de constit\li~ão e justiça, paranpl'e- cTeio que jú repl:cscn~,nrão nes!c mC:ffio, Rell
sentaronl um trabalho completo a respeito tido; c, se l~J'ovJ.dencIas Cl1cl'g'lcas nao forerrl 
das comarcas que don~m' ser ereaclas, em ton:adas do In,oela que O laYr~dor, ou antoR, ~ 
toda lt provincia, (Apoiados,) I socIedade. se Julg"" gar'1llttrln, posso quasl 

E' apoiado c posto efn di:=;C'llssao o ,-=;0- flUO, assegurar u. casa qti(~ "~ma. rcor.()êlO se, 
,O'uintc (ara por parte da mesma ~:ocwdadc, afIm de 
(') Reqne1'imrJ/l!() garantir-se olla pOl' si nH~:.:;mft. Em Campi

nas c MOn:'y-rnirim 1m um convrnio g"Ql'ul (( HCLjUeiro flue o pro,l·ceto seJ'a. l'cmctticlo ,~'" ....., entrc os lavradores T,l:ll'rt o e!lSO Únl que, por 
(tS commissões de estatistiea, c constituieao e 
. t' C' " parte do g'overno, nft0 Rnjiio tomadas qUllCS-lUS ·Wfl.- zn!nt. » 'd' , 1 • I I 
. (O ·sr. Prtllla. Eduardo pl'onunciou um dis- quer prOVl enelas; e (l o (:~ () J U!",'.' n )80 Yel'.._ 
eul'So que nno recebemos.) todos os escravo:::; que GOlnmcttcrcm taes clc-: 

F.ncel'racla a discussão, é approvado o re- lictos, porqüc, como v.exe, :::;abr 1 esteR não 
qucl'imento, podem 8011'['C1' ol1.1:rflS pena:-:::, alúm - da de 

lnorte, que nã.o seja. ü e1e g-al(>s: e é jllstn-
C1'eação de (regue::.'ia mente p que clcscjão para evadirem-se elo 

E' approvado em 1" discussão o projedo trabalho (apoiados) c, eOl1seguintemente, 
11,204 de 1870, que eleva oi categoria de r,'e- muito de proposito procnrão o commetti
g'nczia, conl a denominação de ::)anto Anto- mento de tncs crimes C;)111O, meio de chr:ga- " 
llio da Uifana.. o arraial do Cervo, l'crn aos seus fins. (Apozeulos/, 

Achando-se esgotada a lnaterÍa da ordem I E' l:eht~iv~mer:tc a este flssun:pto que fm'
do dia, o sr, presidente marca a de amanhã, rnulCl fi. ln(hca~ao que pnsF::o a ler. 
e levanta a S'essfío ás 2 horas ela tarde, , ... _._- .... ~.-

IJisczwsos dos Sl'S· d1's. Be?l~vüles c Aúra/U.;/tes, 
jJ1'ou"zVltcútdos na sess{[,o de 14 do ooYrcn·te 
(~ SI-. ~!·t'':lfD.e,,'ades:- Sr. prt'~ideTlte, 

sinto impugnar o prDsente rrojecto qU(:! trn
O SI-. «.rUu)a. (~hlt~·!h :-Sl', presidente, ta de expandir a instrucçíio lia provincifl : 

agradeço Ú. casa a bencvolcllcia com que aea- ma!=il. sou levado a essa üllpugnação D."Jr al
ha ele acolhcr·o meu pedido, I gurn~s razõl3«< Hl'on:nuicali, e me .. ·nllo por 

Entendo dcsne-cessario fundamental' fi, in- o'utl'a:'l de (l~'d~rn diversa. 

])z'SClIA'SO do. S", d,', Ciiltra, pronunciado 
sessão de 11 do CQ1'rVllto 

na 

dicação que YOU tOl' a honra de snbm"ttel' á Não crei" ((no a provinc;fl, P)3SJ nngmcn
eonsideração desta usselnblén, pOl'qu.unto tal' a rlespez~ que faz "ct~:i{!munt\'~ Cum a 
me parece estar na consoioncia de todos a T\etrnccção public?, quo vrça por cere». de 
.necessidade da rneclida nelln. contida. qnntrocento~. contos Je rúis annualmente, 

Nenhum de n6R ignora.,. senhoros, que de I . Ora, nó~ devemos attnndcr, proporcionnl
diversos municipios do intel'ior se, lia repre- mente, segundo as forç~tI do orçamento, a 
sentado aos poderes legislativos afim de que todas as nece.sidades publico.; "não é a 
scjão tomauas medidas que garantão, de instrllcçãopublica i\ unica necessidadr. da 
modo conveniente, a vida. dos nossos lavra-' provincia.. . 
dores. '.. O SU. p, EDUARno :-- ApoifHln. 

V, exc, sabe; Sl', presidente, que de 18G2 O SI" BENRVID".': - Dl'sde quo ella já 
Ou 18G3 a. esta parte os crimes de morte, COffi- está. servidli por uma vOl'ba de qu atrocento8 
lUcttidos por escravos, tt~m-se multiplica.do contos, e ha outro~ serviços esquecirhJS c 
de Um modo espantoso. Este mo\'imento pa- indi::;pensnveis; parece qU(~ ajubtiçll Inanda. 
roce ter sido produzido pelas discussões, f.}ue, no ca50 de sobrn, VfUD08 auxiliando 
n:ais ou menos inconyenientes, que, por m()- outros ramos daf.; nAcc5sidadtF! publicas que 
t1yO daeqlancipação, tivel'ão lugar no p~iz, estão:í ef'pel'a. Est'l Ó' ~ minha considern
?arece a,inda~ue tambem hn. conco~'l'ido para ção primeil'a~ acho q!W já se gasta tanto, 
Isto" 1m de :!8 de Setembro, relatIva a esta ou tal voz mni. do que 08 nossos recursos fi
mesma matol'ia; em cuja lei o governo dci- nnnceiros comportão ; entendo que ha mui
"XO~l de attcndCl' pal'R o cRtado peeulial' do tos serviçof' d~ administraci\(l ah!iu;{nnadOR 
P'IIZ, n:'o cogitando de meioR que pudessem por falta de meios, Antes quo est"R ,"jiJo 
~~ranh!' a lavoura; qU3.ndo é certo q~lC esta I attendido~, penso que ~cl'ia. llmn injuS!tiça 
e JHRtnmentp a que se ficha mai~ exposta flOR I relativa m,elhoral'-8;,~ o t'stado da instruC'çfH) 
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publica, cmbol'a não seja ella tão perieita tl1:'> de t.er o estudo do In.tim e do frnn(!C2, 
quanto o defo!:ejamus. I deve completar se tt.:~n.jo todas as mat€rja~ 

A1em disto, no sentido de alargar () eS'j do primeiro e segundo gra'J, como nos pa.i:" 
tudo das materias indispensnveis á moeida~ ZC!'l mais Rdíantat1o~. 
de, entendo mesmo que o estudo do latim e MflS, ~mq\lanto nós não pudermos ter.Q 
francDz não c a necessidade mais palpitant~ I enslDo prirnario. Ui) primeiro e seg'ufl.lo 
da provincia. O,:; nobres deputados. lido~ gráo, não devemos dar u m ~alto, e já pa8" 
como são uest:.o .. s runterias, sabem perfeita- "lIHmOR ao en~íno seclloddr[o, tanto rnai"t 
ment.o que no!'! raizes adiantados. (} póde-se qUA.odo entendo que, corno já dh;~e. nã·) te ... 
dizer que qunsi que geralmente, hoje o eo- mos obrigaçHÓ de dar o fHislDO secundario; 
~inu primario está 'dividido e~,;, primeiro e podemos faz(~I-o. temos fncllIdade para i~r;o; 
segundo gráo.. rna8, comoé facul,lfld~·, vê:n os nobres de· 

Ora, nÓ8 temos, por assim dizer, o Bfltudo putados que é um direito, de que podemo"J 
dOR rudimentos do ensino primario ; ainda fazer uso corn rpuita discrição; rJevcmo~ 
nfio tem fi provincia este ensino completo ... usal-o em circumstancias de pro~pt.'ridarl.e 

() SR. P. EGYDiO :- Apoiado. . financeira, q\lando os reCursos forem "uun· 
O SR. BENEVIDES:- •• , seria" portanto, dantes, 

melhor darmos todo o estudo pl'Írn&rio, do Eu. poi-. voto contra o projecto. por e,tas 
primpirn e 8cgllndo ffráo, á. irnitaçâ r) dos Es- niphJas considpra<;ões. 
tJtd08-Vuidos. AllelHflnll(l (~Inglaterra, par~ ____ _ 
depois irmos ao estudo ~~ecundario : o latim 
e o francez_ O S'-. Abrancltes:- Não prettmdia, 

Nós precisamos rnai~ que a nossa infancia. sr_ presidente. involver·me no pl'e,~ent;J de~ 
saiba os principioB do desenho linear ; O~ bate, já. porque a impugnnçfio feitl\ pelo meu 
príncipios elementare1'1 das ScifHlcias f1atn~ dlstincto col!ega da corumi:\!'fio de fazeIlda. 
raeB; os principios elementares dR. geome- ficou de pé, j:.í pOl'que fl CH~il deve estar com 
tl'iil, d~ historia e geographia patria; rriu~ seu juizo f O I'rllado ~obrB a rnateflll. As con
eipius gcraes do physica; principios geraes sidéraçôe;;'j porém. que acava. de f&.zer o no-
de lUüraL'.. bre d~plltnd() residente em Mogy das Cru~ 

(' su. P. EGíDIO ;- Sem duvid[\. zes, para que o projecto não seja enviado á 
Osa. BE)iEVillES •• , principias gr.raes da COmfl)íR~ão de fazenda, tirarão-me ?O propo· 

mechauiea etc .. ã. emitac.:ão· dos E~tadoH- I sito em que eu est.ava, e compelllrão-me n. 
ünidoH 1 do que.o r.dtudo de l.~~írn e france~.1 vir cmitt.ir meu juizv sobre o assumpto em 

Entendo, pOi~. qlle a asplraçào da pro-I questão. . 
viocla é completar o ~8tudo das materias do Voto contra o projedo, porqne entendo 
ensino primario I que no estado nctnal daR finan.ç'lS duo pro~ 

Se pud~8semos já, hoje, dividir o ensino vincia. esta, assembléa davi,1 ter comI) seu 
prirnnrio (lm primeiro e segundo grilo. á irni- tim mai~ importantp, como o f"elJ ponto ob
taçHo dos E'3tados-,Unidos, Belgica, Alle- jp.ctivo-equilibrar fi receita com a despeza, 
manha (~ ontroR paizeF, cu acompanharia Voto ainda cootr!l. O Pl'()j(~cto. porque clIe, 
a asscmbléR. pl'ovincial nas.R,a. .reflHrn.a, em· I c(~rno alguns ~l~tro~ qne hã? de arp~reeer. 
bora' cllstas~e algum sacrlflclo mais qut' vem crear dJthcllldD.d~.;;; 11 cornflll8sao de 
~quellc que hoje tazemoij; 1n8~, entendo i fazenda pnra conHeguir este·ID!lximo deside
que ernquanto Il instrucçHo primaria não fôr i rutum. (Apoiados.) 
aquella qUA de..,·o ser, nfio devemos 8ggra~ O SR, BENEVIDES:- Ml1ito bf'rn. 
var os cofres com enf,1ino de latim fi francez, O Slt. AnnA.NCIIES :.- Sr. presidente, eu 
que sôo materins a que, rjgoro~Hlmente, não ll·ão deS~l'cio do futuro dJ\ minha pro .. 
esta mos obflgarlos. vi n ci a, •• 

O acto addicion.1 é verdn<ie que no," dá O SR. BENEVIDES:- ?,;,'m eu. 
" attribuiçãJ de legislar sobre fi instrucçiio O SR. 'ABIlANCHKS .,. Rei qUf' ella tem um 
~em Jimitação. e que nó~ podemos. respei· porvir grandioso; seu ~úlo e lluerrimo. ~1l!l.S 
ttlndo os interes~ws geraes do lrnper~(), le· montanhas, que entestã()-se com as nuvens, 
gislar sobre iI materia do eosino secllndario; são os garantt!sde um brilhante futuro -; IDS.S 

mtls o que digo é que não temos obrlgaçno o que e verdade éque não DOR devemo~ det
de dar. gratuit,lrnente, o ensino HecuIldario. xar embair unicamente por esta ingente 

Por con.sequencia t pllreceqlle não devemos perspetiva, sem que de UOSRa parte façr.
onerar 08 cofres, sobretudo DaM cirCllm~ mo(o, todos os esforçoS!, emp"eguemostodoS 
stancias actuaes, com e:-ote Rugmento d~ dcs~ os meios, para que estas fontes naturaes do 
peza. ~;sta verba pó.!. elevar-.c... riqueza publica so desenvolvão e propulsem 

O SR. L. Sn.YERIO :-A cento e cinooenta a provinci. pela trilha rlo progresso. 
contos. ~Ias, o nobre deputado, impugnando o rc-

O SR. BENEVIDES: -A, muito mai"_ talvez qucrimento que acaba de ser feito, e que ~e 
a quatroeenws contos, . acha atfecto " este projecto, para que seja 

O SR. p, VICENTI'. :_ Sem duvid,. "lIe rernettido á respcctiva commlssão de 
0, SR, HENRVlDES:-:- Voto, POiA, contra! fazenda, declarou que era est.e um meio oe 

proJecto~ porque ti lIl~trucção publica, nu·, se o mntar lentamente. 



~ão é exacto, senhores; a~ commiss1Jes 
ucsta casa. não são machinas pncumathicas 
que nsphixião os projcctos que lhes s",o 1'0-
rnettidos; estou certo que a commiRRã;o de 
fazenda havin. ele fazer o estudo' maduro c' 
reflecticlo que o caso refiuer, c afinal apre
sentaria seu parecer de conformidade com 
os interessé-s da pl'ovincia. 

, 

O sn. CORRlh :-} .. id';a 'de nccessidade , sempre ü uma. , . 
O SR, AnnANCIIES: - Sempre é uma; mas 

podem haver necessidades mais palpitantes 
do que outras: ha necessidade de um hospi
cio de alienados nesta capital; ha necessi
dade de um lfi.zareto, de uma boa cadêa, etc. ; 
mas o nobre deputado sabe que nem todas 
são iguaes, que umas são mais intensas do 
que outras: ha umas que nflo podemos dei-' 
xar de prover de remcdio, e lia outras que po
dem ser adiadas para melhol'es tempos, e 
nesse caso, est(t esta de que se trata. . . 

Assim, pois, eu podia votar pelo requeri
mento do nobre deputado, que prescnte
lllcnte occupa- a. cadeIra do Sl". lo secretario, 
para que o projecto vá {, commissão de fa
zenda ; mas voto contraellc, porque entendo 
que o projecto póde desde já sel'rejeitado Assim, pois, não posso pl'O"t"l' um voto 

, pela caSl~. A assembl6a, consultanclo o es- adhesivo ao projeeto '1ue se discute. En
tado financeÍl'o da provincia, "ttcndendo á tendo que, eomquanto "lle forneça o meio 
sua divida passiva, attendendo ás diflicul- da emissão de apolices para se ('onstruir os' 
dades que' eont"inuão a ~urgir (t administra- raios que são ncccBsarios á casa. dr co1'l'eccã.o, 
ção para fazer face ás despczfls que rCCl'll- todavia este meio é t,ambern um onus, é 
descem diariamente, não pó de aceitar pro- tambem uma despeza como (lu:11'1uor outra. 
jeetos dcsta ordcm, postoque elles curem de A úmissilo de apolices, Si'. presidente, é 
melhoramentos importantes, ~ mas lnelho- uma divida que a provinda. contrahe, c que
ramentos esses que podem ser adiados para tarde ou cedo ella tem de nmod.iza.l'. E' um 
tempof.:"mais lisongelros, (Apoiados.) empl'estimo corno qua.lquer Otltro o que clIa 

Eu reconheço que a penitenciaria desta ha de pagar em um dia Inais OH menos re
capital precisa de obras de gran(le monta; moto, lUas que 1m de pagar. 
Jna~ t.ambcm reconheço que fi., desper.a qne Ora, nas nct.uacs r.on.iHntnl'a~, nós devé
reclmnão essas ob.1'as, que a despcza que se 111m, cOIli-;iclenlr se, para cqu~1ibnll' a receita 
tem de fazer com a adópcão do projecto nfio ,com n dcspczu) tomos outros reclH'sos além' 
póde SCI' decretada a.etnalmente,.e~ face da,". dos impostos; parece-me que não ;.'entendo 
dlflieuldades financeIras ela provmcta;. que a decretaeão de novo" impostos (, pre-

O SR. COimÊA:, - Dens queira que a com· sentemente 'Ima necessidade indcclinavel 
mis:são seja sempre consequcnt.e. ,mil que pese, aos nOSROS bon.'-\ dCS0jOS par~ 

O SR. AnRANCI-I~S: - Esta. despeza pude com a la,voul'a. 
SOl' adiadn. 'por .m:~is ... algum tempo. Assim O SR. BE:\EVIDES: "-: Apo{adí~;simo. 
como a. :penitenCIarIa l,cm prestado l'elevan- O SR. Al-:HANCHES: - Orn, se nós vamos 
te8 serVIç;os até hoje, p6de continuar a pres- ercar impostos, se ntrn08 graVill\ mais a la
t~l-o~ por mll,.is doqs ou trcs ~~:nos j e se n:t{~ voura para consegui :'mos este dcsideratum, 
la o ~stado de nossos eofre" compo~·tar. dls-l i~to .é, de paf)ar as dividas :letivas da prú
pendIas desta ordem, screI Clt o pnmelr-o a Vlnelft, como e que llflYCmOS de ftugmental-as? 
Jll'estar adhesão á idéa contida no peojecto. como ti que em vez ele proenral'rnos sanar o. 

~fas, cmquanto a provincin. continuar nest.a ma.l, invers:-trnentc agg-ravamol-o '! , 
el'lse finaneeira, nós não podemos de modo O sn. COR:tf:A: - Feliz do povo f1ue paga 
algum votar pOI' medidas que tcndão a bast,wtc tributo. O selvagem não paga nada 
aug,mentar consideravelmente suas de'spc- e é desgraçado. . .-
zas, e quc podem c'elevem sel' adiadas para O SR. ABRAO':CHIlS: -A opiniiio do nobl'e 
melhor 'occasião. deputado nílo pódo ser aeeilfl em absoluto. 

V. exc. sabe, se. presidente, quo a despem O suo COllHÊA: - 1<: éu a('110':1 absoluta-
fixa já cobre a receita da provincia; COI)SC- mente verdadeira. 
gllil1tcmrmte, devemos procuraI' ao menos O ~n. AnRA:KCHES: - àJr parece que os 
equilibml-as, de modo que alguma sobm tributo" não podem selO creados senão de 
que houver possa ser applicada ás estradas conformidade com o estado (lt, riqueza pu
que sem duvida nenhuma e0nstituem uma bliea; um paiz rico púde eomportal' maiores 
necessidade mais urgente do que aquella de tributos; um paiz pobre não póde ser tribu
que cura o projeeto em discussão, tado senão na força de scus haveI'es, na forç& 

O SR, CORUf:A: - E onde ha os maiores cJe sua pl'oducção. 
esbanjamentos. O SR. COHRl~:A: - Dig" :tlltcs·- um paiz 

O SIt. AnRAO':cIIl>'S : - Pelo aparte do nolll'B eivilisado.·· ;' , 
deputado dir"se-ha que não se deve mais fa- O 8ft AmlAO':CllIlS :-E' vel'dnd.e que a pro- . 
zer estradas. . ~ , - . vincia,de S. Paulo é uma provihcia rica, de 

O SR. CORRlh : - ;-';1\0 segue-se. granele e bdlh.apte futuro; mas não é menos 
O SR. AnRANClms : -O meu argumento ú certo que elh Ja paga grandes e onerosos 

este: que a necessidade de estradas é mais impostos, c que estes têm de ser nugmenta
urgente do que ostn. de que o pr·ojecto tmt:t dos por:; se eonseguÍl' o equilibrio da receita' 
de p1'0YC!'. com u despeza. 7 
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Sendo (l0:-:;inl, não lJoii,:;o, eomo jii clisse' Da tamara da ConRtituiçãot s0licitando o 
prestar apoio ao proJetto em dis~uSSiiO; ,:ot~ pagamento tia_quantia úe Z008 que despeI?
contra clle pelas razoes que venllO de exlll- deu com Os eopcertos da ponte sobre o no 
bil" c pelas razões que forão expen,hdas bl"l- Coru m bll ta hy.-A' co r1 m i,são de fazenda. 
lhantemento pelo nohre deputado, que em' Da me"ma camara, pedindo o pagamento 
primeiro lugar o lmpugilou. j' do dilJhe~ro que' despen,de:l com presos po-
. O SH. PRBSIDE);'1'E:.,..- O que CSC(l ~n1 dis-- bres.-A. mesma commH:st:O. 

cllssão é o requerimento. ' . _. PARECERES 
O su. AnuA'\"cHES: -Tenho expcndldo ( li commissao dl~ contas de camuras, 

conl franqueza c lealdade n~i-nlHl opiniüo; tendo examinado B.S contas da. ef:lmarn. mu~ 
voto porhwto, contra o pro.lecto c COl1tnl o nicipal ua vílla de SilutO Antonio da C~,-
requ'erin\cnto." (jJ!ut'lô bC1'!.)" choei\ra, achou-as l',~gulnros e ll3gucs. h, 

() sn. HE~E\'Ir)ES: -I'Iltuto o(jm. poiro. de par.ccel' a commiEsão que tnes eon. 
~ I tas de'.em e estão r.a Cfl.!:'O de íIlcre:..:ci' a ap· 

~a §,r:~sàf~ o!i·~Hn~.H"~::a I provacão desta a.8~ernblô?. _ 
AO::) 15 pR FEVERElliODE 187i1 ~ Salâ lh:.~comfldH~~ões dest;l t\sf>e:r:b]{Hl, 15 

de Fovcreiro de J873. -L.E1'nesto . .,.- A. R'i-
~ Presidencia do sr. d{1ario Sc1piã? bei?'o Fillto.» f 

:SUMMARIO.-ExpÉmENTE. -Pareecres.-'", Posto cru discns~Ho! é fluprovadn. 
,1;] PAllTE DA ORDEr\l DO DIA. -- Apru- I (- A commissão de conta's dA camara ml1-

sen,taçfw de rcquerirnuntos, ~t'oject;)i-1 ü I nicipaes, tendo examin-ado as da' C,lmara dn 
iDdicn~.õe~.- OpSf1"Car;íJes e p1:~Jeclf)s da SI'. I cidade do Tieté, pertencentes ao anno fi.' 
Benet~lde8.~])zt(ts e' 'l'eq1:,e'J't'i!ll)nto _,dos?' nanceiro de 1871 a 1872, achou que fórn. a. 
Valladíio.- 2' PARTE DA OllDl",1 DO i sua reeeita.de 2:iI3SH;320 se"do "su" d08-

_,DIA.-Divisa5'l entre ~r.ujá e Co~ceiçâo. peza relativa· a. receit;l de cont'unDida.de 
,---Postnr~s eLa mug'y.rn~fJm.·-Regls;t~o ~1e com as Ieda (:} posturas, é a mesma C0mrnIS~ 

. !ta pe t,j n in g a . -Oúse:'pações dos S1'S. D' . Czu· são de pa r.e cer q tI e ~ c-.i~ U li p P rav ad~s • 
b'a, .Beneridese P. lu:ent~~ , Sala dD.s cOfr:misfões da asseri1bléa, 15 de 
A's 11 horas da lli-anhã, ftllta a cha,rnad{l, Fevpreiro de 187:3.-~L .. l:,:'1'nesto.-A.R'ibei1'o 

achão-se presentes C:~ ~rí=.ScipjUo, Valladão, Filho,)) _ 
L: Al.v·e~~ Bonevide!\ C\Jrrêft, .Araujo, A: e Po~to em (H!'cus~ãó, é approvado. ... 
SIlva, R.Alves, L.l"rlle9to,'.R. Pom.bo, 6'" «;\ commiS8ão de camaras. t'l.ndo exa-
ferin,o,.M. ~turtad(~) ~bra~-,ches, ir-. d

1
B O~~vei-! mina:Jo.d.ousartigotl d(~ rW'sturas J~ C:rtrna

ra CehdoDlo, U.Clfltra. I! .AlveE=, Ih Silve-I rarnuDic1\)'l1 de CampllltS, remettldos a.4 
rio, R. Ferre~r8,::\I. Afl'ütlso, Arliuj~" U . .Fi. ! de )Jarço :le 18'72, é de parecer que sejão' 
l.l.~'l1 D.ernetno, P .. yiccEte e 'P .. 1~,g:ydlO ; i approvadoaclepois de dj~cuti.do8. . 
faltando sem partl(~lpaçao 08 maIS 800ho- Sala das co'nmissões. lã- de FevereIro de 
I"es. '. 1873. -A. C?·U". -Celirlonio.» 

Abre-se a sessHo. I Fica sobre à mesa para eutrar na. ordem 
E' 'lida ~e approvada n. n.cta daantece-I dos trabalhos. . 

dente. - « A .. commissão de cumnra~, [\ quem foi 
q SH. 1(1 SEcrnn .. \/I!IO dá contu, do se· pl'escnte o codigo de posturas -da vi;lla 00 

gumte: Belém do lhscalvado, tendo bem examlDado 
EXPED1EN"TE i esse cod,igo, é de 'parecer que sej~ o mesmo 

" OF}"ICros approvodo sem alteração'. . 
Um do secretal'io do governo, enviando o Salá das seRSões, 15 de Fevelcll'o de 18i3. 

do in"pector do thesollro provincial, acom- -.1 .. CruJ.-Celirlonio.» 
panhado da relação da divida passiva, n~ Fica sobre a mesa para entrar oa ordem 
importaoei". çle 5:261$95ü. - A' commi"súo I dos trabalhe •. 
de fazenda. I « A comrni,são de estatistica, em solução 

Do mesmo, remettendo oi assembléa o ao officio que dirigiu á presidencia, a respel' 
neto do governo da provincia que abriu um to uas divis •• de sou municipio e de Iguape, 
crecjito de 6,5008 para pagamento das obras a camara de Xiririen, é de parecer que o pro
da ponte sebre o rIO Tieté, na freguezia dos jecto de divisas llpreseotado' na sessão de 
Remcdios, "lim.de ser apl'rovado.-A' mes· 1870,sob-n. 131, está no MSO de sardiscu-
ma commissão. I tido e coovertido em lei. 

Do mesmo,enviando o da camarA-de Ar""8, i Sala das com missões dá assembléa legis-· 
pedindo 11 prol'ogaçiio da lei o. 100 de 30 de lativa provillcial de S. I'au;o, 15 de Feve
Abril de 1870, que ereou o imposto de 50'1'8. reiro de 1873.-;lf.A!,1(Wlso.- Z.Jo?·{1e.~. 
por auoha de café que se exportllr pelo mu- Fica sobre fi mesa para eotrar na ordem 
nieipio.-A' cOm missão do camaras.· dos trnbamos. 

Da camara de Pirassununga, remette-ndo « A comrnissilo de contas de cameras Inll-
artigos de posturas e orçamento da mesma nicipne~. tend9 e.xaminarlo ns da cama!'::!' 
camara. -A's commissõe~ de cumaras e or·1 munkip:lI da villa de Snnt.1l Isabe!. Rcholtl 
.<;lamentos de eamaros. ,ql1e foi a r,Ua receita dE> 4:2638222, inclusive 

• 
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I . t' - 1 ') . • ')',~ -,,,l'O 1 I A . ã ' d t' o sa da ~ n 'e n or {.e . ): , )(jJ I~ ;': U'· , c a s u a íI 3;;':j1f - ( CG.mml SS i) e co n .. as de ca D;1 arn s CH!-
za <l o 2 :285$331. have n do um s lIld ó (Ie i ni c ipa •• , tendo exaro·inario a s da C8m nra 
1:\11'/8685 , qu e p.gga ao e X"rci<lio vigente . , municipal da c idade de Itú, pe r te nc" " tes ao 
achou. portan to n co mlDi ~~río le g,1es e boas II exerci cio de 1871 n 1 8i~ . ach ou qu e f'Ó !' tl a 

" 119 conta fl' , e é do ea rc~er q ue sejflo approva-!.: sua I~ cc~ita de 13:UH2880S. H :'l des pezn cl t' 
dm; pe ja nssc mblérl.. , ! 13: 14úSG40, haven d o l1:n ~n!d() d o ga3g16d 

Sala dIte;; commissões da p.!'\,scmbMn 'pro - que passa ao segu inte ' f!XCl'e:c:io ;- c , po rque 
vinci'~ I. li, ne Fevf'.reiro de 1873. -L .. H1"iUS- 'esta::; contas 0stejão co nfo rme!!- e l ega c~"' . é !l 
to.-J1 ,1Ubeú,o Fillw ,» , .. m es ma commí~~ã t) de pa r ece r qu e s uj ão ap· 

Pos to '';!ffi di :: c U8~~O , é ap provad b . provaàas ? ela assernb!ca . . 
« A cummis5Ro de ~o nt?~ , t endo exam i- Sala , d~s çOln.~!í8SÕe"3 !;l\ ns:; emblé n. ~ 6 ~le "-

nado ~.~ da ca mara 'm n n idpa l da c ic;nde dH F~ ve re lro d e 1 l'/3 .-L .J~1·í!:-est() .-_ .. t .R'tbe'l1'í) 
Jaca.r r. h y: nc: bou q ue . ~c n do a S lI? I' ccr.ita .. do Ftl1w .» ... _ , 
5:05n81'75, fo i a sun dc :::. pcza de ig u r.l qUfl. ü · Posto em ~Is~u ~sao . e ap prova,do. . " . 

' tia n no hav enuo Ráld o n e m deficit'. e csta.n~ (\ A commlssao d e c on t ll.S, ten c!o n lln u ~ J(~-
do' es ta s con"tas ue co n formidade co'm a s I s amo ntc. ex,unma do. aS ,da camara rIlIl UIC:
postur~~ e l c i~ que I\ fl fl nto d s rtri1o, é n mes - : Jlal ~la cldade da ik tilJ 8~n, achou qU i: a ~:,ua 
má co m31 is são de p a re ce r qu-e sejãoappro·· i re ce l~~ ., c;omprchend c tl t. o nm. sa ldo a{'l.5.e~!Or 
vari as . . ; de 1 : 3< 9~ l Ol, orço u 11" qllan~I.~ ;1." 2: '17/SDQ4, 

'. '''' Sala da s comrüissõc~ l }n a sscmbl é~ ,) 5 ~c ; so nua il s u a ~i ~!:; ~e~ a d ~ ~~ 2 :1:Ã;:,,~ :J:~ :. eXI~tl ~c.1 ~ 
Feve re'Íl"o d" lf'ii'J. -J.,P'·llesto. - ,1.lI,beH·o um .sa ldo a f:u o. (~O COde de L <_<>S108. 0.90 
F 'l ' ) . p n: re~e r a COJll lTII ~~: (i i) (PlC tacB contrlS !:i~Jl:tj) 

Z /H.» . .' . 

P o " 'O em ·: '· ' Ctl"'R'IO ,. "' po·rovauo appro v:~ u as. . '. 
~~ • '.' ~ ., .... < , ..... ".. S . d . ~ 1 \.1 ' J ~ J . 1 ~ ala as comm ! sF U f!~ l, n. assem o Ba .• ) t" e 

« A C()lI1 mls~ãll do ca mQrns ~ tcnto ex :>.. - F e vereiro do 1878.-Z . L' ·í'íú:s!o.- - ..1. flz·úeiro 
min ado ,) cod.go de po s tu!;."S ja. ~1I1a de Pilho .» . 
lenf'. ó '~f: . n o qual en ,contt'o u. d J,SpOS1ÇUO com- [' t d' . ' \ " ' Y. I os o em · l SC U S!i:': O, U :1 J'; uro '[1. ,,;1, , 

pre h c: n di dn n o,s. C O~ Jgo,s, Crli n llla ,.e?o pr ~ - «;\ com missã u de CO O U'L;. te ndo cxami-
cnsso c c a legl s la çao ci vil , a lém (ta ImpO~ I- do as ct.a carn :l ra mun ic ipal d~hvilln dOf5 Len
çrio de penas fÓil\ da. nlçl\do. dus c~.m~ra ~ ÇÓ(\~ , p e..rle n ce l!te ~ ao an n o fin encI' i r o de 
municí p&c~, no Que u ltrllphsson ,o s limites 18GU a I8iO, nchüu-ns 'con forrne {) uo C ;\~O de 
qu e' lh e C'S lão mar cad os . por lei , o corno, ser em approvild as ; re co.uv...!le n l!ft. porém, á 
além d isso , ~Ó se acba a S::-l gnndo pelo ~.e crc - di ta camara que rer.:le tt a em kr~ po n es ta 
tario. e t) offhio que o aco mpanha sómen.to a ssernbU;:\ a cont t\ <in su n !'t'ceitl\ e rl (:::.~pc za 
assign " do pelo presiden~e " é de parece: qu e d o JnllO financeiro de ltli1 a 18i2, q uc dei
seja o mes mo devolvido u. r espect,lva Carnara x.pu dO\. rrm ett :-": f , r em e t1endo .. !: óm cntc 8S 
pata r eco n s ideraI-o, afim de ser depois sub~ contas de l S6ü a uno, r cclit madu. ~ n a f:C!!SU O' 
mettl do IÍ npprove çi\O d :i a s.sc mbléa; d' 

I ~" ·,, . j 'PRO ' .• a. / 
Sala das COmhl J S~õ efl . v t ... .! .llOVerCHO r c S al" das cornm i~sõn~ ri a a~semhlén . U> de 

lR13.- CelülV1lio .--A . C1'u,z . ) . F e vere iro de Hna . -.i. H~·71t.'8to. -A , lUúeú'o 
Posto em di sc use.ã o, é' f\ppro·vado . · , ! Fillto . ») 
..: A co mm is?§i.o ~ o " co n tas de CI1ITla ras , Postocrn discu ~dí r) , é npprovado. 

t~ndo exa minado as da cr\!1l nra muni~ip a l REQUBR I:\l ENTOS \ 
.da cidn.de'· do Lorena, p e rtencente 8;.lar.no "U m do J,:::~(! Caeta no de Figueiredo c cu-
finance íro de 1871 a 1872. achou qu'e , tl' os . que pedem a paos agem de s uas faz e n
sendo gua receita de 7:07ô$548, fvi a doa pe . das para S. Sebas ti iío da Boa.VístR, apre
Za de 5:266Sô48, re.tan·do um salde a fav e r s~nta n do o traço d as divi s as das m CS nlU s .-'
do cofr e de 2:710S , que passa ao orça m ento A ' commiss ií o d e cetatisti ca. 
do corrente exercício; e, e s tnndo esta s COII' Outro de !lfanecl .José Soa res, pedindo que 
tas r eg nl il rcs e l egae~ , é a mesma com!.Dis· lh e sejão contados p .ar~ suaap?sentadorja 
silo de p",reeer quo St'jiío approvada8. os se rviço.s pres tad os como enga]adb llocor-

Sala das commis,õeR d.a assembléa, 15 de po de permanentes. - A' commissfio d e fa-
Fev-eroirode 18i3.-L. Er"esto.- .1.lIiúe;'·o zenda. . 
Fillio. ' ' ().I.ltro do capitão Man oel JoaGuim de Oli-

Posto e m discussHo, é appro~ado. veira e Silva da viII. de Pirassununga, pe -
« A commissão de contas de Camara. mll · d indo passage m para o R io-.Claro . -A' c"'n

nicipaes. examinando .e, contas da eamar. missão de estatistica., 
mun;cipal dI> cidadc do Amparo, 'achou que Outro de José Fernancles de Almeida Bar
a de. peza foi 'cquíHbrada pela receita, nã<> ros, de Capivary , pedindo pass agem para o 
ha.vend o . ald o, nem defiejt. Entende a com. município da Con s titu ição. -' A' mesma 
mIssão qu e tae. conlas estão no caso de s e · commissão. 
rem aPP"ovndas pola assembléa. . Outro dos professores deum e outro sexo, 

Sala dos comrolSsões da assembléa. li) de dn c idade de Campin r. p, pedindo quota par .. 
F~v e rc iro de 18j3,-1.E1·"Ju!.~ to.- A, Riofií'O f\ln g ucl dccnsn.-A' commissãode fazc·nda . 
F'l l1w , 1) I -RF:Pl1ESENTA CÃO . 

. Pos t o e m d iscu ssão. é ap pr ovn do. , Dos mor a'hrcs G~ c81'ella do Senhor !lom· 
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JC1'US,dos Pe-rdõea, do rnunicipio de Naz3- tl'cgo o me!l prc)jecto ~i illustl'~\d(t eon~idc
reth, pedindo IL elevação dI< lIlesma cape!la rac(io desta O\ssembléa. 
à fr,egllezia.-A's eommis>õeB do ,cstatlstlca ' ir julgado objccto de deliberal,ão, e vai a 
e ecclesiastica. imprimir para entrar na. ordeln dos t.l'a.ha~hos, 

l' PA RTE DAORDEM DO orA o seguinte: 
. ,~ PIW.1ECTO);". 30 

APRES"NTAÇÃO DE REQUERIMENTOS, pnome-'I A assemuléa 1(,gi~lativa p"ovincial de S. 
'1'OS, E INDICAÇÕES . Paulo resolve: 

'E' julgado ooi"cto de tlehheroç"o e v'oi n Art. unieo. Picão l'evogadbs os ,u-L9. 19, 
impri/Oú', para entrar na ordem dos traba- 18 e 20 do regulamento pam a praça do mer-
lho., " seguinte: cado da capi'tul da provincia,por ofi'ensivos 

N. ~H da liberuade. do cOlnmcrcio, c f[lH\cstluer 
A assc.mhléa legislativa provincial ' de S. outras disposir,ões cOlltmrias, 

Paulo decreta: S, Paulo, 15 do Fevereiro de 1873, -
Art, 1.0 Fica elevada á freguezia a capella 1),'. José llfa.-ia Co,.,.êa da Sd e Benevides, , 

de 'Sote Barras, no nllluicipio de Xiririca, () SI'. V,lIl .. dãu :-Sr, presidente, devo 
comarca de Iguapo.., . uma cxplicaç>lo!\ esta assemhléa antes de' 

Art, 2." ,O·govel'llo, ouvlIlclo a respcctwa justificar o I'cqnerimentu 'lu e venho oirer.e-
. camara municipal, ' l)1arcará divisas entre a cc\" á sua. considel':'tr.ão. - . 
nova freguezia e a villa de Xiririca, 1\" sessãop"ssadn. fiz opposição "adminis-
, Revogadas as disposições em conb'ario. tra6io do dr. José Fernandes da Costa ' Pc-
. Paço da misernblé~\ lcgls-IatlYU pl"O-nllCml de reii:"a'J)l'eSidcntc da. provincia ent;üo, porque 

S, 'Paulo, 15 de' Fevereiro de 18'i'I,·-Padre enten ia que elle mal havia g'c,'ido os nego
Scipiau 'J1~nqw;ú·a.-lui:: AlrJes . cio~ da provi neia., q \ler adm i n i--: t· l'rt ti Vil,. q uel'-
O·s~. " Jleoe""tdt"'s· :,-Sr. prcBidcnte: sem politieamentc. , / 

a Jn'~'nor · cs:pcl'ftl1f}à .de ,poder conseguir a O SU. BE~EVIDF:S :-F. cu.. ainda não me 
aceitaçãO: d'e (lUnlquer id6n. qun parta, o.(t al'I'eI)("~ IH.li de td-o acompa.nhado ll e~8a oppo-: 
minha humilde peSsoa, tO(\I).\'Ln"cm cOl1""le· sicáo, 
l'ação aos', clcltoI'es que 1~1e fizcl'fio a. hOlll'n.- () Sl:. V~\J.L,\O:\O :-Hojc, em relação á ad
de tr:t1.tH' a, esta casa, n na execução de IncnS miuistl'ueã.o do exm. sr. dI'. João Theodoro 
devei'cs, continúo a usar do::c dil'citos (1l!f..~ a Xavier, llão 'penso flp mcsmo lTIodo; não 
lei me concedc, unicamente pel:n sig-nific"J" subsistem as meSmaS l'a7.ões, porque, além 
aos cidadãos que me. honl'u."rão com seus de não havei: factos para . censura.: do nctual 
votos, que 'emprego OR. meus esforços a bem pre~idente, a. sua administração é ·muito re-:-
dos ínt ..., l'csses da provinCia, ~ cento,. muito nova. 

Vou suhmettel' á illustr"rla consideratiiio ]o;' vel'dacle, sr. presidente, que ltn alguns 
da ca:s" umprojec\o, qual é o seguinte: cI'cdulos, que "inda pens1íoqüe temos par-

A libm:c1ade do commcl'cio ,~ um principio ' tidos politico~, não :lgnld·a.l'ão as pl'ünciras 
hoje inconc1l5so n:.~ economia politi ~a.; J; nomr.a~:o('s que fez s. f:XC., do inspectol' da 
rírnn verdade RancclOll~Hla l)c\n. expcl'1cncH1 inRh'uccão publica. e seu s.ccl'etario, pnrquo 
de todos a R POyo .... cultos. ()s inqucl'itos lln~ 0 1"lt!'O o~<) amigo.~ do gOYCt'IlO havia pessoas 
lnerosos feitos na FI'~lT1Ç í.l e Inglaterra. no habilitada::::, qne bon1 podião df'RCmpenhal' 
ultimo sc<:ulo, c as reformas i"iuanceira.:-:; ope- ~lqticlles (~al'go8. . . 
l'adn.s nestes paizes, não dcixão a menor O sn. L. SIf,V:EttlO :-Apoin.do, muito 1m-. 
duvida a 'respeito, E, se ha um ponto em bilitadas. 
que as restricçúes são condcmnadas, ú quan- Ü SIl, VALL.\DÃO :-)Ias, senhores, era tal 
uO 'se"tmttt de oujeeto de aliment:u;ãu pu- o abatimento em que se achava a instrucção 
blica; os gcnel'os de consumo hoje, os ge- publica na provincia, crão tnes os escan
ncros que satisfazem as necessidades \H'i-

I 
<laias nO$ eX"me~ de pl'OfCRSOres <lue se de

mordilles da vida, devem vivel' Roh o rr.- clicnv:'lo no magisterio •. , 
gim<m da liherdade nbsoluta, afim de que () sn. L. SJlLYEnJO :-\.poiado, 
as classes as mais pobres não soifrão aR mi- Ü SIlo V ALLAlJÃO ;-, , ,em tal li relaxação, 
serias eas conseqnencias do privilegio, da devida exclusivamente, flóde-sc assim dizer, 
restricção, que são a elevngão do ]>re"o dus no cx-inspector gemI I aqneHa répartição, 
generoso ! tIllO qualquer nomen~:;"i.o seria I'ccebida ..... pol' 

Em homenagem pois á gl'nnde lei da li- todos de bl'aços ahertos! 110rque todos o que 
herdade do commel'cio, em homenagem .ú dc::;ejnxão era yêr fÓl'n. (1\ repartição O re
expericncia dos paizes mais cultos, eu pro- I'cl'ido inspeetol' ! 
ponho a revogação dos artigos do actual rC' 1 ~ão havendo, 'pois, como disse, factos para 
gulamento da praça do mercado desta eapi- , OColUSUI'-SC li aetual administraçiio, não tenho 
tal, os q~aes são emba,'aços :í l!herdade do IIl'itzões para "oHocar-me em opposiÇãO, a ella, 
commerclO do ge~lerO de primeIro. neeeRSI- ~Jas blmhem devo dlzCI' a v. cxc, o a casa, 
dae)e.; o, meu jll'0Jeeto tem a seu favol' I). ex- . qUI) nfio sou <Iaquellos que morrem do Il,mo

!penenCla do act,ual reg'uhunento desta eapi· I'C,; pelo governo (,'isadas); acompnnho a 
tnl CJ~e tem eXCItado clamol'ose queixas , prociSSão, porém de longe sem I"r., til' ópa" 

Ft!l\as c~ta~ pcq ucna~ con~ldcraçíH:~, en- ' " lNllldas . j 
• 
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Feito este pequeno p\'eambn!o, vou entrar que deixa pairar alguma, cousa digna de 

nft, mate ria ,do req uerimento que tenho de reparo em relação á administl'acão do SI'. con·, 
~ubmetter li considera cão da casa., I selheil'o Pinto Umn, pOI'qunnto'este ndmi· 

Se o actua! adrninÍstrador da p,'ovincia J nis trado", em seu rC'tlltorio, n"0 nos deoco
não tivesse titulos para m el'eco\' R.S · nossaR ! briu nstil~ vCl'd~dcR, entretanto flue 8. exc .. 
nlfeições e sympat.1liait, o I'elatorio com 'lue I agora, vein manifestal-a s !~ , 
:tbdu esta assembléa lhe grlingeal'ia não 'só I Ainda mais , s r. presidente, esta parte do 
aft'eições,. como recbnhccimento de toda as- .I'elalol·io de s . exc. é uma censura gravissi-
sembléa. _ , . ' . I ma feita ao thesouro provincial e á reparti-

O SR. p, EGVIHO :-Apoiado. ,São de abms publicas. ' 
O SR. B"NEVIDES :-Apoiado, apeza\' de I 0:'0., ", exe. sabe que á testa dn thesouro 

opposieionista; é homenagem á verdade. ! provincial está um cidadão muito honesto, .. 
O SR. VAI.LAOÃO :-S: exc. 'fallou-nos a , O SR, BENEVIDES E ovrllOs SRS. OEPUTA

linguagem da verdade, falloll-n08 com toda DOS :-A poiado .. 
si':lfl"eleza e simplicidade, .exl?ôz o estado i O SI!. V Al.LAlJÃO: --;' .. incapaz de tmnsigií' 
Cl'ltJco das finnnças da prOVlIlCla,<l de outlOS! com os traficnntes: e o Sl'. dr. Rcgo FI'cltas, 
ramos da administração. S. exc., logo no i a quem devemos render homenagem ]lor sua 
começo de s~u relatori", pediu a ,esta assem- , probidade e honradez. (Apoiados.) , 
blé!t energicas providencias. , i A' testa da repartiçfLO de obms publicas ' 

Para acudir, pois, ao reclamo do admi- i está um cidadilo,cjue n;;o conheço, mas tenho,', 
nistrador da provincin, é indispensavcl quc i clelle excellentes mformar,ões, l'elativamente .. ' 
eu venha faze I' um requcl'imento pedindo , á sua probid~,de, ' , ' 
informações . L q · SR. BgN'CVIDES:-E' intelligente elto· 

Sr. presidente, o trecho do relatorio de nesta. ' , ' 
s . exc, que mais contristou-nos é certa- . O SR. VALI,AnÃo:-Vejamos ap;ora o que 
mente aquellc que se refere ás finanças da I diz o reglilamento n ,'2 do.lO de Ah"il de, 
provineia,onde s. exe. di1-: (Lê) j 1861, fH·t., I ': (Lê), " 

« Muitas dezenas de contos farão entl'e-: [( E' do, competencin. ~o thesoul'o prowi,ll
gues 11 il,iversos cncnrl'eg'ados de cetradas : elal, no exercie io da jinisdicc,:lo contellciosll. ' 
ou de pontes , em ,Inneil·o,.FevCI·eiro ou ~Inrço 1 sobre os rcspõnsaveis :i f:,ze~cla proyincial. 

·donnno precedente, e nao só dClx:trao até § I.' Julgar,cm pl'lmClrn metancla nscan-
hoje de prestar contas, mas, ainda, nem tas de tod". as rcpnrtirões, empl'egados, e , 
ll!eras.inform~ções sohre odestino que a esses outras qt~aesqlle~' :pessoas, ou Tespon~[\vei~" 
dInhelros derao I I que tenha o admll11strado, ou despendIdo dl-

São, numerosos os . caSOR níuilogos a este i nhci:os . ou , yalol'es pertencentes á fnzcndn. 
naquelles ou nos nl'ezes subsequentcs.}) L provlIlclal, ou por que esta fôr rcspon,,,vel, 

Este trecho do relatorio de s. exc. contris-I e estcjão sob ' SUl> gual'lla; e bem assim dos 
ton-me muito: digo mais , cobriu-me de ver,· : que por 'qualquer outro motim asdevão pl'es 
gonha I ' ' : tar perante o th'esouro provincial, na fórma 

O que não sedirá dll provincia dcS, Paulo; i da legisla.ção em,vigor. )) , ' 
oque não se dir á do pessoal omp,'egndo nai Vê, pOIS, v, exc ., que aqUlllo que ncabo 
odministracão de estradas; o que nãa ~edil'á! de dizer tem fundamento;, não é possivel 

, nnnhngnt,p' ·do Pfoprio 1)artido conservador, que o digno inspector do theoonro nfi.o tenha, 
' porque, na malorp.rte, .!io taes emprega· tomado prQvldenc,as a rf\spm to de tnes abu-
dos des te partido? ' , 8 0S, 
, o. SR. B~NEvIDr;s :-0 que não se di"i' -S, C,.C. o ~l'. )Jn:side llto d~ provincia p~dc 
Igualmente dos ,governos ? em seu, I'elatono á . assell1b\ca qtíe dê provi .. 

O SR. VALLAlJÃO :-I'ermitta a casa um dcucias cnergicas sobre a recalcitração dos 
pequeno reparo. ' I encarregados de estradas on de pontes, que 

~, exc. não fez cxcepc[[o dé ninguem, i receberão dezenas de contos, e nem sequei' 
quando me parece r!ue, no· sen relatodo, a1-' prestarão infol'magões 80hl'0 o destino que 
gUma excep.ção devla fazer a respeito .. , taes quantias tivCl'ão; 

O SR, F, Di< OLIV~lRA :-,Apoiado. , I Assim, pois, sem mais observações, vou 
O SR, F. ALVES :-Sobre a rcsponsabili- oITel'ecel' á consideração da casa um reque-

dade. rim'ento, pedindo informações sobre as .pl'O-
O SR. VAI.LADÃO :-, " nivelando a todos I videncins dadas, qucr pelo thesoU\'o p"ovin

Como fez s. cxc" quem 'de hoje em diante, I cia!, quel' pela repartição de ob,'as publicas ; 
quem quererá se l'\'i l' a cargo de inspec tor de I porque a, inspectoril1 de obl'as publicas, é 
estrada, qual o hamem de bem que sc PI'08-1 qltem m:1I5 (hrectamcnlc, se commUlllca 
tará a I'eceber dinheiros pu blicos para obras ' com ' todos os cnc"tregados de obras ; é 
da provincia , quando, no rolatario des, exc. , I naquella reparti \,á.o qll e 8;;'0 recebi,las as 
os bons são equiparados aos mú,os? feria" em dupliclttrr; uma fi ca na repnrtiçào, 

Além disto, senhores, este topico impol'tll, r- oub'a é dirigida no govel'nO para dete , mio 
n~o direi uma cenSlII'a, porque o arbal ad- na" ópagnmento'da sua importancia. ' 
ministrudor da provincia era incapaz de di-I Por conseguinte, parece que nhi tambem 
rigir censura ao seu antecessor; mas como ha responsabili~ade" pois esta repartição 
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tem ObrigAÇ1(o de exigir dos encarregados de 
obras a pre"tação de suas con tas. 

Outra m~i~~ RI', presidente, não sei se 
v. exc. terá notado os clamores que têm 
apparecido em quasi todos oS jO"naes que se 
publicão nesta capital e na provincia, relati
Aamente ao máo estado das estradas e 
pontes. " ' 

Ora, quem nos diz que, em poder desses 
encarregados de obras, não se achem quan-

Não havendo. mois quem peça '" palavra, 
0ncerra-se a discussão, e, indo-se proceder 
á 'vota cão rccoshece-se não haver numero . .. 
legal de srs. deputados. , 

O Sll. PRESIDENTE marca a ordcm do dia 
17, c levanta a sessão' á 1 hora da tarde. , 

S' Sessâo ordinaria -• 

AOS 17 DE FEVEREIRO DE 1873 
tiaspara taes melhoramentos '! " P"esidencia do sr.vigario Scipião 

Acho, portanto, que o meu requenmen"o SUMMAHIO.-Observações e req,.erimento,d:o 
éstá no caso de scrapprovado' pela assem- ., . . Abranckes. 
blea. ' A'. 11 hl)ras da manhã, feita a chamada" 

E' apoiado e sem debate approvado o se- Bcbão-RS presentes oe.rs.ScipiAo. Valladi/)\ 
guinte: .. L. Alves, Ilicudo. Corrê .. , P. Egydio, A.rau-

, REQUERIMENTO jo. A. e Silva, R. Alves. L. Erne-to. M. 
« Requeiro que se peção ao governo infor- Furtado, Abranches. E. de Olivelr •• Celldo-

maçõe~ :, nio. Demetrio, F. AlveR. L. Silverio, Rodri~ 
1.0 Quaes os empregados de estradas e gueR Ferroi"8. M. Affonso. 'P. Edua,rdo e 

pontes que recebe,'ão dinheiros da provin- A. Ribeito Filho: faltlmdo sem po.rticipa-
cia, e recusão-se a prestar contas. ' çlio os mais .enhoros. 

2.° Quaes as providencias d~as pelos in8-1 Alve-se. sesslio. 
pectores do the80uro,"C pela repartição de I E' apoiado, e .em debate approvado. por 
obras publicas.- T"alladito.» i tlnanimidade de vOtOR. o seguinte: 

2' PARTE DA. ORDEM DO DIA i ,REQUERIMENTO 
DIVISAS i «Reque,ro que a assembléa suspenda a 

',E' approvado em primei1'a discussão o sessão, em s'gnal d~ pezar de que .se acha 
l'roJecto n. 75 do anno passndo, que, marca possu.,da pelo falJeCtlDento da Sra.D.Ame
diVisas entre as fl'eguezias do Arujú e Con- li •. , VIUva do fundador do ~lllperlO, e que 
ceicão do~ Guarulhos.' '''J'' nomeada uma commlS.HO de tres mem'· 

O SR. C. COELHO requer e obtem dispensa bl'()s p_ara d.r 08 pez~me.s a S. M. o Impe-
de interstício em favor deste pl'ojecto. rador.-li'. J.C,de A,au~o Abranc1,es,» 

. . POSTCR:AS' O ~R:' P!~E~IDENTE nümea para m~mbro8da . 
São npprovndas em prinleil'~i.discussão as I CO~UI!Sf>RQ de que ty8.ta . O reqllenmrnto ,08 

de n 2J de Mogy-mirim. ' ,sr8. marql1ez ,do S. Vicente. conselheVI) 
. REGISTRO nE ITAPETININGA M.no~l A';'toniO Duar.te do, Azevedo e dr. 

Entra em _segunaa discussão o projccto .João ,lco e8 de Almeida. 
n: 2 deste anno, que extinguc aquelle re- Levanta-se a sessão. 
glstro. _ _' ,I --

4» .... _ Ulhoa C.ntra :-'oTenho apenas I ' Oa Sessão ordinal'ia 
de offel'ecer, uma emenda a estc artig'o fa- ! 

zendoSllbstituil' as pahvras-extincto o! AOS 1.8 D~ FEVER~IR? bE, 1~73 
regi~t,·o, ctc.-pelas seguíntcs-tmn.ferido Prtsldeltc'a do $", "'garlo SClplao 
desde já o registt·o de Itapetininga para o SUMMARn.-ExPElllENTE. -Parece ... s.
Itararé. I P,·ojectos. - Observações do sr. Araujo -

No primeÍl'o caso os actuaes emprégados OROEM 1)0 DIA.c-- Registro d. It"l'"ti-
do registt'o ficaráõ prejudicados; entretanto n ing •. - ObservaçOes e additivo do sr. C"r-
que, havendo apenas transferencia do regis-I 9'êa.-Observações dó sr.Bmevides.-Indf
tf'O, elle8 continuaráõ a servir. i cação do s,·_ U; Cintra -Categoria de po-

E' apoiada e entra conjunctamente r,m dis- 'I v".ç!i;".-C"detr» de primeiu. letra"-
cnssão a seguinte: , Observações'dos 8rs. P. Vicente e A. e s~t. 

,EMENDA I ra.-Incticnc;ão do ~r'~ Benp..vidCf~. - ))ts~ 
« Em vez de'--Í'k\ desde já extincto ore-I c","SuS dos $1'S. Abmnches e Benevides. 

gistro. de Itapetininga, e.tc.-diga-se-.Fica I A:. 11 1>0i-"S 'da mnllhíl, f,,!t~ 1.1 ob.mada, 
desde Já trnnsfcl'lclo o regIstro de Itupetmm-I acha0-se presentes o." 81" .SeI p/lio, V.lI.dão, 
ga para0 Itararé.-U. Cint?·a.» I Benevide •. Bicudo. Corrês, P.'F.gydio, 

(Os srs. clrs. Benevides e Pedro Vicente l\ralljo, A. e Silva, R.Alve". L. Ernesto, 
pronuncia1"1i,o discursos que não recebemos). a, Pombo, L. Aives, M. Furtado, Abran

Não havendo mai~ quem pec" a palavra, oh"., F.de Oliveira, Celinonio, P. Vicente, 
encerra-se a discussão, c é apllrovado o ar- U.Cintra, Deulf'trio,' F Alves. P. Eduardo, 
tigo com a emenda. ' L. Silvarie. Araujo R. Filho'e Zeferino: 

Entra em discuesão o art. 2.° . falt.não sem participação os mai8 s6nhp-
(Os sr.s. _ drs; Benevides e Redro Vicen;,e re..' . 

prOnUllGlaraO dIscursos que não recebemos). , Abre-se 11. sessão. 
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E' Iídli e tlllprovada a aeta da antece Art. 4' ·EI)) V"Z de-ruas ladeirentes-di
gaMFIO-rllB,S de Iltdl~irss. den te. 

O sn, l' SECRETARIO lê o seguinte: Art. 43. Ao § 3' tlcr •• conte-.e- n;;o _e 
complltando ne~te nUlDero 0.3 e:-cravus rne-

EXPEDIENTE u d 14 or.-!~ e annos. 
Ol?FICtoS '_ O§ '7°, do m3~'rno Artigo, r;:uppl'iml1·p.e. 

Um do !::>8Cl'etarJO do governo, en\'iRnoo I Art.49. Depois rln~ palHVrfl!oi -- mnltn de 
Dutrq da eAmara municipal deS . .João Bap- 30~-"diga-Re-o .oito. dia~ de pr!Fà<J. -Sup.",. 
tista do' RIo-Verde, Rf'ompanhado de um prlma-@8 o reRto. ~ 
codigo de posturas.-A' commissão de ca~ Art.54. Acr(~~cpnte-"c-fic'\nd{). J'!ptn di~-
mnr8~ municip~e~. ~w, o dor,1O da C:18:1 oe tablli:-.W·il. ... !'!uj"lto as 

Outro do mesmo, reme,ttendo O do com"'1 dl~P{~!'llçÕe8 e penRs .119 t'!rt.:!81 do codigo 
mandante do corpo de perm»nentAlõt -ficam- I ('rlflnnal, ~endo con~ldend()::-1 C':If\O prohrbl." 
punhado de.requer.imento dÇls cffii·iae~ do citJS'-o jugo'de roleta etodus Ol:' (te cart"s, 
mesmo corpo, pedindo que ~CI1!1õ vcncirnen f'XCi'p!O ~ülo, voltare te. bvstOfl e outroiol cnr·. 
t08 fõl;f'jão eqllipllrRdo~ IiO~ qlle fwrceb~refJl teadol'l.-
OR officille! do ex~rcitoJ.- A"commissão de Art.Ol. Dopoi!': des pnlavrll~-denf'g.llçõl3s 
fazent!'",. de !j(!ençnfl-~Upprlfnf\ ~e 0. ref:lto • 

. Outro da camar~ da villa de Santa·Bran> Art. 93. Supprim.,se o ultimo periodo. 
CA, ~elDettef.\do o bl1I~~,ço e .coUtl1R de sua qnp. trlltli dA pen",f1o. 
receltn e l1e!ôl:p'.'ZIl.-A com !lI 1 ElS8.0 de cont!i~ Art. 98. Supprirna-se. 
de o.mans. R,,1ft das commissoP",17 de Fevel'eil'o de· 

OutrA <la camara de S Beuto de SapueR 18i3.-Alüetk;,'uz.-Colidnnio,,, . 
hy-mJrH~. enVI~U,~G,O ,SI.!U, coo\ig-o-do p'Jstu- Fica. ~obrc a mesa para entrar na ordem ' 
ra~·.-A ('ornml~~30 tle rttm:~l'''~. dos trabalhos. ' 

Outro da C1tmar,ft dI) Ctlpfw-~onito óePa- «(.\ commiRRãode c3mara~, a quem foi pl'C-' 
fanApaneme. eUY\I\ndo? reCelfa e desyeziJ sente o codigo de postnras da villn do Cr'u
par. o anllO dI! lC!73 " 187-1. -A' cororulsBào zeil'o, tcndo-o examinado, é ele parecer que 
de eont.IH' c orçamentos de CHmllrlttL Reja appl'o...-ado com as s.cguintes modifica~ 

Ot.üru da eamQra di:! ParHhybllnl', expor, ... coe~: ...-
do as .necessiJSld.'5~ do :-_611 uH1nieipio.-A' '" AI't. 2° § 3 ° Snpprimn-se. .. 
eommls.ão de f,z.end •. " , , ' AI't. 2' ~4,' Suppl'im"o-se "s paIavras-

Outro da enlll~rli d'\ F,IX!n1l. envPu1do ~lm e~cdvfto do 8ubdeleg'adq C de pllZ. 
codigo de posturas ,"-A' cvwmi'Rão d', ca- Art, 81. Sllppril~a·.sc n ul1Im:, pOl'te desde 
rnnrHfõI. onde (hz-de:=<~P,J!l1z0, etc. ate o final. 

Outro do or, AIlg.uHo Freire rln Sil\'., Al'ieJ10I elU). Snpprirn>to-se, 
dirl',etor do In;,tituto Sa:ltid.(l'l rem~~ttp.nd,~· A d. 1~± ~ 2.'0 Sllppdmn-se a n~tim::t par,te, 
um ex.emplar do compl?,or.iiu de gl'!;I.mroatiC';-> (1e~dc onde Idiz~além. do. camInho-ate o 
portllgUf'Z', c pedjnrlo qU'.~ l:I:j'\ adoptp.d· final. . ,_ 
WlS o"coJ(ts d}) T'fo.vincia.--A' L:nmmiHfto (h~ I S:.lla daR, cOf!lmisBõcs-, 1.8" de Fevereiro de 
iostrucçrlo ptl b1 j(·a. lBl,.-Cdulonz:J.-A lves Cru.z.» 

T"· ~ 1 nF.Ql'l~m)JE!'y'-'f:Y " ! Fica ~obl'c a mesa para. entrar na ordem 
Um de/I'ratj~:,sco 1I!'lnt"'Ho de Ioledo, mo-· dOR trnbnlhos. . .. 

> 

rsdor no dl;.tri(~to do ~jlpé. W·dín'!o p[l~q,::>- _ «A commissão de cnma.-rnR, a quem foi pre
gem para Sd.eirs., -·A' cúmmis.ão do esta· sente o codigo de posturas da camara de 0'
tlst,io.. , ç"pnva, é de parecei" que "t\ja apPI'ovado 

Outro de Joiio Felippe B:Hros, pedIndo com as seguintes.modificações: , 
Ql1'Af:f pllru ~ r{'lf\pr~ .de Ilfllll (~.~sa que ~lr· Art. 2.0 §§ 17, 18,19 e 23. :-\upprima-se. 
~,a de ugen~I.5:l do r~~!I.:tr() dA Horrcl:l,ba em Art. 3,0 ~§ 30 e 4.0-1dem. 
1:ünhy.-A (:vrnml~~~~) ~tr, fllze~ld.,,: Art.. 6,0 ~ ~n.-Idem. 
,nlltro do p,dre M»x!f[lIn,) .l,!'e Co, rê. d. Art. 27, QlIando diz- serão consideradas 
SilVfI, CApe!Jí.lO do Cullf'a'!(l, pedlnrlo nt:g- da. mnnicipalidnde-diga-se-!':ob mlllta de 
nlento de: Orl~r,(l:íIdl1.-:\·Ir.P8m& CD:tltTllF;8f.!.n, aos, fazendo~~e. o fecho por conta du pro-

T I" l' I 1 RE'PRESEx1' ."-<':.",0 1 pnctftno j e os ( o::_uos pc a. camHI'H, (e aru. 
Urll~ ,do~ me~afl0f;;(ln irHHn~)'U~e _dst Rant~ I em dinnte, HÓ 0, serão com a condição de fe~ 

cnsn de rrlJ~eri~ürílin, fie Sorni>Hb~l, p'?din!io cllo e de cdificncftO no Dl'azo de seis mezes, 
·3:0008 jJlira occorr,·r áf< dctOlpeznR do rf'~pec- findo o qual, l'eVél'teráõ?t cnmara quando não 

tivo hOHpital.-á' commi8,flo de fazenda. fOl'em "atisfeitas estas condições. 
P,\RI':CERRS Art. atL :::;upprima-se. . 

• A comrnjs~í'b d~ ("~,li1ar!\~, Do q1lem foi Art. íÜ. Supprimão-se as palavl'as-me-
presente o codig,) de po~turH.s OU-CnIDRr11 dico e cinlrgião. 
inuniClp.1 da vIii .. lI. P,e Inde, lendo ex"- A rt. lO!) e 1~3, Supprimão-se. 
minado o dito codigu. é de parecer que·"ej. Al't. 27 § 4,' Em vez de_contl'ibuintes-
o IDeemo subllll'ttidH aí di-cu""iio e.appr()v~- diga-se_pI'opl'ictarios e io,tel'essados no ali
~iío com as seguintes alt.rações ;' nhamento e Dlvelamento, .,. ' 

, 

, 
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Art. 145. Rl1pprímn-Re." Art. 68. Onde diz-imposto, etc., 50S, 
Sala dnR. commisRõeR, 17 de FeverClro de cliga-se-15H; onde se diz-em vez de dez~ 

187.l.-Celid.,,zio.-A hes C,'uz.» dig-a-se-5S000. . 
Yira ~()l):·o a me~;~i para entral' na ordem I <Art. 8'7. Supprima-sc a primeira parte que 

dos trabalhos. I trata dos fazendeiros. 
((,<\ commi~~;àd dê camarfts, tendo eXHmi-

r

i _Art. 3~. No· § 1°, em ve~ de 50$-diga-se·-
nado o COdlf!'O de postnrns da carnara da InSOOO. . 
villa clA.Jaboti"abnl. é de parccei' ql1c. sej" No§ 2'-·.on<1e diz·-l08, diga-se-5H._Snla 
o mesmo submettido á discussiio e appl'o- das eommissões, Hl de FeverCll'O de 18/3, __ 
vado com as :ütCl'f!COC::=! seú'uintes: - ; A 11'es C'r1tz.-CelirlU'itio.) 

A :'t. lJ. Em Yf'Z lie-nÚ; meio da rl1ft.--di- i Ficft pobre a mesa pai~t -entrar' na' ordem 
gn-se-:üé a diHtancia dQ dez T>almos. -_ _ idos trabftlho~. - -"; , . 

A rt. 4ft. ~nl)stitlla - ~c p810 seg'niide: i «A, commissií.b de contas, tendo exnnuuuào 
:r~:' flbRolntampnte, prol:ibit~o f<lze,"sc entc;'~ i a.s dn camn,rn 1lluuieipflL da villa de S.~ José 
rflmcntuR dentro lIn;.; 19-rcJ:u;;;, sub pena de I do Pal'ahytmgn., pertencentes ao anno hnan~ 
3JB de nlnlta c nito difl.<; de prisão par-n o i cei.ro de 1871 a 1872, achou conformes e re
l)ncri~húJ, que htl cow~ientil"', ou pal'tJeho. I g"ularfl~ c no ca,;;o de Sel'em approvadas. ~ala 

Ad,. C5. Fm \'8Z dcdizcr·sc - nil1guem~ das commi,.:::sões rIn. nSRemhléfl, 1'7 de Fev~-
comprnrú.-diga-,se-ninguem vcntlcl'ú. ! rniro de. hna.-.luiz Ernestó.-RajJllael. de 

A I't. 70. ACI'e~('entc-Re--silo jogo'S pl'ohi-I A'J'aujo Riqrú·o'Fz'lI(,o.) - , ,', 
hido~-o da releU'!, e iodos os de e:ll'Üt ni'io I Posto em discnssao, é ('ppl'ovfHlü. 
·lnGnrionnclo~ :'1,0 .. :ul. 68. O prop!'ictdi'io da! 'Ont!'o8dam~8ma coúlmis~~io opinandoqne 
en~a de . tRhob~em d,e taeG~ j.D.~, :i~rm (~n: f;~J.'EO _ oppl'~iadas·n.~ con!as das ca1?al'a~ das 
:n~lIltn deste art!go" flca .AUJeIto a~ {~lSPO:Bl- VI las de (~ueluz, 8.-.J08,0 do BarreIro, R~nt-a 
~:.O(l~;': r penas do ('Odl~roc;!'lmlIlfll, al't. ~Rl. B:l.rbll,l'a~ Penha e Parnahyba; e ps das cldfl~ 

Rnia dn~ eomrnis3õe~, 17 de Fevereiro de dcs de S. Luiz do Parahytinga, SOi'ocabfl, e 
1&'i3.-Alus Cruz.--Celidun;u,» :\8 das villas de Batataes, Belém do Descal-

l,"ie:1 ~'oh!'e a n1DSn pura cütlja!' na o.rdem i Aado c Sant.a Branca. . 
dos tn"t'~alhrs. ' _.! Postos em discn::milo, sào appi'ovado~ .. 

«(A· commissãn de camaras rnnnicípaoB, a! «,.\ commisRão do fHZ~ndll, n quem f 01 P?t3-, 
quem foi IH'csente..o codig'o de posturas de! Ht=mtc ct reprcsenta'(;ão da camara municipal 
CnJlll'ü, é de P:lJ'{)('Cl' que seja o mesmo np-'; da capit.al, em que' pede alltorisação a esta 
pl'ovndo com ;;R a)tDra~ües sC/2'uintcR: f aSRcmbléa para contl'nhi~' um cmpl'cst.imo de 

No ai't 8', em vez de :30 polmos, dip;a·se- i 150:0008, afirrr de appli .. :al-os em ~l1~gentes 
lO p!llmos, \ . . . ' i melhomJT,entos, é ele parecer qU.G seja atlcn-

No nrt. 13 substitua-se o finn], que diz-.- : dil1á c approva,cb. n !ina. propoRtn; e para 
ou, dez dias de V!'isiIo-por-oitó dlasde'l esse fim oiferece o 8cgninte"pt'ojecto: 
pl'ir.:.n:J.· : N .. !)] 
~ t;l1pprimR-.Qe nu ni't,,15 () fjnal~ que diz-e j «Art. 1.0 Fica. autol'isada..a caúlara. muni

BC fOI'em eTl,contnldo:.:.;, etc. ! Cipfll da capital a. leva.ntal' um ernpl'cRtimo 
'\0 aI'!. 111, onde oc diz-o dobro na in- I de lGO:OOO~ jJam serem applicndos em melho-

fl'::1C'ção-dig'fl-Se-JO},& .na infl':.lc<}ão. . , ramcntos municipftc,s. " . , 
No fll't.24 Ruppl'ima-sc t.odo o llnal,(!ue Al'k2.o O jUl'o que pagar da quantia cm~ 

dj7.-~ll{o~1 de ser p"cso, ete. i IH'estada não Rerá execdentc n}U pOl>cento. 
:-':uppi'1m:'l-~C o art. 27. ! Sala da,:;;; commissõc~, 18 de Fevereiro de 
O nrt. 32 fique rcdig-ido pelo modo seg'uin- i 18'H,-A b,."uchetr,- Ulhôa Cintra.» 

te! o~ cnl'1'ds que passarem. o rio Cubatúo' Dispensada a impressão, . a l'cquenrnento 
p:-lg'D-.n\õ. lS cadn, '1.ilU, excepto se forem .do i do SI': P .. EA''ydio, fica solJ1'C a l'P-esa para en .. 
l?lllnlelplO c c::;te.J~() ernpl'eg'ndos em 8.81'VI(;0 trar na ordem dos trnlHllh(;.s. 
de l:n'ou1'a, S:'l.k dns commibsõc:;;, 11 de Fe·- A comrnissfí,o de estatisUea, tendo prcs~' 
Yc:~:i,'o de J87:t--Cdit!i)'llio.-·"Ahes C'J'?,lZ.l; j fado sua nttençãG á rcpl'esentn'~:ão closmol'a-

l' H'a s()1):'e a me:,,;a pura cntnu' na ordem: clores ela frep-ue:t.ia de T\os~n. Senhora da Con~ 
clCS"tl'(1 balh os. : (~eicfi() de 1tnqucl''y , prn q no pedem a m ud_ança 

.(( \ com"'r~i"são 'de eamaras, ~endo eX!lllli-1 da B~do, (h, mesma freguezia p'~rn a mal'g'~m 
n"do o GOu1p'o de postUl'aS da vJlI" de ['!l':>s- do nbeIrão d'O ltaqucr'y, cnmmhodo l\l?
::;Qnllng"H, é de pal'ceer que ~eja. o mc;smo ap-! Chlro á villa de BJ'otns, é ele parecor quescJa 
pl'o\'ndo com fl~ 'st;gnif!tcs alterag0cR. ! adoptado o seguinte projecto: , 

r;' j't: ~5. Sl~ppnmft.o-se ns palavras---'·por: . . . N. }j2 . 
·eaLlíl lnfrnctnr'. Art, unieo, A f-iédl'! da'fl'eguezia da Con· 

,\,'y" 3L Sllbstitll"-S~ pelo sep:"inie: ]0." r:eição de Itaqllcry fica desde já transferidfl. 
pr-Ol11bdw tet'-se dent.ro da po\'oaçno g:ldo,! p~l'H a marg'em 0.0 rihei1'fio do Itnqucry, cn.
extrpto Vfl(~CRR <ir, l(~itE'~ corntnnLO que. ~1~jaG: minho d~ H . .Infio do R!!')-ChHO pnl·f}. n vill;:t 
bem mansHs, sOl) pena de multa de lO~O!)U. I de Bl'ota.r:.:, no lng-ar em qne se acha a nova 

~ ,'t., 40. Na ,seI!UJ,ida parte, em ve~ de- f capcllll e um nucleo de povoação, 
-iOS-dIga s~-30~OO:J, !' Revogadas para este fim as disposições enl 

,~rt, 40. tiuppl'lma-se. i contrario. . 
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Pnço da assemblóa legi~l:ttiva de 8. Paulo, de 1866, e 11.102 de 30 de Abril de 1870, rela
J7 de Feve:'oiro de 1813.-AfúnoeL41t""so.- tivas ao encanamento das Og'unH da Clmta· 
Ze(erjno JIJ1:qe. I'eira, e qU'}'lsqtier out·ras disposições em con-

Aimprimirpara entrar na ordem dos tl'(l- trario. . 
balhos. o o - o o o Paço da assemblén, 18 de Fevereiro de 18n. 

PROJEC'!'OS' -Pedro Vicente. . 
:'lão'j.ulg-ados objcet.o de deliberaç1ío, c vão ' / N. 38 

a lmpflmlr para entrarem na ol'o.em dos tra- RequeÍl'o a retirada do projecto que offe-
balhos, os segtiintes: . . reei, sendo substituido pelo seguinte: 

o • N. 33· / Art. 1.0 Fieão revogndos os artigos 18 e 
A assembléa legislativa provi'nci'll de- 20 do regulamento pam a praça do merendo 

cretá: o o, da capítal, de 7 de Março dc 1b72. o 

Art., L' Sempre que houver pl'opostas o Art. 2.' Fiefío sem vigor os arts. 3' da re· 
para as construe',ões das vias ferreas ,bt 1'1'0- solucão de '27 de M~,reo de 1872 e o :ut. ;H do 
vincia, nas quaes se prescinda da g'arantia regulamento de 7' de'~!ai-ço do mesmo 'l.nna. 
ele juros, OSfl"-S sel'ão preferidas. Art. 3.' Fieão revog,tdas quaesquer dispa-

Art. ~o Ficão revogadas as disposiçÕes em sições em contral'ÍQ. -
contrano. 8. Paulo, 18 de Fevcr8iro de r&7il. -Jusé 

-S. H.- Paço da 'ftSBC1~blóa, 18 de l"?evernit·o Ma~'ia Corj'êa de Sd e Bené'vides. "" 
de lR73.-- A/)"anclus,- Valladao.- Ara"),, O sr. "',·au.j .. (Pela ordem) ::,-SI·. prcsi.' 
Ribei,.o Filho, - Ruilrig"es Fe>,,'dra.-Lniz dente', os inconvenientes qucl'esultão da de· 
p'?rnesto.-cFe,·reira Alcts.- ftodri,ques Alves. mora da'lIPprovação de posturas munici· 
-Paulv E,qydio de OCiDti9'tl Carvall!',.- TflMà paes silo gl'aves, pois 'lue, sendo elIas me
Cintra.-J. M, .C. de 3d e Bmevitles.-A C. didas de interesse local, propostas pelas mu· .. 
de Almeida e Silva·.-Cdidonio.·~Ped,·" Vi- nicipalidades no intuito de proverem de' re-
r:ente. ' medio as necessidades que se' manifestão eh1 

N.31 ! seusmunicipios, compI'(!hend'e V" exc., q"ue 
A assembléa provincial de H. Paulo de- a sua discussão nã.o póde ser procrnstinada 

(~.:'etn. : sem grandé sacrificio dos int.eresses mais 
. Art.. unico. Fica creada uma escola de pl'i- vitaes dM localidades. .-

meiras letras, para O sexo masculino, no Tendo as camarns lnunicipaes competen~· 
bairro do Curralinho, distl'ictode Santo .~n- cia para deliberar so))!'c assumptos que têm 
\onio d" Cachoeim. I'cloção com a segurança publica, e podendo 

Paço da a~sem,hléa, IR de Feve"eiro de propô)' .mcdidas tehdentee a melhorarem o 
I8'l'3.-Ferrezra Alves,- va.lladl70. seu estado sanitario e a garantir a commo-

N.35 didade de se\ls municipes, é evidente que a 
A asscmb1éa legislativa de S, Paulo de- demora da adopção dessas medidas por paI·te 

Cl'e-ta: tia assembléa provincial trará graves emba-
Art. 1.. As divisas de Silvei"ts e Arê"s, I'aç'os á administração municipal, e a eollo

nos Campos de I,locaina SCI'ão as seguintes: carlÍõ na impossibilidade de cumprir com 
P:·in.cipiaráõ das cabec~i~~s dobraço esquerdo os deveres que lhes são impostos pela lei, e 
<lo 1'10 Itagaçaba, segmrao pelQs alto<l'"da BD- I de prestar aos respectIvos mUl11ClplOS 08 
caina até a lIasccnte do rio da Yar7.lnha; se- bons serviços que delIa se deve espcl'al·. 
I)'llil'áõ por este abaixo ali; o Parahytinga, e Não foi esta, por (,el'to. sr. presidente, a 
depois por este llté fiS divisas de Cunha. intenção do legislador constituinte quando 

A "t. 2." Revogão-se as disposiçõeS'em C011- tornou a fOl'ça obdgatoria das posturas de-
Irado, pendente da approvação das assembl"ns pro-

Paco da nSKernlJlf>a, 18 de-Fevereiro de h)73. vincias; o que se teve em- vista foi tão s6~ 
-Celidimio.,...-Alu" C·l'l<z.-Rod,'igues Alves. mellteconter o podeI' IIlunicipal na ol'bita 
-Abranckes,-Paula EdUArdo, de suas attribuições, de modo que se eonser-

o N. 36' vasse sempl'e a harmonia que deve existir 
A assembléa legislativa ,provincial de s.1 entre a legislação rnítnicipal e as lms geraes 

Paulo deel'eht: o o ! e provinciaes; pois que v. e~c. sabe perfe!-
,\ rt. 1;0 Fica crcad,t uma. c"deil'a de pri-' tomente que da parte das camaras mUl,llcl

meirn~ letras para o sexo feminino no bairro I paes ha uma tt:ndencia muito pronuncutda 
dos Pinheiros, .. . , i para c:,cedel'cm os limites de suas attrib~li-

JJevoll'ão-se as dl.spo",ções em contr"no. I' cões C H;vad,rem " e'pherrt do l~odel'legls-
Poço da assem bIca, Jtl de FcvllI'e,ro de 1813. ,'ÍatIvo. 8e attental'frlOS para os d"'el'sos co-

--Luiz Alves. i digos de postUl'fiS, que todos os annos são 
" N.3i ! submettidosa rios~o exame, reconheceremos 

A fls~ümbléa lefrislativi.L lil'ovinehl dn s. r que e!les todos cont{~~ _dispoRições que estão 
Paulo decreta: 1 em d,ametral cpposlçao com nosso pacto 

A rt. unico. Ficão revogadas as leis n. 2Q 'fundamental e leis do processo civil e cri
de 8 de Abril de 1857, e art. ~5 d" lei n. 27 mina!. 
lle 11 de Maio de 1859, n; 72 de 2(lde Maio Não exijo, SI'. presidente, que s~jão sa, 



critlcados á~ ·di'cu.sões de posturas muni- tivo ao projecto, porque 8cho,-o incompleto, 
Cipn.eA projectos impoI·tantes que traduzem não rcmedía as necessidades que temos em 
verdadeims nece • • id"des publicas; o que vista. . 
acho inconveniente é ' que sejão po,t.os á O Pirituha, porém, como dizia, é rio de ' 
margem projecto, quP intel·.essão immedin- altas 'ribanceiras, não é vadeave! em porito ' 
tamente as 'Iocali(fades, para nos occupar- al/l:um, e por conseguinte proprio pal'a re
mos com outros, cuja discussão p"dia seI' ceher a collocaçáo do regiAtrQ,; os campos 
a~indn sem p"ejuizo dos ', interesses da pro- que o orlão são ferteia, planos e vastos e 
vlncla. convenientes á nutrição ·dos animaes que"se 

Não qnero com islo dizel' que !tO tapete tein de transportar ; sendo que no Itararé 
daA noss~. discussões te'lhão vindo projectos não se dão taes condições. . . 
dest.a o"dem: estou intimnmenteconvencido O Paraná estabelece" além, e juntou ao 
que a assc.mblén provincial de S. Paulo tem ·Itararé, igualmente, o seu registro; se collo
sabido mantel'-se na altnra de SUa missão, c'l.I'mos a nossa (epal·tiço publica áquem,. 
conservando-se indiífercnte ú luta dos inte- tlcaráõ approximadas, e poderá haver at6, 
resses indivlduaes encontmdos, e tornando'" contlictos e rixas ente os tropeiros. (ApOia· 
sc verd Arleim interp"ete dns necessidades dos.) . I 
da provincia: o que desefo, e para o que em- Por outro lotdo, parece-me que o registro 
preg'arei t-odos . os meus esfol'ços, é que os não deve ser po~to.no Ital'llré, pçrque pare- · 
Inte resses da minha localidade sejão co08i- cerá que a prC>VlIlclade S. Paulo Impõe sobre. 
derad os pela assembléa p)'()vlIlcial do mes-. productos de outra provincia, o que niío é 
mo md~ P?r que o ~iio M de oilVos. pontos constitucional; entretanto que se collocar
da prOVInCla, e POI'ISSO farelo segulIlte pe- moi-o no Pirituba, ji\ existirá uma extensa 
dido a v. exc.: ::lc a iIll1stl'ada commissãn zona em que. por ficção de direito ' suppõr
de call1a' as já deu seu parecer sobre o pro- se-hão pi'Orluzldas as tropas de al1lmaes. 
jceto de' posturas que foi ,remettido a eRta A flcçi\o não deve impressionotr a 1l8sem
Rssembléa pel .. c>tmam municipal do Am- bléa, pOl'que em direit.o hll p";ncipios basea
pltro em 1,,71, rogo ot v. exc, a bondade <l o, dos em ,puras e s imples ficções. 
dal .. o pftfl\ a ordem dos nos.os trabalhos de O nobl·e. autor do projecto provavelmente 
nmanltã, fi.fim de ser elle appl'ovadó antes de não conhece fi topog~aphia, e por i~M, to
vil'cm no debate os projectos de leisannllas, mando as suas noções em informações que 
que, peln sim magnitude, devem IJreterir lhe derão, julgou quc era convéniente o es-
todos os outl·OS. " -tabelecimento do registro no rio Itararé. 

Se" honrada com missão aind>t não deu Não convi'm, sr. preside"te, que o regis-
8~U parecer, v. exc. terá a bondade de soli- tro seja estabelecido no rio Taqu"ry, p'orq~e, 
cII·a l-o com tempo de seI' .apP'·oyado nesta apezar de não ser elle vadeavel, todaVia, dls
sessão RqTlelle eodigi> de posturás. tando um qll,tI'to de legua da Faxina é bem 
_ O SIl. f'R&SIDENT" tomará em considera- p"ovavel, se nãn certo, que o destacamento 
<;ão as ohservacões do nobpc deputado. .que se postarp.~la proximidade em que fica 

• . .. ' , da povoação se torne indisciplinado. . 
ORDEM 1;>0 DIA . Om. o rio Pirituba, corno já disse, distan, 

llEGlSTnO Dl< l1'APETININGACea-r,c da Faxina .4 leguaR; conseguintemen
E' ap'provado o al·t. "," do projecto n. 2, te, me parece o ponto mais apropriado para 

que exhngue aquelle registro. o nosso intento. 
O ar't .. <lo é consirlel'ndo p '·ejudicado. , NCRte sentido, pois, vou mandar á mesa. 
4) s .. . C.,,·,éa:-Sr. p"cRidcnte, qlu\ndo um additivõ, pal'a ser considerado em oc

. se discutia O RI·t, l° do projccto, 'cu occupa- cas ião opportuna. ' 
"I! fi presidencia da assembléa, e não me foi E' li poia·lu e tiea ' ·l bre & m~' p"n Rer " 
'dado tomar partc no debate. . rli~"utirlo com O projecto. qUAndo fôr ' este 

Conheço os lugarc" 'luc nci'ío além da êi- ""jeito n 3' di8cu":Ac, O _.guiotc 
dado da Faxina; conheco o Itararé: é um AUDITiVO • 
rio encaixotado entre vasta extensã.o de pe- • Art. - Sem embargo do que se di.põe 
nedos que corre por accidllntadas p'tI'agens; Od ultimll parte do art. 1°, fica igualmellte 
OB seus arredores são e~tel'f~is, e o Itul'al'é I ~ o ' g()vern;:> autoriRado B est~ .belecer" o regis
fórma o limite da provincia de S. Paulo com t,ro no rio Peritnb:t, ou oude melhor CeU-
a do Pal'aná. . vier. - Co,·?'éa. » 
En~"e o Itamré e a Fnxina Ita dou&. gran- Entra em discussiio e é opprovado , sem 

des I'~OS, que não são votdcaveis: o Taquary, debate o .rt. 4". 
que Íl ~a llm qua,:to de le~lla além da Faxina' ·1 Sendll rODsider.d. prejudicado R 1& parte 
~oPlflt"bn,a41eg"as.Estei prirreipalmente, do ort. 5', ontn oro dis"" •• 1", a 2' parta. 
e. optlmo . ponto para a collocação do re· (O Nr. Benevides pronunciQu <Im discurso 
glstro. que nfio receQ~mo • . ) 

O SIt' ,PRESIDENTE :-0 que está em dis- Encerrada 1\ discu8sllo, é rejeitada a 2' 
cu~são e O '\I't. 4.' ' .. parte do artigo_ . ' . 

O SR. CORRÊA i-VOU apresentai' um ªr;ldi- f~na o projeçto '?~ diM\n~io • 
• 
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INDICACÃO 
o 

E' apPl'ovada em 2:.1 discul3são a 00 sr. U. 
Cintrn parà ~e reurcsont,ar ao p.)der le;:;isla
tivo g:'i';d r;nbre JÁ conv:~ni8IiCi!l de ~}e nbolir 

, I ' ' " \",~" '("'"1·'1- ",""'1 D'"' "",","l'''_'~-,;-, ( ,.\.-,,,,- ' .• , Ó'- ,,:"> i'''''' '':' ,,;.,1.:'«\\..'_" 

C'\'I".'(")l(]A " D'" 1""(),\"")"'-' _ L •. tI .•. ü.... ~. ..) . '- 1." 
• 

Entra em l;i dj:~eIL.,siw o PI'('j:>,c:t,) n. 2 d:'-
Hnl, q\lt~ e:~taLJ(:!ecG a:s condi~(ic~) \');,,':; lllLft 

p,)'',.'OflÇii.O ser c!(n·;~d:l. dD C1 Ít'w.'riil. 
() SR.. /1.Dn .. 'I.1''::Cí}w; nota nlg-llllla:, orni5~Õ.3S· 

no pl'Oj1!"Cto, e aguarda. n 2.3 disC\l ... ~'.à,) parfi 
"olfel'eccr "algumas emendtlS cornplet!lndú -o. 

Encenada' a discussão, é fi ppl'ovado o 
projecto. ' 

CAD1<:lHA DE PUDIElilAS LE'l'tUS 
Entra em la diRCUS:';1O O projecto n. 21 ch 

,:inito pnssado, creando lima cadeirél de prj
'InOHaS lctrus no brtÍl'l'O do ItnqU\!I',Y. 

g' npoia-do e posto em dist!nssuo o se
gninte, 

, HEí')üEunlEI';rO 

(( H..~~qtleil'o que o projecto Bej:l remctLidn 
(t comiJlis~ão de instrucçflO publica. - .11-
me'ida e Siha.» 

O SI\. Pl~DllO VICENTE enle[I')" rJ'I" "ai'"' "V-'''''r ~-

crcar c;;doira~l drJ prinH1irus letras úingttem 
mais cnmpetentc do 'que :.l ea~n, A corrj[ni~.
Rào compõe-se npeni1s de·trc,~ tllfllnGrt_:~. i.r. 
p,,:s,~a q~.i.e n. nSSCill(;!('<"l. tem :~.6, flll!~ podem 
ml'lhol' conhecer d~"t.'lS e outrn:-l neccssic;a
dl!;l;. O,., ilutares do pi'ojectn podD'-n .• Lu' n.s 
(!xp!icaçõc:i pl'ceisl1s para jnstiii']:11o D u81í 
h,:-tltf .. SO arespeito. Não llcha, P)i~l IlCC(~S-· 
f-,;.~,i0 o reqllerimento. 

, 'I -r. # •• ~ . '"< . (;) :r;;,~. iil ~u' ;:'~':~-ill 't, .."",h \r.:\ -: -- ,:!I', rr'nsl-
,)"['1" '·,"11' rI'..'I' '1' "XII'('(·""U-"~· 'I l} ,., "'c'"b;;{) -' • ".', • ,.', {-"> <:;, •. (., '"",,) ,,{,... 

" do se:' s;)li\.!jt!Hla~l ptd0 !louro (~ojJu~:~do q:j{~ 
tr.~ pn~(~(~,Inll: () IJlcn r('q!li~rimcrll') C."iUI fUll
t"hu!o DH prntic:l, s()~~:Ji.h rH<>tn. ca'rl, di! ::;0-
rí}ln 0.9 proj0.cto~ dn erCn(~ÜDS de C~,d:1ira:-< 
suurnettiJo5 a. considcraç::>..o da CJ!lnOidf'Ü') de 
in~trl1eç.io puqlica. 

O flobre ôeputudo não podia, portnntf'l, OH

'tranhp,r que em relação fi est.e pl'ujecto Ctl 
fileS~C o rt1qllel'inHmto que ~e discute: por 
que tem sido este o expedionte tomado peh 
a~Fcmolé!L . 

O su, P. V1CENTI;; : - M9.1l não nclIo razão 
p~rn. tomal'~sc e8~18 e'ipedien te. 

'O SR. AUlElD,\ E SlLVA: _.~\. r<1zao é cstn : 
que fi eommi...,~ã,) está illflis no coso de co· 
nheC01' ns ncces~idadeH I'elnt.ivn:.l á i r,;5tI' 11 CC<l\ 
pnblica; {18 ~latf:;r so c\Juvi~m ou n~:io a erên
(:;-10011::-11 ppl·882i'l()'lle~;tn. ou dr~fltH,:lh c~dtira, 
p, n~~iOl :q:rmI8I1tar um projeet,í) ~rJlTfll, com-
pibndo todos OR 1I1nis, ' ... 

O 81L F. DE OUVEm.-\. : -- A (','·mm i~:;;S:) ~Ó 
pódn dizor !lual () nun1(~ro de t'rt'_!13ir:::·: CX\~:· 
tt',nt.(~s l}r,'::lc ou nrpl\'lle l\lfUt!', 

O SH, AL"'IETD.\ E SiLVA ::·---t':is ~dJi ; PÓd'~l 
fH)rt:1ilf/J, RilbcrsC(;(in-d·1l.1 onll;'í) ~~ \'l(~~e:\{1 

de o\Itr:\:~; é 81111 Cj~if~ f;:~íá no n:J~() (1q nfH:: 
()ijenb~r. n ti"l.nto quo. t.e!n-St~ runcttidc 
(~On~tHlit,:~menf:n para sua. pas1,a prp.i"í;.tl)[~ 
dc,t- O") "'_'.t .\eln. 

Outra consideração que me fez estranhar 
o procedimento do nobre deputado foi a se
seguinte: o honrado me'mbro apresentou 
urn prnj'2cto supprimin(lo cadcir·e.s om cortOR 
'II()""·-e,·: I' c,··:on'·,lj'!_'I·~ P')\ ('ut"O"' c"t- pr,)-'n'" - 'V'" , 'o' -"".' '''', '" <:l 

j','.c·U) Li remel,tido Inmbern á. eommissão,
!):nit que 1 para eila dizer-nos se era. ou nüo 
(:oní::"',niente es~a IDcáida propostf;l p(:-10 no-
hT,~dnpnL:Jdo. -

1\J!"tante, neste m(~amo sentido Q que eu 
rM]uoii"o que o projecto em discussão vá á 
commb-:üo de instrucçã'O pllulica 1 pfl.ra que 
dla no~~ csclarec!l e DOI. mostl'e a convollien ... • 
cia ou ioeonvenicncia. da crescão desta ca-
deira. " 

Não havendo mais quem peça à palavra, 
encerra~se a discus~ão c é approvado O -rc
queriw8nto. 

, 
INDICACAO • 

Entra em 1:1 discussão fi do sr. Benevides 
para. se I'üprc<::cntar ao poder legisbttivo ge· 
,"I contra (,S avi 'o. dó 13 de Junhodc 1872 
o 1" de Fevcre'ro de 1873. 

10,,' sr", Abranches e 13cIl8Vide" pronun
(!ial'uo discul':-:os que não recebemos) 

Não h~vcndo maiA quem peça a pülavffl, 
E'nC~Hra'""sc n dis(!ussà:), e, inclo-3o proceder 
á VOtf1Ç~lO, reconhcce-;'c Ili""lQ haver ca~a. 

O SIt. PnEsIDE;...n'E marca fi ordem d) dift 
~,rg-nint') a fevãnta a se::§i"w ás 2 J/2 boras 
dn tilrtit'~. 

, .. 
reU!HaO 

,\()S 10 n1"; FEVEREIRO DE 187:3 
PreSidcilcia do .51'. Scip'ião 

A'flll llorJ!:õI d:l manhã. feitn' a chamada, 
a~hfio-'~(l prcsenfes os RrR; Rcipião, Vallr.
(:;-\1), L. ;\lvc~. Domctrio, U. Cintra, r. 
]" ( '1 A~' l' i O" , I S'/ !';.!unrõ,o. j'. l!"-)n;-,(), '. {J lIVCl:'a, " .... 1-

V,.:r'iD, Celido:!io, D~n{~villc~l F. AJve~, ~T. 
Fllrtndo, U. Pi.\Tnoa, Corrêa, BICudo; Aruujo 
e A. e Silva; faltando uS mais senhores 
sern partieipRção. 

O sn. PRE,slDE:'\TE declarrt que ni'io hageR~ 
suo ~HJ( faltll de n~lInoro legal edp'p)j~de 1n,~ 
vradn ~ npprovada. a presente nctn, da I.lI:lfh 
a ordem do dia seguinte li mesma que vi
a hDnhpnruj0. 

, 

AO,~) ~,~ DR FEVEREIUO DF. 1878 

Presidencz'a do S}". ri,qa1'{o SC1f,:ü"'io 
S U ~l)'I:\ H,IU. - EXPEDIENTE. - Pn rcccrCH. -'

Proipeto,-E~ltrada de ferro d~ S(1rDr~'1.tn. 
-O";Sr1'tt/'{'{/ps c rcqll,c?'i'liwn!o do 81'. ]jCllt:-
1'irles.···-Oi~DE\I DO DL\. -- ]4;-;;trr.dn do 
fRl'rO Ih H.io C!nrtl.-·'- VObH:ilO da indica-, 

c\F) di) ~r. B':Tlevidüs. D.~cll1rnc~o de voto_ 
• • 
-Fl'cgllrzià ua Appar(':cid,rl. --Tl'anRferen
eill (J;,~L!z·~.n\-1:Js.·-Corn()rc:-t de Aréa~.
Po.stnnt:.; de HI·otíls:.-K~t,rada de ferro no 
13 -1 rPl!1 a! . - j) iscn'l'sos dos s?'S. Bcncnüles, 
F.de Olireira, 1>' •. 1Ive8 eP,.Rgyclio. 
A', 11 horas ela manhÃ. foita li chamada, 

• 
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nchão-se presentes os srA.Scipião, Valladão, 
L. Alves, Benevide., Bicudo, Corrêa, A. o 
Silva, 1'Í.Alvos, L. Ernesto, n, Pombo, Zo
ferino. 1\J. Furtado, Abrnnches, C(dido!)io, 
TJ.Cintra, Demctrio,:\1. daSilvfI. F. A1vi~~~. 
P. Eduardo, L. 8ilverio, H. Ferreira, 1\1. 
Aíl\.H1SO, P. Egydio, Araujo, F. de Oliv8ira 
c Araujo R. Filho; faltando sem participa
cão os mnis Bonhores. - Abl'e-FC a sessão. 

E' lida c approvndu a açta da antece-
dente', 

ponte sobre o rio Jaguary .-A' mesma Com· 
, -mISf:ao. 
Outro da camara de Mogy'das CflJZCS, cr.

vínndo nrtigos de posturas. -A' cornmis~ 
8ão de carnarns. 

Outro dn CiLmnra de S,IUtO Ami1fo .. r.XpOl1':' 
do ?,.8 necessidades d~ seu Inunia-ipio.-A.' 
COtIHD.i~s~ode f(\zenda. 

Outro di! rneSllPl camaTa, remettendo as 
contli.s de Fua receita r- de~peza no ànno fi
nanceiro de 1871 fi 1872 e orçamento para o 
de 1873 .. 187'1.-A' commi8süo de contas e 

O SIt. l' S}:CRETARIO lê o seguinte: orce.mento de camaras. 
EXPEDIENTE . Õntro do juiz de direito da comanea da Cfi-

Ol'FICIOS pilal, representando sobre a necessidade d. 
,Um do secl'etario do governo, enviando assembJéa marr:nr uma gratificação ao 8RM 

o da ca'rnara de SuntoF', aCDmpanlwdo do crivâo do jury c execuções eriminacs, pelo 
balanço da receita e despczn do nnno finan- excessivo trabalho ex-ameia ql'lC pr)bl'e eUa 
cairo de lS7l a 1812 e orçamento jpf>ia r} rie pesa, fi exemplo de outra~ ns!!ocmlJl('A~.·-A·B 
187H a 187L·- A' commi~·!f::{;o de CiJr:tas de commissõcs de constituiçi"to c jm_t:ça e dH 
carnarns munieinacs. fazenda. 

Ontro do meHi~o, cnvir:.ucto o dn C8mnra Ontro(ta mt1;1:l da. santa CfUfâ· do miscri-
de Car0gnatütu-bfl, expondo n~ llecegsidarJes cor;lfa de S. RUqUd, p,edindo um auxilio de 
do seu rr,unieipio; - A' cOOlIDi"EEo de 41- 2:0008 para SeU hospital ,-A' commissão de 
zcnrla. f'azctldr..· 

,Outro <lo mesmo, enviando por cópia o' OUtl'O da eamara de àlogy das Cruzes, 
aeto pelo qual o exm, governo abriu no the- enviando uma'proposta para" vencIa de um 
Houro o credito de 1:600#, par<\ oeeorrer ás terreno de sua propriedr.dc, denominado da 
despezas com o encanamento d'agun. para -Ucssnca-A' ·commissão de Cam!ll'as. 
o recolhimento de S~mta Thcrrza.-A' com- HEQUERlMEN'l'OS 
ràissHo defazendll. _ Um de Fr311ci~co Ignncio de Almeida, e 

Outro do meRmo, cllvianuo o do adrninií::- ontros, pedindo passage~ do ~~ll. sitio
trador da barreira do Cubat<io, sollre" De-l Tymballva -, do rnuIllcipio de' Porto-Feliz, 
ceBsidade de concertar-se a' cas" em que I para o de Soroeaba.- A' commissôo de es .. 
funcciona. a rn{'.~'rna b:ureira.-A' mesma tatistjeu. 
rommissão. Ontro do LOlHl~nço Harbosa de Aralljo, 

Outro do mc:n;lo, commllnirando que o pedindo p::t::;F<~Hrctn de t'{JU sitio, do districto 
goverrio Ilbriu um' credito de l:G;)21~f)OO\ pena de ~Iog':y das Cruzes, P1l'H a fregueziil.dc Ita
pngan~cntl).a Joaquim Hbert\) d(~ Azevedo quaquecctuba.-·A' rnrsrnn c~ornrni~f.'ft(]. 
Mnrqne~. pela imprcRsi"1O da collccç~io de Outro do bnr}:o do T\eté e eoronelJoaquim 
loifl de 186ü.-A' nH~pmn~commiRsflo. Sertorio, pedindo priviLegio, ~~m. ~~rantja/ 

Olltro cto mesmo, T'oi1lettendo o (],:,. CaJ~l;l- I dejIHO!~, paro uma Unha fel'T'ca clt: bitoln 
ra de Al'ên~, j)f'l.dinLlo :.). prorogaç~i'1' da lei n. I est.re1bl. da cidade da Limcirn. até as mar-
100 (te 30 de Abril de HnO, ({ue C"r:'on o im- gCDH do rio MOfo'-gunB~ú. p::\8snndo pela vil
pn8to de 50 rs. p~lT' arroba de c}]f{~ que ':"0 la, ,lo P:ttror.inio das Arara.':>, Plrassunllnga 
exportar pelo municipio.-A .. ' commissuo de e Belém do DeHcídvado. - A'~ com missões 
carflnrns. de constituição e justiçn. e de obras publi-

Outro dac',lmnra de BrobA, pedindo ?-II- ca.. . '. 
tOl'i~i1çtio para eontrahir o emprestimo de Outro do cidadão Frtl.ocisco Antonio de 
4:0008, para Decorrer áR necessidades do gell Souza Qlleil'oz, representando contra o im ... 
mnnicipio.-A' me~mn commis~fio. posto creado T,ara a~ obr~s da matriz nova 

Outro da cnmal'a de Cnsn-Branca, envian- de Ctmpina~, pOl' tOl' ~ua prvpriedade na 
cio i\rtigos de posturas.--:\' mesma commís .. parochia de Santa Cruz, lia mc~;ma cidadll. 
~fío, -A' commi2~ão de camftra!~. ' 

Outro da camnra da ConRtituição, remet- REPRESENTACXO 

tendo as contns da n~ceita e uespeza do annc\ Uma dos moradoreg da fregnezift de Snnta 
lln.nceiro de 1811 a 1872 e (\l'ç"nH'olo pal'a Cruz do Rio-Pardo, pedindo que geja altc' 
e de 1873 a 1874.--A' ('on'mis~ão de o:'çfJ.- l'<lda a lei qnanto ao titulo da mesma paro
mpnto do camarflS, chin, auo desde sua fl1nunciin teve o titulo ,. -

Outro da. enmara de Santa Barb:~!'fl., pr.- do-CapelIa de S. Pedro 00 Turvo,- A'com-
dindo ,11m auxiiio d02:0008 para H5 VUr<lS mj~8~o de constituição e jnstiça. ' 
ti? efl{iCa, e outro da rn~sma quantia pnra. n PARECEHES 

jgT('jn matriz.-A' comrnis~ãv de fllzenda.' « A commi:::r,::'lo de cont'as, tundo exnroi-
Outro dA. camara de Ca~a-Branca, soljci~ nado fiR d&~ cnmarns municipaeS\ dos cida

trn~.do qtg)ta J.lj.;~ f\ estrnda que vai Ú P}il'O-j dOR de U~)ntllba, nan?~nl, Silveil'a8, ,Cap!va
chia de ,ounta 1.lta, e para os concertos da' ry, .Jundlnhy, ltapetllllOga, Mogy das Cru-

, 
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zes e Mogy·mirilll, pertencontes ao anno fi- rocer que sejanpprovado com fiS seguintes 
1I8nCO'ro d" 187 1 n IS72, ,,~llúU qUO.1 recoita morlilie",õ_s: 
d l prin"H'iT2, r:tlr:do de :~:7 11 H,) ·i5. f ufa a l! (: .~ - ;\rt.Jo ~ 5.0 ACi'e~Cl'l.1t(~-!'c-até20 ~ar(~llei -
paz a da 1 ;8J~I~8 70 . h t:n~ ncto um ~ld;jtl de ro ~\ e 'excedendo, pugará lO!~. 
tH5Sf):1:): QU3 a rec~ itft da !- cg uuda fô!"ll "de Art.lo ~ 13. Em vezdo -as, diga-~c-
:t) ::J~O~'t.~';O, s 3ndo a SIPl ch;:"pcza de réis 12f~OOO . 
Hl:7/!J,}I.)7 . ." f s ,dtnnd ,) um <I cficit contro o ! Art . l' ~ 17. Supprimão-se a. palanos -
colrc de 408;;(~,n : q ll C t r,('c ~~ ita (la tcrcei r n. ; ent.ra ,bs c ba~rr(lR - 208000. . ' 
:·.cnc1o de :t~7ô3S;laO. fura su~ despezn de i\ rt .18 . AC l'cscente-se dcpoi:-; da palavrn-
2:371B!JUJ" lIal'elldo tlOI saldo ,le :J918388 ; , c,mmi,,.c-:"as seguioh'" o-quando pai' e'l n
que a rcc;'~ lt1l. Ih quarta é d~ 5:B;188G33. e n 1 CC F ~. ~() da camhra lie ora em diante ,o-multn 
despeza 5:7858H36; ' dcix"1iíí!O u:n ~aldo do I d~ 30B n () 8 out ros C1JSOS, sendo os murds ou 
038822: fi qlllntn. mo!õ;t.randQ uma .receitfl l p a t' Ed33 do 0190') fejtos por conta do propri c· 
de 13:8038530 inclusive ,"Idos "nteriares, tnrio, . . 
teve uma de, peza de U:8338~08, ficando de Art.Bl, Supprim.·se a parte em quo di;: 
EalJo 5:01!J8054 ; da scxta fôra n receita de - scr exp" lso para fóra da povoaçáo. ' 
2:8278370. e a dl1,pezu 2:2iSfrOH, have"do Art. 'í2 , Supprima-se a parte em que diz 
um 8~1.jo de i379S35ü; a selim:'!, ~endo sua - n m e tll\J R obrigaç~octc. - ' 
rec~~ta _d e 5:19õU882. 1'0' "despeza· rle réis :' ;'rt. 82. ,~cl'cscente-se-guardando a me.-
5:40 ... 81,,3. de.xando o sa ldo de 4.IS!29_ F,- m" l'roporçao do par.grnp110· antecedente. 
nllJmente, R oitava, sendo Su a receita de Art . lO~ § 5.° Supprima~R13. 
l7:082S~~0,..rõr" a de"peza ,d e 1;í:8 IOtl5'i i, fi · Art. 102, Acre.cente·"c no final- não ex-
cando a favpr cio corre o ." Iri o do 1:810~517 . ! ced'mdo de I OO~OOO . 
E porqua veriílcou ' "commis.ao que t "riR" I Art. lli. Onde diz·- lOu/! .- diga·sc -
rst-:l R contR.::J forf:.o fc i t ;l~ cm eonfurmid ade 130S000. 
das dispoEiçõa.i\ qu e f\ ~ determinará!!, é de Art. li!) e l:!J. ::-;'~p pr iiOã.}· ~a . 

. parecer que ' cjiio approv"h. . Sala d .. s comm iseóes, l!J de Fevere iro de 
Sala das comrnissihs da fls~cmbléa, - 17 d~ 1 187~ .- Celldlinio. -A hes C,·uz.}~ . 

Ftvcreiro de lBl'3. - ·L.l?rnesto.- A7'aujoR.; FIca @3bre a mesa para entrnrna ordem 
Pil!w.» , I dos trt'.balh os. 

P0~tO e m di8cussão, é flpprovado. I « A cammi!-1sflo (~e camaras, a que foi 
Outros da m e!:Hna commis~ão, opinando i prese nte ? r eq'ucnmento ~da ca~al'a , de 

quo sr,jfio apvr ovadns as contas das Cnma- Arê.ft~, rculn~o a \llOrog,açao (,la leI ~l. 100 
ras da Fran ca, S.l~"que. S. José dos Cam- d;, 30 !Ia Aunl de 1872. ullerece ",consIdera
pos, /tapava, Igll0l'U. Ta ubaté e S . .Toão do çao da assamblea o Rcgulnte pl'ojecto : 
Wo-Clar é. . . N.39 
. São appri)v:lllu ~ . Art. 1.° Fj Cíl. prorog~d~ por srÍ3 mezes a 

t .. "<' .. ,. "" lei n. J-OO de :30 do Abril de 1872, 
( .r c!}m~1I.." , a r).d o ou' a~ l:ul;ilC:l~, tornnn' Art. 2.0 Ficflo rc vo'-' adas aR d;\?PQS!ÇÕC~ 

du em conslderp.ç,a,) O otnCIO da camura mu- J , • t. ,' t) -
'. I J ' 1 I ~ - · cu c.on r ,\lHl. 

Tuc lpa (;. CI( <\ t o I (~C ::-ürtlcau;!, ém r cL!\!'lD S ,dil d a~ c')!f, m i f:: v~ -~. 1ft de F :': \'Cl'ei l'3 de 
3.0 3 C!1tll ~ : ú!o! t! ~X!,.!) r iH_·Õ r; 3 ',~ar : t H C!l n "Ô., t ru e - t~'I " C'-' ,',l' . "',, l l"cs ("'/' > 

u ... . - ~ " .)/~ . , • - o" " :.:.- . 
ção d I.! Ur r. ~ es(.rada d ,'! f~ rrIJ . out' , t;{r ~ v(!~- • ' . o J . . A IID prtm ir para entrar n ::t orJcmb' os 
snndo o tt' rritorio de Blltnca."tú. dun~nd :: (I 1. I 

. 1) • I trnu' 11os. 
r i:) _._ :ll'a---r.a., Ci.l O l cbe. u c:"l tnmi s :<oÍ>o 0 1le ·'·''''·,s·,·,\ . d .. ct J , l" ( A CO ~ o!l) l s~ào e c~t;) tl :5 tJCa, em vist.a 'dB 
- o~ csca::::sos tntíQ3 tio thc!'ouru p ro vincia l rcpru scntaçfi n qlle a. e~ta 8~semblêa dirigem 
não Se pódc por cmquanto atto'1fI"r ao .e~ 09 cidadáoH J osé Caetano de Figueiredo, 
pedido, ti cando p.sf.i!1l adildo o seu justG pe- Diog'o Garcia de. F igue ireuo, Jos6 'fholn-az 

·c.lido. -de C?,rvalho c Manoel Caetano de Figueiredo, 
S,da r1i\S c:)U1mi~"Sõ~;.:, 10 de FC\'l~r()iro de ofl'creco I) scg uintç, projecto para ser conver-

187;3.- C()r~·êa.-A 'l'au 1·().)). . '01 J • • l' ' . l,ojo 0m el. 
0I,;t" eyn diHC'l::~ho, Ó npprovado. N.40 

« A Cornmi)38:ll) (L~ ()b ra, publíCf:f:
1 

a fll1l~ A nSRemblé a IrgiahltivH provincial de 8. 
fOI pr e~'ente:'1 rcp re:H.' nt;; C'fio dos ~r!cr~dorcs! Patd o déc. t'eta : ' 
d~, n:ll!'licipío de -Igu~p e ,~fonci!nn(~o provi- i A,rl: I,O.\~ rnz~ouda~ di: cll;Lurn. dG câpil.tlo 
tI IJ II CI fi S se lJ r r. a cs ~ ra ti Il q 11 o do .I a C II p: I' a n g 1\ e .J o!-' e L;!i d n no ', l e l~ I g ti (!; r 0,1 O e d o te Il C°f} te D JC

d·) rio Pil'iq u él'R. !'c C dir ig{! u Xiririca, Ú de '"\"0 G,.:. rc ~ n d i} Fjg-tl ~l rcd() llcão pert·'!;,ecndú 
Jl ~I'r.cer, q:11j ~e) ;\ íl ciil.a rcpre:..:eotação en- , ~o mUGi d pio rlc S. S.~uR,t'!tiHO c,ia Boa-'~ i 8ta , 
Vlada a. COnlIH18Si'1') de faz enda p al'él tomar I dcslfg:\drt~ d{) d ~) CllJunl; c Oeal aS~ lm aH 
na devida con':,::;ider~ll; ã~L I dOR cida dão s .los,",: Thom r. z do C:H\'alho e ~Ja-

Sala das cOmoD1i~8õ r. S, 20 do I'"f. \'ere iro d!.! noeJ C'l.et.ano de F:{!u ciredo. 
1 8iJ . -Co?·i'â~. -- ... b·a l~joo )) Art. 2. 0 A s d i'l i fo' n~ ft res peitar entre A.tn-

Po~t/) om cli~cnssn o . é Hpp rov nd o. I bog ú~ ITlllnicip:o;-i ser:w : p;~rtindo da fu'l~ 
~ A carumisR:i o de camaras, n qlle fl' i do Rio-Boiadn, no ltis-Pardo, pOi' es ~c abn i

presente o .càdigo do posturas da vill" de :<0 até encontrar a foz do corrego da divisa, 
~anta Isabel, tenúo examinado-o, ó de pa- por este açima nt~ o primoiro "silo, por çste, 
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adiante até o corrcgó úas Campinioh"c, pM 
este acima até as suas cab(!cejl'a~. carrqr }\ 'n~ 
do ;Í ,e8qul~t'da até o rio Cuualflo, l'()I' · {:~te 
acinw até aR di\'i ~a.:i da fazendr.. l:() Cnb1t ii01 
por ceta suhind o'· até a serra. deft.e nomn, 
até um sdluoo. á oSI}!l'.'fd:l, p íi !' c~te hhl!ix'J 
atéo rio das Pcdr~·. pJ r e s t e xcirna flté Hl.1~ 
eal.H!cei ralo';, de::tas n. rumo nté a ~~t-'; rra d ,IS 
Contenda!'!, c por oiita finalm t nte e:ll dire~
çiw dori0 dn Boiado. 
- Art. 3.° Ficão rcvogeda.s a s d ;spo.siçõCB 

em contrario. ' 
Paço dd 8 s~e rnbléa legi ~lativa prr,vincinl 

de S. Paulo, 20 de 1''<,yctelJ'o de 1873, - 'Jlfa
noel A //,mso ,- Ze(e,-ino JI"',qe. 

A imprialir para.cntrnf Oa ordem dos tr:l
unlhoe. , , 

(( A cornmi s~ão do cF-tnti !-tiC: :1. toman do 
1'111 considt!r:lção as r epresnl'ltll.çÕeR' fJ 'lO. fi 
esta t\B!i!emblé~l dirigirno O ~l eid:H.l:l os J :JSij 
Fernan~es de Almeida Dal'l'ü ~ , e José HJ
Dif::,~ io de Alm e iífa n3.mo ~.;. : oir.\ j'ce~ o se 
guinte prcjectá Pll ra ' ser cOll\' c rt.id u i,:'1Il lei: 

A asscmblén 
ereta: 

N. 41 

Art .. unico. f\ iHí:lpricdade d I) (;iJ.lll!fl:') Jo .c· ú 
Fernandes de Alrnrid:\ Bvrros , 01':, p :'ríen · 
~~e-ntf} ao munici!) t) dn Cnnirnrv Ilc;! :J{~ r~t}n~ 

f • . 1 • • 

(~..,. n ,lo ao da Cnm:tH nic ;"i·"\; o n u n ci ,!::diL 
José Benifaciorle Al meid;jDarr o~:; 30 in .-\ gllll-
. ' ~ , fi I ~ I ' ~ , I 'I • • 

'
·I\' ,Ca ;l'_I"' ,,{, (.,.", <.- .•.. " «' (I' , " '"''' ' 1''' , . , ~ ....... , • ~ V,V,.I ,) " ... . , • •. ! ' •• 

f, , . . . " 
. l. ·'V()f"lú'l·; a'c! ill <': 1);>;';'I'O-"O-' pIO} \ ""!111','''''1" "' ," o·''· '1 "·'··"-' .. ··, , .. ~,,". 

('. •. I , .. I' I ' ( ' 1" ., ( ' o .• ') 
oH · ~l t.:0 III :'::;~l~m :)i.ü:\ C~~~I ··I;, !V ; ~ ll:~ ::-'0 ! a'.1 o. 

10 1 lU dp- F(~vG;~ irf) Jt}1 ~s7;). - AIlPl.oel A( -
(onso.·- Ze(e,'ino JQj'fJc . » " 

A imprimir par:\ Clltr~t 11:\ úr ... leill d 'JS tra ' 
balhos. " 

E' julgado obj cc to de deliherncão, e vai a , .. " 
Im~)THn.lr para entrar nl1 ordem dos tri1balh o3, 
o s eglllok: 

cc A a~~f}mb:(:1\ 
s. ~'illJl o <lcei'ctn : 

N' ,19 1 • -v 

' rrov inc fnl 

Ar~. unie l:. l" i\::\ elGv,\1!)1 1\ \1111:1 lt fre- I 

gucLl a do :;I .'.r;::":t ~y, ! nh()rn ;10 P:iir:;":~fii;l d ,) i 
f1)uni~jp!o de ~.~ ;{!It:\ '1 $!d.H!l , C 'J ! :~ a W_fun :t 'de.l 
no/"uina {: ;1o. I 

P:lCO da n ~."emhlé,a h ·fTis,l :, t; ".( ('.~ .. -: ,;.""1-' ~ .. -. ' ... , .. .. ,," 
lo, IH de FGvereiro de Un:L 

intêra~RC do governQ, é· do jntcre:-3se da prb
pda província 'que c~tl\ qU~3st:io ~o liquide', 
para qu e f.l upinJiio puiJlica nüo Re dl!S 'iaire. 

A aS:5cmblea provin eiJ I. poi::;, obtl~lH~{) du 
govenlo c;~~as infJrtn:-;ç ões, hab ilita :se a for· 
m'lr um j 'lizo ~ ('gnl·O, l! a dUi Ü.O pi il iã:J pu
!.lHen dire cçt'1o (lutoi"i ~ a.da ;\:c porvef!,.tnrn O:i 
clam'J:-ú3 fJ!"c m inf1..lnua rlo: 1, nós rLdubili~ 
tarnos 08 criJditoa ua, com panhia; ):le siio lc·~ 
gitimn.'lt fW lia tbu :-:o na gcren cill da eo:n
paTlhiR; S(~ II n .·~t~ali~::tcào psr H,art e du fpvCI'IJ
não t(!!ll ~i d o tiqutdJIl (lUe lhe !Ilcllmb!, a ns
sembIc!\ provincial ,cst.l. no S DU direito dan
do nqudlus providencias quc es tiverem u 
seu alc'Il ce. 

Q!, nobrc3 deputados Rabem C}lte o a.nno 
passado nós ílutori s:imos o governo ua pro
víncia n nugm .G nt :t r o c<lpltd ua comp:~
uh ia ; lhe delc!!_á:Tlos u ma aUrdJuicíio oos-

" -sa DBIO o Ill n lOr c()rri!ct:vo. S3Jn ~ fllenor ue-
pendencia. d:! nOf·R!1 c G níirm~~ç:·h). ~l,ta. por 

t 't -4~' 1"1 es e JaC o, l\a!) .l.~nmü :, f!C nl o OIi"OltO ((0 Cen-
sura, !-3em o di:-elto da , ín ,"'pecção so bre o 
modo por qU!; o gc vcrnn deu exccuc'jo a lei. 

.A i.~ ftlrUJ ~1cflO flU O s0 l.id~o t ~l ; .nl> ~l i\ teril nH 
vista vt:r ifi c:'H' !::c purv entllra o prú .~ idt'ntc 
da provinc ia 1ua. execuçã0 da HutoI' i sIIÇ':-lO qlFl 
l11e con.feri!llo~, ~alvagnf:.rJou o-s i n L! rC~~e3 
pu blicas . 

E is em Rub~t::ncia C!I f!lnd 1.mt~r: t:El do 
que-rirn c nto q :)C s uj.~ it ~.) ti ue!! l; " l"fleão 

• 
C1.S11 • 

E' apo ia do 
guinte: 

I , \,' , .1 ,. ': I') "'l;"':-~'I") "0_',"'" •• ,_, , 

r ü -
(Ia 
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lO," Se. ha rnonopoliq .. no ,,,rnccimenl0 dos I n, lií, qu e furo pcrtencer á ciclade de Mogy
mutcriac~ pura o serviço d!~ cQn strucç:lo e mirim a. fu:t. cnda do cicladITo J oaquim Novacs 
SiJsten :o (!os dH(',i;o:l . CoittiuLo Araujo, denominnd:l.-da Con so-

11. 0 s ,~ o:, p : · g" j)H! ~t·;~ ( ~ e(: n · Hções .;0 S~ ' r- lac}10. ' ... 
\'iç,-' 1:<lz ,:::\ ~" ::c r q;ni ;~rílL · r,t { !. ·· -- lJ1 · . . José ilf a- O su. Ur,uOA. C [i'\TIU l'cqücr e obtem did -
1'Ü" Cm'J'ca de Sd e B Cílecides.» pei1~(,!. de inte l's ti cio em favor dc:..;tc proj ecto . 

Oi{DF."( DO J)L\ . ]0;' npprovado em I' di"eu;""o o l'l'ojeelo 
E51'nADA DE Ff.fl: r, O no m O-CL\ fl:J n , IG des te nnno , que fu!. pertencer (t frer,uc-

Tendu se d~ procede\' á r otu. ç;:o d:t indica zin. ele f:klll"t.n H-ita, do municipio de Cmia
I~f; a do Mr. lj ,!jh''''i\l.:s p:,rn 36 rep],{ ' ~C'Jt:il' ,!O Di'ancu, a. fazenda c1cnominada- no~; T l'c~ 

_p{)(f;;l' lrgi .: lll t ivo gfHtd cont,rn Gf: :.:v i~o:; de Irmãos- ,. ora pertencente ~\O municipio do 
la de Junb o de 1072 c 1" de Fevcreiro rle Belém do J)es ca lvndo, 
ld/3, o or . \'nllad üo requer que ;l VGti'ÇÚ ') O su . 110.lJHIGt:ES ALV ES l'GquCl' tl isponsn. 
sc..i;"~ nun;Ín al. de intcl'st icio em favor deste pl'ojecto. 

C'Jngultadn t\ ca 'w, rcstd re . aShmt:.tiva- CO:'dAHC.\ ng AH:ÊAS , 

IOt:nt\? O 'SIL CEuDo::-,ro l'cquel' e obtem pl'cfercn-
Seguin do,si.!~, \'ol:açf:o. votüo l:;"Jn (l'fl n i:i cia para a discussão do projecto n, '7 clc~te 

dicaçf,o os 81'S , nicu d~), C;'Jftêa) p, E;.!_ydh), anno el'enn(lo mais llma eomarCfi n a p'rovin
Al me ida eS ,l v a, Hod l ' ign c:~ Al vt}i', C. Ern esto, cia, Com 11 denomina(',fio dc- COlll:1J'cn de 
B" Poml..li1 , 7.d\.::rino, L . Alv,H, :'\í Fl1i't(J l!O, Arên~: , " 
l\lJrn.nche~, H, de Oll\:c irn , Ctoli d'Jnin) Pedro Ent.i'n 01''11, la f.li 3C IlR~ií() cstepl'ojecto. 
Vicente. Scipit:o, U, Ci!ltra , D\! ~l\._:.-t !'! C\ ~;!t:r, O sn, Lnz 8n.YRHl O entelldo qnc, pelo 
qlJCS, p, E ,lt:,EJO e ~I. Arrarl:-~o; e a -j'a\'o r ()~ mesmo mol'ivopoi' que !la dia::; foircmet t ido 
~ n1. n cnedde~ , Vd ;ad ã ~) , F. A!\'I '~ , L ,. Hd-- á com mj~são de cstatiBtica o projecto crC:l!\
\' ;-~!'; I l, L ~l iz Fe r reir}), e :\r l'dij;' ltij.H~iro Fd!! r:;' do ~l. conuU'ea do Alllparo, eleve este ("cr, o 

li' rej-:.i tada as indienção , .mesmo destino, l'0 iH sahe que nqu ella come 
O sn: P. EOYOIO mandaá mesR n scgainte miBsão r.~tá elauorando uTn -projcc to relati-

])f!;CLATIAÇÃà lH'; \'(iTO \"l.Inr.nl"c á ~ubdiv i sií.o dns comarcas da,pl'o-
(lDednl'oqllCYotei cont.raa illd ;cn~:rr.o npl~e- ~lincia. :\c.ssc sen t.ido v.nÍ oH'cl'ecel' um 1'0-

:-:1.:ll ta da prdo deputado Bencyj(l c:o:: , r(,pl'e ~~p. n- qllcrimento, 
1;u,1(10 contl':t 'o ~\v,i:so dc, 1;-1 de ,Juuho de }t;lj2, E~ apoiad o e posto -em disc'USHão' o ~c-
lH'W (Fl'rrl o Il1lnLr.; t\'o (la t1g'l'lí:n1t,l1r{l. rlctm'- guintc:r 
1:1j)?OU ~w presidento _ da y rOY illri:l qUfl nada I HE(icp.RI?lrE:\TO 
lid11Jcra;~se em l'claçao as propo.~:t:1:3 par'a a «Hequeil'o que ";l, c;-j te pl'ojccto ú comnür~ -
eonstl'UC t;:t f ) (ln. c.:straua do ferro ü(~ Cmnpi- são de cst.fl.ti~t.ica para formula,r um proj eeto 
)la:) ao H-io-Cl:tl'O at~~ q\U! fosse OllYil10 () COI1- g-cl'al, qt:r. con1prelJe~ l(l;1 outras com,lrca~ , ' e 
f3e11Jo de est.ado sobre :i nncst[O-f~U a con s~ fazenc1 u ns :~llbdiyi f~UC ii q no forem ne('(~s~aria~. , 
tl'\!c~ão de tnl esk:1ç1 n. 6 (la. compctcnein. elo - Luiz Sdce?''l·o.» .-
gove.rno genll ali })rovincial-, peh:; l'ilz1íes O SIt , COltHl.~r\. nfio S'J oppüc a este l'rrplC-
:;~~gnintcs: l'lmento, quer apenas completaI-o eílvi ando 

l,a PO;'(jUC tIo aviso de 1~1 de Junho de o projecto t:lmbeJn ::í. co m missão de con~ -
1~3'-;2, c tIe on tros que !he forão conscq uentef:', tituicão e jus tica.. i\ eommissilo de c.stat i:-; 

- \(~ -:-:;c 4lW a. in.tcll ~~:"~O c fim do -mi nistro e ra. tica tem nnícamcntc de apl'eciar n. supel'li
j';;"OVOeai'l1mn d i scuS!;~iO c lIr,1<1. medida Icg~- c:c da comarca, !tO p ;lSSO -quc fi. de constitni
bti va a rr:.~ pcito da quc:stüo de co:npcl-c:n<:in.; I ~?i'i O e jus tiça. dc\'(~ a.prct ial" fi cO llvcnicnci:1. OH 

2.:1. Porque o ob.i'~e to do :Isiso C:';t unjfol'- I dc ~ef)n\'n;1I0Ild;1, de ser ~~l!a eompost u. de taü~ 
l:-,· ; '~ ·,,, .... 10"1.01'( "'.0" "(\'"l\ ",.',() rI.' \';" ( '~;') ,"(", .. "" I e 11 0 - le "'10 ' -, ' -.. '" ..... ,. ~ .. . ,~, "" ,,, , .• '" .. '\. "Lv, ., .", ::oi . • 1 ' ::! . v _ • ., 

l~ asuim iinnur tTg'l':,\ci Ji:..;.a~ c inv(\!"iaveis quo ]i;J apoiu(lõ e po~to em clisCllssfío o seguiIlte 
~ )i·,:vcni~.'ic:n :1 <,:.;j·;tell (: l:t dn cOlrl'tido.'; entre . '.\,.lJIJI'l'Ai\!ENTO 

u poüei' ndIl1Jni:::;trati:'ü J1l'oYi ncíal c geral; .1 ((Hcglwit'o que o J)\'~}~clo :',í ü~mbcrn li 
.La ,POl'(P.1 fJ a!-5 lel ~~ clCCl'etalh,R, ,crnbo:·a.1 commlssão de consbtUlça,o e Jllr;tl~:a, ·- C,u 'r-

.·'ancclOnndn c; pOl' ,I,I:l1t l t.O tempo, p,mom f::CI' I t' rJa, » , . _ 
-..(~ (pl:!lrplCl' üC:l:i>:mo )·cyogada:., ]leIo pOftni' O Sn. " C~LlDO:'\IO Ignora a razaO /)01' que 
(:ompctcnta, q,unnt.!o RejnO allas í'citas por um este pl'oj ecto Ó tão mal recebido pc os sou~ 
poder incompetcnhL , I collegas (ntlo aj)oüulos) , pUr(jllanto não \ 'Ü 
Pa ~;o da asscrnbl b1, 20 rIo 1,'c\'cJ'r:dl'o ele n cces!5idndc 1 nem CDl1vdni cn eül, de se r elle 

l;~-i;J " ,-l'(wlo Eg?Jdio,» J J'cmeltido;i <:omJ11i.c;~;ão el e cstati:;ticn, e n1ui-
Vn.E("il' K/.IA 1J\ .\\ lp,\ lmClI n 1 to meno "-; ;!. de consi ihlii~(lO c l' llStiCn., ! ~ , .• 

U f:iL ;\ nn .\~CJll~S i' :. ~;p!(' r () ohte rn nn,i'enm .. : E' \'erd:\do que lia pou cos di aR fo i ül1\'i auo 
(-ia P:l;','t;t di s~ll:::;~ :íO do proj :!cto n', :lH, q :w; Ú, eOlltlllls.s:'ío dI! r.~"';t ati .;; l !Cf\. o prüj cclo q ue 
fH ;J!i :!;t \' ig'ol'ar :1. !0,i qlw (" ~ í:\"{ )[ ( ;'t i'rc0'!( !~z ia a !1 crea\'~ n <,ornare:) d !) A n1jl~!'o ; l!li!S para i s~o 

" I , . V' I ' , I · j' ., I {' <ljW ' l ;} ( _0 l\O;Sl':\ _'l i n : .,:!:':: ( , :t ;\pp?t;'fl_, 'W H, _ U1Vl il u rn :llO ".Ira 1Il:1I((J jJO( c!'o::::n, c erê\. q U (~ 

E:tl:';t em l :t d i-:-;(!u!::;;j() e.::; ! c pl'\ljedo ,.c é I aln'ull.$ m ombro!; da (::l 5-i a tinha.o du vi da. ~iOb l'n 
l'\'jr:itndo , . a C'lconvcniclicia, da divi são que estabe lec ia 

'l'HA:"SF;':H.l':~CL\ DE F.-\ZE~ D ,"'S essc IH'ojccto, entretanto que, no caso prc-
l<:' uppro\'f(do em J" ·(liscn.'são o projecto Bcnte nilo Jl ó([C havei' duvida nlguma visto 
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como, ninguem, que eO,nheee aquelle ponto 
<1" provineia, dir:1 flue outra pód" ser a divi
são da comn.l'ca do Ba.nanal scnfio a que 
est"belcee O projccto, , 

Sendo. assim, n. commis8ão de estati~tica 
não poderá emittil' pa!'cccr senLlO ele confor
midade com as id6as do mesmo p,'ojeeto, 

Quanto :í a.udicncia. da cornmissão de 
constituição c justiça, acho-a inteiramente 
desnc<3essaria, pOl'quanto est.a eommissão 
nada nos pôdcrú. (hzcl' sobre a mat.cl'ia, pois 
q u~ nada tem que vêr com fi.. divisS:o tel'l'i
tOl'IaI das comarcas. 

Por estes motivos, declara que vota contra 
o requerimento c seu ndditamcnto, 

Não 11flvendo mais quem peça a, palavra, 
encerra-se ~~ discussão e são approvaclos o 
rcqucl'Ílncnto c additarne~to. 

l'OSTUnAS 

, 

monst1'3cn.odas raz.ões que indu'l.enl os nssig
nntarios ·'do pl'ojecto a crêr que ha necessi
dade deste >lugmcnto. Além disso, el'a Ill'e
ciso flue 110S infoi'massem se o contrato foi 
ou não realizado, s.Q. houve explorações e pla
n)s com orçamentos a ,espcito de tal es-

... tl'ada. . 
Se o contrato foi realizado, se houye :i 

clausula de não se ftuglncntal' O capital, Y01'
daile seja que os )l,'eeedcntes desta casa au
torisão a passagem deste projecto, O anno 
passado for,n0s muito !'aceis na concessão de 
Iguaes Jledldo,,: eu fll! voto "'ystematleo con-
tra, . 

O !>H, FllRR.EIRA AI.YllS o-Os precedentes 
não obl'igão. ' 

São appl'ovadas as de 11. 
sado, de lho!as, 

O SR, BENllVIDES :-Não 'lnct'o dizer qne 
os precedentes obriguem; qucro prevenir 
alguma objccçilo que possa a1'l:arece1', fun
dada em concessões analogas fmtas por esta 

21, do anuo ]las' casa, Pa,'a isto é que declaro (],uc estou no 
mel! 1)osto: o armo passado fll! voto hostIl 
a todô o augmcnto de capitala companhias ou 

FS'l'lL\D.\ DE PERItO DO DANA!\AL . emprezas, c fui voto systcmatico contra. a. 
,A requerimento do S1', F. de Oliycil.':l, g'al'untia üe juros, flssin1 como contra levall

entra. em P discussão o projecto n. 1"'1 deste tamento de em prezas com capitae~r da. pl'O
anno, que eleva n. oitocentos contos o capital vincia. Consüg'uintcl11cntn sou cohercntc; 
garantido para aqnella estrada. mant.enho-me no mesmo ponto de yista: 

4) sr. nel~ev!dt'j§: - Pedi n. palavra continúo a pl'oiligar estes meios de rcaliza
unicamente para .chamar á tribuna nualquel' qão de melhoramentos, llão porque seja in
dos illustrados assignatal'Íos <10 projecto, fenso ao progresso material desta 'provin
afim de !lOS eschlreecl', Não tenho juizõ feito; eia, mas ]lOl"lUC entendo que melhor defen
desejando votar esclarecido, pediria a 'lual- derel ° seu f'ttturo, melhor defenderei os 
~luel' dos illu~tnt.dos assignatarios do p1'o- seus interesses, menor defenderei ~c. su.a 
Jecto (PIO o fundamentasse. agricultura, o Roa cornmercio, as suas in-

A razão porque pC00 estes esdurceirncntos duStrift.8 e todos O~ ralHOS de trabalho, assim 
é a seguinte: aclcvação de capital me pal'e- corno aR finanças da 'pI'ovinda, combatendo 
cc que só d(we ser decl'etada pela casa, uma a/aba dircc~.rro economica dadu flOR seus C1\

YCZ que se demonstre a insui1!cicncia do pItac,,::'. _._, ...... 
mesmo eapital.irtdec,'etaclo,· A ]1l'ovillcüt de 8, Paulo já tem dados para 

Nós autorisnmos nste melhoramento: C:.:;t;l- nã,o se acreditar qne r-:;omos visio!1fl.rlos: nin-
helccemos o maximo (10 ('.apital (:et'1~amentc' l" t 1 ' ~ e'nem 19-no:'(\ que os H. praca J<l se I'csen c (a 
llO pl'CSUppostode que ~>Gria.sutrjeient.<-!, Pal'a. falta. de capikLcs, p01" motIvo das chamadas 
a.ugmünhll·..:;rnol-o, principalrncntc na aetnn.- clrls divcl'sa:;:; companhias; não IH banqueiro, 
lirlnde, em que fi:. provincia. .j(t sente os efi'ci- não 11:1 ne~'ociftnt(; desta capital qua j{1.. não 
t.üs da eXflg'cl'nda immobil.t8ar;ftO (~O;; capi- sinb! a falt,:l. dos capitaes im111obilisados nas 
tacR, e que já sente o aperto proyenientc do cmpl'c:zas d(~ csb'aclas de ferro, nesta. pro-
pagamento de jUl'OS ncirna de seus recursos vinda. .' 
ordinarios, com pl'et<1l'içilo das estradas com- O I I tIl I' 't . t' 
lnuns c rnelhor:unentos ordinal'ios e indis- s no )1'08 (OPU 'tU, o~~ sa )cm per mamcne 
pOTlsltYcis, é p!'Ccif-io que hnj::t razões llElito qu,:, Rohl'~~tU(~~, fi.. região sg'l'icola da compa
ro,~ l't,ÜB, J)OiS or," vemo_.s t, nl' CSCi.",l,P:l, i.,,) lU\. f"l,ec.l,'e,'- nlll::t Paulista] a seu te os cffeltos dos 4.000:0008 
t . -' .. ,' I ' t I I t gnstos na linha. renca de ,Jundiahy a Cam-lvÇ<lP este àugm"lho <. e C.1.1,1.<I. ,))·1 L- • 1" I 
tanto, se os nobrc.;;; dcpnta.dos me dernoll:=>- plnar-:;. .A peza\' { o pat.notIsmo ( essa compa..:· 
ü'al'cm a sua indispensahilidade, assilll eomo ll~;.~a; :.~y~~a~' do~ ~~~~jos r1l1O tC,n~ :lc)ll'ol~n= 
que nó..s não HngmC}ltamos por ústn f6rma g,l1()'n. Ct:it!(l(l,\, PIO.l~.cl,.~nc1o tOllL~l a SI 0]11.0 
os onus da provincia, llf'tO duvidal'ei pl'c~tar 1 1?l1 o amCll!o (la cstI.~dtl. (~C Caml~]naS ao lü~· 
meu voto, I Chtl'O, esbt na conselCncra p,!blrca desta el-

?\Ie pal'cec que, uma vez qlIe a asscmblôa (~?d~ (l,l:C a pl':)Pl'l~ cO?lpanl~l~ pl'ctcndc rea= 
taxou o qUf}ntwm do capital, tcvo uma h;)~c; h:~u .. e::st,c l!l~c~lt~n ':,n:c; t~? ,\ ?~lc1c\ndo ~, C,?m 
1}:1 a~lsenc~a cl(~ qnnlqnOl: basc~ o Pl'CSUPllo,;:,;to p:~nll!:t.f:::~;ln:;L~., ,7:;z~l. I Olrr~l~, ~cntc .l,t t.l~ta 
(~ .. n :c!'c1uüc, elo (IU:\ legl~damo;::; n pl'esnmp- (L~ ,C!lJ,:l, •. ~~., .~:. ~ :.~,.llentc ,da ei! o ecol:2~~?iO 
cnO c que llUS leo'li".:blllOS de ne{J!'uo com as (llte p,ntl(~ou 1"iJI,.:ldo as capttac8 (~,t 3b l_ 
úecessidades ela 2mpl'cza.· cultura" c 1?C'lo receIO de aggmvn.r a. sltuaçao 

Pal't~ dlll'mOS um augmento de eapitlll hoje, da provmew" 
<\ p1'ecJso que se apresente 'I casa um~ dc- .portanto, a companhia Paulista quer des-



-53-
• 

local' seus capitaes para empregar na cons
tn,·'ç.ão da nova estrada, em vez de levantar 
novo eapital na ,p"ovincia para isso. Ol'a isto 
Ó ti.. confil'mn~.fío das minhas pl'eyisõcs; !\ 
signal elo fnlta de capiLac.s, dOQn~;:1, j;'t, en
fermidade nu agriculturn, nas inuustl'ias da. 
provincia, morte de todos os melhommentos 
materincs ol'dinarios, se proscg-n i emas 11 a nal'
reil'a da imprudente immobilisilCão de ea-

• • 
pItaes.· . 

As nossas pontoR cá.em, as nossas estra
. das estão intransitaveis, c porque? Porque 
todo o dinheiro que temos vai pam as em
prezas forreas " . . _ . ... 

O SR. CORR1~A :-Apoiado, isto é uma \"01'-'-
Jade incontcstavol. '. 

O su. BENEVIDES :-Scnhores, Ó pl'cci!;.o 
arripiul'mos carreira., 6 preciso nuo nos dei
xnl'mos cegar pela febre das cmpl'czflS ; nin
gncm con tcstn q no um paiz novo precisft de 
prog-rcsso material, mas precisa tamben~ ~er 
eeonornico, precisa olllfu" para o futuro, pre
cisa não sacrificar pOl' utopias as ne.cesslda.
dos quotidia.nas da vida, as necessidades in
dispcnsaveis ... 

UMA voz :-:\!uito bem. 
O SR. BENEVIDES:-... de que nos sel'

VC'~1 estradas rle ferro com " pobreza da 
nossa agricultura, com a. miscria. do nosso . ~ COmmel'ClO ... 

O SR. L. SILVEmo :-Apoiado. 
O SR. BmmVIDES :'-. .• de nossa classe 

operaria, com n desgl'acados cOllBumidores!. 
O su. L. SILVERIO :'-::COI11 a falb, de capi

tacs e de braços, dc qne r::Cl'vem as estradas 
ele fe I" 1"0 ? 

o sn.n~);EVInES :---As estt'adas de ferro 
virá.õ nece~saria, indubitavclmente, na hOl'fL 

em que a agricultura ehegar ao seu apogêo; 
na hora em que o corurnereio prosperar; 
porque, então, quando os capitacs 8.bunda~ 

_ rem, quando forcm RUpCl'iol'cS (Ú_, nccc5;sidn
des ela prodllc~;ão, clles rcflniníõ, indllbi~a-
velmcnte, para as ncccs::-:idnclcs circulatOl'lUS 
da dqucza. Mas" nós que não temos C:-lp~acs 
Ruíücicntes para os lnistel'es da vida ordi
naria, somos absolutamente incapazes de 
applicar os nossos poncos recürsor em vias
ferreas, de eommunicaeão. 

• •• 

, 
as nossas proprias rendas. E' uma illusão, 
senhores, é um falso patriotismo, 6 um so
.nho: {, melhor termos o bom senso de domi
nar esta sôcle da nctnnlidnüe, e n1a tal' esta 
fel)l'c dc .ellljl!'CZaS, olhnndo para o futHl'O. 
Deixemos que os· Cflpitacs cstl'illlgeil'os Vf2-
nlJ:1o tratar destes melhommentos, 1'0l"qlle 
altos hao de vir na hora em que forcm nc
ccssariofl; porquanto os capitacs que l'cgOl'
güarcm na praça do Hio· de Jancio, e eln 
outras partes, virü.õ para aflui, porque as 
cmpl'czns achão cntre nós elementos de 
prosperidade. 

Mas, Rflcf'ificar as nosf;?US riquezas e nossas 
industdlls, ntrús de um melhoramento illll-. , 
sono, penso que sera um grave erro, 

O Sit. F. DE OLIYBIHA. :--,1880 é deSCi.'CI' do 
futuro da. provincia. 

• 

o suo DEXEYIUb:S :-:\"ão descreio: mas o 
flltllro da pl'ovincin não púue ser indiffei'ente 
nOR n08~08 erros cconomicos; o futuro lia. de 
trazm' o cast.igo ncccRsRrio (tS nossas im
pnulcncias ... 

O SIl. F. DE OLIVEIRA :--·::\iio apoindo. 
O Sil. BEl'EVIDES :-... o futuro !la de sel" 

a suncçã0 dos nossos erros i o futuro ha de 
ser uma hanca-l"ôta inüillivel! O"Iuitos não 
apoiadus.) . 

O SR. BENEVIDES :-Est.n.. ú a verdade ... 
,,~:) SR. A lHL\.KCII I<:S :-E' cxncto. 
O SI\. IlEl'EVlDES :'- ••• O futuro é fi mi

seria uniycrsal ... 

(C"uzila se 1iIuitos a1'(u·lc8.) 
As csLt'adas de ferro, sr. presidente, não 

cri<lo capitacs, ellas poem én1 circulaçlo ri
quezas existelites, riquezas produzidas. Be 
vós tiranlcs todos os recursos da producgão; 
o que serão as vias·ferrea~? ~ 

O Silo. :'Ir. 'FCH.TADÓ :-Ellas não fogem. 
O Sn..BE7'\EV"lDES :-Pois se os capitacs são 

J'ct~it:ad,m3 d~ flgl'icultnra, se sao retirados 
dns ln(!LU~t\'las ... 

O SR. M. FtiIITAno:--i\f"s não 
Deito na -I-ll'OV ineia. 

fogem, 

O su.. BF:NE"IDES :-Ficã.o n80 pl'ovÍnciil im~ 
Il1obilisados nas Clnprczas ferroas, c a agri
eul'tllrft sem bl'acos 1 sem capitaes, sem in
dustl'ia, os opcl'~ii'iof3 som salarios, a socic
uade inteil'a Rcin alimónto, .. 

Esta pl'ovincia en t.ral'ú em um IYl'og1'8SS0 
normal, ~1S suas finnnc:as pl'ospcral'áõ rcg'u- (lI(~ diccrsos (f,pa?'ü?s.) , 
lann,cntr; na l~ol'fl em qllf~ o ,bom senso cco- I Ningurm côntcstn. a. utiliíh.clc elas vias
HornlCO Illum,lnur fi. p.~'o'v~lncm; l~a hora Clp I fCl'l'cas lling~lCn~ c?ntcsta n. sua ~l'9~O (~i
qlh; as necessIdades platIcrrsdOlmnnrcm mali3 rccta, e nceao lndll'eda :;;ob1'e a clvlhsacao 
do que as utopias do seculo. moral e lll,;tr,,'ial ri" q\lalrjllCl" socicdarle: 

O su. L. SILVERIO :-l\!uito hem. I m:,,,, o que dig'o é quc, quando um p:tiz, 
Ü ~IÍ. Ih~xl':Vlr:Es:-Scnhol'(,s, d~ü~cm?s 'imp.cns,ad~mn~l~~ conee,ntJ.;a .~?da a,su~t. fol'

esse falso 'patrIOtismo, esse, orgl~lho lnfa:l~tl, tI,IH':, lm,:.10l)lh.,~ ~e,us c 1.~lta?S, I Cb,l.a,I~~~5~ 
eRsa:.vellcldade. ?e querer 1mbull'? csplrlto d'llavOI;:I,.l., Ot~, (~(l .1)lo_~lt:C~:à?, L da~ n,~J.c~:H, 
publIco com ftlt-gl'anas de Pi'ospcrH..lark, de_ ~~(~CS ~ .. d,lDml,;ls (:: \l~(~, tua (~as 1,)~OP;ta~ 
Incutil' rncslúO llO espil'ito dos povos cs- '1:b-fcl~C:1R o seu CLmCtlLO de COilscll,nr,.,LO c 
trn:lhos qne somos ricos pOi'qUO fazemos es- plospcrld,ulc. 
trada~; de feno com capitaes ~lOSSOS, e que O SR.. COHHl~A .:·-Apoiado, pOl'qnc a dOll-
tr,mos tal iniciativa que f11zcmos tudo com. trina do oJ'adol' (> orthodoxa, 
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o SIl, BENEVIDES :-Portanto, se nós não de rendás, onde irão buscar essas rendas, 
temos abundaneia de eapitaes, embom tc- sc todas as fou tes de trabalhos cessarem? 
nha1110s uma grande riqueza natural, cm- Isto é intuitivo. 
hora tcnhan10s,. CIn pCl'spccti\'u, um horison-. ~,\T(~c: I','\.j "n\')" c"')"I,!'O'l("" -, J 00'),00,)-1.' l' 
t I 

'li l "1 I t _'J .. (l,"._".) A 1 , ,,' ,1,1.,0;:-;-- I' .(\,~-
e ,)1'1 Hlíl C, U~11 l~O;'Vly)~~<on.d~;" cn~ )Oi'a "c~ i t.)í:ntll~lo~; na e;·;t'nula Pallli>-;.h, j:l Jl~;st;·;:i() ~~'J'-

nhll.1nOS todas (tS cO.1dlCO~;-, nrrLlt ars de })\ o I f,,, lo" "01)"0 1 ()"[ "Jl i'" ' ., '. . _" . I 'I j.., •• '-,.) 1,,: "OI ._,-OnOiYll:-t ([(':-;Cl prOVlnel'l 
gresso econOffiICO r llao ternos [une a for as as "ohl'P"i"J') '1" ""0""'0 ,'[ e <'I -, o' 0.-" , o , 1" , 

,1"'. '. ,1""''''1''\' ,1.,lI.' • ,., L __ 'H _ Ll Hp,O\eldt lrnlnÇ( "t-
COllulCües 1110raes e SOCliW8 pal'<:t o lv,"j"'l - t"\Jl1'"1''' c"(,', "\l'~I' i'f " t'! 1 '~ , 1 ," t 'd' " - ".1, •. · '- VI," ,') " '-," J!,unGn o) c (C 01H_.e saIU 
'\0 Vlmen o OI Inauo da prouuedo, a ln-:UOI' 1)""'\0 "OS ",)['t'e I" '/\ _ . ~ "'" ·V u" .:?[ i •. 3 r :to emprcza . .:\. 
i? Os nohres deputadC>8 todos- os dias clamão J~VO~ll"~.0, o e{Jm!lle~eÍo rl(~ssa l'cgiüü da pl'O
nesta assen1blóacontra o estado atraza.do da~'tnCHl.J,a, sentem os círcit.os da. impl'udente 
moralidade e da instrucei'to... llnmoblhsaç-i"lO dos capitac~ uavia.-fenea 
'" O SR. AUH.ANCHES :-E "com ra'l..ão. que fOl'ílo tirados da ag'ricultura, ' 
;',' O SR. UENE\'IDES~:-.:. é a prova evidente O ~IL CB,iYRA :-0- facto de queroi' fi, com-
de que o nosso paiz não tem ainda capitacs panlna. Pau~lsbt- ol1cfl-t'l'e{.;,'ll'-R{~ do pl'olong'a
irornatcdaes para o desenvolvimonto da 01'- mento ela 1ll1ha para o lLlO-Claro attesta o 
demo social e economica, primeira. condieão contrario, 
do progresso mÚ,terial. ~ ! () SU, ~~~';:\.E\·lDES·:~Eu j<'L disse o repito: 

Se nós retirarmos do desenvolvimento trl"i111O sanido qU? ft companhia. Paulistn, quc
destas necessida.des os capita.cs e os immo- rendo tOp1<H' n. SI o prolongamento da ostra
lJilisannos nas,vias-fG~'rcn~, vêm 0:1 nobrcs da. d? HlO-Claro, os homens mais l)l'lldentc~:;, 
deputados que as nossa.s condicões de ll1Ol'a- tqnv~r.tr:s ~c qne não seria iuclUlh'ente ,1, 
lidado c d(; pl'og'l'esso lTIntm:ial flc:1.1'ú0 á p:'o,:~ncm hnll'-SC ma,is 4 ou 3 mil contos, 
margen1, ~Iatao de y(mde,r fi.. \'La~fel'rca, O:,,\", so hou-

,0 sn:. lII. 'FUHTAYO:-Nâo apoiado_ lt' in- '~s:~ ~t~,JUnf~atl,el:1d,:: cap:tae::} ~c:Hlo,;sta e111-
dlSpCnsav.el qLle haja communic'w"'o J'ol"'!'\ I p1C7.1, (,w.lHürLlcto-"t, lLlnl)l,u-sc-hldO oste:o

; 

~ {'" ,,1 (, cml)l'oz't"lOS rI ..... '\' 1 1 "E" " . para haVCl' dcscnvolvilncnto intdioct.nal. '.~ .. ''.. I ,~ _ \, \Ll~t C ·a -, J a 00B.sel01101<;, 
;,. ,<,,", r ; _ 1 " ., ....J cL cLt J a} L:l. de captta,8?). íalta {!.uo Hg'g'l'avara 
_ O su.. B~NE'IDES., .o nü,JlC d~rntt do esLt o 1l.0SS0 l11tUl'O CCOn0Il11CO BC 'Jol".-cntllT"t 8e 
llle emprestando opInIões que nao enunciei. imllloliili~111' jo'ul1l illl"'J't~d'l(ll, ,lc' -' "" :t', '- .. ' 
Q t t t 'l'd d l b ' , ' , ,e c"l" "te' nem con es a a u 1 I a e (e cstra·lo"o f1,','- ." -, - T' '" " .. ' , u ,o O "~I' .. r l' l'lt" D') N' , ' 
f01'l"0 quando isto é um axiom'l '1 T\inO'LU:ún .,) l. •. LI_, .,' IA , :- ao e conSCtplCnCUL 
C011t~sta a utilidade, úeln'~m at;~:tl';cto~nel111 () sl~,L, blL\"EHIO': -~lnito logica até. ,
eln concreto: o que dizemos ó que esta neces- O SIL Bl~~E~dDES: -:-E' <:onseqllencia. Pois) 
Ridacle não pódc s~\', satist~eit~ com ]H'cjuizo f~e a,.C,OI:1p;~,n.lna P~lll,sta hvc,qse facilidnde d_e 
elo ontl'as neceSSIdades lnchspensaveis da loahzc'tl (;:,L1 110"'1'11 cmpl'cza com scns cap1-
socícdn.dc, e que, sendo 08 capitrres da pl'O-. tacs" se. tivesse g'l'anrlcs lUCI'os, so jillgas~;(~ 
vincia insuflicicntes para os misterc::; da pro..:. i que ~{~'lUle:) lncl'os. teria n:l. c:-:>tnula do f(~I'l'() 
dncção e necess'iaads;" ordin:uias da pl'O- do C;lmplnns no HlO--Clal'o, vcnderia a Cnl

yincia"l:<10 dever:1 ser retintclos para sorom i pn~za, , _. _ ' .' . 
lmmoblhsacJ-os e empregarIos em c8tn\dn~;!O su. j\L li UU'AUO :--Podu.t vender, 
de fono. ,O SloL .BK~EVIDFS>-·SO, tivesse capibtcs 

O que resta. pl'üVi.tl'Cm 08 nobres clúpntnc.1os ch:;pon~vcl:\ ~e tiyc:.':~;e. meios:, éCl'tamente 
é. quo o 110SS0 ?stado ec~nornico ó tal que - qw: nn.(~ .. o htrH:: o, i;~eto da venda pt'o"a 
temos abundanCla de capItacs; lnas isto é 1 qnc,.ll1f~l fuzm aquollc melhoramento eOlll 
justamente o qlle nãose POdCl'Ú "Lt.ZCl'_ TemDs ! cn.pltaos q\1C desloenl' (In. prnproza qHC -vcn
é vonlade, rcg-iOos muito Ticas, tcr!'ono~ deI' a t m'(:,c 11'0 , : . 
muito fel'teis, mas faltão-nos -capitaes . ..\1- O SiL l'~11t'l'An-J;-]o; qnem compra '? 
g.uns-e~ta1Jelecimento~ a?l'ic.olasoua pt'ovin- .,0 SH;. n~~EvrD:~S,:-'" é El'~va de .(1110 
era cRtaoameaça?os ~e Crise lrnmlnontc, pOl' I ?)'J h;)!n~llS 'p11.Hlon~,e8, 0::-: n,spInt-o.q pl'ntleo~; 
c:ausa da enUl.llClpaCao dos escravos. ' j'J,t V,LO s~lltll1(lo 08 InCOnVenientes rlo.<:;;_g'ran·-

•• ..... ,_ I' do'> cnJllbli2S quu tôm si(lo lmrno-hilisaao:-i 
. 01:1

0

, COln :!UC ,~e lInpOl',tal'<tv c(:lono.,:" com, nCRbt Pl'ovinC'ia, -
(,11.10 SC ,fOf1l1al'aO_ assocmçocs lIvres, scniio I 1'<" o, .,_.J., _ . 
eom capltaes'?Com que se farão pontes e cs-I -, pOIS Ü."lLr: UIl1(t <ln;,; rnz.ODS pr;ln'; qua(,;'.': 
trarlas2 senão com: capitacs; com (lLle se lla! (;~!..,~:.!l1.17 rl;n'ld~ de VOOl;' pelo 1HoJce,t'o. P(~(;r) 
de mellIol'u.;' a instt'ucçuo pnblic~ '? I (L,,>,,,,t!j1.1 a (:ft-.:<1 se porventura alnng'llci-

O SU, JLI~ unTADO :-Jlas esses capit:tCs 1'0- j nH~.,.', n o 

propllzem--sc) mnltiplicão-se_ I ~ ~l:, L, ,~i:'~'Et~rOo:-11n.ll~;,n m~:.l~o bt~Jll, 
O~r' I3F:\F\'[l)~" -, .. -. _ , C Sh. Ih,::-\l.,"fDl<.S .-0 ... h pos:-:ncl qllo Os 

"'t ..... , .. :,1 1~:: .:-<:~e ;. s~bsfaçao d.o tOi;la~ i nobres dejlutados inD clmnovii,Q elo ')]'o])osHo 
(.,ft~nc('.c~~lua(<.:..:-'l'll1'e,cr!(hl)clasv'·lsj"l'·· ] I I 

" '1'0' ~,' , , , • '" - :;:; .. i em {pIe mo at lO (C votal' f''-onb:n, o ]J:'o 'Jedo 
lons, o fjl.e s" sr.!rnc (' ri lle fi, sO"Je"la(J" ~~'" , t'. [ .... o , " ' , 

I 
. . -" ' ,', \., (\.' .,:!,)l 1 e, 11d311fl:-; a~: cli'eumsb'-nr,'\O ,lo ]l"')\'I')('J'O "[lI" O'l':ll1r e;;;: ))l'l\"lCU'''' c p_,J_ t,] - i " - (." '", '. (,. . 

~' '~I" .. ,.,' , ~"las .nIll Jcm tOl':InO I nilo I)(irle m~is O"ll'Ulttit' I'·u!',)' (' '\'["J1(0" " lmpos.'>l\"C a l'r.nda. I)!t'. ,., ,,' r', I, _, __ . . r'" , ,:-.,' '~ . \" 0.-, 
f" "O" ,." ' tfl f1~ J.Hopdn.s ,1,tS-!lnLOll\CHlcntesde llane1.u:rtlclatl(~\lllrr.ohili-
Cl rea... 1(11 ,\.-:- rstl ntlas de tCI'I'O, que virem ~nr senso capitllcs em vias-l'crl'eas. . - , 
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o SI' . Fernandes de OU ve,ira, : - pitaes que se garante, porém na sua má ap
Traz,me á, tribuna, scnhores, um rigoroso plicação e na falta de fiscalisaeão que os po, 
devc!', filho do appello fcito pc,loillll ~ ~I'e de- del'cs publieos devem exerçer sobl'c ellas, A 
[lut~ac1o re~irlC!,tc nesta capital.. ' i falta de ~.cn~i~ação e dc estudos technieos 

úm dos :1 8 s1gn(th1.!'lO~ llo pr0.Jcctn que !'.:c! neccss:!'nos l: qUt~ mllltas vozes qcca;:aonn 
rliBcnto, COl't'e-rae nincln. P0l' c .. ':ite ladoa ohl'Í- i mitllJt' :!ispcndio ... 
g-:1.çiio (la·> \' i l' ex pô!.'· ns o b.snn-n~tí~s \ que forem O SlL B IC\EVI D l':S : .- Sem duvida. 
noccssftrin ~:, tendentes fi. ju~tifical-o. O SIto F. DE OUVEInA: - ••• porque düo 

Todó o In ~liJ(lo Bn.hn fjllO eu sou um dOB lU g-:l1' a reconstl'ucções e gastos perdidos, 
Jlluitos que têm n. satisl'Hção de respeit.al' na. ('omo aeont-ece COln uma das linhas fcncas 
pessoa do uoln-c (lerutado 11m ' ele"-H.lo ta- ria [ll'Ovincia. Isto é que, ,de ordinal'io, faz 
lento, eonsumiJ' o dUj,lo do capital que se devia 
, O SI<. nR~EVlllJ,;S : '- Muito obl'igado. gastar. · 

O SR, F, DE OLIVEiI<A: - Sinto, porém, e He~pondendo ainda ao noure deputado, 
sinto pi'ofundamente, que todas as vezes direi que as rendas da provincia não são 
que tenho de erguer minha VO~ nesta asse1l1- absorvidas pelas estradas de ferro em prc
bléa, da qual és. exc. um dos luzcÍI'os, me juizo das despezas Ol'dinal'ias, ficando. as 
veja na ncce~Bidade de oppôr minhas icléa3 pon tes caídas e as estradas sem concct'to, 
:\8 sua~ . !)Ol'quo,se o nou re d eputado se rlcr ao 't.l'aha-
Imp~·cssjonoll.-mc seriamclItc a- ultima ho d e consultar o balanço do thcso ul.'o, clH~

parte do disçurso de s. UXC., c não pedia dci- g-arlt- {l c(Jnviccão de Que ~s sommas dcspcn
xar de sei' assim quando ellc era Ill'ofcri,lo <lidas com c;;tl'ad,as ordina"ia,!, estradas de 
por um" autol'idade tão "bali ,n~la. Impl'es- I'odagem c constl'll cção de pontes, e)evão-se 
sionon-mc, repito, porque o nobre dcpubtdo a uma. cifr~ muito superior áquelln. (jue "so 
que, com t~.ntp, cncI'gia pl'ofligou o ensino gast.a com garantia de juros. Esta (í que é a 
obl'igatorio ncshi assembléa, repudiando-o pura vOl'dade c que o nob;'e deputarlo lia' de 
como it!~a <I", moda, levantou-se hoje para I'econhecer. 
dizcl'-nos que temi:' ,~s est;"H;as d~ ' 1'0""0, O SR, U";';EVIDBS: - Reconhe"o, mM as 
pelo fn t. ul'" da provlOCJa de S. I aula. ,concJusõüs do m"ll discurso, c seus funda-

o !l0hre deputado entJ'ou em o~dcm <Ir. ment.os, não ficnri'lo niterados ' por esta ,COIl
r.ons,ldc!·açúes economlCas, qne nao pOl?so s ic1cl'ncão. 
compnl'\ilhnl' pOl'que r~p~gnfio com n~ que O sú:. F. DE OLl\'BmA : - Bem, mns veja o 
professo sobl'c íl matel'la. , , nob,e deputAdo q\le a provincia <le S. Paulo, 

Esta prOVln~lfl, (hsse. o nobre deputado, so visar o futuro, deve ~el' a pl'imcil'u n nni
começa ~\ sentli' os cffmtos' d esas ti'adoB da ltlnl" estas cmnl'C '7.n.~ ... 
ronstl'Hcgií.n das estra.das do rena, do;" qlla.- O SR. BE);E\\OES: -:o\fio-contcsto , mUR em 
t..r0"mil contos gastos com a companhia 1..1; ln-. : t.ermog habeis. 
Ilst.a... . .•. . . t" •• ' . ; " .. I O s~. F. D1~ OLIVEIl,!A: -'.' com c~'itcrio, 

O SR. 1lF.;';J,;.ID> .. , ,- A<hI.CIOIl,-,d05 ,a O .. • com rlQ'OI'osa economia e severa fi senhsar1ío, 
tros já despcmhdos, O ~ B ", . -- S 'd 'd " 

O SIl, F. Dg OLIvrmtA: _ .\,I<licionados a SR, ,E;.;r,,\ IDES, - em . UVI a. 
ont.ros eapitaes anteriores, - O SR. l', DE OLIVEIRA ~- Dls~e o nobre de-

O SR, BE~EVIDES: --,-- Já expli'luci isso, putndo que ,:s cst:'a~ns de fel ro, ImmobIl,-
O SR. F, DE OLIVElUA : _ A provinda de san,do. os ~~pJt~es,}Hlo de: em conseqllcnClR, 

S. Paulo, se.nhores, nã.o ~~nte esses eifcit~s ~.rnzCl-l~o;t;.l mlsell~, ?Olq.t~c.a classe que. ~~ 
malefi cos

1 
em cOJ)scqucncHl (~9 desenyol\'J,- "ô, gO.1~lc\..nd~2 Ol~~r(.d ;~!~'l c;ns~f': pruduct~~.~ 

ment.o quo vão tendo esses n1 CI;)S -de com- d~ ~)ntZ, a cl o,~ la~ l~do~~Sl e .. q~.c t~~ ~lc e:. 
municaeão ; não, a erisc pOl' que p:t~8!\. Ú dn- tl:U eom .sr.n~ c,.ptt.ac~ pat,l a. Ort ~lnlsa~~n. 
vida fi (lo\\~ · a:1nos de coutrnriedad.c (jlIe t em (las cOJ~lpaflhlH~. . . ' ." 
Hupporlnc1o fi, lavoura;!t escassc!: de p1'o- . P~rhlho, a respeito d,O nssnmpto, optnlUO 
dneção originada pcl:ls geadas: \nt()lramcnte OI'\)Of;t~ a <lo nollre d eRu tado, 

O ~ll.BF."T-:"rn"s : - ,Essa é uma das sohrct"do congl( el'l\Udoo. uosso palz 1",10 
"ausas, , , 1"\0 I,raf:ico e cómpl'chentlcmlo ql1G, sendo 
. O SH. F. DE OUVEIRA ; '-T!;' uma das cn\l'~ clle eminent.emente ngl'icoln, o l111I CO mew 

"° 0 d ' -" P ,,'IIC1'pol PO"qIIC" <le tlesenvolvel' sua. ri(lUCí~a c de auumentül' '-; "03 po CrOS3.8, se llao c~ In) 1 • ..... . ' -

lnvottraéa uuica font e de l'cndas <Iesta pro- a agricultura, é O t.ransporte fneil, veloz G 
\'incia, , ual'flto .. , 

Com os olhos fito" no futul'o, n6s não pe- O SR. B>':<EVIDES : '- Alioiado, ninguem 
demos deixar de animar ns constl'nc~~í1c~ de contesta. isso. 
cQminhos de ferro, porque dahi não "il", prc- O SR. F. Dl' OuvmnA : - •.. e isto não se 
juizo, desde que 110m'CI' mor:;litlade e ndmi .. po!lerá realizar cntre nós scm HS ostrA,la, 
J)' t - tle ferro ~ 1:;; l'flCaO sCYCl'a .•• 

O RIl'. Br.:~:EnDE~): _ Eis a dHftcuhlade. o su. Br::\E\"JfrE~ : -7\rns com capitncs C8-' 
O Sli. F. J)H OUYi':tuA: - ... pOI' parte do tl'angcil'os e nií o com eapitaesque fação f (l. lta 

governo. O perigo, qua.ndo se trata. destas á. pl'ovincia. 
empl'eZM, não está na clevada ,somma de ca- O SR. F, DK ÜLlVEIR,\ : - O nobre depu-
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tado deve saber mais que, presentemente, Sr, presidente, esta provincia que, du-
ha abundancia de capitaes... raute o periodo mais nefasto por que paRscu 
. O SR. llENEVIDEs:-Na provincia, nego, I o nosso pniz; durnnte a gücrru. com o Pa-

O suo F. DE OLI\tEllL\: -Na prOVill(:ia IlHO r !'a;~119y, ondo ~c cDn:':;l.lmirão P.1tiltO!;': braços 
é verqade, n1~as na capital do Imperia, onde I ncce;:.sario~ á JavoII;',). p:~ln remt:~~~a de ho
se levantão todos os dias os capitac.~; c as meus pnl'a fi. glH~rra, enfi'a(lI~ecen(h··f'e n. 
companhias allon:yma~ para construirem os fort.una publica pelo gRf.to extl'aol'Jinarin 
erl1ninhos de fen:l'o nas HO:~3a81ll·ovinciHs. que f:i~ fez ; (~sta prodntiR. d;g;.), em vez de 

O àR. nl<~NEYIDgS: - Parte n{io 6 de!lnl:arno fim d-e~srB cineo j()I1{{O~ nnnOH 
O SR. F. DE OUYEIHA: -Hal'as yezes os I de Q'\1ori"!, ilPfü8cntoll U!l'la receita dUi-l1a ! 

nossos lavradores ~c cmpenhfio na pS1wcn- i r'iúl) s;,;rúA~tn ffi.etn bnftnnte RigT~ifieati\"o 
lação de acçúeB, (! na pl'a~:n do Hio de Ja- : para ns:.d;:n:dill' () feu grandi(81) fntl1ro '! 
neiro, em Londres, n;1. EUl'opa, em!1m, onde -N:'io f1Gn1 irá t'sto f:H:to p:1ra nnirnal-n n gfl~ll
:-;e organisão as g'1'andos pmpt'e1.n~ que se I des com~nrttirncntos? O'ltra cnllr:;dcracf!o. 
inicião no Brasil. .: ti pro"!n('.j~ do H:o ele .TnTl.eirtT, d~l qunl o 

Portanto, não ~c arrce('it~olI01l!·eüeputa(lo! nobn; drplltr>.do f(lj um dos maig illl19tJ'udos 
da immobilisa.çtio dos ct\.pitars dos lnvrudo- pl'l~sid{jntc.~ (aJ'0iados), rjilc tcrn nma renda 
J'cs mn conseqüencia de se 'em emprnp.'(l(los, de q~111t1'O 'p~il l:(mt(~!) (!i.~ rúL~, r:7-IJf;) é que 
nestes grandes cornrncttimentof:; n1atcl'iacs. ! CDiDtÇ:1 a iniei~H (;f tr:l.d:'-:i de k;!-;~. entre-

A gra.nde crise que houve lia tôrte do Hio i tanto tun Ur!';~l dh':da de mujtü~ mil ccnto8 
de .Ianch'o, ml1 J8ü.J., época em que os capi-I ernitLidus IiH prhç'l do 1\:0 de-JaHeiro por 
taes se virão sem cmpl'cg'o, pelo abalo rio i ncçõ')~ df: divida. pubHc~~.' 
ereclito, trouxe Corno eonsüquenda o desen-I O SlL BgN.J.~VIDE8 :-F;' ex,lcto. 
voTvirncnto da iniciati\'n, popular, Ollde 08 i O SI{. 1;', Im OLIYEIR,\:- A pro'ViíiCLt de 
nnpitalistas enconhal'iio tOHHnodo meio de! S. Pi!ni(J~ r;!!ú~ eonta hojr. V2G l(~::'~Il:~q de cs
scgnral' seu:=-; capihlüs, emrl'(~g'~ndo-üS crn ' lrndn uo feITo, güJ'llnti,j~2t nlgu:nll9 jú cons
melhol'amentos llla1'(,l'iHC~~ Ik pruYiHlas Y(tll- trllida~~ e outra~ em .via de eonD!l'ucç0.o, que 
tagens. dübrou 8W1B renda" no íim de cinco l()ngO!'~ 

O SH. 13ENEvIOES :-----1"1..'1 COlli:'·a direnn; nnn;·)~, d(~ nmn g'l.lerr:\ clispcndinc,r.. te'In RpB~ 
ahi foi n e~pcculaçüo púliticl~, [}:-i$ :l~:C\~;,Bidr~J:~ e);.: um emp!'(;:~,t[mo ue mil 

O nA . j" 1'" 1 SR. 1(, LVES :~:\ ('l'l~:C OI UfD. vonrl1- ennt0s (.D l'f'jf.:, POl' (nni:,2,ào de np()liee~, para 

cio publico'. ; cobrir o í~f?tl defícit ! Como. poi~~, d('!sanirnar, 
OSR. F. DE OLIVEIrL\ ;- Não foi só na! ou tí'I.!lcr o futuro, CjuH.ndo o p:,v-:t~H.rlo e o 

pTovincia de S._Paulo (Jue essa iuíeiativR! prCfeuto ffíJ U"'i propri:13 a impelI ir-nos a 
tomou maior jncremento: dIa tambem ~B i rnnioros commettimentos ? 
manifestou no municip;ij da côrta onde &s- O 511. lh~:\!I.n·rnEG ; -E~5U mil conto3 cobre 
~llooiu gigantescas prDp;7:r~~Õt!3_ E {,CU) fi1CO- H_penaR n~ Je~'pela~ feihs. ll\:l.f~ o futuro 
nhecida é II ubundaneia <1L: cnpjt~~w.; e'Xj;~ten· "Vt',",c'.·"',·o [,'Co 1 I 1 b t ,," _ <~ cornp etn.men ,c (efeO el' o. 
tes llaquella praçíl, que, pl'csentemcmtc, em i E' pn~ci3o uma emis!"J~o de douf. ou ires cili! 
pút'ise~!3-õe~ cstrilugeiraR, como o Estado 1 t - , C(,D USo 
Oriental e Portng:~!, ~C: or.,c,',anisuo eH\,urf!zfts :" () "" 1" D" I 't t ,,- !. 1 I A ' OJ "' • ,~OLIVETRA:--Estas con3H era-
com cap: ~GS )r:l~IJOlrJOs r(:"lr~( ... u:) ,t ;~, cu,to: ÇÜ'J;1 :H:t\lilo no mr,a cspirito dn rnaneirFl,n 
para, a conptrucçao (ecstl'f:uas li\; fi)TrO C: vir Hi.jl:; EP.i' edl') tL:s dCí}t>j)3 dí)S fazQndei-
caollnhos urbanos l1C8~e~ pal2c2, : ros do Bn.nnn::.], - , 

" Ora. ~enhores, se n3 capit',d do Impi:!rio ~ Os Dohros dcput~d()s cornprchcndcm per
hf\. fundos di!:!lponiveis para a eOilHtrueção i foÍ\:amentc qlle o lIlunicipio do Bananal é 
de c,arninho8 de ferro de paizes c~t,rangejrüs, 'llm dOr! mab il1lpcrtantes da provincia. 
com muita facilidade esta provincia, que, (Apoiadus,) 
tn~to c:edito e e:0t;lceito merece, encontra:ú II _0 sn. B~NEVIDES :-Apohdo, sobre isso 

. fllh capltaes EufI1Clcntes para & cnn3trucçao nHo!lu duvHla, 
de caminhos de fe'rro de qne tiver n~ec;;si~ I O sn. P. DE OUVnl!,\ :--A 83irad». de fer
dade, i ro deCreV1(L! entre (j pnrt,o di), C()elwcira e 

() sr:.- BEI\EVíDES :-,--~cste rn0\'i~rH)~:t,) La i esta capitrd pa,%a n ]~ 1':gil:l:3 do BfuHwnl, 
muito de fioticio. ! dcixi1ndo fi cru urn P('.qi1cno recanto, P. por" 

O sn. F. DE OUVEm,:\. :-H~ :dgum:l, ('UU- i t:,.nt.J fé> podonc;u v!ver' eGmlljllnil'ando-?u 
A8~ mas h$1. tarnbc)',J mnitr:. n:aJid:ld:.', : com () Rio (~C Janeiro, E' P:)I' i~~~:\l qua os 

O SH. BENEVIDES :-Ha um fundo da }"(1n- i seIl311i,b:t(;(lh~3 iô,n nt;(~flt,sidt,d{1 de mJla e~-
]i<hde, porém muita C:)Uf'a !In ncticio. : trnda de ft}ITO~ C a dc!';('jüo porquCl confli'j()l1:l 

O su. F.DE OLIVEllL\ :-- DiICd aillda que! producç:"lO do rnunicip;o, e safJ3rn que R sua 
O ~i~pitt11istn quo tem HCUS fundo~:;_(;j~P!J;1i- lavúllrp, terá furça bastante para compens~r 
l'Clf.l ~mpregadQs neE5US cmprczas. mirando I o OllUK n quo apr;)vincin purventura Re 
I) og!O, fi espe~nlação. o lucro que dahi póde J qu~~ir:t ~njelt;l1'. 
rep.ultul', pf)10 J,ogo dfl,s a(;ç.õe~, desde que ha i O !'.l.TI. P. EUYDIO ;--E tornnr nO\l;inul n 
dcmanJIl ~)clo Inttne:-8nrlllC prornr.tte a cm· gnrliotín. 
preza. O SH. Í?, DE OLIVEIRA :--Cu rn pro to m fi r em 

• 
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linha de eont~ que este "amal que da Círlfl· : no província de S. l'alil'), erão em o:6vado. 
d ;~ da DarraAMansa se dirig\~ á do ll:manaJ, I morros, ncccssi tundo grandes c-órlos e imo 
n!o \'em a servir nnicnm cute a cs t ·,} ultimo IllW HPiO S fitcrf C1i , o que'traz, como OR nobres 

producçuo : essa. estrídtl. hfL . d~ servir tn;n - mUlto maior !..lo que no'9 terrenos H!i:08 o 
b:.!IU ao n.l unicipio do n :Hreiro!-> e tttm ainda p!ruJos. . _ 
da pfO!=ltar-so a tocl) o su l do muoicipio do ' O SR. Br.;;NEVIDI-:S :- Mas esta proviocià 
Rio-C!ar.o d iVpl'ClVinci:l do Rio de .Ltrlt>.iro. tnmlJ3 J)J faz ns duas lúguR's do província do 
além de pnrt c que percoi'ro em llal'ra-M:lu- Rio ? 
sa, toda (:Jla productiYa. O 3 1L F. Dg OLlYi"<; lIL\. :-Não. senhor. f1\z 

Pdos r ~ gldro:> dll Ari ró, Hio do Draço, t ;Jp c na ~ (I ~ tnHi lcgufi:i comprehcndidas no 
Trcs-Bnrru!i c Barlco de j\rê a . ca.!c\tla.s :1 ,1 S'JU tÜ!' r ;lorio , 
pr (l dtlcç ~.o do Bananr.l em 700 mil"arrob a~ . O SIt. P. EOVDI O :-E:-Jsaa dUSlS legllo.sfão 
Além di!:'to, temos fi. prodacçf!,o (1110 ha ou nc· g ar ll ntidH3 pel'a provincia do Hio, ' 
cB!:;sari ;u nento 'vir P')l' mei o da linha fr.rreft O SIlo lh~:SEV!ilgS : - Então na provinCltt 
de Barrc.~~ro~ ,; toda prodll('~fl.,o. uo lado .da I du S. Pnulo são !-; ô tres Je.gua~. , 
s.erra da \.,(I)"OP",. e do p.,un,.o,plO do RiO; i O SlI. F. Dl~ Ül.lVEHU l-São tres leguas 
Claro el a prOViDCH\ do Hlo 00 .fnnelfo, t era I . unlc (l!nentc~ 
de percorro r esta cs tr:vla, rl s:;irri como fi ! . O SR. Bg:,\ EVlb l':S :- l ~ p.S3ns treg lcguas 
pro..,ducçãn do IDI1Dicipin d e Jhrra-Mansa . I nil l) !-\e f~l,zem COnl 4.00:00080~O. . 

!1r.zendo -se um ~1·ç& li'! e ()t .) do nume ro de I O n : . 1;'. DE OLlv~m.\ :-Nao, senhor .• Ta 
arrob as q u ;~ pr: i' con e rftQ:l ú:: t .' r:da, vê ·se qu e i d e i o p J rqne . . ' , 
ella n'hj'l"!t:l em ::l1:tis UJ uí'.l. milhno de urro- l SI'. pr3sj,11: Ilt:-- nü :) se pode tornar uma. 
1",9 11"' Z"1) ,I" "0 lO "' c, l' l"g\la pp., 4,. ... <, I o • ' . • 

t . ' , ' .... . u" -: ." I' ".:. '.;' ~.~~ ." II'co'ra. flxa e IIlVi:l.l'Iavel nnra ~e determwal' o 
1,,""1,"" ,4 "'~"'1 prcuv"'n,,, ,'aJ"{ r ..... ·~'s n" f-O O)O '~ r:l • ':'_~5 tio" '-' v' ""1 .' '!'J , " ~' ( ~1,. Il<o • ..• -.' • \ !~. t el"l~to dJ linhas f\!rre as de bitoLl. estroita. 
llUJ cont !~ll\.o.se" o nJ~Vlm e tlto de pa~sag3 1.., ! Vuir.(n:'nHmtn se nrgumen13, dizendo-se que 
ro~, ur'".ça(nJ e~ .40:00l.H, 1.I 1~ m o I~1yvlnrf,nto ! u rn ~ I:'[?ua. de es tra da de bitola estreita re
revel' ~ IV () di,} lul'po r tn çao rpw ~ :,} pode ealcu·! Iful n. o--'ê;ns to de 200:000i! aqui n-estfl proviu-
lar em O'ltro ' u"to ·~ c r ,' s " I'!.nn(lo o" te c"'-! b. .. I;> , I . ... ., . '1 0 

U , . . ...... ' r.' . .:-. . ~ • 1 . CU\ J lt h ÜilVP. quem pr~ tendessc ·o' colltrario 
cu.n urna re~ ct-a .ue ma;~ , de I~? ; I _ OOO~: SO 11:\! d i~ t, 0 co m r xc <1 i;!':i.., n (' i!on Ofll i:l : entretanto, 
par~e d? te rr : t o t'i~) p,alld \ ~ ~ n, 1iJd u. ; Od ge:: I;- 1 a, obra. lia d!~ ficar jJ () t' mais de 200:000,~ por 
r~s lnd_l!q~ e n-f3aVel~ fi la"ot!l'~ desses IHLlni CI· j !ct:Y ua :1ttcnden :io 2 1.1:1 l)crfüif'<ão. 
plO3 fo' ao lIuportatll)., d l~. CÔi·CC·. I I ~,.', T '".. ~ . ,_~ ':> • • 

:\flo cnlc111ci. 8BHhor e~, o mOVJI001lto d e ! N.:' e~~l_')~IU~~,"'~. (~e. c~~n,lnhd8 (:v feT10 , ~ID-
pus ~élge iro$ que já. se o p : ' l' i:'~ actn::dmente, i da. ac L,(,~J!'l ~~~nlt:\ . . ll "" e~nos t,:r em .\ lstn 
do littontl da pr0vincia dLl Hio de Janeiro I " u :;t.l1reza 'UI) t encn o, se ,e Oil nuo ncctden- . 
cm ' d crn ?nd a d a cap ; ~a l , qu e prp. ferem :;ubi; I t. n!, :3 e th~ p e n de d e g !'f1_I1 'IJ C1S escavações, ~. l~ 
cinco Jfl g l}(n de serra , I, a r~ tomnrC ln a e's- I gral~tl ~s H ~e rl'0 8 , TClIH.'çaO .c,? terra~, et~ .. Se 
tr.n::a do r~ r!'o em H ;~rr~.~Inn 9 a, pa~s ando o te:' rcno e pJ'in? c t- ?:n ulfhc,llId ndes. fllz ·8e 
pel o ~ '-l nan i'd, .u st!jei t,are m .. ~1O iÍ!-3 VjCiB ~it:U" uma 1,~:gt.\~ .~om_ 200~O\}?S; p~.r;m~, se d.el'cndc 
düs n l:'r egulflrldadoR OH.S vIage ns CO~Jt6Irn s , ti !} g J ,_n , .. c;:, corte ... , .t,e gr ..... l,d(!,s traba lhos 
qne h r,j ~ ~~ ['.",tta em prejqi zo Ll O ~~Sfl parte (h;, - d ';·ut!! , lle~!?0 t..llS 'J I~ ~l) so po '_-la f~zer com 
quaJl~ IHíHiuc-in. . . i ~ ~~ sa q?3nt;a. c pr ~C l ~ ;() Ir,illlto Ill~lor S(lU1~ 

A'vi Hta dc s tí.~ (;j-l.Lülo, r o L~ , vê-ee q'.W n I' rua . fi, e~3.ct:Hl l e rl ttJ o que i'l~ontBco COlll 
rend a produc tiva, p elo nn rC l1J' ~ ;) de cin co Ic- t1:, t rl~ tl'CS J CgU ::l ~ do t; s~r~d.as de ferro que 
gG::Ul neste ramnl de e~t r 3(,h de forr o, r. ;;bre tc m ü.cpcrcoH'sr o mUDlcqJlO do Bananal; 
a garant i. de jurus por pute d esta e da 08 nou!?" d ', pulados , quç conhecom O norte 
prov iu<! ia. do H.io. d ~\ [HO \'1rlmfl, que ;! t} nhec~m eSties mumCt-

Núo ex is te Ri nda eom pa n b ul o rgfJ.nisada; t' JO ~ , podem f.! Unfil' !1H\l' (! 8 fa verdade. -
a , ini~jilti'Jn da- id(~[l, é. exclu si v:10"lCnt.e dro A R ~ .... ~embléa, qu P. tem-se empenhado em 
faz~nd '.~i ro ~ . g randes commettimentos a rCfljJei~o dacoll:-

O SIl. Po EGYDIO :-A.poi a do. ' trU c\;fIU de vias fer.r ea s ; a as~embl e A. que, v~-
O sn.o F . ' 010' OLIVEIHA : ~-Te ndo a as~em · 1 ~ando o fdturo de ('·ert ô. s rOg'1õ35, su tem 11 1lj

blt; a pro ~.'in(:i a ! tlf'. S. P::p.l lo ~art-!llt.!do. por t nH!.d ~) ü garan.til' .cJn ~(! ( bsc(lpitl-l:-s. u H:) W) d\~ 
le i 11. :21 ele ~.! de ::-'I;\rç:')de 1811, o capibi d a j o cg ~\ l' hoj e o ln ?lgrJJtJ.C'rl llte CDplt \11 qu e pe~ 
4.03:0008, com o;.; juro;..:; de t"í por cento. c fa- ! dinw ~- p:Ha cODstruc9 r& o de :lrn r ;; mnl d'3 C ~~ 
Z?od o OH fn'Zendelros im p-o rt :~ nt~s d:) Inuui- i tr ad .: ;;1.' ferro qu e. n::iO . trara (~ nIl 3 algum 1t 

cl pi o l i ln:·\ ex plorae fi o po r con t a pro pl' ia .. i pl·o vlncl ~l . e q ne VI ra. ':.in d:t ma~8 augm cnta.l' 
para ver e m !, D re,llm~cn t:: tO pndiào constrnir i u fo n te P~oQdlH~tjva d aquella parte da rn c s~ 
il Qstrl.ldf\ (· .... 3m es~e capit rd, chegitl'iL) H] c o ~ , In fl provineli\! 
nh'1eí rn 'jllta di.; que era COOJpletnl1i8nte in , A g'ftr:1iltill ~(! 7 por conto ~obre 0. ca pital 
~ufil v. i ,: ll t l~, l") .') I'ql.l."', t. ~: n ·. lo :} G ~t t' .:\d;', Ui:I )), ux - d l~ 300:0QO;~ na:) d eve dc:;::;)nl~rtl" aque Ile~ 
ten sflo :lo ci'n co l~gil a~ , d n a ~ d ! ~ :~~·; !V l ,sguil !; Qu e t úrn c:.m !~ú.n(J ;'\ no ~tltllro da proviucis: 
erão CID caminho liso c plano, nu pyovincia J<:eu.tenh~ f{;', ~r.presJ(lentH, q~c . cs ta ga
do ltio de Janeiro, margeando o no Bana· rant,JIl sem norntnaJ; el!a podera acarreto r. 
!),al , "ntreLao'to que n, Ol1t.raR tres leguas, algum nnus durante o tempo da conslruc, 
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çào, e nos primeiros annos, como se dá,cm O SIl. FERREIRA ALVES:- ••. o são conS\l· 
todas as em prezas semelhante.. roidos. 

Tenho, pois com estas conside,·nçõ3i:,.i us·, O >mo BENEVIDES :-Para o nobre deputado 
ti ficado o prujocto que apresente!." corn]Hter minha proposição. é preciso que 

O SR. BENEVIDES:- Tem' fallado muito prove que os capitaos nessa hypothese são 
bem. circulantes., 

O SR. F. DE OLIVEIRA :-Eu o entrego ao O S,U. P. EGYlllO :-0 'l\le O nobre depu-
merccimcnto d. assernblé. sem 'pI'etcn'ção; tado quer dizer é que este consumo de cllpi
tomo todo o interesse nelle, porque é uma taos é consumo prouuctivo. 
medida de justiça; não appello para prece- O SIt. BrmEVIDES :-E' consumo productivo 
dentes, porque os deputados devem deci- dael"" certas circumstancias; póde ser im
dir·sa por aquclle que entenderem'que é Con. productivo. 
forme á sua razão e a08inh~ress.e~ da pro- O s:t. P. ALVES ;-Sr. pre~íd~ntt~, eu con
vineia. Se os nobres deputados eusonderem ,siJero oe'pita! verdadeiramente consumido. 
que é llccessaria e justa d garantia que t vcrd9.dciramentB imm')Lrlh'iado, quando, gaRo 
peço, terei muita RatisfaçÜI) na a.pprovaçàa to eJle, nÃo f>e reproduz; mas não quando 
(!f:ste projecb;>; ·sa -porém entendt'rem que o rCpr'JUllZ em nl1gmento de prodncçflO, por .. 
municipio de Bl1llflnalnão tem fnrça lHH~tan- quo ellU:Q de$uppareco completnrnento 
te para roder Fupportar uma c~;trada de ferro a fixi-d('z do capital p:Ha tornar ~c circulante., 
desta ordem, então dcl'herp.niõ nsese "cnti- Immohilisar-se ha cornpl-étamcllte um capi-
do. (lrfuito óem! },fuito óem!) tal q're se reproduz e circ!i1n? 

() sr. Fea·reã,I':l Aiv~s :-Sr. presidGn- O S:L B~NEVID}~S ~~ um ~parte. 
te, v. cx.c e fi casa ouvlrno os ol'Oldores que O,l..,tt. I. AL'ES. Eu, sustento que os 
acabão de occupar '" tribuna c SUas opi. capltacs empre~ados em vHls.fc:reas trazem 
niões ex~remad.". ' augmepto de I cnda, !eproduzem-se; e 8 

Considerarei o primeiro como um pessi-- ~azao ql1~ m.e leva a cre: ne8s~.repro,~ucçãO 
mista e o segundo como um optimista. e um prlDclplO. eC?nOrlllCO, aXIOma. Isto c, 

O nobre deputado pelo 1.0 districto tem re- que qtla~to maIOr e a rapidez, a ~eguran~. 
velado umá inteuçiio tão af,,,rada á econo e a faclbdade do transporte, tonoo malOI e 
mia dos dio"heiros prov-in'ciue8. que .um nos. a renda, porque havondo_ essa fllCllidadc,.e 
so collega bem disse quejá ia tocando as melWS ?asto~ do produc~ao,? ]avr::~la.r anl· 
raias da avareza I . .' ! mn~sc :~ rnalo~ pro l~cçao, Il~"odcl~a sua 

O nobre deputado paIo 2os<l,strlcto, nutor prodIlC'i'iO nyoJreilen:Jo por. uperilua ,nos 
do projecto, COlifia por dell1ai~,niio digo ceVcI~o~ j ,nao d~J~a. suas tCf:-'1S Incul~a~ 
nas forças da provincill, que sa:) ingentes pe~o glande e d!ffictl esp~.(p 00 tranSIto 
mas nas de seu mun:dpio.· , -atn os merendo" do coo8um~. 
,'< :, ' ... '" O SR. M. FURTADO :-Ap,"ado. , 
",,0. honrado deplltado pelo ,1 uIstrlCto, foO, ,0 SR. F. ALVES :~O lavrador. contando 
mnls de u~a. "ez oCCllJlnnoo a att?~ç1io do com a facilidade e pouca despClza de tr~n
casa. tem emlttldo fi sogumte 01l1UJ3o: que sporte, como acontece com torlas as estrll
os, capltaes empregad~" nas yJ?,~ ferrens das de ferro, esforça-so na cultura de suas 
ficão completamente Immobillsaclos; q_ue t.rrn'<,porque então elle cOnta com um reRul
sendo.o cap,ltal ? "(l'entc da, pro?ueçao, bdo immediato e lucrativo ,h, seu tr"balho, 
CO~ o. .llnmobJllsaçaOu~8te,n:l8 vIfls-ferre:l8, .0 su. BE~EVLDES :-S0nl duvidai nem eu 
p.rcJndlcava-!:'o n propriedade da Iavoul'iJ, rc- contesto i'3~w. 
t!!'ando-:;;o (h>1l1l ttte:; P.~r;:nt:t}:i dt~ proclucçno. O 2it. F. ALVES :-J:.>.HtnntJ, iá vê o IHlb:'(} 

O Sl~., BE0;EVIDES :-:Na hYP?lhcsr dt3 nfiO deput.ado QUO os capitaes i!~lIllobilis,:"dos 
haver superabundancla de c"pltaee. " em estradas de ferro n,,') o '"e' senho provi· 
. O SU', FERHEI~:\. ~LV-E~ :-,S~: ~re~lJden~e! soriamentc,tempor:lJiarnente,porqu~, ha,ven. 
I) cll1p~e,go d~ caplt~c.S, e,~ v~as~ furruaa DUO angmcnto de rellda~, ostão 09 capJtaes em 
produz U01," J(I;mob,.Hsaçao cOIl.plota., I circulação, saem da immobilação c 80 

O .SR. BENEVrDE9 .-H. de Aer dllficll pro.! inocula0 no movimento de maior producçilo., 
var ISSO., O SII. IlENEvrDES :-~ào apoiado: confu-

O SR. I'IlIlREIRA ALVES:- O nobre depu-- "ão de idé .. I 
~ado deve bem reconhecer que o~.~ri~,cipi.?, I O,SIl. F. ALvEs:-Eu reconheço que os 
cconomlCOB nem sempre pouem seI r,~oro~a· I capltftCS a'pp!tcudos em vias.ferreas SilO ca. 
m~nt~ ,sustentatlos; e que nem .r~c~,mo os I pit.ass fixos,na upinião dos economistas;.ms.s, 
prIn~JplOS expostos pelos CCODOm.l~tas con- I sc .1ttendermos, se levarmos nossa razao 
Bagrao s~mpre uma yerdade.. i mais adianto, na inveetig.ç;;o dos efi'eitos 

<}s c,a pltae~. empregados n~18 vl:'lf'-ferreas i desta immobilisaçno ce t'apitaB3, \'el'emOB 
fiCHO nnmo1..Hllsarfos: qunl FI. razno por que'! que tal fixhit-z rC'llrnl~nt0 não existe: o ca
sustenta-se c~te principío "( E' porque appli. i pital circula no nugmentu OH excesso da prG'~ 
cados os call1tacB no movimento de terras, ducção, porquanto, como já disse, a facili·. 
DO estabe!e~lmento do tfllho., na. machi· dnda do transporto anima o lavrador, aug-
nas, etc •. fica0 elles fixos... menta a sua pl'odueção. augmenta portanto 

O SR. llENEvIPEs;-Slm.s~Qbpr. talllbem a renda publica, e põe em circul~' 
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ç1ío um augmento de pr'oducção, um aug· uma vez prégndo na tribuna pelo nobre de
menta do capital. pulado pelo 1· disl";elo, eproveit~i·me ,h op

O SR. BENEVIDES :-0 conS'.lm-.1 do c;'piLd portunidade piHa expô\' minhas ídrfts. 
ó productivd? - - Entretanto. deíxando estA. que~tüD purn-

O SR. F. ALVES :-Bu sustonto que é pro- ffientcsc:entificfl., e que no p.mtanto in teres
ductivo o consumo de capitac3 applicados n 93 muito á provincin e a esta 3ssemblúl1; PUR
vias·ferreas •. O nobre deputado sabo queha I ssrei n dar minha opinii'o quanto ao pro-
economistas que sustentão até que a despe-, jacto. . 
za de luxo, não é uma despeza improdl1cti- Relativamente ao projecloem di~c\lB,lio; 
va! Ha op,iniões. . sr, presidente( acotn[l'lnho o illuBtradc de-
o O Slt. BENEVIDES :-0 luxo é ~empic im- i putado pelo l° dietricto, sr. Bt'nevide~; c a 
prorfuctivo, isto é um axioma. ! raL',ão d(~88e me!l procedirn~Dto, a razl\c de 

O sR.l<';ALvEs :-No emtanto, mu:to:; sus-' votar contra o projecto, (j porque i,llgo que 
tentão que essa~ despezas &ão pro(lnctiva~,. DHO ha necessidade desse nugmerúo Lle Cl:l
satisfazendo as necessidades impcrioG:18 de I pitaL .. 
um·, civilisaçilo mais adiantada ecultivand0 O SR. F. DE OLIVJ<:IRA :-Julga .. elle jul
a. sociauilidade. MaR. Si'. pn~sid0nte. com 1 ga.,. , 
a applicllçf1o, de e,lp!t~le3· 'c;n vi:l~~-f<!rrens O !lu.F.A.LVES:- .•. isto por uma revehçãl1 
p~de-se dar uma immouiii8IlÇ~\() L-'\rnp:nari,l t feita pelo pl'Oprio noo.re ueput::,.do, autor do 
uma fixidez momentnnen.; mas cllcEi circulüo projecto. 
logo e até parece queo movimento, a circu- O SIt. ]/. Dl> OLIVElR,\ :-:lão "poi,do. 
lação é o ell3mento vital da via-fprl'ea. O SIt, P. ALVES ;-S;\bnlnos que cssa·yia· 

A ra'pidez c cireu]açi\o do trlilspo:-te COIll- ferrea pal'te do B~n"n.11 II 13p.I"l'a-:\Iamn, atro.· 
bate perfeitamente a opinião UJ nobre depu- VEsga a provincia de S. Paulo c vai ter á pro·· 
tado. . vinei. do Ri" de Janeiro. Do Bananal á RIr-

O SR. BENEVIDE" :-Não apoiado. rr.-JIansd. onde ha uma estação da estrada 
O SIl. F. ALVES ;-A rapidez de circula- geral de Pedro 11. segundo me informou 1'0'

. çãl
) do trau!'l-porte traz a rapidez do desen-' sóa muito fidedigna, ha uma cxcellt'nte es

volvimcnto d·a producção, e este traz o ang- trada de rodagem. para a qunl se decretou 
mento dag rendas. _ vinte contos, ' 

O SR. BrliNb:VIDl.;s,:-Se O consumo do ca- O SI\. F. DE Ol.lVEIRA. :-Está muita cngn-
pi.~al f,j~o, i.mmobilisiluo na vin·ferrea, rOr I !lado; quem lhe disse isso está muito mal 
1'1 "due!. vO. •• !Uformado. 

O SIl.. F .. ALVES :-E8~OU mostrandn :!f;,no- O suo p, RGYDIO :-A.poiado, 
brc de"putfldo que é prod:lCtivJ; eonSOllJe-8l~ i O SR. F. ALVES :-1:; tanto que OH generos 
hoje com estabelecimentu de V'iHS~ftlrr8fls, i são transportados em grandes cnrrotú'Js, que 
tllJ.lS ama."b~ as tabei!as da renda publica I só p~estãl)-5e em estradas mu\t.o bo"" e faz- . 
mostrllroõ um augmento trIplicado. ; se VIagem emtrolys . 
. O SR. BENEVIDES :-Nessa hypoth3Se .. , I O SR. F.DE OLIH:rRA :-1<:' complet,lmente 
O SR. F, ALVES l-Pois o nobre depntarlo . falsa a infórmaçáo. AlIi estáo noaM col1eg~ 

não tem examinado O quadro da receita da (referindo·se au .r. dr. C'Jlidonio) qne lhe 
Via-ferreI de Swtos li C'.rnpinas Y noo tem pódc informar.. . 
o~,H,eryado que a producl}flO de to~!)~ os mu~·1 O SR. Cf;LID<?NIO :-l!' verdade, O nobl'e dc-
llteiplOS que ueUa ~e tê~ aprLlvCltnJJo, tem: putado fOI mUlt.o mal Informado. . 
tnp.1icadQ '7 nfi:) temo~ a ob3erv(l(~:1o dOR O SIl .. F'. ALVES :-A.~sin:"\ rui informndo. c 
f:lctCR qne vem connrm;:r a minhn dOtl- por pesEoa fi.lodigoa; 09 nobre~ dopu.tado3 
trina '? 1 m'e contestur<1o tamucrn que ~l. dlBtanCJa CD-

() ell. BmmvlDEs :-- O nobre d 'plItaJo treesse. dous ponios', "penas de'518gllae: 
está deslocanju a QU3SUW. nos uisso o Sl', dr, P.Vicente que é do 7 ]e-

O SR; F.ALVES :-Não, scnho,'; eu compre- guas. 
bando perfeitamente a opinião do nobr" de- O SR. F. DE: OLI\·F,IH.A :-Cincú leguas e 
putado. Eu bem sei qtW em geral todos os pouco. 
economi,las reconhecem que são capit.."s . O SlI. F. AVES :-Admittamos. "r. presi· 
fixos os empregados em machiufl.s fLestabe- den'te, QU8 a estrada tem seis legu:i~, bondo 
Iscímento de~ta naturoza, ma3 eu não con:-.j- tres na provincia de S, Paulo: pel!). revelação 
dero a qlles~ã:) ~oh um pc~1to. V,üt'dado;l:n,"I que lia ~ou('o fe?- o !!obre dep~lt~doJ vê-sp 
mente mater181; eu lov;) () jHil1Clp:O a mal·.lr. que o 'cllplt!-!l pedI.io e ex~!g-ê:_rac!o " 
gráo de raz.ão : ni'io 6th') só o pre~entc, óllw i O su. F. DB OLIVEIRA :-Nao ap!)ladn. 
o futuro. - ! O SI!. F. ALVES :-Disse o nobre deputado 
i O SI\. P. EGYDIO:~ O nobra de.pub.dD de- i que as estnldas de bitola e:-~treitn. uão·pod.em 
via estudaI' a questão dn 8cgui!1h~ mod':l: I se f)lzer fi rflzã.o de dusr.ntos contoR por le
deve·-se ou ná.J c:)nen:.l,:'r~dGv<l~~àl) do c!~pit,d I gua TJD terreno que ;i~rCI)J'rn. Ora, t~sta qu an
garnntido á estrada d~ fürro ch Bananal. : tia é considerada no ill',ximo da dC!fpazíl. 

O SIt. F. ALVES :-Eu sei que a quest~o seja a natureza que fór do terreno. 
,principal é essa: ma", corno' tinha desejos O SR. FERNANDIlS DE OLIVl>IRA:- Está 
de ·çoml.l~ter certos principias, por mai~ de muito enganado. 
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O sr<, }'/lI,nElltA ALVES :-:\esbt assembléa O SIl. F";RXA!<DES UI;, Or,lvEmA :-Vejão 
mesmo tem-se distl'ibuido memlH'ias de rli- "omo ° nobre deputado está bem informa- · 
vers oS cngen ll eiros em que se clá" possibili - cio! clle j,llga!", . 
dado atú de f:1ZCl'-SC uma lcgun de estrada . O SR. F. DE MENDO}:Ç A :- AprõvCltando rr. 
de fei' ro de bitDln. estreita com trinta ou um rnullicipio~ apl'oveita á província. 
quarenta contos de réis, embora julg'ue que O SH , p, EGYD lO: -Apoiaclo, . 
'com essa limitada -/ILHt.ntíé\ não SCI'Ú possi - O suo FERREIRA ALV~S :-Tcmo ainda, sr . 
vel fazer-se no paiz, ,presidente, que esta cst,'ada não fa ça noeiya 

No nosso paiz 111esmo temos exemplo: tL concl1.l'l'cncia á ·de AI'üas. 
estrada de Valellç,a foi feita '-'razão de du- SI', p,'esidente, n ão qucro ,tol;,a,,-por mai, 
sentos contos de réis no maximo, ihc!uindo- tempo a attenção da casa; VJm a t"lbuna Só,
se trens I'odantcs, estncões, etc, , ' mente para camprir um dover, Julgo ter 

Es ta qu.nntia é mnxiÍna, n üo só }la:'!:). scrvi- fundftment.ado () meu voto . 
00S da. ef3trndn, como pa!';\ compra (lo, mate- i~.l SB9

• íl'~1Hil3n H~~;;'ydio :-~u.nca pe nsei, 
l'iacs, mach inas , etc. Na (In Itú fez-se pOl' i ~l' , presidente, que este pedido ou augmento 
tento c tantos contos a legoun, I elo e»pital garantido pam n constl'uc~ãfl da 

ACCl'CSCC ai nda outra considcragão : que fi' estrada de ferro da eidade do ,Bananal ft da.. 
provincin de S, Panlo , elevando o capital, a Bal'ra-~ransn, ela jll'ovincia do Rio de Jan ci ,'o, 
do Rio de .Taneil'o devc ri a elevi\I' o capital I pudessc sllscitar tamanha celeuma, tamanho 
por cUa garan tido que ú da lIWS !tl;'l. (lun.nha ! damol' no seio ucS'ta n.~;~embléa! 
de quatrocento~ contos pura maior num erO ~ ~ão pretendia. lnes mo -tomar pa.rta nesta 
de lcgu:l.s. 'di ~(: lI ssao, n:lo fiÓ peLt razã.o que venho de 

Havendo esta concessão , llupla de rmran- expôI', como tambe.m po,,(!ue o proj ecto foi 
ha, 's l', presidente, a jll'ovillcm de S, Paulo, exccllen temeutc desenvolvido e d efendido 
cleyando agora ó capital"vni fazo t' um ncn e- pelo 111CU illllstrc amigo c copega o 8 1'. F, de 
Iicio á provinda do Rio de .TaneLl'O, S(~ olia Ol iveira, ' 
n;(o elevai' por sua ver., 1 O SR, BEXEVIDES :-Apoiado, 

O ~H. FERNA(>;DES mt OUyE!R\ :- :\"ã.o 11a. O SR . F. Im OUVEIRA :-·Agl'ndccido. 
tal. ~ O SR. P. EGYDIO :-... No emtnnto, visto que 

Ü SR , Fa llltEIRA ALVES: - ·Sem duvida; a sou obrigado a di zer aJguma. CQusa sobre o 
assembléa provincial ue S. Paulo, eleva.ndo ·f'.,SS llll1pto, Hão deyo fazOi' outra CQUSâ mais 
o cupitnl relativo á área. de es.trada de furro do qui acompanhar os argumentos do nobre 
que atrav9ssa esta. provincia, dá rn;r,~io para déplltfl(lo residente cm Mogy das· Cru zes , no 
Ijue ft provincin. do lUa de J aneiro tam bem o i se ntido de impugnaI' :1 garantia de j nros. 
<.. cva fn'l:er; do contrario, a l~rov ineh do Rio Pel'D.l1ttn; porém, v. cxc. que, antes de.o 
de JanCll'O I'ecebe um henefielO dcstfl,_ porque far,cl' , cu exponho em pouca~ palavras a 1111 -
OP> capitacs })odem nào snr empregados c1ivi- nhn. opini:\o relativa.mcnte a ntgHma~ idéas 
llidarnente, expcnd idas pelo meu illllStro co\lega de <li s -

O SR, FElt1<A l< nES Dg 01.1V I': II<'\ : -1(;10 de I tl'icto> o SI', ,li', Benev·idcs , 
~:C ['; é de lei at6, . . ?\ão tive o i> ntz.e I' de ouvir o dise ~tl'RO do 

O SH . F E nnEIRA AL\"ES :-Hão <In Sel'; mns nobl'e deputado; ma,~, da 'cxposi{Jão ha. ponco 
a· (ldmini stl'uçãO pó(lo Rl)plicar o cxrc:;::>o de I feita pelo 81', F, de Olh'clra, dcprchcu(li (lue 
capitacs que houver 1lil. C8t l'flCl:t (lue flert,! o nobre d~~putado disse que eombate em 
nesta pro\'incia em brmelicio <la qne fie:1- na gCl'nl as estl'a.chlB de fr.l'ro feitas COln cnpitacs 
pl'ovinda. do Hio .. , ,-', l~nci()n ae.s ou pl'ovindac8 , c que combate es-

O SIL FC:il?\'\~DF.S DE OUVEIlL\ :-_\11! com i n ccin lmentc n.~ co tlCeSSÕCfi de privileg ias 
isso nnda t enho que Yêl'. j)ara scn1eihantcs emorczas , attcnt.\ a gl'an-

Osn.FBltltEIRAAr.VES :--:- ... porfJ~cé muilo de g anancia quc j :í v(!i cOJne~:ando n (lpparc-
provavcl o excesso; o capl t,nl pedido (: extt- i (el'", 
ge.rado, ú d Ofi necessario. I O SR . BE:;\EVI DBS :-Ett não disse isso. 

O tin , p, FGYDlO :-0 g-o\' óI'110 (la provin- ! O SI< , p, Em'Dlo: - gm ontl'os t ermos
,~in terá o compctcntn.critcl'io pan~ nfl.o ordc-! attl~n.to o n1cl'caa.tj li~mo que jú vai appnrc· 
Jl,U' o pagamento dos.J llros ga rantHlos, sentla cnndo em 1'<..'la6i.o n. tr'teo elnpl'C7.a~.:. 
,i. propor~ã.a que fôr conhec:endo a eOllvcnil'u - ! O SH. BE;\E":llJES :-NClll isso. -
eia da npplicnção . _ i O su,. P. EGYDlO :-}:ntiiofui ip.fcliz. (lUsu. ) 

() S1:,. FEfWBILIA, Alc. \·!,:s :·_·Jt:u ach o. flHe o I O SH. PE:\ E"·Ii?B~ :-Eu dei alg~Ils nparl e::> 
Clug"m c nto de ca pItal e desnccc~sal'l-;;; por i ao !31' . 11. de OhVC ll'a. em que dLSSC alguma 
()ra ( ~~ tO H eonvcnei~lo di.s to, ~~ [) mal;.., <lHe I cousa qne He pal'cce com 1S50, maK for;''to 
podena, ser lWCC ~;."' ;U'lO sel'ln ~Clsr.ento8 con - ! apal'tc~. . 
to:'!? (',a1<.:u.1nn(lo rluscntos eOlltos por lr-g'uH. j Ü su . P. Fgytl"iD :-En não trato de l'csta-, 

I', clf!p ()u~ ~ f~ j·. l)l'csill(:~ntc, cu entendo rJlW holoecl' a Y(~~;(bi.l n <..las CXln'GSSõcS, trato (le 
't ' '. • A CSl<t 0:5 i'fl(trl. \",H llttcn;S~ al' a um ]l),unlC'ipio l' c:;i·.ahclccci' fi. YCi'lladc elo pensamento. 

c~~dllsrntmcntc, (lHO hem poderia apl'oycitfu' O SH . BJ·;~E'\; r; .\!>~ :-~o (lisclIl'SO não ,toquei 
nn~::'!. c~ti'ftda de l'~)llagem , ou lnclhoral' a. nisso. 
eXIstente, ('a"'0 F<P.J :l yc;'cl ::\(b. :t informacão O S ilo p, EC;Y01 0 :-Mas, s r. l)l'esidente, 
'lue t cV(', " ' ml)ntim , rl il,endo algumas palavras sobrn 

-
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este assumpto, é sómen tc fazer conheccl' á exportado por esta estrada sobe a um milhão 
ca~:u e á provincia a minha opinião. c tant.as mIl anobas. . 

E' mil;lha opinião que, toda a veí: que se A lavoura do Bananal tambcm fJoffl'cU um 
tratar dc~conccsRi\o ele pl'ivil:-::p'io fi. qualquer i tal ou qnr-ll estremecimento, em eOllscqncll
emvrcz.a, pedindo po~' um indi:"lcLw O~l pOi' 1 ci:t de ~,~l"(~1~11;sta!1C\i.1~) r~'Cl·~:e.~.i,. (1118 têm affc~~ 
mIntos, ilao se deyo fazcl-o Renao l11llclmllte I tado llao S',) aquelle mll111ClplO rorho fi, l11111-
eel't:1.~ condigôl\s qlle a llsscmblén. devo ter i to::; _cuh'o~::. E' p:,neiso, pot'tanto, que o 10-
rnnito em vista. rm~ dessas eonfliç(,c:,:; (o I g-iSla<lOl' pl'ovincüd, procurando HDirn:tl' a 
folgo dc'tm"ncste,ponto a, opinirro (lo muito: industria ag;'ieola naquelh impol'tante loca
illustrado pl'csidente da provincia) é a. iu-Ilidtl .. d~, dcp,cnbra 11m meio t.endente a fazer 
tl'a:l:~rnissihilidndc do privilegio, r.fim de qno 1 com eglü clla s(tia desse estremecimento e se 
ns obras scjao feitas com n. ul'g'cnei:t precisa, ' rclInbilite. . 
r, se bana de uma vez par'a senipre o mOl'can- K-:;~c nieio nií.o Ú ontro senão o tl'anSpOl'tc 
tilismo que com eU'eito con1Jc~o quo se vai, facil {~l'apido, nito é O~ltl'O f,enão :1. construe
intl'odu.zindo nessns ellllll'czas. (Apo{(ul:;s.) (:~,o d0, lIrnn..linha. ú;l't'e:t. 

O SIto AUHAXCHES :-En sinto que I.,!) ag'ora. .Julg-o aüo dever dcmnl'~l'-me nestc'ponto, 
cs~a opinino tenha feito pi'Of·;elito3. P0l'(llW, (~OlllQ disso, ningllcm, que conlv~ç:l a 

O SR. P. ]<:OY1HO :~Dcro l'espundt',i'. . I importall(·.ia. do 111unicinio üo Banannl, po-
-n SR. ABR,\?-;CIIES :-0 ailno pa~f.;nclo CXTe;.'- de,'ú conh~;,d:flt' a ncccssiclnLle que cUe tem (la 

. , .- 1 t' t t '1 1·' I· nei essa Oplllli:tO, CO])1,:)(1 .. 811(10 erl' ·,as eOi1ue,':i- I cons .i'UC(:no <- e Llma 11111:1 Ci't'C:1. " 

s{)es ue privilegias, (J a casa voto:! uoatl'il! I O SI?. r)E~l!;.nDJ<:S :--0 nobre deputado ehwe 
-O SR. p, EGímO :-Dcyo, em respost.a ao l'cconlar-:.:e d:t r.onsnit,;l do conselho de.m:;

J1o})rc deputado, dizer (lue cu tomo n res- I tado e elo :lYiso do governo impel'ial. 
ponsabilirlade dos erros qne porventura te-I O Sít. p, Jo:GYDIO :-:';-iio posso at.inar com 
r,l:la .:~mll:ct~~icl:), ~ c~~n~,?(:?~~(~,? ~ , pri,yj ~e~:~?: I fi l'elfl0'-\~/ple l,la ,?utt'e , €~ con~n~,ta do ~0_:1,'3.;:-: 
KCIl1 8"Sd, cIan:'J!lld. -,-\-la~l~" 1,tU:ilUeHic, \. CAL. ,lho de cSL,Hlo L e.,te Pl0,lCctO. Ln pedlrl,\, (.0 
se lla de l'ccol'dm' ele quc o anno passado, I nobre deputado que me dissesse qual cnt eSSfL 

lop':) no romcçp de nossas HCS,~i1c8, o sr. rchlç,lo, pois dcsejo tOl!~U' no aSfHlmpto .. 
Lopes Clutves apresento I! C,;hl id(:~, a (lual O SI!. H":-<EYlllES:- Oppol'tul1amcntc, na 
foi espo!3ada por mim, corno p:jde te.:..;tc:nn- scg'llnda discus:são, lhe t'nJ'ei a Yontflde. 
nhar e.ssc'nosso r.olleg'<'l.; c ci'cio llH3srna (lue O S:L ·P. };fJ":;-"D.IO: <-S~ nno füt'a 'falbll' f(JI'<l 
[ir, sentir na tribuna qtH~ f',,~a cnt tnmhem n da Q,alern o discutir agora os aYi~;os de Li de 
rninha opinião. Junho n lo de.1,/c\'creiro! eu t.cJ'~ri'.I2111jtO pl'a-

Com isto creio tOI' l'cs{"}()ndido () apa.rte do zcr: em mal1lÍ:cstal' Jll~llha ~plIl1ao . .A.lfl(l,n. 
nobro. deputa.do residente em GUiÚ'atíng'uútú .. hOJe provoquel Ilm~ d ~8cu~sao nest? sc~lt

Direi agol'apouens palavras sobt'c ü clis .. ~lo; c, sC,lto.ntem ~lao. iallcI a. l'eSpOlto. \(ltg-o 
Ctlr:·'J do nobre deputàdo 'residente (1rJ1 l\IoQ'Y u,to pUl' J11clclentc~), foq)Ql'quc,. pcrs~u,:.ehu.o de 
das Cruzes. . c. que o nol!J'c. deputaclo fn.llarU1. ate as duas 

O nobre deputado commctten uma grave horas, l'?lIrül-mc 'por POuC?~ pllnutos pal'~ rt 

injustiça relaüvamcnt,{1 ao projceto (rUe di;:,·· Sccl·~tana, (: quando yo1tci.la estava, rt cl!f1-
cutimos. . cnSS,lO cncci'rnda, 

Henllol'es" o que dcv(~l11o~ ('ow:údnl'n,l' (~o i O :-;::~, Br:'.'\"EVIDES :~-=-'ií.o o estou ccnsu-
88g'uintc; : rnndo, ." . 

l o O . ,. 1 ),. 1 - 1 O Sil, P- Ji,C;YDlO ;·-Ea t.culto e;:;';I)ccml IH'R-
. . mUlllclplO <- o )anann e mül'CcCl OI· > l ' , " I:'" .' 1 ," I" "t, I 1 '·f'. 
Ilc ·t j I f '~ ZOI, ,lelO( JlO o HO)cL ("PU .te 0, (e n1a,nI es-

, llma es ,rne a (C ClTO. t ., "- t t I 
"lo O ' 'I I O" ~'·l ,j. j'l' ]", -,I. ar mlltlla opmwo semprc (lue se Ta'a (e 
.G-_ capl a baUlnl.}( o pc ,J., Cl l C o , ., ,-·t-' , -. 't~· ..~,' In t, 

para n. constl'uccão dessa estL'ada l Ó sllffi~ q~lC:l) OC~~ 1111 pol
j
,anl.cs, po~qtlle 0, 80 !.1~tS c 

ricnt. . 11' "'1" 1, ( f1',--,'t? mo<-oqU(~üllP~(r,l'Clcon.qu~s'al'~gilnR ·111-
r'C pUI a c a sei _8\ ae d, n. (} ......l o. lo::; perante mmha prOVllleU1; c ~6 dcst(~ 

j,18 aS,duas questoes quc nos dcvem occu- 10r'0 "\,,, orlCl'('I· 111"'11'''1' r'l\" 11"10 rl""rl'I'-pa' t l' ~, ,n .l \l." Jl " . u:--i." i" (. - <.;':i , 

, 1, na. prcsen e (.lscussno. ,rc~:o fi, llO"lll'il, que rlln. COl) redu-me elcgcndo-
, hstou. certo de <:ll~e" qnCIl1 conhe~cl' a Hn~ me seu deputado, 
]!~:tanela do mUlllclplO do Bananal c fi- ma Dito L.;to, ~l'. pl'csidentc, tl'ablrei da sr
i0Hnrn.. do, t.cl'J'eno. por o!lde. passa fi. cstl':1.da gund,t queôt"üo-::;c o (,àpital de quntrocento: ... 
q~1(' "i-m (~aqu01b cId,nele a~_cll\>lR~S d~ J?l'ov~n- i COi:tO:i g'(tl'nnticlo,s pela }Jl'oYincia é ~mstailh~ 
('la do H ... lO de ,JanCll'O, nao Jara a ~nJllstI2a I para sn Jc"',u' fi., o-rrcito n e::..;trau:1 de í"eno (la 
(~e ~llppe~i' qneo Danannl na? pi'e~lSa e nilo! eida<lc do Banan111 {t da Ba.l'rn.-Jrnn~:l, na 
leCtama lllstantemclltc urn.:-t ltn11a fenra, i padc epw fic:t !1t~stft proviOlcin '? 

Como hem disse o meu. honl'ado cOllr,gn,,1 Eu digo qnc 11,10. O nOIJ:'c (;leputn(i0, l'í.:'si~ 
0. :-;;'. F, de Olivcira, o Bananal () dos rnnni- rlontc em ~\íog)" da~ ,Cnlzc:!, (118;:'C qllC sim, o 
(~q)lOS ma.is importantes da pl'ovincin.: a sua isto em conse{[n~ne~n de !lnm l'cn~la\,i1o feita 
PxporbH:ã,o do café 1-,obc, som cXRg'cração pelo I.H', F. de OhYCll',l. 
nl.o'~lTna, fL nm milhão ~~ t,ant.as mil ul"l'obas. I\:In.::~, sr.nh~l',ns, essa l'cycln\;!,o, sc. alg'llma 

(, ;~l.~. BE;';E~l'!TmS :-;..:!.ct~'!e('!ltas a setcCt~ll- cousa p1'o'.'a, UJ.~ls.tnmcllt-c (1l1e o capItal
1 

g'a-
bs nul Hl'l'olJas. 1'1l1llido (l ln c;nt1wlcl1tC. 

O sn, 1', EnDYlO :-.() ('Qfr; r1'''' ,,'m de SOl' O Sl<, llIC>CE\!llES ;~-A conclnsilo que po~ 
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demos tira,' é que. seiscentos contos são sllf- por exemply, que se supprimisse a ~aran
íiciento~. 1'1'es leguas de estrada a dusontos tia para a estmda <lo Bragança, (A1JOMdos e 
contos, são seiscéntos contos , c não oito- niia apoiados.) . 
centos., "O Sr? P. l~Grülo: -En só não í)O~SO fazcl' 

O SIt . P. EGYÍno :-Sc os llOl.);,C.;'; d O]l,uta- t !idn, e entendo mesma , que nã.o sou O mais 
dos entenderem que dcn~ - 8e gal'untir rnfl! '-: , (;Dmpetente p~l'::t iH:-::O. O mCll des.ejo, co rno 
não ql.latrocentml, porém apena,s dl}~entos , tl,cputfl:do pl'oYincial, é s~lv~gua!'c1üJ' OR lcgi
cont.os, estou CC!'to de que se dcrxal'Ho levai' I tunos lntc:'e ~scs (l!1. pl'OVlnCHt, de qnucsqncl' 
nessa. ct'cIJça nnicamcnt~ pOl' bem da, provir~- ol'dmn qu.e ~ejào. , ... - ,-
cia. mas én entendo QuO devemos ga.ranLII' . O' SU. AnUAXC JIES :-li.m ·rclaçao (l estrada 
lnais quatrocentos coú"'tos para. a. estl'ada po':' de llraga ilç:l) rejeitarão até o cla.usula-ou . 
dc,' serIevada a effeito. . . com quem melhores condições offerccor! 

Mas a r evelação feita pelo sr . F. rle Oliv~i- , O ~'t. P. EGYDlO O-SI:. presidente, nã0 p!'e
ra, c,a que se refel'lssco nob1'0 c1~pub"Hlo~ fOI a t endIa clemo:'a~'-m e nnuto na. t~lbtln~" mas 09 
segUInte: ." apal'tes me tll'ao d~sso proposlto. N,LO JJOSSO 

Entre a cidrrde do Barutna l e " (b Barm- deixai' sem resposta o aparte do nobl'c opu
l\fansa, õ tel'l'itol'io que fica n a. provinda (~r, tarl"o , residente em Gtw;ratingllet~, 
S. Paulo (: jnst~mentc o (PW l'ce1n.m.rt mau; Votei polo pdvilcg io_ p :~]' n fi. estl'adu. d o 
oura.s d':\.f"tc , m~\.lS trutHtlJ~ '1 , C 'pOl'tan!.o t.am~ f~l'l'O de 13,'aga n~a, c fui entã.o ll rn dos q ue 
be~ m31S <l cS!leZa; ~~ SO~)l'? Is to m~o ~) ó(~e I sllste!ll!u':lo Cj.tiC uno d,e;'!:1., f: lW estnbclecida. n. 
hu\ c.l' fi menor quns ~ao: (-:onheço aq!hJI.t C:j-, cb!l~ltla de lIltran:::; mts:-;ltHhdadc, porql1e eu 
trada, pOt' clb tl'it:1S1tel flm~~l ha . pott~o tem ""; ! e:.;tit"l.'a COl'to de (1t1~ n id é::\ en\ .apresentada 
po, son filho do Bananal. Nao ha n~lld;o que! pelo )'O\'O ":\C[uel la localidad" sem o mono" 
alguns cHlad:\os do · n ~tnfl nn.l t1\'crno alclll- ·\'ineipiode lUC 1'O ou ll1Cl'CalltiUsmo 1" 

branca. de estabelece!' uma linha ele trolys i P "!' 'Y' l' .', lo' b ,. ,;. I' ., .. '(1 ' 
ontrlÍ a({llcllas duas cidades, porém nllo'! \ .. c .. c;, In ~.~, .. "l,~ . rn.~,e,:s:. p,e;" . e ntc, 
levarão a elIeito este , scu i:ltellto, pOI''1uo I quc '''te~,e pd\tl e,?~~ ~:\o. j~~ pcJ~do po, 
dcsd~ logo rec,onlIecerão ser ,wso lmyoRs lvel um, (,.lU:";, ,l,l,~II~ , t,t,S ~!~~1d~~_~~'j . "r1.,r.:;lu Ol~ . 
em vista d» rumdadc do clu11lnho. Sao tel'l'e- daquell" p:tlu, .hd.ulc pol. •• ,.,,-, ",a.:', n.o COll 
nos muito montuosos , Quem pas~a pOI'1 tl'an.o,~:~os dot~~ ,p., .. rt~dos ~e l'Cl;lnll'aO ,~ r~l)l'c~ 
aquella estrada, emuora n~o .cü!lhcç~ as di- ! ~cnt.(l, (L?-~ ))n~ ,lntút.medl~~esna~ Pl~!l .~lp~r:S 
visa.~ legaes dàsduas .ll i' ?VJncla.~ , fa~llmcpte' lnf~ucl~~l~~, c .~l:,cfes, p.chndo . o pll\11ef'1O 
CODJcctui'al'á dCSSGs. lImItes peln. thffcrença pala ~~Ul .• l~.~~tI:l~~:_, ;'1"- \, (\ 

lo tC "Cll 0 O s., .. \n",.NCHE •. I,.,t uma Cjlll ,s tão d,. 
I I , , . .. t tA - 11 

Disso nlais o nobre deputado quc, a.ttento pl'il1ClplOS; 1111.S 11 C,3 ·as fiues (J0S nao 80 o 1\1-
o estado finn.ncéil'o da provinda entendia pt"l.l'(\ a ~, pcss,ons, _ 
muito elevada. a. quantia. de qu~trocentos O SH. p, h<iYDIO :--Pet'cl ,w , 
contos pedida pelo projecto . . O suo U. CI~TItA :--.\ cO:lClusão é qu o sn 

O SR. BEN EVIDES o-Porque a 'csLrad" pódc ainda :tos dous p,Ü'tidos se ' alliasse o partido 
ser feita com o maximo de dusontos CO !ltos I repu blic,mo , o nohrc depllkl'=lo dava á pro- . 
por legua, e tem só tl'e~ lcgnas , . "' 1 vinci:l intei~';l. . .. . 

O SR. P. EGYDIO :-Dlsse até que se po(ha 'I O SIt . p, hGYDIO :-0 nolll'c deput~do não 
fa.zer com cincoenta contos . comp,'ehcndc quo, quando sc trata, por mui-

O SR, p, AT.vE:s"-Ha opiniões, conforme tas pessoas c pessoas influentes de d ou~ par-
o systoma. . i tidos importantes, cle pedir a Ol'ganisac;,o de 

O SR, p, EGYDH) :~Sl', pl'csidentc, se ° no- ! uma.cmp;'cza para um a grande ob:'a pllblica, 
.b,'c de(lutado entende quc o m:\n cstmlo ' ha menos clescontlnnr,:t do luci'o e nle.rcanti
financeIro da pl.'o\'inc ia. não comporta a g';t- lis mo do qUf1 qua.nd0 He t!'ata pUl' (lons 011' 
mlltia de mais estes quati'oc.catos conto" trc~ individuos 'I ' 
tarnbem cu sou o pdmeiro (l, r econhecei' que O SR, BB:"\EViDg~ :-E' qnarid.o cn rl Cf::;COH-
rCalm p.lltoo nosso estudo financeiro nito é fio mais: no caso de tQes allianeas, .. 
lisongeil'o; mas nr,stc caso a polítiea da aS-I O SIL A.nHAXCnp. S:~ \pniado,' 
sembléa pl'oyindal, se é que clla pódc fazer O SlL P. EÚYfJ tO :-Ji:ú n;i.qllella oeca.sião 
politica,-na propriedade da expl'ossão; fi ni'in desconfiava, ·cs to,va pen:uadido de guc."o 
p~lit.i ('. (\ dn r.sscmbléri, digo, deve consis.til' privih~gio ct'a pl1l'a rcnlizat'-se nm gr!\nd~ lw- , 
em ~Hlppl'imir rJ1uitas vC l'ba~ de deSpC'l.lLS Il nficio pnblico, um gl'nndp. mclhornmcnto 
iuutei~ que temo!=>, nHmdc applit:ll-asame- llanl. a }ll'ovincia, c nao com vistas no yil e 
lhornmcllt.os importantes , principalmente haixo mercantilismo. . 
em beneficio d,t lavou .. '.. I O su , . U. \:ll''r[l.\ :-E' bOI11 o nobre cle-

Osn., U, CIX'l'llA '~Entao dm-c npl'cscnt:1r I ]lutado nos esclareceI' sobre esse l)Onto, no.o;; 
11m pl'oj ec t.o fazendo CS~fl.~1.; l'eclucçõcs. mor:;t.i'Rl' o mCl'cn.n"tilü,mo, • 

O SR. P. FGYIlIO :-0 l1 0brn lle.]l~\t:trlo sabe I O SI\. P. EGYDIO :-0 nolJl'cdepnLn,lo eha; 
que ~t1 e~lo l1 clalJol'fl.uclo um pro.Jccto nC8:;jC i mn-me p~l.l'a um f.Ot'I'cno em quo eu não qllC
f;e ntlll? : ~~ nU: o nourc dopllt.nclo (, mf'tl ('om- j !'in. elJ:egn~'; eu o 9lW di~o é que c,~tn na 
panhe1!'oyc,sse t,.abal~o . . . . I cons.f:lO nc,,-. d e todos ~\lC a asscmhlea pro-

O sr. U. CI:<'rRA : -"-t, q nena lllllltO m,w, : , vmclal deve tomar me,hdas preyentt \"as, com 



-63-' 
, 

o fim de evitar ábusos, e gmudes "abusos, I O SR. F. ALVES dá um :tparte. 
que podem se introduzir com relação a e~- O SR. ABRANCHES :-Não houve nada com 
trada~ de felTo, a pedidos de privilegios. Não o goyerno: o nobre deputado é que não foi 
eBtou, porventlll'a, no meu direito nc dizCl' eoheiionte: Rendo opposicioni8hl, delegoll no 
isto'? lli'iO está. a assembJ(~a no seu dii'CitO c govcl'no attdbuiçõ€3 que CI'ilo nossas. 
dever de csludn.r c tomrrr mectida" prCYBU- O Si~. P. EGYDIO :-Como dizia, Si', pl'C-
tivas em tortos casos '! sid.cnl.t~, a. politicn. da D.8scmblót provinch! 

O SH. CIN'l'ItA :-Sem duvida, pl'ÍnciD:lI- deve SOl' cOl'tarvcrbas de fFandes despezas ; 
mente quando se trata de ga,rantia ele jU1'08, I sllppl'imil' empregos inut.cis, .{3mpl'egos qnn 
quando a província fica oneraua; entretanto 1 não produzem vant-ng'Clll alg'uma á provin
que Braga.nça e Belém ni~) dCl"ão on~lS nc- I cia, c applicar a~ quantias que porventura 
nhum :'t provinda, e a. celebciTi'mq Srw:!c{(,-l sejão cconomisaclas, em beneficio de ontl·o~ 
bana ... (Apoiados e ')/,(1.0 apoiados.) i mr.lhoramcntos, como ú,- la.voura, á cl:tsse 

'O SR. P. EG-YDrO :-Se o nohre lleputado! ag-l'icola, etc. 
entende q,:c a garantia para a estrad:; 801'0- i ;\s8im l,cnso, sr. prcsidente, qU? a assem
cabana .fOl mal dada, não teve em v1sta. os i blea. provlncml deve garantir D1fUS 400 con
legitimo~ interesses da'provinciá; COnlO 1'0- i tos de réis, para poder ~el' eonstrui,la a es
jll'Cscntante d~lla, cstá no dil'cito de propôr I tenda d~ Bananal á Dan:a-lllansa., Pcla na
a esta assemblen. Uln pro.Jceto suppnmmdo! tUl'<:flH. do terreno, pcla. lmportancIa do ml1-

essa..garantia. : nicipio, pela. extensão das rendas que essa 
O SR. AIlR;\~ClIgS :o-Agora {; tarde; sc-: estrada poderá dar, e P3!' conseguillte pelo 

nuo cu o faria. i angnlCnto que ollu. póde trazer á riqueza pu-
O SR. ,BEXE\"IDES :-Assim n1Csmo ainda! blica, ,,'1 assembléa n50 póclc ~ não elcye de 

podemos fazcl' muita. causa. , i lnOl~O nlg'um deixar de concedcl' fi garantia 
O SI<. P. l'GYDIO :-0, nobres dcrula<los' pec~lda" , .. . 

têm razão... 'Eu estou I1lchvlduallllcnle convencIda de 
O SD. BENEVIDES :-8e a uBsemhléa Cjui- que essa 'estrada, euja utilicladc cu assaz 

zer me -ncompa.nhm·, se quizel' mOl'aliS<l.l' a: reconheço, uão pôde SB1' levada a eifeito 
companhia Sorocnbana, teremos :1inda rnnito! senão com o augmcnto de capital. Não _farei 
recurso. ; porém questão se a assemblén assim não en-

O SIL P.VICE:\TE :-Eu O acompftnllO. t.C1?-dei·; o qne digo é que n quantia. é insuf-
O SR. P. EC;YDIO :-Os nobl'es deputados flCwnte, 

sabem pcl'feitamcntc que eu só tive parte Neste sentido voto pelo pl'ojceto, porquc 
na questão 80l'ocab"na como deputacla pro, entendo que cllc encerm uma homenagem 
vincral. ,1, importante classe agl'Ícola do munir.ipio 

O SR. AnRAXCHp.S :-0 nobrn dcputnclo d~- do Bann.nal. . 
fendeu. A discussão fica adhlda pela hora. 

O SR. P. EOYDlO :-Defendi o mel! voto O SR. PRESIDENTE marca a ordem llo dia 
quando se tratava da garantia. addicional,' e 1 seguinte e levanta a ses~jão ás 3 horas da, 
até hoje não me arrependo de tcl-o reito, cle tarde.. ' 
ter votado do modo por que yotei, _ .. -.. _-, " .. ,--_., 

O su. nENF.VIDI~S :-0 nobre depntado 11ao (])-;sc/!;J'sosdoS'i'.Pai~lctRd'IW1·do})ronuncic(,(los 
voton na aa discussão. ?Uf, sessão de 14 de Feve'reiro ) \ 

O· SIL P. EGYDIO :-Está eIlganado; vote i ~) !-'H~. Palil~:l IEd lll~n:r(h) : - 8i'. pl'C;;;;j-
~m la, 2a e 3. 11 dente, eu não pretendia envolver-me no pro-

O SR. BENEVIDES :-Voton em. la e 2.;t I sente dcbate; mas, unl aparte que dei ao 
O SR. p, EGYDIO :-Yotei em todas. ! illuRtl'nC10 deputado quo p,'ccedeu"me na tri-
O su. AnRu:CIIEs:-Só deixou de voh\!' i buna irnpclliu-me a to mal' a palavra c dizcr 

quando se teye dó ratificar a emenda. do! alg'uma cansa em relaç~to á questão vertente. 
dl'. Lopes Chaves. O nobre deputado, p,ystematico. acerl'imn 

O SR. P. EaYDrO :-Votci-até (l clausula de na:~ iclóas que tem constantemente expcll .. 
8ubmetter-se o contracto a uma cornmissão. dido nosta casa, impu~'na. o presente pro

O SR. ABfJANCHES :·-;-No dia seguinte ó .iecto, que faz ohjccto de nossa. discussão. 
que o nobl'c deputado não compareeell. (lIi- . O honrado memb,'o urro lernbm-sc, sr. ]lr,,
:-;adas.) sidBrite, das scenas que ante'ora passal'iío-f;í~ 

O su. P. EGYDJo:-Descjava sabol' o que neste recinto', quando _algum nosso t:ollcga, 
o nobre deputado qucr dizer com tudo isto,? desanimado do futuro, nõo acredilava na 

O SR. ABRANCtlRS :-Que não csteve pl'e- força pl'ouuctora da provincia, cl1utndn rcpc-
scnte: não lIa oiTensa. tia-se constantemente que cUa emninhavt1 

O SR. P. EGVDro :-Votei em todas as dis- para uma bancarota c por isso se oppullha n. 
CURsões. I me(\idas de g'l'ande considol'açfi.0, de g't'H1Hlp, 

A fjncstão mais momentos" qne apparcceu, alcance i 
n. respeito ue.sta lnateria, foi a da remessa ,Ali, fil'. lH'esidcllte! hoje já nós podemos 
do contrato á assemlIléa provincial: então, <le algunla sOl'le al!,"eciat' atIueUa confiança 
COl1}-O o nobrc deputado ha lIe lemhrar-Bc, em que eu tmha a Iorça jlroc nctora da 1'1'0-
eshve presente. ., i vincia de S. Paulo! ' 
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• o SIt. ABRANCHES: -Cada \'ez .vai a peior. A pena de prisão ' simples com trabalho, 
O sn. P. EDUARDO: - Não, senhor; c a senhores, é uma pena moralisadorn, uma 

prova está em que, apezar das verbas todas pena que eo11oea o delinquento em estado do 
decretadas, apezar de termos estl'U<Ías de i [loder ainda ser um cidadão util á sociedade. 
fereo por toda a parte, ainda n provinr-ia n~o I l'ortanto, não me ~cixolcvar pclns consi
aeha-.se onerada, não .~e vôom. circumslnn- ! derações cxpandi ias pelo nobre deputado; 
cias de sossobrar. • C011ool'l'crei com meu voto pam quc passe o 
. (llaalgunsapa1'lcs. ) ' projec~o, porque entendo que rmtisf:t7. un;1\ 
O SR . .l'. EDUARDO: - Que impoi:ta,. se :t i ncecesIrlade, que.enccreaurna mcdJda ~tIl, 

pl'OVlnCl8. tem forca has tante, tH1l1 vltn!ldndc, ! uma dessas JUedL.jas que, uma vez realIza.·· 
tem recursos para f. zcr frent.e a tudo is to 1 das, tcrndc1>rodllzi,,·lmgi·:1;ldcucsidcmtum. 
que dccretamos nesta il8somblóa? ! SI'. presidente, já di sse uma vez c repito 

E depois , senhorcs, n <ís qlte consideralllos i hoje: sou pultlis ta. . . . . ' 
semprn osmelhol'un1Clltos mnteria.e.s;pOl' que I O SR. BEi\EYIDES: -Eu não sou, mas nem 
havemos deixilr r, margcm, dci""'lr dn parte' por isso o nobrc depu t:ldo me excederá em pa
oS'melhoramentós moraes? Nós qltC temos triotismo u dedicação pelos negocios da 1><'0-
tomado a peito o dcscnvolvimento dns es- "ÍJlcia. Sou brasileiro. , . _ . 
tradas de Jerro pOI' tvda. a parte, que t cmos , O SR. P. EDliARDO .. :-O nobre depu tad~ nao 
procul'ado dota.r a pl'oVlneH\ de elemelltosdc! me OUVJtl aJllcla! DIgo que, sendo pallhsta, 
g'l'ltlldeza c prosperidade para" fu!tu'o , re-! tenho a vaidade de nel'editar qlte nada ha, 
cciamof:\ hOje acolhe)' :)(L'wllu,s idêaB que tnm- ! " Cl'}í que ~ej:.\. capaz de fa.1;r,' sossobrar a~mi
bem po0,m a provinda ti. frcat,! da eiyiliB:t~{fioJ i nhn. prOVlnCIa, : é tal a mll1 hn. ('.onfiançn. . em 
do pl'ogT9~so - as idénR morno:} ? ! ~ uas forças ]1l'odnctoras. 

Não, ~H'. pl'esid·cnte, . a~ r,o ll~iaerac:ücs do: O SH .. P. VICgXTg : - ~em os el'l'O~'j eCOl1O-
110111'0 deputado estão inteimmente ,!e hal'- ' mieos. 
monia com () seu modo do pensar. O honrado , O SR. P. EDUARDO: - Salvo os Ol'l'OS eco .. 
membro já declarou nqui, com aquella fran- nOJ?ieos.. . 
qlle7.~ en~bre7.a proprias de. seu caracter, I SI'. prcSHlente , sou de pa"ücor que pro cu
que <; d,ssJdc!lte, c que po'!.' ISSO opr.iíe-se" I·C01.oS por todos. os motlos ao nosso alcance 
todas as med,dns que """hão desc'lUlhhi'ar o i eq 1.11 h bl:ar a rccel.t.a e despe7." no que tmn de 
orçamento! . . , or<lInano. Eu, dlzcndo aSSI1I1, tenho dito o 

~I·. p,resid on te, Clt sou 'd nrl ucllcs q lie parti - i sCg'lIi n te: q,:,e todas nquollas dos pezas q II e 
lhaoa Jdón de que llÓ.S devemos IH'ocr"'~l'l possnrnos hOJe decretar, ma~ quo não t.enhão 

. por todos os modos eqUlhbl·a.r o OI'çalllcnto, [ 11m alc~ncú 1111l!,ed"üo hOJe, ~c possão !.C1. 
a receIta e rlespcza; mas,. tarnhr.m não sou i l?ara. o futuro, nos ~odcrcmos como que dlS' 
rlaquell~~ que, por eonsldcrncões sC'.cuncla- i tarçi1 l', çomo que nao calTcgal' sobre a gCl'a- . 
rias , e faltando confianç,t na. 'fo!'(:~ pl'O!ln~- : ç:'o Rctuul nqnillo que t.unde li "-pro"e,ita.r pam 
tom da pro\'incia , deix',jo!le votÚ lIlelhOl'a- , o futuro._ ' 
mentos quc • eleva0 c li fazem "ohl'esi1ir . () SR. t. Cl:-;TH.\ : - E' só pura O futuro. 
entre os povos cil'ilisado".· : . 0 SR.P. EDUAllj) (): -]o; pál'a o presen.te 
, O SU" L. Sn,YElIIO: - E~~a grnndr ' CCJn- i tnmbCll1 ; poe(:UJ , n1nis para. o futuro. . .. 

Ílf':nça B um r~al. , . ,1 ' !~,~tcndo, sr. pres idente, que fi nutorisaçio 
O SR. P; JID1:ARI>O: ~::;t·. prl)sldentc, s~ i eXIgIda neste project;o, abrindo credito no 

fosse posslve! naactnnltdar.l c eonCOI'r':l' ate g'ovcrno da pl'ol'incia de oitenta contos qc 
p~l'a :~.~~~ !lstl'ucça~) ,c:lc uma .. novR c~~s~.dc p~~- [t'éis,pal'a. n~lgmcl1to dr. ar.commodaçüe~ m! 
n~~encl~lln , C1.~ o tal la, pOdl11 0 ,a. CXlstcn~c I pcnltencHl.j'W" tem um :llenncc g'l'ande: () 
nao est~ no p? <ht YI'an<Í:-z" c !1II]iortanela \ pOf9.lIC as nctu:lCs pr isões celllllal'cs 1)"0 são 
dest,a ]Jio\JTleIR , I\HO esta Ot'gaJltsatla con- I sutllclcnt.es de modo a satisfazerem O fim a .. 
f~rmc a melhor tlteori" ,lo system n. penitcn- ! que se propõe nq.lIellc esbbeleeimcnto ... 
C1Rno. . l ' ' O SR. BENEV1DE S: ,-·"Nito ha duvida; nin-

O SR. t. ClKTIB : -Se ü"csse mos um hom gltcm contestou isso. 
saldo.. . . I O SR. P. J\DliARDO : .. - Logo, é uma ncccs
. O SIl. P: EDt:AUDO : - POI.' isso eu disse: se I sidade ... , . _. . 
fosse posslve!. . O SR. li. CIKTHA : - AlIlcla nao "oHou 11m 
.. ~I\S, senhores, nem porque não se p05., a s6 prcso da casa. dc eOl'l'cceão: não estão hem 
edIficar lima cn~a quc cstci.a- de confo!mi~ I aceommodados, mas csti10 prc90s . , 
dade C~1lI as ldcas que maIS aprovcJtao a · O SR. P. 'EDUARDO: - V. exc. parece que c 
hum."!1ldnde, p~rquc v. exc. sabe que a selCII- ; UlJl dos autores, do projcçto ... 
~l~ c~lmln~l yal se elevando ~le,progl'c.sso em! O SIl. ~. Cn.:-rRA: ,- Não, ~enhor. 
pog!e~so a chegar a .c~t.~, ide:t capItal, a, ( lfadz~eJ'sos apaJ·les'.) 
est.a ldea. gmndc, a esta ldea que ha de trn7.cr O SR. P; EnFAROO: _ Vamo;; argull1eJl) IM 
~t momltdade- a prisão _simples e com .tra- I com logica. . ' 
l),a11IO-, nom porque, nao se possa Jaze,' I Diz,o art. 1": (16 ) . . 
I ~.SO, dJgo, dc,\ emOR den:n,l"á J]:lal'gcm os mc,- Qual n, c0l18cillIencín, da l'edac(:~10 deBte 0.1'
Ihornrnentos 'Jue po,)erem08 rC"li7.fil· 11:1 :\c-\ tigo'~ ]\' qUé as prisões netllaes· não satisJa
tualleglslatul't\. . . . l.C ll1 :1 S lleccssida<les dnqnclle cstnbelPci-
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rriento, e que ' não trazem o melhoramento, sente, pOI·que.decl'eta-se presentemente; mas 
indispensavel c de~ejav~l, e por isso se pede I não é ~endo operação de cre,dito. . . ' 
maIS um qua~tltatlvo afim tle augmentar o i O SI<. BENE"IDES ,-.o pagamento dos ju-
numero d: pl'lSÕCS ceJlu!~res... . .! ros é desd e logo., 

O ~n. l :. CINTI"\: -h um quan~ltatlvo i , O SI!. P. EDl.M.ltrJO ,-Vou agol'a explicar o 
sl'pcnor "" forças adllaC" da prOVlllCIa. i Ul'al·tc que dei no nobre deputado, dizendo 

O SI<. P. EUUAIWO - ... E ' a conclusão i que' o SeU (Ll·gulllent.o de alguma sorte pro
que posso tirar -<lo artigo, pela maneira por ' vava de mais; me pa:'ocia que até de algulIm 
que está redigido; c, se assim não fÓl', se sorte depunha 'contrtl os impostos indirectoB. 
lnc diga~ e cu me curvarei á opinião de!. Se nós dccreta'3RCmOS impostos paro. satis-
Y. exc. !.fazer estas e outras necessidades; carl'egava-

Diz ainda o art. 2" : "C"cal'"se-hà comparti- I' mos a: gernçi10 actual" pcsava mais dit'ecta i) 

mentos para os quc cumprirem pl'Ísãosilll- , elficazmente desde Ja sobl'c-~ povo dc <iue 
pIes e pam o~ quo são retidos om o.usto- : rcco~l'endo-se a um:, operaçao de credl~o" 
di'a.», i que e CORlO que um Impos to mdIrccto, dls- , 

A conscc]ucn.cia. é q nc nfio lIa prisão siln- farçado.· . 
pIes. Logo, é um melhora mento indispen- O SR. Cf:>:'!'!!.' ,- :Uns quem poga depOIS 
savel; li uma n eccssidade CjilC niio pódc. tudo ISSO. ? .. 
dcixar de sc" sat.isfeita . .. , O SIl. 1'. Elll'ARDO :-Qmd ",de? . 

. O Sit . I),. S,ILn·;.llt O: - Não é urgente. , 1 O SlL C(N~lL~ :-H~~,S~l' ,0 pobre . p~vo. " 
. O SU . 1'. Jo.DUUIJO: - ..• afim de quo se! O SR. P . I,DUARD~ i L, cHlade. Ma, pódc 

attinj a r,o fim 'l'lC se almej a; afim dc quc! seI' de outro modo... r ' 
n1i,j se confundüo Os presos. " O SR. P. EDUARDO ,-\. cx~. sab~ q:ue, no ° SR. CI~TI'" : ~E' verdade é muito con- estado aetunl das COUS l~S, no:, legIsladores 
veniente mas não temos dinl:eiro. ! devemos tomar em conslderaçao o seguInte: 

O sn.1>. EDUARDO :-Mas v. exe. disse que - Temo~ de decret>ll' e~tl'Udns de ferl'o qUtlSI 
o projeç.to não aproveita ao jlrosente, () só por toda PnI·:C. , ' . '. ," , . 
:\.0 futnro. __ ' , ! 0. SR. L. SII., ',RIO .-::;15 faltlt p~la Botu-

, O Sft. Cl:>:TR,\ :-Não aproveita, pelo es tado I catu., ) " . . ' ' .' , . ' 
actual do thesolu·o. . I O SI", I. Ll)CAlll~O .-L v. exC. tU1g"- que 

, . ' . d esmereee Botucatu. com ,essa allusao? Botu-
O SIl .. P. EDUAnlJO ,-Mas, s r . preSIdente, cntú é um dos l,,"'ares mais importantes' 

como chzIa, ess<: mrllJomrnento aproveita. ao pólio até ser umlt Pr'ovineia para o futuro. ' 
presente... '. , . i ' O 8!l. ,L. SILVERlO :-Não tive em 'vista do-

O ~n. ~. ~fC~l<'T'E lb ';m :J.p.n:tc. . i pr~cia.r Ilotucatú, conh eci. aquel!a l or:alid~dc 
, O,SIt. I. J,;n U,\RDO ,-:-Eu CI CIO !lu,c 0. mod.O. 1 pl'lme,ro qne v. exc.: seI quo e mmto lln-

(.:.~ GelllOl~ ,-3 b' .. ~l', na tribuna, esta i.l dlSPOSI- 1 portantc. ~ . __ ... . 
~"w do oradol. __ . , . . , ° SIt. P. IIDUARI}O ,-Nessccaso nao deVIa . ° SR. P. VI CEK'I'E ,-Nao ha dUVida ,"Isa - I invocaI-a, como por cscameo e sarcas ticlt-
<tas)., ., mente. ' . 

. 0 ,SR. P. EDUA RlJO :-11as, como d!zla: O SR. L. SrLV lllUO :--Disse que s6 faltava 
,!'8so .. se que esse melhoramento rtproveIta o para 1:,. ' 
lutuI'o c nito o prt'sentc . ' O SR. 1>. EOl' AIlUO ,~Me pl1reee que Botu-

. Procl~· c i ' àcclu7.ir. do ]ll:OpriO projecto em I c,ttú pôde t el',tanta, força c virilidade como 
dlscussao que as Ch:;;pO!:ilÇOCS nellc exaradas. G-uaratlngl1et.a e l.oren n ... 
eons.ultão tambctll o prcse!'te, pOI"ltte alIi' (lla diversos «'jJIM'tes.) 
·se dIz: ... augmental' t\::; prIsões cellulal'C.s i. . .. embOl'a aquella localiçlaoe ui"io e3tej.~ 
c se diz ainda (lUC é talllbem necessario Jl1'i- ' ,desenvolvida, como p.odia esta,', porque tem 
sõcs eimples e que s irvão para os retidos immen~os recursos ; e é pam lámentar-sc 
em oustorlia. clue uma pa,·te tão importante <la provineia 

Dahi seguc-sl) cVHlcntemcntc quc 1I6s , I (e H. Paulo esteja esquecida até hoje, 
:tdoptando o pl'oj ecto , consultamos os inte- i ÜSR. L. SrLVERIO :'-Apoiado. 
rcsse$ do futuro; bcm corno os do presente ; e I O SR. P. ElJUAnDO:- ... esteja até hoje 
comqtHtnto a genlção futura tenha de "pro', dcsprovida mesmo de um" boa estralht por 
veita,' mais des Le mellIol':lmen to, v. ' exc. ! onue se ,<scoão seus lll'od \I etos pam o mor
, abe que a eOlllü.ao de criminosos cll.cane- I calio con~umidOl·. 
cidos no crime, 'lue vão pura uqueilas ccllu- Sr. prcsill:cntc, v. ex" . Im de cl C"c lllpar o 
las a estarem a sós cOlllsigó, afim de tet'cm desalinho de minhas palltvras. 

'uma reforma moral, é incompativel com u O sn. J .. , SILVElUO ,-O estamos ouvindo 
jnnccã.o daquelleg qúe se acln"lo ~implef.l.J11Cn- c.om m-uito pra:t.cl'. . 
te detidos, porqu <tnto trans mittcm aestes os i O sn. P. Rllt;AnDO ,-Como já. disse, não 
vicios, as li çôe" tCl'l'iveis e cO''i'ompidas a ; pretendia fallar !lCsta questao; mas pela mi
'Jlle se achiio acost'llD<tuOS. . . ' nha ol'ganisação Impt'esslOnavel, um aparte ... 

O SR. L. SILVEmo :-.l\hts. a despc4'a é do O SH. BENEVIDES :-Está no seu direito. 
presente, c isso é que é o peiol' . ' O SIt. P. Ellt;ARDo:-Acato muito o nobl'e 

O $R, P. EDUAIlDO :-A despezit é do pro- deputado, o csplendol' de suas luzes , . , 
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o SR, BENEVIDES :-Obrigado, O voto que vou dar em relação ao proje~to 
O SR, p, EOUARDo:-Mas, como dizia, um que 8" acha em discussão. 

"parte que dirigi ao nobre deputado, e que Entendi ql1e assim o devia r"zor pelaa 
foi por elle repl'o""do, obrig'ou-me a dizer considerações que passo a expender, 
a.lglllua cousa;mnis por defcl'cncia as. exc. Eu disst3, sr. presidente. ha pouco, qUJ1n .. 
do que por outro qualquer sentimento, do fallave, q'Je o desenvolvimento moral 

Foi ,,"sim que tomei fi palayra apenas devo e~tar " par, tanto quanto fôr possivel, 
para dizer em que sentido proferi esse do desenvolvimento materiaL Eu àisôe mai. 
anal'te, que, nãa teu do nós trepidado, não tendo 

- O su. BENEYIDES :-Eu apenas rCRpondi mesmo vaci!lado em votar o anno passadu 
rom mais caJol' para. confirmar; mas não os melhoramentos que julg't\vil.rnoR indis
julguei ofl'ensivo o seu apart.e. penióõa.vcis para a gl'andeza da provincia dQ 

O S11. P. EDtrAHDO :-Eu disse, sr. prc·si-.' S. Paulo, nÓ;J tambem nflo deviamos trnpi
dou te, que no estado actual das cousas, dar, nflo deviamos sossobrar qt;}~crendo das 
desde que nós tinham os decretado gl'andes forças da provincia, de dotal-a tambem dos 
lnedidas em onlclll a desenvolver em grande melhoram~ntos mornes nece'3s~tri{\s. 
escala a lavoma da provinci::t de S, Panlo; Entendia, e entendo ainda, que !la outros 
desde que nós, compenetrados da, l'ovolu<}r\o serviços mais urgentes, ha outr09 f':urviços 
mo!'>).), social e economica, que tl'azia a lei do que chamão múito pl'incipolmentc a att.en
elemento scrvil, procul'avamos cortar os fu- çEio desta casa, ê a respeito dos qua.es ainda 
nestas ma.lc8.que, porventura, pudez;scm l'C- tr..lvcz nem uma pa.lavra se di~(.aJsse. 
sultar daquella medida; espfílhandcrse por ElO uma palavra. sr, preoiu\lnt". é !I coló-. 
toda a parte estradas de ferro, pl"occ(lendo- nisaçí'io, urna das nec~~sid}!de8 p:dpitnntos 
se a outros melhoramentos, e pl'ocnrando,-se qU:3 devemo8 procurar por todos os mo:los 
obviar todos os inconvenientes; Ol'a justo· acol'oçnar, atiro de que aquPlJa::; medida::,-ql1u 
que rrós, desde que se apl'cscntassü nesta pl'ocnrámos o anDO pa~RadJ decrebl.r P!HH. 
casa. uma outra qualqucl' rnedida ,benefic.a, eJevlll' a provincia de. S. Paulo ao pô de 
util, humunitaria mesmo; que llÓ~, digo, grandeza 8 que tem direito. nãJ Sd fru~trcrn i 
nâo deixando de adoptar inteiramente, )11'0- grandeza e prosperidlldc que talv,. não pos
eurando U!l1 meio de não sobrecarregar a. são ter lugar, se nós nãop:-ocurarmml!-"nppl'il' 
geração nctual, já sobrecarregada por im- um oos agentes productores iDdít<peu~avois 
postOR tendentes, como disse, a obstar todas para n provincia poder pro'pernr: poAer cll
aS eonsequenci,," resultantes daquella lei, g.andecer, poder. em um. pal.vr", eolloca'r-· 
não deixando tamhem entretanto <le satis- '" no grão de prosperidade que lhe com· 
fazer llS aspil'ações humanit.at'ias do pl'esi- pete. . .. 
dente, eonciliássemos o seguinte: ncm Llei- Por !o:'e·m duvida ucnh 11HH, sr. pr{'!::idente, 
:xarern de. sm' attendidas ::tqnellas rnedidas qUA, pondo em parallelo, na mesma !inIw, 11 
de g'l't1.11da alcance, aquellas rnOflidn.s utcis, colonisaçfio e o serviço que requer o ~HoJec· 
qu~ pudessenl trazer um resultado hnmani- to em r.1iSCU8são, núo podemos·da Il1Gdo a!
tarlO, como ú O presente; nem tamhem Üt- g'um deixar de optor por uma meuida qual-
zCl'mos sentir na actualidadq as conscqucn- quer qu~ procure acoroçonr n c:)lonisac~o, 
cia.s re.sultantes das medidas pOl' nús adop- g uo é no estado 3ctn.! das cousas um 'dos 
tad..,~s Inais para o futuro. , elementos es~cnciaes par a nossa prosperí-

]~iSi rneu collcga, oscntldo em quo (m dnde. 
dizia. qne cra um imposto eDlll"o qae. indi-l Sr, pI'8si~!Gntc, como p:t.ur:,t;.l. t8nh:J :1lU:
recto, disfarç:ado, c·vinha mais c~l'I'cgal' sobre tas veMS peDsado, ttmho muitas V13zes re·~ 
a gel'a~;fio fntura do quc sóbl.'e fi. gei'i1~ã.o p1'O- nectLlo que o nosso fatur<) ~t} antolha um 
sente, at.tcndcndo-se já. os grandes irllpostos . ponco negro, um pouco moúonho •. C::Hl'i.igadJ 
por nós decretados CIll ordem a benntieiar a de c.ôres bem escuras! . .. 
provineia de S. Paulo em sens mclllOramcn- Os bracos , sr. president,A, eS2e ele mento 
to~ .. matcriaes. . injisp(ms·ave! da proiu(!\}.-\ I, \'ii·) grlldnal-

.1.:!as, como 0.11~d.O moral deve <1..)1dal'_.*\)Ul' I mente dGsapp~recendo paU\. LWHte. pelo cs
do lado materIal, porquc, de eCl'to, nao la- trago. e pOl' todos os outros modos da ani· 
vemos quercr que a l1?SSa. província sp.ja quiiaçuo! Ent,retanto, com o que contamos· 
gl'an~cqnaIlto ao matenal" en,tl'ctanto dcs- p:na o futurü·~ Oi qtD tem rh refazer os bra
provIda de todas aqncllas mcchc1.as qw~ ten- I ÇO!i perdi l(]~J inutHísad-:}t.l;? A colonisação f! 
dmn

1 
n. enobrecel-:;t, qU,e podmn e~l~ocal-1l: no I frouxa, as 3ss(~ciações se formão, e no entro

rol üaqnella~ mats adIantadas; ~Ol por iSSO tnnto, qU:tl O rdcance, qU'il n. rflleacÍIl, qUlli 
(lUC cu tomeI a palavnt c pl'OCUl'el expündcl', o reRultad'J obtido por t'hi:Jq e~~a.l associa
e?nformc as :~1inluts forças, aqui.llD que onton- I çú'~ p rol';(~turil8 da coloni:':::i1ção '! 
dla..,cm rcln~;,w,flo ]1't'oscnte PI'oJcclo. I E' po!"' ::;'3"> qlIe oa com:I;lto o pl'ojecto em 

C.oncIno, pOIS, dcclal'ando quo voto pelo! d i';CIlSS{I·:Y: r.:.üo t(~rn elIe llLiUtl.ade Írume-
proJccto, c contra o rcquerüncnto de adia·· i dif~ta. . 
lnento.' ~ I Eu dcs('jada, S1'. pres-iJcnte, que a nossa 

O, su. PAULA EaUAuno :--Sr. presid~nte, I prov!ncia se engrandecesse quer no desen
pedi a palnvra tão sómente para JUstIficar I volVlmento moral em toda 11 sua plenitude, 
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~e fór l'o6tiivel, quer no .lesonvolvimento: de' in,tru ceiío, ,I" instituições; €i f,ci! de 
materiAl. mas nós tarlloa cerlas regras que I ontender~· ~ê. . 
DOS devem conduzia' na U61!'iCtllÇão dns me- l Sonhorcôl, vou tl}cnr em um.'\ p!\hvrn :quu 
dídR.~ nestn calitl: n6~ dl,;Ve l ~lnd tomsr ~Hl i eu não doscjavtl tO;J ~i:I' i mas, Visto qao ~')Il 
c-onslderaç:'io o esta (J;, finflllc t' lI'O da pruflo-' provocado, vou f;lll1\r, po r'1!Jt} obro :sClfl re
eia ~ nó3 devemos nínJ3 t (UnlU' ·om eon~jrlera~ .bUÇ:1:-; , sem refolhos. 
çÃo ou~r~~ medi ~J$l8 urgcut~es r61311\.ma.df\!' I -O SR. VAf..L ..... DÃO :-hl!li,to b~!1l . . 
pelo 01'101>10 pnbllca c pela tonto pronc).pal ' O .n. 1'. EOU .'RDO :-P. CJiII ctl,,,to a pro
de no~~a riquoz:I, I~ne é a in311strh agricoh. paganua re publicana, e H ~ Ba rJI'o?ngf~nILI 

E pur isao, dcsd ,a Ql) • .l hJ.ijll ontrüs sel-viç-os. te m de ?lgurlla sorte sua razfio dlJ_ sor; cún·· 
dn mR)s utilidJdr. . me permitta 'V, l~X':!, quo ! fe3S0 isto porque até hojoj se tem de~cuid .l· 
tU não' p08!:'1\ ncolllpanhar Cútn Ineu vuto o i do da cdtlcaçt"io e instl'lH~ção do pGV~i ; pnr
pj"nj~cto que está em dise115~àD, m(~3mQ por- I q U6 até hoje temo;; rnd barateado nUSf.iüa 
que, como disso tUTl dus ornanH'ot)S desta I uens, nOSRa furluofl em gastos quo nflo lt1m 
CRRa, o nobro deput.nuo pelo l° di~tricto, a! explicaçlo. Eut.retantu neix;-\-se O pcvo lill ,~ 
in~trUC<1RO, primaria., essa obrignçi'io que nos treva,t; n ignorancia, c por iH8iJ eRSll prap:t
imrõe O acto addici onal, ainda na:) t'stá re!\. · ganda f~z cadil vez m~ds pr0selitisrno Uí\ , 
li'z.:\da eru todB fi eu" pll,~nitu.jJ; I'e~ta muito m!ls~a do p0VO. 
a fHzor tdndJl n~~se rH.mo do ser-viç'J pnblicQ o' , () sn. Fb:lIUBIRA. .. \r.VE'i dtl um aparte. 

E' justo), (. m E? ~rno grnnde~ é rn ,~~'mo r.lu:.- O GIL P. E Dt~AnDO ' :~- B ~~m f:,3beid que 
IIJf'Ole npreciavt:l que. quando o nOSRO pOYO quando S~ qllel" d e rnlb ,~r um ediflcio solnpa·· 
estivcr Oll. é~t!t t1 o de rducaC]Ao t :ol, nó ~ pl"O - se pelos fundamentos. E' a rlbuh tios Tit:\es 

·cnrernos Crescer o nivel ào=: conl , e fJim,~ nto 8. ás ttVcssas. O fundaruer. to (!J!; in!\ti~ui(~ões . 
• 

prccnrem.o!l f,:jzer umf\ 5QejedaJ~~ .I.~ slIb :os ,. rcpresentath'assAo os c08t\laie~Jque nã,) vê :1I 
6e fôr _po3si\.·cl; m~s na tllladra Ild::: ':I, se sem a iostrucção e educação do -pOyo. 
nhoro8, no pr csuppo~t., de ~"rvitt'j'oi m~is Já quo t.ocamos nesta lllateri!t, já que bal o 
u·rgentes, no pres upposto de qu~ a instri.1c- buciamos esta palavra, que ou não qu eria 
ção não está ôuda em .t ec..h SUIi pl ' nitudc ao proferir, roe estellderei um pouco .• 
povo, nó~ faltariarnos a um d(l~ nQ~iO~ de- SI·. presidente, Utn dos elementos · forte~, 
veres mJ1i~ s/jgrado~, Ee 'pretert!'lt>clilO:, sr rvi- I urnn da~ basGs mais indütltrutiv~i8 ' cm que 
ÇOB urgentclR, i!ldil"11 ~ nSfiveis par!\. decf!'tal'. [se fundn a ~ropaganda republicana para 
mos llisdiJns qu e não est~lo em re1açflO CJm I !o\olapal' as instituições, é apregoar por t.oda 
3S necef,8h!~de9 na ac ~u9.lidad9. i a pane a inatrucç~o do povo; diz .. se que o 

Níogucm mais rto que C11, senh,nes, d03f- I p o:vo nüo tem conhecimento de seus direito8 
.1:1 que Il in~t\'ucçfi: ) SCja. ,diid:L ei!l foia. ~ua j e nCI!I de seuo deveres, u que, desde que o 
plen.itudH; eu uno rectd • .> ii~ !:1!.1~:~. '.EI nã1[ v;.! nha, c~Je ha àn querer. fl.guillo que é dti 
reCf?lO que se ra~gue:1'J ai:) nuv ... HH fI'.l;,} t!!Jum '·I' cOnfiJnI'!ld:ide com seus dlrcltos e devctcd i 
hrão OEl direitos e o~ d(1vertB do:. p,)VOS; eu ha de qúe r~ r t\ grand(~za* a proRpcridaue · 
quero a instru cçu:i B c , luC~çã ,) U:ll t 'JfJ~ ao 9tla I da sua tona', c, portanto, l1a do sustente r 
pienituel", porque d. in s trucç[<) é qu e ha <l 6 ilqllclh fórma de govorno <Ine for maiA con
fl3sccr a regeneração moral ' e SO~ii!! uBste <1ucente com essa grandeza e essa prosp'eri .. 
pt)VO, hão de · vir 0 :3 ccstumes, .cst._!S hr!o de darle, -, - . 
penetrAr na. Ide, ~ ahi oi qu e o no ".'o Dell o SI'. pl'c:,idente, desde que educarmos con
FJstcm3 de g ;)vcr~:> La d .:: Sl3r IJprcc!l\d o em I vcnicnterncntc O povo, desde que sabemos 
tQ~:a Sil .) pl~nitu. J \~ ! I que OR cos tllmc~ dCVCJll e s tal' na. razão c na. 

Eu dis~. e, se lllw;' e:-, c suatent·1 ~-scr!1 a altn rada!:> ias ti i:. uigõcs que possue um povo, 
c :lucnção convtm i ~n t. e mentc prcJii3p,)~.ta,scm P~l'(llH~ OB cos tumes são o motor, n. alma c a 
a Lnstrucçn.o derrat!'lada por tl)da 8 p1.rtl', vida do m ecanis mo 8ocirrl, nós dev eremos 
que. se fosse possivoI. da ult.irna choupana sem duvida alfl'llma concorrcr para que se 
tocasse 80S teclOB d()l!rado~, Il9~ não pJdern- estenda pOl' torta a parte n. cuucaçilo c ins-
IrIO<; ter co~tUíl'~e8, tlil0 poderemos ter reg~- tl'lic'ção do povo. . . 
tlpl"aç,',o mora] o lSol~iaI ; e ll.ó:s, quem sabe? Portanto, sr. presidente, eu dil'ei que, 
chegal'emos a um futuro bem triste e me-. comqUtlllto ache util o projeeto em discus
donho, porqu e VÓ:i vêd,!s a propag·lnda qne são, todavin, não posso votar porellc em VIS
se estende por toda n parte; t~, SI! VÓ3 rdo ta do estad o netuHI de .nossas finanças, c pO i.' 

jHcí.:url\i'das CID b~!l1i) D ob.::;tai ll~ cons'3qI1l1l- entc nd cr~·$c a ntef; com ninstl'ucção superior 
dI!.::; rnalcfic:l.tI '1:1 e p !jd !~m ro~nli. ar de:,~a . (~O (\ lW co m :l )n E; tl'll(',gão elcm~ntal'? que.6 o 
p:-opJgliuda~ ter~ !s~ cU} breve, t 'i!V'! Z, o J.:! ~ -_ I inn( {l, COIlJr~l Ul1l d~: t.~das, as lutclllg-enClftS, 
calR.bro da~ mslJtu:çO ~~ ! ., que c appli~~\\.vel a~ hlciudade~ m.al fi. com-

O SIl. V, CiNTI\.\.. :-Q'laI 0 a jl!'op"i;.pn I ~- ? I mllU~, NHno a Os L'. !c n l ú8 nuus (hs tl:nctos, 
O,sn-. ~,. Sr.LVgUI O : - .\ ,rep ah!;c:'l,a :!.: I ao:; fi ll !o~ d o;.; .1a.Y ra.do l'e~ com? aos filhos dos 
U SR., L). hUU .\UDO : -h' uma 3 ! ;U ", s:, :j ap c - I l·el ~ . h é o Clllln~1 tO lnystel'lOS0, ql~e. ha de 

nR~ que f~co, . : unH' na communluade dos pl'lnClplos os 
O sn. U. êlN'raA ;·-Era bílm que :-"r; ubes- mcmbl'os d a. gl'undc Jamilia. hrasileira., Voto, 

sem08, pois, eontra o projee to. 
I) SI!. P. EDUARpO: -Ell falIo li respeito I 
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o sr. ~'Ilnll\ lE'lnltri)(,:--Sr. jli'Psidcn- i do Jahú,' pe,lindo augmellto de ordenado 

te, o anno passado cu n.presnntei urna. cmCIl- í para ::iCUS clu pregad \.ls ,-- A' COIlHDH,fdio d.~ 
ela para que voltasse >1 r espectiva cOll1miss~o ! CllmarR o. , , 
lIm planopa!'ei"l deficiente, para que se f 01'-1 Outro do mc'mo, enviando o do JU'z de 
mulfl;Bs~ um plnno geral n<ls coma.:-cas da; tlüei to da com::\~e u. da ,!b:l.tub:t •.. 8cu ~pa .. 
pl"OVlnClft. Fundava cota0 mea pe,~saJllen to ! n h ado do req uerJw"n to uo ta bel! "'0 1, ran
uos .seguintes t er'moi): . ' cisco ~{i\riÃ. na Costa Pilj1,.' a. pedmdo n ~ n -

A )'cfol'ma. judicfal'ia, com o t.rabaiho in- n ex aÇr10 do OiTki:.> .ia orplJão3. "? d :-! t~\.b cl. · 
~ano que impo~ nos juizes de dil'cito, cxi,~e lião. -A' co mro iss.ijq (L~ c'}n;;tJtul~ão u JUt;-

<lue se procure repartir e;;se mesmo trabalho , ti<}l\. ,, ' 
de tnl modo que cnda ,Íui, possa eumpril' ; Outl'O rio ' mesmo, enyiando as propostas 
1:)0111 os deveres ' do se u carg'o. ! para o abastecimento do agua polavel !llHi~a 

:Mas, então, entendeu-se que simplesrncntc ca~ital. com A. infol'maçào dl\ inspoctol'l!l. 
R creaeão de quatro comarcas snti~fazia as das obras pnblicas. - A's commiE"~õe.s do 
neccssídades, e se ,bem me lclIlbr'o, ainda 01'- obras publicas, de fazônrla o du constituiçào 
poz-se como 11m !u'gumcnto vDlioso para fi e ju.tiç" . 
creacão de lnai~ comarcas o hn.VCl' muitos nEQ'[jr::.n.nll~KTúS . 
lcnnos reunidos. Um du .'\.0'<'11 '0 Carla. d. Si! •• 'l'dle. e 

POl'tnnto, já vê v. cxc", que eu nã.o pOllia. OUtrlJ:" dft vdh. de Sarru-Nagrn, reclamando 
deixar (le applaudir o pensamento do nohl'c ·CJnt.ra fi l.Hi Sl:'agem da di~a vllLl pa~s fl co .. > 
autor .do requerimento, visto fllw estú ·de rnitrca de jl og J-mil'im. - A. ' camUllBsão dtJ 
harmonia com o meu mo(lo de enlendel'; e . cslatistica. . , 
por isso voto pelo "cqllcl'imento, i Outro de 'l'rist.li~ d. S ,lve;r'1 Camp,", rc-

o ~ Clamando CQntra a nit.erBcf\o da.~ di ... · j:m-:, . -
lia §e~sà.u opdi~u,ri:t I pe(jid~ pela C>Hliara de S erru.-Nlfgr8, pela~ 

AOS 21 DE FEVEREIRO Im 187:3 ' quae, • HIi' f"zenda da V"n.'~u"rda ficara 
. .. . . .. _ l 'desnnnúxndtl do municipio do ~\mpnru. ·-A' 

, PteslIIl!1lcta, do sr.v.garto SClptaO mosma commis;j\v. 
SU;'vlMARW,~I,.xi'~DIEN'fE, -Pa','l.ce,"s,' - Out ro de José J acintho de Araújo Cintrn, 

1',~J e ct?s.-OIWb~l DO DIA.-,~)0'1,tll:.~' 1 pedillGO a f> ~ rrnanellci~ de)ua fazenda nu 
- [:a~!'fe.rencla ?6 fazena ~\.-1~nJe~.?a8. i m~nil!ipiu cio .. Amparo, e reclamando ~0n!ra 
:y,v,"a.~-Oz,';,c,vaçõ~s e ~,u~stz(ittwo do! as divisas solieitad.s pela camara de :::ena .. 
~,. Valladao.-Llllendas.-Ls,rada d~fer-I Neg,ra, na represenl..cilo qne dirigiu acst~ 
ro do Bat:I1\llal.,~-Obse?'liações e :eque1"'ltiuFn· a8sernblÓ ."L -A' rne:uná conHni~F.ã:J. , . . . 
ta ~o~8'J·.Bf!nev~.(~fS '- Ob8..e'}'~~fU~ d?S ~.'J~S~ . Outro di! P,~d ro :~ohsco da. Sil ... eírs, pc
l:rcsul:.ntc; ~.v.'11 ,t(t a~ .. Vz~ell,:,,",e\. ~.~~~/va dtnu o- n perlliftll,!UcHl ue8uafazcnda nomu~ . 
f6~S e 1er;t~e1 't'Jtl~.llto. . (l) . , $'1: L.Szlv(~~. 't (J,~ - nicipio do Amparo, e )'ecla. m8n~do contra B. 
J)?scursus dos 8,S. p, E!J.o/ r~~? c JJellccults. I rep,'e. e ntaç~o da Cfim/lra de [-'erre-Negra, 

." A_" _11 hO,"i! da manh,n, felta_ a ellama~a, I que Pretende desannexli1"-a pa"a seu mum-
. ch~o .se .~re~~nt~,5 O~ ... ~1 ,8 ;SClPLaOt '::~ll~dao. '.CiplO.-A' mesm:l comiDlssão. .. 
Bo~"v,des, )BICllU~, S,:,rea, A,~, .,,-' vo, R. Outro de J0 3<'< Joaquim Augusto ctn bon' 
~1"cEl, R. I ombo. Z\J.C~IDPI L: r-: I nc:,.!.o,.1\'f. ~eca . amanuen~e da secl'í~taria do govern(l, 
lurt":io, . Abrallc,".s, ~,deOltV?;r6,Lehdo- pedindo oue lha sei ,' ie.ada eUlconta8o 
~:,~~l, ~. Cmtra, ]1 . . :~)V)6~, L .. Sd\' C~;?(">.~l. mCn ?3 meiüd 0 do t i:Hli?? quo R.or'.:. iu em I'e-

.rrelr,a, M.~~onsc, I. EgydlO, P. \ I.c ~: .,te pill'tlcõe~ gJrt~ C'i . _ A CD:lImls::;ao d~ fa-
c ArauJll U, FlIho; fu!l.nuo sem pal"tlClpa- "ell " '- -- ' h Lo u,t . 
çao O~ llHI1S sen .. o~es. J HBPfi.t,;;.Ú::NTACÃO 

~~re:se R Se8S~(). I Dos OloradoreH da villa" de Sel't'a-"Ndgra, 
d ' 1:'da e IlPprovada a Deta da anLeee-l repreRentando contra a nnnexaçh',l de seu 

eln)t.e: l ' S · ' I" I' muni'cipÍl' li c~(!Jarcn de 'V!0gy-T.irim. -A' 
sn. Ecmn,\'RIO t; o seguinte: cnn-nni~=n~ H.1J d!! e~tatistice. 

EXPEDIENTE , PAnl~CERES 

OFFIGIOS ( A c'Jmlllis!':i'io de cnrunras, Ao qnem foi 
Um do ;';Bcretnrio ,Llo governo, e·nvianJo o i pl'r-: ~(~ nte o co digo de pO:;ítur~s da eldB.uc de 

do in:,-:,pE:etor do tl H' FHluro. acompanhado do 1 TM1batl\ é de parecar que SCjé\ approvIld0 
)(.; qucrimyn to do aml .• nu eHlSd da uecçí\o do i com AS s:q:\lintes mocliflcaçõ c.-- : 
contene!o8o, pedID ·!') que OR seus. vellcim ~ n· t :\rt. 22. [;:10 vez dc·- centro de ruu., 011 
toa s.cjr.o ~quLpliradoA ft"O :-J dos outl"O ~; ~lm.a~ : ~rc3 !I\t!tros n <l:·l praç.as-ciiga.sc- dez paI· 
nUe a~3C!i Co mesmo U1E:sr·Ui"v . - A' com ml s - ] ~aO~ em um e outro caso. 
~ào tie ft\z eouf.l. . An. 20. Ond •. ~ diz-scrãn cO D8ider!\dos do 

O~;t r .) d ·) nWSffiO, Tí,m üH~ lldo O do vi,"'a- i c\" c úto-di'l'a · SI;!~-serão po~ to~ em prflca e o 
. "' 1 ;-; .. .. 

no .. dI) C;illlpv ·L~tJ'go de ~Ul'OCab i~, f;~zi)rlll() 1 pi: od uc.to. d cduzid::!s as dCfpczas, ficara (I 
n. o rua) cAtaGO <la mR!rtz o pedll,do quota ' dl.pOS1Ção de sonhor. 
p"'n se,," repar os .-A· ruesllla.commis.uo, Art.:;l ~ I," Acrescente-$e--qunndoa dono 

Outro do mesmo , ~ovjaDdo o da camara. tiver mel)OS ~e seis, entrará com metade; 
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em C8S0 algum porém com menos de um. Sala das commissOes, 20 de Fevereiro de 
Ar to 51 § 2,' Acrescen te'8c,-guardn ndo-se 187;'3. -Colidonio ,-A. Cj'!!Z,» 

sempre U' mesms pl'op<ir9~O do § nntece- hcasobrr. fi mes.a para cntrn\ na <Jrdem 
clen te. I do" trR b, I hoo. 

Al't.72 § 2.° On eie diZ-!i~rú O anima] cup.· {( A com mísE'ãJ de ('.nmara!ol, n quem foi 
siderado, etc., nté final-t1ig rl·~;e-procede r- 1 prese. nte o codi õl 0 da pogtnri!s da cllmnra 
so ha "orno 110 art 2\J. · . ' . mnnir;ipol da vills lI" S.Joiio Ihptista do 

Art.fI:l §§3'. 5'. lO' ~ ll'-SIIPi'rimão"!'o. · l~io·'lerdp" tendoco ex,aminado. (, de parecer 
Art. Hl .3S }0 e 2o-supprirnão-se. que Sf·j ~l approvado cém a~ mfJdilicnçoea sc-
Art. H'1 ~ 2'~supprim"-"". I (llliotes: ' . 
ArLI5l-slIpprirn.-se dos ,j" on.1" diZ-r Art.l' ~ O' . Depois d. pahvra- Hl~o-

24$-a te o fim. . ncre~ CC:1t:'l :v-particull\-t. 
Art •. 155,157, 163, H\8. 1-12, ~§ l'e 2',175, Art.2' § 3'. Depois da pol"1'8- mlllta-'-

176 .. 1'18. Rté o .rl. HJ8; art. 217 §§ 8' e 9'-:- . "crcAcent,'·se-30HOOO, a \;upprima-seo resto 
supprimão-sp. I do §. 

Art.230 § 45. DJpoi~ da pal~vra-Ieilão I Art,~l .. ~uppr~ma-sal a palavra- bravo. 
-acresce0 1-. se - pnrtlculnr. Art. n(" SIl ppnm a-se. 

Art. 230 § 54-- Onde diz- 5$- diga-se- 'Art.50 § 2°. Acrescr.nte-se no Gnnl-hn-
1HoOO. vencio malA de qup.tro na m,esma C,'HHl., irá. 

Arts. 23;) C 23d ·-!=.llpprjmão-·:3'~. met-n (lc r. mais de sei :~ dou~ terços. 
SaL", (h~ f!om:nj~~õ ~~L 20 d.e Fí~ Vereil'o de Ar,t.CS ~ 3() . Onde di7-~m amo::!:;; r.8 h)'-

1873. - Celidouio, -A. C,·", .» paUl e,·es-rI ign.se-.em todas as bYP 'Jthes,," 
- Fic? sobre fi mo~n para entnlr Di1 ordem do pre~ () nt.~ I1rtigo. 

dos tr .. b.lho.. I . Art. 98 § I' Onde diz- 18000- diglHc-
« A cOIDmissão de c.maras, fi quem foi 28000, ( " . 

presente o co" i"o de post uras dn eid.de de ,Art . 99 ~1' Snbstl~lIa-"a pe,lo segulnto : 
Iguape, é d ~ f~1reCp.< quo seja "pprovado Toda. "sllIeenças ser"" con 3edl<las polo 1'1' •• 
com as ~egllint-ca modifi~!\cõc~. ,BJtlente I.a C'lIUn.r? .' . 

Art.1" § 1'- ~ubstitll,,-,ê pelo seguinte: S,nla d;s ,com,mlssões,. 20 dll Feverelfo de 
Do eull. pipa de .gllardenh), ou de qualquer 18~3,:-~.d!donto.-A .C',~z'.' 
o~tro ljI~l1idO quo entrlH r).J outros m~nlcl· . I IC:l f;\v bre( n mesa pn. a (ntrar na ordem 
pios para cohsumo, 48; sendo em barnl, pa"1 dos t, nlolh ,s,: . '. . . 
gará na prop orção. AS. comml~soes de ?onstItUlç"'o~e .lUSh?fi, 

Art. 4' § 4'-slIb ,.titua-f'c polo .cguinte: c"oll1,us ,l:~!l)~I?S, reuDldas, ,sendo-I~les pl e
D,) o.d" rolo d " fumo q \I,~ entrH de outros A .. I:te ~ I :"llll.ll~,ento dos drs, .foll'1lllrn Lop.~~ 
mnnici'lic'S cara '.<l nsum o 500 rs. Ch,nes c Anto,lIo PlIlhell'o ele l!lhôaC:~ntl:l, 

. ,.~' \,:, -, em que pedolll a esta Hsscmhlea. pl'lYJlcglO 
,J:!"t.40 §.oo :~CI'~~cl~.n~e .. se - qnc i~Il~, rar I ~xclllsiro por UO anll~s para..por-~ i sós, 0)1 

P!\lU C<ln!'l1l.no ( 1 . .,.1 nülurcrplO, lneol'pornndo companhia, constn\jl'enl uma · 
Art.<\.' § 6'. Acr" scc n::c ·"c -p~ra cousumo i cstralla 'de 1'0. ","0 de bitola estreita desele Mo-

do mUflJ(;!t:.JO • ~ ~ , i g- ,~~· ·lnirim ft tt'l ás raias do s~ll dapr~vincia de 
Art,4~ § ,,0. _t\cre..,ccntp.- ~" :-j:- pa~ ~,~~:.~~l~ I M,n.n.~-nel'~ cs .Cfl1 ponto dll'e,ctrl?- ~ estrnda. 

~o mlllll clplO , e em lngor lI- 1011 !lI"" e I de tnl'l'O mIneIra de Caldas aS (I!YISRS des ta 
oSOOO. , , ' . , proYincin, considerando que ha toda cOIlve-

Art.10 §~.o t)epo,n; tia palavrr.-.cdno- i nicncín em ~c chamn.r maior sommn. rlc pr9~ 
nC ~':~Rccntl! .RP: P,:~l'tICld:\.r- '. ~ _. ! ducçri.o Ú~ linhas fel'l'cas provi~1ciacs c ~ () 

" Art. lO § 3, l'. tO vez fJ e- P~A{;O~ td\ clda· ! porto lh! Santos j c qne não ped.em aR peti
dc-~iíga,!-;~ ·-pn~to", ri a mUD1/.'.!pn.lldade. i CiO})fll'io:-.; p:nl'ant ia. de juros ou qUfllquer sub-

Art. lO ~ IV D~r0l3 "in p"l?vr"-v~ndl, ~ Ycnçi\o d o~ cofl'cs pi'oyineiaes; são de ]lare .. 
ncre8ceDtp. " S (~-:lndo de, o~ttr:\ ~ml~~lc~~~: ec~' qne s~ ,c0!lceda o privilcg.io pcdi(~o, 

Art,20., Depols d.pala,.a- .erlene ,.1, sohro os dl!'lrcltos da companhIa do nu-
ga-s€-ate 10 P" !mo,', felTea de Campinas a lI!og'y-mirim, no ponte. 
Art,~2, Onde dIZ-,"1,~rr;ad" no orç1rnollto. d"ei\tl'onenment~ c zonapl'Ívil~giada. A""irn 

munlclpnl- :llga ,sp.-,.JGil rs, 'em conclusão, oftel'ecem oseg't1l1lte pr0.lcclo, 
;\,t.42 ~ 4' . On~ l' rliz- os enl!llllrncntos, ,que 5111;1[\1\0 objecto de deliberação? entrulI

etc., até <tioal"- diga-se - p<'fc,horá 1$ por ido na ol',lem, dos tl'abalJloR, devem. ser con
cúda elvsrá.Ycrlldo em 10.1' 

Art. 43. Onde di7.-o. lei do orçamento ' N, 4(l 
ffilloicipa·]-cliga.sc-30üH. ., 1\1't. ].. Fica concedido pl:ivilegio exclu-
, Art.43 § :1(). Ond a-di'l-nan corre!~~Oos fóra ~i:'~ p OI' ~O. anuos, sem f!al'~~lba de jnr~s, ao,s 
da cidnd e- 311pprima-se. (hs .. Joaqlll_m L0p,cs ~hav~~ e ~.nt~lIlJo PI-

Art.4:l g 60', S\l!lpriro:l ·f- t ~ d ~!-I de-pns sF.p. r !lhelrodn lJlhôaCtntla. pala,. POI SI Sús,OU 
- 1 fé as I~es mas.' c oflde (Uz-rr-prc !-!e ntan-I In!;Orpo n-111 do ~'ompnnJlla naelOnal ou cstl'an
do -'·-0 i g 1\ _ sc-r (~P ,,' ~ Bt\n t. fl r:'t . ; g'?,l ra. , e~.l~ .~ t !' UI rern II m ,:1 • e,oS h~1(b: <l:: Ü~ JTO d (, 

Art.4V. Onde diz·--·mr\!'endo no orf:amen- I" uno1.1. e~ l~ c llfl, ,f'Lu.r:, l~~lltl!.Hlo (la, (.ularle <1f ~ 
tc-:liga-.e-IOO~OOO, ~logy-l1llrlm, Sc dlflJa u; nHas do sul da r~Q, 
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yincia de Minas-Gcl'aes, salvos os direitos Art. 5.' O privilegio concédido é intrans-
da companhia via··fcrren. de Campinas a fcrivel. 
JIIog'y-mil'im. . - . Paço da nsscmblea, 21 dc Fevereiro de 

A l:t. 2.0 Hevogão-sc' as d iRpO::·;i~;õe5 em con - . 1 :"!~1. --: FC1°')'CÚ"a A lt'es.-Pa ~dt) E!1yrlin de 011:-
tl'nrio. I rc~,.{1, (Jar'V(I,lI,Il, 

Sala das SC~SÕ0S uas commissõef;, 19 de A imprimir pnrn en trar na . ord '!111 dos 
l<'cvereiro de 1873.-Fer,·ei.-a Alus.-Fran- trr.halh,," . -
cisco Antonio de A,·aujo.-l'a,da Rl/!(dio de \. A COlllll~isSiio ,I" estatisca, e m visf". rl~ te
Oli-veim Carval1to.-Co, ... êa.-Ped,·o r,allte. prcscntaçao que nesta nssembléa dmglU o 

A imprimir para entrar na ordem dos tra- ! capitiio ~"ll1oel ·.ToaCJuim ~c Oliveira e Silv.\, 
b~lbos. . ' I o.llcrecc 11.8"'\ cons Ld cn.çao o segLUnte pro
. A eom?1Íssão de constitu}ri:;o c jLlstiçn, a ijoeto flue c.,t.,í no caso de scr convertido 
quem f?L - pL'esente _o requcL'lmcnto dc Jacob \ em l eL : _ 
EmmcrLck e Hennqne Ablas, em qnc podem , N. 40 
privncgio, por 50 anno~, para o estabelcci-! A as,embl';a Icgislativa. pL'ovincial de S. 
mento de uma linha de bnnds entre a refe- I Pau lo doc.'etn: 
nda cidade 6 a villa ele S. Vicente, devida- i AL'L nnico. A propriedade do capitão Ma
mente infOi'mado com os pareceres das ea-I nocl Joaquim rle Olivei.-a e Silva, na freguc
rnarns rcspeetivas e elo dOllto!' ]lroctuadOl' \ zia de S"" ta lUta rio PaRSa-Quat.·o, comprc
fiscal dothesouro provmclal sobre poder ou hcndenc.1q todn a [nenda do RLO··Corrcnte, 
não a concessão pcd id~\ oTIcndúr os dü'eitos I atú ú. mal'p;~ rn do ribeirão Çlafo, e até o 8itio 
da. ~m~l'cza. ~follt.inho, aüq~lil'idos_, pcla. lei i(]~ João Ignacio Ferreira, ;fi~a. de ora., em 
provmctaln. ü7 de IOde AbL',lde 18/0, 0rma, L dLfintc pertencendo ao mllULclpLO tlc Plras
conformando-se com n l1tllstrada. oplomo elo I s!1l1.ungn.; rc\-"oga~las para. e~te fim as dlSpO
doutor procurndol' fiscal, q"c se c:oncetla o s L ~i)es Ctn cont.rano . 
privi,legio pedido S6m onus al.gum pam.a . Paço da a8~~mblé" de 8. P~JLlo, 18 de Fe-

ilidade e salvos o~ diL'citos da cmprc7.a de .fu"flc. "-
Domingos Moutinho, g~l'antidos por lei c A imrrimir pará entrar na ordmn dos tra-
cont.rnto feito com a camam municipal elc b,,Jho,. 
Santos. Assim, em conclusão, offcrecem o l'ROH:CTOS 
seguinte projecto qne, julgado objccto de São juJIl'"clos objecto da deILbera~ão, e 
deliberação, devern Hcr cOll yerti,lo cm lei: vão a imprimir paL" entrar na ord"m rIos 

t.rrlb a lhu ~ , O:~ 11pguintep. : 
N. 44 . N. 46 . 

Art. 1.0 Fica o pl'esidentc da Pl'ovineia HU- i A assemhl(:a h~gislativn pi'oyinc:ial de S. 
torisado a conccder priv·ilegio exclusivo por I Paulo decreta: 
no aTInos . a .Tncob Emmerick e Hcmiqllc ! . ti r~. L ' J\fL:eg-uo7.i~ de Yporan~'a,. do mu
Ablas pa.l'a, por SI sós, ou lTICol'porando com-I 111ClplO de Xll'll'!Ca, fiCa elevada a. vllln. com 
panhia, estnheleccren:r uma linl1[\ de diligcn- "llles ma dC Lleminaç~o. 
das tiradas por animaes sobrc lrilhos tle 11 A rI-. 2. ' Ucyogão-se as disposicões em con
forro, que, parti ndo da cidadc de San tos. vá trario. ". 
até fi. viHa de. S. Yiccntc, sa l vo os tlireit.o~ (Ia 1I Paço ,da a"scmbléa, 1;; de FC,",1reiro de 
em preza de Dom tn gos ilfOLLtLLlho, garantidos 187;1. - .7,f(tNi/O JO;',fJe J)I1AltaSCClto. 
pela le i provincial de 10 .dc AbL'il d e 1810, I N, 4.7 

~ unico. Os emp rcza.rios sujcitarúü pl'evia- A as~c mhléa. legis lativa pl'ovineial de S. 
mente á approvn çi1o do govel'no, com quem Paulo c1ccl'otn. : 
deycm contmtllr, n planta indicativa d"s Art, 1." Fica creacla nestn provincia mni. 
r~Uts por onde tiver d0 passar a rcferida 1lr.n~'. comarca ,. composta dos munic}pios dc 
hnha. , " . " . Xll'll'.lCfL c Aplahy e sun;;; respcctlvas fre -

Art. 2.' Caclncnm o pnnlegLo se, deu tro guczLns . 
do prazo de dOlts ' nnnos, contados da data Art. 2.' Esta nova comarca tcrlÍ :, ,\eno-
da concessão , não forr,m ence t.adas as obl'as, minfl cão de-comarca. de Xil'il'ica. 
ou se, uma "CI. começadas, forem intcl'l'om- Art'. ~.o Ficfio rcyogadas as disposieôcs coí 
pidas PRl' In '! is ~~ 6 meze~. contrario, . ' " ". 

Art . . .,~o O governo, ollvldas as can1:tl'flS ele Paço da. aS8.emblén., 21 de Fevereiro de 
Santos e S. Vicente, es tipula!'" as condições I lSTl. -Zc/c-rino JM"!Je J)amasceno, 
a qL1~ sc devcf!1 sujeitay os ~mpre7..'11' ios com I , N. 4:1. .. 
Lelaç,1O ao tratego, á dLL"ec~.ao dn bnha, tem- A " , . emhlca l e.glsla tLva provlu cLal oe-
ras , c bem assim a.s medidas neccssft.rias para cntn: 
segurança C commodidade publica. Art I' A capcUn de S. Pedro, do muni-

Art.. q .. o Os; cll.l prczarios se olll'igitl,;'t(j a 'ciplO de Lcnç6~ ~, dl\ comarca (fc BIltncntú, 
t.1'!Lns port.nr gL"fihnlnlL1Gnte n~ malas do <'01'- fica .Ievarla n c" tegoria de fregania eoUl • 
reLO: c pela metade dos preqos estabelecidos "enom i n"ç~o de--iL'egllczia de S. Pedro d. 
as ~~rr,as geror,s: pl'ovmeinC's c municipflc;~, : Cf\mrosAN/)vo~ do Turvo. 
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Art.Z' O governo determinará as divisaslf.Siioapoiadas,'·e entrfío: conjuntamente em" 
da nova freguezia, ouvindo as camaras re8- discussão, ~s segulOtes : 
pecti vos. .. EMENDAS 

RevogarIas as disposi~ões em contrario. i « Acrescente-se-fica pertl'ncendo á p fl
PfiÇO dn ns~embléa lr,gislativa de S. Patl- 'I' rochia da Silveiras o sitio de Franc.isco M,)Q

lo. 21 de Fevereiro de 187i},-.J}[alloel A!~ teiro de 'roledo. ora perteucente á fre~llezil\ 
(on.~o.- Ze(e"jno ./''''!/c,- "'R,·neslo. -biiz de Sopé, do mesmo municipio.- Pedro Fi· 
Fe'i'j'eú'u. I cente.»-

N. 4\) « Fica igualmente pertencendo á paro-
A asscmbléa legislativa provincial de S. chia do Amparo as fazendas do tenente·co-

Panlo decreta: ronel Francisco BasIlio de Campos Cintra e 
Art. l.' Fica.revogado o art. 20 § 2' da de SUA m1ii d. P;,colastica de Araujo Cintra. 

lei n. :l4 de 16 de Marco de 1846, e bem assim, -Parlre Bic'idó.» 
ti lei de 18 de Abril do anno passado. « Fi.ca desannexado do municipio de Mo-

Art. 2." Fica o gOVCl'110 autorisado a re- g}-mirim o, sitio de João BaptistA Gllede~, 
mover ao~ profess~res e profc8Rorns de pri- pasgando pnra o do CampillaR.-A. Cruz." 
meiras letras de UInas para outras Ca(~eil'as, I Encerrada 8. di~cussão, Ó approf8do o 
quor Sf'jão de maior ou menor catngorin e i prl)júcto com as emendas. 
vencimentos a rcqllel'imcnto dos professore". !l!VISAS 

Art. 3.° Ficão revogada.s as dísposicões em 'I O $u.CounÊA requer c obtem preferencia 
contrario. . "i para h diseus.ão do projecto n .75 do 1871. 

Paço da assc~nblé:l, 21 de Fevel'eil'o de I quc estabelece divi~as entre as freguezias 
187:3.~Padl'e B,cudo. i do ArIlJ" e Coneelçao dos Guarulhos. 

N. 50 Entra em 2' discussão este projeeto. 
A assembléa legislativa provincinl de S. O SI'. "alhulào : ... Sr. presidente, di· 

Paulo decreta, " ,rei poucas palB.vras . 
. AI:t. I." Fica el'ellch, uma comarca lUl pro-: O projecto em discussão foi elaborado o 

VlnCIa, eom a denonuuaeão dc-comal'en. da! anno pa!';sado peJo meu arnJgo e collega. rf'
Limeira. " i si dente em Mogy d;ts Cruzes, de acô:do 

Art. 2.° Esta coma.rca se COnlpOl'tÍ dos tcr- i commigo. 
lllOR da. Limeira, Pirassununga, e mnnicipio i Um facto extraordinario, ,devido á falta 
do Patrocinio das Araras. i de !iivi~('ls entre nquellas duas parochias, Je-

Al't. a.o A actual conlarca de ~ .. JortO do I VQU-nOR a apresentar este projecto. DepoiR 
Ulo-Clnl'o se compol'á dos tenHOS desta I de encúnacta a nossa p.:ess~.o, recolhi-me para 
mC8111a cidade, da de f:j. Carlos do Pinhal c I a minha freguczia, c então l'L'conbc\'!i que 
)0 municipio de Belém do Í)escalvado. as divis"s que tinhamos proposto não erão 
i A~·t. 1.Q Revogadas as diRposições em con- cllmpletas, c qn~ eon~lDuava a me8ma con-
crarlO.· . ' fusão que antenormente. 

Sala <lll assembléa provincial, 21 de Feve- O facto exlracrdinal'io "que me referi foi 
Tcil'O de 187:3.·-lJlliôaCint1·a.~Al'l)es Cruz. o ~fguintc: perpetrou-se um crime entre as' 

'. ORDEM DO DIA ! divisas da Conceição e A1Ujá ; o BubdeLegfl
I elo ~nstal1rou processo contra o crlO)Jnoso? e 

l'OSTUIL\S . i este requereu dando o subdelegado por in-
O SR. BICUDO reqn'er e obtem prefcrenct:l I competento, visto que o erime DRO foi comM 

para a disCll'S1iO de todas "" pustur,s que II mettido dentro do districto da Concoição. 
80 achão na ordem ·do dIa, CO!,,:~Slindo polas I O subdelegado ~~CIOU 80 chefe do polícia 
da camara de Santa Is"b,l!. , para ooter as dlvl""' entre as duas frcguc-

Em sC'guida, ~ão npprovatlas, cLlda uma! zias. UHIA, procurando-so. não furão cllas en
por su~ vez, em la discussão, us pD.sturafl n. 1 contl'UdaR, porque não existem, nem na pe-
21 de Santa ISAbel, n.32 do .1abotlcabnl. n. I crotaria do governo, nem nas camaras mu-
3:l do 'l'ieté. n.8 de Campina?, 11. 20 do p, .. ' nicipaes desta c"pital, de 1I10gy' das emzes 
rnssunn'lgR, n. 2(.1 de S. JOãD da BOR-Vis-I e Nuz'areth. 
ta, n. 2Gde Suroe.h., ns.12 e 17 de Caç'-' Eis o faeLo que nOs levou a apresentaI' 
pav8. ; em 24 discussão, as do DS.'10 5 de 'Mo-I aquollas divis~~, que não Srl0 complcta~, rn
gy das CI'lIZlS. n.'25 de S. Vicente, n. 2:3 de ziio Dela qual apresentamos h<1jc um pro· 
1I1ogY-'lllirim, 11. 10 de Botuchtú, n. lU do! jecto substitutivo. (Lê). 
Rio Claro, n. H de Cunha; e em a' discus· 1 Devo ctar li assembléá a l'a7.;ío por que no 
são, as do n. 6 de Parannpnnema. art.2° proponho a revogaçno de duas Jeiiot 

TRA:S:Slt'EnhiNCL\ DE FAZENDA. . provinciae~, qne passarão da Conceicno para 
() su. P.VWENTt; ro~uer c obtem fl,fefe. Nazareth os sitio. de H.".Ymllndo rlê Almei· 

['(lUcia para a discussão do project.o n. 16 da Barbosa e seu filho ~hnoe; Barb',,". 
de~to anno, que faz pertencer a freg1lezia. Ha.)'mundo de Almeida Barbosa, residcn
de S.nta Rita, do Olllnicipio de C .. sa-Ilran- to na Conceição dos Gllnrulho8, pass"oll para 
ea. á fazenda dog-'l'res Irmãos-, proprie· Nazareth a lô de Março de 1866, indopen-
dnde de .Tosé Rodrigues Goula!t c outros. I dente de pedido seu; o filho, Manoel de AI· 

Entra em 2- di8cu",~ão este projecto. I meidtl Barbosa, no mesmo tluno, requereu e 
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passou parI!., Nazaret por morar perto das I ferencia para a continuação da discussão 
divisas. Posteriormente a isto, Raymundo i do projecto n.17 desto anno, que elcva a 800 
,Barbosa comprou uma fazenda no districto i conto~ o capital garantido para aquella es
da Conceição, a maior que alli ha; os filhos i trada. 
s genros que estão nas divisas da Conceiçií,o! Continú. a l' discussão deste ~roje.cto. 
com Naz.reth querem pertencer á Concel- i O SI'. Benevides (pela Oj·de11t}:,-Sr. pre
ç1io, fi excepção de um que esta no centro e! sidente, desejo otIo,ecer á consideração da 
(~ue pertence a Nazarioth'. : casa um requedmento, para que o presente 

Eis porque apresentamos o artigo, revo-I projecto vá ás com missões reunidas do fa
gando as referidas leis, afim de pôr as cou- I zencia e do constit'lição ejustiça. A' primei
sas em seu lugar, e evitar cenllictos deju-I ra, pr.ra dar parecer soure a possibilidade 
ri.dicção. cemo ia-se dando o an no passado' de solrreTem ou não os cofres pU,blicos o 
entre o juiz do orphãos da cflpital e o de onus dosta garanti1l; c á segunda, para 
Atib.i., no inventario de José Gonçalves dizer sobre a constitucionalidade do mesmo 
Bueno, o sobretudo porque Raymundv Bar- projecto. 
bosa nunca requereu passagem para Naza-, Penso que a cssa, coherente como é,ten. 
reth, e o filho está hoje mudado para Snnta II do rejeitado hontem a mmha indicação." 
lsnbel. . O SIl. FERNANDES DE OLIVEIRA :- Mss este 

E' ap~iado, e entra conjutawenté em dis· ! projecto não é novo; já existe garantia de 
cusgão, o seguinte: • duros concedida por lei; por conseguinte a 

,SUBSTITUTIVO I casa está inform~ da de que é constitucional, 
« Art.l." Asdivis1ls entre ns freguezias' O Slt. BENEVIDES :-0 _projecto, á 'fiats da 

de Nazareth, Aruia e Conceicão dos Gnaru- decisão do conselho de estado, que os no
lhos flcão rectificadas do mo'do seguinte: bres deputados' aceitárlio, é inconstitucio-

Começão no "lto da serfl\- Gil-em rumo nal. A casa hontem reconheceu que era 
no' alto d'e-Pirapora - e deste ao alto do muito curial fi dOl1,.trina do aviso circular de 
morro cho.madc-João Manoel-el" rumo ao 16 de Janeiro deste anno, e aceitou 8S suas 
nlto do morro-Cabrel1va-d,.,qui pelo espi- conclusões como muito orthodoxas ..• 
gão ao rio Pirapora, atravessa este a procu- O SR. MENDONÇA FVR'l'ADO :-Corno muito 
rar o alto chamado do-Bicudo -2 descendo constitucional. 
o espigão conhecido por-Bicudinbo-a sair, O sR.BENEVIDES:-, .,comornuito constitu
no rio -ltaverava-e subindo por e:>te, onde I cionaes. Em virtude da decisão do conselho 
raz barra com ° rio-Toá - até frontenr o de eslado, todo. 08 ramae. convergentes 
alto do Morro.grande, onde. scguirído pelu ,\8 estradas geraes são tnmhem geraes. 
cllminho chamado do-- Lima-, voi sair no Ora, sé o ramal ne que se trata é conver-. 
caminho do Aterradinho, atr"ve"SI~ esto até gente á estrada de ferro de Pedro II, que é 
.frontear o Pedregulho, no bairro do Bom- geral e propriedade do Estado, é evidente, é 
Successo_, intuitivo que é um melhoramento de inte-

Art.2." Ficão revogada. as leis n ,53 de resse geral. . 
18 de Abril de 186G e n. III de]f; de Março: Se pela dcciHão doeonselho de_estado o 
do mesmo"nno, que passarão pan,Nazereth governo geral tem competencia, assim como 
os sitios de Raymundo de Almeida Barbosa Il Ilssemuléa getal legislativa, para resolver 
e Manoel de Almeida Barbosa, rOBtabelcci- sobre todos 08 rama_s convergentes ás vias 
dàà as divisas entre Nazareth e 'Conceição ferre,," geras", desde que a estradll de Pe
dos Guarulho., pelo rio dos Pinheirillhos, dro IT é geral, não se pôde nsgar que este 

Art.3." ~iCào revog:;das as dispo,ições I ramal. conve"rgindo para olla, seja um me-
em contrarlO.- Valladao.. lhoramento de order,. geral. 

E' tambem apoiada, e entra conjunta- Chamo a attenção dos nobres deputados 
mente em discussão, 8 seguinte: ' para 9.ti conclusões 4"', ~·a e 8a da. consulta 

,EMENDA do conselho de estado, em vi"h das quaes 
,,,Fica desannexada domunicipio ".e Bar, é absolutamente impossivel dizilr-sC que 

rSlros a parte da fazenda do major Manoel este ramal é provincial. 
li .. Silva Lameo, comprehendid's na seguinte Ora, se os nobre. deputados aceitárilo 
divisa: Partindo do ponto denominado- hontern, quasi por unanimidade de votos, o. 
Bente Alves-até o braco csq'lcrdo do rio lorthodoxia da doutrina do cnnselho de 6S
Sall!'Anna, e'poreste atéeMcontrar de nove 'I tado; s" declaráI'ão que o direito vigente é 
a ~strad" CesartÍa. , este, absolutamente não pó,le a as.emblea 

Paço da assemulé •. 20 de Fevereiro de provincial rooolver sobre semelhante me-
1873. -A. C"uz, -Celidonio." lhoramen to. 

Encerrada a discussão, são approv.do5 o Mas, tratando·se da e~nstit'uclOnalidade, 
substitutivo ~ 8S emendas. do projocto, me parece que, quem póde r.-
.o SR.CORREA. requer e obtem que em 3' solver esta duvida, para evitarmos novos 

d.IRCU6São. a emenda do sr. Celidonio Cims- conflictos com o poder ..geral •• erá a com-
t.tu" p;oJeeto em separado. missão do constituição e justiça: com i.~o 

. ,~,s.;nADA DE FERRO DO D,\NA;\:AL il C&5B nadll. perde. 
O sR.F .DE OI.IVl':IHA requer o ohtem pre- Se minhas opiniõe~ são cBtravagsntes e 
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" . 
oxoentricss; se roeu~ argumentos .fio um I O SR, p, VI CENTE :-Mo. pelo regimento só 
paralogismo, um sophioUla : 8e "u adultero' o poderia fozer eotendo 0010 a palavra pai'" 
a verdade que Sd acha exarai" no parecer disoutir a materia do projecto, 
do conselho de ~st.~do,.. O SR, P ,t1lSlOENTE :-~; isso o nobro ul'"dor 

O SR, P. EGYDlO :-A. opillino , do nourc n~o póM fazer, porque Il~O lhe Clibe mais a 
deputado ó muito res peitaoel. (A1Joiados,) palavra, . 

O sn. BKNEVIDES :-Os nobl'cs deputados, O sn. BeNEvlOr:s : -Todos os dias está se 
ouyindo o. parecer da r.omm,issiío de ~onsti, fa ze ndo; mas como aqui meus direitos 8fio 
tUlção e ]llstIÇ., que e.tudam a m.tona ,com muito limitados i?!ão apoirtdos), dou por con
toda a rolloxM, poueraõ fulminar esta minha cluido o que tinha a dizer. 
'ta~vez improcedente duvid~, o cu respeit'-I O SR. Pl!ESWENTl~ :-0 nobr~ depnt.d'o 
rei .. corno sempre , u sabedoria desta U8sem- t.em tanto direito como qualquer de sous 
bIe". , _ colleg.s ; mas é q lle não póde pedir a pala-

Eu dl9"e que U' conclu"õe~ 4'" /' e 8' do vra pela ordem para offerecer um -requeri
parecer do coosolho de estado nHO deixava mento desta natureza. 
Il menor duvida sobre a materia. C fi effei- O SR. Br.NJ~VIlJlo:S: -O meu fim está reali-
to. a 4' consulta é u' seguinte: zado ar. pre.idente. 

« Compete 8 0S poderes prõvinciaes dar Va'i á mesa, e é JiJ(l, o ",'glJinte reque-
conce.são paro. ramacs convergentes a taes rimento: 
estradas·d e ferro.». . I "Roqueiro (jllO o projocto vá ás commi,~ 

Esta ex~re •• ão-taes-.W!Jollt€mente Iig. I ~ões de fil. cnda o de constituição e jllStiça. 
n concln,::u() 4a U::t 'l a, 23 e 3". que si'io ant cce- -Beilcvüln.» _ 
dentes, qll e SàC-lS tac .'õI- f,'iso) . E:ó!lns-lítcs O sn. P. ' EGYDlO :-PerQ a palavra pela. 
-são as estradas do f(\rro feitas no interior .ordem. -, 
da provi';{,i . ~efll t cr preced ido ; ni~i.tiv l do O SII. I'nBSIL>ENTI': :-Antcs de conceder
poder ger~i, ou n ii~ ?cnd o. cFtradas p ,~rten· I lhe a,pa lavra, pel'mina. o nobre d~putado 
cent~s ao l:!:itad\J. CunsegiJ.nteUJcnte n, con· qu e laça algumas ohservações relatlvame~t
clusao 4' 0..0 prova que e" t" ram"l . e.Ja d. te ao requerimento «ue acaba de ser offc-
competen cla do poder provincial, recido pelo illustrado deputado, os,', Bcne-

A conr.lusP..o 7;) diz o :6egllinio: I vidcs. . 
« O governo gel'al ~Ó póJo conceder eotra 1 O Jl obl'e r1epuln.d,) tem ,se mostrado tã,1 

d.ft.~ de feno gerr.as no interior das provin·.! RURCCptiyO}, sempre que, refcrinuo-nle á sua 
elas qu;tn~o fôr em exclnsivamt;nte destina- pessoa, faco alguma. observação, quo; con"
das fi serviço da IIdrnini,trnção geral do fesso, reec"io ofrendel-o, ainda mesmo quando 
Estado, ou de . int. e i€e ~C commum deste c das nada mais faco senão cumprir meu dever. 
provine;"., "tenh:io par fim ligar os gran, Em visla (lo §7' do regimento entl'o elI! 
cios cent,os de popll lação aO . portos l!Iariti· dnvidn ~c poderei sujeitar 01 apoiamento () 
mos, (3 ' pO~1~ãd ser con~idt) radas como gran· rcqucri ma.nto (lo nobre' clcpntado. 'Diz ('.Rb~ 
dos artH: i ;l ~ do desecyolvjmento C8ITI!i1 t'rciRI parn.gl·~pllO (lC) :. _ ' . ' 
da. prOVHlCla ,» I O atlzamento de qu.(J,lq~te't' ~;utler·ta~"ÍÍt dts-

Ora este r"mal em qu <!s lão lrata de Jirra r I ClISsão só pôde se,· ["'opus!'J l,elo 'fl!'clnbm qu·. 
munic'I)i o:-i <ia pro ... in ('~la .t fo Ri o ·de .J:;n~iI'o á . {i r; f.'i' obtido a j.Jala.t~'t'a . e q·lI.,ando lhe C01t!Jcr a 
o.3tmd . do Pedl'o lI, propriodade do Estado .. , vez de (alla1', seja 'fuCtt /01' o negocio de que se 

O SR, PUESIDgNTE :-0 nobre ct upatndo h 'a/(J,1', c u estado em qHC se ach(u' a discussão. 
permitta uma advertcncia: o que está em I O SR. UENF-YIDEs:-Entiio V. exc. nã.o me . 
discU~Eã") é o pr()jectn, e (I nobre <l:'. put :ldo devia tcr dado a pahl.Vl'a. 
pediu a palavro ~", J" '1' (:. rn. , 'I . o. SI1. PRESLDBNTE:- O nobre deputado 

O ·SR . ConRf.:A :-F.·-:. ta tun '·i.amentA.ndr; o ped1l.1-ft pe1a ordem. 
requerimellto, O SH. Bl':~l~ VII>E ;S :-Sel'á hom que v, cxc. 
, O SR, P. E CYDIO :-E creio que está 'no app1iquc scmpl'c t~~ta disposiçfio em I'clfl.~::io · 

seLi direito. I " outros deplttndos, , . 
. O .n. l'llEslDI':Nn: (ItO s,', p, Bgydio):-' O S1I. PRIlSmEN'l'B :-E o tenbo feito; 
MaIS U~r:1e o nobre deputado verá se minha O SR.. BENEVIDES, :.~ Todos tênl fnnda-
obRarv>tçllo tOlO pI'ocecJencia ou não. montado ~ens rcquenmentos, ,_ ' 

O sn. P. EG YDIO :-lHo ceneuro a v. eX\:!, O SR, I'I\ESlDENTIl :-Por occctsmo de di., 
O SR. P. VICBNTE ;-Pelo regimento s6 sOe I cu til' a·materia. 

póde offorecer req uerimen to e~t<lnd!)-'8e CÚlll I () SIL Bt;N g"!DES :-:'\ã.o, senhor ; tCJl1~::)c 
a palavra para discutir o projecto. , falhulo pola ordcm para fllndamentarrc,!ue

O SR. IlBNEVlDES :-Pili s eu ostOi! diset1- rimentos analogoe. Appcllo p01ro, aCOns,'lCn, 
tindo. oia de v. oxc. e dá. "as" , 

O Slt. r. VI CEXT b: : - );' a'.I, . .,je.nhor; c~t;í ( C1"luã',)-$e 1íl1!·itOS apa1'lrs.)-
falJalldo pelo " rdom. '. O SR, PltBSlI.m :<TE ::-Tem fundamen tado , 

O SR. P. EGYDlO : - Peço a pnla vrR. , 'iuando lhes cabc a YCZ de Callar, 
() SIl. BENE\'lDES :-E.tou mostrando li ne- I O SR. BElIlWlDES :-~ão, senhor; pode-se 

oe~sid"d" de ser o projccto remettido li oom-I aqui a palavra pela Ol'(lem 'luasi sempre, e 
missão de. cOllstituiçào e justiç., 1 V. exC, '" concede, 
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o SR, PRESIDENTE :-A palavl'a pela ordem CI~88iio e termos deUa., suspendendo-a, emquan-
concedo todas as vezes q nc fô\' pedida. to 8C àisclI,le'in, e r/Ud't'ZO seus e/leitos. Taes são: 

O SR. BENEVIDES :-E fundamenta0 seus que (J ner;ocio se e~lJ((,iit'i'lle em Wil(t- corwinissão ... 
requerimentos. - O f-~R"ConHI::,\ :~Eis aqu'i, Ó 11m requeri·· 

O SR, PRESIDENTE :-Já disse, e repito, mento puramente de ordem, 
quando lhes cabe a vezde fa!lar. O su. PItES!])E"'j'!,; :-Espere o uobre depu-

O SR, BENEVIDES :-:.ião, "e!lho,' ; 8emp'·c. tado a conclusão (lê): . 
Entretanto, respeito.a decisão de v. cxc. O adie-menta - de qualqnc,,< matcrie!" em dis-

O su. PRESIDENTE :""':""Tcm a palüYr~ pela suss{[o só púde, ser lJ1"O)wsto pelo rtlein!/j'o, q1l.d: 
ordem o SI', Paulo Egydio. tivel' obtido I! lm/aDi"(!" .. 

O SR. P. EGYDlO :-Ell pedi a pn;layra sobro O sn. COHm~:\ :-Mas 'o honra(lo lllümbi'o 
() requerimento. '. obteve a palavra. 

O SR, PRESIDE"TE :-0 nooro deputado O su, PUESIDEN'l'E:- Obteve-a pelaord"lll. 
pediu a palavra pela ordem. , , O 8It. Co,mf,'\ :-A ~éd() da questão é a dis-

O SR. BENEVIDES :-0 nobre deputado ntio po~ição do ~ 7'; mas, o honmdo lllembro 
p6de fa!lar; já fallou em l' discussão. Se, esbtv" com li palavra, 
porém, ó regimento da. caRa vig-ora só· para O SR. PUESIDENTE :-0 Si', clt'. BencvidoB 
mim, dev0 protcstar. pediu a palavra pc!>, ordem; " o fcz porque 

O SU. PRESIDENTE (ao S'i>. P. El/?Jdio):-O núo lhe <!ompeti:-t mais fallul' i 11a. fôrma. do 
nob"e deputado n~o póde fa!lftr sobro o l'e- regimento ... 
querimento, visto que este não pédese,' sub- O SR. CORm,,, :-l'eiliu a Ilfllavl'a pela OI" 

rnctt.ido a apoiamento e ú. discnHHão. - clcrn, pOl"qnc ia fazer um requerimento de 
O sn, p, EGYnIO :-Peço a palnvr:\ sob,'o o ordem. . 

projecto, O SIlo nENEVIDES :-Como fiz, 
O SR. BENEYIDES :-Não pôde fallar mais, O SIlo l'IlESIDIlNTE:- Requerimento de or-
O SR. P. EOYDfO :-Eu sou autor do 1'1'0- dem panl que? ~ 

jacto. O SR. BENEVIDES :-Para. il' o pl'ojecto tt 
O SR. llENÉVIDES :-Como antOJo, póde. cOll1missão de constituiçãO c justi~a. 
O SR. CORllÊA :-Pela ordem, O sri. PIlESlDIlNTE :-Qnanrlo não lhe cabia 
O ~lt. PRESIDENTE :-Tem a palavra, a vez de faUar. 
O SH. CORRI~A: - Esti ve na a ate sala ~, §ir. ~-'erna .'rodes ;te OH ,~eil"~ (pela 

'luandofoilido o rCfl,ucl'imcntodo nobrc dc- ordem):-Sr, presidente, rara cort<1l' esta 
putado ; desejava que v. cxc.mnndasse que qlle~tão, que parece interrnmavPl, requeiro n 
fosse lido de novo. retiruda do .pl'ojecto, c peço a. v. exc. que 

(B' satisfeito.) . neste scnt; lO COl1.'mltc á casa. 
O SIt. FrmNANDES DB OUVEIHA: --Peço fi (O SI'. ::: aulo Eg''ydio. prQnnncÍa um· lli8-

palavra pelo. ordem, curso que depois publie,u'emos,) 
O SR. PRESIDENTE :-Tcm a palavl'a. O SIl. L, SILVERIO: - Peço a palavra Roure 
O SR. COIlItÊA :-Eu é que estou com a o projecto. ' 

palavra. ' O SR. PRESIDE;-:;TE: - Vou consulta.' it. 
O SIl, PRESIDENTE :-Suppuz que o nubre casa sobre o re(lltCrimento do SJ·. F. de Oli

deputado desejava unicamente ouvir' a lei- veira, 
tura do requerimento; mas em vista da Snh O sr. Pedro Vieent", (pela M'dem ) :~-
reclamação, p6de usar da-palnvl'a. Sr. pl'c~idcntc, {!u (lcs{'j~.x:.t uma dccis[w, 
. f& l!ll·.-(~o .. rêa:-Sr. presidente, mcpal'c- porém, decisão dada por v. OXC.; não sei lSe 
cc quc, segnndo o reg'iment.o, deve SOl' RH- o f;r. F. de Olivf!il'a, pode!'ú" lo~il(10 Hssirtnado 
jeito a apoiamento o requerimento em o pl'oject,o com ontt'o l'nembro, !'ctiral-{;; pOi' 
lluestão, visto que não (: mais (lo que 11m quanto entendo que o pr()j(~(:to, lJ0jc, per
l'eqllcrirnento de Ql'dem, 'e ni'tb de ndimncn- tcncn ú casa (apoiados). O rpH~ me pal'e{~n 
to; o~ que se ueduz do art,. J3 do regimento, qno pôde fn,zer o nol)l'c deputado ó retirar :.t 
(lHe diz que 0,<:; H)(lucl'irncntos: feitos 15).ra sua. assignat.tll'a, independente de vota~:?to 
esclarecer a. nlutel'iaapenns Kuspendem a da easa; npenas pedindo q1!O SB {:onsignc 
discussão desta, emquanto se diseute e clu- isto na atta. 
l'ão seus eft'eitos. Este requcJ'Ímcnto nüo é O SH. PltESIDE.\:'l'E (ao s)', p, l(r;yd-io):
propriamente de acliamento: é simplesmente O nobre deputado não aceita o requerimento 
de ordem, eeomo tal deve ser submettido fi do sr. F, ,lo Oliveira? 
apoiamento, c á discussão. O SH. P. EGYDIO: - Nã'l, sonhoi'. 

O SR. PIlllSIDIlNTE :-0 nobrc deputado in- O SIt. PlmSIDE"TIl : - A praxe tem sido 
vocou o art, 15. Ell passo a lür o que dispõe outra; sempre que o auto I' (l'e um projeeto 
este artigo (lê): - pede :-t rüt.il'H.(hi do mc;;;mo, t~ a. casa quem 

Os req'l~e'i"?>me'ilt(!s de m·dem., que, u{w ata-- deeido. 
(,a'ildo a raate'l'ü", . . i O tiH. P. \~ICE;\TE: - ~IIn:-; os antot·cs ,1este 

O SR. Conmh. :-P01' certo que este nho pt'ojccto F;i'io dous, c um nflo quer l'ctiral-o. 
ataca. O SlL Pm~:-=';IDEX'l'g: - Eu não tómo delibc· 

O SR. PIlIlSIDEl"j'E (contiml(Otdo) , ,. tendem ração nenhuma só por mim em relação a 
a esc/aí'ece/-a, I,,'ao Z,'gM' em qualque?' dis- este incidente, Portanto, vou consultar á 

• 
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casa se 'o Sl'. F. dc '01iveim pódo 011 não I do n";) p ')dia ter vot ado contra rniohn in-
requcrer n retirada do Ill'ojceto . ! dka çf''' ' 

A casa, sendo consultada, rcspOllilc nega-! O SH. P. E'.)\' OI0 :- E'l entnnci f1 êssn 
tivamentc. rpl e.tõr. 
, O SH. BENBVIDES:-Mclll'cqncrimclltofoi Ol! votamuem fa zo l' aJ ~ unias (' ü n s id ura çfj t} ~~ 
apoiado? para mo~tnlr qllc ,n1'l n é vcrddue, C.OIll O i\ 111r-

O SR. PRESIDENTE :--~ão pátIo ser apoiado !DOU o Ilub:'o ,kpntndo r~!;;i{L~n t~ om C~[tlp:· 
() seu l',cquerimento. nn.:::, c (} llobro d i! putlHlll rEsidente nes ta ca· 

O SIlo iJENEYIDES: -Porque ? pitaI, quo a de ~isâo .~ o c<.nsclho do r stad.J 
O SR. Pn.ESll)8~TB: - Porqu e a isso se op- ~ej». contraria á cunstitu d .on ldida de do prü-

põe o regim ento. j ec to q :w ,",o di ;;c ,; t c .. ; oa, c m outtosle r mc l:), 
O SR. BENEVIDES: '- Protes to (:ont.!'a. a. d c - qu o nãu (; ve rdad e qUO:loS dif.po~ içõ es o !o-t .~ -

ci sã.o <1~ v. CXC. b ~ ! e cida ." n{!:t el:iu s ula~ -1,\ 7'" e 8 11 cis!i !·m de-
e,,,,,. Il.uiz §ih'CI'io :-VQdi a p',lavra, cisr,o ""tori, em " eonclllir-s~ qne tal pro· 

r:li.', presidente, para. vêrse, com ~ minhas fra- jec to inVD}ve illcoostitncionalidfltÍo. 
cas luzes, com meus poucos I'eCll!'~O~3 c6rto O E', podanto, para tlemonstral' i8to, e \"! o n s e~ 
nó gordio desta questão, . ' guintcrnente a sem razão do reqil"rim ento. 

Uma vez , que pnl' força d o qu e tli. __ põ.e o q~ (l vou fallar, 
regimento, não póde se i' nCü ito o requeri- Sr. prcsidentajfião sei como se PO ' S3 comi
ment.o do nobre deputado pdo I ' dis tri ct o, derar o l'rojecto que se di scute inconetitucio·
cu entendo, como o meu collü~; I, qu e O nat; o art..10 do nc~o li.dd icional muito · ex
J.ll'ojeeto est.;, comp" chendido na disposição pre,sIlmeote diz que C01l1Fcto ás ns,embl c,, ·< 
do aviti o do ministcri o ua. ng rienltn\'~l, 11n. pl'ovincia.e.s legislar em sobre navegeç.~. o , ~~!~ .. 
poncoliclo na easa; acho ig ualmente que a ' tr'adas, no interior do suas provindas; ·me· 
e~3tc respeito deve ser ouvicLt n commis:são .00'1 prn relação a o ~tr!ldH.B que pel'tcn~:lO á 
de constituição e justiça. IHtminiRtraçho giH' %l 'do Estado. 

, Assim ent.endend o, adap to corno meu o Log~J, se é verdadeira esta di ::; po/.dçào, 
rcrjuerimento do nobrc d epu tado, e o o1'l'c- q ue os nobre. deput,dc s não poJem CQllte.
reço á consideração da. casH. tar, ê cInjO qu e nem ~etrl n proposito a queô-

!t:' apoiado c pos to em discll s~:1o o sc- tilO de inconstitucionnllClauc,.. ~.~ 
ffuintc , O "!t. BEN IW ID~S :-.\bstrahiod o ua de-

ltE(~t;EHnlJ.::N 'l' t) cisãó do conselh o (l e e s tfldo ?,. 
( RC(!llciro que o pl'oj ecto vú tlS commis- O Sll. P. EOYUl l) :- ... porque a qaost::o· 

soes de fazenda, constitui~; ão c jllst.içyt.~·L. rio que se trata é o. con;:\trucção de I.1mn es
SilveI rio. )) tl'll.da de ferro par '! o nlllnicipio do BaTJ11nnl, 

O SI-• . l·aulo fE;;Y ·1Hn :-8:'. prcsiuen- quo cert;Hncnto p i'~ rt c nce á proviD oi" do S. 
te·, pedi :~ pahv\'r~ c.J ntril O r r q ~l~l"iUlent.o Paulo . Portanto ú evidente fili O p olf\ di ~ pn
em disCil 3São. po rqu e l' nt~ lId : 1 qU i,) n proj ccto çiio-- do :\rL 10 do r.cto ad díe iOD rd, UDO póJ;' 
de c~lr8 ' la de ferr t), su.i~ítõ á. d ~ li h cra ç~ 1) do. hav er duvida s obre a CO ;L'!i tltuciontd l d~ d c do 
lissf!rnol áa, nad ·\ env . llv .~ O'm s i fI ~ in \~')n s ti · pr (\ .i e cto ~ m discus::tão. 
tncioo:ll; rllP.S, pelo contra rio, ô 11m proj :: cto MIl ~ , aiu{:a pela c '.)n 8 n!t~ do con se lho de 
sobre o qUIl.I:t US~'fL b: r a pro\'i:1cia! róde estndo,. invocnàa p .:> lo .3 nobre,; d i..~ putt\..lo:::, 
perfeitam e nte lcghil\r. nada vejJ em !lbono du suB.~ opitliõe~. 

A.~ ru zü :~ í1I qiW deu o m e u i llll~~!r'J nmig ;) e Vou ler a claus ul ll {a dC~8a COUsu;t1; diz 
eollega, residente em CampinnA, nó" têm pro- alJa: (L8.) 
ccJ :~ llci:l :dgU .ll<l. ' u á I ~ Ó P.tt !! :: h:~ ·a:..; tti:::P (}' Aq taC!d ; qU;J8S rifl Q r.R l.r,cs ? 
Eiçõcs explaeitl\5 do I íl Ct, t) nd ti c i.1n :\f, cOin e; O SU. DENIW If, !':G :-.\ 5 o!::. trad nR n o int u ic r 
ê!. tê In.es mo ntten ~1 e nd o -sn ás di s p :) ~ içOe s da da provincia qu e nã o forem ini ciadas pulo 
<:unsulta d,) ~ e o n~ e lh - ) d e c:! t:\..(h, invoe· ada~ E stn.Jo, on sll!Jv t! !} ei() o ad ~s por cll c . 
pc lo nob)'( ~ depllt;\~l(). O !; n. P. EGYDlO : ·- · Poi.~ bem: pe rg unto 

Pal'ecr. -n1e '1116 o n r)h re t~eplltado, U:Q2- cu: o ramal dei ci ·. l ;!d,~ di) Bf\n~\llal, que se 
trand:> Il neeM~id:ld'.l dI! so u r(' ~ 'llWl'jment.o. (I"i~CIJt.flt vai dar em alguma e.'4tru'ia no inte
l·) !jvou- ·',e Jll~t1.[j"Jen'te TIas razô ns 3p:c!'entn.- rior da provinr. :n inicinda 011 subvenci onada 
d," pol o II cur"d" membro, "' e u "olleg-~ de pe lo ]\,tl\<lo? 
distl'icti), r ~ 8idcnt H n :·~ st J \ c::\Dit1d. Tt: n : l o~:. O SR. BENEVIDES: :-Vni conve rgir li catrJ\. 
pfJi s , ~e J c uvR.do nes s :~ -; mcs m;l ~ rA7.Õ~i'I, til~ \'{) . da de Pedro TI, q l l ~ Ô de prr- p.ie lade do E s· 
ffl 7. ~ i' ulgumas o h ·:cn· r.ç,!õ c ~ p :l ru. (i) ils trar T;t-· ta r!:L 'l He é u<.: t r n·lil ge ra l. _ 
P~d ~l ll)C nto que aind a 1t !1~!3 rn "1 ql! ~ il. evn ~ tI!- : O ~1.L P. EGYDIO :·-M iI ):J q ue Il ~ O é co nstrui .. 
t:\ d u co n~~lht) d o': e-s b .d o f\ I ~J J contraria ó: ·da n :1 provinci~ d~ S. P .I:do. 
eon s titucionnlicladc do pr oj ' ~ c L q , :,iilo!a a..;~im O fe n.. 13KNIH' lJ.1l·:S :-L·~ia a ~ CD Dclu f õeA 
tlh J~n ') d evia ter p:lra r:ó ..;; f:1::r l al>~:I:,::a !e- 7 iJ e 8~. . 
~~i ~ ll\iiv a ; primn, p . r ; l : !'~ r.! J~!, JI',r ~q ~ó , I O ::iH.P. Ec..;)::m? :-· LDg':'I, n Cl;ill~u!a 43 nào 
n[J !J pt> Jin. ter e"sa f o r- Q', ·; ~$ I\ I,~ nn·lo, p ,))"q \ l \~ I f\ut o ri S'l H. O plO i :\ '1 do O:J Uf0 dC p lltauo. 
j:dla cOlltrarÍn nr. s~: e c,\:;o c x pl icitamcnlc a Diz a c la u sula 7 11 (lê) : 
cli o:po :..:ição do 8elo nddlcionai . « O g ovcrno g e rnl sÓ pó 'lc conceder cs-

O ait. nENEVlDES :-Lo!;o, o nobre del'uta- t~adas uc ferro !;eraeB no interior das pro-
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vincia., qllnilrlo forcm exclusivamente de"ti- t.raduzir mesmo a verdadeira doutrina do di
n:Hln . ao ,cl'vi ç') dn admioi.tração gerol do I'eito administrativo, póde traduzir uma ver
Jo:s tado, oll de illk re",e eommu m desto c dadcira necessidndc publica adminiskativa, 
dn" provinoia., »e no entanto não te m forca Icgis lativa , 

O s n, BHNllVIllES: - Iotere<se commum O SR, BgNF.VIDES :-Sem duvida; mas, de 
das provlOcill": intfll'c.ôe COOlmum da pro- facto, esta decisão do conselho de estado 
viDci~ da S, P.llllc> o da do R io de J aneil'o, teve forca legis lativa tal que suspendeu a 
na qllefti,o vertente:" execuo,ãó' do uma lei provincial. 

O se, p, EaYDlO:- I" 'Ç') li ceuç. ~o me u O SI<, P. J<:aYDIO :- Não p osso tr?,tar longa-
h onrado eollega para dizer-lhe, s~rn intonefio I mente a qlleStiio avcntada pelo nobre depu
de ofl'e n dc r· lh." qu", ,,,ste pont0 a sua ;'r- lado, 1)oI''1uo nós devemos respeita~ as deci
gurncnt8Q;'0 é todn s<Jpllisti "· c. sões destn nssemblóa; mas deva dIZer que 

O SR. IlEN!;VIDllS, :- E o discurso dJ nobre ainda neste ponto me parece que o nO))l'e 
depu lodo tod o 001'11 islieo. deputado, o.Jlezar. do seu grand: _ taleu to, .ta-

. O Sn. ·P. Ea YD IO: - l'\isto nu·) ha oÍfensa. bora em equ l'IoeQ '1ul1nto á deCJsao profet'lda 
O su, Bm' Ev, DF.~ :- 80m d .. vi:ln 110"0 uo hon tem peln assem bléa, Porventura tratava-

eu H'sponJo-!hc. 'I J- I se hon,tm)) de n.pprovar ou não a coúsulta do 
O SIt. P. EGYllro:- (Co"tÚtl((t a li,'.) . I conselho de cstad_o? Não ;_tratava.se apenas 
DiZ o ID:'u eoIlcgtl. : ora, ft. er;;tradn que se i de appl'oval' Ol~ naQ a. rnoçao em que o nobre 

trata de neerela,.., ~ ra,""l do nallaual, en- I deputado pe(ha qlle, se representasse ,a.o 
volv e Int ere"'e 'lo htado . . , I porte: ' compntcntc, afml rle ser rcspon snbIh-

O SIlo n.E;':I~\'fDE5 ,.-E de du", jlrovincias. sarlo o presidente ria provincia.,. . . _ 
. O SI<, p, Ec:YDIO: - . .... , o de duas l,ll'ovin- O· s n. BEXEVJnES :- ,~.mmha lllthcaçao 

CJaS ; logo está no ca~o du c1allsul:\ 7·'. I n"o fallava em ·responsablhdade. 
~ Nilo; li estrada <lo Bananal ús mia, da O su. P. Em'mo :-Pois bem: que se rcpre-

pl'ovineia. do Uio 1 n ão é a estrada d o Bn.na- . scntnSl:'e contra. o aeto -do ministcrio que 
Ilal e da Ilarm "!allsa como pon tos (.Ia estm- suspenrleu fi. escolha das l,,'opostas sobl:" · >\ 
,13· de Pedl'O lI. lIfl ta e~tl'nrln, tle Pedl'o Il , eQnst.nlCr!iio da estrada de fel'l'o de Camplllas 
incontes tavelmente dá lucros c' envolve in- I ao Rio-Claro .. 
t.crcssc gOl'al do Estadõ, aSí:i!nl cómo era Ren Ora vô n. casa que rejeitar esta mog~(o é 
fim cnvolv,cl" i ntct'c.~RCS uc mnita.'> Pl'ovin- co usa rnulW' <lifferente de appl'oval' a CO~
cias. Mas, a estradn rlc ilue se tmtn, isto 11, suHa do conselho de estauo, que ne~, podIa 
o ramal do Bananal h~ divisas da provincia fazer a nR~cmblén., por nIT.o ser obJl~cto do 
do Rio de J aneil'o, nada tem Com os inte- . sna eo mpeteneia, pOl' não estar em suas 
resses gemes uo Estarlo; apenas envolve Ín- i attrillllieilcs . 
tcresscs muito peculiares da Jil'ovincia de A ca.~úi~ pois, nuo estíi lia l'eBtricta obriga
S. Paulo; ai nela lllai~, intçl'csses muit.o pecl,- çiío de obscl'var a cOllsúlt" d? conselho de 
l:al'8s de um lll\lllleIpio da 1"'oYincia rlc 8. estado, pü l'q\l p.n t o o que oH" jez hontem fOI 
Paulo. Logo, mc pfl.l'c(:(:, r espe itando llluito desprezl\I' fi. moçuo do nohr" deputad o, q lle 
a opiniiio do nohrc r1 ep\ltado, rlue suas oh"OI'- nada tinh" r.orit ossa consulta . . 
"",5es não tôm appllcação. ·1 O Slt. nP.~I: \' ,or.,,; :-0 d~scurso dó , nobre 

O $R. HE>'EVlDES :-Peço [l palavl'[l; sul' ; i deputado esta em op OS IÇ'W _ ao art. 3° dos 

lallar... . O ~n. P. EGYDlO :-0 que eu disso nos 
O su . P. En)'DIO :·-Os I'(unaer~ qUt~ lig-ilo flllloarnentos de minha dcclnl'aç;-w de ,"oto 

pontos de p"ovineias ri i vcrsas 5 [(0 gel'''os . (L ê.) foi o seguinte : - Votei oo n tl'a a indicação por 
POI't~nto, a ohserya"ão fe ita pelo n oure I estas razõcs: l °, porq ue o aviso de 13 rle 

dcputndo, sr . pl'esidente, Rcria vCl'dadcira se ! .Junho, segando clle rncsmo dizia em sua 
se soubesse â j"'úi!'i que a cstmdrr do Bana- I integ'l'lt, tinlt:l por fim provocar uma (lecisao 
nal ús rnias da. pl'ovi neia. do H.io ele Janeiro, do poder competente sobre alegisla6io de 
tem de sei' co nstl'uid a por soeicdades anO-I vias roncas ; 2"', porque o fim dc~se aviso era 
nymas. unifol'mÜiUl' n. lcgislacão rara evitar cOlllii c
. ;Assim, pois, m e parece 'luc as observaçõcs tos entre os . pOrlol'es ícgis.atiyos geral e pro
l,:,~us pelo nobre úeputado, invocanuo a de- vindal; . 
erRa0 da consulta do conselho de estado, não O SR. BE:< EVlDES :-Tereeiro. 
são pl'ocCclentc8 , e ·não sorvem para antol'i- O SR . P. EOYDIO :-". 30 , eis aqui o pouto 
"aI' a rem essa do pl'ojceto ;1 commissilo de i em '1UO o nO;ll'e deputado se firma para me 
cO~lSt:JtUl(:ãO e justiça. ! achar em contl'adicção !. .. 8", porque) sem

I . Li·las , qur"ndo mesmo as COnCl!lSÔeS ~la, 'i"a c r pl'C qnc nppnl'ece um a. lei decretaua por 
8,' ~a, ec nsnl ta do. ,con~elho de est.ado autori-I poder incompetente, embora sancciona!:'a ha 
S~7~~ Jl~ .. ~~ia .op lnJao) pergunto e~l: a n88~1l1- 'I mt-pto t empo, póde em qualquer occaRlao ser 
hJ..ca jJ !o'.-ln ew l esta .no devei' dc rcsptntal' I revogada pelo pode .. ' compet.ente. . 
essa co ns ulta, dandO-lhe fm'ça lellis lntÍ\'u ? ' Creio que o nobre deputado niio pódc con-

Or::t f) nol)I'e deputado sabe melhor do 'luo tes tar isto? . 
CU, que uma eonliulta do conselho do estarlo O SR, BE:S KVlDllS o-Contesto. Só póde 
póde ser feitll com muita madureza, pól!c revogar uma lei provinGial inconstitucional 
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• 
a assembléa geral legislativa, e não o go- O SR. P. EGYDIO :-Responderei agora ao 
verno. aparte, do nobre deputado residente 'em 

O SR. P. EGYDIO:-' Uma lei decretada Mogy-mirim. 
com falta de competencia póde ser a todo 'A consulta do conselho de estado diz :-
tempo revogada pelo poder competente. Todos as vezes que se fnt,r da eOllstrucção 
"O Sll. BENEVIDES :-Que é fi assemblé. I ou prolongRmento de uma est ... da de f~IT,) 

gcralleghlativa, e não o governo. i pertcncF\O te ú adminístração gerr.1 do Esta~ 
O SR. P. EGYDIO :-Certamente, e Dem eu I do, pertence sua constl'llCçUOa() poder gCl'tll, 

f.llei em governo; fallei em poder compe- i niLl fazendo noste ponto, outru cousa mais 
tente. ' do que, por assim dizer, reproduzir o que 

OSR. BENEVIDES :-Mas o acto quo revo- já está exarado no arO. 10 elo aeto addicio· 
gOIl uma lei nossa é do governo. , I nal, " na lei de 2\J de Ag08tO de 1828. " 

O sU. P. EGYDlO :-0 aviso de 13 de Ju- Diz maiô que ossa faculdau'l de const!'Uir 
nho, expedido pelo honrado sr. visconde de estradas do ferro pfl'tcnc.crá &.0 governo 
ltabornhy, tinha por fim estabelecer ~ma geral cllm dep~ndeDci:l de approvação do 
medida de o~dem .adrninistrativa supremá I poder Iegi .. latlvo geral,_qll"llclo fÓI' precisa 
tal como a unIlorrmdade da leg!slação. ,1\ "pplleaçao de alguma das cl?-Ilsu!u da 

O nobrt' deputado sabe perfeitamente que,!lei de 22 de Agosto de 18ÜO, que trata d. 
os~im como no DOSSO direito privado existe opganis:lção e iocorporaçfio das &ociedaues 
um tribunal que tem porobjecto unifor- anonylllas. . 
misar as leis re,pectivas,-tambcUl na ordem Diz mais a consulta :-Compelirá ao poder 
administrativa existe um tribunal que des- geral a construcção de e.tradasde ferro que 
empenha ígual tarefa. A altribuiç1io do su- envolvérem interes'6s gel'ltes do Estado, e 
premo tribunal de justiça no direito privado i'Dt('reBees de varias provlDei •• , porém esta 
é exercida no administratiyo pelo conselho concessão Boni cumulativacolll os mesmos 
ue esta lo. Um e outro têm por fim h8rmo- poderes prOViuci"cs. 
llisar as leis. O SR. BgNEVIDn:~ :-SeguI}do fi consulta, 

() SR. BENEVIDEs:-Mas tem limites. I nem sempre. 
O SR. P. EGYDIO :-Com isto não 'lucro OSIl, 1', EGYDIO :-Dizfinalmente:-Serão, 

dizer que as decisões do conselho de "stado porém. competentes p,ra construir eLtradas 
tenhão força obrigotoria: são apenas pare- no interior dns provincias sómento ns re",
C6r~s. E, no Caso presente. não era po~sivel pectiva8 nssembléas provillciaes, Q.,'j poderes 
que semtlhante deciHão tivesse tal força, provinciae.. '-
me.mo porque a intenção do ministro não Pergunto eu: esta decisão é dubia 011 oh· 
era dar-Ih'a, era pl'ovoe,r t)ma discussão a scura? Pelo eonll'.rio. UfiO é ella b,,,tante 
respeito perante" assemblón geral Jegisla- para iEuminar o espirito do legislador; 
tiv •• para esta decl·etar uma. medida que pHa deiram.r bastante luz no c8h08 q"fl 
eVitasse conílictos entre os (tons poderes reinava em nossa legislação administrativa? 
geral e provincial. / Inquestionavelmente, 

O sn. I.'. ALVES :-E não fui ainda pro- O S!L BE~EVlDES :-Não epoia,lo; revo-
vocada. , gOl! direíto vigente e restringiu faculdades 

O SR. P. EGYoro :-Se cu fôra ministro prov;nciacs. 
responderia á interpellação do nGbrc dcpu- 051\. P. EGYDro :-E que principio 50 in-
tado. .. vocará para derribar a procedencia dt!S ra~ 

él SR. F. ALVES :-E nem ha de ser provoc zoes nprcsentad9' pela consulta do eons"lho 
rn h. porque o fim é dar fotç' obrigatoria de estado. para destruir a fOJ'ç~ de sna. 
RO parecei' do conselho de estado, que ha de conclusões? 
ficar respeitado como lei. Eu desejava quo os nobres deputados 

O sn. U. CI~TI\'\ :-0 conselho de' estado apontns'6m esse principio de d'ireito ftdmi~ 
deixou a questão dubi., nistr.tivo. de ordem politica. de ordem eco-

O SR. P. EGYDIO :-Não é exacto que dei- nomic., pelo qual me convencef<sem de que 
XaBse a questão mais obscura ou dubi". a decisão do conselho de estado loi mal pro-

O SR. U. CINTRA :-Disse que a linha de ferida, deixou duvida, plantou obscuridadü 
oéste era geral, e no entantu' permittiu que na legidnção ! 
o g-",verno prüvincial fizesse contrato 1 .. O su. BENEVJD~S :-13~stu ler a constituí-

O sn. P. EGYDIO :-0 que decidiu o canse·', cno e o ncto addlCional. 
'lho de estado? Que as estr·.das de ferro po· • O SIt, P.EGYDIO : -() que .dizem a cons· 
diiio ser construidas pelo g'overno geral, in- tituição o o acto adelicional qne possa ser 
dependontemonte de connrmaçiio di! assem-.', appliclldo ao caso presente? A constitui
bléageral. pelo governo geral com essaconnr- ção, 8e eontém alguma disposição que possa 
mação e pelo poder provincial. Em que caso. ser opplicadll á questão vertente, (,11 que 
porém. applica o conselho do eHtado a com, estabelece fi divisão dos poderes publicas'. 
pet.encia "esses dilferentes poderes" 'Mas, pergunto: essa disposição pó de tor se· 

O SIt. BENEVIDES :-Ahi é quo está a 0011- molhaote applicaç"o '! • 
sa, ohi é que foi a absorpção que o conselho A disposição do neLo "delicion.l, quo por-
de estado fez de nossa prerogativa. ventura póde ter alguma afünidnclo com a 
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questão. é a do 8rt. 10, que estabelece a com- 'da sobre a materia, fazendo abstracção da 
petencia dos poderes proviBcial e !\,eral para ultima decisão do conselho de estado. Ob-, 
a construcçlio dessas estradas. Mas essa s"rvei·lhe então ,que. uma vez que se rejei· 
disposição autorisa a opinião dos nobres t01l minha indicação para se represantar á 
deputados? Não. ' I assembléa goraI contra os avisos do gover-' 

O .R. U .CrNTRA :-E porque principio póds; no relativos li estrada tio Hio·Claro. me pa-
o cons.elho de estado rcvogB.l' tlm!l lei pro· I recia que a caSR, applicando o novo direito 
vincial '? 1 deduzidu pelo conselho de estado. ,não po· 

O SR. P. EGYDIO :-Quem disse isso 7 i dia deixor de chegar li conclusão de que o 
O SIlo U.CIN'I'IlA :-Rpvog'ou a lei que vo- projecto é inconstitucional. 

tou Il constrllrç"o da e"trada de oeste. I O nobre deputado para me l'efut"" fez li 
O sR.BENEVID~S o-Para oer execlltada, é I prmclplO abstracção da cOhsulta do conse-

preciso a'ltorisaçnn do governo. 'lllo de estado, o considerou a questão tendo 
O sR.P.EGYDIO:- Para iMO era preciso I em vista" cvDstiiuição e o acto addicional 

q~lO. o con.sel.ho de est"~o tivesse. dad" força 18Ómente .. 
oungaton8 a !'ma dec},s30; mas Isto era. lIn-' Eu, consldcranJ-o a questão com nbstrac
possivel, porque repugna 80S principios de I C30 dll dCt~.i~ãu do conselho da estadQ, en· 
direito publico adlllinf,tl·ativo. i tendo que a assemblé. provineiaJ"tcm com· 

Conscguintemcnte não teín applieação a petencia para o CasO. Mas aquelles que en· 
observação do nobre deputado. tendem que a consulta do conselho ele esta-
.' (Ha Ufa aparte,) do firmou o direito, . pstabelece doutrina 

Senhores, o governo, expedindo o aviso. nova, interprebl.llosso direito, ~lto podem 
de l° de Fevereiro, autorisando o presiden- deixhT de rcconLecel' que este projecto é iu
te da pro\'incia fi accitar qualquer das PiO- constitucional, "alvo contradicçoo, salvo 
postas para ti cúllstrucção de5sa estrada, se votárão, nr.o por motivos juridicos, toas 
n'lO fez mais do q ne apoiar a decisão do con- por moti vos polil.icos. ' 
Bolho de estado; l11as não lhe deu, e nem pO" Eu observei qlle, pela decisão do conselho 
dia dar força obrigatoria. I de estado, em fóra de duvida que este 

O sR.F.ALVES :-E' exacto; ma. lIa de ser I ramal em ,,'''01. ' 
cumprida como lei. : Com eJl'eito, não pi'evalecem'as observa-

o sU.P,EGYDlO o-Sr. presiuznte, são es.! ções feitas pelo illustre orador quo me pre
tas as observaçõe, que julguei necc,,.ari,,s cedeu, lirmnclas na 4a eonclusão do parecer 
para impugnaI" n procedencia do requeri~ do conselho de estado; yisto que esta 4a con
mento do noure dCtJutado pelo ao diBtricto, I clusão é l'cmeSSivfL Ú la, 2a C :3.i'l 
e responde!' 3.0- honrado dc,tJutado. mou_col- Ora, a P, 2<\ C 3a concluf;õcs da consulta. 
le~a de distl'iclo l' residente na cnpital. referem-se a estradas feitas no interior da 
, Sinto n;\O poda fallar mais amrdamanta I provincia, Sem que o govemo geral as sub-

o sobre esta consulta do conselho de estado. vencionc, ou tenha tomado urnn. iniciatin\. 
O SIlo BE:<EVID~S :-Respeltando "decisão na sua decretação. 

de hontern. seu projecto morrc. Notem os nobres ueputados, ainda na hy-
O Srt. P. EGYDIO o-Concluo, pois, sr. pro- pothes" ,1<1 nossa competencia sobl'c ostra

sidente, declamndo' ,que voto contra o re· das de feiTO, o conselho de cstado creou 
querimento. e espero que elIe Berá rejeita· duas limitações ao nosso direito, pois que 
do pel" casa. iMuito bem! ) clle desapparccc no caRO de subvenção do 

(~S!i~. E(~nc,'i~!es: -; SI', prcsidento, Estudo e no caso de iniciativa clelle na dc
como já f?ft') 2 hOfll!?, serei rnuitu breve, cl'etação da estrada no interior da provincia. 
dizendo "penas pouca, palavra" para justi- Ora, a estmda de que se trata é UIll ramal 
/le"r o requerimento do nobre doput"do pelo convergcnte á via fenea de Pedro lI. 
:)0 digtricto, e tambem tomarei em couside· As conclllR<les 1', 2" c 3', tratiio de vias 
I'ação alguma" observações feita. pelo iHus- principaes; as providencias a respeito de 
tI'. orador que me precedeu. ramacs achiío·se do art. 4' em diante. Nós 

Eu julguei, visto que me pareci'i incofls- havemos, pOl'tanto, de procurar o direito ... 
titllcionalo projecto, conveniente a conBulta : relativamente á hypothese de que se trata, 
á cnmmis.ão de COlJstilUlçno e justiça, por· ! quando o conselho de estado cogitou dc 

'que eRta Ó competentc para csclarecer.nosl r:tmaes, o que tem lugar da 4,' conclusão em 
a rospcito. diante. 

Considerei inconstitucional o [<rujecto. A respeito de mmaes, o conselho de es-
nfiu em face do direito vigente. mas em tado fez duas distincções: o ramal, sendo 
face do direito estnbelecido pel" d"ci, no interior da proyincia, p6de sel'" eonyet·
.ão do conselho de estado, cujas concluo gentc a uma estraua provincial, no intcrior 
SÕi~B, em sua InnXlma parte, refutei, aCt'ítflu- da provinda, ou a uma cstl'ada geral n'o in-
do entretanto algllm~ls. terior ela pl'üvincia. 

O 1l0urc dt:putnd() que me pl'ccndcll na . Quando o ra1na! é convergente fi uma e9·· 
tribuna, impllgr.ando a procedonciu do rc- trada geral, jlela consulta do eonsélho do 
quel'lmentu, a!legou que e'n face da COIl8' estado, 6 geral. 
~Ituiçào e do ~ctil acIdicioual nRo havia ouvi- Ora, a estrada de ferro do Bananol de qM 
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e h'ata é um ramal convergente á via f()l'l'ca a int0"llrotnção, pelo l!lenOS, do dircito es
le Pedro n; a qual é propriedade do 1<:8- tabolceido, ,ondo as,!umpto novo, é c1al'o 
t.ado: conseguintcrnente, em vista do pa.l'e- : (lUO carr.r.c; de l'eíiexao,' c, portanto, fi. easa. 
' ',fll' do conselho de estado, est.e ramal SÓ! mio perd e ':001 csclareellnentos.quc nos poso 
pódo seI.' feito pelo go"Cl'l10 gOl'al; c, na h)- ! Hão ser n!lnIs trados pelo cspmto refiectl,!o 
pothesc (notem os llohl'es depntados) de "."1' ! das comnllSSÕCS de faze nda e de constltUlçao 
realizado este melhoramenlo POl'- sociedade:;: e ju sti~:;.\.. ,_ . 
nlloll)'mas, Ú preciso alltol'isae<"io do g:o"('I~no ; E!; ta~ comrnlssócs. estllrh~I·a.o a _ma~cr~a. : 
geral (~ approY:l~ão do potlr:r lc-glslshvo i ~u e l~t e n~el'em (lHe ~) pl'O.lC?to ,nao ~ ln- . 
()'crnl. ~ - ' ! consbtuclOnal, volta.ra cllc a. fhscus~mo; n 
e Ora, 0:-.> llohre:.; dc.puta(!os, defensol'es do i ainda que entc nLl ão , n casa tctn ° direito d(~ 
Pl'Ojccto que oca. sn discute, (lchtl';h'ão quo 1 C-Xarnillfl.l' e discutir. Com cRtcrC{lucrimcnto, 
CRte ranlul não podia sr.r exc(:utauo por falta j 1110 l?n.rr.r.c que não offendl fI,. lllnguem, .l';' 
de meios, por dcílcieneia de eapitacs (~l~or i posslvel que eu vote 'pelo pl'oJect~, se InB 
impossibilidade de ol'ganisar ?oll'~p~nlwL! (:ol~'.:en(:el'em no!:) 1:,~,e'us e'J'1'OS e /Joplt2smas. 
1..00"0 os nobres d cpllÜH!uS confessal'ao flue ...... T\ao havcndo lntUS quenl peça a palav'l'a~ 
a. s7la estraua t em de ~Cl' feita pOl' uH'ia de encena-se a diseu~são ; c-, indo~sc proceder 
asso('ii.L~:ã.O anon"vma. " ú Yotnção, reconhece-se não havel' numeI'o 

Ora, aqui C)o:iUio as conc1usüns 7a e ;~la que legal. 
dizCln cxprcfoíSfLllHHltC.:,(lIlC as nst1'adus, quuu- O SIto PRESIDE);TE marca a. orde1.n uu ,lia 
do feitas por asso~~ ia~t() es, ficão dcpendentüt' seguinte, e }(wanta- u. sessão ás 2 ~ h01'<.\.8 (la. 
uo governo geral, l tarde. . 

O SI<. p, E<lymo :-Quando feitas. ,. i __ _ 

O su. BEN~;VIDES:--])ecretada~. .! DisCM'SOS du s,.. (h'. Bm,evides llrOn1611Ciados 
O SR. y, J:,GVDIO ::-:i\Ias , pcrdao: alio ,Ba- 'u, sess{ío de 1[' de F'er.e,'eiro~ I 

nanaI nuo pode seI' tClh\ por outro modo! ) 
O suo !31>NgVIDIi'S: - Não pódc, porque · ~~ sr. U"ncvide!!J :-Sr. presid~nte, to

estes -melhol'amnnt.os l'oclamão capit.acs que moi a. pala\'ra Ullicamente para provoeal' cf:!~ 
os particular~s rliflicilmcnto possuem; nHO elarccimcntos dos autores do projecto e d:\ 
~e pódc formal' uma empl'CRn de via fCl'l'ea, ' emenda. 
~enão pOl' meio (le u!=)soeial?Óes. Portanto, Não hmlio idéa antici1)ada. nem a favor 
podemos sustentar Ilue üstcmclhol'arnento, nem eontl'3.; ma.~, nao me achando esclare
a realizar-so, :-;crú por meio ctn flssocias:,ã.o ... tido para votar com consciencia, c, não gos-

O su. P. EOY1J1O :-Eu. nfio f'aço cabedal- tando de vota.l' sem saber () que faço, declul'o 
disso. , que votarei contl'a, para tnt'l.el' Íl. tribuna. Ot: 

O SH. BENl';\' lIJES:-Eu, pOl'talüo, nflo ~o- autOt'OS (lo projccto o da emenda. 
phismei, como disse o illustrc orartol' 'j\W JIUl No lll'ojccto tmta-sc de extinguir o l'cgi ,!
precedeu, declarando que eu vim a (~st.a casa. tr'o de Itapntinillg'n; na cmenda trn.t.n.~sc de 
fOI'muial' um l'equcl'imen to , apl'cf:.nntanc.lo! sua. tl'anHfel'encia para outl'O lugar. 
razões sophistieas. I O Sil. L. Si/.H;nlO·-O projecto extingue 

O suo P. ]~O\'DI0 :o-EIl diHSC SÚ mHll1elia lo existente '1 tl'ca outro. ' 
parte. I O SU . U. CJ"THA:-Ma~ a emenda t.rnns-

O suo B}!: (..; E VIDI;; S :- (CIJ'ilt (orça) sophis mal' rt-~re o cx is t;cnte para outro lugar, para não 
é ~to de má fé, é acto de ·fra.ude; {~ imfu'o - se 1 .~:\t.iflgHir e crcar, fazer novas nomen~õcR 
prlÇl, portanto, de um homem de belJl, o· ou do empl'ep;ados , etc. 
me reputo tal. Eu não vinha, ]>ol'htl1to, a O SI<. Blll'EVlDllS :-Comprchendi; ·0 no
c~ta easa sophisrnar; sc 11<:(:0,0 lÍ pOI'que fallo bl'c c1CJlut.11110, autol' da emcnda, quer salvn
fi. verdade scmpl'e; ~e pecc.o Ú pOl'qUtl ll~io gual'clfl.l' os d,ircjto~ uas actuacR fUl1ccionn
tcn~lo refolhos e falio com o cot'aç;no nos rios que, com· a extincção do registro, flcan'tü 
lablO8. I , su.icito~ · a 11no se rem aproycitados. 

O SR. P. ]ó:UYDIO :-0 nobrc deputado n"o I Bem; n eRte caso eu desejava. ouvir as m-
tem ra""o, eu não pretendi ofrendcl-o. i zilcs que lcvarão o illustre autor do projo,eto 

O su. BgNEVUH';S: - Eu não Roplli~~mei., a. elauol'f1.1 0, assim tomo desejava que nOH 
não sophismo enfio suphisma.l'ci: pod!'.l'd es{·hl.l'ccessc a. respeito das raZÕCB cletCl'llii
nrral'; mas, na minba \"ida puhlir:l, niu- l'lativ~H; do~ arts. 2° e ;)0 ... 
gllem podol'á apontar urn aeto rle f,'audl~" I' O Si" P. VICg"l'E :-Ainda não estão em 
(AjJoíados. ) , . üiseussiio. . 

O SR, 1'-. EG vn lo :-PoiH bem, IlSOIl rle i 'o Slt, BEl\llV WES :-Como não houve pri-
um pOI'aloglsmo. :. mcm\ discu ssão ... 

() SII, BENEVIJJllS o-Pela simples leitura O Slt; P. VICgNTE :-Mas "gora ha de ~" 
'IM conclusões do pareceI' do conselho dc discutir artigo pOl' artigo, 
estado, me parcce fóm de 'duvida '1uo não O Slt. BENE\' IDJ;S :-Bem ; cntão cu rlcRe j:t
~e pódc contestar 'lue o l'amal de que se trata I va sabel' pOl' qu e extingllÍlt-se () l'egis tl'o elll 
c um melh.oram ento gel'al: em t.odo easo, ô um lllgal', r. ('t'ra -l-'C ('ln OlÜI'O. 

mil:~-cl'ia que póc}e SU~citfLl' duvidas.· I A l';l 7.ã~ do minha duvida ~Obl'l! nutilida-
!,cndo a eOll811lta do conselho de estado de d o pro.J()(:to proedo ,te ter eu Icmbran qn. 
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de quc o anno passado legislámos;t l't!spei- . são prestadas pelos meios ordinl1rios e sidlt 
to, . . ',,,' por meio de commissões especiaes; 'o que, 

O SH: L, SILVJ::!UO :-E exacto, . . por sem duvIda, augmenta a despeza. As 
O SR. BE!\EVIDJ::S :-. ,. de sorte que a re- prestações de contas hão de demorar-se mais 

r lsa ter uma razao -para nos levar a votar, nsta; e o numero de devedores da divida 
A m~nha declarnçpo de "oh,,· contra não é i aetiva ha de se augmentar consideravelmente. 

clcfil1ltlva; teudo necessidade de obter cs- I Todos estes inconyenient,es são compen
clarecimcntos, 'pedi a p!llavra eontm; mas, s~dos pela facilidade que se dá ao eommel'
~e o nobre autor do . ]lroJ~cto ~c convencer ClO! 1 Pc,?-so que n~o ha tal compcnsaçãol O 
dc sua utilIdade, vot.areI a JavOI'. Actual- commerelO das diversas especies de gado 
mente níi.o Ine acho esclarecido ncm "favor, llbrangc gcucros de consumo.e instrumentos 
ne.m conh':\ ; tem VaI' ~I a pre~um]Jção de de proclLlCção c objectos para a circulação 
utll a ler quc decretal1lo~ o anno passado; c em permuta. O pagamento á vista do impos
emqunnto não fór delllOnst.l·ad<t a nccessida- to não vexa O consumidor nem o productOI' 
c'e de Stnt l'cvogaçã,Q ou ·. ~lcrOg'a~,ão, eu persis- assinl CO~10 não opprimc os negociantes. ' 
t.o em votal~ contra o projecto, que se acha Não seI se por a'lueHa barreh'a passa ga. 
r,m d:scussao. • do vaccum ... 

-- O ;'H. L. SILVEIUO :'-Passa grande porç§o. 
O SI'. Benevidf'S :-Não forão inuteis O s. , BENEVIDES l-Pois bem; mas o lm-

os csclarecimentos por mim provocados a posto e tão moderado que, quer o consumi
respeito do art . 1', porque, pretendendo 1'0- dOI' , '1uer o negociante, não t em de soffrer 
tal' contra clle, pelas informacõos !leriaS pelo pela cxigencia que fazémos do pagamento á 
nobre deputado, votei a favor: vista. 

Animado pela mesma CRpCl'an~a., vou [.>1'0 4 Ora, se não se onera e cornmercio nem o 
I'ocar esclarocimentos :t respeito elo al't. 2", consumo com o imposto pago á vista, e se 
sendo verd"de que sohre este J11inha,~ rlm'i- I esta medida vcm :lllgmentar asdespezas e as 
elas são mais sérias , I eJ·Jliculdades ela cobrança da ,nossa divida 

S'·. presidente, fui I1Il1 do~ 'I UI' coopemrão I "ct.iva ; niio ycjo l':tzão ele utilidade I,ubliea 
para 11 elaborar,ão deste a('Liga de lei, c a isto I que me leve a revogar a lei do anno passado. 
fui levado por não m" p:u'ecel' muito rcc-ulu,' I Sei que csb\. ,lei Icvant.ou clamores, porque 
o pagamento dc impos tos a pl'aw. J<:l.i"holll i os uegociantcs de. gado estavão aeostuma
sei que a naturcza eleste gencl'O de cornmel'- dos li pagar o tributo com o resultado de 
(;i,o é a prazo, e é ~St~1 a razão 'quo lcvyu o 104 i ~ens nego dos :. lnas, por que h,avcnl0S. co11o
g' lslador da provl11cra, durante mu,tos an- ca,. estes nelt0Clantns ·em condIções d,vcraM 
.nos, n permittir que o pagamento elo impostó dos outros? Nào vejo razão alguma. Se é por
dc que trata o projecto fosse a prazo; foi que o gado é genero de consumo, temos nu
uma C'luidade, uma condeseondoneia liscal mel'osos g'enCl'os de consumo quo pa.gão im-
om favor do intel'esse particular, postos á vista, , . 

Mas, cu p~rsisto IH' "rellça de que '1>'0 é re- O SR. L. SIL"F,!lIO dá Ulll apal'te, 
o-ular O l'ag-amon to desse imposto a p1'aZO, O SR . BENEVIDES o-Os negociantcs <Íl'eta-
~peznr do comm r. l'c.io de gado se I' foito a lho o a g'I'OSSO trato em gcral pagão í, vista 
prazo. O imposto niio ú alto, é U1odieo; as os .impostos; os negociantes '1ue1' de genero 
eonsequeucias da nossa oxigeIleia não sáo ele consumo, 'lller de gencros de importação 
taes que restl'injilo () eO l11/llercio de tal fór- el "xporta~,ão, fazem suas compras, ven
ma que nós encarc,:.amos indevidaJUente os dom a pr::t7.0s, mas pagií.o o impost.o "vista, 
gastos da. prodncr.ão, c p01' conscP,'l1intc os em geral. 
)ireç.os . .. '. Quc p,'ivilegio, poi~, de"cl'ão ter o;; produ-

Ora, não sendo tae:;; estnf; consequcnems, I etores c ncgocuf.ntes de gado? 
att~nta a equidade do .imposto, não me pa- O SI" L. Sll.VEIUO :-0 gado paga sempre 
roce bem que autoriscmos 11m" exccpqiio á 'l vista: istofavorflce O seu argumento. 
re"'ra geral cio pagamento cl e tributos, . O su. llEN'WWES o-Sem duvida. Eu não 

Além desta razão doutrinaI. eu vejo in- ,'cjo um motivo para que os negociantes de 
convenientes praticas nesta disposição; Y!1- gado estej:'io collocados cm uma posição dl
mos !,ui;'mentar' o num CI'O dos devedores d'll vcrsa dos outros. nego,ciantes, Cj:re,. emborll 
prOVJnCla, vamos augmcnt.ar o llUHlcro das comprem e vcndao n prazos, paga0 Impost~s 
contas, vamos diffieultar a sua prestuc,ão, dircetos ou indiredos li vista. 
'Iue .i·á nlio c\ fei ta .pelos meios ordinll.rios, O SR. M, AI'FO"SO :-0 nobre derutaclo 
Oll por defeito de organise0iio do nosso the- eleve altendcr que o imposto sob:e as test·as 
souro. ou pOl' culpa do governo, ou por causa llão" tão pequeno, são 3~ por alllmal. 
cle interesses partieulares mais poderosos do (lla o,,"'os apa,·tcs). 
cj1te o~ publicas, O ~IL BENEVIDES :.-Se fizessemos um tra-

POI' Yicio~ de organisaeão do nosso t he- balho comparativo sobre ps impostos, era fa
"omo, ou do pessoal, [lor <lefcito de leis , ou eil demollstmr que o imposto sobre as ·bes
<lo machinismo do 1l0SSO systema adminis- tas não é O tribnto mais forte 'lue existe en
tmtivo; o quc é certo é que as contas não t,·C ncis , 
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Se comparal'mos as forças dos diversos I brindo,08 balanço. da recei't,: G despeza do 
impostos directos e indil'cctos, é ~actl pl'OYal' anno financeiro ~e 1871, a 1812~ ~ ()rçam".~ .. 
que o p,'oductol' de gado nao esta em con- tos para o de 18/3 a 1814, ",-A, C~mm'"8"" 
diç5eS pelOl'es do que ,os outr?s,. de cout., e orçamentos de c .. maro", , 

O su, M. AFF01<SO :-Da provmcm do Pa- OutT0 do mesmo, envIando um reque;,-
raná não slii g'lclo, senão em escala muito mento ~m que o de"embargador B, A. hu
pequena. vião Peixoto ped~ pnvilq~iO para', a cans-

O SR. BJ<1<EVrDES :-Repito: não vejo razão trccção de uma lInha ferrea que, pa.rtin.do 
alguma de justiça, ?e conveniene~a publica I da Limei.ra, e nt:avessando os r;'unIClp~()S 
que n.os leve a abrIl' uma excepc.ao para os! das Aral as,. Pirassununga,,? nelen! do D,s
negociantes .de bestas e de .gado. _.' c,alvad?, t61~lrIe na :"""em do 1'10 ~!?.!O~ 

Eu bem Sel Ulle a razão desta excepçao e a ~ua.ssu. -A commHLão de CODstltUd.flO e 
natureza do commercio, que é a prazos; mas JustIça. . ' 
o que digo é que esta razão nao, pl'cvalect~- O,":(,IU (lo me!=;mo. envul,ndo um ~o engen,hel" 
porqu~e, temos, muitos gcncros de cornn.J~rCl~ r~. fis;nl ~l~ e~:trad ~ de Jerro d~ Santo,s,a, J Ull
que sao vendidos a llM"-' c que, cntIctn.n dIah:l,a In pe,to da.,.eclaruaçao quo teza ca-
to a 'lO imn0'-'J.,," é.~ VIsta. I mara de Santos, relatlvliwente ao paga-, Rh. ~<'-':' p~rquc entendo 'l~c niío lia uma. mentoda, ql1ant!a de 1:I:J48',OO.-A"mesma 
__ ... ",0 de Justiça geral, que nao hn. uma ra- i comml8S~O. 
zão economica, porque não vejo que esta I Outro da camara de Sorocaba, enviando 
classe de negoeiant.m; c prodnr,tol'csacllnm-I artigos de p~stura~"--A' cornrniseilo de Ca~ 
se enl cil'cumstaneias diversas flc; outros pro- ! maras. . 
ductor,8Sc negociantes;e,cntcndcnde que nós, . Outro da comam de Cunha, enviando os 
deste modo, vamos augmcntnr" despe", na balanços da receita e aeR?ez'. de 1871 fi 18'72, 
eobl'ançada divida acl;iva,meclianteproccssos e orçamento para o DIlIlO de 18"13 a 18.74.-
do execução; attendendo que tel'emos depois A' commissão do contas e orç'I!nentos de Ca
devotaI' despezas para pagamento d~stas I maras. 
~xecuções ; attcndcnclo que vamos crúa!' clif- i 'RE'teF.RJMIlNT/)S 
Itculdades etc, etc., votarei contl'a o projecto, I Um em que o bacharel em mathematica" 
salvo se o seu illustre autO!' me apresentar I Antonio da Silva Netto, pede uma subven'
razões que me dissuacliio das considerações ção de 12 contos, por espaço de 10 an:JO". 
que opponho, assim como o mesmo honrado para Rua escola normal de ngricnlt.uro, -A' 
meml)ro, pelo 8ell luminoso discUl'sO j>ime commissão de fazenda. 
lev~u a votar pelo primeit'o artigo, quando CII PARI<Cr;ltES 
haVIa declarado qlW votava contro. « A commissão de contas c orcamentos 

de camaras, tendo examinado as das cama
ras de Campo-Largo, AI'Iiraqllara, J.hú, R.
pucaby-mil'lm, Nazareth, Cabreuva, S. Vi-

I~a Sefósão Oi'(Hnaria 

AOS 22 DF; FEVEREIRO DE 1873 

Pr eside1lcia do S~, viga"io Scipião . 

SUMMAItU, - EXPEDIENTf:. -Pa'receres.
I' PAUTE DA ORDEM DO DIA.- Aprc
s~Dta~âo de requCI"JtD,;nt08, pl'ojedos e in
dJeaço~s .. - Obsc'I'vayves e requerimento tlv 
81' . Be'itevzdes . -- J)tsc'lJ./i·sn e ';'(]([Berimento 
do sr. P. Eduardo. 
A~9 11 hOl'as da manbã, feita li cbamada, 

~chao·se presentes os srR.Scjpjão, Vp.lladão. 
L.Alve., L. Ernesto, M.Furtado, A. e Si 1-
"a, U. Cintr", Bicudo, li. Alves Aornnc!Jes 
B . d I' " eneVI ''", '. de Oliveira, lL Alves, M. 
AffoDso, R, Pombo, L. Silve rio, Demetriu 
Araujo R. Filho, P. Eduardo e P. Egydio : 
faltanao com causa o 'I'. Celidonio, e ~em 
clla os mais senhores. ' 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada 

den te. 
a acta da antace-

O SR. l' SECRETARIO dá conta 
guinte: 

EXPEDIENTE 

, 
, 

do se-

I cente, S. Sebastião, Villa-Balla da Prioce
I za, Can"néa, Cruzeiro e Pilrahybu::!.', achou
! as conformes e legaos, e portnDto no CRSO 
i de serem approvadas, 
I Sah das corurnissões, 20 de Fevereiro de 
l873 .. -1.. E1'itesio .-A. Ribeh'o Filão. 

Posto em disclIAGão, é approvado, 
« A.s commis8õe~ renniua~, de coniilt!tui

ção e justiça, e de ooras pnblicas, sendo·, 
'lhes apresentado o requerimento do barao 
do Tietê, e coronel Joaquim Sertorio, em 
qll6, requerem a esta assembléa privilegio 
para. por si sos, ou organizando emprezJ, 
construirem uma estrada de fEiro de bitola 
estreita, desde a cidade da Limeira até as 
margens do rio Mogy-gU!-lSFÚ. pas~a'ndo pe
las vilJ,,, do Patrocinio, Pirassununga e Be
lém do Dô3calvado, são de parecer que li I:, 
nha projectada é de publica e notoria uti
lidade, atravessando municipios como 0>1 

referidos. que são dos mais productivos da 
provincia, e immenso beneficio prestado a 
urna regi;,o inexplorada, inculta o rt!rtilissi
ma, como a que fica nas margens do rio 
Mogy-guassú, assim como dispensão aos pe-

OFIIIOIOS ticioDRnos garantia de juros ou qualquer 
lJ", do secretario do governo, enviando auxilio dos cofres p:ovinoiaes, julgão dever 

outros da. eamaras da LiTlleira e Cunhll co , ser .. lhe8 concedido o privilegio pedido, para 
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• 

o que ofl'er.p.eem o. proj ecto seguinte ,. qu e, i q ue O governo não t em arbitrio de deixar de 
Julgado oUJecto de jelobe~A ção, devem 6n-1 "x ,",cutnr as leia qu e rAZemO.. Por. esta ra
,rur r!a ordem dos trabalao" para sc r coc - , zão, não tendo eu visto execntnda tI ' 
\' ' r llll<1 em lo' I I . cs • el, L . ' . ... '. , T :-- , ~ I ( C lnco nt es t.avel utilidaue publiCaI ue~Bjo 

\ . . ;-s. : )1. _ ". .! GUC () govel'no p ro v inci aL inform e- nos as 
n.d.l.~,.[f.lca ~on\:~dl(lo! a.o h~ll'~lO (~(l lwte !l'ilZÕd; que teve para li ei x~r de exec utr\l-a 

~.coronef/oaqulIn D~r~Ol~ O. l?~' l ~:~ ! .(~ glO ?X(:lt~- I ou habili~~l-noH a _ crêr que, ao l1len lh~ da' 
.. 1V~,'P0l .~O anno~,.!)dr,~ 1,)0,1 ~ l .~()~, ou 1,lWO: - i p f~l't\! de/le, se der:w Oi:) .pas:oiOS preli m inares 
pOlando ~,ompanl!.I <l, LOLH~t l.1111 C JJ'\ 11ll1,t , e~- I par a a cxecucão d:1 Ul C8 ma. 
Ll'ad,a d~ f el'l'~(~c h~tolae!o)t l'c , b, ) (lue partmdo , , I ,:::t~ ie i trato u de u'ma n C I~e !3s idad e mui! 
d~}. ~1~la(tc (h\/~lm r,I! '~,t, a. h·a.vc !-i~ :tll[l o ~:-; lIln- '1 Imporb ntc da provi!l!:ia, e souretqJo d~ 
lllCI»IO!=i uo Iatromn lO fins A- \' ~);'a:-;, PIi'nssH- CO ; IiI II.ncio (; r~ ti'C eBta cap i t"j -e Rant ./ 
1 - , , " ) ~l' 1 DC"("llv" I 't - i1 ;.: Od, e u e 1 u nge}. C 1,t; e ~ll :0 " ,. ; l ( 0, Y<l .(!;' aS l odo::: ü:5 intel' eSMado ~ n a~ Jinh8R ferreM. 
mal'A'en ~ elo"no ~flog,y-glla s~; t1.. . ~_ \ t c:mo :: , que cornmuni CB. .no~ com o por~ q~e 
• Al't. ,?"o lqc~o reYog'nd~\s as (hSPOSI~:OCS (~rn I :'a tH .. :~ .. O.~ nobrrs deputados sllbuni 'PC~fc i~ 
contrarIO , ,.,. ta\ne~lte q)..~{;; b ~"~"fldfJ, de ferro de Sn 

p(\ r,o da Asscmblcn., 22 de l'cverell'o ele Jlllld!~l by e mUltv SUJt.l ·., '" es ' o ' ntos a 
187~t~-]ler1'ciraAlves.-P(t1tlo B,r;ydio deOli- tos om (;e l' t ~3 ep ocas , e que eue!.n ...... ~~,~lsnH~ ~ . 
'rei1'a Carvallw,-Zc(l~';'irtO j (, ,;,//(', llI cntns :.HI~; pcndem a ~ commullicnçg8J'!.Z:....:

A imprimir paru, untrar na urdam dO H tra- prcjni zo do commcrcio; Mo assc l1IbJé:t pro. 
bIiihos . vin" i,, 1 prooll rou r emediar este estado d e 

« A commissâ'J de l'o n ta~ \ orçame nto:.:; de CO USU:; , hH.bilitandlJ a prov incia a possuir 
eamara~) ; t e ndo-lhe ~id() pr e :,tlnt(~s os rel H- urna cstn\d:l oruinaria, que, pelo menos, 
Lorios da :;; Camara8 do Banana l fJ Villa-Be.l!a prcstomle o ~erviço nÚB Casos de interrupção ' 
da Pri,·wazl'l., e nrlO tend o compc t cncia sobre do trantlito na linha ferrea: foi e~to o peno. 
tA, e" relatorios , pedem que sej';o 0118s re", ct - sap:lento que ditou a l ei n. 62,de 13 de Abril 
tid o!i á rl! ~; p ect ivà Cu;n rnif~~ i'lo · . de 1b'72. ~, . 

Sala da~ comm i ssõ ~~:-::. '22dã Fcve rcil'O de N:j'o tando visto a té ,h oj ~ que ot't a lei fos-
lR73 .- r.Bmcsta.-A . Ribei?'J .» 06 executado, oem Ule.UJo estando habili-

Post.o em "ígcu3>ão. é "pprovado. , tudo a crê r que n, primeirds e x plor6çõ·:s 
l( A co mmi~RãJ de C011tU!o) "C orç ~Huúnt\)S de ti; sscm. cúmpl,etJmcntc feitas, cu requeiro 

cnmara~ , tendo pn'!::. c n te~ O~ das eamnras 'lO gove rdo que flOA informe o Acguintll : 
Illnnicipfte~ da~ villas d r Xil'!r ie!\ e Pieda.- « l.0 Se mandou f"ze ras explorações para 
de, "orçamentos pllr. o ann o d " 187:\ a 1Ri4. constI'ucçilo da estraclo do alto da serra d. 
tra.nh1\ es tiquella a pcrt :nncia em níio man · estrada de SantoH aJllndiahyao alto da .ser
dar n cou t.a ~h,s Bua ~~ d f:spe:l l).tJ,j ~i rccl('lma- ra d il !\Iaiol'id,ade. 
d a!J .por U:o' t:1 a :: ~L'robléa , e, pOl'tR Dto, é de 2.° Se iD i(~ io!l a const.r !lcção de tã.o iUl 
p ~tI' e(!c r a c am m i ,.;;::: ão que f O J evo h :;t t.:\c~ port&nh~ cstrr.d!!, -c C}uaes o.;; t ~ l"m ' ) s das 
ül'cament,o!-l , c) r:: t t3 l'I[inando-3c áquella que ob raE ," . ' . 
com urgenci.a remetta. P.S cont!l~ , e que a I Quero a pena r, com este requerun ento, cs· 

,m (~sma reclamação s e ftlç.~ a e~ t:). ' el:uecer-me e prom ove r a, execuçü.o Llesta 
Sala nl'ls commissõe:o:. 22 de Fevcroi.ro d e I l ei , que reputo importantíssima; nã.c tenho 

1873. - L.R,·nesto ,-il.lIiúeÍ1·o Filho,,, cõpi rito <1e hostilida<l l~ :\ ac.lminiôtra <;i\o : 
PO f.:t o a ' votod., é ?ppr ovt..do. i apres entando este r eq ue rin: ento, não o faço 
(( A co wmis~"ii() d'] CO \lt!\9 e orc :nu entos u o caractor de,o p po.;íciún!st~, rIiÇD~O n o c!\ 

:! tJ cama·rn f:. 'examin':\n do H':i das f!p._in ai il'?l da ro. ctcr de d e pU~Hd() desta prov inciu 1.\ Ou rc 
-\'ill:l de llrotn~J ,~ C"- l' aguatfttuo:1, aehou-a~ prc~le n~ante do l ° cli'3tricto. a que este m c~ 
reg lllar e!-\ c n o caRO d !~ R'! rCm approvada s lh rJl' ,H!lon to muito interc :3~:.!. , 
por es ta u!o=~wmb l én. Confiado na b e n~\' o l e n ci tt. da cns.\ c no seu 

Sala dOR comlllis;.:ões, 2~ (13 F evereiro de cspi ;-ito de jllstiça, 6l-JpC rO aer attend idu . 
1873.-.l .. Brnesto.-A.llt'úeú·,) Pítlw.» E' apoiado c Hom debate approvad o O ~ o· 

Posto e m ' discl1sf!ão, é ap PI'o vado. gulnte: 
. . ! REQUERIMENTO 
la PARTE DA ORDE),[ DO DIA « Requeiro que a as"c mbléo provincial 

'l'OS g l NOl CAÇÜE S ' gui nte ~ informa ções: ' 
4' SI-, lCen4..~"aIJes ':- Sr . pre s id r: nte. i 1.° Se mro.n dou fazcr as explorações para 

sendo li ma das principal!S attiiuuiçõe8 da r I :1 COH~tr ucção (ia estrada do alto da serra. 
aS8-embléa~ provinciu cs v(~ lal' na gl.lard ~ na esb' adfl. de Sant os a Jundiahy, no alt o 
dlUi leis , n a S ~H~ fiel CXeC!lCHO , eil !Tqucil"~) : c!:\ !'j (! rf:l da ~I!:-:j ori ,hdc . 
que e:::ta a ~!s {' mlJléa sol ir.ite- d o gr IVf!:-no pr o- : 2 .. 0 SD iniei'JlI a co;)st.r llcç~lo de Hi.o impor~ 
vi.ncial info!'mações qu e a h abilite m a ,inl . : tontc c ~,tralL11 qU ::lmJ 0 8 t.e rmos das ob ras, 
g ar ~: pO r,V G HtUI'<~ ~\ le i n. H2 de ]:3 de AUl'iJ i quanto despendeu y, qu»uto 50 '!,evo dea pe~: 
de 18 /2 fOI executada: se o n ilo fOI, porqu e: , der para "u a definItIva co n<dusao, em "r
e .e fo i, d e q ue InO!lo. c" cã o da l e i 0.62 de n U'1 Abril d6187~·-

Os nobres depu tad os sabem perfe itam e nto Benevides. » 
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·0 sr. Paula Ellúal'do :-Sr. oresi. ! não é d.sarra<.oada ;quero que deixem de pe
dente, v. exc, sabe que eu não 80U dR no· \ "ar sobre a dlreetorI' daquclla eAtrada cer· 
nhum modo iu(enao ~ construcção de estra- I to. boato,. nterradoreal _. ? 
das de ferro; sabe oIDela que taoho Concor· O SR. 1<. A~VES:- Ma. quaes .00 .Ile~ . 
rido com os meus debeis esforços .fim de que O Sl\. P. EDUARDO :-.Não sei, e Pllr 1$80 
se traduza em realidade a Justa aspiração dn é que peço) informações.; e pora n08 . ~~.cJsr,,: 
actualidade. . cermo". I'or'lu" 't' :11.z ~"e p. estr ... da ~.ta 

Eu . jli Msse que era mell mouo de pensar. cheia de "e reit08. esta Ipte.Jrame~te perdIdo. 
que á vista de certos acontecimento" i.mpor. O Sft. F. ALygS:- be e defeito de con-
tantes, que tiverno lugar no .palz, nos não strucção... • . ' 
podiamos denenhum modo deIxar de tornar I OSI(, P. hUGARDO:- ••• defeItos de tri
na devida consideracão e apreço "'SII revo-Ilhos ou de tren>. 
lução social, essa revoluç"o mor"1. ,·,sa re- Não sei que valor possa ter este boat~; 
volnç~o economics, causada pelalsi do "l"1 0, c.orno :ne c(l nsta que eXI.te um rillntorIo 
mento fervi!! E, ctesde eS8e morrJ/.nf.-;,' Rr. I mUito lUllllnoso lJo eQgcnlHQro, fi~c~l da ~3-
presidente foi minha eo~~",:au que nos de- trada, me parece que o pedido 6 precIso 
viam os o'r t np- "" modos con t.r:iI'alnnçar para exclarecer·nos, e,ao mesmo t.e mpo, par. 
os eifeit~~ lu~estos que porvcnt1!ra pudes· t.1ls~lpar~se fi. onvem negra que pesa sobre B 
g .. _ ... }Jparecer, em consequ6ocia d e~::;: a lei! directorift dJlqUf!lla es traaa. 
e desde então eu tenho const.n I0 11"'nle nes- O SIto F. ,\LVES:- Que medidas havemos 
ta cas" combatido pela dIsseminação de es" tomar, fazer outra estrads ? 
tradasde ferro por toda a parte, pela abertura O SIl . P. EDUARDO ,..~ Tomaremos a. me
de cAnaes, pela navegação Jtuvial, pela cQ- didas que forem compativeis com B9 nOSS8S 
Joni sação , amftm, por todoB O~ out.ros meios attribuicõ eR . 

• 
ql,e podem desen.volver ou ·fa7."" com que a O SIto ClNTRA :- QUilOS serão COS3S me· 
prov.incia de S. Paulo attioja seu mnximo didas? . 
gráo tie prosperidade! . O SIl. P. EnuAlmo :- Veremos em tempo 

Mas, eenhores, se, como v. exc. sabe, eu opportuD :J . 
não sou IDfenso á construcção de vias·fer- Out.roeim, sr. presidente, V. ex C. sabe que 
rea., 6011 tambem daquelles que não parti- as conetrucções de vias·ferre •• sno, por alia 
Ibao a Idéa de que, uma VeZ d~cretadas as natllreza, impurtantissima •. visto comu jo· 
linhas ferress, atirem·se ·.s (, irn previden· gão com grandes capitae •• b. capitalistas, 
da, ao · acaso e 80S vai-vens da sorte; BOU corno ninguem ignara, duvidao ·entrar com 
daquelles ainda que entendem que uevemos seus e.pitaes para e"'prezas da.ta ordem, 
tomar severas conta. da administração, ds por ignorarem o rendimento que po.são el. 
superintendeneia, emfim, do movimento des· 16., para o futllrtt, produzir , e vho empre· 
.as viAs-ferreas. E' por isso que hoie pedi a gal-os em outras emprezAs, d'onde, COID mai. 
palavra para pedir a V. ilXC. que, com Sua segurança, esperão colher resultado •. 
influencia, se digne solicitar o relataria do p . o vo's quo AOI'" 18· _. ! dores qu> ar ]!i] !i I ,\. 018 a , c 
"n[~o"heir() fiscal da companhia Ituana, por· de J'a s' "rO"perl'dnde'> r vl'Dc'a n.'o se e. a y ., " lia p o . I , 
que v. exc. sabe o boato que carre ; sabe d lVI'de's m concorrer com bvença'o t I e uma su 
mesmo '1ue no relatorio apres3nta10 a os.o qual~uer que trnnquillise os ",.pit.\i~t.s. 
assembléa, pela pr~8idoncia da provincia, af'lm de qll 1'.' 0 ""uem I'nact'v 9 .eus ca 

" .,,~ I ° -'. exe. não se esqueceu de .. Iludir aos factos pl'tHes ti n (I> que se 001' In. emprc b! '" ;. r" me -
que têm dado lugar aos oatos gal.o. no. construcção de linha. fr,rreas . 
. E, como estou informado de que aiguma E o que fazemos nós, sr. presiden.te, con. 

Cousa de extraordinario tem so dadvem I vicéo. da verdade, sabendo que isto ti assim, 
re ação a . e.ta estrada. para cumprir e'1m não trepidamo. em cooco",or com a garantia 
~fJ~lhad~~~:~~:n~~,~u:~d~~~~!t~ ~~~;~;~~~~~ de juro; afim de que os capitaes t!rn circu· 

d lação affluão a est.s clI1prezas, afim de que 
çáo este relatorlo, porque elle dissipará to· e!las attinjão ao desideratum da provinei., 
da s as duvidas e fará com que cumprama. d' 
Os deveres inherentes ao cargo que repre •.. O SR. BIcuno:- O tempo as garantias 
sentamo". Ja se plS80U. 

O SR. F. ALVES:- Quaes .50 os boatos? O SR. P. EDlJ AllUO :- Eu bem sei, sr. pr.· 
O SR. BEi'iEVIDEs:- São inftlllda'los.8idente, que, deste modo, nós vamos imma· 

, O Slt. P. EDUARDO :-Respondo ao aparte .hili,ando certa mliça de c.pitaes ftuctuao
<la nobre deputado. . tes, noce,sarios á eireulaçiío e ás traosaeções 
. 'rerei um prazer grande, immen"o, sr. pre· da vida commereial ; m"s, Rei tambem que 

.. dente, se porventura o ap, ,. t .. du nobre de· . SSll immobili"ação é daquellas reconhecidas 
~ula ( lt) reaJiz.!r-se ! Eu não :-iOU infl:!nso U~ es· pela pI'Orria economia pol1tica ... 
;:atln" de ferro, ma~ quero que olhs spjão O SR. BENEVIDES:- Esta immobilisaçiio 
" ".11 , .,1.3 competentemente. . é productiva. dad •• certas circumstaneias. 

O Sl\. . llICliDO :_ Todos nós queremos. O SR. P. EDUARDO:- g' productiva, não é 
'1 () ~H. 1'. l!.QUAUIJO :- O nobre dep"t:ldo ha improficna; app"iece r"ndimento em certo 
, e concordar c'lJ\mi&,o que minha exigeneia periodo, como aprarece n'um emprego Jluc~u" 
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Bote qualquer' • differenç. apenas aslá I d 'ote d . . t " c, ,que ecretarnos nesta casa garantia 
D1p6~~_so oonsidc,'al' corno um omprestimo d,IJJurospara as estradas de ferro da provin-

I ' d ;-Ia; se eu mesmo não tenbo trepidado, e 
a, on~o prazo c mais n11 a; se os capitaes algans dos noss.os collegas, que commigo 
CIrcu antes com atfeito se estagnassem com- p<irtIlhão a OplllIão ,de 'lue é uma aspiracão 
plctalIiente; se se immobilisassem de um grandIOsa da act,ualldadtl a rcalizacão des~as 
mod,o in, tciramente improductivo; eu sel'i.a med d -I as ", 
o prImeIro a tomar isso na devida consid D- O Sll, llIC uDO :-:'iisso todos nós coucor-
ração/ apreço; seria mesmo o primeiro a damos, 
Impe 11' que maças tão iml?ortantes de capi- ,O Sl1, p, l':DUARDO :-(Admittem oprinci-
taes lIuctuantes se llnmoblbsassem tão COIJl- ã 
pletamente, . pIO e n' o querem as consequencias)., 

E por isso, SI', presidcnte , eu tcnho con- ",é justo que pl'ocul'cmos vcrificar, Hté 
corrido com meus debeis esfol'ços atim. Ú " ~uando, c em quc pl'oporçõcs está a provin
'1ue todo' e qualquOl' pedido r'u'" construc- c~" a garantll' e pagar JUI'OS; porque, SI', pro-
f,:ão de estradas de ferro, nesta. easa, paS$C . sl(lentr;, IJ ' ,,,~rlf) nó~ dccrr,tamos, nesta casa, 

O SR, BENEVIDES :-Deus nos livre, garantia de .Juros, <- "oote prcsupposto: que, 
O S It, p, Enu,l!<oo :-Infelizmente, 11.,10 tem durante? tempo da cons" "',''' 0 da estrada 

sidoassim , porque se entendt'C[uea .11\cl'eta- os posslIIdores de, capltaes t~m_ a<l -' ''ejllr~ 
ção de fundos, ou de allgmei'lto de fuudos garantido, c, por ISSO , sc ammao a cmplco 
importa, ordinariamente, calli.tncs pn.m eS8~ tal' "apitac" para empl'c7.as dessa ordem; os 
estrada, capitaes não Jicão inteiramente immobilisa-

Eis o crro, SI', presidentc, N6s, decretan- dos, e não proclll'ã.o outl'O qualquor emprc
do, nesta casa, um fundo qualquOl'para uma go; porque estou cel'to que não ha r,"pita
estrada, ou decretando augmllnto d e. fundo lista algum que queira alTiseal' scus capi
não importa is! \ que os capitacs tenhão d~ tacs n'nma empreza de impol'tancia, como 
concorrer infalli\ ~lmente pal'a essa em preza uma linha f(~l'!'ea, sem haver uma vantagem 

O SI<, BICUDO ;-Então é uma inlttilidade, certa, c não duvidosa; abrindo-se porém :t 
O SR, p, EDUAIWO ;':"'Niío 6 um" inntili- linha ao trnf'ego, muua o caso ulIi pouco de 

dade, por'lue sem autorisa0ão nos:sa nada se figura: começa o movimento rapido da deslo
p6de faze I' ; nós autorisamos a (~n"trllccão cação dos produetos do centl'o produetol' 
de uma linba ferrca, 'luo o capital sej a tan to; para o do cons umo, c, cada VC7- mai s animan-, 
mas nào importa isto a retirarIa <le uma do-se, vai a massa )Jl'Ogressiva c sempre 
somma decapitaes do commercio , crescente de productos alimentando o trafe

O SR, CINTRA :-Mas, qu cm h", de em- go da cstJ'ana: dahi, um certo rendimento, 
pregar '1 dad o o qu,li, v, exc, sabe que a provincia não 

O SIt,P, EnCAROO o-Os poss uidorcs ,le capi- conCOI'I'" mais com 7 %, e silll com tanto 
taes, se entenderem quc a garantia ,lo juroil quanto seja preciso para pl'~fa'cl' '!s,! %; 
concedida é aquella que podem obtcl' sell' C<l- porquc, <10 contl'<tl'lo, o;; eapltac'l Vll'mo " 
pitaes, ou se por qualquer outra cOlIsidern- percebor 9, lO e 12 %' 
~"o lhes r<1Z con ta emprestar scus "api taes Eu, ao menos, digo a v, exe, (jue, todas 
:, essas cmprezas , o faz com toda lib-crdade e as vezes 'Ju o. nesta casa tcm aJlParecido op
sem prcssão alguma, Ma;;, sc en te liderem posição " concessã.o de garantia de Juros, 
flue os 7 ~ó não {; um rendim ento que ().3 sa-II nã.o lhe n.chava. muita razã.o j POl'fluanto, como 
tísfaça. , ellcF; irão cm pregal' seus capita,es Clll já disse, dC8dc que a estrada começa a ter 
outro qnal'lucr ram o mais lucl'ativo,c não um certo quantitativo de rendimento, 11 pro
eoncorl'crú'f> pura a construcção da~ cr;t l'a.- vinoia apenas concorre com aquillo que falt"a 
das de ferro, pam os 7 %' . 

Portanto, qual o incollvc,lÍcnte de decl'e- Se assim é,~'" pre~id ()nte, f(uaes as consc' 
tarm08 ou augmentarrnos fllndoR para em- quencias que resultão disto ', W que nós não 
prezaô dessa ordcm " _, podemos deprehendel', n"o podemos c?l~er 

O S R, BEKEVIOIlS: - IR to nao ";;t,, em dados alguns em ordem a formarmos JUIZO 
discussão , c saher COTll quanto ainda concorre a .pro-

O S R, AURA"CHIlS ;-0 inconven iente. Ú ,6 vincia, em rclaciío a tal ou tal estrada, sem 
() dc pagar a provincia os juros, a aprcsentaeão " do balanco da receita c des
, O SR, p, EOOARlJO :-1':' um in?onvlJIlientc pcza, POI: ahi é que podercmos vêr quanto 
'lue, maIS tarde, tmz convcmenCl<1. tcm rendido a estrada, quaes seus gastoS de 

O SIt. p, EGYD lO :-Ha males que vém para custeio, quaes as dcspezas feitas no trafego 
bem, não é '? da estrada, e afinal, liquidamente, saber-

O SR, BBNBV IOI::~ :'-Depende dA.s circum • . 1I10S .. , • 
s tancla;; , O SIt. CrKTlIl, ;-Mas que estrada é essa, 

O SIt. PRgSlllENTE ;-Peco ao~ nobres de- O SIl, p, ED UARDO :-, , ,com quanto de com; 
putados que não intel'l'ompão o orador, plemento deve a provincia concorrer P"' 

O SR, F, ALVES :-0 orador não se inter- o computo da porcentagem, . stá 
rompe, • V, exc, (di?'igütdo-se ao Si', Ctnh'a) e , 

() SR, p , EDUARDO; -Se é em'to, SI' , PI't)8i- ancioso por saber a que estrada me refiro, 
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declaro-que f,,!lo sobre a companhi" Vau-I d.esid!ratum, sem a):ldicat" o direito de fiscac 
lista. . ltsaça,o, CJue me asslste dc,um modo .. geral, e 

O SR , Cl N'l'l!" :-CI'eio qne o nouro dCP1;- sem 111vosão cfas ~ttrlblllçõcs.dc mngncm. 
lado 'é um pOuco apl'c.'5:-:i:uJo: essa companlll<l . (~uero qlle sr. hsca-hsem essa.s lu:has, para se 
aind n,llúo póde apre~c~tal' seu hn l :m~~o ao 'I eonhccc,l: os gastos ~c seu custeIO, SU,»S rcn
gO\"Ci"DO ~ eomo ha de fiprcs:cnta-l-o a- I!st.n as- . das, c, Hnil}m ~~ntc ; qH~l a. pOl'cen~.a~_ffl. com 
snmbléa '? ~ qll~ a pl'OYm~)â ten) de conco l'rc.r'. _o. . 

O S!L 'P. ElJb \ltlJO :-l-'oi:-:: o guverno (lue ~ (Jucyo, ~mhm ) tambcn~ tl'anqullhsar mInha 
('n\-idc todo:.:; 08 gCUS csfol'~:os para conse- ! eO~l. g :; J enCta 3: es te respeIto, pOL'que, ~odas as 
"u il-o . Me parcee que j,' G tcmro. . i ve>:cs 'lllC pI'Oe\1I'O, com mous dcbols osfol'
~ O su. Cvn.'RA. >:;-,0 pedido {! l nteJrll"c~byo . i ~.os , ('un COl'I',lHO p~l'~ n constrncção de u!lla 

O SR. P. EnF.\ nno :-": (1 f(l!'. o go'/í'l'no o ; estraua de terro, c pOl'qu~ es~ou pCl'HuaclId,O 
julg'arií. , : de qac.cs::;a e~t~adn., se llaO da a renda Cqlll
, 6 s n. Cl ~'l'nA :-En :-;.e.i quu o bal:\Ilef:te i \: ~llün tc n.os capltacH cmpl'~ga.d03, prO~lctte 
ainda não foi apl'cF-iOntn,(lo ao ~ovel'no. : : fazer cessar n'um,futuI:O nno remoto lntei-

O nohl'e denui'.n.do I ~ Om.P['" T "1 .L m!ltll' da :~s- ! l'amcuto a. gal'un,ha de Juro. 
trada Itnana~.. _. ! Ot'U , sr" p~es l.d ente , v. cxc. sab~ quC' ~ sr. 

() SI;. I>"';,iT>E~1'i': ;-Att.Cllgno l, !"', PU(I",· dllnmUll' o pagame.nto de Jlll'~9 g:a-
o , bR. P. TC,0{7i\UnO :-0 meul'equel'UnenLO 1 ntntldoR n~ estradas de ferro da pl'OVIllCH\, 

tem dua~ part.es: uma. soul'e () rebtaria do! Rel'á, melhol' j,í , porque ir~sc-lía alliviando o~ 
('ngc:lhci l'{) fi~cal da es tl'ada Hllana, e oU,lI:a i eof:'cs puhlico~,.iá porque est~ facto irá ino
l'clahv:\mentr :.-tO bil!ancch~ da. companlllH, I culan do no amOlO ctn. populaçao R crença de 
Pa.ulista. Fallci sobre a pi'imcü'fl.. pa.I'te, is to! que as n ossas estradas (lo ferro não s;'\o in
ú, sobre O relatado, f' agol';l esto11 fall:tlld" I tciramcntc improficllas , a crença de que ellfts 
~obrc :1 segunda, . - : n~o .~· i veJl1 inteiramente:í expensas da pro-

Port: .. nto, não lia :l rn!ll u ~itO notad :t fl':~lo ~ ,nllcl;l, c <.le que ag-arantia dc juros é muita ~ 
nob t'e deputado . ' . i Ycze~ nominal, c 1lpcnas serve para animar, 

O SR. F. CI :'\TIL\ :-.. \ com panhia. Pa, l1i i ~ta : para !til\' im p nl~ o :i eon~t l'ncção de yias
t em di,.cetore;; de ol'dem tal, 'I'W n:,da pod e- l fC'Tcn8. · 
mos recear, ' ; O s n , 1l11:-:g,IDES :-POI' 0)'(\ tem sido bem 

O S Il. · p, ElH; AIUJ() :·-Hospondcnüo () apar-l real. . .. . 
te do nobre deputado, direi: Se abdiencs i O sn. p, EDVARDO :-·Nada posso dizer 
~nteiramonte v o:-;~~ direito na. pl'ohiclad{;, I porque não eonhcs·o os halan\.os da receita t; 
ll1ustl'acão c mornhdade do prcs,dcnt"c!adl-I de8peza. . 
rectoriu"; se não q um'oiR eum Pl'il' YOSSO dever, i . O SH. ~ ; . CI~'1'l.lA: ,--idas, independente: 
o l1ngoeio n:lo YilÍ bem! - di SSO, pOUH\. !:;abei', 

l~ti quero ycrific,at'. OS:5a _moralidade, rltwro . O su . BgN~':YI~gS ; -3e fi. provincia paga 
ycrlfieal' ossa aumllll s tmçao, quel'() tr.l' oeca- J ul'o~, a. ga{'antm e real c não nomlnal . 

. , il\o de tecer ne~ta tl'iburt'>, um clog-io pom- I 0811: p, ' EOliAllDO :-Não di(io que toda a 
poso ao mUito dql:nu pl'csH!cnt-e da. compa.- i garant.m sepl, nommal ; quero dIzer qucalgu
nhia Paulista; mm, n(!m p Oi' i ~.s o llb,1iro o lIla~ p:lrcce IH mais norn inaes, e flno outrm; 
meu direito de fi scaliRal'1 m :1~ IJlO para ir:tll- :""i' el'i'íO rnflC~. 
quillislll' 0$ r.apil.aes nlli cmpi·egados. Cre io ~I'. p ;'e~idcn tc, da~ pOlIcas considcracôc:.:; 
fJa n ti dcyel' nosso impl'cs(~ind ivcl, quando qun hei feito, deduz-seque realmente a :trie .. 
cofno que se imrnohilis ihl Jnll.s .:;.;a~ (~1I0 !' l n !!s scnta.~.ão do relatorio c tio balanço a quP. 
de . capitaes , tomm'mOR l ~ O l1 bts SOVf>ra.':j de alllHh sfí,o pe~:as das , qUUCR não podemo!; 
t ud ó quanto !':'(~ pa~ !=-: a. em rela(;i'io (lS linll rls pl'cseindil' p ~lr:\ eheg'ahnos ao conhecimento 
I'I'rreas lht provinci'l. : do ""t,1C!O de'te imp0l'tante'ramo do publico 

O su . Ir., Cl ~ 'J'lp. :·-Maslisealir.mc:;;·w :Ultes \ s e ryigo ll para pod.ol'Ino~~ s<l:bcr q',lcr o~ :lcon · 
de tempo e 11m n.ttentado,. t ecl mcntos occor!'.l~los !la. hlllm ferr oa Itun .. 

O SfL P. EUt:AHD0 :-I'::í.o se i se p~t!'n. O~ na, Cj1H\1' n receita. c d r~ ~pnza da eompanhíH 
oul-ro~ ó antes rle tempo; para. l1iÚn fwi quo! P<1.nlistn.. ". 
(~ tempo. . i () SR, .BEi\'Eum<:s :-?das '1Jor que quer filJ -

O SR. l f. C.t :'\ 'l' HA :--:\ rnclhorli.s('.alisa~:ão mente I) I'clntol'io dn companhia Itnana ? 
~' a dos a(l (:ioni~ta:~, que tôm n'iRso grn.nclr, i O SR . P. }:m.JAn~o :-Porquü ahi fie diz 
I n t~rcsse . .: ! que del'tio ~!:iC ncol1tcclIDcntos ... 

OSR. p, Enl!,\lwO:-:\.1H'o\'incia tan,il.lom! O SR. li , CnnHA : - P Ol' que não pede (I 

tem interesse, porque p0de estar pagando I dacompanhia 80t'oca.hana'? . 
o:,; "7 ?-i. integn\lm nntc, e no c nda~üo a. r.cnda : () SH. P. EnL\ RDO :- 0 n ohre dcpntrulo 
::in [' ~ tl'ndn p (Íd~ Rei' tnl que poss:t dirn-illll i l' I poderrt fa'l. cl-o . . 
e~:;:a fjuantia. O S ilo l i . CT ?'1'R,\ :-·JÚ que I::~~t-:t eH1 orin·· 
Cl'~i.o que, Ol)l'ltlll lo po r r;;: tn rnn,Jo~ te!lho dpio, podia fnzcl-o. .' J 

é~melh ado mclt s dere .. (' ~ eomo(l ''' ptl tn.do pJ'o- O l'5 1t. Hr-:;\p.n\)E ~~ :-\. Ill r llm; ~r~uc nill) dê 
nn('i<\l ~ procul':l:nclo po;' tod m: os modo~ drs- a lgll!l'la r:17. J.o ('sp~c inl. I; 

envo.h·c , a p,'ovincia, :mtori, ondo tocln.', as O Ri" p, l':ll l: AltllO :--Os nohre s deplltado, 
medIdas tondentes a alcnncRl' esse r.rrande nU.OI'el1l m f) {ol'ear?, , , . 

~ '-' '.1 ~ 
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o SR. U. CIKTRA :-Não. i O su. lt. ALVES :----E nenl de opposiC;ão ao 
O SR. BEXEVIDES;.~Não HOU10S capazes. I governo. 
O SI<, P. EDlJATWO :-Desde fjlll' CU llào O SR. P, ElJUAllDO :-... pois o que qucI'o 

pe~:o o r~ln.torio (1:1. cCllnpanllia So;·o(~aba.nn, I aponas é formal' mr,n juizo accr~'rúlo c jnsto, 
l1um por ISSO 03 l:ohl'P;S d!~Pl~b:\t10S, ou qual-! que,' em rc1i~(·,:to no bnlalleo da "l'ecüiia e 
quer OU~l'O nosso (~ollngil, lie:i.o illltí!)idm; (le i de~pezn, ql1Ci' . UH l'cln(;üo }lO rolnJodo, para 
o fazer. Terei ra'l.Üc::; cspe(;ia(~~~ p~Ha lIiio pedir: : poder flpribl1.dil'-Tl10 n llizCl' nestn t:lsa: não 
luas os 'noure deputado:; não. ; me cng'rlnci, minha p-·ovidencia. realizou-se, 

() SR. BENln-IDES :-:-Ell desejara ~;ahel' p:1l' i quando entendi qUe! a disseminação de e'stt'a-
que quer só o da Ituana·? i das de f01TO por toda a pl,l'tc SeJ'i:l, n. rcnti-

O SIL P. EnlJ.\RDU :-1';' 'poniue ülJl rdn-I z:lção de lima, gl'ande a.-:pirflçHo da provín
c;ão ú. cstrnda ltUIlIl:L OCC01'l'Om f:wtos de ta!: rm de S. Paulo. (JIni/o lH'Jit.} 

ordem, de tal akance, que ehamã.o aatto:l- i ]::' ~lpoindo (' posto um cli~cns~iío o so-
cão de todos aqucllc:~ que se ll1t.C\'(l>;;~~lO i f-!'illntc: 

pelos neg'ocios pnlJlicos. f\.. l'e~Jpeito da 001"0- :. . HH(l,L.EIH.I,W.'\TO 

panhia BOl'oeabana nno llW eon.sta que hnJa; . (H:C(lllell~O 1±,.1~. ~(~, "i)C(:ÚO ao governo da pl'O
-factos dessa ordem; ha bontos, hlctOt-> ;;ü('un-! Ylnem o nn:ttOl"lO do elJ,'pnheil'o !i::;cal da 
darios.ADure pag'amcnto;.:;. de ,ll'nhHlhfldol'e;~, I (:s~rH{l~ HlI.~lla. n: hal:~n~:o dn~ l'ce:t;;'\.~ .,C dC8-
empreItadas ü~mb-crnpl'nItada:-;.f' - : lH';-,a- ([,t esCl ada .Pallh~.ta .. -~.). ]'Jdu/(,'f.do.l}, 

O SR.. ABR;\XCIIES :--iüa,s ('I';) l)oIl1 sahcl': 1<,;H:Cl'I'a.dn. a (hsnu,:;sao, c llHlo-·sc lll'oeeoel' 
desses boatos. : ú Yol:<l~,ão, l'c(~onlH'r,r,-sf~ núo lUlVOl' nnmül'O 

O SR. 1'. EDl·ARno :.:....-.Pois lle\:~tO i tifo r- : legal. . 
... C> i C)", 1<. PPESIDE:\'['E mal'ea a ordmn do dl1l macoe . .., . I D \-

(j SIL li. CI~TIL\ :-C0I110 O nO/)l'o dCpll- I 2·1, e levanta a sessflO ao meio-dia ~'~':. 
tado estú tratando na rluestão em gCl'aJ,. __ _ 
podia tambcm tratar deshL 'l~~~ ~:"Je§f.,jii<'Ü e;;;',lii~:u;u;~r,8 

O SR, P, EDUAHno :-X.o qllCI'O tratm'. 

AOS ~~7 DE FEVEREIRO DE l8ia O que eu desejo {~O rel~ vario do engenhoil'o 
fiscal dfL estrada !tualla e a balanc,o (!n. 1'C-, 
ecit" c despeza c1n companhia Panli,ta, , jJresidencia do sr,vi!lario S'cipi;io 

O SR. lh~:.iEVIDRS dú Uln apal'te. :t)F~1rxIA.H.IO.-EXPEDlENTE. -Parcc:el'cs.-
O SR. li. CEiTRA :-Elln ernhirr'ol1 ('utn n j ProiActoR.--OH.DE:\-1: DO DIA. - E::ltra-

Ituann e a.Paulistn. (jUso.) . dn.8· tlc fl::'1'o. _ A;Jprovação elo rr,queri-
O SR. P. EUlJ~\H.J)n;--~ú() ( l)inn. Eu .j;í,: nv')nto do :-:'1'. p, J.:dn:Hdn.- PtlRtllrilFl.-

disse. que corrião boat.os d(~ tal ordem p I Oosc'rL'rl('ütS dus sr/:. Ze(m'hlO e .1. Sil1)e~'io. 
<llcan~c, em l'olaç0.o :1. nsknd.'·l HH,Utn, que: -E'npr(',~tim() rGllnir:lpal. _ Oi)SIJTVaçÕes 
eharnão a altellc:ão de todo o hUUlem que ~e i rlilS S)·s • .Il(;ile!'iidcs t> F . .-lhes. _ lnrticllç:i'o 
interossa pela pl~ospelJdacln do. SU!l pro'i'in~; do ~1'. U. Cintr:l. -OIJsr/i'Da,ç'Dcs d:; 81'. ,Ri· 
da, e portanto ó preelso (iW\ Pl'llH'll,alU}l~i1t-n u!d{).-~Trfln~fercncin ô?> f))'/'tnoa .--Emen
nós deputados pl'oyincincs , pl'O~~l~n~Jl10S co-, da~.-Frcgllez!a d(l j\r~-ll:n-G,~n~~o . . -Obse1'
nhecer o que 11a 4n real, dü pOSItl\"O c c(~n-' '(fln)r:s fIos Si'S. A. e Si{-r(t, e R. Pomóo.-Di
slll'avcl em l'c1a~;úo:t eS.:';;t estrad;J.~ : vi;;::s.--F'r8g:1(l,zia da Rif:!in:1.--Cadeira 

Sei que 1m alguns damores so~;'e o~utt'a.s: df~ 'P:'irncir:~N letrn:",.-Tran~f",f8;,;eifl de f~
estradas; ma:,; esses elamO!'pfL H::IO SaO da· zrn,iH .-Tücid()~ dcY :ll~~odi1c' (!:l_ f1T"ovincifl. 
ordem nem drt natllrnza dOf; ql1f.~ ~(~ }ll'()P~l-' --lJiSr;lI-TSOS (tn,<:; Sí'.:;. Brnr:ri({r:s. F. i1lu;s (' 
lão a respeito da estrada Itnana. /ih",ftílf..'1WS, 

, () SIt. ABlL\XCl[g:-:;:·--:\ÜO u]1oiauo, " 11 I I 1 - f'( 1 lo 
\ lOl"\~\ ( .\ Iij;Jnaa. el a a (~ lam:11 "'. O su.. BE:'\F.\'Idcs:-A resjwito ela rom!la-: r _~1 ,,' 

I 'lcll'l" ,.(} lJrC~~(~llte'3 o~ !:'r~.Seipião. VallacHío, nhia Ituana, não lia clamores s'o)1'c a )~ .. nrnH- i}'). < "1-'::\' 1" \1" B> :lV' I" .''' C Silvo 
. ,,- tõ ,-. -] O('O"·]-'\I'!'''I " "()llfl"" ,1·\: )!Ctl!_ O. • r \ A'-ó;, eUc IC e •• '\. .... • ela. oao ques, l(}.,:,> (C '~'r~ j"". ", - ,." ( : ·1' l'ror. [ r,', t l' 1', I '/"í' 'i. 
t ' \. I . \.. A \;,:-,1' i"} nes o. lo'. 0._1) 10. /'.~ et 

os la, a, , . ]' 1 (')]',' ('c",]"nIO {T ('mte'! 
O I' J'II·'llj')·_Oll'"!·Üü·c''' (ll"UltO ,t'no, ~. t.8 l\elra, ,'"I_v, , .,', ','1 " SR •• 1,.1.,," h. y .• v._ ':-;" l( (]' - I) t· ·'\1 1 Ç"l v 
. d • '. alt'L imj)ol'tullc;ia . .ll:m l'cla6io . Jelt"o, ,t.:mc nu" .,L\_'. (:9 .... ,] VU,~(, ~ Cf<:, 

_mIm, e D1dl", ( , . ., I' 1"1 1 1 ""j~ol"'-' 'I ·\fi )t";;~) P . h' Sor()"ab'''l'' 11all" C'e ,11z a (l"\~(,, . .;< uafCO •. ,. ,.) ,'r) ". ;1. J - d. ,. . a C01upan la '-- ((lU, ( (~," . ' , •• 'i -,-, . l' , . l' \ "p 
't f II eua-' ~m j")·10··lIll"n.l.o'" ·'t: h2yi....:O .. ~l. IjtHf.:HI(), A HD.nClleS, 1 ranjO I,. rcspm 0, a a-se ap, (:) -, .' c' <, t -, , 11"·"] , ,: I' 't f r:rr":r'1. 
't' t 11'''101' s etc· "11 I,) . ,. ,'~, •. nmpr(H ,811'08, 1'a)u t1u{ c" -, .. .! \ I " . - q_ 

O .su. ABHANCIIES :._A, questa,o (.13 'pl'O.h,l- ,; I,'.,-;11 c,.",se fi. ses, no. 1 
rlade nnra. o nobre deputado '-' lllRlg-nlÍ1- i l"~' 1. ln. e rt~)provad,l. a neta (.:1. al)teci~. 
('nnl· ~ . ((:lltC. 

,( e. O Ç'l' 1'" SP'''I'T\I'IO 1(\ o Ç"orruinlr> .OSl~. P. EDcAnno:--.~(lOlJjp·oisso; ,~,,{!ll:' .. ,,, .. > •••• ,.,.,, ~ "''''.~ " 

(110'0 () f(Ue os clamorcs COll('!'êt n (.':-)Lidda E;~PEDIENTE ~ , , 
ltuana. são de mais importancla. : 

OFFICIOS Coneluinclo" cxpo,icão de rnotiyos flue fiz, I 
Jirei~não qncro que 'se tomem núnhas pa- I l:m 1I:'l. c:~mn.rn de Clunpo-L:u-f{n do SOJ'O
lavras corno eivadas c1(~ U111rr. pl'rYCn(:i'io qual- eaba. pr:{lindn 3:ÜOOí~ p,H~ ('.onelusilJ dns 
quer contra a cHtruda. Ituaua... ,0!)ntf:l da rnatriz,-.. A' (~mnmi!:8iio de fc1zcnda. 



-87--

REQUEJtlMr~N'l'(JS ' motor publico daeoroOJ't!fi destll c8pital, em 
Um de AnLoi:lio José de Sou"" Pinto, pc. ! que-expÕ .! a ne.;essidadc de ter uma grati

tlindo pa.sagern de ~u" faunda do J.hú OC"Ç'lO o escrivão do jury e execu~ões crimi
para o diHtriclo do~ D0US-C',Jl' rcgo3.- A' \ naes, ,~tt·;n to,o grande trabrdho do tão ata
eommi::'Eoi:o de ce.tatistica. . refado c!u'torio, corou se prova pulo Ulappa 

Oatro di: d. li'1.·OUC'SCll Amali" tle S"uza I es tatisti to junto, é de parecer que à' a"sem
Farraz, profe,so ra da cid,de de ltú, pedin- ! bléa geral compete, r econhecida essá incon· 
do quota para o .luguel de cas,"- A' corn- [ test.vel ueces .• ;dade,. !(ratificar semelhante 
mis'Ho de fazenda. I cargo geral mal aqulUhoado.: não podendo 

Outro cc José Antonio Co~lho e Benedico , con~titucionalmente a assembléa provincial 
to Antonio da Silva, ,inBIRt.indo 11:). r)j'opost~ I remunerar cmprer,os e Ecrviços de odminis
para o nuastecimcnto d'.gtlfl oeH. capital. ! trRção geral do E9~"do ,; "cero_scando <lua o 
pedindo para ser e.ta potiçjo junta oi mes-I ",ctual eHado de .fina_nças llao permltte • 
ma proposta. sendo sllb:'itituido o nom e do f r.nnflP.$Hliío da gl'atlÍlcaçllo pedltla. 
fallecido tenente-co ronel Lindo l'o Jos,n Hran- : . HaIa dos commissõe~; 27 de Pevereiro do 
co p elo do !!egunrJo d .. , \)~t;rõO.-A'B com- 187:1.-.1". AI!'es.-:lIml-nches, ....:.P. E[J!Jdio. 
mjss õe~ de const,it.~;'i<iO e JustIça o de obrus .-l!. CZ·ilt·ra .» . 
publica!' ! Posto em díscussüo, fica esta adiada pOI' 

. . o"tro de Antonio ,Ie,,,ino Ihpti,t.a. pc- : {,edir a palavra o sr. Rodrigues Alves. 
dJndo POs~~\g(:m para C<1ç:~lpU\1 :t. _ .. -. A' (;(I m- : A eOlIlmiBsA.o de const.ituição c justiça, a 
mi~s[!o de estatisti ;: a. i (pleln roi pl'cscnt.e o requerimento de Fl'nn-

O.iltro do .co~OfJfd Ch-l udio Ju~.;· (~ Pi~reil':l. e '11 ci~eo ~Iar~ f~ .. da Costa P:aiva, tabollião do pu~ 
.I08e AntonIo Çoelho, "prc.el1t:lndo poJa 'o ... Lhco, .1"dlClfil e nota,; rio termo de Ubatuba, 
_gl~Ilda:;e:I._ urna rrol-losta r;:>"l'<t !iiJ'pez:l pU' I cln que pr.d~ n. suppl'oRSão do ca.rgo ue escri
blJcl\. -.! i~.~t.a capital. - As com:nls;:ões CP ! nw de ol'ph:.:.os e <lI1;.;entes, on\ Cln concurso 
(~o nstitui~; :i() e jlistiç'i e ob:-a ~ Fub!i~a :.. . l pelo fatlccimmlt.o rIo sCl'vcntuario Adriano 

Oatro de Faro &. C', nep:o~ia.nto, rt1.tri- : Antonio da Roclul1 e unl1.exação a~ tabellio~ 
cul'd us 113 praça cOlIlmorc!GI (lO ElO de .ll!- ' nato, tcntlo em vista as Illformaçoes do dI'. 
ne,: o, p:-opondo-se a e(Jn!5t r~ir . IHYI,) iinllll l juiz de direito da COmltl'Ca,. juiz . mUllic~pal 
fcnes, .7,em o D,us pa,ra a p)"~VHlCHt, du Uba.- I do termo C c~mal'a Jll. l~nl~lpal respectiva, 
tuba u. · .l. :·wb~te. -A s comnllft~õ (: s de con i 1.1- ! attentas n.~ razoes de 0xJguHladc de renda 
tui ç~o . c justiça t! .. de ohl"" publjc~s. . ! dos dOU R omeias de jllsliça, qllfl não .di pai'" 
. Qutr0 de Joaquim Eugenio de Lin:n) ~' o- congnm (! lJns ta.ntcsHstenta~:ão de douS'scr-

l!eltnndo privilegio pOl~ e;nco anno:-; tHll'1l vontnari o!:i distillcto~, é de 11areccr que :::;cja. 
t~(l nstruir chalets e kiGsque~ dentro do"itF~ suppl'imiüo O olHeio de e:.;el'iviio privativo de 
dim publ ico. -.\. 's me5m:l.s, commíss õc~.~ orphãos e aWiCHtes, pas::.;anrloo peticionario a 

_ RE P!U::SF.~T .H:;i() aecumulut' :l !-) flln(!~:ücs do dito cargo. Assim, 
Uma i~GS h:-lbit ~ ~te 5= do P<irty da H.iu airn. ! otrel'e.t:e :L eomIr:ü;são O sr:guintc pl'ojccto) 

contra a approviJç::~o. de atn ~I't!go de pa:~tu -I quo, Julgado.ooJc,cto de tlchlJcração, dCVCt'd 
ra da carnara munIcIpal de I;:;uape. I cntmr na ordem !lOS tmhalhos para ser con-

P.\n.EGEHES ' ! v( ~ rt.iclo cm lei: , 
, . - d t N ~') « ."1. comml ::: ~ao e cooU'! !:> , t.f'ndl) exa uli- : 1 , v ... 

nad,o 35 dn.s Ca lr.anl"; mu:.icipa,·s (h~s vi1las : . A :ü~Reri ILléa Icg'ü;l:\tiva pl'o\'incia.l de S. 
de San to Amaro, Capfio-lJ r, nitü, Cüocf~ içã o 1 Paulo de<:l'eta.: 
de ltanhacro, e a :~ (L s cidades da Constitut- i Al't. 1.<1 Fica l'evoga(la. a lei Il. 7 dn 22 de 
ção 'o PJn:h!1lonhangab:,. n'eho1J - as legac9 c i I\lal'eo de lSr)f), que r.rClOU no tCl'mo de Uba~ 
~a c~nformid!l (rb dU$ J,;í~, que n::. au!_oj?isio : 1 tuba: o J.ugar de BS(:l'ivão priv,?-tivo de or
e, portanto , dt} p íi rece r que' E.ejüo appl'ova- ! phão3 c anscntes. 
da.. . ! Saht ,Ins commissõe~,;,'7 tlc Fevereiro de 

.,§ala d:\s co !:nmi~:~ões, 24 de FCVl~!'eiro de 18'7:_1.--}I'(!í··l'eira Alvcs.-Pau·lo }}'!J?Jdio . 
.1b/3.-1;.J{Ij'íu!lilo ._A .1Ubcú'o ]?illt').)) A j-mprimir pnra. entrar na orei em uas 

Po~to a. votos. é appl"ovacto. trabalho!õ:. 
(( A cornrnis f-ião de conta.~, tsndo ex:.:.mi- , (( A cOIl'!!Dit)são d~ coo·~tituíção e justiça. 

nado à s da camaríl muni(:ipcl de Santos 11\ quem foi jJfc:;cnte o requerimento do dr. 
achou-as boas c conforme ns le is c orden~! J a:.w 11i be iro da Silva, cU) que pede, como 
que as regem, c é do parcc.e r que Sf'ji!o ap- j dono du claría 'h va p.or, montada n esta ci
provadas, sendo rcmettido o relatürio (Lu I dade, privilegio por 20 anno~. COQllJ intrc
mesma, eru que fHZ sentir ;:'1) necessidades . ductOl< jJlwa fi fabrica de telhas francezas~ 
do seu municipio, á re~pec ti va commls~~i..() ! é de opinião que. em face do decreto n. 26 
pa~a interpor se u p:uecer. :. ~ ue Agosto de lK';O, nenhom:\ competencia 
. S:tla (I;~s COI~~::li s~ Õ6~ ~ 2{ de Fe'lCrilir-o de I tem Ao /iBsembléa provincia) para conceder 
1~i'i3.-l .. Bf1(,cst().·~_·A . RiutJt.fl.J F 'ilJw.)) ~ crivil i'lg iü5 de excl'cit:.ío de iuciustrias, como 

Posto em disc.u~~üo, é appro\'ado. àssin.l ha resolvido a l'esolnçüo de consulta 

ça a de fazenda rauDida9, sendo presente a Junho de 1816, em que se declarou incoDsti
ra pre~ent.1çilo dos dr •. juiz de direito e pro- .!ucional uma lei do Rio·Grande do Norte , 
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que concedeu privil egio pOI' 10 · aonos para ! niepal de Cl\mpiMs,pedindo auterisacão p1cra 
fabrico de 1ouça. vidl'ada e objeetoH :Hgil ol~os . 1 contrahil' u m emprestimo de lOO:ü .,'i.m para 

Satn elns co romís~õ e~, 27 de F ~~v:::re ir ') df' l a~ obras da lllatl'Íz nova. daquelIa cidade, 
187B.--P, Alves.- P./(lJydia.)J # I sendo e:j8f! f~ mpl"estimo amo:-t.isado com o 

Po~to e~ ~i:~cul'ls n(l , e tlpp~o vatic . .1 prod ll cto d~ im'posto e:spccialmentc creado 
« A eommls~ào de eam~r~s, n (luem fOi p<!.ra r.sse fim , e de parecei' Re eonceda. a 

presente ft representdçãJ da camar!\ munid· I autorü:;:l.~ão pedidn , C para es~n fim ofl·(.~rect 
pai do J.hú, pedindo " fi r rnv a çiio do pro- o Beg'nin te pl'Ojeeto: 

, posta já fe ita o t:nno pa.sado subre augmen ·, '" " I 
d d dd d ' ",,-to e or 611" o o seus emprego 0', entoll- ; A ' ·· li " I, : 'I" t'· ". "'1 d ' 

de que nadaha a d (> liber!'\r. !-~e are:=tpeitf1,!. ,\ ~8crn.),.et: cglsalvrr P10\lI1tH 0.::5. 
I - t I 2' d· , P,lII10 dccrch. porquan .o e8Se fl!' oJec 'o se ac Ui em IR 1 ~ ' t J 0 1" t - d ' . 

cussão sob n. oiO c ~Ó pronõe séia dado i . ~ , r . : I I C~~ au~ orlS~ , a:l. Camara nlt~rllcl ·· 
, dem do '11· R 1 " ! paI fh CIdade ue Campinas a contl'ahl1' UJll 

para a or ,. . t - L ' , t' d 10000()" 
S~ll\ das cúmmil-:ie'õa~ 27 de Fevereiro de 1 e~nl)l"CS '1I'.no ~h e a. quan~ la c :, 11, para 

1873· _, C; _Ce L,' ''(,'" ,,() I al'pho",: 110. eOllstrucf,all da matnz )(0\':1 da 
•• /J. 1 UZ. ~!lfl'. . f""'{J'nc í':I'1. .l.~ ( OU" '"," , 

P Ó
' · ~ 1, '\' 0 , ,( u(~ J ...,1) 1.. •. 10 

o.to em Isc~8~ao, e "pprnva"o, I \1'(" " () (' 111pr,"'t'·I·,l'I·O ,. , t I 'd . - I ' , t: - \ J. ' , '. " .. , ,-}\~,:\ ... eon ra 11 O~, 
{( A cornrntS!H10 (e. .cam1:i~a:;;, a q U!'!fl /ofao i juro nunca superior fi 10 ';"é ao anll\>, j',ffi01'

presentes ~l~uns art!,gos de, po~turl1~ (~a cu- tisado annunlmell'te, sendo o pagamento 1n
mara municipal dA~ Cidade oc C~sa~nral.léa, t egra l (10 cf\ llitnt realizado no prazo de fJ 
é d~ parecer quo ~tlJão approvnd-?~.. anúofoi, I " 

SoIn dns commlS>ÕOS, n .da ['cnrCII'O de A rt. :l.o O capita l c juros des te c lllpl'es~i -
181~.:-A., C"lIz.-Cchdonw ,ij ,mo SCI'ão pago~ "em o pl'orll1do do impos to 

·Fl~a .obre a mesa pal'a entl'ar na cr()8m c_peciahnente ercado pura êOllstruec,ão d", 
dos trahalbos. -. dita matriz. 

« A commissí\o de camar. ;; , . a CjU " '~ rOl Art. 4,. Rcvo"adas a s disposicões em con .. 
preseote a Jl,etlção do exm. s cnador l'rnn- traria. o ., 
C1SCO AntonIO de ~ouza Qu e iroz, em ,que ro- Sala das ~ommiss1'ícs, 2f, d.c Fevereiro dr, 
clama contra ° I m posto. estabelecIdo por I 18i3,-A tvcs C,'Ut. _ Cc Zidonio , 
propo~ta dn eamora mn11lclpal da Cidade de ! A imprimir l'".ra entrar na ordem 010$ üa-
C8'!'PIn8. pnn as ob",., da matriz da COI:- balh os . · . 
ceição, aIJ~gendo q uo el!? l'e~lamaf]to per- A commissito de eamul'a's, terldo ex"a.mina
tance a ~(ver~1I ,P,rocka, e de parecer do O requerimento da eamam de Mogy das 
q~le, por mtermedlO do governo, ~e ~uç~ a C1'1lZeB, pcdindd tmtorisacfio parll vender 
dita cama!':!, para poder ~ . COmmJ3S!\? ltl-, UD1a parte de te1'l'cno no ruo'ar denominad o 
~erpor seu p tl rtlCe r depO IS de, Q\IVlr aR: -ReRsaca, C tendo €Il1 attcn~i\.o uf5 razões n1-
Jnforr~ijçõ€s des&!\. cam:!r?, que devem seI' leO'ad 3'i:. Offel'eef~ o seguinte 'I)l'Oiccto: 
d.das com urgenC<>t . ' ,to, N' -5 ,. 

Sa.la cJ1lB commis!"ôA:-;," 25 de Ftlvereiro de I l • nt 
J 873. -A, CJ'1t.z-Celidonio . )) ._ . i A as"emlJlén. legislativa provincial rle-

Posto em discllsF ;tü, fica adiada per pedir creta; 
a palavra o sr, Vnlladão, _ ' Art. L" l<'ic:a ali to risada " cnmara. muni-

A corrimissão dc.ea maras ,. a fluem foi p re- i f:Ípal de Mogy das Crllzcsu vCllde'r uma pal'l!' 
sente um requerimento da camara manici- ! d ~ tcne no no l'.i gai' denominado-Ressfl.ca, 
pal da vill:,t de~" nrot:t :'; pedii1 {~o. a. Ü:-3ta asscrn-l eom ~:'; ro nm~1i\~:idc:,; (lo :lrt, ·r~ "(h lei d~ lu 
fJlért autol'lsaS:<to para eut1 tl'anE' um cmpl'cs- ] de OULll l ))'o (le lt)2 ~. 
timo da quantia ue quatro contos de l'éis I Sa.la dl\s t.:qJnmis:,;ôe :-=: , 'Zi de Fevl~ )'ei\'0 d(' 
afim de serern elllpr,lgl\do:, em obra publica 167;~. -Cclido>lio ,-AIC!:~CI"~", 
de urgente n ecessidade, julgando jl".tO o A imprimir para entrar na ordem dos tra-
pedido, offcrece o St'gui.ll;e projedo; balh o~ . · 

N. a0 PROJ ECTOS 

A assemblé>l Icgj~lativa Provincial de.! Siio jlll~~das objecto, de deliileraçilO, e 
ereta: . , '. : viio a imprimir para entrlrem na ordem dos 
". Art, 1.~ FICa autorIsada a c(ll~al'a n1Unl- l" trebalh os o '~ ~e~:ruint!'s : 
elpal da v1IIa de Brotas a conh'allll' um em-.; 'o 
prestimo de Cjuaho conto d e réis, cujo prc · : Cl', [li 
mio não excederá de 10 % ao a.nno. ' ..;\ n~~t)r\lb10a legislativa [ll'ovincial de ~~, 

Art. 2.° O capital de '1:000U scrá amort.i-· Paulo d ec l'~ la· . 
sado annutllmcnte na razão de 2. %, e us re~"': A r ~igo l1 UlcO . :Fiea o g'o\'~l'no a.lItons~do n 
pectivos premias serão pag-os anunalmente. au ~: i l i a l' li" (:on !:) tfllC~tio da nova matl:lz d(~ 

Sala. das {~ommissões, 27 de Fevereiro de ~. Dent o de .. \raraqmlra eonl a. quantia de 
"187:J.-Ct:tido:ítio, -Ahcs Cr?!z'. i):OOO~ . I krof~iío- ,.: (· as dis posições em can-

A únprimir P"ro ~ntrBr na ol'Jem dos tra- t.rario. 
balhoB. Paeo d,t "8S8mbléa, 27 de lievereil'o de 

A commissão de camarns, a quem foi pre- 1873:-J' F. de Palda Bdual'do.-Fc1'1'cú·" 
,~ente uma proposta feita pela camara mu- Atves.~L, E"1/esto,-T,l!-ÍZ Alpcs, 
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:~. ?)j {) sr. ZerCl~,·ino t'JO~\:.4~:-.Sl'. presi. 
A assembléa 1egifoilntiva. provincial (le S. : (lente, venho á tribuna CO;tl o unÍeo firn de 

Paulo decreta : ; f:tz'.~r uma. l'c<: krnacão, no m~1.l entender, rh -Al·t.l.o Fica o pl·e~iJ.{!nte d~t. I)!'ori;1cia auto- toda. just i~a , . . 
rümdo a, conceder ol'ivilegio I;xdnsÍ\ro ~tqllclh~ O p:u'ccel' (h. illusri'flrht t.U IOTl11:'>H<l.O de , ca
qu e, por si OH incorporando (' omp:tn hi~, '!~e . nHt~':tS, (hdo :::obre o eod!go d~~ postul'a:-5 
propuzcr a. cffcctual' i't navcgn~;iio a. "a.pO!' do~ Ilol'a cm di scussão, opina no scnhd,o de s .u~. 
,'ios Ticté c l'iracicaba, clcsdc o porto dcno- ,' stituir-se li art. 10 c ~l°rclo' segumtc ( lê j , 
minad() do Eliscu, na villa dos Lenç6(~~~ até i Não po~so, sr, pres idente':, apezar clt? l'r.s
;i. cidade da Constituic;:lo. . ' peito qu e nonsng ro á illusfTilda eom.ml~~1.0., 

Art, 2.° yiC1l0 l'c\-"og-auu'3 as di :::posif:Des ! deixar de I' eel~mal'eontrac~ta.sub~tlt~~lçao; 
em contl'arJO. pOl'([lw .. nto, h o,]p lncsmo, em r,ela~;<tO .. t nl3.-

[Jaco ela as,scmb!úa , 2i' d(~ Fevereiro de b~!'i a. identic l:l., contida. lU eo(hgo de postu-
1 87'3 ,"-J , F: de P aula Rd1ffWdo, --}/f?Teú'(J. ra8 ctn. cidade de S:lTl tOf~, a eommissào dou. 
Alres.-Lui:? Jf..~1'"Íles{t), • ,parccr.r diverso; Üit.O é, ali não se Lletel'mina 

7': , , ;-);-.t i qur. os gencros tie impol'ta~:.;io para eOf;HIlITtO 
A ' asscmbléa ] oi;í.~, I<1tiva pl'o\"illrinl de S, i snjão !o) uj ei t.o8 nos direitos da respectiva ta.-

Paulo (lt" ', ll~Ul : ! bella; t~ntrcta.nto C.luc i para a cida.de de 
Art.. 1.0 Fica nlevado Ít e;lteg!)).'iu de (.'0-( Iguapc l :~c cst.abdcec esta (o~l(li0rtO, o que me 

rnal'Ctl. o,t~l'~O de S. Ro<:;. ue~ e<~l1l11]'ehenücndo j pal'CCC umn. in.iusti ~;l. 
os munu;lplOS do me!-;fI!o ter'mo, 1 E' dintdl, s r'. pl'(>.sid(~ntcl de mOJn0.nto, c·:;-

P<~00 da asscrnbl éa, .:li de p'crc t't'- lro de j t.udal' n .~ modific,lçõcs feitas pela illu :-> trada. 
18'iJ,-Fc1'reú'a Alves . ..J-Lui:: E 'I'i/.esl{),-L'ldz : commi::são em l'elrwão a este codigo de P0ti
.r'il'Vcs de SlJ'uza.- Va!lad(t(J.-PadJ'ü s. J/I.,~t-! t~ll'as; e p01' i$so, rêqueil'o IpLC a disc ussã.o 
'fueira..-~e/e?·ino .J(v"fle ,-r((1.~ll), ,B·d)~a'/'tl{) . . _.: seja {~diada pOi' 21 horas, a.fim d~ que eü, 
A i'faczda e Szlva. ~ conf!'ontu.ndb o parece:' com o relendo co-

N, 5tl ; digo, POS$U offül'cccr aqucllas emelldas t)\lr. 
A n~sembl éa · legi sl!:lt ivn IH'oviIl ~id d·,> I julga.l' r.o.Hvcnientes, ' 

ereta: 1 Neste sentidu vou nlantlal' ::'I, mesa. o meu , 
Art, 1.0 Ficão crcadu~ d :J;i.~ caJeira2- d\} \ l'equerimento, 

p;-i,meiras letras pn:L o seXQ feminin(), sp,ncio i E' apoiado, n pORto em discui)sã.o o :-::e 
uma. na freguezill. {:e S l'edro, mU:lieipio j g'l.1intc 
dn Cldadc ria Cotl~t.ítuicflc, e OIJtrfl. n,ó rlC' : HE(lUEU,UolBl\TU 

gue~.>ja· de S. Domingr)s,\r:U!lidph d:l viJ~a: ((.Requeiro O adiamento da0i~eus8ã.o pOI" 
de Lençó,,". '21 hops, - í:efiJ,'úw J,w,qe, » , 

A.r~. 2,0 Rev ()gã,:· - ~! t! 3o.S di~pO.><içõ::s e:1~ : () ~r .. B ... uiz ~i .~"r: ... !r'5.~.,: -31', pre8idcntt~l 
eontJ'<1l'io. ~ peeo licr,!1(m ao m,e u illastrndo CJ!lI~gn. pa.rH. 

Pn.co da a::asembl~ i). 27 ,;c l-\'ve!'e iro .i,~ J vota!' contra. () SCll rnnuel'irnento, 110t· não . " 1813,-0':. }lo }'Iwltl Htiua,y!o.-].'e,·rrim .1 /- ' uchar ]l\'oeedente o motIvo por clle a]lresen-
ves,,-l?tzz E,'nesto, tudo, <In ]ll'eels,,,' de tempo para cstndu\' ai; 

. ORDgM DO Dl li, moditieu(,ües feitas ]lciu. commissio ao co-
. BSTRAD ;'~S Dl:; Jo'EBHO digo de posturas da tidadc de Iguape, 

~ ProeeJ a lido·~e Ú votac:i') d ~) rffJlL' iinW il:O V, cxc. sllhe que O ~i Ul'Oj ccto s qt~C têm d r. 
(1;1 ~r. Paula r ,;.IIPtrd l), t, i"r.~r c(; : , i . )· '~ í! i!!i.L::-·f1 I 5:Cô' sujeito;:; Ú. r1iscw;:.;ho 'sflo u:a<lo~ ' pa.ra :t. 

scs:-"!ão, ped indo if! t'o I'ITl:i Cõ~ :" :"o!.n'e a "-, c!-tn~- o~'d.e lH do dia. eom prcc(!rloneia tlt'- ~4 itO;' il::-:, 
uns de ft.'.rro dI) Itú c CilTn p: n ~l:'':, c ::p;:,;'c-r:l- t bmpo mais <ju :! ~l.!mr',ir.lJtc p<ir:t qno sojfuJ 
do o mÇ~f.1I n r ~:qunrlmcntn . ,cs tlltlndos , 

posn:n.\S ; Voto ainda con1.t'il, pOi'QU3 o lWl.Jl'll depu~ 
O sn. D.r cL-Dl) r cqaci I) obtem Dl'I:f~l-c:,(:, ) a i bulo, pretende, COlll o adiamento pedido, of~ 

para a djscuss~o d!~ to ' fu~ f,~ l);)'f~:lir?s que I fcrcr.cl' emenda:.i ,quanuo v.exc. sabe quc, em 
se achão na. ordem do di3, comeeando pda~ primeira discnssão, não se póde apresental' 
de Santa habel. - emendas parciacs; sómcntc se admittcm 

Em seguida foIHO nP!>fúvad!1P em 11 r!iscll~- ~nbstitl1tivo~. 
~ã;) as dl~ n. 22 de 'fnlI tH tI!. !1. h" UIl Fr;~n~':l , })r,mais, o nolll'o tlep ubvlo fica. com o di
n, lG \.~ \1 Cllpivary; ")ln ~a d !iõ1ClISo1no :1,9 de ; reito :-;nlvo rI r, offereeer as emendas que pre
n. 20.(h' Pirnssl1 n tlllg'.'l, 11. :?l: de H, .bãó \.1 a i tendn rm 201 di8Cll ,'-:'~i'jO, depois ele huver .estu·· 
" V' t "I' d ' 1 1) , , - , I I ' J.> i)í;.- 1:--; a, n, ,,') e !:, i~ rcca n. ll '~. ~:... e ,': i ( 1:l( o n. matr.i'l(\' , 
J e " ,~\ ) ~ 1 ,) d (" " , P . d' I 1 't I "' ~,: ... ; ~ ~\''', n ~ . q (.! I.... e .,:Im pin:J, .'1 . n . .) e ~:o, pO I ~~ ' CilCH Lpa :tn nOl j'ü (epuac. u 
~ laJ ,l!l'l e!r~, n. :U du .! >! ;lvt :e<lh:d . !l o :3a \ ~ o pelO" \"oto (:ollt l'n.ri :) q;:c voa du:' ,"l l) ~t'tl r e-
·fi l1'h'. n . ]7 <te (; : :~~ u n, L .~. n, 2l .:i3; :-:: . l, 't;~ J ~: a· (l'.lCi'imcn to. ' 
hei; c r.m :3" di f'c l. ;~?:;'l : :~~ d' ~ :l. 1 ! ! 1,! 7\.[,! :..'"\" O SI·f, ZEFEH.l:\O l'I ~qil(, :' f~ obh-'1n ,1 retirada 
dlt~ CIU7. e~, n. li t d., But ll .C:d ,lí. n.:d5 d'e! do ~cu l'( ~fJll(',l'iJ1lüní l) . , 
~~- \:iccnte J n. :! ~ de :\t"ogy-miriJn ) e n, 1·1 ContillHftlldo a rli s ( ~ u s~;f:..o das pnstllrn.s , sal) 
!;e Cunha. appl'ovndas sem mais debate. 

1 
J~ntrHO em l ;'di~c!,l$13ão a~ de n.2:Jdc Entn'ioem3a d! scllssãoaspost.1l1'USn, ]r) . 

gunpc, <.la camam do HIO-Claro, 
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O sn. F. DF. OLIVRfRA - fundr~m(:~n t;:: n oíie-! se ;~ppllca?s..c c_m seu Ol'çarncn.to uma quota 
rece o seguinte- 1 para. :t :>àtIS1:lÇ:tO desta. necessJ(lade, ou ele-

. HEI-tCERFdEKTO._ ! yando as t ~txas existentos, ou cl'cando algu-
(( H,cqueH'o que YOHCi;n as po:'>i:Ul'rt:; Ú r{~s -l mas e~peci::ws ; o.quo nelo aeho rc:~ulal' é a 

pectinl cOfInni8S;to. para l'ccolu:;idel'al··u,s.)) ~ sati~:Jfa~:ão de necessidades ol'dinul'ins (10 mll~ 
Este requerimento é apoiado " po~to em I nicipio por m eio de empre\timos, 

dliiCllssão. ~ Achando que is to é uma vCI'dadeira. a.ber-
q~ SI·. i .. "i i! i:t. ~jaJvel·lo:·- Sr. presidente, raeão da:3 praticas regulares das iinan(~as, 

como relator da com missão, Ctlmpre-me c1c~ I'cspeitador"cla:.; leis cconomieafi, coritinúô a. 
el:lral' que voto. pelo ,'ccluerirnen to do nobre vot,':" contra, .. . , 
dcputauo. ' Smto pOl' c~ta. tprma. eo ntrv.nal' a boa voa·-. 

1{calm el~tc,. o nnno passado, in"eHcctida- t.adc c O~ tl CRrj os düs meus companheiros de 
mente,. llclXCl passar ~~!"-;ta falta no 4parce.e ~· I Jis tl'ic~o. S~)l1. repr?~enbl!lte destu ~istrict.o; 
'lU e dOi soure es te. COQ lg'O de P9s ttU:t\H i tOJ i lnus aCIma ua eonf;ltU:!!'Q.f,.,w que tnbnto 3.0H 
um engano que h OJe l:econhcço,e por iSSO dc-' meus ~n)igo~~, est;'t o ]'esprito qU(~ consagi'o 
el:ll'o ao nobre doputado cu ea,::;ü, que e0111 aOR pnn Cl'pl t),~ (>. :í,s n ceeRsidades fundamen
prazer rcconsidel'<l1'0i fi. matr. ria S(' YÍcr ê'i, I tacs du. ordelh eco noml Cl\, da provincia. 
eomnlissão. ! (~~;;If' . tt.;·6;·' i::·~·-l~h · :~ i~i~'es:- ~I·. presi-

Faço esta dp,t La.I'{l,~~ã.O (:OlllO i)!'OVêl d : ~ minha.! den t~7 nÜ(J SllU, como 0, nobre d.eputacto polo 
lealdade' 110 cti s tri et~ ), dí1t'\ mais IllV Ol'aVt'ls a C5\tas au-

O ~m . F, ALVRS: - Som dnv'irla, foi en- I tori;..nç~ (;!-l , que f'n.cili(\Cnto~ sem Inaio ~' verifi· 
g-ano. cadn ny.c c :,~:itJHd(:',. se dli~ á:-l camar:lq' para 

Encerrada a djsc w,~;rro, {: :\.p pl'ovado o r \~- I contrahil'em üfil presti mos : mas d. etILo modo 
querimento. ; (lo pC!l~~ r ponho l!lgull"t:l )jrni ta~}i", t omo o 

E7IlI'HE S'rDIO !\IU~lCLP:\!. I fez o proprin n .dnc c eplItn.d), qn,nndo a.tten-
Entra em!3a dis(';ussão o pr()ic(~to ,- _~ " ' au- ' deu melhor para.' -Q projEete e ,"criticou que 

torisn. a~arnal'ad(} Mogy da~ (;rnze,/a con~ fl. (pp)nLia qu e }:,hi ~.e p t.: de é insignificante, 
trahir um empl'cstimo (le 2:000$000. ! CO!:ll/ . srja a de dUl ~~; (,O:lh,\S de n~is pura a 

tt SI-. ~en'k:~I Ii.l!{,':~, -:.:5!'. presidente" con .. trucção de ua:;:: praGa d~ merC;:Lco. 
quando pedI a paht'ira., est.a.va eonvencit\o de 'I E' jnco nt:f!~t.;).vc). ~ r. preqdcnte, que uma 
(lue O empl'estimo, cuja auf.ol'isaeão se nede., p\'lIea de mercado <:tU uma. Joe:d HhH1e qual
fosse maiot,,; mn.~ , insicrniflcnntc' cbmo\~ o~ 1 quel' pl'e ~ ~a grande utilidadfl, já pela .reunifw 
inconvenic!lte~ (lue clll7 acalTotm', 1:Hrnl.;cm do~ viVar l3R , ~. já porq\J') ~.li é tudo vendido por 
sel'iio c1epcrlllcna impol'tancia. meno" prAei''\, e i"acil1nent.o Fe encon tnl. para 

Il~n~retanto, cu ) SC ~1. d.llYidn;, (J.n pl'ecisão I a ... h(tst.C'Cj m~~ ;ltn p:-()rrL'I . • :t., cidade Jc :Mygy da.s 
que possa ter o llltlHlClplO de )'fogy daR Cl'U- C l'l~ze .,~ :.e:np ro g ;'l:f) U des t e bencficlO, ~O.l
r..es de l'CCO fl'cr a. c: .. te 'meio pa.!·a ~at, i SrH7.qr quo td g- u n:-~ d e FfHI~ muaic.ipes n!'\' f! :nlltaiHO 

- suas nec~s~ida~lc~~ , entcndp:ndo que nfLo de. lilO? c!\ ~ n d , ~ fil~,~d : ) .'\ llt!) llio (~e.1! c,llo, ,r:'; ~ell? 
vemos hll'.Il.meni e autOl'l:sat' crnl)l'üstimos fizeruo r!Ofl.r;VJ I ueamD.l' fl ilIllniClpal, pCi'J pra .. 
para satisfação de dcspezn::; ol'dinarias, o: zo n0 dez 11.õno:.. parn se rvir de praça. rle~ne~· · 
t.end~ consta.ntem~\ntc eornhntillo ig'uat.'s ))1'o- ! eado; mar.., (!:~~3ndo ,cs tr, praz ·) a cX~lIrar, 
ten~õcs, R~n ohl'lgado u. vot a l' cont;:! (>~t:\. e ó!.qlUl lln e i dfl '-!~ hnu1lt.u: ... dfl a ter. ~Oln ~rnça 

Não clu'/lCl0 da necessICladc alJegada. l'wia. de !:: (!r {':\ \!0 . de on: .. e t :1D~ :1 1l1.111d!ld\; t em 
ca.mara de :Mog'Y da:; Cnn;eR; .1.11.1;; mp parece, na!".::r idD . t,!Jrr1n-se n (' el~ ~::;. al'lO _qu o :t ci1tDa:" 
que nüo üevcrnos co:ltinunr n n,lltnriSrll' com con\inú.e a ter um ~.: . C!fiBlh aD.te ~~t; t8beleCl
taqt.a t"a~ili.1acle as camrll'as II contl"nlJil'em men;:o de ~ .li·() pl'ied:ld ,) 'l-:O:i..' _ • . 
eJnprestllnos, P 0 1'(!tWR{io u.imculdadp~ futll- i {) RR, L. ~:rLVEHJO :-[>0: (vre ella ~a() erell. 
I'a,s que creamo~ a.OR pl'Oprios l})nllicipjos ~ c~ ; impc::: t0 ~j e::l.pc-ciae ~~ p :.t n~ l ":j~U on na r

) elO\'a, 
aÍlnal dc éontaS,u. nós mesmos rcmotalllente, 0::1 ~ctuacs ? ~ 
I ~ ,m ãos habitos ceonomicos qu e mantemos'. O SH . F. J\LVES:- O~ Unbi'0S ( ! ~ puta(loH 
Eujámais votaroi pOt' aul:o ri ~f16ío de em- ~ab!'ru que Il. cre:lçH.O de imposto~, é e ~regra 
pi'C~timoR pal'a !=\a. ti~r(lI;f1o de (ksp('za:s ol'rli- uma mcdl1 .1 incovenicnte:; c que exc1ti~ d;J-
lU1.J'la.!=3, more~, 

~~ ft. e.lIlHH'a de "Jfogy dn~ Cl'UZ('-~ tem nr- () ~IL B1CI !DO :-- ~ e ru ~: cmprc. . . 
~:c$ :.:;}(la<le de uma p:aça (h~ mercado, e l'êe O Si{. F. ALVES : -(~u ;} nd!)-um nHIniclpH> 
.impostos ; se não tem forcR. na sua product:ão te m est&balcc";'do jmpo~tos na prol=tôrção 
p,arn, Cl'nar impos to~ que ('~ll.(.,.g'lleln pal'a a Hn- das rorç-:~t. de sua producção, n i10 pÓlte ele
t-lsf:l~\üO de,~:sas llOCe~.i8idad():;;, que espcl'n ml}- I vaI-o:") HJ) p J nto dIJ oifcnder em origem f:ua, 
Jho~' fpGe~, que espero qr:. c selt ll1unkip io 1 prodl: c€}fi '') , 1 ' 

tenha meIOS pal'i\, OCtOl'rü:- n. essa despei'.a. ! Dizem-m,~ (\ . ..:: noures fkputa~os c:n apar
\Ia : ra.z r~l' h~j e um a 1)1'2<;:1. d e mercado, :J,m:t~ l t,e ~ .. que prcseind indo a carnal'a de ~:I~UD5 
n.h a. Ilh!r11lnn~ii.o a gaz, ontro dia, e!l (' lH~I ' :l.: se rviços , tire da on~fltnento d~ f,lIa renlltt. íl 

,?d!id(~ ~lc eharari zes , tudo por empl'Bstimo, I quantia nec,es~mria para f~z0r e ~!?a despc~~: 
(; nulhiícar eomplctamentc O ol'~amento. Eul S(!1ll nei!ess Idado de recorrer R. um ('mprt~ 
adnw'! mais regulaI' que se habilitasse "ti mo, · . 
':amaJ'aCOlll O~ r OC\,,',OS ordinal'ios, Oll quo . Mas Dotem 08 Dobres c.eputados, que 1)8 
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servicos municipaes descriptoa no orçamento nicipacsniío eontraião emprestimoB inde. 
da dc·speza desta municipalidade nuo podem pendente de suo autol'isação, 
ser prescindid os. , {) a~sirn não poderá a ca~ Nist.o A il~da a Camnl'fi municipal de Mogoy 
rnilra tirar ncturdmcnta semelbante quotíl dn :; CfIlZ ~~!S mo!·;trou qlre Ef,bc respeitar :~s 
p~r{l c ~ :L~:; t :'IC'Ç ~\O d~\. t: m,:':. cn ~ :~ (~ i..~ m;~ r-'~:l.~l:·.) , I nc~ ~ n !! L:: ;-.). 
ohr? do !. umrna ,ul lJ{lau e P~H )\ o mnn !~:lp : o: () Rf:. 1/ . Vi·: Or.rVElIU :--- Cl'O; O que mo~. 
enjos iiltcrc~'s~~ .:'; d0 f...!o dc re i :~e l;i l ~ re. Sa L~ ~~c : tro lI (} ~; p rIlJ C',:': re('. H :·~03 di.' fi i. ;:~ · I : ; ·-p6c . 
tirada. 130 o rcarnen !o:1 q :l0ta 1 ()I:t;·o~~r.lI·v i ço~ , t) ~ P. F. 'AI.VES.:-O ri,\l!li'.'ip i.') (le i\1o ~y 
n D!gUns de {nt(~ r 0eSC e uti! i ~l:t.f () p,dud. 90 !'- d;l." Crtlz(~$; tem TIlIlI t.i1 S re :~lirf-O~; em udacflo 
freri:1n, . âs for~~;)s do se u orç,dllen ti', tem a· cRmãra 

"1 ,(, .. , "t A ' I " .\ e)~mara a o 1\ ~g'y na~j ,., l'u/.es t: tln'l.~l ~I:~:=: l pre<:l ,})\ ,() ~ ,:r'l}(:'Hl 1'0 I!V3ntl)~':, c con tlDua a 
!l'lhis zeJo,<.;,:\ :,; dos lnten~ s'd(~ :':; d~1 ~ ou InIll"UCI-j pn:s tal·Q lJ, 
pio (((,p()iad()s);~tem .n'~ dotado d,e tOrl08 (J~ m e- i () Sl~ , prCl : lJ O ;- ;\'p;Ji~l;!(), 
lhor:itnento ,~ que es tao a par Lh~ 8uasforç1-l.:1 .: OS),L TI. Ar.VEs:- }ttualho, 81', presidente 
- Esta ITlE',didn , ptda. qual recl:una, é !!f'gen-l in sisti ndo P!t.r~l quo esta ils:;.f'lmb!(a 8ati~fa.çf~ 

tissima; o povo já e!;tú (',costunu:~do com u,ma: o pedídl) do autorisaçilo quo ft'l'l. nquclla cn .. 
praça de 1I 1crca,! () , 1,' l\ (~iHm qn.8 p:lríl J:~to! mar,!, I'i.:,t'.mt" a in"l.:?;niílc:!ncia rl,~ íju:Jntill 
<'OI'V'':) f",(Jr ()" .. ol Wl O, 110 (~ ~'r;~c,:) tk lU a[;n o:--; ,! c (,) fim :I (!(J(' ! ~ d c:.~t.in-;~{;:j, ...,. I',.~. " . - I 

Ii.:1n pJ 1ie mal~ eontil";.uar li pres~Í\~ <:ste ~er- ( ?\;io h:,t\'"(md(.J mais ql18J1l T)€ça a pnln,Yl':l, 
ViÇ ;. (~r, }l, pnvn: ~:lu.~lle nHlnlC!i)J{) ?e~. t e ~n ec rra"$u n d l ~'iCl t~3~ÜO, c Ó llppl'o\":ldo o pro

. bene.fic !o , e 'por t a:> dlmtn ~!tn .q l:Dnt.l~l, e c-on - ,lc<: tn (' flm n, m))rn1da, (la, comm iss;io, 
trftrlllr OR In..torcs::es pr.cullares (! :l qllclle 

_ povo , 1~ Dl(~ A(1·\() 
, A (!amnrn, pedindo es t a :l ut. r. rl i'; ~6io . L - : F.lltra. em ;~a d is tHS!:! iio a. indi cfI-{'.ào do :> 1' . 
mi to tl :d (', dc~do logol) , o jf1f~ (j.uc ~.Ievi!rá i Ll1~c)a q iut,ra., panl :-;e J'ep l'Csc~lt:l I ;' no eorpo 
pa:gar) isto é, 8 %; e a . COUH!1:H5ao, em s eu I leglslatn:o gera l Rohre a necessidade e conve·
parecer, reco nh ecendo il ju !~ti~:a 'do ped i.do, I ni nll<:~a. , lo ~ et' ::!bo}üb, a pena. de gn.l.é::: em 
elevou a porcenla~em n lO. , i rdaçao aos dehttos commcttIdos pelos eg'· 

A CBlnal'a de l\J.ogy das Cruz'J:'~ , ~enhore~l 1 cravos. " 
não dc:~.eja cornpJ'orncttcl' .o~ .inL~r,es8es e l Cl.~ ri:" . t~r1d:'0 ~i~l1€JO' :-CoIIH.luanto 1"0-
prospeI'l uauu de seu m i.;nH~lpw cIta p8de I conhec;'l, ~r , i>!'c :~H.l f!n1n , fi neces:3ldndc qnr. 
nlltori},:Nç~o para eontr?,hir um r.Ulprcf<tÍmo' Se prol;llrá sat· j~f(\:r,c l' por meio da reprcsen
túo !fn-:=igniHca u,tc, I.' para um f-lm de tanta, tn ~,fi(J d('. (11.ltJ ~fl tl'ata; entretanto, pOl' f!.t · 
utílidàde,.. ' , i gUlllll.S I" Hzi)e~ fll,W passarei a expcndcl', Cle-

O SI? F. DE OLlVElHA :-- qr.::!llto f\()(le ui c:l.ftl'O (~I j( ~ \'atare i contl'aelh. 
ca,rnfll'a ~ ! })c1)oi ~ Cju e h~nho tido a honra. <.lc t el' um 
. n sR.F. A I ,"'li r::~ : - Do UH Co n to s , de n: i s. ! n,sscn t·o n CR ta easa, tem-se rei to algo;'lTl1 aR r{' -

O ~B, F. 01:: OLl\-'J~Jl:A :- P llUS c("Jntns ? ! i pre~en~n~:tH~ s (\0 gOVCl'1l0 gÜi'::ll sobre dl\'crsf[~ 
l\lis fi. Cilnl:-\T :I n fl o t~f~, est~ ql~anti.a '! I n!~.e G$sH~ades, que dcv!:lo,súr por eMe attcn-

O S)~ . F. Ar..VE5: - lem ~te m:115; porem : l.hdnH,cH.\ h:~ 1.il da p l'o\' Il1 CW; 

Ido pô:'le dcsi:inl-on de on ti'ü:-; ~er\'i(1) ::; pre- ! 'l'a ~s l'cpr(':-.;(' nta~;ü~s ) :-:; 1". pl'c~ id {mt.c, não 
cj~os Ú IJ\\lDieipa:ir!adt'. l h ': :.n produzid o ctreito a1g"Ulil 1 c ainda mais ~ 

O sn. . . ~'. 'UE O~,IV"EiH,\ > .. -~~:ntiln co rno l:. n. ! l-: ( ~guudo. rui informado pelo senhOl' lwimciro 
de pagllr a dividn que eontrldli;' '? 1 !"-·i..' t r eb1l'l.O j o g-on'rl10 g'c ra11lum ao m~no!=; sr 

O SIl. F. Ar..\-'J~ s:- Hn de ~) ~Ig:t.', pOl'q a e ! llH dj~!.' n H(lo üi l. { ~ !' ~c fomo 0 11 nu!) recr.bjdfl ~ 
s:r.:_ ·~-:f{ ·i t.os 0S fo:.,:rviço :>s qao (H~~u:dnH::n!_e ~:lo I c .~ tn~; I'fTlI'c:=:entas-úcs ~ .. 
l.1l'g3ntns (': nccC' s snrio:;, d ~~p!lh, por um ~.Y;;;:- \ Orn, ~~ t' u g OVCl'l10 esbí. disposi-o a. ' ;. ,n~o 
terna de o~(molDi',J, poderú t'OiIlUH [) rplanti- ! ut.t.elld :} ;' t'is TlO,'~ ~:ms l'nc1flrnn~:.0r,f~, entcndu 
tativo preci;jo para sJ.tísfaç:ílJ d{)s(.e e';nl1pro· quo n i1. o d lJ V0illOS r..a~'-lhe mais occasiã"O :1 
mi~so. ~: ; l'mo::; ]lO!.' oUe menosprezados. 

O SU, Lgrr:\'o ;- Pôde par?, C8fl8 fim crêar O ~H. , FE!~tmw.\. ALVES :-0 llolll'e depu .. 
im posto::-. tado Ó opposiciouü;ta '! 

O SR . F, A!.v!::3; - S,'H'O dnvid9,póde crêar, O ~n. HtCVllO ;- Hespondendo (10 apal'tr~ 
011 elevar imp ostos p() !:., terio"(m('nt:~. ,qtH; :1 (;:11. );"1, elo. dirig'il'-mc o nobr e deput.ado, 

F dem:ds., ~enhp r L: ~ , {~ u m~,quant,ia tJo i direi qlW n:í,o f.;on g-oyornis1:n, nem O]lpO:-ií ,~ 
irf~ignific3ntB... .~, '('. i oni~tH .. " ,. 

O Sl!. l~. DI': Or.tvr.mA :-- St1m c] hHnt,~ p;: - O ~ IL J3 1:;~EVl))ES :--E' neut.ro. 
d'ir"io nem devia vir a esta Cll::-:J. O S !:. BJ( ; ~.; DO:- ~ou pm;::;imis tn , po rCJ uc ~ 

O su. F. AT.\"f}-; - ])i7. (. f! ! ~ b r {~ dcr;ntr-!1 o t.e; iliO vis to !1 ueecderrm-sç no poder os. pa.l'
C.ple scnwl h ant(! pedit!o n~ru dsvi:l vir a c'sta t illo~; , tenho "ü,to ::; lICCedel'i~m-SC mil1ist~
cas a; m ~\ 5 nó:, n?da temos que ve.co:n a in- l'i o~ ; ell treta.nto nã.o h~nho "iSl;O rcp!'cse n
!o\i~ nili canc ia da, qn (\ilti!l pedid a; de \'emos I bula. fi. 'idéa do pa"tido conscl'yadoJ'; a!=;~ im 
"pcnfl~ cons id c rnr foI~ !l c,un?-ru p::dia. fazer ; co mo Cll n. encaro. 

o 

fWrL i: llH\ntc cmprct-ttimo sem antQI'ü',:~e50 da I O s n. F. AI.\"ES :--A l'rqwcsentaçüo (Jt\f\ 
assemb! éll provincial em frente HO ac·t.o !l{l- I-ih('.,mos f~ obJ"(: o alp'ocli1o nuo i'oi attendidn: 
dicj(lnnl, que dil t ~ rm ill [t, que a.s c:unaran mll- j i s~:o 6 l: ,l\a i.~to, 
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.o SR. BICUD~ :,-Nem ao menos ~n nos[ z~n(!a Pf"afú, de Lui7. de Mesquita Bart'o~._ 
chsse se f?l. rcce~lda. " i Ú llw((C ,nti'a. » 

Como dIZW, nao veJo o partIdo "onscl'va-: ' N.2 . 
dOl' rCl;.~·esentando_ O~ prin~ipios vCl'cladcit'os: ,(( Fica pe;:t.nueendo ao lllunicipIO do Be-' 
do pal'Lldo conscnadcl'; Daoposso ~cr g'o- ~ 1"-. .nn de .fundUl!!} a fazonda. de .José Leite do 
vCl'nista, ponpw nflO \'ejo l'(~a.!ü:lHdi1s pelo! .\mar<ll, aetnnlrnnil.tc pcrLeJl('ent~ a Hrng':ln
~~ovcrno as legitimas aspir,ií:Ü(!~; do pal't,id(): (.~:t.-P.E.fj.'!dio. l) 

(~onservatlül·. ~\;IO fa~~o oppo~:;i~:;w, porque,' ::\. :~ 
entendo qile nnda remedeio C0111 jS~O, lIa de: ({ Fieadcsanllc\:Hchlflo rnuilicipio de :\fontc-
8er sempre o que tem sido até ;:qui: su?ce-l M61'. e an~lcxHda. iw de Campinas, f\ fazenda 
(lmn~se os g'OVCl'llO,::';, C os ncg'oCH.lS pnhltcos i de .JoaquuYJ TIlPodoro _Alves, dPDominada 
continuão do m8.'::mo mo(la.· ; C(U/flrla;'út.-A !rtS C-ruz, ») 

A minha oppo~;içito será in!ttit pOl' dua~;: S ... 1 
ra~õe8: el~1 p.rimr.i~o lygftl·, POl'fllle a~assen~-! (( Fic}~ pel'tcHc~~llclo ao 1.nllnicipio .de C.flça~ 
blen. proYIl1c131 nao e Ulnu eOl'porsçno poh- 1 p3. 1:a a fazenda Clo AntonIO .1csulno Baptista 
tica, tanto que nií.o esbí ~n.ie.ita :í clissohl- i 01':1. pCl'tene(lllte.ao municipio de S. José do~ 
(~,ão... : Cnm].lo~,·---ll(ld1·z,lJltC,J ... 11Des. » 

O mL BE:\EVIlJE<"; :--1<:' goycnlista drsg'os- i. };rú~('n:taa a cl1seussão, (: c1ppl'ovaüo o pl'O-
10~o ... (Risada()~:) i,1C'do rom as cm(';ndn~. -

O SlL BICuDO :-.. .. e PO)' l~_;~ü eu nada! li tUWl:EZL\ DE MA'1'O-UnOSso 
11l'l'anjaria com O ~;el' oppüsieionista j em sc-: ,E~lh'a em la disc:ussi'io O pl'ojccto n. 4G do 
g'undo IUg'i1l', porque, mesmo quando .f~ssc I anuo, pa;::~ado, que cleyn. á e~teO'oda de fr:e
I~stn. nss~mblen., ll!lln COl'pO:'H~:~O polltlcn, i g~lflzla n. cflp\:'l~a. (~e T\os:;:;a Senhora da Ple
quando',trvesse J(~!'gas para d~I':ll)(H' um·. 8'0-1 <iad,!} de ~I:l!o'.(d'():-;so, no tr,rn:o de l,.:at.ntues. 
v~l'no, :llllüa a~~l!ll cu l~rro scna OppOS1ÇlO- 1 J> lapoIado (' Jl,o~!o em ChscuRsao o S0-
lllsta, porque nilO querena conr:o'''' _. para os! gU1n({~ 
males rcsultnntrs das succcssõcs que todos i lI;,:(~t'RI-~.BIE:\TO 
os dias estao se danclo; nós o que deviamos! (( Hcqueit'o qqn ~(jn ouvido o ol'dinnrio.-
fazer era. procural' um bom goycrno, se 1SS0 i Lui." H1'íU!.,,'!O,» . 
ainda épossivel, e deixaI-o pern111l1CCCr, dar- I. ~& ~.'ir. h-.h}H~iJa c S~!\'a :- Sr. 'presi
lhe tempo do rcalisal'toclns :l~ idéas r, mcdi-: dente. 'ft utilidaJe da adopção deste projec~ 
das utcis ao paiz. i tJ llrV} pôde fel' con testada, 

O SR. BE~Enrms :-Nilo lia Jnelhorcs eon·1 .Quer) FO cDc,a:'c pelo la?O materi~l,. fluer 
servadorcs do qun os aetune:s para govcl'na-I pelo !a;'-10·{!"l{jiaJ, c quer pelo lado pohtlCJ, a 
rem o Impcl'io'? . eleva~uo. de~\tu capcHIl a I'reguezia é CODVC-

O suo H[CUDO :--'\":\0 duvido (1110 OS hnja; i nicní.!'. tJU:loto ael Indo material, invoco fi 
mas eomo aquí:'lles que se- tcrn e-xpel'imCll- I opi_n:f\n \Ju nO:-:~:0 t<.,ll('g?~ o !'Ir. dr. Rocha 
tarJo têm mais ou menOR procedido do mes- I Pombc'. que por H li tom pas.ado. e sabe que 
mo, modQ, dnvido'quG esses avpal'en,lo. ! a igreja t~íl rel"Cl'idH rapella é muito sup~·-

O SR. Pln':~;InE~l'E :-.() q!W cst';'], em flis- ricr n. :dgUiIlflS [.;atri~eR de iugarcs de cate-
\~n~~ão Ó (l. indieae,ilo. gorin m:-:i~1 fd.':v;:dil .... 

O SIL DICLlJO:':':-Ouyinclo n. Olj3cYcwào de O ~n, n. PO"',I:-:O:- E' CX~Ct0. 
Y. CXC., vou C'onelnil' a~; rninlllls ('ol1sidei'n-1 O -fll\, .\. E SILVA :.- ... e que ~e prestl 
~:,õr,s relativas fi inc1icu0il.o, ~H;rfeita:i,{:nte ~~(;S mi~tereH da reljgi~o. 

Voto conh'(1. a indicH('fto em disenssflo, DOt'- . Qunnto Ú plnte moral e religiosa, tarnbem 
que julgo-o inntil,pol:(p.w clla nüo pl'odtlzil'ií ha nBceSf:id"óP, de SOl' esta capella elevada 
seus oH'cito;::, yi:.::.Lo que o govet'Ilo,01n l'eht- iJ fregUEzia, Iorque, diAtante de Batataes 
çâo fi. t.antas que lhe temos rt~ito, ainda n:l0 _quatro l('gua~e meia c de Cajurú outrastnn
se dignou, Hem se qUGl' aer,ll~al' a rcccp010 ta~, torna'~e If:uito difflcil aadrninistração 
,Iellas.. , do~ S&CrRUlentc8 para flquclla localidade. 

Kão havendo rnais quem PC(~a. a. palavl'õl, Em l'el11.ç:w 30 lado politico, posso afiaDç~t' 
oncorra-se fi. (lisctl~.sãol,n (: a1)1)l'ovmla H in- I á {"ú'_~n, que ha ali homenR que estão muito no . . , 
dicação, I ellso de occupar os empregos que E'e crcarem 

O su. SClrL\O declara (11,:0 votOll eontrn ;l ! em rn~.1'lo da elft"ação que se projecta, 
indicacão. As divisa!.õl cl':.:vcrÚÕ F8r fi.dtas chomqndo 

" 
'I'R\:-\SFEitEXCL\ Dr~ F,'~I.E0W.\ i ~i~ p'JVúR de Cajllrú e BatutacB, anue h \ ho-

Entra em 2a discussão o project.o 11. }:>,:, meus importantes, fazend8iro~ abast'"l.dOB 
que faz perteneel'" lIlog:y-mirim a fazenda: (jue estjo no C.>80 de occupar o, cargo, de 
tIo (':jdaclão .foflqninl ~o\'a('s Cnntinho A)'!lll-: policia (-} de Hdministl'ação . 
.io, dcnorninnda da COil~ob(:;lO. ; Em vista dc~tas jnformacü:~~ que deu Ú . -.' . 

. Sfio fli-H)i:ldas c cntrão conjlllH'tamente rnl i casa, e pelo pleno conhecimento que t,l~r,ho 
\lisrl1~,si"io n~: scg'uintcs ~ do lugar. estou inteiramente convencido de 

F\II,'''-l)A~; ,. _H', .,_ 
, 

. que o ordinario não obstArá á elevação desta 
• capelln a fregllczia. 

'" 1 ". - O SR. BENEVIDES :-- :Mas O ordinariJ I' o 
« Fica 'tanllex~Hla ao municipio de ltú a)'1.1- : poder competent", 
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O' BIt, A. li S[LVÁ;- Não indo de encontro 'fUANSl?EREN C!.\ DE l'AZeNDA 

110 reqllerimento tio nphr~ dCl'ut"do pelo 1" E' approvado em 3' discussão a projecto 
,Ii.tricto, vou "POD". fazer·lhe um .ddlb· n. 16, que faz pertencer li freglleúa de Santa 
tamento, iAto é, que ná" ·Re prescinda da Rita, do mllnicípio de Casa-Branca, a Ia· 
audiencia do ardinario, ma. que .e)11 sem 7.enda Tres Irmãos, propriedade de .José Ro
prejuizo da 1" discu"são. Posso afiançar A dl'igues Goulart, e outros. 
essa" que as condições ~ào muito favoraveÍs 'rECIDOS DE ALGODÃO DA PIWVI:KCIA, 
para a eleva~ão daquell. capeU.. Entra em la discussão O pl'ojecto}l. 1\1, 

Se, po:ém, a aSgembltla, pela informação que manda' preferÍl', em igualdade de preco 
do ord~nnrio, entender qlle o projeeto niio e qualida4e, os produetos tecidos de algodão 
está no c.so de ser Ilpprl) vado, o rejeitará em das fabricas provinciaes, quando neees':\I'ios 
2'discu.,âo, · aos fornecimentos publicos , ' • 

E' apoiado, e ontra ~olljullctamente em di,- , t~ sr. Uen.,djles : --Vou apI'escntal' a~ 
cus~ãl'), o seguinte I razues, sr. prcSld.ente, pel~s qu:os ~ itltn' 

ADDI'l'A'HINTO vot~!' oon~"1 o pl'o.J.ect,o em cllscuRRao . 
" , 901D prejuízo da 1,' di s c"s.~o, ... -11meid~ Nao o Julgo ntll e nem constitucional, 

e Sil'1)(t:» ' . " porque elle ataca a libel'dàde de industl'ia 
".sr. R ,H.,h=-. Pombo :-- i\iio :::;abia, -Rl'. (:. rc~tI'i?g~ a acçã? da á~lmi.ni stru~:üo pro

preSIdente, que o presente projecto csbln. "netal. , Julgo-o IOconstttuc,lUn ,d, pOI'.'{"n 
na ordem do dia, por não tel' recebido o jol'- ataca a hberd"de de IIldlls trla; .Julgo-o 111-
Ilftl da Cllsa. convemente, porque l'cstt'ing" li just.,. liher-

Parão em meu potlel' <local ncntoR que farão dade do governo provincial. . . 
com ,que e~t" asscmblén niio dCixe de dar , ~Ic parec~ que o auto", deste pl'oJ ectO dCI
seu. voto, para que a eapclln rle Mato-Grosso xou-sc'domltla~' p,elos fal~os prmelplos, da 
seja elevada á categoria de fl'cguczia. escola prote~r.lOl:l s ta. ~'l:-ts, f;C a razão tUB" 
','i'ol'tanto, "e me é licito , ,~pezal' do ""quc- damf"~tal do 'Y'r~Jceto do lll<~st'''íflo ,rlr '~ t1ta
rtmento que ao .. ba tio ~el' oHm'cmdo, pedI!' o tIo: t • .'~ su.aad~,cl c ncl!l ao s}stcmo;plotN.tor,. 
adiament o (1<, dISCURsa 0 pOl' 21 horas, visto ~lC [l<:,ece que alOda assIm alie nao pl/rle se, 
qu" no sessilo de l1,ma.,nbã. m,' eom promett\) .J1l~tlhcado, p_ol'que ° s,Ystemapl'ofeetol' ao
a. aprcsnntnr á casa todos e~~~~ docullwntos ! t.u,lI. :u!1da. n!to Q t~mporta.. A tlscohl })I'O
proponho esse adiamento. . ' 1 t ecCl?!11sta nctnn.l,.H- qug.l pertencem Tht l.)r~, 

1~' apoiado c sem debate ap]l!'()y:Hlo n ~í~.! B~.tbte,õ e 'i0ut~as . tllllstl'~çOCS contcmphríl.-
. g'll1nte ' i lte(\.S, ~<lO c uma ,escola :ll3,m~tralmcntn op-

- nE~~CgRI !" I , i:'::-'; 'J' U ; po!o)ta a escola lIberal, e uma eseola <:on-
«( lt<~(lnnil'o o nrliamcrd.o dn (H~:~:lIS8ftO do i sCl',v~:lol'a tr{],n~itOl:ia para, (;OllVC['te r- s e ,dc

p~'ojcctl) C requerimento por ~4 hOl'as,-R, ! finltl\amcnte (:m . llb (~J : f\~ ; e : lrrHL esc0.1a ~ll~e- , 
Pombo,I> ral que s uspende fi appheaçao dos p"IOe.lplOl; 

Entl'a em 1-- diBCUSSã.O o proj ceto n .· 1:~8 l,lber~e8,' , dad~s cOl' bl~ e ircum:;;kl ncia,,;; n dn-
tIo ann o pa~~ndo, que eleva á catcQ'ol'i;L de I Ian~t_c C-LI to t C!Upo. . . . 
f'/'cp:uczia a capell,t de 11130 v , " r ::\un ~1U. ,hOJe pr(~te(:~lOnlsta l' ndwaJ; ha 

Ji;' np oindo c se m d e1Jate ~:1 )i') I'O\',Hl0 o :-:e~ : pr~t.r,(~(,lonl::: ta tl~:'ljlS1tO~'lO~ attendcndo II rer-
g'llinte, . • ' : ta;:.; f'l reumstnn etaH :-;r)'~lHeS, 

• ' In;;(.J1.'ERI~,ll': :"'iT\) I: A ,eseoln. co~s n !:v~uJol'a rnOdel';l:L ac!nJittc 
(( Que sej :'l ol1vido o ordill:";l , j() , -.!Ic(u~C;i,·df't, ;) : r cstrlegao ao prInCJ p lO ÜC eO!H'iH'l'enyia uni

; (:arn~!ntc pal'a. desenvolveI' fL llltln~t;J'I;\ nn.tu.-· 
' " . IHYI SA$ . : ral, lI ma indust ria congcnitn. uma. jndu ~ tdil 
I', se ::n d~~natc ~:1. pprü\'ado em :~a di~ cu!=) :;; J:.o PO I' :1~;s.i m diz('l' innat~\, uma.'üidus t!'ia. inhe

? ~~,llhstll;utivo 011~ 1:C~itlo ao pl'ojcct? n, 'i5 dn I'i' ntr. ;í nntlll'czn da sociedade; por üxemplo, 
18:1, qu,c, marca. f~lVl~as entre as Í"l'egue'l.ias m1t.l'i' n6~ podcmos db: ct' quP a 110:=::;:1. i , :Hlll~
do Al't1Jil~ Conccl(:}io d.o~ G IH1 1'1I1ho~ (~ :\a- tl'Ía natural ó n, agrieola : í'()1ll1H'r.1w n<lc- ~I' 
ZHi'cth., i .uma.p rotecr.üo tl'an!=;itoriaa eel'tfL nroclueeuo 

" I,'H EG1..:E:l.L\. lJ A nn':\l.'\A : ag'l'j(oolu, na hypothc~c ele ~:rristô llcce s~;n-
. 1.(, ap}J:'ov:!,~lo crn 2a di~c,n, RRão 0, pl:Ojl~c~to i rio p:ll'a habilítal~ no,ssos p!'oductoyr.::; a. COTl
J1. 20,,1 til! 1 8 1 ~ , que eleva. a ca tcgO:'lfl 0(' C'e- (:{JJ'J'('l'UIlI com OS patzes estl'angcll'oR mai;..; 

0<·W d e .)fUhO Al1t.O!1I0 da h.nll ,na, )'j a~; , c'i luún tcmrntc o pl'DJcr 1io do nobn' 
. (;:\J)EmAs~E p,HDH:I1M ~:~ l.E TlL\S . fl e \)H ~. ado n ão c~ b't ncs~as r.ondieõc~ ; u 

bütra ~cm 1,1 dH:;cn~.são O pt'ojccto n, :lI oo ! n o )rc d r puhül0 n:l0 quer j) l'o tpQ'Ci" a. ftQ' ri
:.tnI~o passndo , crcrrndo umn (!:1.d('ira de Pl'i- e11.1tul'ft: quer pl'Okge l; a iridnstl'1;1. d os Ú~ci
UI Clras letra~ l)iLl'U o sexo feminino no bn-iJ'l'O I do:~ . Ol'a iHto, lJ cnloe-lIU' (1"" IlI I' ,'J,·,).n .' I I I" ".. , . ., ", ' 
( o ,,taqll.cry. i contra rio HOi:: pdn r.ipios, f'; é contrario nÚlSm ( 
_ 1,(' apenado e sem ddmt" c ,appl'ovado o S")~'I( ÚS dout1'Ína~ da ClE-ir,ola. protcccioni ~; la no cs I 

gUll1tc t, ~.do act.ual da scíe.ncill, pOi'que o Brasi l nã. t 

H.R(~ C2;a \!EN'·; · () é l 'a~) :' i en.nte! PodemoH ter' ind llstrias faol'i : 
«( ,Re(lll eÍ,'o que o .pl'ojcct.Q i:á á commissão po rém ma is tatcle, qu a ndo a nossa popllL 

1I.f:! I n Bti'n('~:ã o p u bl.i r.?fI. -.. ·A hlfida e Siha. )) <] ~~o t omar n;:do~' (l ('·: ~·f\voJviment.o ; q uando 
-l 
• , 
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divisão do trabalho ch~~ga l' ao .seu apog'co, est.abelecimento na provincia, e concedend.o 
quando a nossa instl'u<:~ão chegar ao seu premies, qt!C se rvil'áô de incentivo para seu 
zcni t h! Porém hoje, paiz novo como so mos, desenvolvimento dentro da~ l'aias da pro-
a agl'icultu I'" é fonte natural para onde todo vinda, , 
I;rabalho, todo ctlpita l deve concçntrar-sc , O SR, 1', EGYD IO :-Isso até :)$ c:un,u', " 

N",bIS eondiçõcs cu eOIll",bo 'protccção li municipac~ podem faze r, .. 
ec rtos ramos de p rod uc"ão agrlcola ;m3S, I O SR , F, A LV ES:-SCIll dU\'Jda, tem-se cn
pl'otecção á indu~tr i(\ fahril , lne parece nlll ! tendido atú que as camal'US municipacs po
~raYc erro econ.omico. I dcm proteger suas i ndu~trias na área. <1o~ 

Ora, {) p rojccto do nobre dep nh\.do tl'ata I rnunicipios; opinião esta que est{t. cOIlsagl"a
de protec(:ão lt uma ;udwItl'ia fabril, á in- da pelo illu;;trc marq uer. de Olin,üI no con
tlustría lIos tecidos ; ora, it ensta de Ijuem sc1ho do estallo, e!\1 que declarou lJu o não 
{~ esta protecção '! ]<' ;í custa. dos cOllsl1mi- 80 d.evia. ;<seguir fi. opinliío complctament.t: 
dorcs, ó ú custa da proYincia, c atú afinal, absoluta, quan to it ralta dc oompetc:ncia da 
direi, de1initivamcnb! $cl'á em prejuízo desta assembléa pro'i incial pal'a lcgishlr sohro in-
pl'opl'ia. fabri ca 'in" () nobl'o drputado 'luer dllstria. . , 
protegei'; '. I SI'. Pl'o:·,üllentc, não temos Ilma dl :;pO~l ~:. ~L O 

Não vej o, por1'ant'o, ()m quo o projecto do eXl.)l'(-!H::.;a, em que se negue a. competnnrla.da 
noui'e deputudo aproveite: nem aos eOllsllmi- (t,88emb16n pl'oyincÍal para legislai' sobre: 1n
dOl'e~, nem ú proviucia, e dín~ i mesmo, ~1ftO I du::.;tl'Ía ; eu 8ci q ue cO ll SHlel'a-se com~ lnt c
apl'on;i t:1. Renão ter(lporariamentc a esta in- i l'e~~c crera l do Estado a. protecção á ln~ t~!-< 
,lustl'iOl de qu c elle t ra ta, pol'q'le defi nitivOl- i t ria ; ~naH niio devemos segui!' a OpHllão 
U1CUtC clla scrá pl'cJudlcada~ vir40 como de::s- i 14hsolubl de tCWll1 :\B assemhI<:n.R provincJacs 
pCl't~\l':l talrcz cspel'(!,n ~:as jn fi~ndada'S, c at- incompr.tcncia para legis la!" so.bre clla; ,!evc
t l'allll'a , portanto , mmOl"CS capltacs. . . . mo:{ reconhecer a eompctcnela quanto n. fa.-

Parece-me, SI', presidente, quo tenho dito I yores em benefi cio (t'l indus h'ía que, fJ~er . 
t~m subs tuncia o que Ú pl'e~ iso pal'a justificar a.('.\imtlt al'- ~~ C desenvolver-se na !)I'OVlnC~a, 
mou yoto cO,nt[';tl'l~ ao [ll'O.J eeto,. . isto é, (lue ll:i.o podem proteger a llldustrlU, 

E) ~,"'. I'ea.a"t, u a •• t\.~v~~!<i: ·-Sr, pl'eS l- nfio cons iderada. COlno interesse geral, ma~ 
dente, tomo au tol' do ]ll'ojeeto em disenssão, eomo intel'(:sse proYincial, porque (} ta~nbcm 
lenho olJrigaçãQ de defendei -o, . (le inten,:;se das pl'ovincias o (lcs~nyol\'Jmc n-

O 110h.1'e deputado, que acaba de aS8cn~ to da industl'ia. ern Reus tel'l'ltofloS; e toda~ 
tal'-tle, aCCUSOll-Q de incoilstitucional n in- as provindas., não só devem empregar csfol'
eonveniente, pOi' coutCl' um principio ceono- cos para de.l-:cnvolvimcnto da .agricultnra na 
mico combatido pela mais verdadeira csr:ola ,'<refI ele ,el;S tel'l'itol'ios, como ain(b conc~r
·eomo illconvcnit:nte para o consumidOl', que rCl'enl para. o desenvolvimento da. industr.Hl. 
é·a provincia; e opinou que em vez de eu i- SI', pl'e!-tidentc, assim .a aS8ct'nhlóa P!'OVll1-
darmos de protcg-el' a industl'ia fa.b ril , de- ci.al de S. P'itulo tem. entendido; nó:-; .1ú, !,C
vemos antes t!111prcg'iu' llOW':;üS csfo\'ços em mos fei to lnis a'1ui protegendo, nã.o s? a,ln
'bellcHcio da, nossa. p rime in1- i nd l1~tj' ia. , da dustrja :l1"o'l'Í cola, COIOO mesmo (l. fal.ll'll, ls t·O 
,indus tl'ia agl'icoln" é ao vCl'ct~dcil'a inuustl'ia. 

Responde'rei pri meiramento ao nob l"c d(~- 'Temo:s füito lei:,: cOl1r:edcndo premios par,a 
pl~tad~ no pont(~ em. que (~o n ~jrlc ron incon- quem apre.se ll~~~1' um certo nllTTl(:ro de alquCl
s tltuclonal o proJcct o . reg de tl'iO'o; la. c!'citmos~ uma. estola n orm al 

Disse o honrado rncmlll'O que o projccto pratica p~ra o 'ensino do fabrico do ch(1 c S Ul> 

Ú ínconsti tucion~l, vi s to fJu~' nau temo" J'a- pl'epan19fio , e dispensando de di!ci tos pro
euldade pal'a legislar sohre mdustn"". I VIl\Clae.S a obJcctosdlversos manufactu rado". 

Eln regra gcral, (:01110 opiniflo g'eJ')).l, :teeíto O SR, P. };GYDIO :-.E até já h()uv(~ um pro-
n do nobre depl1ta~o ; aindOl hoje foi lido !la i .icct o cl'eando um instituto ug'rononll ro , 
(~asu Uln pa.recer firm ado por mIm, Cln que j O ~n. . F . A.r..VES ;-E' exacto. 
nego a CO !\1petcncia da assembléa pal'Ol le- Não vej o, pois , 0!\1(luep6deser considerado 
gislar sobrc industria de 11m modo lato ol inconstÜnciona.l o meu projecto, A cons tJ
oiI'endcl' intcressos gel'aes. . tuic:ão nega ás ussombléas provinci~es com-

O SR. Alm.\NCHF.R ·:-I ,q::-;o ú do ado ;J(]di- i pct'uncia para lcr:i slrtrcm neste sentIdo, csta-
,>ional, belecendo o sc[p iintc principio geral: " a as-

.9 SI:' F , ~\.r. VES :-Sou, IWl'tanto, d? opi - sembléa provin,';al é incomp,;tentc para tra-
l1lao que 11 "0 podemos legIsla,' sobi'e Indu s- h", de Internssüs gemes do Estado,» , 
1:1'HL em gCl' fl,1 ,: ~ modo lato, determinar as Ol"a a. indl1stria, é sem dUVIda alguma. d(~ 
(·.ondi<:;õ,?s de ~,~ tl cxereicio, , ~onccdcr pa.tcn·· intcrc~se g\~;' :t1 ;i H E:51:ado, Jna5 o ú t ambem 
tcs de ~nvc Jl <;ao, e 1l1CSmO patenteR de in- de in teresse , ~~i- :1I·ovincias!. ' 
t roducç";o; ma~ Sl,lstento a compctencia. da . A"sim, a as,,), ·. ',léa provinCIal c ~omp~ t~ll-

mr.nte solH e 1l1Clus tna. em tramrtes fl:' lntc- dus tna, pa ra estabelecer <.h~pos]l,~õcs gel~le, 
rcssc pu!'a!l1en.te pl'o'fincial; que nt')~ pode- I que po:;s;'io co ntrm:iar lei ~ gentes, m~s 'p,-:tl ~ 
mos eonstltuclonn ln'.l' ll t IO 1 egols lal' 80 ore a est abelece (' r.1 ispos '"6es 'l no fa vOl'cçao a ! li 
.indnRtria , p ,'omQvon(h n inir'iai:h-a de ~Cl.1 du!='tl' in em ~ lHJ provineifl, f'~tahrlr.cer pr1l1-
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eipios puramente p~'ovill(;iaes, isto é, prinei- i. ~r. pl'es.ide.n~e, e.u náo sigo no Ineu pr~- ' 
pios que em'o!\'i'[o lIltcrcssc plll'ament.e 1'1'0- ,lecto O pl'lnClplO rlgol'oso de protccciio, pOIS 
vincia!. ahi loa lllnitação-serão preferidos cTn igual-
Dis~e o no1>l'e dejlut.ado, que o meu p I'O- dade do pl'eço e qualidade, Sendo assim, vô 

jecto tem por fim sustcnta.r a~ d~utrinas d? a casa que a doutrina do projecto não afast.a 
systema pl'otecclOllIsta . A primeira VISt:1, a " concurrcncia., que os produetos estrall
pri'úu!' {aâe" parece que o projecto encena freiros podem concorr('r com os nncionar.~. 
idéa proteccionista. Realmente o meu fim é sendo estes preferidos 'úmente em 'igüahh
nrotegcr uma indust,l'in nascente na provin- de (le cirCuffist,a.ncia, isto <\ em preço H 
cia, uma industri,t ,ifl iniciada, porqu:1nto qU:1lidade, 
temos não só uma como duas 011 tres fahri- Sr. presidente, " provincia li" S, Paulo é 
eas de tecidos de algodão já cRtabelecidas .qirniamentc agricola, mas jú, a sua agricul~ 
na provincia j temo8 Unll1 1n'cstcs a fundal'- tura, e mesmo no paiz em geral, tem chc
'" nesta c:tpitnl; " eSse mOIl fim; mas gado a um ponto tal de desenvolvimento, 
note o nob",', .deputHdo que nem por is.so que se deve tratar de promover a iniciativa 
meu pl'oJcct.o o l'lgol'osanlentc protccclOlllS- da. industria, o estahelecimento de fabrica~, 
ta. no sentido da escola. ~conomica, pOl'que, por rncio ele !8cll\,ho do irnposto.'~ (' ontro:; fH~ 
se o fosse, ellc con trarial'ia a libcrda(k da vores. 
indu~tria, a. liberdade do comrnc l'cio; cons- E já o g'ovel.'no geral -em diYcl'~as lei!:' tem 
trang'eria mesmo a acção da :·ulministração h'(ltado de eonecdoi' i'avol'C:) :í. industl'ia. J.;' 
quando tivesse de fazo1' os fornecimentos assim que Q. decreto 11. :lRG de 8 de Agosto 
publicos; ma;; o l,rojccto determina 'lue o de 18-Hi, com o rcguhpllento n, ,1\)4 de 'w Ul' 
g'ovcrno provincia })refira. scnYprc, dada .a Janeiro de lB-fi, isc·ntão do ('CCl'utamcnto 
cmldição de ~qualdade de ,!we('o c qua,lidadc. os opr.ratios das fabri cas ele tC'cidos, c ('011-
o algodão tecido na provinda. cedem divC I'SO~ privi1cgio~ á. indllstria em 

O '81t , P. 1·:l>t :ARDO :-Ent.ão " inutil o 1'1'0-- geral como intcre~se do Estado. 
feeto, Em 1816, 81'. presidente, já se procura"" 
. O SH . Bl<;.:"\ I~V ID1~ S :-E' du\' ida.I' do pn.- pr~mo\'er (! ,ulimar o ClstabdceiHlonto de fa-
t riotismo rio go\'emo. bncas. 

O SH. F.ALVES :-Kfio é duvidar: é qlle n ós E, Rcnhoi'c!::, tal~t(J este l~ C! ~'y1'>tema d(~ 
devemos sempl'r. cstabeleeer cel'ta~ disposi- nossa lCg'isln(~ãO, que 11)(~,.;:;,mo no l'rglllamen
çõcs tendentes fi. cortal'ern 0$ abusos, a 001- to das alfandcg-ns vernos que. SoJo isentos de 
locarem as admini::;traçõe::. na olJrigação de direitos touuB n.~ machinas e uteusilios para 
,lttcnderelll para os interesses da provinda, o estabeledrnento de l';ü,ricas. 
:porque p óc.lc se dar o facto de um prcsiden- :E mesmo esta assemblóp. ja ban nttendid o 
te, levado .pelo c~pirito de patronato, fazcr de alguma {'órma para o estabelecimento de 
urn fornc cim"tmto de tecidos de algodão, fahriclls de tecidos ,de algodão, tanto que 
dada a condição do igualdade ele l.'re~o e comagroll na lei do orçamellto de li de 
qualidade, jlrererindo O tio estrangeiro. Julho de 1869, art. 4<:s, uma di"posição qlle 

O su , p, EOCARno :- Com ahu~os nrio ~c isenta do pJgamunto do dizimo o algoü~O 
argumenta. manufacturado Da provincill. 

O Sr:. F, ALV:::S : - .. \ l :~ i tem tambcrn pOi' Sr. prc~id cnte. o que m;~ l evo!] a on'crúCl?l 
tim preven ir O~ ahusos; não estou :ll'g'u- c~te pr6jeC"tn foi a leitura qo n hei feito do 
mcntando COln abusos, ~s ton Jegi.--sj;uHlo d ee~: nvolvi ;J Limto das fa bricft :-. de tecidos no 
I)ara abusos. , . I sl1l dos Estados-Unidos. Ali não se tra~u 
", SI'. presidente: :-;c J.~ ll m.;bthclcces::;e (lUC sôment.e de cult.ivar o algodão. trntll"Sf:. 
lossc sempre lH'nferido o algodão da 1'1'0- tambem de promove, o desenvolv imento c 
vineia em toda c qualqUl.·" conc\içiio, hem; proRperidade das f"br;cas de tecidos. 
então oli'endia n libe,'dade de indu,tria, c E en 8011 de opilliüe que. DroximarnelJta 
por conseguinte os interesses dos conSUIUI- i ás estações da~ of~trild~s de fJI"ro se dcriào 
dores; mas. desdc qUe determino que haja. estabelecer f.bricas de tecidos de algodãu . 
preferencia, dadas certas cil'cunu~tancias de I coro o firo t~mbem de promoveI' a prteperi ,· 
19l1aldade; desde 'lue limito meu principió, dade ae nos", indpstria agricola, porquan
"'lo não " rigorosamente protcecioniRüt, to. desde q\l e 8e desenvol\'" ""mulhante 
porque não. afasta a cuncurrcllcin. indl1stria fabril, UI~ccRsal'iamcnt.e se desen-

Se o meu principio fosse absolutamente I volvera mais a cultu,,, do algodão. pois 
]H'otcctOl', afa:::;tarin. a coneul'l'cneia; nlas cu, t.eru de ser empregado corno obra prima. não 
('.onsidr,l'o a eon currcncia. ('omo vnl'dadcil'o I só U8E1 fabticlts estl'8ngejr~s, como na $. do 
estimulante da p"ocluc\;ão ; reconheço qu e I paiz. 
este principio é qne taxlI os s:tlarios c preço E, senhores. par" m08trl\r a utilidade 
das cousas, e concorre para " boa dlstri- deste proj ecto. e." grande lucro que podem 
!JUlÇão da riqueza; reconheço que, além de traze r á provi 00'" "9 fobricas de tecido •. 
; .. (!~' um f!stimnlante dn pro(lu(;(:áo, (: ama li- b.Jst;l !t-r u s; ~g uinte noticia que vi em UfD t. 

:~ltação;) clln , é um lwineipio · que Robc l"a- (:orrcspondcD('ia cto~ Ei:>tados·(JnidG~. A~ :'lj ~; : 
:1 cUn :- nt.e 3.ppnrc<:r ew todas as l'da~:(jC)R cco- l ê-.~e em uma fQ}Ju do Montgorner'y. estndv 
:1omlcrts. t do Alabamn) (j Adrt1'lise,., que sendD ;] pro-
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<lucçiiodo Bulem 18tO a 18'71 de 1.'750,000,000 re .. e da propria agricultura, por'lu'l. quan
de libras podião poupar-se 22.~:OOOs.000 bC to maior fõr o des,envol.imento das rabrica., 
o algodão ~'oRse todo tecido em casa. tanto maJOr s~r8 o consumo, e consumo 

O SR, F. DE OLIVIlWA :- PJrq,ue nos E,- dentro do paiz. que dará em resultado aug
tados-Unidos o algodno produzido no 'lIl é mento de renda. 
manuf.cturado no norte. Hoje. principa!mente. que no"," provin-

O Silo. F. ALVES :-1980 IWUCO implJrta; é cia luta com a concurrencia dOR E~tndo~
um argumento que não tem procedencia UoidoH na pl'oducção do algodão, de muito 
alg-uma. maior vant~g'em será o est.abelecimonto de 

Vêm, poi~, O~ nobres deputHdo~. que ha- fahricAs entre nó~. 
vendo uma producçno de 1,750.000,000 libras No art. 20 egtabeleço a insenção do io:.
de aJgod:1o. póde~Be puupar 225:0008000, l'5C posto de tran~p.orte Das vias ferreas p~Ha Os 
fOr fabricado cú. tecidos de algodfio das fa.bricas a que 80 re-

Eis flhi urna renda para a pl';Jvincia; eis ferA o art. P. 
3.111 comp:etamente desenvolvido o interesse Exarando e~ta di8pO~ição, não fiz mais do 
provincUd, p'Hque intere2sn. lrlnit0 irnmo··, que acomp!l.nhar a opinião da !\;-\;-wlnbléíl, 
diatamentc á provincia. o seu descnvohi- i quando isentou do imp.osto de t.'xt-l0rtaçi1o o 
mento em qualquer ramo de activid:1de. aJgodão IDanufacturauo. 

O mesmo jornal d(t ainda antro exemplo. No (}rt. :~<) isento O~ empr2gado~ d~.A di;·!\~ 
/Lê .. 1 abricas do sel'vic() ol'dinario c extraol'Jina-, . 

(( A fabricfl de Ornniteville (Carolina. do rio da policia.· 
Su]/, a qual tinha ha cinco anDOS 331 tenros e 'l'iVB esta idéa desde que VI ql1e por lei 
ag'o!'1l tem 570, o numero dOR fusos,tambwü gi~r~l os operarios das f;Abri(;il~~ de tecido~ 
tem sido liugmenta'lo.de 9,000 fi. 24,000, Os I de nlg'od~o ~~o i~entos dó r"('.rutflmento, 
lucros lirtuic10s desta r~dJrica. nos trc8 anDas; O SH. F, DE OLIY·E1RA :--Ultimaruentí' bai
p:l~S~Hio:" têm sido de cerca da HOO c()nt.o~~, i xou Ijrll avi~o do ministerio da gu()rl'~, f)1:-\t}

dos quacs 400 têm sido di::.f,rihLlidos nos ac·: dando qnc 11."; 8.l'~enae,9 de guerr:l '3rupregas
C::)Jll:-',ta:~ Gomo dividendo. c o resto lcvadó à: :wm o ab',)(ii\o mr.nl1f;icturacto no pniz. 

L' 

e()n~:.}. de Jncro:-; e p{)rl~~H"!. » 
V6~n Oi-> nobn·':4 deputados l~. g-fRnJe 

té~Z';~rn 011':) terá a provin'2:i:'l, soodo o -, . 
dàn mil.!lllf.\·(jt~tl'éldo aqui. 

·vau
a h!'o· .. 

Istt) P;);·it.l, ~r. p,e8idcnt(~1 n0p;:-ll" n ll~.ili ... 
dado dl'F.t.c prí)jeet.o ~wiia. n·~~gar a vor(bde 

, "'[' l' f' t malR PVlütute, . emo:;J, ex~mp 03 aOfl . aco~:; 
epw ~'(; passllo no c!~tn,ngciro. (} qn~~ mo~\
trf~o (lUG o estaholecinwllto àe ffl,lJ:iI.::~8 (1e 

te\.!iJo~-; de v.lgodfio ha d~; coneorfcr muitD 
par?. ~-l prosp(::'id:ld(~ da pro,Til1e~!l.. 

f>:.rno ,~tÍ. derGondrei, o princilJio c<hb:-!~e· 
('I'lli) "(' }",-t I" I'!·"") T)'·.'1: fl · .. t r , r,'"'I) (', -;')''")r''L·'l_ 

. ,. ..' , ., .. L .•• I'" l· ,v < ., ',.) • " •• , 
,'v>,,',t·, 1)"u,,:·"-·+11" 1)""·, ;, ..... ) f1f·~<>r" 'I I""'~II··'··-"'., _, .. , ,.u. c., • ".~ "~,"o '."'~<1.,".' .u_ ".1 • 

' ····n(',~" I)·'r. i,,',,'"' ""I'~·' r"'''''I'oO d"ZI,I'-···n (, '" {," ,. _::"l,.,' .l" ]'. t ". J ,., ,\} 

('" , t" vcrtio pl'(~,~,rl!'a G~ pro(lu('f;OH ·':C[{JÜ:·;-; !)~i"" 

I' "I,i·i,,,"'\ 1"I"' ___ '~'1) J·(\"l"II",(I" ~l" 1'1"('1) '(I"" li' (~<..~'. l> .,L . .;..<, I' .. t'-" l- .• (, .l'·'l·· 
U 'J .• J. 

dadc·--. EiR nma jiuit(i(:,fio que (lá lugi;,r ri 
eU3CllrI'fHieia, n:"1o a ir:'1;v;du o !;Bm o (~()n-

'I .. (~. 
('O!-:.:-.:u.n--:!( :l;'·-:t prOV1:élC·,la--SOU;eI'a com () 

monopolill indusli'ia!. 
O meu fim é Pi.'cvcnir abnsos do un·,f). ~,:L 

ml'n',otrao-,lo j>C'I'co 2,,]n'.,, n T',"",(>" ~}'lt ... ;·),";"" ~ ü,-, t..:: "I J. ~ ,("._.","" l."J,,"" t' ,.t L"' (., 

"'1" ('(, D ," '" 'I") ,I o 1'"0;1 .,' "t·,):.: I"~t .. ~l ~J "'I' I· I"oq (' n,.·, ". "" ....... -'_.0 '" " ,,_ • ", .•••. , ._ ., ... ,J •• , , , 
"I",..,·: "Ct..\ . 'l""'r),j'IC,q r.'J'[" DI'O,I")··:1"" f'{!","lr< :-""''-''_,,'L,',~1 ,.' ·,'t""', ~,II·<~l,,~·L '." 

('··1)\"'·""1 ",'O !)'n1,'l"" ')I,·,I;ll·,,·II' (' nr'I' 'J',?")" . _. 'JI." ~,."'1, ('! ,. ~ ) j."j ,_" l' • . , 

.;.: c, 
, " J·r·~·l~i··~ [')"'I~(> ,~ ••. ~" i ,,_. ".; 

, O SIL F. A~,VE~ :--Appbudi fDnito {!S::l~ 
avi~o, porque elln t~:Vl~ por fim anxili'lf ntn:t 
il\du~,tTÜ~ Ilii8CCl1te, 

E!:.~t.:1 pl'üvitleia llUO conta lw.i'~ 
tres fu!)!'ic(l.'-' (h'. tee.idos: uma. em 

"I'" 11)" ,,~,. ., , 
üt'· 

Hú, uma 
de.se-, um So]"ocaha c ontl'rt na eapitnl; (~ \~n 

,o " ~. I 
! iHnH. como In, '(Jls~r. ClllU no e()l'!'Pi' (OS an-
I" , " 'J. 

nos hOtlVeSS0 nas pl'o;:imid.(ldr.~ ,h.c':; est!':1da.;-;; 
i de 1'('1':'0 fu ln'ir:·as de h·t~idos, P0l'(llW os p~\.em
: plos 110 pn\.z ('~..,tl'nllg'l~il"() (l\lD tl'Ol!:;C nlll meu 
:t',[\ili:l f',()l:lTii'O\"~IO i) vrNb(lf' (k In~nlllJ. don-. I ' , 

t.l'illn , 
(\ .;:,·,-,i" .. ·,.,~ 1';'···'·'~·"·.·'·"'·"'·"·I' 1)'·,'{p"'I")~· fll:{' (': ).',1. LI..')" '·z~,·'_"··'A.!,.,L" .1..,)( .... ,,', '," 

\jv<im('!!L~ com}ntic1o pclo:-: t~('()nomi~b1;:":', 
",.l'·I);tl" "l")'l,I,···r·"I,'·::n "I\;.:t" I~, fl"1 11 ' ~J, j·j"O-'",,, A L ,. l ( ._~'", .', •• 'V' , •• (~, .• 'J ' 

" ' 
te(~('i\o l~c.'\"n 8('1' dada.:t llrha,inrl11:-)tr;a na~-

1""')·+" "\1",.·,'\"", ()" ""lIO,~ '~'·I"·,,o,I(), (',I',I""J',O"('.~ ".'" ,I .•. "L'.,' u<_ .' (.) ,--I ' ,," •. , • , 
do l.\l'inc.:i.lJio cb lilwl'(lailc d~ indrlstrin. e (1. o , 
( 'I) r" In" 1'('1' (, (: r' ") ') "" .; ,'I',))·: "'"t" J Il '" )"1 (O!' Cf' 1)6\0 .... , , ,.,,,1,·., ", .(. \_ ,'" .. "\..~,' 

• I .' 

(~n! \[l"n pel.Íl:, cnj:.t. indn:.:tl'i,l, (; n(\q;I,~nte; em 
"") ')'11" rll' ..... ·~I')){:!,., 11·-;0 +1>"'1 111"I'r.::;: p'l','" f'on-.. 1"" ,',. '.0<0.", ~'"< '. 'I. !( ,. 'J 

(:():~:~o:')'(~!' .. í'()lll n(ll]('ll(':~ (!lH;~ill(1ellnnd(~nt(' 
ri" ))'("("'1·00 ('IIJ P''', ,'''''''1' I' 11",,· 1"1'';': n:'!d n 
"., ,'" -', ., _.' .. ,,, , ,'., ."J', J 

~ .. , , 
f"I"Je''''p o rn(\'·'I"I· 1(, !~'.'."J! I") n·1 1)',,) A. ~ ",. d /,.11" ._."!" I< .~, ,~, 

, ' < , 

i~' n;::.:~·;irn (jlW n:t llq~'lHt(:l'i'il. O pi'i;i{:ipiu dl\ 
l~lH~l'dild(: d(~ c()lnml~rc~i() dr\"!~. ~I~!' ~;u~;tcnt:\llo, 
P!ll'illl:' í'; ;upluil.e um r;;lz q\1r~ tc~jn lia. indolc 
.,' '1 '11'1" lIhJI1.0tJ"l():~a l_O ])0\"0, .lll(.í~r)(mU'tlH' Ui~ ,avO' 

"
1"-' I' II'I'~· ('I'" '-'{"'I"II"-·) " ('Oll''','''/·(''ICI''1 llE' Oll-, ... ', , .. ' .""'"-' «,,( ,', ... "., ', •. ,' ',,' 

,1··"O~ ",,:z',:: 1,1"'1'1l""··['o'"' ·IJ·,~·J·','r)1'(,,: '1'.':"1 f:Jz(':· L1 .. }",.l..,.,)"".,_.~ .".c •. _'ld,.~,." .. "< 

"l'O"'),':·'J" .') '"..;11" -i"il",";",)'J',) l' ','1 ,. ( . ,., (C ~... ., (. 
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rnuito impodante da provi!1C'in.. (JluifO I Outro da camara de S. Sebastião da. Bon
Ilem,') I Visto, rÜfJl'8sentando sobre 8 neeessidade 

(O sr. Abrct'/tckes 2)J'(munciou um d~'stu'l'S{), de adoptar-:;e o ensino obrig-litorio para a 
qnc nao recebemos.) - i in8trucção prilIlUria.-A' commis:-::üo de ins-

A discusMlo flca adiada pcla hora. I trucgão pubiica. 
O Sit. PnESIDEXTE marca a ordem do dia I Outro da camarn .. de Una. felieitnndo a 

seguinte, c levanta a sessão :.'LS 3 hOt'as da assernblén pela sua. reuniã':l P. I'xpnnno fi!'! 

tarde. I neccs!:\idades do ~en munieipio. -A priulf']'-
___ ra parte, recebida com especud agradl'; l.l ~c-

I"'-la Sessão or4E~na.l!'i~t gunda, li cornmís~ão 'de fazenda. 
'I UEQUb;R!1I1EN'TOH 

AOS 28 DE FEVEREIRO DE 1873 Um ,de' Florencio Antonio n.od!'igll'~9 do. 
Presidencia do s'-.vi.gario Scipião I Valle, profúscr'pijblico da villa cie Piras",· 

SUM~'fARIO.:.-ExPEDIENTF.. -Pareceres. - 'fltlllt{a. pedindo quota parll :·:lllgnel ele C'a~a. 
Projí~ctos.-OR!>EM DO DIA.--Empres- -A' cornrnis!=:ão de faze!:d;l. 
timo rnunicipal.-GI·atiflcl\çao ao e~crjv)io! O,ltro de Frnnci~co diõ S. (-Juciroz, pedin
do jllry da capital.-Discu'rsos d(J~' 81'S. R. do privil'3gio por 50 unno~, ~'em ün!l8 para a 
AZ.ces,1? Aires, P. Ednardo, Ab'i'anclU's, provineia, p~Ha construir n.~~-ta ,'rlj)jtnl di
p:"Kicenlee B~ne'Did('s.- I~po:;;to para aF: I Vel'?,a~ ~b~ns p~lbli~as.·- A'~ eommi,,!"u,-)~, de 
obras d:.\ mat.rIZ de CanqHnas.-Oúse'l'!:c,,- ''Constlttllçao eJllstlca, e obraR publicas. 
çOes dos 81'S. T'alladü(), L. Süvt1'io, C.Ciit- Outro do dr. Antomo Pereira Pinto, pe-
tra, Celülonio, BeneIJides e Bicudo. dinuo privilegio por UJ aIlnO.\-l~ MemOnU'3 P!Jfa. 
:\.'8 ~l boras d:l nU1Dhã, feita n, 'chnrnada, 11 província, para constl'uir uIUa estrada de 

Ilchão-~e presp,nte:- Oi" ~r . .;:;.Scipião, Valladiio, ferro tio bitola estreitaI a pi-Htir do pnrto d~. 
Benevide .... P. EgydirJ. A. e Silva. :i:L .:\l\'c~, ! Cunanéa, nesta provineia~ até a cidôíde de 
L. Erne~to, H,.' Pombo, Zi,fenno. L. ·r\lV(~:-:.' C~~tro. no ParaDá.- A's mesmas c.:ummi~·-
M. Ftlrt~rlo, Abrf:lncb(~s"F.de OlIveira, Ce- sões. '., ' . 
ii\10nio. U. Cintrii, L~itilO, Dem~t.ri'J, F. i Outro ~e J:frRucisco Gomes ria Luz Sobri
Alve:.<, LHone!, P. EJua.rdo. L. Rdverio, IL l nhü, l)edináo privilegio, por 15 Honos, para 

,Fr.rreira. :J. Afl'JDRU, Ará!ljo U. Filho e Bi-: ,;ma il!npreZff~ 1uneraria de conducção de ca-
cudo.: faltando ·d~ífI partieip:.Jç:"io os maií-': dnvf:ires para o cemitcrio. - A' eomrnis:~ib 
senhores..' : de constituicao e justica. . 

AlJl"e~se a sessao. : Outl'.o dos negociante"s e cnixeiroli da Cft-

E' Hda e approvada a acta da antcce~! pital, pedi~do o fechnmento dn~ port:.'l~ da. .. 
dente. casas de, neg-ociu a08 domi:qços e:~j)\,s :<til~-

O su_ 1° SECRET:\RI0· :!á conta ;[;1 ~c- i t.ll~.-·;\' me-J.ma commissão. 
guint~ : P.\HECERES 

EXPED1KNTE i A eomíl\j~são de estatisca, t0m,ludo en: 
OFFICroS i conBider~ç~o a rüuresentação que a BAta aR-

Um do S'ccretario do governo, envlando 08 i sernbléa dirigiu o cidaduo Lourenço llubos'i. 
(;fíicio"l da. camara de UnH, acompanhndo! ele ;\nwjl), do mnnicipio de l\1ogy dn!. Cru· 
d'J balanço do anno financeiro dB lR'7t n I! zes, é qe paicCer que se adapte o ~:~~gninh~ 
lH72 e orçWlent" o"r~ o de lS-í;l n 1874. - projecto 
,\' commi::isao de contf-lR e orCáOlcnto8 de ea-! . "N. HL 
lDara~., • i O sítio P. propricdnde do eiLladao Lourcnçn 

Outro do meslflo, env!,ando um amcio dn Barbos'a da Arauju. ora pertellcent(~ :.;0 mu
carnara da Conceic.ão de Itanhaen, acom- ~ nicipio de Mogy das CruzcR, fica p:~rtence'f1· 
panhado do orçA.mento parB o tlnHO finan· do á freguezia de Itaquaquecetnbíl, revog-a

,ceiro de 1873 a 1674.- A' meBina commis- (ju~ para os se fim as. ctier(\~jçú·~:; em e0Tl-
~u,o. I trn rio. 
, Outro da camara de Cunha, enviando fir-1 Paç,) dn Ilssemblt'~a It1gi:.:.tativa. de S. Pall" 

tlgos additivos ao seu codigu {le pOl'3turufI. i lo, 28 do Fevereiro de 187~l·-:lfwit()el A((onsn. 
-A' cOrIlmis~ão de cam~ras. I -Zej'e1"i-no J(jll'ge. 

Outro da camara da cHpital, envinnào 11m I' A. lmprimir para entrar na ordem noa tra~ 
codigo de posturas.· - A' commissiio de co· ,.oalhos. 
mara~. PI10JEC1'OS 

Outro da camara 'de Mogy das Cruzes, en- i São julg.,loR oujc"tu rle d,dibnroç'lO. e 
viando artigos de postUl"'\ls. - A.' mesma i vão a imprirÍlir pl-l.ra entra,i',JIl na onlef:O do .... 
commíssão. I trnbftlhoH~ O~ seguintes: 

Outro da camara de S. Sebastião da Boa-I N. 62 
V!sta, enviando um codigo de posturas.-I A n9sembltÍa legislativ>l pl'"vin"i"} de S. 
A mesma commissão. Paulo decreta: 
, Outro da camara de Mogy-mirim, Aflviau- Art. 1.0 As ~~ivhm..:,-> entrr ~s mnnicipi?s ~e 

(lo urna proposta de alteracão 00 orcamento BrnganM e el. JO:lO Ihpl.l~ta de Allbala 
de 1873 ,,1874.-A' commissão de êontas e sem'o as seguintes: começar6õ ~" estrada 
orçamentos d'e camara8. do ,\mpar(), no carrego do Brsrt'o-Branco; 
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doode ",guirão pela e.,trada em direcçào á . ORDE~I DO DIA. 
Atibaia, até pa.sar o 'ç~cte do tanque do EMPRESTIMO MeNlCIP.\L 
tenente Eleuterio de Araujo Ciotra; dahi E' approvado":n l' discu,são o I'Pjeeto 
Heguiráõ ft esquerda, tomaudo o ca.minho D. 31, que autorlsa a camara dn cl'ipital e. 
que vai para Braganç' •. até O morro da Ro- contrahir o emprestimo de 100,000$000. 
caina, onde cntc5tüo com as divisas da. dita O SR. BE:.'iEVIDl!:S declara que votou COti-
cidade. . . . . .. I tra o projocto.: _ 

Art. 2.°, As dlVIS~)':'l entre os. Ul!10ICIPlOS! GJL\ .. TIFICAJ,;.\O :\0 ESCUIVAQ DO .1CnY DA 

da cidadCl de <-l • .folia B.ptiHt~ de At:baia e i CAPITAL 
freglJezia do Caropo·-Lul'go. serão DS segoíll~ i Entra eru discu!'õt:oão o parecer daH com-
tos: eOlrwçaráõ na f~strada que da Attbair;.1 miB!"ões de coo:-.tituiçftoe jU!'1tiça, e fllzf-nda, 
:--:eguu para Juncii~h'y, no IiltO do l\-Inrro- ll<'g'ando aqueIla gratificação. 
Orande,~eguíráõ pelo espigão, passando pela , •• SI-, iC.odl·i;.:u.~s ,\.lves :-Sr, prc
estrada do, cafcsa! de d. Poluce,na.' Marii.l d,e I sldenlc, nãu posso me .onforl,nar com ,as 
:\Ioura ate onde o meiSmo er:plgão se ramI- conclusões do pal'eeCl' das com mIssões de fa
fica: <t».h! descem pelo dA. e~q'lerda no ri- zenda c constituição e justiça, relativamente 
beirA0 do Maracan~, aI nvc:s.ó;ando este, S(~- á pretenção do escrivão d.o jur'y dnsta capi
'1'uindl.) em rumo a tar,era do fallf'.eido ~ii- tall V. ü-xc. ~)abe (!WWS os ouns que pesão 
gllcl ClHdotio, em tet'l'UB \:0 eapit:\' Antonio Hobl'c este funecionario; o seu trabalho é 
Aln18 do .~maraL ahi tomando ti direita se- excessivo' quando promotor puhl:eo da ea.
fJ'uiráõ em rllmo a estrada velha uo Belém; pital 1 tive oecasirio de vêr todo o mecanis
·por ~s.ta. ao enrrego do Potreit'o na:..; divisll~ J?~ do trabalho daR cxecH\bes nesta cidade j 

da ftlzendll de JO>i1e Joaquim, do Arnal'tt! e l!TI!nenso ,! , .. . 
Bueno; có:-rego abaixo) ate fo'zor barra no E?ostc SOll1ontu uTna. l~ollItcnCIal'la llc~ta 
ribeirão do Morre-Azul, e pOI' este 8 baiXO eap!tal ;_l<S penas de p",sao com trabalho c 
até a:~ divisa~ eom fi vil!a dtl B?l(;m de ~Tun- g·ale.s sa,u. pela maxHna parte, cumprlda~ 
dinbv. arluI, e o trabalho das exccur,ões, sobrecar-

Art. 3.' ilovo"ão-sc as di'!iPs(ÇÕ8S em l'egando e-<ecssivarncnte já o' promotol'. pn-
contrario. Co bEco, já. O fnuecionario que cxc,'ce o cargo 

Paeo da. à!;~emblê'l. 21 de Fevereiro de de juiz das execuçôes, .impõe a.o escrivão elo 
lR7:3,"-Pf'')'reh':], Ahes.-Zc!f'j'Z'UO .JnJ'fjc. .lur,)' um snl'vi~:o muito pesado, c (!ue não 

, . tem retribuição de qualidade alguma; a 
::-!. 0:3 qliota, votadapda canHil'!l municipal e con .. 

A <J~sümbl(írL I legiBbt ti va pl'ovi [lei a 1 de signada no orçamon to, é insignifican te para. 
~. Paulo uecreta : satisfazcr as meias eustas a que está. ohri-

.\..rt. unico. R' ,o presidente uu. pruvincia gada por lei. . ' 
antori.sado a reforuHH a secretnt'ia do gover- A'vista dCf:itas lig'cil'RS;pondcl'aeõcs-, me 
no, dar-lhe novo reg'ullirnonto, 8eUl aug- parcce de equillade o pedido do ('s(~rivão do 
menta de despeza; ficando revog"da a ul- jllry desta capital. 
tima pInte rlo art. 3~ do regulamento n. 3 O Sit. L. SrL'-ERlO :-Elle é empregado g'e-
de 2:3 de Malo rle lb'j'l. ral, e tqm custas a. ycncer. 

Paço. etc., 28 dH Fevnreiro do· ]R~~3 - O SR. H. Ar,YES:-Eu não indago se (J e~-
Pwula J[acltado.- Vall(6d"o.-paz,ln Em/dio cl'ivao do jllry, exel'cendo um o!lieio de jns
de Olíu(''ira (Jart'a!ho.-Pactr~ Rir'urlo.-l/l/iiia , ti~;n, é um empecgapo gCl'al. 
Gint)'a. i O sn. F. ALVES :-E', sem duvida .. 

:'(, 6-1 I O SIl. l{. ALH:S ,--O nobre deputado sabe 
A a~selllbiéa legislativ;1 provincial de i que ha Inuitas duvidas a esto respeit.o; não 

fi, Paulo decrata : i é pon~o irlcOI!tl'O~Cl'so_'que os sel'vcntuarios 
Art. L' Fica dividido \J cartorio da OI'. i de afhelOs de ]nstH;a ~ao empl'cgados gera~s. 

pilão" 110 tabeHiollato do termo de S. João i O nobre deputado) t.~a amante das l'egabas 
tia lloa-Vista_ 1 da "ssemblca provllleIal, e quc ha pouco ma· 

Art. 2. 0 Ficào revGgadas as dispo5ic~ões! llif(!:.;~on qu.c devem?s, ~n.Istental-a na cx-
em contrario. .. I pl'c~sao estncta da ~c~, a Ylst~ dos teJ~mos ge-

PdCO ria as.;;embléa, 28 d,~ Fevereiro dà: nCl'leOS do nc~o.~d(helO~lal, .nao pódo assevc-
1B73~-- tTl/ukt Cúl!1·a. i ral' que os olhcIOS de JustIça são cmpreg'os 

i geraes; o aeto addicional diz 'lue compete 
N: ()~ I ás assembl(ms províneiaes legi8lar so~)rc 

A asscmb!~a provlOcml l'esolve:. i c~'cação n SUPl~1'8ssão de empregos pro:'II1-
Art. i,o lqca desnnuexado o cartoTlO de cmes c mUlllclpaü8, sobl'n seus l'cspecttvof' 

orphãos do tabeHioouto da viU ... de ::l. João ordenadri"; e faz a. enumel'acão dos empl'c' 
da Bon- Vista, e ereado o 0illrio de escrivão' gos que estão excluidos dcsta"eategoria, OIl-
de orphão.. de não se "chão os oflicios dejusti(;a. 

A~t. 2.° Hf3voga-se ,18 dL~posiçõeii em COD- Sendo assirn, parece quo não é. de toc1fl 
1rarJO. segurauca fi. opinião donobl'c deputado. En 

PHÇO \1;\ ai"seniblêl1 pl'ov!ncia.!: 'dS de Feve' i nàó qUeI'() dizcl'. e nem sustento, f[llCOS eHl-
reira de 187:1-1.1~i: -f"')'·)'(;i1'1J.. i prpg"o"> de jnstir,a foJ('jão provineiaes, n1f1~ 
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'luero 'lue fique consignado quo os termos consagra uma doutrina realmente constitn-
gene ricos do aeto addicional não pcrmittem cional. ' 
que este ponto seja tão luminoso, tão som V. exc. sabe, sr. prcsidente, que, a pl'in. 
duvida que exclua uma consideração minha cipio, promulgado o acto addicional, as pro
a respeito; nenl do facto 'de ser empl'ego vincias, nessa quadra, imbuidas de um CB
geral, segue-se que estejamos impedidos de pirito completamente centralisaclor, intrl'
consignar uma gratificacão pelos serviros prctava o mesmo :leio tHldirioll:-\l de modn 
feitos pelos empregados dessa cate,gorlu: sempre a augmcntal' n~ franquezas ,pl'ovin
nós podemos, attcndcndo aos serviços que ciucs. E' assinl que havia duvidas c contro
se fa.zem dentro da provincia, á retribuição vel'sias sobre a natureza dos empregos, isto 
insigniflean te dos empregados gCl'aes, dar- é, quaes os empl'egos q ne dcriào f:;cr eOll!': i
lhes Uln auxilio e cooperarmos assim pnl'H. o del'ados gel'aes, e Q1l3CB os (lHe deyião srl' 
uesenlpenho das f'ullcções a seu cargo. considerado~ provineiae::;, 

O su. ·VALLADÃO dá um apa:'te. Assim, lnuitn~ provincias reconhecerão o 
Diz bem o n()brn deputado: eRto. assom- direito dos presidentes de proYincias fa'l.(,

bléa tcm consignado rClnUli.C1'ação a cmpl'c- rem nomeacões de affieias (lp justirn. A 
ga.dos foraos, quando os seus serviços proYÍnda de~!\fiIias, por exemplo, tem ~ num.: 
aprovcitão directarnente á província, Ora; tido aposse desse·direiío, contestando sern
no caso presente, a pretenção é <le equida- p1'(3 as reclamações do g-oycrno em tontral'l(J 
de c não cl1contra.-embara~;os em lei algu.rna; a semelhante.::.; nomna~.õcs . 

.1101' qua razilo, pois, não seguiremos o exem- O SIl. AnRA"?'\CJ!ES :-::\fa." is.-w é po!' I1ma 
pio de v:trias assemblé:ts provinciacs, quc lei especiaL 
t.ênl consignado gratificações para individuos O SR, F. ~\L\"ES :-1Ia~ o governo tenl 
'lue exercem funcções de justiça '1 eombatiLlo: já li esta questão debati,h em 

Eu não desejo qu.e gratificações dcsta. na- opposição Ú, sustcntação dessa faculdad(~. 
tu reza se estendão a to cios os empregado" Taes duvidas suscitarão-sc dopo i" /],1 pro
dc;sta cfttl~goria; mas, a.ttcndenclo-sc quo mulgação!do ar,1;o addicional 1 do modo log'O 
nesta capital se faz todo o trabalho de ex c- a ser attencliclos estes ponto" pda >lei intcl'
cuções ; 'lUll'O escrivão do jury nãó tem re- prctativa cio aeto acldiclOnaL 
!uuncração sufficiente e cstú {l rnercê das Assim, as assernblbls provi!lciaes não tt";m 
meiascu:.;tas das eUln<l.ras ulunidpael-:', me cOll1peteneia alguma pal'a Iegislftl' Kobl'C CIll
parece hf\V?1'ia m~lib~ cquidadc em eonsignar prcgos genlCs, determiI~~~,lldo.. ;11.5) condições 
a. assclnblca prov111clfil uma pcq ucna q nota de suas nomc:tç5cs,. hablhtaçocs, etc,; como 
a. este empregado.) conlO gl'at.inca~:;l.o ao.,;; 801'- I tnmbcm sobre nposentadorias~ veneimento:'l 
viços por e!le prestados. ou ordenados de tacB empreg<LlÍ0', 

Como promotor que 'fui nesbt capital, "oi O SIL U, ALVES :-~\ asserniJléa não pôde 
do serviço que pesa sobre este fu.nccional'io, alterar a natureza de elJ]prego.'~. 
eazão por que fiz estaR ligeiras ~oI(sideraç5cs, O su. F. ALVES :-·)\fi() pôde; assim como 
mu prol dc sua. causa, c '·ol'oi de vota I' contra tUl11bem não pôdn I'emUnCl':l.l' c:lrgos g-c('ae~. 
o parecer cta commissão c fi, favor de qnal- ACI'esce que as rcndas pl'ovineiaes sào c'sta
«uer projecto consig'nanclo uma pequen01 belcciclas nos orçnmcntoB puJ'ót clespezas pro
g-rnt.iJicí'ição Cln beneficio do (~~I('riYã.o do jUl','" vinriacs; não podC'.m fle(' destaeadas para 
e excençêJes da. capital. rcrnunerar~'ío de emprcgos g'ei'aes, mol'-t, si.· •. ..... e.I·R·eh·~' AJ\'6'!S :-Sr. prcsi- mente qll.; .. Jtdo e;:;tanl0S a h! ~\SOs eOlll· urna 
dente, as razões aclduzidas pelo meu illns-. situnção cl'itica Ji.nanccil'u. 
trado collega. pelo segundo districto, contra I Para. Jl),ostl'H.l' ao illustl'c eollcg'a qun li 

o parecei' das commii=;sõc~ reunidas dc con8- YCl'da(lcil'a doutl'ill::1 constitucional Ú esta~ 
t.ituição e justiça, c fazenda, não são p1'OCO- ja firrnnda por uma inteypl'ctação da lei 
dentes, ,n. 12, de Maio cle 1810,oll 1''''''0 ,t leI' o art. :1" 

A com missão de constituição ejustiça, no desta lei. (Lê): 
exame de nc~ocios afl'cctos ao seu conheci- 'O § 11 do <ll't. 10 <10 >teto n,<ldieional s(,
mento, a pl'lrneira. qu.estào que tp.l11 a estu- mente comprchcnde ~qllellcs clnpregadof' 
dar é sobre a competcncia da. asscmbléa pro- Pl'ovinciaes, cujas fuhc~;ões são l'elativas a 
\'incial para legislar Bohl'c CBtC ou arrucUe objGctos sobre os quaes podem leg'islar n;:.; 
nSSllmpto.. .. asscrnbléas pl'ovineiaes e pO'i' 1~umei1'a al!lUfila 

O SR. H. ALVES :-"este caso n[lO tem 'lHe! aljuellçs que são o,.eados 2)0" 10'19 gomes (como 
legislar, é apenas dar uma gl'atiJieaç.ã.o. i a csel'ivania elo jUl'y, pela lci de 3 de Dezmn-

O SR. F. ALVES :-Não entendo assim; é bro de 1841), ,'elrtlic(ts fi ol~jetlos (la campelei/
preciso confeccionar uma lei para se cI'lr a cie, do pode,' le.1islatú"o, 
gratificacão, AssÍJn tem sido resolvido pelos avisos de 

.\8 razões apresentadas pelo nohre depu- 30 de Janeiro cle 1837 e n. ,173 de 14 de Ou· 
tuclo não poderão de modo algum convencer I tllbro de ]Hti2, e outros, lj\1\'. consng-ri'io tfio 
:t esta assembléa de modo fi votar, por evidente doutl'irlfl. 
equidade, nstn~. g'l'atificaç:ão rm f;n-or d:-~t(' 11 (~:m. BE~EnOEs:··-Ji:' lri cle in!C'i'~Ji"~-. 
nmpl'cgado; nao poderão leyal-a a manlfB~- I taçao. 
tlll"!'e contra o pnrc(lcl' da ('ommis~ão: quc" O StL FEIlHEIl!.\ ~\).\"E~ :-~In~ {-. It,j que de-
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vemos cumpri;.'. Se o nobre depütado. n1~O j puhiico:.;, logo, nito podendo da:' p:tl'tieu·la
respeita as decisõcs do conselho de estado, i res, não peicie ser "ttendido o pedido de 
bem; mas não deve deixar de cumpri!' uma 'gratifica~;ão. 
lei constitucional, porque a lei de interpreta- O RR. BJ<NEVIDF.S :-;'\[0 peide SOCCOlTer a 
,:ão é 8Cmpl'C lei, c lei eonstitucional, e o ningucm, não tem competcncia para isso. 
nobre deputado deve curval'·se a. ellu e l'e~- O SIl. F. ALVES:~ Estnlnho, St', presi
peitaI-a, jú, como memhro desta. assembléa, dcute, que o nobl'c deputaclo pelo l° cliRtri
ejá como professor üeuma. r .. !.CuIda,de, e'como cto, que em todos os momentos levanta-se 
',ollser·vp.dor, pois :r lei ~u" cito foi feita zcloso pelos cofres publicos, na presente 
pelo nosso p<1l'ticlo. occasião ... 

O sr:.. E . .:\LVES :-:Jas, por essa leimcsIlw O SR. BE:\EVIDES :-I~ll não estou defen-
:l pretclH:.,lo niloé inconstitucional. dendo ... 

O SR. Flm,HEIHA ALVES :-0 ucto addicio- O SR. F. ALYES :-)'fas está se rnanifcstan-
nal dtt faculdflde {t assemblúa provindal de do a favot·, 
(:real' ompreg'os pl'ovineiacR c do estabelecer O SU. BE:\RYIDES :-Não apoiado. 
~;cus ordenados: al't. l° ~ <"'í. o O su. F. ALVES :-Mas cu sei p<ll'ticulfll'-

Diz o nobre députado que nüo Ro·lcg'isla mente que o nobro deputado é favoravel Ú 

sobre empregos, estabelecendo-se ordenados COnsig'llação desta quota. 
a empt'ef:!"os, mesmo p·cl'aes. Logo, pai' cstr, O su. ÍJE.:"rgVIOES :-Prln lei- dá. intcrprc
arguIlltmto) nós devemos gl'atitiu:.:u' a. todos tar:fio, n. sua opinião é incontcstavel; pelo 
os empreg'a.dos g(waes que aqui se aprcsen- ftcto addiciollal, a opiniã.Q((lo nobl'e orado:, 
tn.rcm pedindo gratificações. que o precedeu, tambem é incontestavel. Foi 

() SlL HOIJutUL'ES ALVES :-1:-:;:-;0 pl'ova de este o aparte quo dei. -
lt1ais, O SR. L, SILVERIO dú um ap;tl'tc. 

O SH, FrmREflL--\. .\.LVI';5:- O argumento elo O SU. F. ALVES :-0 nobl'e deputado h011-
nobre deputado ú que vt\!TI provar ele mais tem é que não pôde clefcndm' o seu pm'eCBr; 
(,()Htra o thesot1t'O pl'oyincinl... i. nfto te\'e I'crneclio senão cantar a palinodia. 

O SIt. RODtUm;IlS ALYES :-Prova fi e1lui- (Crz;"iio-sc (tpl",·tes.) 
(hdc. O SR. PRESfUE).;TE :-Att@nção ~ 

O SR. FEH.HEIH.\ ALYES :-.-\ 'p,lssar este O Sr:. F. ALVES :-0 meu deyel' Ó sustell-
pJ'e~edcntc, ser'emos, de ora Cln diante, obri- ta.l' o pareceI' que daborci, e sempre snstcn
gados a gratifica!' a todos os empreg-ados! tal'ci; e se fõl' rejeitado, da.rá lllgar a pedi I' 
g'cl'aes que aqui se aprc~~C,ntarem, lne3!110 pela minha demissií.o do cargo, porque, como 
allegada (~quidacte. mc·mbros de tão importante eommiRsno, de-

O SH. BE~EVIDES :-A sue opiniiio, pela vemos defender- fi constitucionnli"ade dos 
lei da. intcrpretagií.o, (~ íncontestavel. l)1'ojecto~ que aqui se apresentão. 

O SR. F. :H.YES :-Cl'eio que não se póde Não sou infenso ús faculdades que o ar to 
eontcshp' a minha. opiniftO no terreno cOllsti- aclclieiOlu:l dú ás aBsembléas pl'ovinciaes; 
tncionaJ . mas não sustento opiniões que claramente 

O SI? ll:'~-XEVIDES :-Pela lei da intcrpl'c- Hrmão uma incon1pet(mcia inconstitucional 
t-~H(ão. .~ . patente, .cof!1o a. das fr1'atiflcflt;ÕeS com dinhei-

O 8lL l~. ALYJ':~ >-H.c;onheç.o q ae OB .. 11.0- ,1'0:'4 provlIlcmes n. ernpregado:-l croaclos por 
bl'es deputados CS'l-HO ananadoH pelo cf-qnl'lto li!l [~eral." 
de cquiclade, cq uidadc (1 uo tambem foi l'C'co·· ÜS noln'cs dnputad.o~ pOUCJll apresentaI' 
nhecida. no parecer... .. quota no ol''1amcnto, c, por equidade, votar 

O SR. ABRANGIlES :-Isso é exack). a favor do empregado; mas procurarem dos-
O SR. F. ALVES :-... nlas, nós, t~01l10 tl'l.lil' o parecer, vo~ar contra ... 

rnembl'os da commissã,o de justica, rlnvcrnoR, O su. BE~EVIDES di't um aparte, 
aeima da oquirlade, ter em vista â lei. O Slt. F. ALVES :-0 nob,'c deputado ("e/r-

Eu declaro que aceito as informações pl'CS- Ij'z'íulo-St? ao sr. llod"t"igu,es AZ,nes) póde apre 8

' 

tadas pelo U1'. juiz de direito e pl'Olnotor pU 8
• sentar o seu pl'ojecto, e, sustentado por sens 

hlico da comarca, quo sustcntão que e~ta amigos,fazcr passarem favol'do empreg'ado; 
gratificação dcyC' ~Cl' dada, Inas pelo poder mas não vot.ar contra o parecer, pOI'que isto 
eompetente; e mesmo, tendo examinado o seria vota.r contra a doutrina constitucional. 
quadro estatisti~o do moviment? do jôro O SR. R ALVE~ :-E' justamente contra o 
desta. cfipJtal, vc-se quo O mOVImento do que cu voto. 
r',,·o é excessivo. O SR. F. ALVJ<S :-Entcndo que o nobre 

Eu opina'va que se dés..se, não pOI' um di- deput.ado não deve fazer isso, porque o que 
rei to, porque não l'eeonhero eompetellcitt da inevitavelmente ha de acontecer é qu~ todos 
asscmbléa provincial para isso, mas· por os empreg'ados geraes flcao com o direito de 
equIdade, por faTo 1', cOllsidcl'anLlo isto (:orno vir pedir a eonccssf'LO de gratificações. 
111:0 soecorro. I O SIlo R ArSES :-E' um caso especial 

O SR. BENEVIDES :-.\ asscmbl<ia jJl'ovin-' este,. 
(:ia.l não dá 80CC01'1'o a. ningucm, e nem faz O SU. F . .ALVES ;8_J.!:' uma necessidade in-
favore:-.'. conte.stavel; mas essa nr~cessidade deve sel' 

() ,ç,n. F. AL\'ES :·-]1Ddcm:);-:i daI' SOC(~Ol'Z'I),S: rec:onhcejdn. pela as~~mbl(~:l geral, porque 
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'" esta incumbe remunerar a emp,'egados podem ser supprimidos senão pelo podeI' 
geraes; estas idéas são tão comesinhas, tão competente, não podem ser supprimidos 
sabidas", pelas assembléas provinciaes, (Apoiados,) 

O SIl, CINTilA :-Isto seria um exemplo Em sustentação desta opinião acode-me 
para todos os escrivães dos jurys da pro- ainda a lembranca de um aviso expedido 
vineia, pelo SI', visconde ae Nitherohy, quando mi

O SR, R. ALVES: -Isso é cousa divel'sa, nistro da justiça, declarando que os omeios 
O SU, F, ALVES: - Não é cousa diversa, os de justiça, uma vez providos, as assembléas 

empregados do jur.y não têm remunel'"ção I rrQvineiaes carecião de competencia para 
sumciente, são mal retribuidos, eu reco-! supprimil-os, , 
nheeo; mas é forçoso confessar que não po-! Por isso, SI', pl'esidente, tenho para. mim, 
dem ser retribui,10s com dinheiros provin-I que incontestavelmente o· emprego de eseri-
eiaes. 'S' verdade que 'temos factos em con-! vão do jury é geral e não provincial. . 
trario; mas, eollega, com abusos não se ar" 1 O Sll, P. EDUAIlDO ;-Isso não padece du-
gumenta. vida, 

O escrivão do jury dc minha localidade O SR, ABIlANCHES :·-Suscita-se, porém, n 
pediu-me que lhe arranjasse uma guota; questão, se as assembléas provinciaes podem 
respondi-lhe que a assembléa provinCial nno augmentar os ordenados dos empregadOR 
podia gratificar seu cargo, geraes, e sobre este ponto é que dev<i versar 

Isto posto, SI', pre·sidente, a assembléa pro- a discussão. 
vincial não póde appliear re!ldas provineiaes O n?bre depntado resid~nte em ~tflpetinin
para despezas geraes, e aSSim, de modo al- ga, opmou que as assembjeas provmCJaes tôm 
gum, pôde ser rejeitado o pareceI' em dis- essa competencia ; mas me parece que os ar
ctlssão. gumentos por elle adduzidos, para snstentar 

A casa o que pôde fazer, levada pelo sen- esta opinião, não podem prevalecer, E' um 
timento de equidade, c, reconhecendo como principio de dialeetica, que toda a vez que 
de interesse provincial e da boa a,1ministra- um argumento póde levar-nos até o absur
ç1io da justiça cste serviço, votar um auxilio do, não deve ser aceito, E' o que se dá pro
na lei do orçamento; mas, destruir o parecer sentemente, Segundo a argumentação do 
da com missão, será consagrar uma doutl'ina nobre deputado, é evidente que as assembléas 
anti-constitucionà'i. provinciaes podem applicar as rendas da 

Portanto, eu sustento o parecer da. com- provincia para empregos geraes; ergo, podem 
missão: e espero que a casa tambem o SUS-j dec~e~ar em ,se,us orça~entos uma ,ve.rbn para 
tentara, . ' . anxll10 dos JUizes de chrelto, dos JUIzes mu-

O SI', Abranches :-Sr. presidente, nicipaes; elo presidente da provincia., e a.tô 
dous luminosos discursos acabão de scr pro- dos ministros de estado! 
feridos: um pelo nobre deputado, meu patri. O SI<. p, EDUARDO :-Podem. 
cio e amigo, e outro pelo nobre deputado O SR, ABRANCHES :-Ora, sr. presidente, 
residente em It~petininga, em opposIção ás v, exc, vê claramente que isto é um ,absurdo; 
conclusões do parecer que se acha em dis- porquanto as assembléas provinClaes não 
cussão, podem dispôr dos dinheiros publicos, senão 

O mell distinct.o collega da com missão de de conformidade com a lei que lhes deu raziio 
constitnição e justiça aClldiu pressuroso em I de ser, e em virtude,da qual esses dinheiros 
defesa do parecer, e as consideracões por não devem scr apphcados senão nos melho
ella adduzidas me parece que não fo'rão aba- ramentos da provincia, (Apoiados,) 
ladas pelos seus lmpugnadorcs. Por meu I O SIl, CELIDONIO ;-Apoiado, 
turno, acudo em defesa do parecer, que tam- O SI<, ABltANCHES :-Não devemos inter
bem se acha assignado por mim, na quali- pretar o acto addicionnl de modo quefiquc
dade de membro da commissão de fazenda, mos autorisados a despender ao nosso ta-

A pretensão do escrivão dojury da capital, lante, discricionariamente os dinheiros pu
entendo que, sobre ser inconstitucional, é blicos; tanto mais qnanto é certo que devc
prejudicial aos cofres da provincia, attentas mos seI' muito cautelosos e prudentes na 
as suas circumstancias financeiras. decretação das despezas, As despezas devem 

Encaremos a questão debaixo do primeiro ser feitas de harmonia com os interesses da 
ponto de vista, provincia, preferindo-se sempre a satisfa-

O meu nobre collega da commissão s)is- cão de snas necessidades mais vitaes, Ora, " 
tentou a verdadeira doutrina, de que ]leio ae que se trata, além de não estar nesse 
acto addicional pôde deduzir-se que os Scr- caso, a assembléa provincial não póde de
ventuarios de omeios de iustica solo com ct'etal-a sem exorbitar de suas attribui-- ~ ,. -

effeito empregados ]lrovinciacs; porém que ções, 
a lei da intel'pretacão veio tornar o acto ad- , O SIt, p, EDUAItDO ;-:\ão apoiado, I 

dicional cln.ro neste ponto, isto é, que taes I O su, ABRANCHES ;-Sr. presidente, feita" 
serventllarips são empregados geraes. estas sueeintas considerações, no intuito de 

Estes empreg,ados são Cl'eados por uma demonstrar que a conclusão. c\o pareGer,está 
1m geral, pela 101 de 3 de Dezembro de 1841, orthodoxo com o acto addIClOnal, e que a 
e 08 empregos creados pOl' leis g'eracs não, pretensão do escrivão do jury da capital não 
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p6de ser attendida pela casa, passo li outra fazel' cm ordem a sustentar o parecel' sobl'e 
ordem de idéas,., o qual vcrsa o debate. ! jlbtito bem! Alui/o 

Se, porventura, o parecer fór rejeitado, c bem!) . 
eonseguintementc attendida a pretensão de I () sr. Pedro Vicellte : - Sou membro 
que se trata, garanto a v. exc" que na ses-I da commjssão de constituição e justiça, Sl'. 
são seguinte todos os escrivães do jury da ,presidente, entretanto não apparece o men 
provincia virão pedir igual favor, pois isto nome neste parecer que se discute, 
não é mais do que um favor feito pcla assem- O SR, AllItANCIIES: - O nobl'e deputado 
bléa provineiaf: não é o escrivão da cap! tal não esteve presen te, . 
o unico malretribuido ; e v. exc, ve que nós O SR, F. ALVES: - O nobre deputado não 
não podemos de modo algum concorrer com se achay" presente, e nós não podiamos do
os dinheÍJ'os publicos para provêr nccossi- moral' por isso a apresentação do parecer; 
dades desta Ol'dem, .. e o nobrc dcputado, sempre que ten' de as-

Os escrivães do jury não percebcm orde- signar, suscitn duvidas. 
nado, é verdade: mas percebem custas e O SIt. P. VICgK'rE: - O nobre deputad0 
meias custas em virtude do respectivo regi- não sabe ainda o que vou dizer, como já me 
mento: se o trabalho é grande, é continuo, interrolnpe desse modo? Eu peço-lhe quc 
tambem o's rendimentos devem ser maiores, contenha-se, quc não me dê apartes incon
pois as custas augmcntão-se, c as camaras vcnientes", 
municipaes são obrigadas a decretar quotas O SIt, F, ALVES: - Hei de dH os apartes 
para pagamento dellas. . que quizer. 

Se o trabalho é insignificante, é diminuto, O SR, p, VICENTE: - , .' porque· sabe que 
o rendimento tambem é menor; nesse caso eu respondo-lhe ao' pé da letra. 
a assembléa não deve coneorter com o auxi- O SR. F, ALVES: - Eu tambem lhe res-, 
lio, porquanto, não sendo o trabalho assi·- ponderci, . 
duo, o I~espectivo escrivão póde angariar O SR. PltESIDEl'TE : -Attenção ! 
outros recursos para manter-sc. Se o em- () SR, p, VICENTE: -, Para que o nobl~e 
prego não serve, se nada. rende, se é um deputado ha de sel' impertinente '/ EIl ia di
onus, como HC disse, ninguem por ccrto quc- zer quc nfio assignei o parecer por estar 
reria exerceI-o; entretanto v. exc, e a asseme doente, por não ter comparecido á sessão; 
bléa vêm este prurido que ultimamente ia dizer isto, quando o nobro deputado .ex
te!!l-se desenvolvido para os empregos pu- ab"'tJ.l/O me interrompo com seu aparte I!TI
bhcos: vaga um emprego, apparece logo um pertmente! () nobro deputado faz mUlto 
clwdumÍl de candidatos 1 . mal nisto; eu costumo tratar meus collega~ 

Portanto, se vagar o lugar de c~cI'i\'ão do com todo rcspeito c consideração. e peço
jury desta capital, ainda quo se allegue hoje lhes, sempre que, se no ardor da discussão, 
que os respectivos vencimentos são escas- cu usar de alguma expressão que. os possa 
80S, o que, é cerL~. é que serão innumcros os magoar, ainda que delcve, me advlrtão, por
candidatos, formigul'áõ os pretendente", quo li, rctirarei desde logo ~ mas, uma vez 

Au{:mentul', pOl' conscquencia, ordenados C!"W lambem se me dirija a menor ofi'ensa, 
nas clfcumstancias actuaes da provinda, é hei de l'opellir com toda energia. 
um grande erro, c de 01'1'0 em erro iremos O SR. F. ALVES: - Assim como cu. 
ca)Jlinhando até quc um dia esharrarelllos na O Sp', p, VICI;;:<TE: -Nfw contesto o seu 
bancarota ! direito; mas dou-lhe de conselho qüe conto-

Ora, isto Jlosto, SI', presidente, pel'gllllto nha-se o não me dê os apartes d" seu cos
'eu: nas aetuaes eóhjun'ctul'as, quando nós turne, sob peua de ser rcpellido inconti~ 
lutamos com as maiores diffieuldades finan- nente. 
ceiras, quando aproYincia sente seus reclll'- O SlL PUESlDEN'fE: -Attençiío! Se CI1 

sos !fiais exiguos para prover ás suas mais visse que o ol'ador tinha offendido a qual·· 
palpitantes e urgentes necessidades, pode- quer de seus collegas, o teria chamado á 01'
mos nós concorrer com auxilios pnra empre- dem.' . 
gados geraes?! Sem duvida alguma que () SR, P. VICgmE: - Sem duvida, 
não, , () SR, ~', ALVES: - Nem eu oft'endi, 

O SR, L, SILYERlO: - Nem é auxilio; é O SR, p, VICEXTE: - Interrompeu-me 
cre.ção de gratificação, desde logo, quando ell pretendia dar a razão 

O SR. ASRANCHES: -1<:u acredito que a de ter deixado de assignar o parccer, 
assembléa, attelldendo á critica e melindrosa Livre desde incidente, para o qual não 
situnção financeira da pro..villcia; attendendo dei causa, SI', presidente, direi que, não 
que. o pedido feito pelo escrivão do j llI'.y da tendo assignado opareccr da com missão de 
capital nã<! póde ser satisfeit,o P,OI' ella, sem cOllstituiçilO e justiça, da 'ilIal faço parte, 
que ex?rb1te de suas attrlbulções; atten- por não ter comparecido li sessão quando 
clendo finalmente que será uma brecha aberta eHe foi formulado, se estivesse presente da
It pedidos ig\~aes de todos os escrivães dc! ria um parecer separado, 
Jury da I?TOV1l1ClR, votará a favor do parecer' Este pl'Ocedimento, SI', ]'l'esidente, seria 
da commlssão, (li'luito beli!, ) I por uma razão de excepcão Não contesto os 

Estas erilo a8 con~idel'uções que tinha a! fundamentos constitucíollaes em que se ba-
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seou o pareccl'; não pretendo negar que o I serJa ullla offcnsa á lei geral? Parece-me que 
escrivão do jur} desta capital seja um em- nuo, ]~' certo que o empregoé geral; mas 
pregado geral; não pl'etendo tambem pOr tem sobre si tantas attriIJuições, podendo-se 
em duvida que a asscmbléa provincial não consideraI-as provinciaes ; não haveria mal 
tem a uttl'ibuição dc remunerar este empre- algum que a assembléa provincial conce
gado, . desse, não como ordenado, mas a titulo de 

A cIoutl'inu, pois, do .parecer é constitu- gratificação, uma pequena remuneração tem
donal, e é a que deve ser aceita, Mas, per- poraria a este emprcgado. 
g-unto eu : havel'á inconveniente, se offcn- O SR. L. SILVERIO :-Era abril'. uina grau-
derá a lei abrindo·sc uma excepção templl- dc brecha. 
raria em relacão no escrivão do jnrydesta O.SR,P, VICENTE:-Àcasasabequeénesta 
capital? . > capital que executão.-sc as sentenças crimi-

O SR. ABRANCIIES :-Offcndc-se, porqno é n,acs de quasi t.oda a provincia; sabe que 
um favor, e a assembléa não p6de fazel-o. temos a penitenciariíl, para onde são recolhi

O SIt. p, VICENTE :~Darei o motivo por dos todos os réos da provincia; ternos o.pro
qu.e me pal'ece que não; darei tam bem o mo- cesso de reducção das penas de prisão com 
tivo por que digo - excepçiio temporaria. : tl'abalho Rara a de galés, autos de verificação 

Segundo o mcu entendCl', creio que dcve- I de morte de presos, commutações depenas ou 
mos aceitar as representações feitas a esta I perdões, mandado.s de solturas e tantos ou
casa pelo dI', juiz de ~lil'eit~ d<l; comarca e ~I'os serviço,s, que são feitos pelo escrivão do 
pelo dr. promotor publIco, e mdiCarmos; rc- Jllry da capital, pOI' onde se vê que este em
presentarmos ú asscmbléa geral sobre csta pregado está em condições excepcionaes, em 
pretensão, aliás muito jus_ta. coudicões mnitodiversas das de outros escri-

VOZES :-Apoiados, muito bem! 'I vães da provinoia, 
O SIt. p, YICEYfB :·-Eu pretendia apre- Sei que isto não é razão plausivel para, 

sentar um pal'ecet' em separado, neste seu- contestaI' o parecer da com missão, 08 sem; 
tido; indicando para que esta asscmbléa flllldamentos constitucionaes; mas, nem cu 
fizesse essa rcprescntaçáo. pretendo contestai-os; entendo unicamente 

O b'lt, BENgVIDES :-Mui to bem, <[ue, por uma razão 6xcepcional de equidade, 
VOZES :-Apoiaàos, " deviamos conceder uma remuneraçãO tem-
O su, .'1', VICENTE :-Em minha intcnciío poraria, por dOUS ou trcs aunos, a este em-

tambem, por uma exccpçfio, pedir uma ·;'c- pregado, até que fosse tomada em conside
muneração tempomria para aqueIle esctivão, ração a J\OSS~t reprcsentação pela assembléa 
por dons ou trcs annos, (tté q lIe a 'tssembléa geral. .~ . . 
geral, pc!;, nossa l'cprcsenbtç[o, satisfi- O SR, A BlUNCHES :'- O nobre deputado 
zcssc esta necessidade, remunerassc melhOr comprehcnde quc as assembléas provinciaes 
aqucIIe empregado. Sei quo com cste meu não podem eonccdér favores? 
procedimento cu não marchnva estricta- O SIt. p, VICENTE :-Pois nlio, 
mente pela letra da lei; mas abria uma ex·· O SR, ,inRANCHES :-Mas, attendendo á 
eepção·por equidade, 4 casa sabe que uma eqllÍdadc, deve fazel-q~: logo, toda a vez 
J'cprcsentaçiio feita li assembléa geral, se quo hOUVCl' equicIade, revogue-se o aeto ad
der cansa a um projeeto, este terlÍ, de passar clieiona! I TIa logica Oll não ha? 
por tres discussões; isto importa demom O SR, P. VICENTE :-0 que digo f' o se
não peqlwna, de mais de lIlna sessão talvez, guinte: que desde que o empregado gerà! 
e póde assim ficaI' o caJ'go de escl'ivflo dojllry exerce attribuições que podem ser conside
impossibilitado etc scr exercido. radas provineiaes, não vejo inconveniente 

O SR, AnRANGHES :·~Bash, annex,u'-se ao algum que a assemIJléa conceda-lhe,· não 
cal'torio de hypothecas. ordenado, mas uma pequena gratificação, por 

O SR, p, VICENTE :-Não pódf~, mea col- um certo tempo, , , 
lega; por'lue o escrivão do jUl'y desta cl1pi- O SIt. VALLADÃO :-Apoiado, . 
tal tem servÍ!;os de tal nahlreza, que é isso! O Slt, P. VICENTE :-, . ,para quo o empro
absolutamente impossivel. ! g'o não tique acephalo, porque", razão apr,,-

O mou co~leg~, disse que so vagar est~ I scnta(ht pelo nobre dy"putado, de (Iue, se 
!~mprego sento lnnUmel'OS os candIdatos: e i vugar o eml?l'ego, havel'ao muItos candld!1tot, 
um engano do nobre deputado; não hão de! não se realiza; antes ficaremos ~em escl'lvão. 
apparecer candidatos porque o emprego não; E nem SCI'l' o llnico acto desta assembléa 
convida, Ü !tctual empregado ú um mo(;o rneste sentido, visto quc temos 1'01' mais de 
muito honesto, muito distincto .. , i urna vez remuncl'aclo serviços gc!~es, como 

O sn. AnRANcHES :-~áo contesto. . i nos C~':iOS de aposentadorias, auxIlIO a na-
O SR, p, VICENTE :-.", c (juntem sorVido vegaeao, e tantos outros. 

levado pela csperanqa de quo muito breve o O SR. F. ALVES :-E se a, ass~mbléa geral 
governo geral l:lllgrnental'1n :seus ordcnado~; I nüo attcndcr á nossa I'epl'cSentação? 
mas, desde que convença-se de que não O SR. P. VICENTE ;.-:-Se o governo geral não 
póde obter este uugmento, elle ueiX!lI'(l o attcndcr á nossa representação pOI' espaço 
lugar, e ninguem o reque1'cnt, de dous ou tres annos, se não ~zer aquiIlo 

AgoI'a, pergunto aiuda: esta. excepç[i.o '1ue com tanto fundamento pedimos, eomo 
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se vê do mappa dos serviços de escrivão do acôrdo com' milhares de precedentes desta 
jury, annexo ás representacões do juiz de assembléa,:, 
direito e do promotor publico desta capital, OSR, F, ALVES :-Não nesta sessão, 
nesse caso não sei qual será o recurso legal: O' SIL BENEVIDES :-Nesta sessão, na ses·, 
teremos cumprido com o nosso dever; Be os são pasFmda e crn out.rü,s. 
outros .poderes não cumprirem com o seu, Dizia eu, Sl:. presidente, qlle o meu cspi
não seremos nós a causa do mal que dali rito está perplexo, não porque eu .duvide da 
possa provir para o serviço do fôro ol'iminal. equidade da pretensão; nâo porque duvide 

Mas, isto não acontecerá; tenho fé que o da existcncia: de precedentes que tem havido 
governo não deixar" de attender á nossa re- nesta c:lsa; mas, porque na questão consti
presentação, tanto mais que a provincia de tucional, ou no modo de sua applil'ação ao 
::l. Paulo·. concorre para as rendas goraes com caso vertente, o meu espirito sente sérias 
mais de dous mil contos de réis annuaes, apprehensões, 
como se pó de vel'Íficar pelos rendimentos Eu penso que a provincia é uma pessoa 
Iiquidos da alfandega de Santos. • jurídica, e nosse cara'ctol' não póde fazer 

Em semelhllntes condições, não é de sup- aetos de caridade. R' esta doutrina nxiomati
pôr que a asse:nbléa geral se recusasse. a ea. O que se trMa de averiguar é le este 
conceder a g:atlficação <!e _um COIÜO <le réiS, acto é de caridade,' ou se nós podemos eon
ou pouco maiS, ao escnvao do ]ur,v desta, sideral-o sob outro aspecto Esta doutrina 
capl~al. . . , . _ I proclamada na discussão é . vel'dndeim ; mas 

Naotendo, porém, hdo oee~sla? de apre- não tem as consequeÍlcins que forão dcdnzi
senta! o meu,p~!ecer,dando os flmdamentos da~, porque o pl'incipio, aliás verdadeiro, 
da mmha Opllllao ; sou forçado a votar con- não tem applicacão ao caso em discussão. 
tra o parecer, salvo se houver alguma emen-, . " .' 
da no sentido de sanar os males que e?con-' ,~as, cu dISS?, ~I:. presldente, q~le e~~: 
tro, e que pretendla tomal-os em consldera- plO]e~to era equItatno, e acho ([':,e " p 
ção no meu parecer em separado; sem que, que, JllCO~Itost~velmente, o cscrlvao do ]ur::: 
no entretanto, eu pretenda contrariar, com o dcst~ capital n,,? tem emolumentos sulficlen 
meu ~oto? as doutrinas do parcce~,que julgo tos p,tra.ma~~~I-~:..dec~ntemente, "'I 
constltucmnaes; sem que, todaVia, esta ex- O suo L,ElIAO: AS~Il:n como na,) têm 
cepção de e'luidade 'possa oil'ender os prin- quasl tod?, da P~?VIl1CH',. . 
cipios legaes,assim como não tem ofi'en- O ~R. I'; :\LH;S.::-~Apolado. . .,'. _ 
dido tantos outros casos semelhantcs de O SIL. BL;>;EvIDES, I ortanto, clle n,1O ten 
auxilios a servicos de natureza "eral. Não do meIOS suflicwutes para_ pratICar o. ~eu 
vejo perigo de outros escrivães do jury dfl c.~r?o~ pede u,m~re~unc.raç,:o '1.ue o habll~te~ 

'ovincia virem tambem ped'r g 'atitica- Lsta I cm lllle I açao '~ eqmtatlva, mas os Im 
~~es ; estão em circumstancia~ div~rsas; c pugn!,d,?res della dIzem quo nã~ se Mscnt~ 
,lemais, quando o facão, a assembléa póde e e:n <h:CltO, po!qu.e o cn:prego Ú ger,ll, e o" 
deve recusar-lhes, dêsde que nesses outros dll1h~ll'oS provJll~Iaes nao ,podem ser apph= 
Ili(o concorrcm as mesmas razões que exis- c~dos R. empregos gerae". Estaé que é a 'lues 
tem em relação a este empregado. tao. , 1 " ." ,., " 

A commissão de fazenda nij,o póde con- ~ suo ? ClN:RA .-~a nós calle"amos com 
signar no orç8:l1!-ento os fundos necessarios al",umas de~~?za~ ?~aos. ". ." 
para esta gratificação sem, que preceda a ap- '" O SR, BEN.E\ IDr,;~,~ O em!lIego,'. amela qu ~ 
provação de uma lel especial. Os orçamen- "c:~I,_ 10calIsando ,.c ;:a pIo:mCla" pllde ~!_ 
tos provinciaes não podem crear empregos tmessal-a, e neste Cuso Sf.l por clla au. I 
ou gratificações. . lIado. ) .., .. '. 

O SR. ABRANCHES :-Então; não sendo ap- O su, I . EDUARDO .-ApOJ.ldo .. 
provado o parecer, tem-se de apresentar um O SIt. BENEVIDES :-Ora, os nobrcs deput.a-
projecto de lei? dos sabem que, na secretaria do governo, 

O SIl. P. VICENTE :·-Crcio que sim. I temos empre"'ado geralcolll gratificaçiio 
O SR. F. DE' OLIVEIRA :--Acho melhoI' fa- marcada por fei provincial; temos emprcsas 

zermos a representação. de navegação, que é de,in~eresse geral, sub-
O SR. P. VICENTE :-Peço desculpa. á cas~ venclOnadas. pel_a prOVJllCla; temos eIl,lpre-

Eor lhe haver tomado tempo; mas a ISS? fUi sas de eolon!saçao I~ua.Imente subvenclOn!l;
evado com o fim de dar as razões que tmha das pelos colres provJllcIaes ; temos aJnda Vl

para 'votar contra o parecer, julgando aliás garios c coadjutores, que Jlrestão serviços 
sua doutrina verdadeira. geraes e que são pagos pela provincia. 

O sr. Benevides :-Não tencionava Portanto, os precedentes da casa nao 
tomar a palavra nesta discussão; mas os autorisão hoje os escl'Upulos dos nobres de
apartes que dei ao ilIustrado deputado pelo )lutados; os nobres deputados, (!lle têm sido 
ao .districto, residente em Mogy das Cruzes, faceis em conceder 8ub_vençoes " empr~sas 
a Isto me obngão· de navegação, coloJl[saçao, () outros sel'vlços 

Eu estou perplexo no modo do votar, não geraes, não podem hoje negar este insigni
porque duvide da equidade do pedido; acho ficante auxilio, creio que de aooll, a este em
que a pretensão é equitativa, e 'lue está de pregado, 
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o SR. F. ALVES:-Isso sàoabusos, com os desenvolvimento dti interesses gomcs, dcn-
quaes não se deve argumentar.. tro do seu territorio ... 

O SR. BENEVIDES :-Por isso é que eu disse O SR. P. EDUAllDO :-Apoiado. 
que tinha minhas difliculdadeR. ,. , O sr. BENVIDES:- Nós não temos obriga-

o SR. ABRANCHES :-Mas v. exc. vota ,ão de dar gratificaç"o ou ordenado ao e8-
contra esses abusos; por conscqucnci>l, deve crivão do jury; mas .temos a faculdade de 
votar tambem contra este. dar, se pudermos e quizermos, para auxilio 

O sll.BENEVTDEs:-Talvez, no final' o no- da boa administração dajusti,~a. 
bre deputado ha de saber como eu voto.' O SR. F. ALVES :-Podemos, 'de fado; não, 

Eu, portanto, digo: a provincia não póde de direito. . '. _ . 
ter escrupulo de conceder esta insignificante 0_ Slt. BEXEVl1JllS :-~os ~ao temos ob)'[-
gratificação, quando subvenciona e gratifica gaçao d,e dar esta gratlficaçao, pOl'que o em- . 
empresas geraes: a colonisação, a llavega- prego. c geral; .mas temos a faculdade de 
cão, o culto publico, tudo isto é de interesse gratlficm;, se qlllzermos e pudermos, urlla 
geral. . vez que nf:o contrar:crrtos_ fi lei geral, e ani-

O SU. F. ALVES dá Ulll apado. memos fite fi sua execuçao. 
O SR. BEl'lEVIDIlS o-Pois. não; pois '''' lei O sr. .. P. VICENTE :-Muito bem. 

do orçamento o nobre deputado não cncon- O S}(' BENEVIDES :-Om, se o.g:overno ge-
tra congruas para o,~ parooh08 '! ... ral nao pód~, ou nao qu~r aU~lh~r um em-

(Ha diversos apa1·tes) p:eg.ado de J \,sh~a uhl ". provlllCla ; a pro-
O SR. PnESIDEN1'E :-Atteneão! VIllCla pó de fazel .. o, se qll1Zel' e pudel·. O que 
() SR. BE:-IEVIDES :-Pois os "nol,,'cs depu- cumpre sabcrmos é se nós o podemos. 

tados não têm votado subvençileslt compa- () SR. F. ALVES :-PhyslCame!'te,/.lwdemos. 
nhias de navegarão? O SR. BENEVIDES :-Ora, ate alI!, morreu 

() SR. F. AU:ES:-No i,,!c"iol' ,]a 1"'0- o Neves. (Ilisadas gera,es.) . 
vincia. O SR. F. ALVES :·-POIS admil'l1 que tendo 

O'SI<. ABllANClIllS :-Dentro dn. provincia mor~id? o Neves (1'isadas) o nobre clep\ltado 
póde, é do acto addieional. contl,nuc, entretanto, a sustentar o poder 

O s,n. BENEVIDES :-A navegaçiio inter~a phb~~~~'BENIlVIDES :-0 nobl'e deputado não 
é de Illteresse provlllelal ; mas a navegacao me q e' . ntendel' .. ól u,'t I' ule .... 
na p~ovI~c~a p ,c e~r ~ III .?re~sc gera. O SR. F. ALvgs :-0 nobre deputado está 

O SR. F.:~:VES,' .~as nós nuo ,temos. até suste.ntando doutrina contraria á que 
O SR_. BIll>EVIDES. Temos os \ apores que sustentonhontem. 

ll~VCg:tO d? .~1O de .Jan~lI:o.l!am. a.gu~l que O SR. BBNEVIDgS:- O nob:e deputado 
tem sldo~ sub,e~ .. c~~ad~s p.e~~1. l)lO~~~C!~. ainda não me o.uvh~; eu ainda não toquei 

,Osn). ALVE~. Ma, 1',u" llltues,e da na questãoconshtuclOnal. 
j110Vlllcla." "" ',. ,. O Slt. VALLADÃo:-Estimuito prevenitlo. 

O SR. BE:<EVIDES .-Lu n,lO .colou eomha- O SR. BENEVIDI!~S :-Póde-se questionar se 
tan~lo os pre~cdentes: e~tol~ dlzf)~~o q~? te- o emprego é geral em vista do aeto addicio
mos ,s~?:,enclOnado .ser~lços, .cmhOla gel aes, nal. Admittida, porém, a hypothesc de scr o 
pela ~"hdade que a pl.ovlllcla colhe delles. emprego geral, eu reeonheco que a provin-

POI tanto" se eu provM que csk. emprega- cia não tem obrigaeão de dar ordenado nem 
do, ~lIlbor~ del1.~turezag~ral,"utrll.~a ~ Pl:.o- gratificaç;io... > • 

\jn~la, a plOV1l1Cla poder" da. 11 ".lbl engao O SR. F. ALVES :-Apolado. 
pedl~a. _ ," O SR. BENEVIDES:- ,Bom, estamos de 

(Gnozao-se apa, tes.) aeórdo. 
O que qucr.o dizer é que o acto pôde ser AO'ora aJJrovincÍ>' não tendo obrigacão 

feito sem ser appllcação de direito rigoroso; tem °a fa~ul ade' po;que não ha lei algtim,; 
róde ser feito ~em .ser um aeto de ca:idaue; que prohiha. ' 
"endo l~ma ammaçao, uma su.bvençao felta Agora limito' uma vez que nlio "ontraric 
pelo co Ire provmclUl em auxIlI@ de mleres- o interesse geral, nem seus intel'esses )11'0-

. 'o geral, de acordo com os precedentes desta vinciaes. 
casa. O SI!. F. ALVES ur, 11m aparte. 

O SIto F. ALVIlS :-A cqnidado mitiga o l'i- , O SIto BENl<VIDFS :-E' doutrina orthodoxa 
~Ol' do direito; mas Uit0 faz o díl'eito. Isto é i e vürdadeira : se n~to houver eontrariedade do . '. . um aXlo~na. 0', I interesse- geral n provIneml, estamos no 

IIla dZlJersos a)J!ti'tcs.) 'nosso dil'''ito, dando gmtifica'iiio, se plldel'-
O SR. PRESIDgN:\~ :-Peço_ aos liobw8 de- mos c QUiZ81'lUOS. _ . 

putadns que não lntel'fOnlpao o orado!'- O Sll. F. ALYES: -Disc:riciollRl'iamentc, 
O SI:. BENIlVIDES :-Agol'n, V011 fúi(' a t pó de-se dar. ... 

([\lestão de direito: I O SIt. BE"EVIllES :-:\010, senhor; eu niío 
O >lcto addicional esla,belece a eompeten- contesto que o omeio de .i"stica, attenden

<:ia ineontestavel da provine;" Icgisl:!l' sob,'c do a sua naturcza, ,!cja 11m enlpl'cgo geral; 
llltel'osses provinciae.; mas o aeto addicio- isto é füm de duvIda ... 
nal não prohihe que a, provincia auxilie o I O SR. H. ALVES :-Sem duvitl>t. 

, . 
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o su. BgNl<;VIDE; ;-, •. ,Bl'\:ol a tt:..\ 1 1 } lIi odeputa. !o~, tojlno.~ UiDt curta santidlldtl do 
ao no",o direito e.cripto, ó materia que póde missão qua não temos corno (individu,) •. 
• offrer duvida, O acto IIddicionlll é Iiberri·, EI), como individuo, 80U um .. simples nihi· 
mo ; segundo".u"s disposições, "emjJr~go lidade (não apoiados) ; mas como deputado 
é proviucial; mas a leI da interpretação 1;. provincial sou um poder publico, sou um 
rnltou cs preceitos do ficto addiciolln!, es.ta- reflexo da soberania do poro, e não posso, 
belecendo C('ftas re.tricções, e turnOIl os em· portonto, trensigir com os poderes de mio 
pregos de just;ça gerac8. nha esselJeia por nenhuma consideração de 

Ora eis "que me trouxe á tribu!la. F81- interesse partir,ular ou publiCO. 
I.ndo o' nobre deputado pPia 3' di.tl icto, 'Eu, como deputado, tenho consc;encia de 
~u dl"H que, ,pela lu dalJlterprd35'ilO, 8 que UDla lei comnlum nos tiroll uma prero. 
sua doutnna u~ !D,Conle",tft'6l. :~u ve: por· gati •• , e, portanto, como deputado, não te. 
tanto, quo eu ate fUI em Fd1 aUXtIlO: E ver· nho obrigaç,ão dc respeitar essa lei, porque 
dade que o noblo ~eputado não plGCISn do i.to Reria falsear Il minha nrigem, (,luol e ft 
moeu auxd:~, ; ~!l!i, C. q~t) ('u ~ll~osto ,!:Iqer.ç~o minha oflgem '! E' o neto aàdicional; ql1Jtl 
nus debate~, e as 'ezes ~ão f·o .. so conter-rue ,é o meu evangelho? é o neto nudiciooft1. 
~em. dar um ou ou~ro aparte. ,. . Or;). fJ a'(;to adtlicional DOS deu prerogitt.ivRS 

Dls." ~n que, ."!tendendo.se a lei da_lD. que nOR furüo ~rranc.das por uma lei otdi. 
ter"retnçao, o DO,ur", deput"d~,tlllha,~azno; "aria; portanto eu, como legislador provin
p~rem quo, consldeJ,ln~o o anta "ddlclOnnl, cial. não tenho o dever de, nesta tribunA, 
nao, tInha t.od:\. a. rFlZ)~O; mas este aparte I resp-citar semelhante lei. 
eXCitOU reparo do 111.11st.~e or\ador, e parece Agora, st:' os nobres deplltados1ém con
lDesmo qllU ?lIe 9tl'Z IDculcar ter ,eu dito viccão contraria estão no seu direito se-
alguma hl'resla. Sou, portanto. obngado a O' '-n"''-'-'" ' 

J' t 'I I' "UI""" ex~ lcar e~ ~ lDm I,a suppo~tj). lcrCSlll. O ~H. A1HL\~CiIES :_ O nobf(~ dt'pntado 
. ~ntendo (Iue ~ 1.nt.erpr;~t8çno d~ aC,to :ld~ areit~rolJ nÃo 11 lei· da interpretação. 

dl~lOnal, em VI~t.\ dos. numerosos .iUl~O~ O SR. 13ENgVIDl~S :-Como deputado, não 
quo tem decorrIdo. tacitamente tem f:ldo 

fi d t t d b'd aceito. 
eon rma B, 6; por 3n 0, CVC fiel' rOCe 1 li O SR. Ann.\NCHES :-~eS8,:} caso não devo 
corno lei pel~s autoridades excctltorl\s ; mas acoital.n em, ponto alg1]m ; ma::i o nobre de
llÓ~, que Romos um corpo legisllltivo. temo~pl1tado R. tem_ nceitadJ todos 01:1 dias aqui_ 
o direito de n,lo ,eií" it· 11 doutriu" d~ lcijda O SI<. BEKI':VIDES:- Tcnl10 ~,eeitado uni. 
interpretaçilO_., 'd',' I J/ d-O"" F\. ". N'.. . Ú C6mente o act.o ad luona , • (I. 15813 que eu, 

. bIt. :', J I.VE~~.-:. ,M) i1pOlfl O. , como depl~tado proviociftl, entendendo que 
O SR. lhNEVIDbs :-.. , se, porventura, en-I I' d ' t "P' t' CC exor'OI'to'j de "llaS' t· t J 1 I . 1 t' 11 li el e In e. I e ,I <lO t '" I, 

,C.D ~~:nOSd qn~ o io(.~r'. :g'Is~a l\'O gera f triblliçÕH~ e rnutl1011 noy,.sas prerogiltiv8S. 
cXÚr 8 i ,O I1,,:~ ~UH.,~, ~ ~.trl Ulçu._eH.

p 
I não acei lo !olemell.lIlll to lei nos. P?D tos em 

o, R III .\ ,VE, d,1 U()IO a P
b
.1l't

d
", ti- que cnter.do qne vlOl?, o neto adUIClOlIRI, 

SR. ENEVIDb:S:- no re epu ai o nno 
-me entendeu. on não quer entender-me. Por conf'leqnencia, se () seto fnddicionlll 
Eu, como cidad~o, como juiz, <:O'IlG agente coul:dd.era c(~mo provinci~es. tO~(Js os em
do poder executIvo, respei.to a lei da loter preg\)~ exerClCios na proVlllcla, lllcontestn .. 
pretMção; nías corno· deputado provincial, velmente o ot'ficio de justiÇ,f!. Ó um emprcgiJ 
não a respeito Il.esta tribuna; pOSfO profligar p~ovi.ncial., e lissim f.l pretensão,em qU:st.80 
esse acto, cons!derando-o attcntaturio, em DUO e de sanplcs equldade, mas de dIreIto 
defesa dasminhas prerogativa; de dep"t., eBcripto~" ", , 
do provIncial, em defesa da .oberani, dest. O SI:. [', ALVES :-hss. dOlltnn. VBl Rer 
assemb!é.., I milito pJ'é~ada pelo~ P.sc!ivãesÓo jur}': elIes 

Portanto, qualldo DOS trabmos d" appli- ' a Ildovtaraõeomo cldadaos. 
cal' uma attribnição que o Beto l audicionul O SR. BE:-mVIDES : -- Eu, como deputadt\ 
no~ ::!eu, e que Uma lei O1'dillaria do poder provincial, suu um ho:nem, 8, como autort· 
legishtlvo nos tiruu, Cf'tou no meu direito! Jade judici:nif\ adminístr:ltív:l. ~óu outro; 
corno deputado provincial. de dizer·--o m€~ I aqui sou sohertlno: e·. desde que o governo, 
evangolh? é o.neto addicional ; a',leí da .in.! ou n. po.d~1" ll~:ji~lat~vo ger~l. u~nrpa rninl:ns 
terpret.açao fOI um abuso. que c3ta r~,"'pelt~-I attnbalçoes, cu protesto contra, e l1g~lm 
do .tnCItarn?ote pelo p.fliz. porém que não I pro~edf,ndo, e,etotl defendendo. ~\SSRB prciO
.obriga a rnJOha cou::,clenda de letl'islador! gatlvas em vista do ficto nddlcwnal. . l'or
prnviJ1ciaI. ~ . i tanto, o cmpr'úgc. BaneJo provincial. a pro .. 
Es~~ doutnna. n~o é rev0hHlÍonal'ia: eu' tensão não FÓ se fir~a na equidade, como 

concilIo os interesses de deputado com os no direito, . 
de Cioadã?, , , i O SI\. F. ,\LVES :-Em direito c1:p:icRdo 

_0 SR. }', ALVES :-Ü;3 IDtcre~8e8 díl clda-: pelo nobre deputado. 
dao devem ser communs com 09 de àeDu- O SR. BENEVIDES:- De sorte que lemos-
tado.· . lo. equi dad e ; 2° j dil'ei to, e 30, preceden tas da 

O SR. BE:'lEVIDES:- O nobre deputado ca,a. A Cll~" tem constantemente animado 
c,omprehen'je perfeitamente que nó" como i e dado s\luvenções a serviços 'de nature.~ 
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geral, desde, que delIes a provincia tire um: O parecer é das commiseões reunidas do 
reHlit.do. apontei a colonisRçr.o. '. I constituição e justiça e fazenda. Eu aceito 

O SR. F. ALVES:- Mas" colonis&ção O as conclusões da commissuo de fazenda e 
nobre deputado sabe que é um serviço cu- voto 'contra as da eommissi!9 de constitui
muJativo geral e provincial. I' ção ejustiça: 1', porque não reputo ineonsti

O SR. BENEVIDES :-S,i que a c'olonisação tuciooal a pretensão: 2", porque não be 
é de natureza e interesse geral, e que pó de .tratn de alterar a natlíreza de um e!npregú 
interessar a provinci.... . geral. não se trata de .marcar ourigatorta· 

O Sll. F. ALVES :-M.s O acto addici,ma'l mente um ordenado. nem gratificação fixa: 
declara cumulativo. mas apenas de dar uma remunera~ão com 

O SR. IlgNEVIDES :-... assim como podem caracter inteiramente precario, que Inderá 
interessar a navegação. culto, etc., a pro- ser retirada quando nós quiz<lrmos: é sim
vinci. : mas são serviços gerae., embora 10- plesmente uma anirnaçao" um auxilio vo
ca~lsados rià provincia. Juntario, discricionario, qlle damos.a um ser-

Agora vão OH nobres deputados ver a rui- viço de natureza geral, não havendo lei ai-
nha imparcialidade. guma que nos prohiba de o fazer. 

Não obstante assim pensar e poder votar M3S eu. sr. presidente, por consiJetações 
pelo projacto. todavia VotO contra pelas se- economicas, attenta a crise flnaneeira em 
guintes razões:' que estamos, pela necessidade de manter a 

O su. F. nE OL\VElRA':- En j:í esperava coherenoia do meu papel de severo defensor 
ioso.. da ecoD'Umi8, para não incorrer na 8ntipa-

O su. ALVES :-M<\ito .bem. Ihia do m.u nobre colleg', representante 
O SR. B/lNEVIDES :-Mas notem os nobres das estradas de ferro, e que me parece ter 

deputados que o faço com bastante pezar, e já dado IInl aparte, dizendo que-antes go
pór coberencia com os meus precedentes. rantir juros do qlle auxiliar e,tes empregos, 
Eu tenho sempre impuguado toda a despe- sou forçado, apezar dos impulsos do meu 
za que pólo ser adiada... cor'ação, a votar contra e.t? pretensão. 

O stL AutuNCHES :- Eu tambem encaroi VOZES :-Muito bem, muito bem. 
a questüo por esse lado. Nào havendo mais quem peça a pldavra 

O SR. BENEVJ[)ES :-..• attentas' as ciro encerra-se a discussão. . 
cumstoneias fl!l1lnceiras 'actuaes. "'6. OS-, O SR, FERREtRAALVl'.S requer -qHe a vota
tamos em época de economia severa; e eu, I ção seja moninal. 
que tenllO sempre prégado . economia. nesta A casa, sendo con8ultad~, decide aflirma-
casa,' sou' forçado " votar contra esta pre· ti vamante. 
tensão. apezar do bem que poderia resulta I·, Votão contra o par.ecer os sr •. Valladlio, 
por ser de equidado e por estas razões que Bicudo, Almeida e Silvo, Rodrigues Alve., 
tenho expondido. Zeferino, L. Alves, P. Vicente, p, Eduardo, 

Aecre,ce ainda uma consid'''''çAo, p, é que Rodrigues Ferreira, M. Atron'so e Araujo 
o quartt1W! do auxilio é muito insignificante, l~iIJeiro Filho; e a favor O" 81'S. Benevides, 
.~o duzentos ou tresentos mil réis que não Abranchos. L E,rnestp, R. Pombo, M. Fur
irillo gr. var os cofres provinciaes; mas assim I1 tado. F. de Oliveira, Celidonio, Sei pião, Lei
mesmo tenbo receio. Se eu não me tivesse tão, U. Cintra, Marques, F. Alv6", L. Si I· 
[Ironunciado systematicamente o aono pas·1 veria e Leonel. . 
sado e neste anno contra semelhantes des- i E' approvado o parecer. 
pezas; se niiotivesse tomado perante a pro-I IMPOSTO PAliA AS OBRAS DA :'''\TRIZ DE 
viu(ia o cn'mpl·omi .... so de ser cohcrente; se CAMPINAS 
n~'o fos"" opposicionista declarado e convic- Entra em diSCussão o parecer da commi.-
to; por outra, se estivesse silencioso e vo- ~ão de camaras, opinando pela audioneia da 
tasse com o coração. calava-me e votava em camara de Campinas. sobre a isenção que 
favor da p·.,tensão, por me parecer de equi. pediu o senador Francisco Antonio de Sun- . 
dade; mas não o faço paI' eoberencia e eco· za Q'lciroz. do pagamento daquelle imposto. 
nomia. e pelo receio que tenho de' nossas O sl'.'~':llla,lão :-Sr. presidente, dese· 
condescendenci •• : pois o no"'o defeito capi- jo seI· coherente com todos os meus netos 
tal é a eondescendeDcIa: se attelldel·mos ne"t" fts8embló' ; e fi este o mol.ivo por que 
hoje esta pretensão, amanhã viriio fAz,r pedi a palavra sobI'e o parecer em dÍ'cusstlo. 
igllal reclamação ·todos os escrivães do jllry A ilIustrada commissão de camaras, eu~ 
ela. provincia. e nós attenderemos, apezar vez de emittir o seu p"recer "obre a jURtiça 
de haver ditrerença de eircumstancias, por- da pretensão do sr. senadoI' Souza Queiroz. 
que o f Mo dn capital é muito maior e a vidaqllo pede isenção rio [J:tg1111ento do impo.to 
lIqui é muito mais cara. municipal estabelecido na lei n. 27 de 30 

Portanto, 'voto c3ntm o parecer da'com- de Ma'rço) de •.. ; a illustrada commissão. 
missão na parte constitucional. pela razão dig.), veio dizer-no. que deviamos ouvir. a 
rle ~Ile~ ainda quando o emprego fos"e do respeito. ti camara municipal de Campinas. 
natureza gera:, li assembléa provincial não' O SI" LFIZ Sn,VEltIO :-Sohro o allegRdo, 
Botaria despida da f.culdarla de animal' ou que nil:l vem ncompllnh!\d0 de docllmanto 
BllbveDC-ionftr laes empregoR. algqm.· 
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o suo VAl.I,ADÃO :-Permitta a illustrdda Conheço que é um desfalque para n paro· 
commissão (oisto não vai ofl'eos.) que eu chias da Conceição; ma., sr. presidente, 
descubra neste seu modo de proceder um diante da lei nito devemos recuar: niío deve· 
meio protelatorio... mos, por um acto, não direi caprichoso, abri· 

O SR. L. SILVEUIU :-Não apoiado. A com· gar um cidadão a pagar impostos a que não 
missão não tinha interesse algum DlS80. I está obrigado. . 

O SR. VALLADÃO :-Para que ouvir·se a O SII. L. SILVERIO:- Não ésó eUe quem 
camara muniáipal de Campinas sohre a pre· . paga. 
tensão do sr. senador Queiroz? i O SR. V.U.LADÃO:- Aceito o apart". ào no· 

O SI'- L. SILVERIO :-:Para termos esclore·· bre deputado; pois eu vou o!ferecar uma 
cimentoo a respeito. emenda ao parecer da com missão, par. que 

O SUo VALLADÃO: .. Será parn dizer-nos se todos 03 habitantes da parocllla de Santa 
é v.erd.deira .ou n;;o a ."ua allegaçã.o? Cruz fiquem isentos d.o pagamento desse' im· 

O SR. L. SILVER'I' :-Ninguem duvida d. P.oRto, a que nã,) cstão .obrigado •. 
sua veracidade. São estae as eonsideraçõe3 que tenh~ de 

O SUo VALLAOÃO: - ... .ou para n.o8 eseJare· razer·. . 
cer,deque 8na pretensão não é justa,não póde I E' apoiada" entra eonJunctamente em dis-
ser attendida? I>oi. o sr. senador Queiroz ou •• ;;o a seguinte . 
seria capaz de nos vir dizer uma cousa que! E~mNDASUBSTITUTiVA 
não fosse exocto, de que sua fazenda esta IN. 66 . 
na paroch'a de Santa Cruz, não sendo as· I A Rssemblén provincial dJlcretn; 
sim 1 Niio, .enhores, ist.o nã.o é possive/. Art. i.' Os mOJad0l'es da parochia de 

O SR. L. SILVERlO :-Não se duvida da pa-' Santa Cruz ficão isentos do imposto e.ta· 
lavra do br. "enador Qileir.oz. belecidu pela lei provincial n. Z7de 30 de 

O SR. VALLADÃO :-Outra razã.o: um rio. I Março de 1872.- S. R.- Valladão. 
h(Jn~ados membros da commiRs~o. de cam,,: O S". Luiz SUverin :_ Sinto, SI': pre
ras e vereador da camara mUDIclp"1 da Ci· sidente, ter de votar contra a emenda sub. 
da~e de Campinas, e póde nos dar todas as I Btitutivo que acaba do oITerccer O meu nobre 
In ormaçoe.. .. . _ I collega e a':li~o. .. 

O SR. L SILVERIO .-Mas agollt Dao estou I A commls.,o de camaras, examinando" 
lá. _ . _ I petiçiio em quo o sr. senad.or Francisc.o An-

O SUo VALLADAO :-Sr. presideute, na? ,tonio de Souza Queiroz pedejspnçiio do im
q.uero.perscrutar oe motl~o8 que determina· posto estabeleCido com 11 applicaçã.o espe
ra0 a Illuôtrada .c:,mmI9sao a m~ndar ouvir cial para a contrucção da mAtriz da fregue
a Cam.ra mUDlClpal de CamplDas: que o zia de Na'sa Senbora d.a C,nceic'o de Cllm
petici.onari,) tem toelajustiça e t.odo direi- pinas. enteni/ou conveniente .ouvir.se a ca
!o e':l -"eu favor não ha qUI.' duvidar, é de 'iDara municipal daquella cidade, não porque 
Intulçao. duvida da verd.,j0 alJegada pelo poticio· 

CIl." identico a este J'á se deu nesta .s- . n.ano ... 
sembléa, e foi decidido em fav.or daquelles O SR. VALT.\OÃO :_ Para que fim? 
que se ach,vão nas mesmas condições do O SR. L. SIl.VERIO :_ ••. como pareceu 'ao 
sr. senador Souza Queiroz. nobre deputado: mas porque (, opinião 

Em Santa Isabel estabeleceu-se uma c.-! da com missão que a aBsemuléa Il~O póde 
pit.ção para a edificaçã.o de sua matriz; crêar impo,'tos municipaes nem Bupprimil os 
posteriormente, crêou-se a parochia do Pn· sem que preceda proposta d.s Nspectivas 
trocinio: os habitantes do I\,trocinio. por camara.. . 
algum tempo, pagárão .o imposto; mas, de- E' assim que, tendo havid.o iniciativa da 
pois representár!;o para não continuar a camara de Campinas para oestab.lccimento 
pagar, visto que tinha elle uma applicaçilo doimpost.o que faz o objecto da presente 
cspecial, qual o d" ser empregad.o na cons· questão, não pó de elle ser supprimido sem 
trucçfio da matriz .te outra parecIda, qllan· iniciativa 'In me.ma camara. 
do elles tambem tinhão necessidade de cons· Como disse, a com missão não põe em du-
truir a sua, vida a allegRcão do sr. senador Qlleiroz, isto 

O SR. Blcuoo:-Permitte um aparte? é, que tem f,zenda na fl'eguezia rle Santa 
O SR. VALLADÃ0 :-Pois nlio. Cruz. etc. ; se requer a aUll1encia da cama· 
O SR. BICUDO :-Ell apresentei um proje,,· ra, é para c.onvencel-a da necessidade de 

to nesse sentido. fazendo applicar á paro<:hia alterar elsa lei, e nesse sentid.o o!fereça á ap' 
do Patrocinio o producto do imposto ali co- provação desta assemhléa um projecto iden· 
brado. tico ~o 'la" acaba de olferecér o nobl'e depu· 

O SR. VALLADÃO:- Tombem serve par" .o tado. 
caso. O que não quero é que O sr. senador Neín se diga que este expediente demor,a 
Souza Q"ciroz pague impostos especiues muito a aoluçÍlo da questno : porquanto, 
pnra a construcçào da matriz da p'\rochia da sendo .porovado o parecer hoje, póde ama
Conceiç"o. quando elle r'lside na parochi. nhã ir o ofllci .. li cama,., e terça ou quarta
de Sauta Cruz. feira l'~tar aqlJi a sua informação, vi~to 
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como o correio para 8<juella cidade é di.rio,' O sR.L. Sn.vERIO :-N~ocontesto; a minha 
". além disso 1\ camara t'uncc!ona, ardina-I questão é ,de [órma. Eu entendo necessaria 
rpunente, todas as segundas·felTas. I a proposta da cama~a; a nobre deputado en-

E.t" pequenll demora em nada póde pre- tende que um deputado póde propor a revo· 
j "dicar 8 pretensão do sr. senador Qtleiroz, gação da lei. . 
entretanto que a informação da camara póde Forão cstas. sr. presidente, as razões que 
?r!entar a ussembléa na rormaçiio do seu levárão a com missão a apre~entar este pa
JUIZO sobre o a."umpto.. recer, que eopero será approvado pela casa, 

Além disso, é idéa da com missão remetler mesmo porque de sua approvação apenas 
este negocio/ com a informação da camara, poderá resultar uma demora de poucos dias 
logo que venhão, á commis.ão de constitui- na solução da questão, demora que de modo 
ção e justiça. para 'esta dar "eu parecer a. algum póde prejudicar os interesses do sr. 
respeito, vieto como entendemos que a, senador Queiroz. 
questão é toda de direit", e a commi,ssão de Voto. pois, contra a emenda su\)stittltiva, 
camarns não tem competenci'l para tomar e continúo a sustentar o parecer. 
conhecimento de taes questõe •. E, para me- O SI'. Ulluta Cintra :-Sr. presidente, 
lhor habilitar fi commissão de constituiç.o e, sinto discordar do parecer da commissrto de 
justiça a dar um parecer justo e juridico 80- camaras, f[uando requer a audiencia da ca
bre a materi.; entendemos',de oecessidade J mara de Campinas sobre a pretencão do sr. 
int'oqoaç>io da camar.. senador Francisco Antonio de Souza Quei-

Sr. prosidente, .11 com missão uão contesta I'oz. Eu poderia, talvez, concordar com este 
aju"tiç'lda reclama~àodo sr. senador Quei- alvitre, se porventura pudessemos esperar 
roz; mas o nobre deputado qui? formar um da camara municipaI"de Campinas uma in
castello no ar para combater. formação qualquer, que não fosse de ante
, Se a comrnissa~ houvesse dito que 11 re- mão conhecida por esta casa. 
clamaç10 era injusta, tinhão lugar as oon- Além disso, seudo o nobro relator da com
siderações do nobre deputado; mas ella li missão de camaras vereador da camara de 
mitot\·.e simplesmente a pedir a audioDcia Campinas, creio que deve estnr sufllciente
da enmara municipal... 'mente habilitado para nos dar as precisas 

O SR. VALLADÃO :- Mas o que poderá di- Informações e assim não haver delonga nos 
zer a camara ? trabalhos da ca.a. 

O SR. L. SILVERW;- Pó'ie propor 11 re.. O SR. L.,SILVERW: -Este negocio. não é 
rogação da lei em relaçin nos individuos que urgente. 
"101'30 n., parochia de S.ntaCruz. O SR. U. CINTRA:-E' urgente e de sum-

O SR. VAI.I.ADÃO:- Pois 96 o imposto fói ma importancia para os parochianos da fre
rrêada para a COrlstrucção de um. matriz oa guezia de Santa Cruz, que cstão revoltados 
cidade. contra este imposto, que até certo tempo era 

() SR. L. SIl.V~RlO : - pódo propor. como que municipal e hoje deixou de ser. 
O Sll. BENEVIDES :- Trata-He de interpre- O imposto foi estabelecido s6mente para 

taçrto d'J lei. ser applicado á construcção da igreja ma-
O SR. VALL.\DÃO :.- E se e1la nun,~a pro- triz. Então, havia s6 uma freguezia e todos 

puzer ~ se aprovcitavão da mesma igreja. Desde, 
Ü SR. L. SILVEItLO :.- Poderemo" tomar porém, que houvo divisão da freguezia, é 

'alguma providencia. grande injustiça obrigar os parochianos de 
O SR. VALl.A DÃO: -- Então sflirtllo q no Santa Cruz a concorrerem directamente com 

nancn proporá. ' grandes sacrificios para a elevaçã.o de uma 
(} SR. L. SILVERIO: - Não contesto Oó prio- matriz em freguezia diversa. 

eipios juridico. '·xposto. pelo nobre deputa- Se a freguezia de Santa Cruz tivesse um 
do; mas me parece mais curial e mais legal templo decente, magestoso, a injustiça não 
que se ouça á cRmar", v,ra esta propor a seria tão clamorosa; porém, acontece justa
revogaço" da I.i noque dIZ respeito aos pa- mento o contrario. Ao passo que a matriz 
rochianos da fregue?i. de Santa Cruz. da freguezía da Conceição, uma vez tcrmi-

Com este expediente não flcão demorado.. nada, ha de ser uma das primeiras, senão a 
q ua n to mai s pl'ej udieados os intçres.es do primeira da provincia,ao passo, dil)'o,quo se dá 
sr. sen.dor Q'leiroz. e poderá ft casa dclit",- este facto na fl'eguezia da ConceIção, a maC 

rar com InAiscalma e reflexão. . triz dc Santa Cruz está em um estado las ti .. 
O SR. VALLADÃO:- E 110 entanto que' se mavel i póde ser cQmparada a um grande 

vá cobrando O imposto daque!l,"s que não rancho de nossas estradas; nem torre tem; 
>lão obri"'aclosl\ pa<>al-o : o sino ost" sustentado por quatro esteios de 

O sll."L.SII.VE~[o:- O nobre deputado madeira! . 
não póde zelar mais dG que eu do. interc. Sr. presidente, a camara de Campinas não 
ses de.ses cidddiios; pois at.é tenho amigos póde dar informação favoravel a esta preten
e parent"sna parocllla de Santa Cruz. ção; ellaestoí compromettida c por isso não 

O SI,. VAl.LADÃO:- A matriz da paroehia pó de deixar de ser contrario aos interesses 
de fhll~" CI'U" eslá cC!! ruinas . P";8 sej. ap- dos parochi~no~ de Santa Cruz. Eu sou com
plkado para el!. o imposto. , pletamcute mdIfferente ás duas paroehias, 
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nào r~5ido em nenhuma dell<l8; porém, tenho vemos em vista foi unicamente pedil' " CH
obrigncão de defender o principio de .instiga, má.ra esclarecimentos sobre á materia. 
(lue assiste aos' paroehianos d e Santa (;1"l\7., O SI:' L, SILH:RIO :-E pl"OVOCa1' inicia, 
mesmo porque estou por parte dcllr.. encar- tivn, 
;'cgado de admgar scusintcrcsscs. O SR, U, CI"Tl\,\ ,·-Esdarccimcuto8 ·que 

. O nobre relator da commissão, (tue 6 tam- 11165 todos temos, 
bem vereador da camura de Campinas, sabc O SR, CEl,IDOl'lO , -Vo~ mostrar que não 
que ella contratou a c~nst;'ucção do frontis- tem~s, 
picia da matriz por lntl: 0008000! Om, y, e,c. sabe, SI' . IH'esidente, que o im
xc sóme'nte o fl'ontispieio custa 15H: OOO~I)()O, posto em questão foi creado para o município 
']uanto não custará todo o cQrpo da ig1'cja todo, c quando então a cidade compunha-~e 
:lté s ita cond tl~ã?! ~ií.o p.ldcr:í vir :t custar I sómcntc ~te .u!n~ pa~ochia, que, posteriol'
men08 de "lO [L UO,) conto;, sendo r,~ ,'to'lu e mente, fOI cl!vldlda em dua8, 
com ella já I':;" 8~ te.m g'asto mcnQ.' de :;00 : Ora quem nos di? qu c ante8 dest .. divisão 
contos.. ,i da pal"ochi" a cam,ara não fez algum coo
. Or!l., sc',do :18:31111, poderemos dlHxar que I tra.to si(hl'c esse Imposto creado pn.rn. o 
os parochianos de Santa emz continuem municipio todo? Ninguem poderá am l'mal-o. 
por muitos annos a conCOITOt' directamentc . Como, pois, d~zer-so que a camnrn n.lll 
p"ra a coostrucção de um templo em frce:ue- póde dar escl"reci~l entos 1 Eu, 'pw não co
zia divers n ? De certo que não, nllCco nada do que ' se passa naqnc eanll\l'fi , 

Dcrnnis, a commissão, quando cxigiu in- (lue ·ni(" estou ao facto dos cont.i'oto;; feito~ 
fo rmarão da camam de Campinas, tevo, õem 1 pOI' dia., não podia deixar de dar este pare
duvidn, por fim procurar um pont9 de apoio CCl', não podia dizel', .sem mais um menOl', 
para defcnder-sc, visto como talvez n;;o se I scm esclarecimcnto algum, que se i,entassc 
achasse sufficicntcnlCnte fil'111ada... o sr. scnadm' Queiroz do pag'flmento desse. 

O SU., CELlDOXIO:- {JAva csclanleer-se. I imposto. 
O s·a. U. CesTa.\: '- ]~$\~C~ cHclal'ccirnen- O SI! . lJ. CI:";'CH:\ :-~üo isenLamo~ só-

tos, por pa1'te da cam:uu, c l'cio que sfio lnte;... mente o SI'. senador Queiroz, isentamos :l 
,'"mente de<; necessarius, porque um membro todos os l'ai"Ochial1os dc i:lanta Cruz , 
da commi,siio, tambem sendo o d" mesma O SR, CE1,IlJOC'IO :-'.las quem pcdin foi s(, 
C',amnrn, l'csidinu{) lJfJ lug'ar c eonheccndo O Sl' , senador Qll~il·OZ. 
t.udo quanto" preciso p'''''' n os informar mi- . Sendo assim, m e p .lreco Il"C o nobl'e dcpn
nuciosnmente,difip('J)S:l-n05 du oll'\'h' a'cssa I b\clQ pelo l° diRtl'iceo nenhuma razão tem 
corpornçri.o, embora impoyta.nte. . ' patH, se OppÔl' ao ,P!!. l·~ccr da comO)is~:lo. _ 

O SR. J" Sn,\'EHJO: - fl,n qUCl'l:-l fi IH' :.1 ea- Dada. egt.a explica~ao, aguardo adtSCllSHtto 
mura propJ.tZCSSC fi, rcyognç:tO da l~i. , dn ('.ft8a~ qne c:-:.pr,t'(J ~erá favol':)\' cl ao PH -

O SH. 1) , CINTIlA: - Acho de Sllmrna. JU8- rccel' . 

eoro OS sens rccurso~ ; contuluC o lmpo~to a dl7.Cl' duns palaVl'f\.s . . 
~wbsi!;ti.I' em ambas ,as fl'egu~zjaH, mf~s a I :\.~e pu'ec:ú q~w e ,~ tc lJ\'újeeto é tUD; r!l'ojcC,.h~ 
parte qu e pertenco li freguezla da Con-' de llltel'p1'ota(;>\O; o 1l1lpo~tO munr clpal 1(ll 

(~eic'tio ~ejtb applieada Ú t' c~pccb 1{(I. llmti'iz.,! Ci-jblbell'f~ido com n.pplieaeão ú.s ohras da. 
p.ml)Ora haj;t lnnis dcmôl'H. n~, sua. eOllcl,usfi,o j matriz de Campiua:;.:., nlas" foi estabclcc,ido 
f) a parte lw~teneente ú frcg'noz.ia de Santa 80b:'0 os hahitante!'; da pfl.l'ochia; por con
Cruz seja. applieada :'t c:onstl'uc~:~o de sna. ~iBquencia, parece que, desde que se dos , 
ma.triz, que pl'eºi~:l dt~ reparos impol'tn.ntes. I nwmb ron pal'te do tel'l'itm'io pára. cOIl:-:;tituh' 

Por e~tc modo, creio que a-:; tllUt~~ f"cgue- uma pitl'ochia. nO\'H, ilJSO ,il",.(' cesso 11 a obri· 
' I I' t' " 't' - I . ,' t . llaR (~Veln lça[ sa '-Wn!l :a $, pOlB n:n~ nao ! ga~:ào uO unpos n. 

,Ieyc ll~ll~fl'llil' o qlle 6 deylltm, . , Po;-tanto, me pUl'cec. 'lIW o lH'ojr:eto nrro f 
Concordando com o pl'oJel~to substItllf:.t vo, l'cvog-neii,o de lei a.ntcnol'~ nem lei nova; é 

ofl'ereciclo pelo nobre dcputadll residente na pu:'nmcntc illtc1'l11'ctaçã,o; interpretação que 
Conccic!i,Q df)~GlU\.rulho<::: tenho: entT'lJtanto; se faz. ho.i~ llutilCnt.itcn., visto COlHO a camarn 
clt; apréscntnr uma prnc~ld ! ~ : () qun í'alTt e! llllluicipnl de Campinas; me parece que não 
a.pl'n~cnt.al'ci em tempo. , I muito regularmente , t·em continuadó a co -

Eis, sr, pt'c-sidcntc, a!'n-/.i~ :t por que so u hral' o ilnposto da. pa,l'ochia desmembrada. 
levado a pl'oc-cdcl' tiest'R fÚl'lna. , n:lo lI.le : Se ndo assim, ~cndo uma Jci de itcqil'c
gui~lIdo ~elli((l pplos pl'Íncipi~s de .in , !" i L'l(~rro, tem at,; ell'"ito retl'Oacti,:o; .08. habi· 
cqlllclad,' eolore as dllnS freguezlfl.<, , tnnt.es de Santa CI'UZ têm ate dll'OltO . d" 

O SI'. Celillolllo' - - Si', pre,idellt", mtig.il~ da m,uoicipalidadede C,ampinas res' 
mcm hro da commissiio dc camam" não 1'08,,0 tltUlçao do llnpo,to '( lle lIldcvldamcnto pu
dei"xnr de dai' as l'a.zÔc~ llOJ' que aSRignci o gn rão. 
p3recer 'lue ora se discuti!, Eu não conhcço 11 qnestão, mas dos de,ba-

Jáma is tive em vista otlelld"l' 08 dil'citos tos til'ei esta conclusão: estabelece-se 11m 1m
do Sl', senador Queiroz; ' pclo contmrio, sou 1'0,5\0 llllluieip;<1 para a ~onst~ucção da ma· 
o priLJleil'o a fazer jus tiça á sua pr~tençii,:" t~lZ da parodlla de CampInas, Imposto eape: 
O que eu c o meu coHega da com mIssão t1- ctal, hnçado sobre os parochltlno3 : ora, c 
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claro) pela letra. c espiritü desté. imposto,: pag~uncnto tIo imposto, Essa, lei foi feita 
que, op~l'ado o desmernbrament~, ce~sou a I po,'_;llustraçõc~ desta assembléa, que cnten .. 
obrlgaçao dos hahltantes do terrltorlO des- i demo qUfl podHt ser pago o Imposto por ha·" 
membrad~ contrihnir'pm parft. ~ eon~tl'ue-: 'bitalltes de outra pal'ochia, visto que a ma
~:ão dessaig'l'eja, da pUl'ochia que não é mais triz era uma obra municipal. 
a sua. ! Est.e imposto tem sido geralrrHmtn a.ceito 

Se é eskt a ql1.cstfto, se é f}uestão de uil'ci- crn Campinas; ú e'Xéepçüo da reclamaçào du 
to, na.da tem que yêl' t0111 ella. a camarn. mu- senado!' l.Jueiroz, que nem mora lá., não tên1 
nicipal de Campinas, porque não tem de iu- havido queixas üe ning'uem. ' 
formar·-nOB de facto; apenas, quando se trata.r: O Sito Ij, ClN'l'UA :-Hoje tudo;; os lwhi
da cxecu~:iio desta intcl'pretaf;ão, é que se \ tantos do Hanta Cl.·u~ l'cchúnão. 
terá de vcrificar (111a08 os individuos que I· O sn. L. SU.VEIUO :-Eunào digo que 11fL1..I 
r)11)rão ou não1na pal'o"clüa de Santa Cl'uz. I ~e altere a. lei, não dig'o que () imposto (; 
-Se a questão é ue il1tol'prcta~;<to~ n nndicn- justo; o que digo é que não pouernos rcvo-· 

da. d~~ carnara.,municipalllada adianta. Diz 1 g!ll' lL Ipi 8ern proposttt da camara lnuni~ 
o projcclo: (Le,) Clpal, 

Esta, isen~ã? não Ó. uma llo\~ida,de, não é ! O SR. _ Lj. CI~TlL\ :-Podemo~ interpre!ar: 
uma. dl:3pOSl(~aO de 1131 nova, nao e uma 1'0- Osn. L. :-)ILVEIUO :-A qucstao aqui llUO 'e 
vogação do direito nstabeleeido; é interprc- de intcl'prcta~ão, é de revoga/;ão de um ar-
taçfío., ' 1 t.igo dn lei., A lei ,(lHe Cl'colÍ () imposto (', 

O sUo L. SILVli!IUO :-'l'cnl0H lüi c\prcs!';;,:, a: üe lSfyL o. 
l~.sh~rc~peito. ! () Slt. t. Cl>;1'lL\.:--EIll lEr):· n, 'lei r.l"a 

O SlL BEN~\'IDE!:i:-En w\o cOl1heeo aimuitoboa. 
{luest,fw; estou dizendo qlW dos tm'nlO::'-' em I O SR. L. SJLVEHIO :-- ... c a. lei qne ohri
que foi eolloeada. a. di8cusi5ão, ~ll infiro flue gou os ft'c~ucze:3 de Santa Cl'U~ a. pú.ga,rcm (J 

ü'at3:-se a,pena::; d~, ~IJWt ~n.tel'pl'etaçu? da. lei, ' imposto \~ fi, lei da diviS~tO das parochiaso 
O lI11posto mUllIelpal tOl estahcleCldo para O SI/. li, O"I'IL\:'- .Ihi " qlle fi,; " 

fIlZCl'°:'5ü a ma.triz, o cra pago pelos habi tau- 'abuso. 
tes da. paroehia: portanto, desmcn1bl'udo o i O 811.. L, SlLVEfUO :-Ilfas a, assClnblén. CI'(J 
~err.itorio qllC i~l'nlou a pat'ochifl, nova. de entfi.o, como agora, composta de homen,~; 
t:lanta Cruz, cessou a. ourig-ac:ío <los noyos illllstrodos e honestos. 

-" -
p~tl'oehia.no~. O qne é verdade Ú qUtl~ pttl'~t conseguil'rno~: 

Agora, pru'cúc até quo isto, qlliJ rcsultal'is: a. ,livisão das pal'ochias, nus sujeitá.mos ~, 
não sdda letra c do e~pirito da lei, l'cBultal'ie I pago'l.!' o imposto; com eS:~;J intel'cs~,e pag'amo~; 
da natureza das consas, porque os hahitan tea ;lO:OOOj; para Ulna pa.roch ia alheia! 
da. pfll'ochin. de Santa Cru!. tl~m neecs3idada O su. LEIT:\O: -O que devia se, fazel' el'(t 
de fazer soa templo, e, sujeitando-se a. úma I o seguinto: depois de eonclnic1n. a m~lb'íz 
(lLta1ichH.l(Y de ilnpostos, isto será impossh"cl. na pal'oehift. de C,tIJ1pinas, eontinuar o iln-

E, depois, $1'. prosidente, me parGce flue a posto em todo () nmuicipio.) pa~'n. eonstl'uir-~.:e 
eamal'U mllnicipaJdc Campinas não ó a lnais; n. da pUl'odüa do Saata. Cruz.-
pl'opl'in. para nos infol'rna['~ POl'IIUC, eOJ1lO ;l i O SIt. L. SE~VErno: --80[11 dnvitla;, illa~ 
8éde do Illunidpio é a parochia velha. 0.8 \'0-.) iS30 nuo Im diJ aeonteC<:lt'. 
r~H.dorcs sã.o rnai;:; intcl'cssado:-5 pela prospc- i A~sim, pois, uüo obstante aceibl1' as l'azue~ 
CIdade () brilhantismo dessa do (lUO pel,t da' expendidas pelo J1obi'c deputado quo Jl!'Gce
~lOVt~: Se a quesUi.o é de intcl'preta~[ü, (l' dou-me, voto contra o pl'ojúcto do meu ami
lnutll a nudicncia da canlal'a. go o S1'. 1,) seerctario, pelo desejo que tcnho 

P(~H' isso, voto pelo projecto, eonsidct'ando-o de que seja. ouvula a eamal'a lnunicipal de 
de Interprcta~fLO, Campinas. Sujeito-me Llnh'etanto Jt dclibr.-

.. 4) s.·. l.u~z Ni~"·el·io:·-br\ }Jl'c,':;identü, ra~ã() da ns~emhléa, que ueato sempre e re~:~ 
uao pretendIa maIS OeCtlpar n atten0a.o da, peito. 
r,u::,:[t; ma~ o ultimo discurso, proferido peJI) .~ SI" .. I;ieu.~no :;......:..:;;i·. presidente, l'cspei· 
nobre dcp~ltauo ;residente BBsta. capib.-l, olH'i- t.ando a intfmt;u.!) dos 'illuRtl'a,~lo;"j HH;mbl'o,,; 
:5'R-l1lC n dIzer aInda. duas palavras, I da (:omm!i:;.-.:;il.O de l'.arria.t'a~, ~,)gna.tarIO~ dI: 

q pl'ojccto ofreft~eido pelo meu. lU)Jll'(1tlo pal'(~l'r:'- fjlIe e;:;t.;í. em di:3cus;-;;'!.,) eonjunta" 
H,lDIg'O e collega, lo secretario, ú para revo· mente i'om o pl'ojüeto, nao possu, entro--
~IU'''SH nrna lei que estabcleecu o impost-ç;: tadto, de!xa;: de dee!anl.r-lne ennh'r! o me::;mn 
pOl'l{Ue, quando, He fez a lei que dividiu j parecer e p;:oje(jto, . ' , . 
a,q.ueHas pal'ocl11US, no seu at't. ao se dctCl'- A raz[w de pl'OnUneluJ.'-JlW (',unu'a u pl'0Jectn 
mulOU (fue continUlwa.v extensivas a todo o· e j)arct,er da eOfnrnissi)n (: norc[ue 1\110'0 dif05-1 - l , .1 o 
:n~u~icipio de C::l.lnpin~l~. H,S üisyusi<;;.6r:s ~la I pcns.avci :t a~.~licne.iu tli!' tamal'a 111Ulli;ipal 
leI que .creou a, !mpOSH;i:tO, que e a 1m un .161 dn, cldad.{! de camptna.s: porquanto na.o I:le 
de AbrIl do 1 3J"ú , aJó (j U0 :::.C eonC'lui,ssD a i tl'ata dn l'c-vog-a\:~Lo d~ u::na lei votadu. pOi 
ma~Eiz n?va da Coneei~,~·oo. ., I esta n.ssem1Jléa., t:rn vil'tuc1:? de propo~~ta ua-

.Nao (lIgo que esta ChSpOSlÇií,O i:ie,ja,lw:ita, quelln eauw'j'a; tl'ata-;.:(~ cte uma., lei que, 
~llas, o que é certo é que os habita.ntes de depois de promulgada, ç em e:xceuçüo pelat-: 
S:-un.:t Cnl'(. l;\stfi0 pOl' n:':-;,O::(J .. lei obrifJ'ados aI), ('i.l·e~P11ç:tancift''' o!.·,~~nl'l',:nt('s~ i"0rnOll-:.;e f:qm(1 
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que absurda, demandando, portanto, sómen-I' Disclt1w do "'. dr, Dcn~vides, pr<in"",ciado ,ia ' 
te uma interpretação, isto é, do modo por sessão de 18 de Fevereiro, 
que deve ser agora applicada, I " 

O~ habitantes da puroehia de Santa Cruz Osr. Uen,evi.les :-l:ic onob,'c depptlt
pagão 'impostos para screm a/lplicadol; fi do, a 'Iuem tlve a lIon"" de ouvlr, levantou 
eonstmcção da matriz. da paroc!la da Con- sua voz podel'osa, , '_ ' , 
ceição, em Campillas, O sr., ABItA"CHBS :-~ão ap0tHdo , mUIto 
.. ' I t ' b d 'd t ' fraca, ' . ' s o e um a S\1I" 0, ::;r. }ll'Csl ell · e~ se na o O '; ll ,' -r;>""_ l ·f " J _ 
mesmo que os pi\.roehiano~ de Santa Isahel, . S .l: F.~~Vll) ... ~: : .. eJ~ ac ,es.L o go 
pór exemplo, concorrerem, ou pagarem im- vemo II?PCI "ti, apez~l. ~e s~r se ,I d~!~gado. 
postos p"ra os melhoramentos dae u 11 _ leyado soment~ pela IOlça d.l convlC"tO, eu, 
trii da (; n' ',c • C, ; ! e a,ma mlsero OpposlClOrllsta, tenho o dll'Clto de scr 

l
''''ual neceos cectI'('d"Oe't ,emm 11~,~llp',n~8, quant~o igualmente aCl'editndo quando digo q'l~ falia 
'" ' Si ,L e c c:, paI a a ma rlZ d' I' '" '. - . 

da s,:!a pal'oohia, "Embora estas duas fre- em nome emml,~",~~VI(,ÇOCS:,:: ' 
g ueZlaS ilo Santa Cruz ~ fla C ,'" ,', O SR, ADRANCIIl::S, E cu o !("CllttO, 

• \, .' oncmç,\.O se.J!tQ O SR, BllNEVIDl.'..:' '- c nuo n!11 nome d-
confmantes 'omtudo '"da . d lI' t ' . -;-,' ,,,.. , -- ~ , ,c , ' c , um" ,e ,'s em paixões de OpposlclOmstas. 'lue não pene, trilo 
sua" ~,da especial c Sllas neccs;Sldodes pe- a minha almn, ' 
culIalcs, a que devem attcnder. O SI!, AnRANCHEi< ,,-,'.c.'editu, 

O quc convem, agora, iH:' pl'c:, ~dcllte, 8e- 6 SR, BENF.VIDgS :-Se o no1.)l'e deputado 
ftunuo o meu modo de pensflI',e mterpret"r levll.ntou sua voz podel'osa para defender um 
" lei, (!e modo q,~e o, l.'"rocluanos de lima amigo que, nas azas elo talento, suuiu ás al
parochla não 'seJao obngadcls a concorrer turas do poder; se o nobre deputado levan
com seus dmhelros para melho,.am~ntosde tou sua vOz poderosa par" defender" me
outl\ 'paroclll., f}uando ellcs t em Jdentlca moria de um cidadão illustl'c quej '\z na 1'e
neees, <Jade, gião dos 1ll01'to ~, eu niio vim con testaI' os 

O qlle impol'ta, )lOl'ta nto, fazermos é in- louros ela vida publica do sr. Costa PCl'cil'R, 
terpretar a lei nestc sentido, isto ô, que o nem tão pOllCO marear as glorias do respeita
,~posto courado em uma parochia tcnlm ap- ,el SI', visconde de ltaÍlna. O"luito be,n), 
phcação aos melllOl'amentos da matriz da Lcvlldo unicamente pda fOI·.;a da COII
mesma pllroehia; e pam isto eLesneccssaria sciencill,pclo respeito que tributo aos príllci
se torna a lludiencia da ,calHara mtlll'icipal; pios, foi que propuz a indicaeãoque ora se 
pO,rq,:!c não vamos, ~I'ear Impostos, nem sup- discute, ' ' •. 
prllIllr aquelles Ja creados em virtude dc Os grandes talentos, ns vozes poderosas 
proposta sua, ' s[o impotentes pal'a eSCllrecer a verdadc; aR 
, Entendo, portanto, que, em vez do !)ro- más causas, "peZA.!' dagrnndc habilidadcdos 
.Jeeto npl'esentado pelo meu honrado col ega advogados, t c, m semp"c um infeliz successo" 
o sr. l' secretario, deve "p,'esental' um Porisso, digo ,cu a8 illustrc o rarl O", que 
out,ro, declarando que <l prodllcto deste im- me precedeu na tribuna: apezar da sua e10-
posto, cobrado na parochia de Sant<t el'llZ, quc.ncia, apezar do snu talento, n"o poderá 
deve ser appheado na edificacão da matriz escurecer os mios brilhantes da verdade, que 
daquella fl'eguezia, Assim fica a lei int.C1'- hão de illulllinar" eonseicneh, desta cas"! 
pret,ada, sem prejui"o da pa~ochia da Con- La.mento que seja obl'igado a responder de 
ccição, ou de l;anta Cruz. improviso ao muito distillctoorador quc aea

ba de sentar-sc; c procurarei rcsumidamen-
Assim" SI', presidente, apresentarei um te tomar em consideraoão os >leu" argumen-

sllbstltutwO ao P"OjCCto do meu nobre col- ' ,. I l' tos, ' , 
eg" .. 0, SI', o sccl'etano, pa.." resalvarem--se Os 1I0ures deputados "iío de estaI' lcmbr~--

0' direitos das fl'eguezias, sem que vamos dos de que eu, para fundamctitar a 1'1"01'08" , 
de en~o~tro ás djSI)Osi~õ6s legisiativas que ção que enunciei, de ~er um grave att-cntado 
nos ,."d<J.o de,legls ar sobre creação ou sup- a decisão do governo imJlcl'ial c o pr?cech-' 
presslto de lmpostos, Scm proposta das cu- mcnto do ex-presidente desta provmcia, 
maras mUlllclpaes, aprascntei duas ordens de razões. 

Em vista de a!gumas observações do SI', Em primeir0 lugal', considerei 'o aeto do 
preSidente, de,clarando niio poder aceitar presidente da provincia e o do governo geral 
agora o suoshtutlvo, o sr, Bicudo desiste quanto ú fôrma 
de apresentaI-o, aguardando It oceasião op- Debaixo d eBtc ' ponto tle vista, taes actor; 
portuna, são absolutamente insustcntaveis, tanto que 

Não havendo mais quem pCSH'd a palavra, o illllstrc advogado, Itnhil como é" não tocou 
encerra-sc " ~lSCllssilo, c (; approvada a no assumpto-«Suspcn"ifo ele execução d,e 
emenda substltuhl',t do SI', Valladão, lcis pl'ovin eiae~ ,» , 

Dada a hora, o 8 1', presidente marca a_Foi este () ponto ca pital da minha indtCa
ordem do dia seguinte elevant" :t sessão ás Ç"?, porCJue cu COllSlde_l'O a ayoeação dos pa
r! horas da tarde, pels como uma susta\:Ho de laeto, como ,!ma 

I suspensão da execuçiio de leIS provlllCla~s 
-- , RancciQnaclnR, pllblicndas e em exeeução,lá 
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iniciada. Est·e é que é o ponto wpital do at- minisu'o devia solicitar do poder legislativo 
tentado. geral a revogação dessa lei. ?Ias não o fez, e, 

·0 SIt. ABItANCll BS :-Eu expliquei. se não o fe~, pergunto, poderi:t avocar pro-
O Slt. BENEVIDES ;-0 nol".c deputado IIão postas qUIJ cstàvão pendente;' de deliberação 

tocou IlMte ponto. do presidente da pl'ovinci;t, que já havia 
O SII.. AURA!<CHF.S :-Eu disse <fue ° gover- chamado concurrcnlcs, os <['",es já se linhiu> 

no geral tambem tinha proposta;; , I apresentado' 
O SR. BENEVInES :-0 nobre deput.ado 1'1'0- Senhores, não 'lucro ser ol'gão de caluln-

curou mostrar o mel'ito intrinseco <In,s deci-! n,ia~, T,lão quero ser orgão de in.inua0."íes, ; 
sOes) consIderando o~ lntel'CS~C2 g:el'a~s e mas a Imprensa da corte c a de8ta tH'o\>'lncHI 
pl'Ovinciaes; procur'ull dcmol1,tl':lr que os in- interpretarão c entendel'fio que c,tt\ boliei .. 
tCl'es.ses em questHo erão gcrae~, c, fHll' eon- tude que rnanifesttH'a. o governo g'cl'al CI'U 
scgmnte, da ord em duqucll"" 'lUIl sao da porq?e allc. favoneuyu outras pI'Opost,:srju r 
cOfl1petcllCIl1 do governo Fera! ; mas nüo ;'0- lhe tmhão SIdo aprescntad,,"! A opllllao pu
e011 nn outra 11I,<lern de eOllsi,lcJ'ft,,,,es que blica tem o direito dc suppú,·, e eu tenho" 
apresentei, exactamcnte U lIIais irll[Jortante direito de acreditar ... 
para mim, porque (I onde o n.t.t.cntníln se tor- O SR. VALLADXO :-Tarnbt~m cu. 
na manifesto. O SR. BF'Nf:V!rlES :-. , . quando ainda hoj e 

O Hr. ministro da. agl'icultul'il, Cil)l)ÜJ'fL mui- se mando' executar a lei; mas roservadamen tr
to respeitavel, embol'a de .ando.:! memoria, os ministros l'c<:ommendão ao presidente dn, 
é um estadista qúe pertcnce "po,tcl'idadc; pro"incÍ a potentados da CÓI't.c! (illui!o bera .) 
o governo pertence á nação; nfio I"" morte Eu pl'Otesto "CllÜ':t este eseandalo, porc[ue 

'quando a nação tem de julg"" lIdM [lllbli- isto li illudil''' c"nsciencia da provincIa, Isto 
coso é illudil' a mOi'Ulida,lc 11llbliea, (: uma eOIl" 

O Sl:' ADllANCHES :-Apoiad;J. - centração de pod(w que ilugn!cnti..\- H. cor~'u~ 
() SR. BENEVIDUS :-Apela ,' ',u I'Ci'pcito Ilção, qu e esmaga c escandah~:t es te palZ ' 

que tributo á memol'Ía <lo S ;' , "ic;co noc de (Muito bem,) . 
ltaúna, de quem fui nmi,O'o, "iw me jul/!,o O (l'ovcrno g'lll'alcste'lc róm de sllacompe
impossibilitado de com6' reprcsentante da tenela, avocando pl'opostasqne cst.avp,o pell 
provincia , censurar um :1(;to Stll publico, dentes de decis(\o do pl'esidcllte da provin
embora l:espeite a pureza de sua, jntençõe~. cia no 0x'Jrcicio de suas attribuições. (i]fuitu 
/ OSl'o vIsconde de !taúna commotteu um bem.) , .
~rave attentado, avocando papei, tcndentes Se a lei pl'ovineial era inconstitucional, o 

• a exec~lçho de leis provinciaes sanccionadas presidente da provincia nito devia .dar ... lhc 
epubhcadas. Esta é que íJ a questão. Pela sancção j mas, uma ver. que a sanCtlOnOu f-~ 
constituição tdo lmpcrio, 1) ministI'o n(\o tem ella nfto foi revog-ad", pelo pode\' competente, 
essa.. competencia; pelo r..eto addicional, o o governo gcnd devia dar força moral (to 
presidente tambem n:to "tem," lIcm pelas seu delegado; c, se entendia que os intere~. 
leIS ol'gamca~ de sua crcacão. sos gCl'aCfi ~ofrrifto com a execuefto dessa leI, 

,Portanto, se neste pai:, houvesse ]lrinci- ]ll'ovoeasse sua revogação pelos meios lega?s. 
pIOS e responsabilidade, U SI', Cost" Pereira, Desta m,~ncira respeitar-se-Ida todos os 111 ' 
em vez de ser promovido a. mini~tl'o d.a "agri- tc resscs , cscl'i:lo salvas as competencias de 

.cult.ur,~, deveria sei' responsabilisado peran- todos os poderes ; des ta m'tneÍl':\ não se t e 
t? o trlbunal. de ju'; tig>t pelo crinH' 'Ille pra- ria levantado. n celeuma que se levantoll, n't 
hcou. provinda, e este espirito de descent t'ahsa· 

O SIt. VALLADÃO :-:\Iuito Lem. ção, <lue é hoje o pensamento, tl nspira~:~ú 
" O M/: BEl'EV (Ug; ;-0 pl'esidenle de 1'1'0- mais importante da provincia, n(io se t el'la 
'!nela Incont.estave lm ente é lun delegado do agitado c l'evolto. 
governo ,geral, e como tal tern a faculdade Eis a razüo primftl'ia. que me levou u. eon· 

'. de sanCClOllar as decisões da a.sHcmbléa e o sideral' o procedImento do presidente da pro
dever de e~eclltal-as, uma vez.s,":ccionadas. vineia c o. do mini,stro _da agricultura COI!'O 
Quando o pl'mmlenle de ]lrOVlllcm entende .. ttentado,'l:í consbtUlcao c ao acto addlclO
'l~e as decisões da assembléa são inconve- nal; o ainda, mais, atteiüados Ú nossa sobe 
nIent?s ou in.constitucionaes, nega-1I.os a rania. O governo geral não pôde sustar a 
~~l~c<;a?" está no sel! direito, Quando uma lei cxeeu(;ão de nossa, deliberações, sem offe~
d~!en(~~ lnt~rcsses g:1I'aeS, t) _ucto ad(hr:mnal del: ~t .'$ nossa .. i pre l'og~h'ia~ ; a nossa dlgnl. 

a o l emedlO, o presIdente nao a RP" nCClOna: daae, a. nOSSa sobcnuua. 
e, Se ~1stecommette a fraqum',a, ollocrl'o.de ]~i~;L razão porque eu di sse que o Si'. José 
~~ncclOnal-a , O 'l/:tl) esü, consummado, e CIl- Ferrmndes da Co,ta Pereira tinha praticado 
d~o. ~ ~.~OVel·!10 gei:nl tt:m o podet· de pro·.~oe:H um a,~tü eondemnavd de fraqueza; ob~dccen
d a ~~:-:, ,,, ?,b'ca legl glah \'H. gera! a. J'evoga ~:fio u<! a um tclcgl'nmml\ e a ~m :\V) SO l11egal. 

es.a leI. DIgo :tclo de r.ond clll nave! fraqucza, porque , 
,,~<,,'!anto, se a ld p,'ov inci"l, <Jue aatol'i 'O ll. s c"undo a escola que ]lI'ofessu , qualquer 

eo,a estrada de 1'CI'I'O, havia. otl'cndido os agente da autoridade puhlica, desde a mais 
~n\er%ses geraes, havia otl'endido as [l"(;I'O- alta até" mais intima posi\,ao, tem a sua es

a ,1vas dos .. .lI", pod eres do l,stado, I) SI', , phera de aer,ií.o limitada ]lc!:, lei; e mesmo 
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nessa esphen' está limitada a. obccliencia i teria sido rcsponsabilisado perante os pode, 
'lue deve aos seus supcriorcH, ! res compctentes" , . 

O p,'csidente da provincia nilO é um ins- O sn, ABIL\:';CIlK' ::-!'iào apoiado, 
t:rUlnento passi\'u dOi-; capriehos ttlÍllistc-, () SU. DE:\:EVIDES :-, .. pelos attcntcLdos 
riaes, das protce~::.6es minigteriaes, do~ esr-an- que commetteu, pelf) uesrespeito ás leis da 
dltlo? ministeri"cs, das ol'dens millistcriacs! asscmbléa ])I'OYillCial) l,el.? attcntn.do {', s,ua 
(ilb/"'ltu beld.) I sohcranlfl. c pela VlO açao uo :teto addlClO-

O IH'e~idellte de pvo\'inria JlÜO é um ins-! nal e constiluiçfi.o do Imperio, que lIH"o sün 
ti'umento passivo dos conselhos da tUl.'ô::t, ú i Hc~ões, lnas realidades positiva;.;!! 
um org'ftu activo e consciente, Ó U11I orgila j 'o ~Ho VALT..\D.'.\O?- ~\poiad(J. 
flue eXCI'eita () c~~ecutn us altos pcns:nnellto~ i O Sito DLi:NEVlnEs:- Tomarei íI;.;ura. em 
({ue girão na esphel'H. da. alta admiuistra~~fto I cOIIsitiora(,P)n a 8r;;urnelltaç:io do íllllRtradn 
do Estado, assim como exeeut:t os pcnH:.i- orador sobre o Ulcrito intrin8eco da:.l deci
mentos da adrninistrai:flO ~eell11daei;t, as 'cle- sões; procurarei mpid:'Huonte cxpen~ter em 
libel'a~õu:-) das aS;3emblúas provincia,cH ; é o substancia o qne pondeJ'0i anteriormente., 
fiel executor e mantenedol' quer tla~ leis fluaodo fl.1ndrunentei minha. in\1ic'1 iJO, o 
geraes, 'luel' das leis jlrovinciacR, por ultimo darei á C:isa lima re"l'0s,a cem 

Desde que o gOYCl'no geral di\.- Illll<t ordem as minhas !ol'ças, c-xhibicdo ~:.; argumt'nto.~ 
illegal, {J homem de conscincia. uão a Cllm- que In:} lc.vao a cr~r ~ue HubElJ~t.em o.~ r:n0t!
pre; e ~e entende que () paiz está tua e~- v~~ quo tive para JU1.ga.t" que ostna d.eCl8õ~H 
tragauo que o respeito no~ principio8 ú um nao p(Hh~m f?-er :Hünlt! lltllS cm saa. lntcgfl~ 
obstaculu, tenha a. dig'nicladc, a coragem de dllde~ en:b01'1 .. em Hm oa autrü. pOlI t.:) con
~meriHcal' sua posi~::1o e deixar (lue o govcr- I tenhao dOlltnnJ\9 _e~..:actn~, n:fl~ .J,nut~I."', por 
no continue a. g'irô.Ll' na. c.~p}Jera. que lhe 8cr..,uma repr~d!Jcçao de .th l'8'lt:) rt eX:oltente. 

'aprouvol'! E.u~ "ntl'r.l,)rf!ltHlb~ ..•. tlll~a dIto. de m.;)(}.if 
.r~:m tac~ ca.:,;o~, o homeUl flue tcm dig'ni- mUlto generlCo, ql1~ eonslJerava a l~cClf'ào 

dado rompe a. solidariedade, resigna o po- do enn~cll:o. de e.~ta(h attent;lt,ona. .do:-l 
..Im' c vem para. esta l'cg'ião demoeratica de- bon~'i pnnclplO~ t~l.lJoem,' por duas consld(J
fender os interesses popularc;;; eontr~l n. Onl- rBçucs: em f~n.melro luga~, o ê/)[ls01ho d.ü 
nÍpotcnch g'overnamental! P~tlt(~D .e~ o lUlU19tr,; q\l~~ \".eL~~e:~,.lou" de:l-

. O presidente de provinda }lho é lllH manp- NUO tIllO<JO u~;ll'pa'~,l~ a~J;l?n.lçoes ~ue n~~ 
(tl1irn (t di:;poslCüo dos a~enos ministcl'iaes; ~h('.H pert.c~CJ,w. \~O.l,stlt.l!n{l? s~ OH.) POdtH 
o presincnte dc·iH'ovin~eia não ó um rxecntol' l~terpretatIVO. ~a (~J~elt?~ ~rO;lnC!,ae9:; ffe;a.. 
d? tele~sr:lmma.s, nem, de e:tl'tft~ conflden- r.,;, cc?m o ~~~cat1d~(I.! :~.3 lnt.vrr~. :~nlo~.i ~e r~)(); 
('laO" (' e"OC'I(OI' 101") (I,,'l ' I",' 0'- d, ~.cno".,o,deClIInJo(kllla.1Jpar,,(,ulf.r, , :S, ... ~ .. l 11 trl, .(,:-:; el~. I. <t,.) I ·u·- bit j - . 
dens leg:E~s e o."i·,cn~i\'as. do ooovnr'!1t) impr- v eJao os no rC9 (ep~l íl; O~.: Uf:.urrnçaoo ill-
dal ",' ter{lretando o que naQ dav,,)o lI;terprlltaf; 

(,; ., ',\ ',' o. ~ I . . '.0 mystHlcação, verdadeira 1Dj'~tincaçfl.,), deci-
E.n um p.1I:- d.L pubhcl(LtdL, cün~n () 1l~}B~ dindo dnbR.ixo da apparüuCl'\ de mtcrpre

~o, em um paIR livre corno, o n?~80, n pnwlso ~8cão! t 
;l..catal' COUl este ~,ysteJ.na. JesllltJeo de ca,t-flS Í)ccld\)m.st caS;)9 part,iculareil n'l ~'~phora 
res~1'.vada:5 e COllJI~lGnenlCs, C111 que a. l~cspon~ da comnett~'ncja, applicando O dinheiro ge-· 
snblltdn.dc do Inll11.'3tl'O Se,OB(:oíldc e so apP:l- ral ~ interpreta-se de mojo geral; mas nãd 
~ücc ~ dos agente;:;. scenndarlO~.;, qwt~Hl0 suo se intorprcta. C~lm applieação imm',~diata elll 
tra~o~, c?mo no. presente caso! (,:J{uz!u bem.) um caso partic:ubn. . 
'., J:u, p~l~. J~erslst? l~a. crcn~~n dn que o RI'. Converteu-so () jnterprei~ em cxú.:ut.or c' 
cos~: 1 CIClut, COllll~l~tt,~U. un1 a,cto n,dc_ ~ra- juiz ao mesmlJ tempo t! No f!1Ulir., eis {\ 
quez.l~ obcdceendo JLegahncl~tc.lO t··O"\ClllO pens~mento qu~ esta, na consulta {lo con· 
Ilnpanal, devolvcndo o, papcl~, 1 selho de es\.do! ! 

Un1 presidente de tlignida..de llão <:nmpl'ia. Além deste::; dereito~ da. 'deci~:1o, q !.l9. ea 
.~~, ordcln, c pedia sua demiss:To, pant que um reputo exr,rín~~ecos, aebo vidos ÍntnaROÚ<.Is 
instrulllCnto pa:;.;;;;ivo yicssc cu!npl,jl-a~ ou tambern, os quae~ consistem no seg-Hintd: 
provOGi"\.\'tt lEn eontlieto, u.cclfll'ílndo quo uà.o parte da decH-ão reprodu'!. doutriní\ já C:'i.í~·· 
(\umpl'ia. semclhanh) ordem, pOl'qun e:staY<.t tente: (; pClrtanto iontll: outri1 part3 Te:;;;· 
exercendo urna l'esolu~,~to da ussemblúa. pl'O- tringe, aU!'Iorve, usurpa attriblllçõC3 q~l<~ 
yincial; c, saerifieando~se assin1 :;lo bem dos são nos~;;ts. As us:scmbléas prcH-inciass t!HJe, 
}Jl'inciph)s, a bem de HUt\. digllidfUlc, sr.ria tirnndo-sc a justa. cODRequenciJ da deeisih\ 
abençoado pela proviuda.. do cOllsGlhi) da e~tRdo, estúo eompletarn0otG 

O su. V .... LLAD.\O :-~CSSg llfio t~n.ía. eile ... aniquiladas n~ faeul(hlde de le~islarl.ltn li 

O S!~ .. BW'H~vrj)Es :-Cl'eio; pois, que se (l. i re:-1peit.l) de e~trf.idas de f8rr~). 
, .,. 1 I 1 " • • 1 I' , , 

r\~.s}.l0l1~8J)HlüaCe co") JunCClOnUl'IOS lJun JCO~! Ant~':-l lh', d~Ulon'~tral' c~t.:B Pi'l}PV:=I(jOí.'~. 
neste l)aiz f()<:!<;:f' lll)·"~ '-"1'(["(1'" o r.'" 'o·oC· l1'Ü"l'-: "-.,, Cn"j..:i'·;,"rn ...... ·> .... \·I·'~·"n·"(>:)" (lO )li011 i!-... .;~ o . '.,~,., H" ...... ~ '-, . .:l ••• , 'J'" 1.0. <.. •. ~,.J .... ". ,.. ' ..... ~"~ .. , r. •. ' . 
lH1U4cs da C?s~,a Pereira, en1 YCZ d~; ~i~,r pl'O-llu~trado collc;:(, '., .. 
nlOVldo P. mnllstro de cstado, te na Jtt. J'cs- \) nobre d(·~nlttli:Jo porllJ01'UU que era con
jlondiclo prr:tntc a, opinião publiea do paiz! trcvoroa a cO'Dpet,cnria do poder provincial 

,·di?, Q trnn e,~.tivmatiRad() mn 111:t.s;:.n, e pUe ~ P:'\':":1 dctddir ~(lhre e:<t!"l~dn~ de fnr;'o"viHtl.,1 
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que l>cl'editavào IIns que essa competencia nad" com a legislação pc J85<! e outras ,._ 
per'encia ao poder ex"cutiv), e outros ao lativ"" a estradas de ferro, vê-se que de lia 
poder legislativo gero 1.. Em virtude desta muito o governo geral entende que toda. 
eontrovcrõia de opiniões, os RCtos legislatl- "8 estradas que, partindo de uma provincia 
vos provinciaes g'I:Haes, assim como a~ de· tendem a cornrnllflicar com 01ltrlis, ou com~ 
<Oi.Oe. e lIetos do poder executivo, nãu ti- munic&r com grandes cLntros de produccão 
nhão uma unidade de penSl;mento, haven- e portaR alf.udegados, c.entro. da gran-de 
1'10 ue;ci::ões em Bentido~ contrarios, e cou- I exportação e ímportaQ"o, que ~à'J de inte· 
/lictos de jllrisdicção_ M~s, nesta (~ontro-'lre."o do governo geral; ha muito que o go
versia de opiniõe~, neste estado de cousas, VArno ne$tas circumstaneifts entende que a 
pm '1Uí~ não havlfl umfl" fixLlade ne direito. sua competencin era incontestnvel. visto se 
I) gov<lrno gel'al prestou um relevaut," ser- tratar de c.tl'adas de interesse goraI, em 
viço, provocando do conselho de estado uma enj_ condicão roi considerada a ""trada de 
cODsultn, que deu em resu1t.~do urna re5lO- Sant'Js n .JundI8h.v, porq'J13 nu'nca se consi~ 
Inçfio c"t.belecendo uma dotltrinll {<'.,.al e del'on ,lundillhy como pontJ tel'alinal da 
'y"teruatic., de modo n cort" c<lnflictos; e,trada, u.la" como ponto intel'mediario, 
futuros, t' fi subs~ituir fl. controvcrsja de! COiuO uUla ~sc,'th para o desenvolvi monto 
doutrjna~ por um~ uniformid:ld(l d'J :-y.;-: futlll'o da Lnhl.. 
t~m". : N13~te vonto o governo g\~rlll está. de Rcür-

p ,1I·~llnto, dizia o Dobre dt!jJ!ltaJu. longe do com os principio,,", g,·~rtDd de direito ltd· 
de havul' o governo imperiai l:leuwiu:.J Cell- I ministrn.tIVG, e com o 1I0S~') dire~to mesmll 
!'I il r;!! , o sou neto era digno de louvJr, veio i positivo. 
fstabp.h"~er a ordem no muil) do châos do! . Eu Ct.::U8uro o g"ove:'u(). não purqllc en~ 
no~so ciireitq ndminiatrativo, t tenricsR~ que;4 p:-;triHLI de S .. l.utos n. Jundi:l-

Em ~€~lllldo lugar, O nobre deputado fez- h)' fosse geral; penHo que e gerlll ; atten
nos um hüsturico da questão de e~trad~~ de i dou dO-3d 50 seu am e pont,) terminal defini
ferro d.j Santo, " ,Jundiahy, de JIIIl<liahy a i tivo, eu " cen',]fO pOI' ent.oud6'- que o pm. 
e.mpinll", de C.mpin"" 110 nio-Clar-r, pllra IOllgamento "at<II'61 da eRJrada de Jundia
significaI' que (l~tas e~tradas el'HIl g"MI'l:1e~ t hy ate ()ft'jpinas f09S0 de interesse geral, 
tanto que li de S~ntos a .ltlnd!8hy foi ueere ... i ainda. ddpois da desistencia da cJrnpanhia 
bula pelo gOVCl'OO geral. e a de .IunJiahy a i Ingleza. tJ de S01' o prolongamento reforido 
Campina~ foi feita, embora por tHllfl ~ulU-1 feit.) pf:la companhin Paulista e elú virtu· 
l'anhia paulist:.. mas mediante nesistencia , de de l.,i pl'ovincial. 
dos direitos dI> companhia iogleza, e que i Eu P"""O que 'saria gel'al a eotrRda d" 
mesmo para levar-se li oU'oito o prolong-a~ ! CalDpioH~ fl() Rio~Claro), por lier urna cadê:r. 
mento d~ Campina. '0 Wo-CI."o, {'<fi pl'e- i ria do JtJnJiahy, se pOl'ventura LI compn
r:,i." dcsi,tencia da cJmpullhh Paulista e i nhia Paulista não substit~ie8e ~ companhia 
Iogl;!za, ! fngIc:!.;}, De!':de que a lel prOV1l1CU11 decrc w 

Em vistli di,to, disse o Ilobra deputadú, i ("u a estl'ada lIa Jundiuby a Campinas com 
e~tava portanto na cJn.cieneia do governo i garnnt,ia Ô" juros e que o governo geral 
g'eJ'al a. sua competencía 80tH'!! a. e~it.rUdil. 't,)ler:.}1l a lei; dosde: (]1113 a lei provincial 
porql1c era do iutcreSBo geral :.c isto esta- decretou o proiougatU;.~nto no Campions no 
va na conRciellcia da proViUC{11. t:\Oto que I R.io CbH-J com garantia de juros e que· tlJ"~~ 
fie prestou [l eR"a cou«Hção para. execuçào I :.tetos forilo sanccionadaa pelo gov·erno gc~ 
da lei, (~ o sr. CostH Pet'tl:ira prc:~tou relc- i ral; tl'UI\ VC't q!le a companhia Iogleza de~ 
.,an~cs serviços á PI'ovilleia, cooperando; tõõistiu úe l'BUS limite" de preferenciu~ seno 
~Jal'a qun se obviaHsem os elllb{J!'aço9 que do que (l prolongamento estava no interior 
huvião aiilda para a effecti\'ichde da exis- II dCHt.a plovltlcia, eru incontestavelo poder 
toncia das cQmpnnhins lngiez:t e P.ulist~_ , da províncill par .. sua 'decretaçüo e exccu-

Depois, disse Q nobre deputduo, estava i Ção, poi. nfio podia par<\r, em seu progrcs
o~arnd" em actosjti muito pOSitivos a com- 190, ante a illercill do poder !leral qU(, 
!lotou C", do governo geral "obro o as.umpto; ! provia no principio da catrada go~,"l que 
'e a provincia acquiesceu a i."o, tanto que i projectou, 
~a pre3ton a es~u condi(;ão impo~ta pura I A minha censura .está no segujut{~: o gv·· 
l~x{l·'ução da 101. nfb ;literução alguma na I vcr~lo ~oIl8entiu .. qtH1 as" lois que 'pro~ongarno 
r.ondncta do .,govel'uo, quantIo chaniou. a ! a Vla funca de Santos tOSóf:nl sanccl0uadas; 
~í os pt)pei~ p:·:ra dnr lago umn àeeiS"ão! o go·.crno deix0u que ellasfossem exocuta
I~,)m" deu? I djs, para depois leva6tar a questão-de sua 

Ei~ o ponto em qupdiv0rgiHlus; lHl $icei·! cornpetcncill e embaraç:ll' a. iniciativa pro
to como verdaelei", toda" trarJiçi10 dos fac- vincial. 
tos que n08SO collega nos expoz; farei um Parece aV: que a provinciD tinha ° direi
pequeno appendicee tirarei conclll"Oe~ di-I to ,le concluir: "Se o vosso rlelegndo sane 
versas. i I cionou e8tns leis. se vós nào promovestes a 

A f}~tradn de 8!lntos n. Jllndiahy foi doere- i Sua r'Jv'.1gaçTlO. vós rcnunciastes vosso di·· 
t<,d" pelo poder geral; e, lenJo-se "dncreto I rcito, ,ó, tolerastes que a provincia fizesse 
que autorisou este melhorameilto, cambi- , este melhoramento, porque vós não tinheis 
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tolv.z recursos nn occaaiiio c aceitastes i t08, pO"jue o governo tinha usurp"do at· 
da provincia este 8uxilio.. I tribuições nos ... \ __ limitado li nossa compe-

Mas, feita a estnda, ou om ~i8 de eOle- teneia ?onstitucional, debilitado a n0888 
~ução, ' cu nego BO governo geral a compe- soberania. Chamo a . attençiio d08 meus 
tencia de embaraçar 8 execuQão, de impe- illustres collega~ para alguns P)otos da 
dir que a provincia faça a estrada em um decisão. 
territorio, tornandc-a dependente de .ual Ante., porém. d~ o fazer, .. inda tenho aI· 
llutorisaçAo. O governo podia ter impe- I gumas cônsideraçúes a 0Pf>ôr ás 'observa
<lido, deixando de .anccioner .. lei; IDa •. I çÕe. do meu illustr.do colJega. 
üma ' vez que isso não fez, uma vez que I O meu honrado collega, na exposicilo do 
n;;o promoveu sua rcvogaç~o, consentiu qu" estado juridico dlt questão, antes dadecisã" 
ft pr3vincio a executasse, e Ilrovinci~ dir~; do conselho dc estado; me pareceu tender 
« Eu não ti,,!Ja necessidade da autori •• çAtl para a opinião dos que neg[o ás assemblér.· 
que hOjA me dai", porque lá 1\ tinhll tncita. provinciae. competencia para concederem 
tRoto que já havia dado as privideneias privilegios; considerando, que só o poder 
precisas pam eOlecuQã) da obra: a vos." executh"o tem esta. attribuic'o e os presi
intervenç"o pOItanto 6 intempestiva .. )) dentes de provincia, como seus delegados: 

Neste ponto c.tamos de acõrdo; no fUQ- pareceu-me que, na sua exposição, comquans 
do, a estra .. l. de Santos a Jundiahy, de Jun- to não se demorasse na materia revelou estl/ 
diaby a Campina. e dc . Campinas ao Rio· opinião. 
Claro, e toda direcção posterior, attendendo O SR. ABRANCHES :-Já sustentei esta opi-
ao' seus P)D tos tertninaes, mui to naturaes, nião o anno passado, nesta assembléa. 
attendenno ·aR vist •• com que foi decretaJ. O SR. BENEYIDES :-A materia, na ver
o iDlciad., é Il ma eotrl\d'l de interesse dade, é controvertida; mas cu creio que, 
geral. dentro do~ seus limites 11a!Uraes, a as.om-

Portanto, no fun ,!", nesta parte e,tatUos bléa provmcml tem o dll'eJto de concedor 
de acôrôo. A minha CjUp.stilo li no modo de privilegios, uma vez que n[o viole a lei ge-. 
obrar do governo imperi~l ; II minha ques- ral e os intcresses geraos do estado. Esta 
tão está antes no Rcto ext. inse '>") do que it~ 'facu!dade deve, entretanto, ser exercida com 
8ctO iutrins , co. · j muito criterio, e, em casos excepcionaes; 
. Mói', desde que o governo ger~llJit~ l,r0' : mas, me pare cc qlle, no acto addicional, niio 
Reg'tiu ' na cstrada geru!, que iniciou p lr ha limItAção na esphera da competencia das 
meio dacompanhill Ingleza; que as leis pro· assembléas proviuciaes pam conceder estes 
vinciaos decretarão seu prolongamento I privilegias., 
dentro dn. raia •. da provincia, e que b. ca- 'I Eu'seique fi opinião do Illustrado eoHega 
l'itn~" provinciaes estHo dispostos a exoe"lI- tem autoridade respeitaveis a seu favor. 
tor taes melhoramentos, em vista do in te- I' O SI!. F. A/.VRS ;-Porém não 6 fi mais He
reSRe d. provinci" e animação d.d" pelo guida. 
governo geral, que sonccionoll as leis pro- O SR, B~;NEVIDES: _ . .. , porque . alguns 

~ vinciaeo, faltava no governo gernl com- textos de lei podem parecer que auto ri são a 
petenci .. para avocar a si taes negocios e sllaopinião. Mas, me parece que o poder le-
para oustar ~ nctividade provinc'al.-Ri.· a gi~lativo tem fi fficul~ade ele di~pensal'"lIa. 
questão. leI, nos casos dc eqUldade e utilIdade pu-

O SR. P.. EDUARDO dá um aparte blica. Todo podeI' lcgislaivo carece deste 
O SR. BENEVIDES:- A int~rvenção do go· correctivo natural, para que possa applicar 

verno geral veio intempestiyamente, veio aos casos pal·ticulares a eqllidade, que, mui
quando o governo n1l0 tinha mais o direito tas vezes, não podia praticar-se de . outro 
de d.l-a; o governo oào devi. ter saoecio- modo. 
nado. I(,i, se a ju!g.v~ incoll.titucional; , Se, pOl'Venttlra, os principios gentes não 
e.t.Rndo .anecionada Il em via de cxccuçilo. , puderem ser app!icados em todas as situa
tinha tacitamente renl1llci~<l", t;nha 000- cGcs e cil'cllmstancias, ha necessidade de 
8entido que n provincia fiz ,.;; .,,,, não po,!ia âhrir··se a execp0il:o a el!es. Dahi deduz-se a 
lDais ca:'sar esse eon.cntimento. porque necessidade de possuirem todos os corpos 
importa.a a retirada de.,a renuncia um ti\!- j legislativos, a competencia de dispensar na 
pIo inc(lDveoiente : injustlça e illo:.:.lidade I lei, por equidade em alguns casos particula·· 
d. um !a10 e a irnpopuhrUI\,h 110 outro ; I'es. Do mesmo modo sc originou a necessl
lado. . ' I dade da cOllccssáo de pl'ivileg~os para aUlti-

Mas. cu dl8~a fiO:;; meus collegas que nta- har os caso~ em quo fo~scm lmpotentes as 
e.va • resolução do con.elho de· "sf"no, leis da livre coneurrencia para o melhora
por otltrn~ razões; disse que c,1nsideré.va 'lnento da viaçã.o. 
,lst~ deci,iio, em muitos ponto". ioutil. por · üra, se a aS$embléa provincial tem çorn
qlle não fazia mais elo que reproduzir di ·· I pct.encin para legislar sobre obms publtcas, 
reitllH já existente •. Em outro. pontos tendo por limito unicamente o interesse pro· 
eu ,wn!;idcraVR exorbitante, porq'lC o :;0- viucial: se tem competcncia. legislativa den
"erno tinha assumido competeneia que não I tro da esphera da sua competencia, que é o 
lhe per!encin natl1r~lment. ;<Jmoutros pon- ' interesse provincial, nós não podemo8 tu'ar-

. , 
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lhe a attrillUição eonge,üta a todo o po- unieo limite da nossa faculdade " o inte
,lnr legislativo, dada por todos os COI'pOS con- resse geral; desde que a cstl'ada ligaI' um" 
;;tituintcs a todos os c0"l)os constituidos, e provinda a outra, apparceo' o interesse ge
pelos publicistas, l'al. Mas, o que me parece é que, se o go-

Esta razão goraI de doutrina, ue :l.curdo vOI'no g-oral não decretou a estrada, ou não 
eoro a faculdade que tern fi. aSBcmblúa pl'O- a fez iniciar por meio~ geram; na prOVIllCIa, 
vincíal ue legislar sem limitação,C'm matúria urna vez iniciada pela pl'ovinr.ia, }Jüde H e~
de obras publicas, sall'o o limite de interes- trada ser por ella levada at.é os confins de 
se geral, lUC faz crer que o acto addicional suas raias, cabendo ao governo unicamcntn, 
deu oi assembléa provincial a faculrladc de para não ltaYCi' eonflicto do' interesses gc
conceder privileg'ios para aUel'tllra de cs.tra- raes c pl'ovineiacs, auxiliar ou SubBidial' as 
das, uma vez que ° interesse gernl não seja províncias na rcali~;lçã.o deste rnelltoramcII-
offendido, to, ~e ha nella Illterc~ses gemes, Desta 

O su. AnRANCllES :-1880 é cxncto. maneira não lia,verá confiieto, c não !=>c, im-
O SR. BE~EYIDES :-Ora, alguns espíritos pedil'lt qUf,': as pl'ovincias realizem -Beus me

entendem que, desde quo' ~e trata de uma lhommentos e tl'abalhem para o beneficio 
estrada de ferro, está sempre em jogo o in- geral. :Mas esperar a pl'ovi"nf'la a ncção do 
teresse geral, ou antes, um complexo de in- poder central ~empre para realizai' qunl
tcresses gentes. Em primeiro lugar, estú em quer cRtl'ada de ferl'o, seria entorpf'C'el' o 
jogo uma somma de intcrcsR'cs economícos. desenvolvimento da viação. 

O SR. AnUANCHES :-l~' esse a parecer do lIfas" eu dissc que queria. demollstl'H.-;· que 
conselho d'estado, na eonsulta elo conse1ho rle esta(lo tlllha-

O S1L BE):EVIDES, -Sim, senhor, os intc- se feito usurpação de attribuições nossas, 
rC~f;CS cconomicos formão no Illlporio uma A consulta chegou ÚS srgnintes eonelu-
unidade, uma certa. solidariedade, que seria sões: 
"ôta se, pOrl'entma, aB assemblt'as pro\"in- l' conclusllo, (lê), 
ciaes pudessem despo'rbr, ele modo discri- « l.a Os poderes provilleiaes são C'ompe-
danaria, a immobili!=>fl:ção dos eapitacs; a i « t.ente::; para. a eoncesRão de vias j"Pt'j'cns 
f~oncessão frequente de l)rivIlegios d.e vias ~« (lcntI'o das respectivas pl'ovineia;;;, salvo 
ferrcas pôdc determina.r uma maximn. imrllo- « havendo com fi mC~>lna dil'ec<:ão outra via 
bilisaç.ão de capitaes Ilas ;I?l'ovinsias, que ( ferrea pertencc!1.tc Ú admiI!ist1'al:,ã~) .g'.el'al 
venha pOl'turbar o systcma fll1anCell'O gernl « do Estade, ou JU estabeleCIda 0\1 !1llewda 
pelas crises commcl'ciaes que suscite. « pelo governo geral.» 

Eis um uos argumentos da escola ccntl'n.- Esta. conclusã.o est{t em rontl'adieção f:om 
lh;adora, fi que pertence a sr. visconde de a resolução que tomou o governo dando 
~itheroy, c cujo pensamento exarou na con·· autorisa~:;tO para que se fize:-3~e a. estrada de 
sulta. Campinas ao Rio-Claro; porque o governo 

Além deste interesse, que 6 reputado ge- realizou eX".ctamente o cont!'ario do qne re
ral, interesse material e economico, pois sol\""ra, porquanto, julgando ser a estrada 
que ao poder ccntral cabe urna certa ins- goral, autol'1S0U a IJI'ovincin. n. fazel-a. 
pecção sobre a jllsta applicação dos eapitaes, O govern" conSiderava ~ estrada de S.n
liprcsentão-se argumentos de ordem politic", tOM" Jl10diahy eomo e~trad" geral, inIcia
e de Ol:dem militar mesmo. _. da pelo govel'no geral: logo. a eone1nsüo. era 

A escola de centralisação pensa que as que a estrada de Campinas ao Wo-Clnro n~o 
linhas ferreas applicadas üm !)equena cir- devi" ser foita pel" provineia, mas sim 
cumscl"ipção territorial não PO( em eobril' as pelo governo geral. De sorte que a doei, 
grandes dcspczas para a sua conservação; S3.0 do govel'no( relativamente fi e~pecie, nuo 
de sorte que amda o govel'llo, pela sua tu- e.til de acOrdo com a primeira con~lusão do 
téla, póde impedir que as provincias l'eali- parecer do e(lnselho d. est.ado, 
zcrn·este melhoramento, com o fllnclalnento Parece que o g,)vornote\'t~ mrJdo~ tran€.i-
de poupar os seus capitaes. giu com o levantamento em mn~Ra da opi-

l\Ias, sem contestar, dentl'o de cert.os li- nião publica contra a sua decisão. e expe
mites, a indispensavel intérvenção dos po- diu cntno o aviso de l° de !<',>vereil'o de 1873 
deres geraes, e mesmo sem duvidar que o como um eaimaote, 
nosso syst.ema, restrietivo relativamente ,ás A eompetencia dos poderes provinciacR 
associações anonymas, púde-se prestftr ain- para concessão de vias ferrea. dentro das 
ria a fornecer argumento á escola, centrali- provincias respectivas; reconhecirJ<l pela eoo
s~dora; sem embargo de todas estas con- Bulta do conselho de estado, é II con.8.gra
slderações, cu creio que serião assumptos çilo do direito vigente exprc,so, .lá o acto 
p"ra influir na nossa eonscieneia, se tratas- addicionaLrestringill a competencia no C8S0 
semos de jwre constituendo; mas, tratando de ser a estrada de interesse geral, 
de jure constituto, não vejo no aeto addicio- Mas a estrada de interesse geral, POI" 
nallimitação que nos embarace na faeulda- ntraves~ar fi provincia, não impede que" 
de de dar privilegios, lima vez que se faça. I provincia " faça em SU,lS raias, 
d~ntro de certos limites, e niio se atacando i Entretanto, a primeira conclusão da COI1-
o IIlteres~c geral do Impcrio, Para mim o I 8\llta '\0 cqnsolhn rle csta~o restringe () po-
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der provincial, pelo simples facto de haver estado é inlltil, é rcproducção do disposto 
iniciado o governo geral uma eBtraoa na no acto addicional. Mos se os poderes pro
direcção da provincia; de sorte que, se o vinciaes não podem decretar estradas geraes 
governo geral iniciar, mas não. concluir, R podem fazer e,;:trada~ nas provinciaes, pro~ 
estrada, fica tnhíbida a provincia de fazer longando embora estradas geraes. 
a eHtrada em seu torritorio. O territorío provincial faz parte do Esta-

PortHnto, o Hvit'o de l° de Fevereiro de do e port:'\nto ~ujt:'jto á servidão parfl as 
1873 afastou-se da primeira conclusão do e"tradas do Estado. Mas, tendo a provincia 
parecer do conselho de estado, e esta con- o poder de fazer estradas em seu territorio, 
clusão em parte refuta o direito') vigente. e B. bervídão, que este presta ao Estado não· 
em parte restringe as faculdades proviu· ousta que a província faça suas estradas 
cilles arbitrariamente. de ferro FÓ pela pORsibilidade que tenha o 

2." Conclusão: !l,tado de fazer uma estrada de ferro geral 
« Os poderes provinciaes não pOCdlll con- na mesma direoção. A limitação legal das 

tratar o proldngamento de tae. estradas, faculdades provinciaes existe apenas quan
sem que tenhilO obtido tI necessaria perrnis- doa governo geral de facto realiza as estra
são do governo geral e expressa declar'a- daR de interesse geral, atravessando seu ter
çao de não pretender executar o mesmo ritorio ou partindo do seu territorio. A per
prolongamento.» missão. pois. do g9verno geral ou de.istencia 

Quando a estrada pertence á "dministra- form.l delle, como condições p.ra ·que a 
çâo geral, é claro quo o prolongamento provincia faça vias fel're8.B em seu territo
póde ser feito pelo governo geral: mas. rio, quando os poderes geraes tenhão tido a 
neste ponto, digo eu: ° goveroo não alterou lOiclativa da resolução em vias pertencen
CQnsa nenhuma u uireito existente. tes á adrniniRtraç~o do Estado, são Ínstruc-

O SR. ABRANCHES :- V. exc. recolJhece ções inconRtituciO!lae., siio absorpções dos 
que a estrada é geral... poderes provInciaes pelas faculdades do Es-

O SR. BENEVIDES: - Em certos termos tado. 
póde ser. 3' Conclusão. «No ca_o de realizarem os 
. O SI<- ABRANCHES dá outro aparte. ' poderes pruvinciaes, pelos recursos dos co-

O SR. BENEVIDES ~-O que digo é o seguin- rres das provinci •• , o prolongamento de laes 
te: quando ~ estrada pertence á adminis- estradas, o governo goraI poderá desapro
tração geral. póde se,· feita pnJo poder ge- pria:-as por utilidade publica, quando qui
ral dentro da,provincia. A estr.àa geral zer prolong-ar-lhes além da provineia.» 
póde não ser propriedade do Estado, mas Quando a provil}cia fizer os prolongamen
autorisada pelo poder gera: e feita por SJ- tos, fica o governo geral com o direito de, 
ciedade anonvma_ quando lhe aprouver, do"apropriar as Jj-

O governo c~onsentill. que o prolongarnen- nhas provinciaes. , 
to.da estrada de" Santos a Jundiahy até O SR. F. ALVES:-Isso até é da consti-
Campinas fosse feito e decretado pel •. pro- tuicão. 
vincia. A companhia Inglez. desistiu da . 6 SR. BENEVIDES:- Não quero ir para 
prefelencia que tinha para fazel-o, assim \sse,ponto, mas sim alguma eouso. 
como para o prolongamento até o Rio··CI .. õ. O SR. F. ALVES:- O nobre deputado di.
Estes prolongamentos tornarão·se provin- se que a' primeira conclusão está no .eto 
ciaes pela ncção provincial B pela inercia nddicional; eu digo que está na consti-' 
do poder geral. Em parte, a segunda con- tUlção: é tambem inutií, porque já temos lei 
clnsão não alterou o direito vigente. de desapropriação. 

O SR. ABRANCHES :-Logo, não offendeu o. O SR. BENEvIDES:- Sem duvida, quem é 
interes.es provinciaes,. que ignora que ha o direito de desapro·· 

O SR. BENEVIDES :-Perdão, a sua con'se- priar~ Se o governo não quiz estabelecer 
quencia não está comp"ehendida nas pre· uma doutrina especial sobre o caso, não pre
missas. Pois se esta decisão tem oito con- ci •• vo dizer causa alguma a este respeito. 
clusOes, e en disse: parte delhis eu aceito, O SR. F. ALVES: -E' j ustamen te o que 
parte reputo inuteis, e parte fulmino intei- eu digo. 
romente, como póde deduzir o nobre depu- . O SR. BENEVIDES ~- Ou é apenas. a con-
tado tal conolusão ? sagração desse direito geral que tem o Esto-

O nobre deputado tiróu a conclusãó de do, e então é uma inutilidade, ou contém 
uma conclusão da consulta do conselho de uma disposição nova, e nesse caso é um 
estado contra mim, mas osqueceu-se dos Mtentado. 
pontos que eu combato. . Dada a hypothese de que não se faça a 

Se a estrada pertence á administração ge- desRpropriaçan nos caso. extremos, em que 
rol do Estado. não póde absolutamente a o Estado p6de desa propriar a propriedade 
provincia resolver;· mas nisto não ha novi- da provincia, é tal resolução um attentado 
d.de, porque.) acto addicíonal contém esta ás nossas prerogativas e aos direitos da 
limitação; não temos competencia para le- provinciA; se a conclusdo refere-se aos-ca~08 
gislar sobre interesse geral. Conseguinte- extremos de utilidade e nocessid.des pubti
mentp., esta parte da decisão do conselho de ca, é uma inutilidade. 



-ll9 -

". Parece, portanto que-ou a disposição é 
inutll, ou então o governo Ql1iZ estabelecer 
um direito, es-pecilll, que é o que (!U BUppO

nho, dIreito discrieionnrio de desapropriar 
quando o governo ~e arrepender da autori· 
sação do prolongamento. 

Aqui é que está o segredo, aqui é que 
está a chave. O governo a.utorisa o prolon
gamento ; depois, qualquer interesse o faz 
arrapcnder-st1 e desa.propria ! 

Â constituiçã6 do"Imperio t"ta da desa
propriação da propriedade do cidadão. por 
exigenclas rio bem publico. por necessidade 
ou utilidade rublic",. A nossa lei civil dá ao 
poder legislativo geral o pllder de decretar 
a desapropriação por necessidade publica, e 
ao poder executivo por utilidade pl1bliea. 
Os casos de utilidade publica estão defini
dos na lei. ~h. a consulta do couselho de 
estado trata da desltproprillção da uma es
trada provincial, em favor do Estado, por 
utilidade publica, feita pelo poder execativo. 
A constituiçho não deu co· poder executivo 
tal poder; o Reto r.ddieional não o Bupporta, 
a legislação geral não O define. E' pois uma 
gran<ie vioJoncia o attrIbuto dado ao gover
no pelo conselho de estado na conclusão 3', 
que analys»mos. 

4' Conclusão.- «Compete ao poder pro
vincial dar concessões para l'amaes convcf
gentcs a taes estradas de ferro, uma vez que' 
não sejão elles subveneionados pelo Estado». 

Dc maneira que, quando as estradas não 
são subvencionadas pelo Estado, é que os 
poderes provineiacs podem dar concessão 
para ramaes! De sorte que, sempre que o es
tado subvenciona uma linha, embora provin
cial, nós ficamos com a faculdade de decretar 
ramaes paralysada! O goveruo, desde que 
subvenciona um ramal, fica com o direito de 
decretar o seu prolongamento! Ora nós te
mos a competcncia de legislar sobrc estra
das no interior da provincia: onde (. que o 
governo foi buscar na legislação geral' e na 
constituiçfio essa competcncia? 

O SR. ABRANCHES :-E' a provinci" não 
aceitar a subvenção do goveruo. Desde quc 
accita, faz cessão dos seus direitos. 

O SR. ,BENEVIDES :-Eu não cntendo que 
esteja no arbitrio do goveruo erear condi, 
çiles a faculdades estabelecidas pela consti
t1!-ição; não creio que, porque a constituição 
diZ que as estradas pertencentes ao Esta·to 

. sejão de interesse geral, esteja ao arbitrio 
do governo formar a natureza do que se cha
ma estrada pertenceu te ao Estado. 

Entende-se que as estradas pertencentes 
ao Estado O são nos limites do direito. 

Ora, se nós temos competencia sem limi" 
tação, salvo o interesse geral do Estado, para 
legislarmos sobre estradas de ferro no inte
rior da provincia, como é qne o governo, só 
em consequencia de um facto, ou de um fre
vaI' seu, que é a subvenção, em troca toma 
uma attribuição que temos, não em virtude 

de nossa vontade, mas porque nol-a dão a 
constituicão e o acto addicional ? . 

" Se é um contrato, é um contrato illegal, 
inconstitucional, porque os poderes ordina
rios não podem renunciar as faculdades 
eonstit.ueionaes. A renuncia é illegal, por
que é inconstitucional. Se não é renuncia, 
ainda é umattentado, porqllc nós tcmos 
pelo aeto addicional a fAculdade de legislar 
sobl'c estradas no 'ÍnteriOl' da pl'ovinca. 

O SR. AnRANCHES :-Mas é um direito de 
q~c !l.provincia faz cessão. Não peça a pro
VlllCla a subvenção: o govel'l)o não póde sub
vencionar contra a vontade. 

O SR. BENEVIDES :-Divirjo disto. O go
verno não póde fazer favor; quando subven
ciona um melhol'amento provincial, é levado 
pelo desejo ele promovcr interesses provin
ciaes, e quando reconhece que esta subven
<;ão não prejudica a marcha do ~el'viço geral. 
Portanto, torna-se uma quasi obrigação que _ 
alIc faz, c não' póde limitar essa obrigação, 
maxime impondo condigões que eu reputo 
inconstitucionaes, como a renuncia da fa
culdade que tcmos pelo acto addICional. 

Portanto, ~c é renuncia, os puderes geral c 
pl'ovincial obrarfto rnal, porque fazem uma 
trausac<;ão fóra d .. esphera de sua competell
cia, porque não Im lei que autol'ise a violar 
os principias constitucionaes e do acto ad
dieional. 

Portanto, em vista da conclnsITo 4'.da con
sulta referid .. , perdemos o direito de legis
lar sobre ramaes de estradas provinciaes. 

E' uma perda de direitos constitucionacs, 
limita,ão de uma faculdade que nós temos 
por uma consulta do cousclho de estado, o 
que é para mim inqualificavel! 

Diz a 5.1 conclusão: 
«Nilo póde o governo geral, em approvação 

do poder legislativo, conceder a creação e 
organisação de socierladeg anonymas para a 
construcção de estl'adas de ferro que sirvão 
a mais de uma pj'ovincia, de conformidade 
com o que dispõe o art. 2' § 2' da lei de 22 
de Agosto de 1860. » 

Não póde o governo geral, sem autorisação 
do poder legislativo, conceder a creação e 
@rganisacão de companhias. Ora, isto está 
reglllado· pela lei de 1860; não era preciso o 
conselho de ~)stado vir dizer esta novidade 
ao paiz! Quem conhece a lei de 1860 sabe 
perfeitamente que o poder executivo não 
tem compctcncia para dccretar estradas de 
ferro, assim como nunca teve desde a cons-
tituicão do Imperio. ' 

Mas vem-me ao espirito uma idéa que tal, 
vez seja a razão disto. . 

A lei de 26 de Junho dc 1852, pela qual o 
poder legislativo delegou ao governo a facul .. 
d ade de decretar estradas de ferro para di
versas provineias do Imperio. A lei que au
torisou a creacão da estrada de ferro de Pe-• d 1'0 n, em um dos seus artigos diz: . 

«Se apparecerem com{lanhias que se pro
ponhão a construil' cammhos de ferro em 



-l:W-

quacsquer outros pontos do Imperio, poder" eompetcncia do pode;' geral e,p,'ovinc;al li 
o governo igualmente eontmtar eom ellas cumulativa e se resolve pela iniciativa c 
sob as mesmas bases, sendo su bmettid08 os prestaçflo ele fundos.» 
c?ntratos á approvação do corpo· lcgisla- Toda u. estrada geral que atravessa unul. 
Ílvo.» provincia é tambemde interesse provincial. 

Eis o artigo de lei que tem servido de Mas, quo estradas eommuns são estas? 
pretexto para o governo julgar-sc compc- Parece que se 1'01'01'0 o governo úqucllascs
tente para dar privilegios; eis o artigo que tradas que,embora partao de uma provincia 
tem servido de pretexto ao govel"no para e desenvolvão-se dentro de suas raias com
contrariar as flsscmbléas pl'ovinciacs ! tudo se destinão a communicar-sc com ou-

~Ias, senho!'cs, esse artigo não se presta fi. tras, ernqnanto estão dentro das raias ela 
tão arbitraria intclligcncia. A lei de 18;',2 provincia. Dada a hypothesc de não tOl' lta
autorisou o govemo a abrir a estrada de vido por parte do governo precedeneia na 
Pedro lI. Esta estrada, pela sua natuI'cza, é confecção da estrada,.,em prestação de fundos 
geral. O poder legislativo faz suas leis Rara é competente o poder provincial. No caso 
serem entendidas convenientemente. Con- contrario é competente o poder ge,·al. 
seguintementc,é cla,'o que,qnando autorisou Mas notcm os nobres deputados qu~ a 
o governo a. fazer ig'uacs concessoes, quiz di- segunda parte da 7a conclusão da consulta 
7.er - de natureza geral. parece denotar que o conselho de estado teve 

I:::;to não pódc oft'ereccl' :t mcnOt' duvida. artrié'J'e-penseé, ainda usurpando uma nossa 
Foi uma auto ris ação que ncou para ser excl'- attribuicão, dando o caractel' de geral a uma 
cida em termos c sajcita· á approvacão do estrada;' embora de sua natureza provincial, 
corpo legislativo. - uma vez que o governo geral P"cstc fundos 

Já nl, portanto. a cas" que, de ae""do para scu melhoramento. A simples prcsta-
· ... com a lnesma. le f ~t da lei e seu espirit-o,' e eão de fundos vem tornaI' g'eral urna estrada 
eon10 systema g'el'al de nossa const-itlliç:To, de natureza provincial! ! De sorte que temos 
não se pódc dae intelligcncia contraria ílo uma natureza, por assim dizer, jurídica, 
que dou. ' uma natureza al'tificial, uma natureza nova, 

Mas vcio a legislação regulado,'" da" "s- feita pela souemha d" alto conselho de estado 
SOcülç{ões anollymas e estabeleceu os enFiOS âeste Impe'j'io ! . 
em que as associações anoIlymas podião scr O art. 8° presta-se ainda. a. uma conclusão 
autol"isatlas ]leIo governo, e arluellcs em que favoravel ao poder exccutivo e contrario aos 
dependião do corpo legislativo. podercs legislativos geral c ]J!"Ovincial. Com 

As estradas de ferro podcm scr feitas pelo effeito, a uniea limitação do grandc poder 
governo, por particulares devidamentc, nu- que chan1a. a si o podol' executivo, é a. iórma 
torisados, ou pOl' r11eio de nssocia(:ões. Ora, é da realização da estrada de ferro por asso-
claro que as associações, estando regidas ciacõcs (l,nonymas. . 
por u2ua legislaç;;o especial posterior á lei (Suando a estrada não fô,' realizada por 
de 18;)2, esta recebcu daquelIa toda a mo di- meio dc 'lssociacões anonymas, póde o poder 
Dcação compativcl para sua harmonia.' executivo dar o" privilegio. De sorte que 

Em vista do eXpORto, é claro que a :)J con - vcm e!;ta concluRào 8a encerrar ainda uma 
dusilo da consulta do conselho de estado foi restriceão ao pode,' provincial. 
uma pcrfeita inutilidade. Teullo por demais abusado da paeiencia 

Diz a 6' conclusão da consulta refedda: da c.asa (,uio apoiados); mas julguei que, não 
" Póde, porém, o governo geral conceder só por consideração ao mcu illustre collega 

a creação c organisa0ão ou incorporação de c particular amigo, como tambem para sus-
"ociedadcs anonymas para a construccão tentar minha indicação, eu era obrigado a 
de estradas de ferl"O no interio,' de uma pi'o- dizer algumas palavras. 
vincia, ou scjão provinciaes, concedidas p'e- Não tenho esperança de que minha indi
los poderes provinciaes,eu geraes,concedidas cação passe; mas peço aos meus illustces 
pelo mesmo govcmo geral, uma vczque taes collegas que fação applicação da muito salu
estradas não tenhão as garantias a que se re- tal' doutrina do illustre collcga e amigo re
fere o art. 2' da lei de 26 dc Junho de 1852.» sidente em Guaratinguetá. 

Isto é mcm declaração do dit'cito vigente. Dcmontrou o nobrc deputado que, como 
Diz a 7- conclusão: delegado do governo imperial, não tinha a 
"O govcmo geral s6 póde conccde,' estra" solidariedade complcta com seus aetos admi-

rias dc ferro geraes no interior das provin- nistrativos, e que, portanto, se vinha defen
eias, quando fôrem exclusivamente destina- der o govemo das vehemenles, aC1'irnoniosas e 
~as ao serviço da administração gcral do arduas cenSlwas por mim feitas, era lcvado 
Estado ou de interesse commum destc e das pela força de sua convicções. 
provincias, c tenhão por fim ligar os gran- Eu peco, pois, á illustrada maioria, ou 
des centros de popula\(ão aos portos mari- quasi unànirnidade dcsta casa, que se es
tImos c pORSão Ser c~nsIderados como gran- queça do sr .. Costa Pereira; que se esqueça 
des ~rt":rIas do mOVImento commercml da do governo ImperIal; que se csqueça do go
provlllcIa. . verno provincial; que não se lembre de que é 

A respeito destas estradas communs, a I governista ou opposicionista; que considere 



---121-

qlle OC\l voto nao tem signific:tg1i.o j)olitica, ' Ij o nosso Achilles, pelo talento o nprolun-
po rq\\e o nolll'c dep!'tado () acahol! dedccla- dados c. t~d :);: --: " ' " 
r;U', pn.va votal'com ~nte lra hbc rdarl~.; pO,rque , O SR. B,~ .. NI<;~ IOI':S ',- ~,\O ~e conrundn. _ 
t~ll acredito que os ll ln~t J' c;;; c conS('WHClOSOS ! O SH . A.hHANCHh~ .- .•• flss~gn.o u ur:oa m .o 
dcpnt.n.do8 da. pl'ovincia de S. Paulo, com a ÇtiO . que rcp,ut o lmpprt~ntJSSHnfl. tl que 
mflo nn. r.on~c:i p,ncia., eom () olh a r na lei e em acha-se aetu~.i1n e ntc em dlscn~~ão. 
Dens , n;tu podcrüo ubSo~H t;tm~ nV~ l'njp-itnl' n I P~l :-1\ fu~~,:me?~IlI : :l .. o nobre d el: ut~,\5 ~ (~ 
indi car·tio que anrc~entcl. (]lfUlto bC1íl!) j prolI.goll dnersos aeto:.: do r.ov~rn o protlu 

. .. . ______ __ .__ ! cia l e d,o govern o geral; proflrgou-o~-I com 
.. : . I toda (~ nerf"in, vchemeotc, acrirD on iosa-DiKcursos dos srs. lJenp,vüles e Aúrar..cJu:s: 2n·0• I ;., . 

!e~',d ().r; na stsstio de 18 de F!:"Ccret''i'fJ. I ffi fm t e ! 
E so u cu quem vem eruzar as araHS no· 

~) S ;·, neae"' ãih~:,,: - ·Sr . pre !; idnat.o, ~ bt'es dti p;l!avra eom tão bravo e d istincto 
voto C"Jntra e~ t :t pa. rte do artig·o o\ em di~ · 1 conteod or.! 
t"'u :~!õf;o . primeiro. por HiO parec.e r mate rir}! l\LI~. senhores, .E;e ea, o mais obscuro .. , 
n::va, estranha ao projoc to ; e, portnnto. as ~ i O Sl~, BENEVIDES:- Não apoiado. 
~;:lInrt ' ) p;H'~i fOl'l'ua.r uma l·e~-.n t!l~i]O di :~tin · ~ O SR . A.mU.N ClI ~S :- ., .de vossos co llega8 
eta: em 8eg-u ndo lugar, voto r-nntra, pnrque : (nao apoiados , ~'~ nh o~ h oje a~",urnir e~ta &tti
nflQ me parece de p,quid f~dH a oxIgonei:.! ti:-;- : tuue n ~t aSM;Hn b lé~ Je gi~lativa de minha 
c.::!; JlÜIJ me p1l:r{;c~e de equi . !~de ·qne c:~' ue- ; prov in c: ia ; ~c venho quebrar la~~a ~ na de. 
V;Jd o ru~ da. pr wln:!!a png . .l CfO juros ma !r,r ,J~ i fesa. d (' :-: ~cs r.c tMi tão acremente IUcre pado~. 
i~O qn'~ :f q n ~ il. !!~l qlW p!-lga U provinda. , qU:lrI- t mo reputo superior a qualquer ar: ') im .~ rnento 
d·) I! c1 e vednnL . . 1 de se rvilis.alO; e u e!-;pp.l'O q\le ersta a!il-sl3lC! bl éa 

E' uniCl-t et·;x,"!Ju!o'h ... am entc :1 ra'l~O llO equi- ! e a minha provincift far·me·hão pl~na c til, 
dade q'H! mo (;~Z vot.ar eont.r n . Verd~.dp- ~ej ;l iDt. (~ íra jU!-:tiG~L 
n'w o jU l'O Ut} ·i % fi'.") íltH10 é inferi or Ú O };u.' P. VICEN 'f'E:- E' um carater muito 
taxa g~·~ ra.l eRtauele(:ida no commerei o p:!ra i dilõltincto. (A1Ju'iados , ) 
~lA fin.:H1S ~cc.un (.ari:ls ; l!Ia~ é cert.o.qllc . a~ ·í O Slt. AURA1'\ClIE9 :- Eu assim ntio pro
ftrlíli\s d e: pri me ir a orde m obtô m rl! lIh e lfO j codo parque sej~ um d elcgallo do. go,,'er::lo. 
!Ie!!! t <n .:! d :~ j~ros es ta tJel ~:c:i d? p C! ios: b1ln cos , I pOl'que eHe ver,h~ de conrerir-me UlDa po
a qu~d, eO f~l(nuG.lmelJt~ , r ,~ g-uJa a U %· 1 !:iicao e!avada Dopalz . p:Ha a qUAl r ecoflh eça 
Orll, n:~\o B11J pal'8CO regular que o ~: devedo · rn~ 8em OR titulos precij:;os". (?:vãoapoiados.) 

I ." , ' I ' . I B E" d' Hm I" I). provlllcl:l ~e.ta:; {~ nl. O (~ ;HHH; e:.;'. p',l81·· 1 O sn, ENEVIDES:-!. mUIto 19no . . 

~~~o m~ ~ i !!- H!-~ V(J rn. I () Sft. A.nRANcHRS :- •• , venllO, senhore:.~. . , . . . .. ~.. '. . 
Oi: dc\,(:\no rc:. ou pn}\?ilH~ I!l ,~~.ao $".l!J e jt fJ~ a porqub tenho ceneZH, nntro ao m c llO ~ co n ~ 

I.'crtaf.i !": grdia'" B~l f?'vOl'da fúze ndajá mui to I vicção pt'Ofulldn. de qu e ele meuladu mi1it~o 
~ c v er ;"\~ ; : a, pl' OV lncJa t.CiU g a r,.lti tIae , tem f 'l ra7.~O (I a ju gtiça! Não entendo 11 Flolida~ 
pl'ivi!c!d n .;j; . tl~ m e:\ uteL.s ; em h m. t.ada " i riedad c gov6!"uament~l fiO ponto .dú f:i z~r 
l!;.}sSf\ ingi~l~ç:}io fi :-ice! , se pecca, é pelo I"!x. j com qUA aJ)(liquelDo~ todas 8S no~~ ft.~ opi
('.es,'o ci '.~ zê lo n~ dt~feR.n do:'! lll t e~ B~~e~ puhl.i- ~ niõ e!-4 t Eu p09~O aceitar ():; ·nctOH ge rnes. d.a 
c'J~? '3 j li!Ja nClIhama i:np0rtnnCI:i a iJ~H} r l ! H · I nd~ninif,tra(Jfio puhlica, e nuo obstf.\utfl t'e.lf'll
d~ P. p r opl'ir:~:lndt~ inlii'lidunl, qlland.o ~rn tnr 1.1:11 ou outro, 0\.1, ao menoR

1 
nã ·) a ·pplau~ 

confl ic to::I com [\ pj'!prl1d:lt!(:! p,]biiea. ! c!l l ,o. 
Por {'~ t ~. ~ rfl7,üt-:~ nH vn to r.ü nt r :t o :!rtign, . () SR. Bb:NEV lnE9 :.-Som dnvidn. , 

não iul):!'rt. nd o D(W8!?SHrh! tludqu r !' inl1 ':! ya- ' O ~n. ABHAN CHRS:-A BoUdarieclnde e n
~;1o i~o ·dlreito jú. ex ist'.mte. q!1C ofi~\! !" c('.e n i t. cn oí.Ja. de outr o modo A~ ria a SUbscfvien
prnv incia 11 8 nceu:::sa '·i:H4 /l-f Ui·:lotbH·:. ! eia, ~t eJi·l o aniquilamento <las opl oiões 

O S:~ . .i\.~;lr'éül:~:~hti.~~; ~ Sr . ~H' {~~~i t i (": e t. IJ. 1 (aj.l()ü~.do,',· : . e e ~ ! t.'}oho para mim. ql!P. fi l'orç" · 
quxndn no p:"l.r1ltlfwntn ln ;;t l.<": tf-.g:t~,\,.~\ ~ e l .10 hom (~m de es tado (~ o ~eu caract.e:-, é a 
IUOR d il.iCtlSSRl) !Dom nl1t(J~"l ;! . , eobre a. lei qu e ! !-lU~ dign ictnd p. ri e gue àC\1e zelar ainda nt'l 8 
~b(llh O ~\ri.".ileg[o qu e t i !1 b[~ ~) O~; memb;-os ! ncto~ J.~nü1 c1)cll os inh os dr flua vida, (A'pola~ 
do t!~lflam{~ntl) de nft,) sf.~ r t·Hn i~e~' !(,~"!,ld()s pDr ; (l1J .r:. \ , , . 
divida::. diz ia um Gí~ ~::1 11~ m!~ i ~l cJ·: qu sn:e~ I O i",ç::·f"·f~onto r ' l)r ~ Fl." nLI\ um jrr:;\"o i't '\nt (~ , I l'~! f" 1...1 l· , "" ........ J • ..., \; I::: '·1 .... . .!...I"_ 
e preclf\l·osorul.i) reS , o r,. ! ' . an~lie il.l; ~\ s ) a :~ .. ~; ;'p nDel 'lO altar do sllcrjfi cia . mas e Il e um riia 
C/"I.u3af5. n an\ El ~ rem d cfen d llln~, BrtO lIel~C ~ · ~~ l ! "t.' "I m" '"",,,,, "'as ,n;:". a' o <nc'",'{,' ca(l a r 
t·• . I ' ''< ~'-' ... {' ' .' (' H. ~ .f~ . .. .. , . ;10 do~ f ~rll.nrll!~ ndVfi~li !! C :-; : e ~ I: ; G (~,;t.fto por ' ., .' . , . , . 
~i [QeSjjJ~s: para defeHu c?' f um biU f.! {H~ t:! : 1! ha V:l ll , P;)! S, Hr . p :'€slde !1t ~ , dlyu:: Olo\t &!i 
' " " I'to ',-u " l"r ,\ j'U"t'f .... j·· :z ·· i_., ,. n' ,' " , "" "',1 , 1)OlU':: :U; n a!tl v-ra 9, e n tt'a.I· nn n.preclac~o dos ) , 1 . .T • • •• y .,r. I .. ·.' · ·' ~· __ '· I . ', . • l . ' 'T 
li MO ~(~ Vl'cci~ ? OftR pO~l lp'"t·,. (h~. ~ ! ·d a-vn", 110 ; r;·~ct) ~1 gno fo!"ilo i)1'1.:hallte rnell~G o~~Bnvo~~ 
prl' ~~~i~!'i o r::1 e l(l(!uen~h. , )) : \'lü?~! IPcd~ .r: cb~·~ (h· ~HI~~do .rüsld e nt~ !Je:-: t.n. 

E er li. "f"c:-dadf!: me;~ "': ::"<~ !ilJ0 1· {!t"; '; 't:··;· \ : ;i-; \:ap jtll.~ C!fHtO relo 1" n!strlcto. l'L~P\ .lllstl -
, "1 '. l'I " ""<'ll ,\,~o"ií' J "',')" T' ," V' ,1"·(', ' , 'I· ~· ~"· · " "j " " ',I f ;'····J""." '" ','" '" ., '," " ~ q t \. < ... ,'- •• ~ ... . d. , .;;\ l:' .... ~I,'.".:~ " o, • 

il~inh:1. t \t' I)~· Gn (~:l h 0 i ; ~ ! \ ~) ..;tl\ tri b llr :L :.\'lio : Camil~h aro i j)(Ji' ~ ),u· tes. S. exc. nos di s!:'r : 
- ~ .• I ~ l' o.POiafhs , I : o .:; a .... h..:. ··'H (!e l° i ) (~ ~ e \' c r ciro do COl'ft~nt.l~ 

U' ", , ,( ,.'~. ' . 1 · ,." . : • .." i '"nlJO c 13' U" ', J",' II IIO ,', " l U"",") ~_ a-o dOllS "ttC!l -, ,~ 1f1 1l1~ c;)n :, p!f.lIO:-! \.Ii· (t. ( l or ;.,~ . , r: ~ ., .. I ...,. OI"... « 

a.r,s'~Hnl)i~~. aqtidJe (1' 1-(.', r IJ \" ~l ~fün diz'!l' ,. t }tdns :í ~oberanil," da f\ s~ cll\bl~a provincinl 
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!'Iiío dutls Itttentactos 8::8 rJir~\to~ da nrovin- A lGi dn 1828. pelu neto tduiei'~)!lf.tl, nA"o 
cia d,e S. Paulo. . i foi revogada. -

Senhores, encaremos a que.stão com animo! O SH.. F. Ar.VFS :~--OJtros opinãu 2m st'n~ 
desprevenido, estudemol-a por toda, as suas: tido contrario. 
faceR; ~lhpmol8, por ,todos os ~eu~ prisr~88.! o SR. ~D!~ANCfn~s: .. - r~~a~: qun~s. erãp 
3, depoJs de um cst,uno maduro c r~fiectHlo, I essas cHtl'aQa~ que pcrtcnclaoa admlnl;;;trf\. 
HU' estou ctrto de que haveis de \'0:'1 COflvcn~ i ção geral do Estado, posto que ~~ti'Je~&em 
cer coromigo, da qUH o governo pruvin~inl, i no interior dél provinc:a? \ 
bem como o geral, n~o commettt1rf1o .. esse~! O parecer da !õ'ecção di) imppriu d;\ e()nsn~ 
uttentadoB contra n spberania da provincis, ! lho de estado, de 27 ele Setclllbro dfl 1859, 
nem contra O~fI,en3 direit.os.... 1 decl!H'ou que todas as E',8trnd':18setvj:j~s PI)I' 

O SIl. Br::-:I:;vl~)ES :-Ha de ~nr: ditficil fi) vap1f erúo c3tradas ~er{)e~~ .•. 
demon~ltf;!Ç<l'J. rHiO ob~ta.nte o ~'etl tnhmh). I O SH. BENEVIDES ua um aparte. 

O Si~. AnRANCHES:- •.• pelo (>,O:1trnrio, i O Slt. ADRA~CHES :-E a. pnrte relativo. 
t;.sárfw de um direi!;() que !he~ a:;~ist[f!. i () o li da consulta em quet'tfio~ roi ndoptlloln e tror). 
que é mH:h~, cUOlprirflo um rigoro'1.o. um scripta no aviso n. S de 4 d'J .Ltneiro dd 
santo deve,-. 11860.. 

O SR. BF.:SP'HDEs:-Nãoapoiado: .u.vre·· O sn. 1". ALvEs:-·l)outrirm müít." eom-
Ridento da provincia commettr.n um grave batic!a pela jmprcn~H. ' 
attcntado, eumprinuo o aviso do ministro I O Rn. AIlRANGHF.S :--OréJ. l'r. pre.~identf~. 
da Ilgricultura.' I já vê v. exc. e a casa que sUFcitltVil--:.e co:;
. O SUo ABRANCI-IEs:-Sr. presidente, V. exc. troversia, se as estradas de ferro p,'lino ser 
sflbe, sabe toda n a8semblé~!, qua a res- feitas por contt'ato~ celebrado3 Com a~ pro-o 

. pi.'ito da.s vias ferreas, quer da p'ro~incia i vinc!as; ou se o3s.es cODtr8to~ eriw ria ex
ela S. Panlo, que .. das outro" proVI!lCl"" do I c)uslva coropetencl" do !;'overno go('ml. 
Imporio, havia uma grande hnlbnrdia: ora i Uiversas declfli"les nntinomicas, cecisões 
O~ lJ~jv~leB'ioserfi{J c?nc~~d i " _,:.; pt:lr:> governo 1 q tJe se chocavã~, ti~ hã~. :lpparecido;.d i tferen-: 
tl~OVln~la1 ~ orft~ o ora0 ?(::;lO goverrlf) ge\'l~l. I tes estrrdas tl!l~HLO ~Idc constrUlda~, ~ra 
E 1l.~Slm que u.. BRtrncta Ingleza na prOVln I pai' cpntrata í-elto pelo governo g'f~ral, ora 
cia de 8. P!lulo f'dra noucedtJô pelo governo pelo governo proviocj,d. - ~ 
geral; á e~tl'ada de Pernambuco eú da Da·! Neste estado de cou~n~, ~uscjtca·!'le tt. 

hia, tamuom () forão.... i que,tão ela vi," ferreR do Rio-Clar". 
O SR. BENF.VlDES: - E' verdade. ! Pelo cuntrato da companhia In"Jezft ti-
O SIL AUU:\NcnEs :-••• entretanto que I rih,t, 88tH, orn virtude dfl clB.usula 43 do de

outras ha que têm sido contr3tadn~ .Ij COIH"!- i eret.o du '26 de Abril de 1856, preft~rencif.t, 
I.ruirtft~, com autorl~8ção da a~Remblô9.pro- I parI"!. o nrnlongarnonto da linha, de Jundia
vindal, polo governo d. provincia! Não hy " Cam pinos e de Campinas ao Rio

.havia uma uniformidade de \'i8ta~, e pIora CI8fO. 
firmar um" regra HXfl e inVarÜll"cJ. 8obre! QlJi1Udll ;-;:~ tet'':'~ dí-i (~,nc(lrpol't\r <I {~omp~
tão grave e melindrc~:il) assnmpto. íoi que o: nhp.\ Pntlli:<;'l_,nji,o ,:;.;-). () f,~z, !'\~nN() depois 
governo geral pr!H!nrOtl chamr..r ót ::3i n 130- ! dn 8ndjenei,1 prévin. c!<l companhia Ing-leZa. 
nhecimento dll~ ri'oprj~tas que hnviii.o sido:.:: P~~."I (~nsi: .. ti!l \~_\) ~~eu direito dI"! l):Tferen· 
nprasentndf1R para. (~On~t.l.·ncçf!o (h.- Vifl C':T~ j eí~~. }'u: i-'~)ti"\~, q!l!'J a ecn'1panhi;~ P.111liiõ.ta 
ten.' do C:unpinf\~ no Rio-Claro. (.111:;ia.rl,).) _,; i pô,!.:. -:-,,,,.!:.~,'~,,"! J n'."l ~:(~'H t !'(t h.'l.l hn'o"; ~ V. f!XC. 

Pela lei de :!B de Agof-,to de 18;,;1.'.: ,18 e~tía-] n{\() i:_~·wHa o gnmde l:::.pso d;~ ti:i~pO qUB-, 
da~ forão c18t-siHeada!-l, ~;m o ~ ~'\ cp::"} I" ~n,-1 Lkcün(~~l P.1iut(~~,; (ate t).qt.a solucüll ;,OP,'Ht'-, ~., ~, . 
tradas geraes, e~trfJ.dtH; I)ri)\,jnci:p'~, o t.sU\'!· i l~:':·:~:('. 
das municipnes. AH p,st.r~.Ü.l.'" gl~racs Cl',l() 1 TntftndG- ;;;', (;,~ ecn-:.;true6\iJ da vi:, fprrea. 
:\quellas que pertcncifio á pro\1lueia capi

1
t<1.] ! ri:) H.;r;~C)~I,\,,:. :;~l\,~::!,i";o a~ ;'lei'rnH.~ (~:fli('ul~ 

do Imperio ou :~ mais IH\ llm~ provineLJ, e: !in.]!:',,: nfio H)' :':~ita elau:'I)!a 4~~. dn cit~\do 
cruo promovida~ pelo min.Í!o;t.ro do imp(lrío : : de(;l'eto, eóm r(~h{1:!O á eompardLi~ In:~lt'7.a. 
as cstl'fl.das provinciaes. :l(jue:ia!' qn{:: e1";1o! qUH íHd.endi.l t'l' privilegio. \'inh~· .. CIl:at' 

promovidas pelo I.H~:.:.i~d~1)te d~ pr(}v}nej'~::' em 1 embarüçns pa.r!l. qne Se or~anisa~:'o um'" 
conselho, e quo .dlzmo re!3;lelt.o Un!f:Jl11fDte : nO'H). Cu n:q.l:\Uh .. l para a eon:..:trUC{;~:.J de~t;l 
~lo~\intere~se.s da pro\'inr,i:l; f\~ mllnicipR8~; c~tn!rla, como aind:l a compnnhi~'PRtllistl-l, 
tinalrnentn, ilql1ellas que pt~l'tUHr.íi'l!1 ul:.ka- \ pelo ~ Ro do art,. 1"7 do~ e~ti!.t.tlto~, nnprovfl,' 
In.rJnt~~ ai) t(~~reno de alg:,.im:.l. e:dade (H): do~ pelo decreto de 28 de ~overnbro de 18HS, 
YiJlll~ l~ 8l'i10 p'0!novi.ia:; r·elt!"l C\lmara~ lOna: tinh,l tnmbelll prefel'encia parn n eon~truC' 
nir.ipnes. : çilo deSSf~ prolongarnrnto) nrn'l velo que J\ 

O acto t.lddic!üual, em o art. JO ~ 8'), BEt~- ~ cOlnpanhii,l Ingloza desi~ti:;ú:.e, 
belecendn aB attl'ilH,içú(Hi da~l <t~·~etHtJl{~fls! Ern prir.Leiro lugar. pprtnnto. tínhamos 11 
provinci8e~. csta_tuiu qUt:l dias pndi:\o legis-; cQmpanhit\ Ing-leza ; em ~0gnndo lugar. a 
lar "obre obr •• publicas, naveo;ação e c3tra-. companhia Paulista. ' 
da~ DO interior U~\ provinein, quo nfio por-; .:\:;:sirn, q'l;~nda B') tratuu da linha ferra a 

t ']"'i! ]'J"'IOt '- t· per .pneM:sp:m a f H mlJ1t5! nlç o gMa . IJO'.S- : (e . es P, ~urgir;l(J e~ e~ r.n~ra'i·e-s; era pre~ 
tudo. Ci8~1< prt~Vi!Hncnt(>~-nuyir a companhia I~~ 
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glez<1, edepoi~ n cO(bp~r.hia P~ull~t3. i feita~ po:- contrato celebrado eom a presi~ 
To~os CA doeumentos for.'lo affcctos á dirr.c-l t.lencia.: que o governo provincial era: O nnico 
tOrJa geral. da companhil,', Ingle~a .• que, ! competente pal'a fazer e8,,~es contrnt.os ... 
~omo é f:~ 1.~J(1(}, ,tem ~ua F:e;{c na cdao\~ de i O SR. BE~EVIDES :~Ja O erão, lnàepen· 
Londres. ücallc1e lapso d" te",po decorreu i dente do parccer. . 

,sem que 110llVt!'@.e lIma. F:oluçí-lo qlln1'lur.r .. I O SR. AnRAN~;rn:s:- ... Outros íizcrfLo a 
i' Esta companhia on tendia que não se' limi·· excep()ão daquel1:1s que pertencem á adminis-
tava a ter ltma prcfcl'üncia; mas que, de di- tração gel'al do Estado... . 
reito, já tinha um privilegio. ! O SI:. BE~IW!DI<S :-Isto (, do aeto addi-

NestaH conjuncturas veiu presidir a. pro- -i cional. 
vincia de S. Paulo o sr. dt'. Josó Fernandes i O SH, ABIU1~cnES:--.,. Entendêrãooutl'oS 
(la Costa Pereira .JunÍOI'. ! que {lS vias-ferreas não podenl ser constl'ui-

Façamos-lhe plena e inteim justica. : daR ]10(' eontratos celeurados com o governo 
Sei que 8. exc. procurou por todos os meios i pl'ovinciaJ (O:itc é o pa.recer do sr. eonselheíro 

f~'l:el' com que appal'ccesse, o mais bl'eve' pos- i tSayiio Lobn-t,o): maR ~im com o govel'no gc~, 
RIVOl, uma solução a rospeito deste 3ssump- : ruI. 
to. A instancias suas, O governo g'el'nl de-) SUHciton-Re -entfio .. L {luestão: ~~c uma es
volveu os l)!lpci~, pelos quaes se dcmonstl'n- i trada, cujo privilegio fôra eonccrlido pelo gu
va que; llem 11, companhia Inglczn, nem a I vemo geC'al, mas que em uma cstl'nda pro
eompanlli:t Paulisht tinlci'lO o pret.endido pri- . vincial, podia selO prolongada .por rontl'ato 
:'ilegi.o, mas' pnicamcnte prefel'cneia 'r,m : feito eonl o gOYCI'110 l}!'ovineial, flue era. jus·. 
IdentIdade de pl'Opost:lR. ' : tarnento a questão vertente. 

Entfio o cx-president.c da provincia, o sr.. quanto (tos ramaes, Ma liquido, relativa .. 
dI'. ~,:ost~~.Pcl'cira, 'pôz fi. concurso a. obra, c i mC,ntc :í n.;;:tra"da dr. PedrDII, cuja eompa-
n(~eltou fllvr,l'Sas propostns, : nhHt. ..' , . 

Ol'a, o g'OYCl'nog'crnl tamhülll tinha reeeiJi- ~ O SR. Ih:SE\'IDES :-Eis a.hi a. questfto. 
do pt'opostas para a eonstrucqão da mc::;rnn: O su .. \ DI1A:-\CHES :-, .. hayia estabelecido 
estl'ada; ü sabendo a. altUl'a. em que RO ncha- : no seu eontl'ato, que todos os r-amacs que 
\'ão os negocios, avocou a :-;i o conhecimento! pa.rtissem <1011a, os l'amaes convergentes per
dessas propostas, bc'm como todOR o~ papeis i tcnccl'ião (c mesma companhia; porque a es
eoncernentes ao nSSllI1lpto, pelo :lVlSO de: tmü" de Pedro lI, como v, exe. salÍe, poste
la de Junho doarmo possado, . I'ioI'lnent<~ " lJUC foi ()npmp"da c ftcoll ['cr-

Era cnbl0 ministro Ih :lg"l'itultunl. lllll. t-f~ncendo :10 Estado. 
homem (In saudosa mcm·orin, e que, l.lluito i ::\Ias, rdativalnente ú estrada. de Santos n 
sábíamente,' havia. dirigido O~~ destinos da: .lulHlia,hy, ocontl'at-o rl'a omjsso~ nada s'C hfl~ 
provincia de S, Paulo, o sr. visconde Jr.: via pl'evcniclo. 
ítaúnH. (Anolad()JI.j ; Entendeu-se, por{:rn~ Hc~tc val'e~e(', que~ 
Afrceto~ os papeis relativos a e~t.n csr.rada i quanto :l!).S l'arna08-" a pl'ovincia era compc~, 

,:10 govor'no gei'al, o qnal poueo antes havia! tf:'ntc, po)' si SI), para (!nntrahu' a Rua cone-
Ig'nalmcntc a.voeado~ pai' avi.so l1e 8 de De- : tl'ue~_:,iio: lli10 a;..:~im: pOl'prn, o pl'o10np;amento 

- í',ü!llln'o (L~. L:;"il, dirigido ao presidente ue: d,l t'st!'udn., 
Mmas, a f:wnldadc Dxcluf~i\"a de decidir :-3d-: Ora, o pl'nlollg,ttn(:nt;r) da r.stl'!'tda de que 
h:-c a. eone".;ssão Je tinhas fel'Z'ea.R, qtH' (:0-: ~;I' t-t'atn~ de Campjnfl.~ ao Rio-ela}'o, et':l con
n~eça:-5sem c terminassem na nlcsrnn, pl'ovill- : :-;ideradu nOl11o uma estrada geral., . 
t:la, mas que :-5C entl'O!leHSSem em qnalqucl': O Sit, BE:\EvrriE~:-~~c~tt~ cas(~ o aviso foi 
0.(1.8 estradas de 1'01'1'0 gCl'ae~, lYlOSt.!'OU-SC eo- : um 110\'0 attentado~ porque fOI contrario fi 

herente, pi'ocuranuo e,::tnlJeler.cl' unlit norma I pl'opl'ia r('~~olllcfi() do (',orldclho de estado: se n 
eert<1, um J)l'incipio quc reg'ulasf~l: a rnn.tnl'ia, i estradado H.io-Clm'o é geral, (;omo se auto
P:l!'n. qun nitO mais continu(lss:(~ () estado du·· ! risa. () presidente da proYineia. a contl'a·· 
Vldoso. d~~ eOllsas, o caho,~, pOi' a,q:-::irn di7.r.l·~ ! tal·-a, '! ~ . 
que CXlst"m CClln l'e1u6io :i materüL . ,o SI; .. \H!L\:\"CHEf-; : ,._.Cowudel'<LVa-Re gCl'ul 

Tanto l.!lr:i<; (PW R~lscitaY:J-:-::e quc.'-Jt,i'io se a:' por :-:,:I~r o pl'olongament.o de uma "est.rada. ge
;;i;lrH;'ln dn (k;.;;i(~ (,l'a ~!.'C':':!l ou pro"ill(,j<1l.: 1':11; c 1'1)1 'por e~sa !'nzão que o governo 
IAlfln~dí8) : aV,)(~()ll :1 ;.:{ (l (',onheelH"lnuto das l'J'OIJOst3.~ 

Em t:h;~:, (·i:'(:n1n~;tnnl.:;n.~:, () 'i,l<_~ ~'~'Z () ~:'I)\ .. n,·-; qll:~ liêlV>"!!) :;-,ir1_o apl'rsentacias Ú. pl'e;;;idcncia; 
no'/ Vl'(,r(i(~()n Lan 1Y11'(',,-;,:;' d:J ('I") "'(~)[:i) r.\i::: {1.,;[It!U ck::\:'.!!O dn aVO,~:ll' ü conhcdmento du 
e~tndo, ( em vn:'d:ldn mnHo ll:minn,-:(), (~: pl'opo:..;i;l~ ("1110 nxistião lJa.l':t fi, construc~i~LO de 
que a.ppnl"l~(:eu' eom dahl. (k ;10 de SClc',dJ,'o ~ out;TS \'i::..,;-rm']'e~!s, por serem dIas eviden
do anno pa:~~~l(10, soh"e :.~,'J qnw;\ôc~; íL'OY.I:-"- ':cmcntc 1novineiae~. (ApoiadlJs.) 
t.H~n;)al;i~)otleju(; \gosto d(! Ji.{i'l. _. , Pa,J'n, r;:~tabeleecl': poi.~, cS8csprincípíos in
: N~~,":i~0 parecei' d~t:, f'8~{::j:~s do impc!'io l' ~ \'al'ia"c;:.~ qlW fodw Lí?nst~tad?s pelo pareecl: 
,!1l6itÇn. do c0l16elho de eSb!.do, é ve,",-_hÜe qnc: elas :-;eç~:ões do irnperlO e.lustl~:a. do conselho 
<11~lln,s. dos illustres conselhei!'os divcl'gÍl.'ao I de estado: de ;10 de S?t.emhl'o de 1~í2, en~ 
de OpIrllÕeS; entenclêl.'ão un!".: qnc as estnldaR : l'eSpOl:itn ns proposta:_~ imtas pelo anso de i 

_(.Iue rül'tenciào a.o:;; int3ress8::; CXclllsívarnen-! do Ag'osto de 1871, foi quP. t) governo gnr .. d 
l,p pnvat,ivos ~~~ um;:! proyin('j~,~ !)odiiíQ B"(li'; (!.1ti~ tomar f.'onhpcjrnent.o da'(lu(!~t.ft;(l., 
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Ora, o governo ql~Ç a.Si'iim pl'ocedeu, com · ! Affü~:o:. l J) P. E~y.ji : l , ZM\11'!tW, F. ti:! Oli v f·i ~ 
prchende v. cxc., que teve em vü;t~L estabc-I rn. V. Vi<!cntl~. IL FI~J"·l:ira. e .AJ :ltlj. J a. 
lecer pl'iocipios iuvariaveis, UOI'mas ITIlliti s- , FiJh-) ; ê~H,a~ :i :~ "' f:', if! parí.i('ipa~ :! n c.;; ft,:\iN 
simo neccssarias e convenientes em um as- i seDIlJr : ~ .::- , 
sumpto de tanta magnitude ; que esse gOVCl'- !, .Abro-~;8 u P: ~ ~:~ Úi" • . 

nO,de modo algum attentou ' (~ontra ,a sohc-! E' lida n. ;:.H~ ~a. d:~ :j nt~t:ed,::nt ;L 
rania da provincia. c Ileln de lc!vc, sequer, O ~r. Pa.u]:: E , 1!J~ I' d\.l faz ~:JgnfllJ :-, OhHi.Jr· 
postergou seus direitos. j v-aGü0s sL,brt~ :) ~eta . q lW oflO r:.!eCbl3!ll o:-l. 

POt' isso, digo cu, o nobre deputado UrrO ! «, ~:;:~~. li~iit.f~ .S; ;j;,~{ .. tltr~ :-D!:\'\1 reeo!'dal' :n'l 
teve a, lninima ra~ão quando, p[lra, fuud;;i,- ! nobiC dep!.:.t :-td c'j plUIi. a j·i".~dar d .:: n; it!l qU;jl~ 
Jnentar a indicação que se diRClltC,- fe l. trio I quer in:l.i~':l~;.:.;:l;), que nfto me shrri t.!~.lar:do 
acres, tã? v~hc~~ntcs CCUSUl'us,j(t. ao gOV?I'- l lh~ di rlgi f: (]ueJJa pcrg-unt~ . , 
no provlnclal, Ja ao governo geral. (A l)(}2~- t <iU t,ndo um d09 nobrzs at~p\ltado$ pi!d !ll .. 
dos. ) I n ralnvrn, dcpoil'i (1:J seu diseur::;o. nm ou-

Nào p.osso e nem de\ro. s r, presidento, tro ::;r. dcpab:dD. (.·.rr~b q:h: o !-'!', dI', Pedro 
alongal'-mepol' rnaif; tempo, rncsmo purqne Vi c ent:~, di~~~H:l qDe ~1:~viB faih}.l· dqw1.s do SI', 
CJ'eio tm' demonstrado a improecclencia daR A~li·~1.:Jche[l. vj ;~t'.) que ü nobr,\ d U;:HltSldl) ti .. 
observações que t'Ol'u'O a.dd1\lidas pelo illllS- [ nha ~';~l!aiJ:J e~n favor do pare,?,'!:-. Ell aSl;im 
trc opposícionista, no it~tuito de fundamell~ I ent oildi; m:l~ o nobr ~} d(·q.mt2.d ·} c \ : U j.~!··.iÍu vo· 
tar s,?-a moção; cl'cio t:-r (~Cmo!!st.r~do r q~1C os I1 t8n~10 R fa ? :} ~' d il p rc te ll.~.ão. , ... 
goVet'nOf; geral c pl'ovlllcml na080 11."i:U·,! O de O !=;[! , BEX~\' l DC; . ., :··- h eX'l~~,d, 
um direito, como eumpl'il'ão um devcr, 1 O F=H . P!n;;:)1D1~NTE :- ••. ?t!ll~) o qu :: .. ~ ::;til-

Assim procerlcndo, pOt'úm, creia n assem·· 1 \"0. em. di:5c~.lB;~ão e ra O p~Hth>.QI' ~. }\ cuml ois·· 
bléa, que vim dcfcndnr par' convieção CJ :'i Isãu, e J~'l'J hn~endo t'!!l1i1 fH!a ~~obr.:.· o çll\'(' eiT. 

actosde um amigo"qU.C,l~:L~! azas do talenlo, 1

1

'0 n~~'.'\3 deplJt;~d() ln~~i:t ;k, votar prô ou 
soube cleval'-::;e ate o fastl g'lO do r A.ler .. , COrar a \) P:\1'i.:!(:t1r. 

Osa·:·P. EDuAuvo:-Apoiarlo. j O ~H. P. li: nF.).HDO ;.- ~I ; H:; :1:"1.) Ü:l fDI,mu· 
O sá. AUU.\ I\CllE:5 ._,., vim igualmen te i In ::;nC . <'~8 ~~ntul no [; . 000 por fJlh~ ~ '. ~ , ~ ~q) l' i m e 

defender ti. lncmol"Ía de um g'l'<t llue Vltlto do ! o vot·). 
paiz, sobre cuja froFltc a mauonht da mol't e i (} Sft. PH1:~SinB>: 1' l-: :-;.í :! m pudi:i hnvu ;· . 
pesou sinistra c rol··a. pender para ns nCg't'U- ' ~h,~, conJO drtia. r-c h ÜU \Hss,e crn en :L/, i! H· 
l'as de um,tumulo! (llIwito bc·m.) t:~(} o !wbre deputado pouia V;,:t,iH o :l 'por 

Tenho, pois, cumpl'ido com unl dever de elin, OH püh p:Hue~t· ; !tIHS Coamo h~vit\ ~Ú 
eonsciencia, e espero que fl. ft~3cmhléa tnm- pnre'~'H ... 
bem o fará por seu hU'uo, \:otnndo eontrn. a. O :-m. P. EDlfH{J)O ; .- ;\h~. f:tl, " otando 
indicftçiiO que acabadescr snjcitn no debate , contja:!. pr0t~n!: ã.o . vot:Jva pelo part'; i; l1f; I; 

Tenho concluido. (J-fl!ÜO bera! jJb~ito bem!! vi l1e-tlers :!. Uma tQusa excl ue f.l ú i!t;,a, 
_ ._ .. _. ~_. __ . O SR. Pu.8s rDF.'S·rE' :--O diBCtltsO <!d :wbrô 

1G.11 Se~sào OrJHHa:r~n 1 deputado ha d .~ ~('r publicado; n pu bii(~o jui
g ar ú r. m~ncira po: qUtl prot'eriu o seu vuto. 

O sn. BE:'\J::\'ltlES fn ndam :;uta!~ 8e:{uinte: EM l' DE MAHCO 
" 

DF: 1873 
P o., o d I iO.m~no·\. rCSUf,encza o SI'. rAgario .... '/cipid: 

I ~(Rectiüqu(\- ·:e a a'cta, diz;~:)do·t'!c que im~' 
SUl\:lMA.r:IO.-.c\ct~,-Ob s-.! Pl))~ Õ\~ :~ do~~ ~'i'i~. j pugnei o pare!;J !' na parte cnn:-.tltll cla nRI , c 

Paula hduardo e pr:1s 1dp.n t~, -~ E:\.PEBlEN'l·r::. I qll~~ o ~ustl!ntí:~: na p'1. rt ('! CC (! !HHlIi(~ :l,'" 
-Pnre(~p- nHJ .- PtOJ'W h)f;. --H6 ·1Jccô ;'! ~ -- I i ,'n " cr r~; ;i :I o" J l· ' ... · .U ~ ·;;·~I{1 ,i. .• ~ " : .·') ., .~ It'" • .: • • . .. ... ~.. " '" ,-, ,,, r. ' -~ t" "" 'J ••••• ; ~ , 

]:I PAH.1'l~ DA ORDEM Df) DI..\ . '- A~~:' I}' ! neta (\0111 u ~ lU e r. da. • 

~~nt::çi\l) d ~; r Hf) u erimen t(J~ , p!' n.i l.·'!to ~ n i n. ; O Sl: , 10 SEe f(ET \; : 10 J ;~ íJ :J; ~ ::t~ : ;:) t '.~ 
dl(!fl~!Üe!'L .- Oóscr'lHt('ljcs t? ~ 'r:Ij:~e1"i1íU}ti!l d:1 r EXPj~UI EXTE .' 
S~'. ]ie71e'Cides. - lJz'sc'u/j'SO fJ lJí'ujectl) do Si'. ! Oi'FrGIOS 

li': Alvcs.-Obse·n'C(,ções,e JJ'i'oJ(]étv do 8'1'. U.! Um uu· secretario :b g()v,)r:(;~., I:?nial.i ,· ·l :.l c, 
.C't'lltr,a.-Obse?''Cur,:ões e 'refJ'neriraenlf} do S?·. ! do direCl{,H' da pon it '.:: nC1iH i ii, I.·!'~ q(l ;~ pud'.l 1;. 

P. ·Vzcentc .- ia.PARTE DA ORDEM DO i collocaçuo de !Ha.id. ~eiH iJi(:o~ d<j I j~ll', Da· 
DIA.-Fregtlezla ne Mnto-G r'o~~o.-()bS'-;?· 1 quclle e!Õ]t.a l.wladm ent, ... . . - A' comm i t.~~ho dl} 
't.'açOcs dos 81·S. R. Pomo!}, JJc'llPtitlcs, F. A r . fa.,,I' H fi a_ , 
1;es, p, B!lydi f), U, Ci M!'ra, .Scipü~o,-- }J-ú- ' Outn. d o 1'i}:' · • ..:;)0, I.: ;!i,· jar;jo o da t aruar;; 
r:wJ'so do 81', Benevides . - g "Uarh!s. dp, f ,.:r· l lTl'H:ieipal (!t: t :'t ja l Ú, Ijl!! quo :,.o ii ::i ta :J. dt ·· 
TO. - lhscursos {los JTS. P. 'de f) live'in!, i cl'etncüo de d1V:'::'~ : :!S qn o t ~1" parr. a inattiz~ 
A branclus e B euc-v'ides. : (~'\ ri U ~\' e co fi"; t r!! ei :;) o de <l '!!:\ 1) t)!l t u :·.<dJrt: o ;"; () 
A's 11 horas d:l manhã, fldU to (~llil;nHJh, I Hoíad;: .-.\' ,n es:':1:1 t : (i::k ;:':~,:;;ão, 

achhQw.RA prns.ent~·~~ O~ 8rs.Sc:ip iã o, V~dJ;.Hl;i( : , I OutrD du t:je~ nhl, rcn~,~Upndo outru da 
Benevlde'-\, Bicudo, A., c Silva, H, '\h'(~p. mc~m : i: (:~lrn:~i'a, t1!.'.:j;:npnnhaJo ue lHU!l rr;
Luiz Ernesto. lhcha Pomlhl , Luj:.-~ AJVOi; . ! pJ'e:-;eilt~{~,·I.~) I~Ml : n ;)r '; d l) ~'; ' -! d:~ fn'guezin d ( ~ · 
M. Furtad :" Aoranches, Gelidt:'nio, U. Gil: .. ! .,,:i:H:tu Aldol':':liu <);J .\ l\·~ ; ;" ,. piJídndo pn :-:~?
t.ra, [jeit th,. Ihlll etriv, ..M. di\ Sil\."~, J'~, A 1- ! g'f) IH p<1P~ o rei'cr io n i~:. lI P :\.· ! P1o. ~. A' CQ.i~ 
V~ .'iI. 1, l lOO(': I, P. Edu-1.rd o, L. SilY ';H'i~), M. I m i::·,,;':'J de .-. ~' ht i , ; t!('. ;~ 
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Ontro 'if\ C~mr1r(\ de G~;;~n:ti[jglletá, rr~~ ,applica.do á~ obl'ati da ma.triz, üfluC será pago 
rnettendo ü balnnço de s.na ree,;ita c~ del'pe· I em ,1, annos eOln o pl'oducto da. renda dos 
lO .-A' cumznisfãD d.e 0rçqm~:nt'J:4 de e~lIlHi- impostos especiaes para. eSHe fim Cl~eados, e 
rit~. com outros meios no alcance da mesma ca-, 

Uutro da camnru mnnieipa: da "Frônca, mara.; considerando muito justo o pedido, t; 
pediodo prorogu.çHo dft quot1i de ti:OüO~. con· .i de parecer que t-l~in, adoptado o ::;l'.gtlllJte pro-
I:llgnnda no orç:'!IlH!ilto Ir) aUBO va~sado, !jccto: . 
para UHl \~h:lf~ri2 ~;'l mei::m!'l. ('iri3dt~.--.i\.' I '. N. ü'i I 

eOmm!Sf~O :i,~l fazenda. Art. 1.0 Fica antol'isada a. eUlHara de Pa-
HEQVtRi::>'ILQ,'l'I'S . ,1'aII;ybllUa. u e(o)ntl'ahil' um emprextimo de 

/ [;rn dt~ JUi,é VI\:~,:ancell()~ ô Almerda Prn·-' 20:(JOOi:~, para. SBl'ern applicauos ú.s obl~as da 
:jo, p.;'dindo pasq~g'em do t~e;: sitio e terra~: matriz, até o premio ue 10 :\! ao anno. 
dn di~tr;eto de Itú !)):ra '.J de ln:.1:)jatnbl1.- I Art. '2.') O IA1(.tamcnto ~u reulizul':t 

. I " . 

f\.' COm!llH-li~i!o de P9tath-:tica. : annos. 
enl ,[ 

Out.ro (it~ Jonqnim Ce18~tin~) \(3 .\ brt-':l ~o~.-; Sula daR commiRs(';cS, 1° de }Ial'~.:o de 181;3, 
re:~, pedindo Vi'l~f'nf.t'ol ôe !;11;) f;lZe!lda de [- Celidonio. -- Alves Gnu" .. ) 
Mogy-unrir.n p:Ha f. rrl'gl:ciia d;~ S;lrit.a Cruz Dispensado de impressfto, fica SObl'C n mc:,:a 
t:m C~HlJnin·~~'J. ---A' mr!-":Q";a e(J!Tl!"ni~;;~i'í'). Dn!'a entl'ar nA. 0l~1em dos trabalhos. 

• • 
Olltru de .Jo;;:é Lihr.i.:O d,; Ah'Dil :--h):·,n's, PRO,lEGTOS, 

p8d:lldo p~:a~nig'8rn di"" !lHa r'az'.::níi;j do ilm- 8iiojulgado8 objecto de delibel'aç:ilo, e vão 
paro par'l C~:lU)pjni\~.--·~\· rn0S:"}\H c~!m.!Jlis- aimprimil' para entl'al'ern na. ordem dos trn-
~ãü. baJilOs, o.s. seguinteH projecto8: 

- ~·.-'.GD' 1'''PI ... '.' .... j'''T'(''-··, I . _C'. lo',", "'." ó "._E~ I 

Uma. dt1 algulls faz:~~Hl::íi'Os do Banani-l.l. I ({ A ussembl/:a. legi:slati'n! provif!t.ial de-
pedjndo que se llpph(lucrn ü;~ rendimentos ereta: 
do registro do ArÍl"ô á cow:e~v2.ção da j'e-d' .\l'tigo unieo. Ficií.o el't~?.da~ duas cadei['as 
pcctiva e8truda. ou, no Ci\S(, contrario. que de pl'imcirfl~ letras, nma pitl'ft o sexo fcmi-
l'Iej:l o lDe~mo Elupp:'imidi1 • -- A' cO,lllmisdl0 I nino no cura to ele Santo Antonio do Alam· 
de.fazenda. l h~tI,'y, mnnieipio do Ba.nallnl, o ontra parti 

Outro (to:-; pro:·\";'''.~Dj'r::·~ da cidade de San~ :0 :q(~)~O ma:-;culino no ba.irro do 1\Ja~imo, mu
to .... ~H'd:ndo (;un~:" p;lj";~. (j\ll(!;;'~l .1.' r.Jt.>-\r.~. i nicipio do Bn.fl'cil'o, 
··-A' me!':m'1 {:OúHy;ü::-:i"in."' ! Priço da assemblén leg'islati\"a provinch1. 

Jl\ n:wr~RI~;:-; 1° dr. ?\Ial'f'.o de 1.8'73. -- UeUdonio. ) 
{\ ti í~,;Pir.::,j~·S·í}o d,:~ in:::.tr!lCí'::l'> t'lil.)li(,'f. a ' N. oH _. , 

quem h)i pie.~·t"'ntt~ lH~ ofHeio ~.!;"} f H'. dI". Au- (( _\ ussembléa legi8]ativ ... ~. de 8. Paulo "le-
gll~to Frr.ira da Sil':n. dircctcr Uí) 1.e~;tJt!lto ere.ta: 
Santish, a.:~ompnnha·do dl! Uf'.l e")mpi~nJio ~\rt·. 1.0 Fica (:i'cadn. nesta. capital um tAI'

dd gramillfttica portuguBzA, qoe pedo 8r~ja ceiro oflicio de tn.bcllião do publico judicial 
?Idoptado tl?8 aulas publicn.:;· da provinclil, e notas, 
hndo examinado o referido compendio, () de I ArL 2.° Ficão l'cvog'adns as dipo8i~.ões em 
parecer que. não obstante revelar o merito contrario. ~ \ 
d:) B8U 5UtOi', e encorrar em Siltl~ paginlt~ Paeo da a.ssemblóa leg'islativa de S. Pal.llo, 
n(;çõe~ Hproveit.nvei.s, nfl0 pódc ser eIle adop-! lo de··~.fal'(:.o de 1.87:i. -.:. Zele'i'21w Je·i',r;e. »)' . 

tado nas €,IiIC()!}~S da rTovind~,' já porqnc IN, 70 
l.~xcct1e a ct)mprehe[l~à() d~} meuiOl'H qUl1 f.é I {( A H:;;Membléa 1cgislati'va provineial 00 b. 
jnii!hl.o TIO estndo (~,; prirnciras lctr:H.", já POl'-! Paulo deereta.: . 
(j1JC nüo u,1á n ~Il'{jfü:';i:iorado da proviDcia., i /Htigo ulli!·o. E' aberto Ulll ci'edito de 
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:;)H cnu~'"a de phjlG:·~ophil'.:!:~ e Cjti.!; !':~C8P?,01 de eixo fixo, desde o pl'imeit'o ponü~ navega
J")~: ~,~~p;;'j'[D:;i fi!!;: !lho têrn i'i;?tO 1'1l1tvo. vc1 do rio .Juqui<i atú o loenl malS conve
.\.:~re~<:: rl··l,: a !rPir(!n~:{tiC'a ri:i!\ls:,phie;~ do nicntc no alto da seITa, de modo qne pos:s~, 
lüllito di~~tindo 'p:':JoJo;jG Fr:'lnC!!;CO ~~I)téro i da.r eom apodo da eidau.e (}(~, Iguape a.os mu
d,.))~ H.ei:., c!:D qlW s") h~piT(lll '.J dr_Fr':ire~ nâ() 1 nieipio~(lc·~Ol'O(';lbaí~Itgpetinint~'a. Estacol1-
:~'pruv('i~a !IO:.< qll(~ .(·nlr;.C9ÚrJ, c;.:.;,inJ :I~~\t). q!H! i sig>~Ja~;ão dn],~~l':i.l?~i' ·i all!lO~;, :;;;,~ antes não 
.ia. tt)nheeül)j ~Hi i.'F·/jê.';; <.:.'lc.rn"l'tar,:·; .:.la];:;. í ei::t: .. · ... 'i'cm cO~l(:ll11(iH~ ::l.;;' O:.':':lS dR !·í~rel'id.a OR-
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cisas para melhCJi'aí' sua dil'ecç;ão, como t.am·· i um Henri~:o; porque, se porventura os boatos 
bem os atalhos (j reparos que forem. mister que se propalão são infundados, o governo 
para PÔI' em communieação " viIIa de S, Se- rehabilita-se perante a opinião publica e de
bastião com algulls UJ unicipios do intel'ior. fr.nde-se de ullla censura immerecida; se clles 

Revogadas n.s di~posições em contrario. II ~ão vCl'.dadeiros, se houve abuso, a. uüs com
Paço da ,,"scmbléa legislativa de S, Paulo, pete rcpeIIil-os c empregar todOR os esforços 

1" de Março de una, - Ze(e,'i;zn JM'[J", ~ para que !tltuloridade se mantenha dentro de 
.)'cipião J?~'ilq?I,ez"~·a. » seus justos limites. 

m~lJACçÕES O actnal presidente da provirlei" nada tem 
São approvadas as (!os artigos de postnrns carn esta questH,Q; este facto, segundo estou 

de Mogy das Cl'llZeS, Cunlw, Faxina, SilO informado, oecorreu ha mezes: não é aeto 
Carlos do Pinhal, e do projeeto que autorisa a i da aetual admi:,istl'llÇãO; ~UPP0l!110 que o é 
cumara de Mogy das Cruzes a contrnhlr um! da adl11inlstnlça.o do SI'. PInto LIma ou da 
emprcstimo de 2:000#000, i do SI', Costrt I'creÍl'n .. Não c.';tou eOI'to :i qual 

. l' PARTE DA ORDE~I lJO DIA : destas administl'llcücs deve-se esse neto; mas 
,\"pnEsE~T.-\(;XO 1lE IU~(i.lmRn.'fInos, PRO,mC'TOS i é preciso que a c'àsa Raiba que n aceitação 

g J~DlCA~ÕES .' i ch',:tc meu rcquerim?nto, não imp?rt~ oppo-
O SI', lJelllevUh,s: - f:lt'. p"ü'idcnte, i SI\:a,o ao aetual preSidente c!>t P"OVInCla; 1'0-

peço licen~~a {t. casa para ofi'crcecl' .á sua)l1us- i dCI'á importal·.a a seus antcéc;,;sOl'CS, e eu, 
trada considel'a"iio um roquel'imcnto p'cdin- i como desejo que os nobres deputaclo: saibilo 
do lnformuçües ao governo da provrllcHt. I pel'fcltamente ullnhas VIstas, como nao quero 
Serei lnuito breve para não can~;:u' a. atten-; de modo alg'urn abusar de sua. boa fé.,. 
ção dos llleus hOJll'ados collcg'aR (ru(·o apo'ia-: O SlL U. Grl\TItA :-!'71111ca pcnsárnmi isso, 
dos;, limitando-mo a dar as razões capitac:-:;.; O SR. BENEVIDES :-.,. faço esta declal'a-

Nós deeretámos a lei n. Oi) de U de Al,,'il. (;fio, Estou infol'mado ']l1e o facto se del!. 
de 1862, ftl1torisawJo o govel'no (ln p1'ovineia : E' posRivcl que o prcsidcnte da provincia 
;t aposentar o capellã.o do scminario de edu· 1 intül'p~'ctasse a, lei ele modo a poder assim 
candos. Este scminal'io foi. cxtineto, e por' pl'oeedel', Portanto, a asscrublén lucrá em 
eOllseguinte o emprego de e()pcllão tambcm; saber quaes as j'aZO(Jn que tCYC o governo: 
mas, não obstant.e,. a assembléa. pl'ovincial, se cUas forem pr'occdcnte~, fica. ellc c01nple
por cquidatle, dCC:l'ctou essa aposen btloria. .. \ tamcntr. lsrnto de qUfllqucl' censura; no caso 
O mou rcquerimento nao versa ~ohre este i contrario; nrio ~ontinuar{t este cmpl'cgado, 
ncto, (I li e está eonsummado; mas conHn que, i que nüo ó empregado publico, a perceber 01'

dada f1 aposentadoria pelo governo pl'ovin-I denado, principalment.e nc."ta época tll0 eri
dai, foi nomeado pUl'a substituir aquell" Clt· i tiea em que cotamos, 
pellão um outro, ~ern embargo de tel' sido (} [ E' apoiado (> Hi.nn dehate approvudo () se-
lugoul' extincto por lei.. ) g'ninte 

<E' para averig'nar a ycnlade deste faet·o lm(..!LElt.[11El~TO 
'que eu solicito' as infol'nVLCÕeS que sulJl11ctto ( H.cquciro que a asscmblún. Pl'ovillcial so-
á considera/;ã.o da casa; po"rque se o govel'l1o : li('.(tc do governo as seguintes inforrIl3çoe~ : 
provincial, na. reali<1a(lí~. fez esta nomeaeão, I 1.0 Em que toemos ü'Xe\~utou a lei ll, ti5 de 
fez uma nome""".u megil, ercou um emÍJl'c-: 14 de Abril (le 1872, sobre 'l aposentadol'ia 
go que tinha. ~Jd() ~tl!)pl'inlido PO!' Ipi nx-; do capclliio do ~eminal'io <10- r,ducu~d?s. 
pressa! 2,' A quem nomeOl' para substitUir o c:a c 

O meu. l'ollucl'imcllto li o seguinte: ,:J~(},.I • pell:lo aposentad.o, e1n que lei baseou-se o 
Nós temos o direito de saber disto, porque) govcl'no, de que vel'ua.lançOllll1ãO para pagar 

nós autorisámos o governo a dar (J, nposen-; a este cape1!,-w, c qll(~ vencimentos arbi
tadoria i1queIIe cavellüo; o pl'esi.dcnto da; tron-lhc, 
provincia executou nOS.';<b autol'isaeào; mas i lo de Mareo de HriJ. -- D;', .!wJÚJlaria 

.,' ~ 

temos o direito d8 inspecl'ioTlnf como foi nIln.: CO'i'í'àl, dI? ó'd (j Bener"ides, 
executada, se nã.o houvo cxresso, p:l!'U ser lU Si· .. Ri·l":t· ..... ,h·a t\.l'i,'{~s: - SI', pl'CS~-
1'0.' nós delinitivarnenic app\'ovnd~l, 011 ~C;: (leute, sou port.ador a. apl'CBentae a: nsta. as
ao eontl'fi.l'io, (J presidente da prOVilW!;t exee-: Rcrnhléa uma l'epl'cscntaç.ão, om que os 
deu da aütol'is::ui[J,O qnf.' lllü ('onl'ri'imn?J, P'U::l; po\"()S do mnniciplO de ~ .. Juü.o BaptIsta dl~ 
::-;f~l' corrcgido,' ; Atibaia.ly~de'lll a. cessa~:ão (lo imposto da ca-

A segunda parte do l'cquei'irncnto eneerl'(l j pit:l.l::lo. de mil l'ÓÜ; por pessoa liyre e dons 
exaetalnenteo ponto CJue mais me interessa;' mil l'ói~ sohl'n cada escravo, el'cado pela. 
que é saber a quem o governo nomeou pfil'n.' lei d(: IH de Abt'il de lSH;1, que já nrio tem 
substituit, o (~apcllão aposenb~do, em que.: mais razúü desel'; porquanto foi cl'cad~ CO!ll 
haseou-sc para fazer eS5H nom-caeào, 11e {FIe; applic.a,~üo cspceinl pa.l'a as obra;.:; da. Igreja 
verba. lan~:on lnão par:1. paganiento cle~se: matriz da(Jlwlla cidade, as quaes já ha. muito 
omprcA'ado e que vencimcnto lhe aruitroLl. : tempo se acha0 tCl'minada~, e no entanto o 

.Pen~o !]ue yrolllovcnclo por este l'Cllucl'i-: imposto tem sido cobl'ado até hoje ;, vexamr 
mont.o}~ üs.cali,~ft~:ho dos aetos do presidente! contra o qua-l elama. a. populagão e com toda 
da prO"IneIa, eXl;l'(:.o um direito que a lei lHe: a,iustiça. , 
('.onfel'r. f~ pl'P.o;.:tq ))lesmo :í ndministj'}wfiO! .T:í 0)11 11m dos nnno.;;: pnssados Ot~ pOVl)~ 
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daquellcnllll1ieipio. "cpre~entár~o verba~- qualquer medida, 'lU? tenda a fazel' ecss,fll' 
rn' ''l te contra este Imposto, pOl' mtel'medlO este vexame que oppnme aquallcs povos (Ie): 
elo 110,80 distineto colleg'l1 o SI', FCl'11nndes I « Os abaixo assignados, promptos estarião, 
de O!íyeira, que, paJ'n bem fundHmcntar 11m I como sempre o estiveriio," eoncoh'cl' par>L 
projccto da revogae,1ío de semelhante Jr.i "c I edificação do t.emplo, quê em sua· locnlidade 
para esClareceI' n. a$~cmbléa a c:;;sc rc~peit.o: I .s:\tÍ!=; fi ze~~e as IIcces::iidad es e:-;pil'it.uaes do . 
pediu, por int'.!rmedio do governo, a~ infol'- " eulto religioso; mas ti) m eonvil'~~ão de que, 
mações precisas :.í respectiva cam:ll'a mnni- ; eom fi eon~tl'llcção neabad!l- cio tf~fIIplo, cessou 
cIpal. : a razão de sor cobrado o Imposto . ,k! cnpita-

Go\"cl'navn en tão n. prov i nc;i:t o fit'. An tonio i ç~lo tem porario, pal'a SOl' nrrccflda.do sórncn tr. , 
Cn\l'lido da Hoel.n, que, yivcndo em intimi-I como prr.r.e ittm o al·t. 2' da. lei, durante as 
dadc com pC:';f:;ons Interessadas na eonSCl'yrt- i ohrfl.:-; da ig-tcjn.; e que eontinún a ser co
ção do impo~to, e que compunhiío fi verean- brado ('om g'I'nve violação do preceito legal. 
ça do munieipio de Abtibaia, não empregou, O t elnplo de Atibaia esUI, I", annos, eon
a neccssal'Ía diligcneia, não fez csfor~os pal'u i cluido, e é um dos melhores da provincia, 
que viessem tae~ informações, porquc a isso I calculando os abaixo assignados poder-se ter 

.se oppunhão p(~ssoas dominantes dA. locnli- i gasto'no maxirno .vinte contos de:· réis, e to
dadc. . i mal1<lo-;'() pOl' Ilase a população dc cinco mil 

A enmara municipal pOl' :;;ua vez, :-;endo almR,s livl'c!i C mil e duzentos esc'raYo~, cal
obrigada pelo $011 regimento a prestar as enlão a r.obl'ança de sessenta e seis conto~ 
informações exigida~ pela as~cmbléa, ou pelo I e.seiseentos mil réfs, quantia mais que sufü
govemo, sob pen" dc responsnlnhdade e sus- CIente para pagamento das obras; como Scrl" 
pensão, rec'usou-se ' fi pres t.al' essas que lhe bastante mes mo que 1'0;;8e elfectivamcnte 
forão pedidas; porque cm tambem intcl'cssa- arrec~dad ;t metade do imposto durante nove 
da na conservação do irnposto ~ não pela ne- n.nnos dccol'rid o~ , )r,valH.lo em conta a iscn
cessidadc do seu quantm" par:t' as obm" da I ção dos polJres, " n {·;Ilta.ilc cobrança pela ne
igreja, mas pOl'qu.e na sua .m·!'cc!ulnçil_o dc- j gligcnci(~ dtl. (~n, marfl munieipal ou seu pro-
l'ão~se abusos mUlto notavelS~ BaQ ~lgO p~n'l CUl·fl(~OI·.)i 1 

parte dos vereadot'e~) que de certo Bao Rc rao i Mll1to~ llH:,'mi)rO~ da ea~a, como o sr. Fcl'
cápa~es de espoliaI' o cofre Illunicipal, mas ! nande8 ,.l e Oliveira e o 81'. Bicudo, podem tcs
pOl' parte dos dive ri'a~ pracu!'>1(lol'cs da ca- i tcmull~.lnl· :1 \'crslade do Cjl1.e ayanr,a a r~pl'é
Inara munICIpal. i scntnçao, l~to e, que a. 19reJa ele ,,\.tlbam 

O nosso colleg"l, não podendo obter essas acha-·se ncahada hnoml1ito tempo, 
inforl}l.ções, indepondentemente dellas 1'01'- I O SlL llIGUDO :-J!' verrlade, (' tO um bom 
mulou um p,'ojccto revof':ando a lei q\!e creou I templo. 
esse impost.o; mns encontrou um obstaculo, O SIt. F. A I.VRS i-Ora dosde que, se con
porque o imposto foi cl'cadú em f0mll1 de ! cluiu O templo, a cam,ua não devia conti
po~tura; c ó opinião rle alguns qne as pos- ; nu1tl' a eohl'ar o imposto ... 
turas municipaes , embora cl'cando irppostos, : O su. P. EGYDIO :-E n em podi:L 
não podem sel' revogadas ]lcla assembléa : () SII. F. AT.\'ES :-... e, continuando" 
sem que preceda proposta. das respectivas i cobraI-o, está, na minha opinião, s\ljcita:'. 
camaras . ; res ponsabilidade; pois pratica o (<rime de 

Acho quc é um allllso [l01' parte d :1 aSSClll- i concussão, IU'l'('curlando uma contl'ibuieão que 
bléa provincial Cl'(jar impostoR c'm fÓl"ll1a (h::: jrt. nfio tem mHi!o) ruzilO de sr. r~ ohl'iga'ndo os 
postUl'élS ; porque, n ~io v,')àendo esta.H ser I'C- i contrib~ lÍntt~$. a paf!a~' um impo8t? ~!l1C não 
YO~'adas sem propost.a dHS camal'as, a asscm- ;1 tem CXI~tllllc:ta 'em lCl; porquanto fOI estabc
bléa priva"Re da fncnldnd" que tem de" todo lúc ido oondicionalmente, e a condici'io já SI) 

o tempo extingui!' r,f;f.;1) jmp0.~to. Foi o que i n~:hn pl'r.enc:h ida 11:1. muito tempo. U • 

~ucccdeu no easo vertente. : ,\inda accrescentu.l'ei, SI'. pl'csidontc, que 
Não tendo havido l'l'Oposbt da ealll"ra de i rIa parte c1acnmara l11\\uieipal de A tibata tem

At.ibnin. para a Hwog'a~:fiu dr;ssa l~j, o pl'ojec-! se ,dado duplo ahuso. O primeiro (: o se
t.o do meu Houro coHega fOI cOllslderado po!' ' g'\llllte : 
alguns como illcon8titucional~ e clh: O retirou :- As (~amaras mUllicipactj são (Jb~'igndas :1-
da discussão, embora. não o devesse fazer, i j)l'e:::;bn contas anllunlmente da arrecndaefí(J 
]lo"que O aeto addicional n"o "xige proposta i do imposto do rnpito0Í\o, .irt IJOl' dispo~qi .. 
obl'ig-atoria panL e l'eil ::üo P s11pprcR:"ilo de ! (.~ão d;), ld <:t'cadonL"(lo irnposlo, j,í por di~
leis de imposto:). mun icipnc:;:. Corno' dis8C, \ posiçã,o de leh; }ll'ov inciu!'s que exigem a 
este imposto foi crcado para f-ier applicado 1 prc~ ta~;ftO de tacs contas PO!' oecasiito de 
êí igreja matriz cmquanto tlul';!s::iem as s uas ' ~elT lIl P!· (,~ tnd ; l ~:1~ drl ~ IJut-ras l'endas . Dize!}) 
obras, como expressamente declam o urt.. 2· o art. 'i" d .. le i J1. 116 de 30 de Marco de 
dessn lei; no clItanto as obras estao conelui- 183H e () art. C" da Ici ll, <iR de \) de 'Iaio de 
das ha muito tempo c () impo, to eontinúa a 186H, 'lUI\ dcclaraquc as camams !l1unicip""" 
ser arrecadado. . que tiveJ'em a seu ca.rgo a, :urecadacão c np-

You lê!' 1\m topieo t1lt I'op,escllta(,ão, que ; JlJi~"çfio tios impos tos de .cnpitaçrro ou d/\ 
púde illustrar n. uRscmbléa. e fazet' gel'al' a 1 qualqul'l' ouha, 11:1tUl'CZa, l~()m npplicueão eg
convicção dcr llllt: ~c (leye yotnr em favol' de . pp (~ inl, prc~t.:I1'ÚÜ eontac; do~ mr.:~m08 a:ilnual-
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mente, incluindo-os Clll seus baln.llç,os com i relaç:io li,. este assnmpto ; e que a ~al1lal"a, ~~l~ 
diRtincçf[o de outras rendas" , i não tel1l a rcspon s.'lhilidnde de "pl"priar "S" 

Entretanto a carr" "·l. do Abbrl,.1a. tem corn- ~ dos d lllheu'os munlclpncs, te1n comtudo n. 
mettido um nbuso, deixando de prestai' "11-: de to! e. 1'>11' as raltns de. ~CII" snhOl'dinados; 
~)lIalm~mt~_ c~ntas d~ al'l:e~~cla~::.~? ~o ~~'p0!=>~o I p~.~s nà? (~ evja l~~. ,~ta:·+ ~u.~ energia ,}~ fazer 
de ca.pttll ~; ,tO ,~, P.f\l:tpIO .• \., \CJ .l\. exc. ([\...e e!:i~esplocnradO'l;:,.cn, - I.)\ Cm cúm o .ltcnner, 
nas eontas ultimamellte aprr-snntada.s a esta. rn:1 S d eyill :g" lIahn ente l' (';:;po nf;tI.hiE ~:lJ- o~ eri
(:asa por nqucUn. eallla l'a., nií.0 se fflz l!lC n~:<lo mínalm(~ntc. 
da al'recfl.cla(~ã.o de~tc inlposto. Outros fd)tlH.o~ ,;';':;) derfiD antl:S da. (,I'c?e.iio 

O segnndó I\bll;;o (jIW tem eommettiuo a do imposto, " 
eamara, é t.oler~r aro; faltaR ele SCL1~ suhaltcr- 1 O pl'Psidcntc ci:l. eamal'a de enUio, iuflucll -
110:;, c continuar :\ nrrocndât' uma quantü~ ; cia clnqllella lor.alidade. vindo n. c~bt capital 
mais que ~uffi.c iente para n.s Obl'flS. n, C(l1C, f~i confm'cnci:u' ~()bl'o ft cl',cação do imposto da 
destinada; c ainda a camar:\, tem commcth- I c:~pitar;iio ('.om umn. influencia do seu partido, 
do O abuso do Ser n egligente na arrccadft~:ão! e lhe ft~seYc l'n ndo (;sta quo o impo~to 8el'ia 
do imposto em tempo, de modo a grnyt\l' rnnis I crendo, immcdiatamcntc ronf;i'ahiu um em
as contribuiqtcs. n correr a. prescripção de : pl'estí mo illclividnnln~cntr para pagar com H. 
um anno 8e a frJta (ip pagamento irIlpOl't-a. capita~ã,o, (: pn~sou uma ob:igação em quo ~e 
violação de postura. _ _. . ,dechll:It\-:l, dqycclo:' daqnella (iuantia~ a qual 

Que a. ca~nal'a t em al'1' c<:adauo ~mposto HlatS I dcve rlc:. 8C 'i.~ png-n. com o resultado do imposto 
qu~ sU,fficlCnte parn. a eondusao dns ol~l'as ; da c:'!pl t~(jao:. ' . '. 
th Igreja, e pal'ft. pa~amcnto do empl'cshmo! OI'H, ve- ~:·e (Juc es t;c elOpt'c;shmo fOI ('011-
eontrahido para. c8sc .fim , que foi de doze! trn.hidf) de muito bo:1. fé ; ma.s o pn~sidc :lh~ 
('ontas de r6i~ ~ é thcil de f::C rl c mon~tra!'. : ela cnr.lH;':~ n~tU RÚ nfí.o podia contl'ahir um 

-A igreja póde t e l' cU l;t1l.do ~ at(;- sua con-! cmpr(l~tiJ)lO parti r ulnr ohrig'ftndo ao pa{!a .. 
CIUR1l0, vinte 'con tos de l'êi:-; ; desde 18(m, hn.1 mcnto "11 tH imp(;sto que ".inda nãD r.~ ta\"n 
nove anho!=;, que 1l camal'a deve ter eob:'ado ! ere<"!cto) eomo t:unocm, mmano na qunHrlado 
o imposto . Cnk:u land o-sc :l população lí yl'C I ele prcsident.o da. cam,ua, niio podia eontl'fl·· 
em cin(·o mil nlmfl.~,'~ a !'fl.ct'ilva em r.1i~ e ~ hit, () cmpl'ns t-imn sem a.utol'is:l~~.ão da asscm
duzentas, dcv~ a Cí1.mnl'atcr a.I'rccaüa.do HtS-] bléa. Ainda, mC:'ilTIO C]t!e houvesse essa. nll ·· 
i:;cnta e ~eis contos c sciseen tr)R mil rl'Ís , : tDrj~H~;ão,; o IH'n;-.;ir!cnte da. can1ara n:To podia 
quantia mais que snffi,cient.e pal'ft () pag;~-: indi viíll.lalmentn rO"i1tl':-lhir o cmprcstimo, 
rnent.o ~aR OUl':,tS da iA'I'C:i~ ou do crnprc::;tirno I podif; frl:t..~~l~? ~t eamal'~ collnct}va~cnte; 1:0r
contl'alll~lo pnra (;Isse hOl. 1"cvarwo-sc em que (! pnnCIP! O de tona 11 lCg'u3:1aç~o munH~l
conta a lalta de eob l'anga pela l'Celtsn. dos! paI, quel' nacwn:.!l, qur:r cRtt'nng'etl'ft, tin e (l.') 

contrlbt1intc~~ fl; o rltl'OS prejuízo.;.; que po;:;;.-;ão i prc~idcnt cs elo ~; nlilUl'as não podem eontrahir 
tel' havido, o ql~() ttldo se póde eomputar ; e:.nnprc:stimo ipdividmümentc; é pt'('c:i~o f] lW 
pela terça pnrtn rlaqudla qlulntia, ainda :1.5'- i a Ca.lUal'}\ coilcctivamente o faça, assim eOJIlO 
sim hn um cxer.:'lSO dc \·intc c~ntos de l'i~i~, t cel~br:l t~c1o r,_q\l~ lqllel' eontl'a~o. _ ~ 
que a Camâl':1. t em cohl'ndo nlern (.lo necc~-· i i\a lcgl~ln~ao 'T~. nccza. o 1IWU·C ilao pode 
~n~i? parn as obras (la i;q- rnja .. porquanto :1S I c?nt.l'ai:il' e!llP.rc~timos individllalmlmte ; C\ 
?lhua.s e Ol'ml.l11eat.os tt:m s ido dados peJo!=; ,.dlZ n1t~I, flue ntnd!t mesmo quando o r. mpi·es-~ 
fieü;, 1 timo tenha. um cmpl"(~go de utilidade muni -

S I'. president.e, tem-;;;;.e nado :1b u~:os h ol'- i r:ip:1!, o 1:1.r.J1'C fica rcsponsRvelpor d lf: dr.~de 
1'01'050$ na arr(c~clação <.leste imposto. I qll n o tenha feito individnnlmentc, 

O TJl'jmeil'o })I'ocuradol' da, CamH\'ft, tujo I E: f.>r: nho!'es , um dos motivos por (~UC Fio1l'ri 
Ilome~ eu podia citar, porém (lue nfio o farei, fOl'te oppoSlçilO na. (~ idadc de A til):li:1.~ 1111 
porque fi. ea;";(l nilo aprecia n nome.ação de qllnlirh"tdc de juiz municipal então, foi por
personaliuarle~, ficou ~,le",n(;ado?m um tonto I que, fhzondo UIl! invc:>tado em q,~le, (:ra aprc, 
e tanto na. arrecatla~:ao de::;te lmpo~to'~ a1- i sentado c~tc em prestnl10 como m\'lda. da C:l
cance que n5.(1 po~~;o .. sabe t' .c0m.o f:; deu, ! rnaJ':l.~ r.1~ . n c,nnsiclcl'ei eomo rliv_i(~~l, ir:diYi.
desde que aS camHl':l.~ km obnga{;uu Cf! to- i dll_al e n<lo na ('.nmara ; porquanto nao ;;e 
mal' (:onta.~ tl'imcl1$almrmt.e :10:-; ;::e~'.)3 pl'\)('n- i podia ollrig'ar ('l imposto municipal nO paga· 
radores _ ~ : l1H'nto de urna divida, embOl"a de utilidade 

:Mas, exigindo 'o pl'c :~ idcnté da c<Ul1:ti'fl n ' municip,tl. )\ ttl'fllli nd iosidadc porque me 
entrega dr.~sc dinlwi:,o. o. proeul'üelot' deu loppuz n que os dinhcil'os munic.ip~r.;:; fORsem 
em pnp'arncnto uma casa. Entilo, o prcsi- i {' mpl'cr~ados n:J p:lgamcnto de divi rhlR in cli
dente da (,!lmnl'll , n~sumindf) R si a n~gpo::]- l vidll <H.'::;. 01.1 de tu:"} president.e daeamara. em
sauilidaue do nlcan cc, c tomando" (O!! ":" , e m , /joi'a fei!:, co m IltUidnnc mllllici pal , "por'llle 
paguf'!lcn\u, :l. in('11l1u entre ~}("; IiS heus l"1)l"l;Ü ! mí' ~ppu ;~ S~in p !:e it cohr~n~:â desse ilnposto 
propnedadn sua! c essa. caRa. <lctualnl'':: ll tc f depol,:-: C!C Coud ludas as C I) l'n.S~ e C1)S2n-ando 
acha· se cl nscripta. corno fêl.zeiluo pal'tu do l':;- l a rda:\:Hia adrnin is trai}ão dr: ~~melh:l.J1tc im
polio do fin ad o, l'!lt r<:gur. a. scnR cl'(~dQres . . lF}!;to c~pecia l ,quo fazia aV: erel' na existen~ 

O sp,gund o f;I'O CIlI'adOl'tam,bem nlra !1(-0 lt-.';';(' : ci; .. dü uma nora 'l'ilHli:lnV de !\cw-Yol'k.- . 
e foi dcmittido pdn cumum. actm11. _. - . A~glm, vô Y. exc. qtle desta Hs,sernbléfl 

'Vê Y. exc. O~~ a1)u ,-;oq que RE" ... tcm dnd'1 ('O!l1 .. r.ll"v:,,~ pa.l'tir umn, mediebl nCCl?ssfll'ia, moynli ' 



-129- .. 

sndom pn." pôr cobro ... esses abusos, e livrar Artigo unico. Fica sem vigor a lei de 18 
aClnelle, povos de semelhante .flngello. de Agosto de 1863, que ereou um imposto de 

No Jl'ilnicipio da Atibaia tomou-se esta capitação para as obras da matriz da cidade 
']uest"o uma questão politien; mas a poli- de S. João Baptista dc Atibaia. ' 
t.ic",muitas vezes , serve de meiopa.,'aobstar- I'"co ela assemblúa, 1· de Marco dc 18i:1. 
'" It pa~saf!em de cc .. tas medidas qne têm -Re;.,.cira Alves. . . -
por fim cxtil'put, ahusos. Eu fallo com a YCf- t) Nr. UUu.a ()int1~a: -Sr. pre~id ent !·, 
dadcd()~ factos, e formúlo uma acc\lsaçãÇt vou u!'mr da pala.vra qU 9 v. tXC.\ aCllbn d ~;l 
q ue não póde te!" defe$a.. ""~ concede!-me: para. em pOUCf\S pabH'rl\!"', {'uo-

Na At.ibnia, pOl' occasiào das , eleições, o darnr.ntar um projecto que vou sujeitlJl' li 
partido libernl não fez esforço algum para con s ide,..~i\o d" c ••. a, O quo me pil repe de 
:I!rflnçal' victol'ia nn. eleição de r. eit01'oS c summa .lioces~i ,i8.de para a provinda. 
juizes de paz; mas, na de vercndores, em-: Creio que, nl1 ns!;ernbléa provincial dt'l S. 
pregou toclos os mciosde vencél-fL, mudando i Paulo, n." h. duns iM'as divergente. a res
parte do pessoal dos "c"cadores tl'ansaetos; peito do modo por qu. as obras publico., 
porque v. exC. sal~e, ha todo o interesse em ne~ta provi!l(~i:l, MIO exe~utada8 •.. 
manter-se na 'posição da vc,.~ança; porque O SR . P. 1·.OyoIO :-AptJlado. 
aSSIm pódc eV itar a ~restnçao de contas, O SR. Cn~THA :-... sendo, CornO é, certo 
que reve lar", muita ~J'aude e delapidação, QU'8 efitl! provincia está sempre-em rClsçüo li 

quando tucs contas pelo regulamento chs Ul1trélS na vn.nguardll, qUKuto a este rfUDO do 
eamal'a~ dcvião $;cr publicadas para. conhe- s " rviço publico en a julgo compl(~t,,,me nt.o 
cimento dos municipos : ellas n?o só não tle '·n<>!ccte. 
forão publica Ins , como .até não forão p)'es- Mé p'rcc'j, s r. p" •• idente. que R no" . le-
tadas desde 1863 até hOJ o! ' gis!ação, roJativll " e_te .,"UlllptO, •• Iá mui-

A igrtl.1",. h" rJ)uito9 "GOO~. q tH' c~tá con· to ntrav\da . O mo·to por que no Rio de JR
c!mdll. Cooseguinternente. n continuação da neiro é fe ito este raIDO do serviço pro\"inl!inl, 
cobrança desta capitação li um vexame hor- é muito mil;s complet0 e perfeito. 
ror090 q!ltl pes:t sobre aquolles povo~, e um ASRim,procurci formular um prujecto,que, 
facto d(., l~uncu~~iio e~CB.nda!uBo. como d i :'ltlH. vou sujeitar á con",idernção U!!9-
. EntendQ quo •• rl~ve ap,'esentar um pro- t. ussembll' ., não tendo LI orgulho de 811p

jecto revogandó il l e i qULI CreDU esta impos·, pÔr que sejtt um trabalho perfeito. ma~ 
to; mtl.~ ' re ceio que H. SUl}, npresHllt!lção nesta tenrlo o fim Ilnic~ da prOV(lCar, 8obr~ ftSRUmp
casa su,cite a questão, do .e nào poder .. c .. to Mo importante, um estudo reflectido do. 
vcgar- e8t l,} imposto, creado rnnlieio~amollte rne119 ill!Jstrcs collegHs, que poderão dmen- , 
Fob a f6rm:\ irregular d{~ postura, Hcm pro- rlal-o fl (~o rrig'il . o q,e modo a poder satisf.1Zl' r 
posta da CfHDArtl rnunicip'll, apezar de que tão p"lpitantp. Dt~ce~s íd.~de publica. () prow 
me parece que a 6sseOlbléa poderia basear se jeeto ti ') "oguinte. (lê.) 
na representação que aqui.e acha dos povos E '.,iui;:ndo obj ccto de dePberaçào,,, vai 
d.ql1elle lDunicipio. " imprimir, paro entrar na ordem dos trabll-

:Mas, como h I duviuf\5 se e~tns ~ostur8S lh G~, o ~'~:g ll i nte proj p.c t n 
e~t:'iõ Hinda em vi.gor ou aflo. me parr.te quP . N.73 
deveria talvez ir (·, ~ta f l>preqentnçilO ú!'\ corn-I A as~p,mbléR h'gi ~ lntiYa 
m\ssõs!) da constitu i~.i10 6 justiça e t\. de Ca· crettl; . 

• • • prOVinCial 

mnrJl~t par6- que CS"'i8 inteqH6ta~sem a dis- .r'rf. 1.° Todas ns ohras public89.da pro
posic~~o.,e b~m qW} ~l meu vêi' nenhurnn víncia s{l:d'llJ feitn9 por arremft.taci\o, com 
duvi~1a re!õõt." de quu semelhant-I imposto lIão excppçlio unicamente das que forêm mnito 
deve c(lDtinuijr a ~er cobrado; pJ rq:Janto. o urgentc~ ~ rÃ:) io signifir.ante valor, ou não ti
que di~p(i6 a lei e q,uP. dcvêra ell,:: ser cobra- verem Rrhlldo CODC IlTi'8nte~. 
do ~lDquaoto U:Hn~~t; m &8 obr~~ dn igreja; Art. 2.° O rrer.idente dividirá n provincílf. 
orl'l, e8ta9 obras esWo conduídas ha m~lÍtf) em tantns encçô~SI, quantl\sforem convenien .. 
tempo. como poderão 3tte~t",r tiS nossos colo tes parn » b\ll\ direcçrlO dns ohrns pllb1ic:u~. 
legaR

1 
os SfS. Bicudo e F. de Oliveira, que, Art. 3,1" Em cada secção haverá um en ~ 

n~quGli.l matriz, jâ ". s~íRt ir:l.o o exercicio de genheirn c dnus ;ljlldlintes. podendo o prct"i ~ 
omeios roligio.o e. dente da (Jro vinc;", quando hnja amuoueia 
As~ím. Rf. prp.í·;.jd ent!l. vou off~recer á Can.- de serv,içn e m qualquer dcllas, commissionnr 

lõ:ideraçflo da (Ut~a um p:-oject ! '~ revogando a mais engenheiros .. 
lei C'rend nrll do impl)sto . .. Art. 4.° O cngenh !'! iro que fizer o orCij '" 

O SR. P. EGYDlO ';-Declarnndoa l~i. mento (h~ o brr.~,não pod erá f1:;cnli: - ~r o pro~ 
O SR . F. ALVES: _·Ou i~eo, d eclarando a grp.s~ü fi e}l)\ H, c nem C'}ualqlwr dellcs p.)d i ~r;i 

iai_, quc {' ID f' lh.,r: . ,I afinal vt' rificnr se est~o feitas de confornúdR~ 
, K jl1}~"do obj l!cto de liellbcraçâf),_ e vai a de com fi contrat.o. 
Imlll';''''', pa,a e lll r'" na o rdem dos traba- § 1.. O presidente terá na c.pital tre. en· 
lho~, o '~eguintc prf\jtl cto. genheiro8. quo commi!õõ~ionl'lrá. sr.f,undo 3~ 

N, 72 necessidadl's do servicl>; fará fiscnli~Hlr s~ 
A assembléa leglslativa provincial de S. obras" dor, afin." l, op ini;;" Robr.' ella •. 

l'aulo decreta: § 2.' O preaidente poderá remover, quando 
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entender conven,icnt,e,osengenheir0~ de umu-: Arir6, rlb f1Chn-8C cal cnmpl(':to 'b~l.ndono; 
8ccção, para outra, e mesmo occupal·os ac- ! nfto sei se ü:do sCl'údf'vido á dimhuie10 do 
cidentalmente, srgundo ~H CG~Vp.Dlen('.iaf.do; transito (1\10 tem havido por ali, ou u"'qual
'3crviço publico, em t.rabalhos alheios de SUIi.; que!' ontro motivo: o qne' é cm;to é que 
respectiva secção. '; aqnella estrada acha-.:-i.c em pessimo c:-.tado. 

§ 3.° O preRidcr.te poderá. tllrnbem empre; i Entretanto) sr. prüsidente, n~iO obstan\e o 
gar O~ engenheiros ti5caes das estradas de I m,io e~tado ela estrada do .\l'il·Ú, eonscrva':.sc 
fel'ro 1 da companhia de gaz, da cornpaohi:-t ! ainda no11n uiú l'egistro ! f~cRtas condições, 
de uonds e de quaesquer outras "'"rr"",", I é de toda a justiça o pedirlo rhquclle" fazen
sujeitas á íiscalisação do governo. lHIl ,com-: clciroK; {: cei·to qüe o rcndimcnt.o~do l'egistro 
misso~s lígeil'a~, que pO!~são ser deRemp~nha- ! tem diminuido; mas ainda assim nã.o é pe
dlls sem pn'!lli'.1.O de suas prirJcipa~!oS !'unc- i queno. 
çôps. ~ Set'il1; jURto que se applicas8c, qua~ldo não 

Art. ;5. 0 Fica ~1upprimida. a rephrti~1i0 dj\s: touo, DO mcn1~ parte dnqueUa renda na CR
obraR püblirms. p8sr:;ando o ir.: f-:pec~,or dp i tenda. do Ar.ll'ó; não é de equidadc que OR 
me~ma a ::.p.rvir como engenheiro da provin-: f,tzenueiros do Bananal, que,Ro aproveitão 
cia, e 03 outros e m pregados It se r:v i I' . n a SG-: daqnella. estrada, paguem impof5to para sm' 
cretaria do governo, corno empregndos rl.el.Ja, : applicado a outras obras. 
ou addidos a ella, 8e~'t1ndo entender o presi- i _Este pedido, pois, daqucllcs fazelldeit'o~ 
deilte, sob u. cl~usnl!t de qU,e tlles e~rgos 0,u i nao d~yc_ ser dc;;prezado ; mas, pura. que a 
rmpregos ficaraõ, ne~te ultimo caso, supprJ- i commIssao dn fazenda possa tomal-o em 
midos de~de que vagarem. ' ! consideração, ó precIoSo que conheça ao certo 

Art. 6," Fiea o presidente r.utol'i"ado a 1"6- i qllVJ tem siri o o "rendimento daqllelle regi,· 
formar a F€cretaria. do governo, élugmentFl.n- : tl'o., quanto tem-se gasto na, estrada., c o que 

,\10 o numero do fH~CÇÕ8f<., distribulOdo me- i sabe fi. repart.ição de obl'as publicas a. 1'es
lhur o Rcrviça, nu fazendo qllHlqucr altera.- í peito, p~i'que então a cornmissão ficará 
çf~,) quo e~lt3nder . ?onveniente, comtanto i f~ci,~nte de todas.. as cil'curnsy,ancias que r?-' 
que não haja acere::C'lIno de despez"I, em re- ~ domo e~ta. questao, e tornal'(l a proVIdencIa 
lação á que actuitImente se faz com a. mes- i que i'ôr necessftt'ia. 
ma repal'tisão, e Com a. que se snpprirne das: Desejava uma out.ra infol'mação -elo go-
obm_ publlc:lS. . vemo: 

Art. 7.1) Con1.iuu3.l'á5 a l-mbsist.ir O~ Cl1l'gos i Existe na cidade de Pinda.monhangaba 
d. in'peet"ores de c<tradas: "mas com attri- i uma [lant<, sobre orio Parahyha; esta pOl)te 
buiçãJ restricta de dar ao gO\'erno inforrna- i está em ruina~, se é quo ainda não caíu de 
ções ácerca das obrus publicft~ de f~ellf; I'cs-: todo; ó de indispensavcl necessidade a COI1-
pectiv/)s nistrictos, reclamando qllaesqael': struc~ão de uma nova ponte nesse lllgal', Sei 
lirovid",nciflsque entendão C0nvenlOntc~, : que a do,3pcza nfio é muito diminuta, talvez 

Art, 8 o ~jcão n-w\}g'u(l!i_<; n~; di~posiçõGH: nada menos (k ~1U!nçO~; ma:;:, considel'ando-
em contrafl(}. : ~~c a natUl'eza da ohra, COll\"em que clcsappa-

8ula naR se ... sões, aO~-l 28 de Fe'H~reiro de: l'P~;.fío t.odos os obstnculos que pOl'vcntnl'it 
187~t-{alu)r~ Cútl1'a,,-P(~1f,t() E(j,tjdia,-Fí"ci-! cxistcr.n j>:ll':t sna l'ealizacfi.o. Esta llcee::;si
las Leiti'f{), -.;.... A lw({'tu'lies,.,-- Ro(h'i,r/1J,~'S A (res. ' c1;"\ d e pn :1] i C <1 !1 ao é das q ne 1)Od01l1 ~ 81' -·n cliulns 

" ::;:~ •• ~"i"~tt'O ~:j(~·~.n;,tee-;-;l', ('l'c.':idC:l-' po;' cn-:l::;idcr:)í:~lO dn despezfts. . . 
t.e, tr,ndo mnndado :í mesa urna 1'(~P!'C:',;('i!tn-' A (~(h;), ~aÍ)(~ qllC {~ por PindamonlmngabH 
eão de alguw; fazondeiros (In JllllUicijJio do ~ (llICpm;~:a an:~t!,ftda de S, 13('n1:o do Snpueally-
13ananal, l'cb.tiva 11, (~hi:radn, dI) Ari:'(Í: un qnl"! Jnirinl~ uma dns lnais ii'npol'tant(-::-:.> do sul dn 
Re pede que os l'en..d.imcnt0,Q do registro do! pl'oyin<:ia de {-,:linas; grande pad() da CXpOI'
mesmo n01"OO ~e.ilIo nppllcac1o~ naqn(~J~ll l',"'" i ta.f:ÜO{jUC proeura oporto ele r:batnb:1 é feita 
trncla, ou e,xtineto o reç..dstl'o, l1;tl'CCt:-mc i;; .. _: por c::;;.;;a est!'ac1,l, Entretanto; Hcha-:~c () rio 
dispcnsfl.\"cl obtcl'-:-;e algnma~· illf'Jl'm;H~;,')(~:~: l'al'a11}lJa nessa. cid.~td8, p()r assim dizer, Bcm 
por intcrrnr.dio du gOl/el'll:;, a!iJn ele pod(~L' a ponte, pOl'll!lC a (lHe Li exist(~ ú Um!l, ponte 
eommissao de r fazenda, a. quern foi a!l'eda e~- 'l'dha., jú toua. espeea.da, que se ainda. d,i 
sa l'c,1wesentaçao", eon1 seglli:an(;!t tornar l_\ln i:yaly:;íto ~() ( devido ao mni,to zelo e cst'Ol'l::os 
cOl1!=Jldel'ueão semclhantl~ pe(bdo. (:0 1ll~:jJeclo!' da cstJ'acla, o hOTlrado SI'. cn~ 

Ape?al' cla csb'ada de 1'et'l'O de n. Pedro:) n pitãn Antonio :}[nrques Yillell:l,. Estn digno 
j,í. tel' atl'ftves; .. ;ado (j mnnieipin d("~ Bai'ra-. inspcr,tot' tem desp:_~lld:do nos concrl'1:os da 
Ahtnsn, nn. pl'ovincia do Hio de .Janeiro, que: ponte) para conSC1'Val' o tJ'nn~ito, ainda que 
ú o mais pl'oximo do termo do Hnnanal, 'to- I peSSilTlO, dinl1Ci!'():.; 80118; (:11.10 l'rrchimento 
davia ainda hoje mnito:~ fazendeiros de:-.::te: tr-m-lhe custado militaR difficuldadc;.;. 
mnnicipi? fazem sua exportaç,10 pela_ c:itr-a-·; A )lOnte acha-se em Uio, müo estado, RI', 
da do Al'lrô, nào só f,fOl'qnc cIIa. 6 mai~ t:l1rtn: preSIdente, que tem-se nt.ó -dado dr.sast,l'es 
do quo a de narl'a.-t.lansa,como alndap0l'qun. ltclltt: nincla.!la poncos dias um jornal deu 
torna.-se mui,to maj~ facíl o t.ransporte: "jsto: notieirr dl1 (llW l'O(~OU da ponte abnixo um 
:::0" menos (hspendlo:::0. ': r(lI'1'() puxado a !JOlS, snl\'ando-:sc o seLl con-

Infdi'l:mcntu, PO!'ÚW, de tempo::; a est,fL: d\1l.~to!' ]JOI' g'l'aude felieidilde ! 
parte não tem sido reparada a esh"ucln do j .Assim, poi!-3, cu d~sejava ;:;aber do governo 
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quaes os embaraços quo tem encoati'ado pa.ra. i CFi~:1 rCfJceRcn taç:\o nã.o pôde ser decidida
constl'uc(,,'o desta ponte, se s,10 s impl'es.! polo governo da provincia c acha-se affecta 
mente de ordem ·financejr~l, ym'que neste I n.o ~onhctime~lto do minjstro dC! impel'io. 
caso me pal'ece que a. eommlSRao de fa.~enda ' Ne~;t-e ca~o e de toda a convenIenCla que ~e 
deve decretar uma verba )o5l1flicicntepal'H. esRft I !'Iniba se a, camal'U municipal de Qucluz está. 
obra. Se os embaraços 8ão d,e out.ra ordem, ô I ou não t'llpr,cionand o, porqt~e, na segunda. 
lH'eei so que 8cjão romovidoR. i h'ypothe~8, se.l'ú Jlli~t.el' talvez que o g'over-

Sei qu e tem-se observado mu itas fo!'mali- no, mande ·continui'tl' em excl'eicio a. camal'a 
dades elll I'clacao a cota pont.e ; tem havido velha, até q"e "" resolva a nullidade que se 
plano$ de üug'cÍllwil'os, H:tames, ol'çamcnto.-::, i acha pendente de decisão ministerial. 
consultns á reparti,: ilo el e qbras publicas, pa- . Sáo es l.as as infOl·m a~õcs que ~olíci to 00 
teceres, cte.! em li m, diflicuhlades sempre, I governo 'da provi,ncia, e pc~o desculpa- á casa. 
estando até hoje o' rio sem ponk, e0l11 f.(l'aVC I de lhe te,' ,·oubado a IA"lnS momentos de at
pt'cj uizo do com merdo c l'j~l('o do~ tl'anse\!Il - ) tenção. ' . . 
les. .., () SR. IlE"gVI DJ;S :-Vallou nllBto bem. 

Tambelll ex iste Ullla outra. ckt.rada, l'ir. pl'C- I E' apoiado e sem debate approvarlo o sü
si dente. rnaiFi ou menus ll;l.S conui~:ocR da guintr.: 
do Ari ró. Hcnro-me:i e~tnHlf1, de CnnlHt 11m'f!, . 'o- HEQt5EUn.·IENTO · 
o pOI·to de I'amty. I « He(Lueiro que, por intermedio do governo 
~ Esta. cst I'fl~ a, yuc att'avc;:..sa lOlla Sr. l·l·~, c I da p:ovl~cia, se ontenha as seguintes i. ~ifol'-
1'01: onde se taz presentemente toda a oxpor- maçoes: . 
tação uo~; importantes mnnicipio~ de Gllara~ I l.0 Quul o rend imento do regi::;tro do Al'l 
tingucUi., Lorêna, e a parte do sul de illiuas I \,Ó, n os tI-es ultimos excrcicios financeiros; 
que se ltti.liS~t da.s estradas que descem para I ~.(I Ql1~,nt.o ~eln g'astoa provincia (!om acs
esta prOVl!lClU atl'aVCSfmlldo :l se rra. da. ·Man- ! tl'ada do ;1..1'11'0, durante esse tempo; 
tiqueil'u, pOl' ltajubá c pelo 1\lal'irw, tambcm i :3,0 O que consta·' nn. inspectol'ia' 'gm'al de 
a.C ~lU-Se cln estado deplorave!, comoyolle cor-I' ohsa'; publica0, sohl'c o estado. da estmda. 
tIflCar o hC U (hgno HlSp('(~tO I' , que. e o mUlto 4,0 (Juaes Oii emha.raços CXIRtentcí; para a 
IH·oLo e honrado capilf!o l'l·llllcisco .ToSI' da ! l",lCt llJ"a da ponte sobre o rio .Parahyba, em 
Silva. . ! Píndamonha.ngaba. , 
Tcm~se feito algun s. !Ilelho l'<nncntos em :>,0 Se não ú conveniente esta assembléa 

suas ramincaçõcspal'aG·nn.l'atinCJ"llce;í. c 1.01'8- decretar que os r endimentos do registro ' do 
na. ; mas de Cunha pn:a. Ptll'atl acha-se ill~ 'l'uboao c[:} Cunha SBjíí.o applicados cspecial
tl'ansitnvel ,.ao passo qu e ainda existe ~lli , o rncntc nn. conservaúão da estrada de Cunha il 
importante l'cg-i.stt'o do 'l'a.bOllO ! 1 serra de Parat.y c RilQ!=; l'nmiHea~:oes p:1ra 1.0-

~fio serú.j usto, SI'. prci; id entn, flue o;~ l'en-ll'l:ma. c Unal'atirlg'uetú , 
d imentoB <leste registro S(Ü<lO applicado8 em' (j.o Se a camar". d ll Que!uz ultimamente 
melhol·aUlon tos daquella es trada e s uas mmi- tomolt posse c e>;t>Í funccionan<lo. 
Hcaçôes pftl'a Gual'atinguctc"t. e Lorêna. Me Paço daassembléa , 13 de Março de 1873.-
pal'ccc que sim, [J0i' isso que o rendimento! PCrt9'O }"z"ce~ite,) 

2" P.\R'l'E DA OHlJEM DO DIA 
deste l'cgi:jtl'O il'.ú. .diminuindo Ú, pi'opol'~;fin 
(1.ue a cxpol'ta~ao dos 'lllunic.:ipíos de Guara-
tlngueUL e LOI'ona t.ambem e;o;cn;:;;sCftl' por FtmGl,;EZI.\ DE }'[A'l'O-GllOSSO 
aquella estrada, e fôr feita. pela estrada de () SR. H., Po~mo rcquer o obtem prcfcrencia. 
fel"ro de D . Ped 1'0 Ir. p>tm a ,Iiscu,siío do Pl·oj eeto n. 'J6, que eleva 

Esta med.ida., quo julgu dever St .~r tomada ti. cnJcgOl'ia de fl'cgue'l.ia. n. capella. de N OSStt 
por es!> •. nssembléa, tem sirlo [:·Cmllllcll t e Sonhor:t<la Piedacle de ' Mato-f,l'osso, do wr
aceita na. Vl'ovincia do 1-~io de .Ja.neiro; e !5C lHO ele Babüar:s, 
este exemplo deve :-:-er seguido j~m l'ela~ao a. Continúa a 111'i1ncil'a. rlh·:euHsáo ue~te Jll'O-
outra:-=; c~trndas , com ma is l'az:üo D deve :-:;CI' i jac to, ,. 
em rdfl.{; ;i.o úquc1hl;~ (ptO oxelu~.;~ \arnentc i' 'l'ra)w-sc do j·(l(,ll..1erimnnto de nüintnellto. 
;'~p\'ovdtCw a alg1J.n~ mnllit~ ipio;i" e rFte pOI' ~il ~i{ J>. ~t.f;u,.!~ , .. iit!e~, - Sl', president.e \ 
:::onsegllln t.o clcyum ~r,l' fcita~ por dIn." t am - i aeredito lli),S illfoJ.'rnaç;ües que forão rnini~tra
De.r~1 c·~;eltJsl.Yarncntt), ,0 \ltte ~e ~:O JlScglln f.lp~ II cl:.t~ l~ c lo illustl'e deputado que m~ pr~ccdeu 
phl!ando? llllposto etc ba1'l'Clr:lS, pago peJo:5 . na, t l"l bana. ; 1l1U S me pa.I'cce que nos llao po
'lue tr~ns:tão pO i' es~a.-; e;5tl'ada~; : li a sua eon-I rlCll1c·.s dispe~Eal.' :l. <l.l.ldícncia do poder ece l( ~-
:-)ci'va~1ao , ~ .rnclhOl'amento~~ . ,sia:)tico, 

_~intla ?utra infol'ID:'u; .!.o : .... . ! A ci·ca~\1.o df'. paroch ia. (i um aClO mixto. 
Consta- me que.fI. eamtll'a mUllJí~lpal Cl:~ vd- i Ell el'cio (lllC n (J;'; não p(!(l\~iJI'Q;'; Ct'fHll' pal'o

In de Qllell~l. , uJtlInament e eleita.; ' não t em! chias Re m a\ldj cr~cjíL do ol'dinal'~o, E' tam
pOllido furt ccio nn.i'; nüo qu ernndOi,(;ll:-; lfl()rn- i hem 11111:). '{uestüo ele direito, 
!n'o;':-i ~omparnccl' ás se~.':iÕU H, . Por c;-}ta razfw, GIl iwho que não obl'aI'Ún'10S 
, l:,~~!:-;túm alg'uma~ l1:1'1~gu lal'lrlade . .:.; neR~n. 1 (;onstitncionahnC~lt.n l'realldo nn~a, pal'ochia, 
dCl~':;lO, e pend e de dceu;::lo do g-OW;l'IlO uma. ! e1l'lhon .. (:onvcn(, ldo~ de ::: lIa utilidade, sem 
rcprcscnta~ão documentada sobre sua. nulli~ I esta audit!llcia , :\ }"II)!-:i<J mlo obmrcmos C01Hi
d:!.de , Suppouho qne~ pOl' t( ! \' clll~p'a.do tarde, ! tit.ll cion:duwntl' .. "j -, f"/) fJlIe a. r,rl'a~ão dH pa-

, 
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rochia é um ncto mixtfl dos poderes civil e pouco se lhe dá com 11 opinião do <>tdinario, 
espiritual, como mesmo me p,U'ece que ha- que se basea sempre soh ,'e opinifl.O ~tranlta 
verá da pal'te da a3sembléa um,\ tr.! ou qual dos purochos , \ 
fa\t.ade defcrencia para com o poder espiri- ]I' quest;;.o cf;tn qu e já tem .ido slts,itada 
tr t,1, O SI'. governador do bispado mora nrs- aqui, c no pa.rlam.ento p-cral, e ató é urr~. dos 
oa capital, conscguintcmentB sua lludiencia pontos sobre que tem de ve;'sm' a intel'~re-
póde-se rcalizar em pouco tempo, tacii.o do ncto uddicional, 

O SR, L. ALVES :-H foi ollvido. . O SR, VAI,LADxo:-Sempl'e se tá" resol-
O SIl. BENIlVIDJlS :-~'Hío foi ouvido otliéial- vido ouvir o ordinnrio, 

m entc, e s, exc. podia não dai' informaeiio, · O SR. F. ALVEs;-Nem scmpre. 
reservando seu direito para dal·a, quando o ~ll.. VAi. LAD:íO :-Sempre; apresente um 
pelos canaes cOlllpetentes lhe fossem tl'ans- facto. . 
m ittidos os papeis. Os,,, F. ALvEs:-Tanto não tem sido 

, O SR. H. POMBO :~\las yl lia precedent es sBmpre, que já o sr, Saldanha i\larinho dCl
de membros da casa requererem essas infol'- xou de sn:nécionnl' a cl'cação de uma, pal'o-
mações e ellas screm dadas. . chio: por niLO ter havid o audic!!ci" do ordi-

O SI!. BENEVIf)ES :-Não acho regular, llarlO. 
Conseguint.ementc, o despacho exarado nn. E' esh, uma. rna.tel'ia controverSR, c cu sigo 

petiçã.o não é a audiencia solcmne exigida a opinião daquelles que s ustent.iio que a au
pelo nosso direito publico do poder eede- dienci" do ordinario é plll"a deferencla p"\" 
siastico, com o pode.' espiri.tual, mas não uma obl'l-

Eu, portanto, sem duvi(hr da utilidade d'l g-ação . . 
ereaçãodesta parochia, sem duvidai' das il1- I O Sl1. L. SILVEmo :-Quem . dá o provi· 
formações prestadas.pelo distincto represen- locnto " 
tante do 3° districlo, persisto na convicção O ~I!. F, ALVES :-Isso é o resultnelo final, 
de que n;;,o podemos votar por este projecto com o (Jll>ll nós nadrt temos; e n em a fa
sem que haja a audiellcia do ordinario. culelade de dar p"ovimento import.a t' obl'l' 

Se, porém, a asscmb10a entenderqlle pódc gatoriedade de se ouvir () ordinario. 
legislar sem essa audiencill, eu sel'ei fOl'cado O SI" Ur:NEVTDES dá um apartd 
a votar contra o projecto, porquc acho qtle o O SR. JI. ALVES: -O nobre ,leputado bem 
acto é Dullo. . vê quo minha ar1Yumentar,ão nMO eRtá nesse n • 

4,) SI". 1,'CI'rei,.:, "'Ive,;; :-SI·. prcBi- tencno , 
dente, eu julgo qye a compctcncia que tem O SR. BE:<E'Ildcs :-E' preciso intervenção 
a assembléa prOVincial, pelo ncto addicional, do poder cGclesiastieo, porque o ncto é 
para legislar-sobrc a divisilo ecclesia3tica n:io mixto. 
tem limitacão alguma. O Im. F. ALVES :-N;LQ é razão pam qal:-

E' verdade que a ol'cação de urna paro- se-lhe competencia que não est.á estabelec!
chia involvc eH'eitos temporacs e espÍl'ituacs da em lei, O nobre deputado sabe quc mUI
c tem-se julgado que a audi eilcia,do ol'dina- tos aetos de competencül mixta não têm com-
rio em tacs assu~ptos... petencia mixta, 

O suo llIlNEVIDES:-E' essencial. . () SIl. BENEVIDllS:-Não apoiado. 
O SI'- F. ALVES:-· ... é conveniente, mas O SIi, F. ALVES :-0 nobl'e dcplltndo sabe 

Hão é cssendal e nem necessal':a.; é faculta.- que a cumpetencia ccclesiastica hoje acha.~~e 
tiva, mas não obl'igalol'ia . muito rcst,ricta c limitada . 

Ü SR, R. ALVES :~E' indispeJl~avel. E, SI'. presidente, Hind>t 11", umu raxiio que 
() su. F. ALVE~ :-.0 net.o atldiclOnaJ não que me leva. no caso presente a n~i.o Julgai' 

faz limitação alguma a essa :lttl'ibuicão dn neccssairia a uudicncia do ordmario, c é a 
aosclllbléa provillcial. ' seguinte: . 

O Silo. R. ALVES :-Hoje ,lá larg ueza ao O ordinario, sempre que tcm de dai' IlIfor-
'lCto addlClOnnl. macões desta ordem, 011 ao menos na maTO-

O SIl. F. A LVES :-~a maioria dos casos', ria 'dos casos, reporta-se á ol'iniao . ci o ]>"1"0-
estou sempre em defesa do actlJ nddicional. cllo, de cuja freg-uczia tem d" se" dcsmem
Com~ dizia, sr. presidente, ?ão lia lei que hrada "parte de tel"l'itorio necess:ll'i~, para 

determIne a. andlencla do Ol'dlnarro. Est.a é fOl'mal' n Ih30'uczia que se quer Cl'eal'. E uma 
facultativa, mas não ob1"Í gato1"Ía. informa<}ão &suspeita, quando favoravcl, por~ 

O SR .. VALLAIÚO :-;-Mas2 nfio I!avendo" que em I·eg:·." os parooho$ são odv",'sos a 
audlenCla, o or(hnul'lo nao pl'OVC a paro- desmemb1'll\:ao de tel'rltorlO dc suaB fl·cgu~· 
ctua . I zias, porque infallivelmente causa dlml!llq

O SIL F. ALVllS l-Pois que nlio dê [lro"i- ção nos sens redditos. 
menta; será um neto abusivo e arbitrado I Ora, havnndo o viga rio (le Batatacs, d'onde 
'}ue nullitical'á lima lei. . tem-se de dcsmembl:u () rerrito1"Ío pura fOI'

O . Slt. V"LLAl)ÃO :-Scmprc é uma dofe·'! ITlar a nova fregucziu, iI~rormado favol'avel-
renCla, mente sobrc essa cI'eneilo, e sendo costume 

Ü SR. F. ALV\,;S :-E tal é a impol'tancia o sr. governador do lJiSI)>\,lo reportar-sc sero
que a asse,;,bléa h~a li essa audiencia, que, pre á opiniilo elos poroch05, s, exc. não se 
I(uando est .. .ocsolvlda a crear lima parochi", devia limit·nl· li dar o despacho que deu c que 
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p:,rece conterumatrtlou qual fult" de COl'te- i ~1io ecclesínstica" devo Fel' uma ,<udieucia 
ZIa para com o nosso collcga que o requereu. i fo'~!lda, neCeSSUrlR. 

O SR. BENEVIDE;S :-Não apoiado. : E' verdade que o ncto addic;ou>l. que 
O su. P. EaYDw:-Póde não estar infor-! m"rCI\ as attribuiçõQs e competeneia do 

mado. ,poder legislativo provincial, noda diz rala-
O su. F. ALVE,s :-Ao menos parece que I tivarnente a esta audiencia: entH tanto, i::.to 

tem um fim protdatol'io. não é motivo para que se conclua, C:JITW () 

O SR. P. VICEl'n: :-Não é obl"igado a con- fez o nobre deputado que me precedeu '''' 
eordal' com a opinião dos pa,l'ochos. ,. tribuna, que a audiencia do orchn».rii), ne~ta 

O SR. F. ALVEs:-Semprc tem COllco,'da- questilo, não seja forçada; ao contraria, ut
do; mas não sei pOl' que não concol'dl.l, neste tendendo-se ao syatema geral do nn8F10 d!
caso excepcional. reit" publico, ,tanto civil co IDO ecclpsiast,ico. 

Sl'. pl'esid~nte, quando se apl'c~~entào in- chega-se á consequencia logica de que :t 

formações que merecem tnnta f(~, eorno as audiencia do ordinario. sempre que ~n trlit.l1 
dos parochos de duas fl'CO'IlCZÜ1S e de autori·~ de divisão ecclesiastica, é uma audienci" 
aadcs que dão at.tcstadof jurados, parece!'cs forçada e necessaria. " 
que devem merece,' muita fé, tnnta fé como O SR, CINl'RA :-A audiencia mnis impor
merece o se govcmaclo,' do' bispac\o, acho tante é a do oarocho do lugar, que conhece 
que não hal'azão para que a assernblóa, que das circumstaDcias peculinrHJ.\, 
na .minha opiniào não tem obriga~:fio de O SR. P. EGYO!o :-gu chegnl'ci a eSi!e 
OUVIr o Ordltlario, apenaR o faz por pura ponto. 
dcferencia, deixe de Cl'üal' a pat'ochia em O noure deputado cnmprehrndo qUD, p\~lo 
questão. systema geral dO;} nof":So dir\'ilü rubtJeo'l tanto 

_ O SlL VALhA DÃO :-~a.o Ó pura dr,fel"ünein, O profano como o eccli'l"iHstieo,. ao igrt'ja fôrma 
O SR. F. ALVES :-0 conselho de n~tado um poder independente ti dj~tincto, porém 

já. opinou. n8SSt~ se!1tido, um poder que fl)flrch!l tiempre de h!l.ifiCnía 
(lia 1,m aparte.). com o poder tempo-aI. . 
fi; a assembléa tambem está no !:ieu direito Por consequencia, é claro que, tfmdo cndi:.. 

de reprovar o aeto da não sanceão, fazendo um desses poderes uma esphera para a ~ua 
passa,' pelos dons terços. . ' , aeção, sempre que essa acção tiv., t.l ou 

O SR. VAr.r.ADÃO :-Cl'eadn a parochia sem qual relação çom um ou outro fôro. com 
audICncia do onlinario,' elle não dú, p'!'ovi- uma ou outra competenciõt, nmbns 088e8po

mento, ' deres devem ter uma p::lrte igual, (levem bt~r
O .SlL F. ALVES' -Será um acto de arhi- ouvidos lehltivarncntc a es~a qum;tão. 

tral'ledadc, E' justamente o ca.o de que se tr.ta. _ 
(lia 'li/In apa't'te.) I V. exc, sabe que h crea'.~~·1O de freguezla 
O SR. U, CINTUA :-0 vig'<ll'io já res-; affecta direitos do poder civn, como'd-ireito8 

pondcu, do poder ecclesinstico. Conseguintemente, 
O SR. I3mmvIDES :-Nilo re"pondeu oflici'll- desde que o poder ecclesi",.tico não de"p 

mento. obrar de h~r!'nonia com o poder civiL e vic€:-
O SR. F, ALVES :-Assirn, sr, presidente, verSR, o poder tempo~f11 com o ecele!'!18!':tlco, 

mel"eccndo-mc toda a fé os' doenment-f)se é claro que. nesta qlH~Htfi.O, deve Fer forçadH, 
informações que acaba de apresentar o nosso deve ser necessaria li 'audieneia do po(ter 
col.lega, que é conhecedor df\~ tlell:> localida- eccleBiastieo, 
ue, e que eu colloc0 a patO da opinião do Si'. go- V. exc'. saba mai9 quo 08 bisp')s ou di,)c~
vel'nauol' d.o bispado, por mais respeito que ~anos das diff~~rentes ctiocP~leio! \!.?lo llqueHes 
me mere(~-a, .. que por lei se uchlto á te~ta da governfl {(fio 

O SR. HENEvlnE~3 ;---'\',10 é CS~ft a qucstào. espiritual; conscguintemente, s~o aquelle~ 
~ SR. F. ALV1~::; ;-." e, Ilho havendo que. melhor do qllf) qunlqu~~r outro, }Jodern 

ob,ngação lcgal que imperativamente deter- zêlar do pasto espiritu~l d08 seUn freg1l6zes 
rnHlCa uudiencia do ol'oinario, voto contra e connecer dos diiÍereritcs jnteresn'}~ dH Bua~ 
!) re;}tlCI'imento e em favor da cl'caeão da ovolhaFl. / 
frcg~lez-ia, porque J'econheço que Ú urna ne- PortAnto, nn:'] divi~õe8 de~ta ordem, que 
~.es:~ldade para aquelles povos:; li b(lm da ro- porventlll'a f.l.C deva faleI', cstfl é ainda 
lIg1ao que professamos. uma rnzí10 PRf.ll qn(~ a utl<lienCl:i do ordina .. 

O ~r. '-alia0 G_~~,'!e~O :-S,-. pí'::-,jdente, rio Hejli fOf(~~hh" ~f.)'l necj?'~:-lariH. , 
~)l,.l nno combatn, in liminc, o p;,njl)cto em, A!õ'~im, Plltendo que a .1:.~cmbI01\ prov,in· 
dlseu!-:8Ho; eDtendo~ p'lrl~m~I,~\lB a ~:~~emu]éa I cis} dOVl~ I;~t}\bele~~er C011l0 fo:ystl'ma ne~(lR~fl
provincial deve est~~)f'lf:cel: ..... :l r;;"nl~ito de i rio ft nndiencia (1:) (',l'(iin;~ri:), ,!L:(~rnpre que to.8 
~.od(j~~ O~ pro.i(~e~u", rd:1tl\'!)'" J. ('~";;;lí.:ill' dI) trat?r di) divisão r-:nelefoil-\f.tic:L Aeompanhl, 
tregu;)zias, uma pr}tx', 11m m:')dr) ;>., e!lteíl- portanto. np:sta p:H:t;, ao honrado deputado 
der comrnuCD. qlla sina de regra \-'o:~ta. ttJd?'!o1; que impugnou o prr'lccto, 
as. t':"pecies. q',:f~ porv,~r;tura tenb:io de ~'er Establ?18cpndo. porlhr, n fluc;;.li!oeElpecinJ, 
:'ll.l:;:tas ,3 SUft Rpn!(~i,H:fn,' isto é, cJ(:~ saber :5'.~ 11 de~',p(:ch!) {'xarn,do pelo 

l<,!li.endo que a atul!eilc,i;'l do OJ'Jiil:l:~~, I v!gario .()<lpitular, D') .rl:9oerim~ento .q~e SP 
$ernpr'_~ qu~ p·e r,n\tr\ de l~gHdar :-:;oll/H dlVl- dlscnt.e~ lInportfl uma JOformaçao,dlf€J "lua 
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semdhB r 1e despacl!o não implica informa·· i mo:-;. A qU'6!:1tão é de formalidade, c, ~~nrlo 
ção alolllDa. Dizend,) cllB que por ora Du.d~ 11' ~I!iSíU1, creio que uno devemos protelnr ou 
póde informAr. diz p:Jf i:,so me8mo quo ni'io demorar fi creação desta fregllezia. 
tem Alement,j~,. q:w não te.n dados pura iss~. 1 . O nQ~):O illtlstJ.ad0. colleg.a fez um ,reqne

. U)i~ voz :....,....~ .. os UOC!lfiootüs que lhe fOf:10 I rnnento ftO sr. vlgaflo, cal-JltubH -e e!!e des-
apre:o;eutl\dos? pacho a do modo seguinte: « Par ora, I.lnda 

O SR', l? EGYOlO :- ... e peJo _~ fJnH~~ pudes- ! PO~gO dizeT .•• » 
se ay~lInr da ct)Dvoniellcitt da elevação des- j O sn. J38~a;;VIDgs: -Por ora. 
~e bairro á. fregue,ja; é daTo qnp. lJão foi I O :s u. U. CINTRA :- .. • O que jmp~rta: 
dlc ainda OIIVltlo, e ql1~ Hinda ni"io efJdttiu , naja quero diz~r ..• 
~Ufl opini~o. C):!~eguintelllente, n50 pode- i () suo SCIPf:\O E OUl'rtOS SRS. DEPUTADOS: 
mos Jegi:-Inr a i :: ~t~ l' e~ ppito~ ~em que, de -Nu O ap.oiados. 
novo. H:"ja ouvido o g'()v(Hnador' do b!!'pado. O ~n. U. CrNTRA :-S. e"Xe.p.adia íirmar· 

Com iR~O n:1O quero duvidar da convenien .. se nos documentos que lhe forao aprc:;entn·· 
cia que hllj.1 tiJ c1'(w~no desta frcguezia : ao: do,;. par~l nelle firmar soa informação. 
contrltrio, louvo me oa~ pill)wras' proferidu!' i Ha at.tn~tado do proprio pflfocho Joaqnim 
p&lo honrado deputado pelo :·ll) di·;tric~.o: I Alves Fcrl'{drft, vigsl'io muit.o oigno de Ba. 
ma~, senlt~rea. é prcci: .. o que a uS.';:àmbléa 1 tatues (apo'itulos). e attc8tadoR de outl'~H:"i au
provinei.1 procuro estalJelecer regras cer- i toridadeB que cao merecem menos fé. 
tas e invariiJveis para as suas decisõ;'~J. l~n- ! P(lis todos es te~ uoCutnC3ntos são ma i !.o! que 
tendo que é indi~peDsflv ~ l. polo ,,-ystemll l snftie!(Hlt:I !:~, e untr~tanto não flerviriio para 
g t> ral ·de nos~o diréito p1lblieo, temporttl e ! que ~. ,~ xc. ' ba~P Il~~e sua inforl1lac.:ão·? O 

. ~ccle~i3stico. a audi euciJ1 do ordiuflt!O. : que mais. dC3f'j;lV l1 ~. ex !.! ? Qnef'(nia. por·· 
. () SR. BENEVIDI~:o; : -Apoiado. i .ventura que n 8~sem bléa to"a lhe fo~ :: e "ci-
. O sl\.I'. EGYDIO :-Or:l. não ha\l ~" e :1 Uli,Ít: II- lja, r :.154 m:w8 ç pedir o seu pl\re!'er. u ellc q11e. 

CIO, porque .este dh~8e quo por ()I';i\ m\() pod.ia j como u m:-,jur parte dos mcmbns d Cl-\ ta 8Q · 
informar nadll il r~;.Ipeito. ~ E~[Juléftl l;.tll ora as circnmstanci:n1 pe cu lla. ~· 

O SIlo CIN 'rn ,\ :-Porque Dá,) q~i't. ; rCR daquella loenlidade 'I . 
O I I' L'. . ". • 1 8R. • I'JG\'lHO: - COo!':fg"llintclllentd, l t'i. e.X!!. deVl~i.. portanto, ter hrrna( o o E-i1~U 

desde que nÓ .~ ' l egislarll)cs ~. este respeito, ! pA./"€ cu r Il;;\S lnr'Jrll1a~ões que lhe. fonlo ap.re· 
sem que d i! novo ~ojfl.o os p:-.peis afrJcto~ fi ! ~entada s . Dd dUM~ uma: ou estes doe1l ·· 
8. exc .. curn!1lt' ttererno ~~ um :-teto rir. plJUCO I mentos ~ ;if) fal~o~, . e nC8te CltSO o iHustrt~ 
aprf'ço... : deptHndo que os l)iYerlfr~on~ é fdsario. nssim 

O SR. DHKEVJUj~S: ~-D'=! má') procedimento. I como nó~ todos que defendemos o projecto 
O SR. P. EG\'DIO:-", a e.'te primeiro I (não apoiados), bll ",10 verdadeiro", e então. 

empregado da província, fi vumos e~tlJ.beJe- i s. exc. ucvin tOUlal-o~l nu aevida conside· 
cer um máo precedente, quando, Cr)U10 eu ! ração. . 
disHC, dev '~mo:!i f? RtabeleGfH como regra invt- Entend o, portanto, que a qd't~rúnci~~ para 
riavel. oU'J.i ... s~ /) ordinario ~e mpre que se com !-I, exc. foi satisftJifa, ~ que pCI" co n~e~ 
tr,1tnf de (lIvi~ão eccle~i~sticil. guinte a fl. 8s{~wh)éa está n'o seu 'dlreito ve~ 

A~silD, )\credit,) p.i ament.e nll9. pnlavras tanctn, aem mnis :llJdi c ncin·, pejo projpcto. 
, prlJferidas p ,.. lo Inca collega dcp'.lfado }:RIo Voto, port.anto, contra o requerimento em 
3° distri ctn; m~::;!t o fs ct'l de ;lcredit~1' nft~ I dit'Cil SSÜO, a celblodo dc~ta sorte os Tecla · 
SO:lS p:d f\VrAS, e con~eguintelnente tia eon- ! 1000'1 dos povos debta fre~l1e2ia. que pedem 
venienci!l da cn~Hçi'hJ ela frc;';~t1zia de que ~c iju.~.tiça para s3t isfdÇà o de s e us principlos 

. trllta, DaO aCArreta neCeSSHrJ:\ment '.~ li Opl- ! rl.!llg-IOS\) ~L 
oião de não ser ouvido de novo o ordinario. t d.. S'-. S(~ir)~ê\(p.-Sr. presid en,t~, quan · 

O SR. BENEVIOr:s :-Apo.iado. ! do grBv0~ censuras .. , 
O SR. P. EGYDIO : - Voto. pOl'tant.o, n~D O ~H. lJ. CIXTH.\. : ~ ~ijo tIa ceosura nc-

contra c projt~ct.o. mus contn-t H <!eeisüo da nhuma. 
a9s~rnh.lé:\. n \H3 t ;1 1"'J!lO~tão, S(~ín <lildi(""!neia do i O SI!. SC1P1ÃO : - , •. ree:H"lJn C~JDtra o ~J ~ 
OrdJrlarlO. . . vlj tUadtH' d:.> bn .. p:s.dc.i, cu, ~acerctote, c IfW!)", · 

•• sr. Ulho:l (~ illh·a.. -Enitmdu qUtl a: bro des ta c;\~a .. tenho o devf~r de pruf'eri;' 
def~ren'ci~ preci:'i~ 'pn ra. C.?lD li e:-':lD. ;':;i', vi- ; ~~lgtlnlr.R p!-d:-tvr ,~ ~ em di":!·fr.:;sa. d;!ssc illustra· 
*ano e"pltular fOI satIRrclta por parte do I 110 gaCC l'rl n ttl, 
D O S~O digno col1cga, representante do 3° : .o sn. VALLADÃO:- Nilo l~ve R qUBst;:, O 
districto~ , . .! partt Ilhi quo vai mal. 

O SR . BE:-IEVlnES :-Mas não foi ,,,Usfditn ; O RR. SCIPIÃO :-0 Doure deputado ros i
pela a~s~mbléa provínci n l . • : (lente Bm Mllfl'y d8.8 \~I"uze~. ' quo ora occu~a 
. O SR. jj. CI~TltA :-E' qu catao d;! t"unna-! n cllu c ;ra. (1;"l pr Js i<lencia (!esta a::lsemble ri ' 

l!tlade . . . ; (rcf/!'J'ú tdO-SI! tt:) Si'. Pc,J"t'ci 'l'a Alves) , dj~sc 
~. O HU. HENEV.UE:5 :-Nãu e. ; que t:i. exc. e ra c;qHicho:ioquaodo n;'H)dliva 

O Sft. U. C INTaA. : ' - ... ~o OFJ documentos ; as informaçõe!-': que a ~~scm bléa e Xigi 'l. 
:!evcm Her rem fltt ium1 oHh:ialmonte. ou se fI. : O nobre pe. nutl\d!J foi injusto para ClJm \1 

tJ~'opria p~rte pú te ser.u procurador, é qucs- I' goye.rrll.lIJ or d~ ~i::1pado.; a casa niudr. ' lJijJf 

t90 que n;IQ ,"l!teJ'~ ~) firn a CPF! 11I)S rropG- e~lg11t 1nformaçao algnrnn de s, exc. 
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o SR, BENEVIDE. :-Apoiado, na Franca. reconheço a necessidflde dl\ ele, 
fl SR. U, CIN'rn,\ :-1" um. formaUdade, ' vação dClste bairro á c"tegorla de fl'egueziR; 
U s'I!, SCIPIÃO :-Mas, formalidade neceo·· voto pelo proioeto. mas nãopaderei f.zel ·o 

ABria, em vista do direito, e da praxe esta- ; emquauto uao fór ouvido o ord"innrio. 
IH'-1ecidll. nesta CU"j:}. Votn~ pt1rt1lnto. pelo requerimento, para 

, O SII. U. CINTU.\ :-Era Eom entnprocürar que ell ~seja ouvido. . 
um grande enyeloppe para remeUer os pa- Não havendo mais quem pec:" :t palavra, 
peis as. exc. euef.rrl!-!;U~ a discussilo, (~. procedendo ·se li 

O ~H. SCIVI.\O :-Eu me rt~cordo de que na . VOL:H}~O, é rejeitado o requeri me!] to, e prej u
ussBmbl éll provincial do Rio de Janeiro Ems · ( dicBdo, pOTtl\nto, o additarnenfo. 

, CH !ilJ. ·SO uma grande questão ~obrc 1\ eleva- ! Contint'u1. a di~cu~são do projecto, 
cão de Santo AntonIO do~ Gunrulhos. no i c, sr. Jh,uevhh~s: _. Fma vez que a 
~Jlunicipio de CatJJpo". â entégorill do frcgue ! àssemuléfl cntenele que tem eompetencia 
zin. . ! para crcut' n fl'eguezia sem audiencia do or-

A a."emlJlé~ dividiu-oe ",iJ combatentes I dinario, declaro que voto contra o projec\.o, 
P' ó e contra, o. depoit; de muito debatida a! O Silo O. CI!\'l'H:\: - Este caso (í especial, 
q.uestflo,p:c\·:I)ecell a irea de que a audien-I e Y. c:<~: não \'ota~ia assim se SOU\>8SSC desga 
ela do 01'dlf:llrlO. e m CIlSQ3 t.:\c~. era ncces- ! cspccJaudndc, que, !Se me provocnrem, reYe-
sHria. era irnpre)olcindiveI. - j larei :'"L aSf::iembléu.. . 

Todos estes documentos quo aqui se achão, ; O SIl, V.\I.UDÃO, - "~u abstive-me ele pr. 
sr, presidente, . . : dil' " palavra, jlfstamcnte para não dizet' o 

0, SI\. U, CINTilA: - "'-,io valem lla~a". ' que sei a respeito de"se negocio, 
O SI!, SCIPIÃO :- Valem IJIui<ü ; mos uiío O SR, BE:-IE\'ID(,;g: - Eu persisto em votar 

~ão os documento~ exigidos pelo firo viriorio contra a .c rca~~ií.o da frcguezia; voto cont.I'a, 
capitular; têm Uluit') vlllor, IDas são docu- porque entendo que " cl'ca~ào de uma para
mentos offiCio~os. chifl, !lcm a <l.lldicncia. do Ol'dinario, é um 

O SR, R, PO)IDO;- Em c •• o identic" acto llulIa, Conscguinlcmente, uma vez que 
~. exc. aceitou documentos jgtluc :~ _ ·e deu , a assmn lJ!éa dispensa rssa audiencia, voto 
parocer fflvoravel. ~ contra o pl'ojecto. 

O sn, SCJl'IÃO :-D,rija-se ",ta r.s.embléll : O SI<. V , CIN'fHA: - Mas eu já declnrei ao 
as, exc, e pelia-lhe informaçoce, que ello I nobre deputado que no"tc caso l1a umn espc-
ouvirá O vigario da pa,'ochia", ' : cialidade". ' 

Ü SIt. li, CINTilA: -- A!li está o a ttestado : O SIl, Il",~)o:vlDEs: - Pois bem; os nobres 
dclle, ; deputados estão !lO seu direito, que eu res-

,O 81\, VAI.T.,\OÃO:- Foi ouvido não.ó o I peito, e 01.! e~tolt no meu, . 
vlg-ano. c·orno aS autorl<iades todas. : O ::iH. L. CJ:\'l'RA: - Sem dUVIda, eu Teco-

O SIl, SC!PI:\O :-" ,d'onoa "" quer . des- nheço, 
annc'Xnr eote thairro ; al' virá o vig.rlO da O sn, DB~",\' IDE,,; -Os 110bres deputados 
paroehia limitrophe. cte" e prer,t.,'",ntão entendem que 'I asscmbléa proyincial tem 
a sua inform:,lerIO, Isto nfw ,', urna simples compct.oncja para crea!' p~ll'ochi~ s, sem nu-o 
formaiiu"uc, • , di tm ciarlo o;'din:\I'io; cu entcndoqlle não, 

q SIl. \ : , CINTilA ,-- E' uma J'o,'maiidHde i O SI<, F. AI.\'BS:·- W nma 'lllestiío COI1-
sUl'erflua, I trove l's a , 

O SIl, SCIl'l~O ;-Não é uma formalidade ! O SI{ , LF.I'I'iio: - i\le pRrcec ' que o s r , vi-
stJperfiua, (3 beniio. yejnme!-l: a :islõembléa I gal'io capi t.ula.r não deixou de dar }l!l.l'eccr 
pr<lvíncial decreta 11 ciev:lç:io : li lei é sane- sobre esta. crcat;ão, allegando ignol'a.ncin. 
cicl1ada : 'p<id indc? Se esta decretr.ção fôr i ú ,[t , IJE:-IEVlDES: - Os nobres deputados 
contra ft vontade do ordinario. 8(~fôr el1a! não mo.lcval'ãó para.. tel'l'cno onde eu. não 
feita ~elll .udlenei. sua, dara elle proVirnen.! quei..a ir; eolloco a dlscusi'ilo no tC!'feno que 
to 'f Certo que nfi.o. me convém: a ass(~ mbl(~a. provincial estava 

O S11. P. EOL:A 1WO ;_.- E S~ ~" cxc. niJo no seu direito de dispensar a ~ndicncia do 
der informaçii.!.l. tllluea ::1ft crealú 'a fregue .. 1 ol'dinnJ'io~ '~c entendia qur. olla fwa fa'clllta-
zia. , tiva; llfio contesto. 

O SH" SCIPIÃO :-CI (h-se. , O SR. LJ::J:'['ÃO :"- Logo, O a.(~to não púdr, ser 
I) SR, p, EIlUAltOO:- V, <xc, diz que a! 11ullo, 

informacão é nOCtl ssariF1 : e sc o governador! () SIl . .BENEVIDES; - Pc:'dào ; cu não COIl-
náo der ;'u<IJeneia ? , ' i testo ao., nobres d eput:l<Ios o seu direito, 

() SR, ·U, CINTilA :-l<:' verdade. ! mas peqo-lIws quc tamuem rcsp"it,cm o meu; 
O sn. ~(;IPI."O !-- E' n p. ce:-~aria~ porque, ~ creio qúe is to i: mnitojn s.to. 

se não quizer, nãQ dar». ol'o.vimento; quan- j O SR . .Ll-:ITÃO: -- Sem duvida. 
to ao pURto e.piritllP.l. elle pôde lançar miio ' O SR, BgKE\'lDES: - 'Votei pelo requeri.· 
de moit,,~ mei,," . pó.!.e. por exemplo, dar m cntoqÍle fo i rejeitado pela asscmbléa, por·· 
provjp:üo li um ~acc rdotc para nl;i servir de! que entenrHa que niTo podíamos dispensar a 
0" '· .\ d'almas, .. 'audiellcÍI\ do ordinario, Se os nob,'es dep.u-

_ Sr, pre,icteute. ncreJitllndo n,,. informa- j ~ndoR estão no 'cu direito, vo~an~o este pro
çocs pr6~t:.\dRS pelo nosso C011ega residente Jecto ~cm a andwuclu do Ol'dlUal'10, eu tam-, 
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bem estou no meuivotando contra, pat'a im- crcacão de parochias sem instituicão cano
pedir um acto que rcputo nul1o. nica'; a instituição canonic11 é um 11Cto ec

O SR. LEITÃO: - Quizerft ver a demo!!s- clcsiastico. Como, pois, querem os nobros 
tl'ação dess" nullidade. deputados separar a jlll'lsdiccão espiritual 

O SR. BENEVIDES: -O nobl"o dc('ntrcdo por mcio de um ncto civil.'!! b qllB é uma 
quer ver fi, dcmonstracão dCRtn. nulhdndc '! ; pfl.l'ochin.? E' uma eongl'egação fl"e tiCiR, li~ 
Vou fazer·lhe a vontftde. : gados por um vinculo espiritual, slljeitft ~ . 

A el"eação de p,wochias éum acto de natu- uma jurisdicção espiritual. Os nobres depu
reza mixta, um aeto de natureza temporal.e tados, dividindo n paroehia, o que fazem? 
natureza espiritual: é um acto que tem ef· separão, passão um" serie de individüos de 
fcitos temporaes e eff'eito~ esp~ritnaes. 8e.o uma para. out.ra jurisdic.ção cf.piritnal! , 
ncto, em sua mdolo e effCltos,,, m,xto, ó eVI- 0,"0, senhores, como e que a a,semblca 
dente que nós não .podcmos crear uma paro- proYÍncirtI póclc aItemr a jurisdiccão espi-. 
chia pOl' deliberação exclusiva noss" ; ó p,'e- ritual sem audieacia do poder espiritual?! 
ciso a intervenção do poder cspidtual. i O que é a creat;i\o de uma parochia sem a 

O SR. LEiTÃO: -Mas, ondc está a prohi- i jurisdicção e"piritultl? Onde 6 que os no-
bição? . . I b~es deputad.os .a~hão quo: ~ pode.r t?mpor~l 

O SR. BENEnOES : - ü acto addlclOnal, se- pode sepm'ar tndlnrluos su,] citas á]ul'lsdlcçao 
nhores, as~irn c0f!10.a const.ituição, não po- I espiritual? 01'ft, a crca~ão de uma pal'ochi<l, 
dem scr leiS caslllstJcns. I neshl ltypot,hcsc, é desmembrar certa fmc-

O suo P. EOYDIO : - Apoiarlo. I ,ão dc um tCl·rit.orio ecclesiastico p:tra (on8-
O su. BENEVIDES: - As leis redigem-se no tituil' um novo i:erl'itorio ,ecclesiastico, e 

presuposto do conhecimento ele cortas ""1'- tirar cel·t" ordem de lieis, que estJo sujei-
dades fundamentaes. . . I tos a uma certa jurisdicção espil'itunl, e 

O SR. P. EGYDIO: - Sem duvida. ! -passal-a pn.ra. outnt! Como ú que n assem-
O SR. BENEVIDES: - A nossa constituição I bléa provincial, podei' tcmporal, púdc ... 

tem expressamente artigos rcconhecendo O SR. P. EOYlJIO :-E' cxacto. 
que o provimento de beneficios ccclesiasti- I O Slt. BENEVW:':S :- ••• obrigar individuos 
cos é um acto mixt.o; bastavão estes nrtigos c"thotico;;, sujeitos ao poder espiritual, e 
para que o acto addicional, quando se tra- dizer-lhes: não obedeccreis de hoje em dian
tasse de divisões eeclesiastiea", fosse enten- te a estc poder eSDiritual, mas sim a aquelle 
dido em termos, isto é, de acôrdo com os outro?! . , 
principios constitucionaes. O SR. F. ALVES :-A religião é a mesma, 

Oi'a" fi. creação de parochias enCel'l'íl com não hn ofl'ensa. ' 
effeito o provimento de beneficios ecelegias- O sn. BENIOVIDES :-Não 1m cathoticos e 
ticos; não precisava haver na constitlliç[ü,' mcio-cntholicos; ha catholico inteiro, ou não 
nem no ncto nddicional, mais nada p.ra que ha cntholico. 
se entcndesse que cstava na essenei" dcsta I O SIL P. EGYÍno: -Sem duvid~. 
nossa attribniçào n audicncia, a intcrven~,;1o I O rm. BgNRVJOF.S :-Se somOR catholicos, 
do poder ecdcsinstico. devemos receber o direito eccleRiastico tal 

O SR. F .. Ar.VE.': - O ~rovimento é Ulll qual elle é. Pelo dircito ecclesiastico, o vin-
ncto executtvo; G cousa dlffcrcnte. I culo espil'itunl só púde se,' rOto pelo poder 

O SR. BENEVIDES: - Quem conl·,e~ta que o cspiritua!; :lo creação ~c. uma parochia ,ó 
provimento seja um acto do poder cxecu- ruptura ao vmculo espmtual: com que ,lI· 
tivo 'I! reito ,utSsembléa provincial rompe o vinculo 

Eu vou buscar estas disposições, pal'a re-- espiritual?! . __ 
velar que a nossa constituição, que os nos- O SIto F. ALVES :-Delxao ele obedecer uma 
S09 legisladores respeitarão o direito cecle- parochia para obcdec"l'cm outra; o vinculo 
siastico existente no tempo em que a consti- sempre é o mesmo. . 
tuicilo foi lei. O SR. BENEV[L>ES :-Eu supponho a casa. 

()s nobres deputados são conhecedol'cs do muito conhece(lom do assumpto; nlW posso 
dÍl'eito do [ladrondo do "Bmsil; níio me obri- descei' á demonstrncil.o de verdadcs funda
gucm agorlt, porque fui chamado de. imp!'o- ment~es, pOl'que i880 se";a otfend!,l' a s,:,a sa
viso pára a tnbuna, a trazer todo o Ill~torlco ! bcnol'1a. Mas, os nob[:"s I~cputa(jos nao P:'
do padroado, toei" a questíio do direito cc- i dem me contestr.r: p'lmell'o, que a creaçao 
clesiastico doutrinai e do direito eec.leeiae-I de ]larochias ,,"m acto mixto; se é um acto 
ti co constituido. mixto, é conscqllencil1 log-ica-só roíde sei' 

Mas, o dircito ecclesiastico doutrinnl e o! feito pelos dous poderes ju"tos. 
ecclcsiastico constituido no Brasil. nfto (''}- [ Conscg'uintemcnte, se o direito crclcsins-
cerrão a menor duvi~a. i tico bya~il..?il'o estn.bele~e esta dontl'im\ ~ s~ a 

O SI!. U. CINTilA da um aparte. i eonstttlilçao do ImpertO rccebel! o utrelto 
O sn BENEVIDES: - O ncto addicional n;(o I do ]ladrondo pOl'leis ; se a con=,tituiçilo do 

podia rasgar o direito ecclesiastico 11msi·· i Impel'io reconhece que o p!'ovimcnto de 
leiro! Pelo direito ecelesiastico bra~ileil'~, a beneficios ecclesiasticos é um acto mixto, 
crcacão de pal'ochias é um acto mlxto, é um não podemos entender o acto addicional se
acto' temporal e espiritual: não póde haver não de acôrdo com o direito ecclesiastico 



-137 .. 

brasileiro, senão de acôrdo com a constitui- civil, senão em virtude de exigencia ou do 
ção do Imperio. poder geral, ou do poder legislativo provin-

Portanto, sendo forçado pela assembléa.a cial. Conseguintemente estava elle no seu 
dispensar a audiencia do ordinario em 1'ela- 'direito de não dar informação aigllma sobl'e a 
ção a estfl creação de parochia, sou forçado representação que lhe foi apresentada, re
pela logica a votar contra O respectivo pro- servando o direito de dal·a quando, ofllcial
jecto, porque não quero concorrer para um mente e pelos canaes competentes, ós papeis 
acto que, em minba consciencia, reputo lhe fossem enviados. 
nullo. ~ ,O SR. R. POMBO :-Mas já tem feito o con-

Mas, os nobres deputados, autores do pro- tral'Ío. 
jecto, parecerão estomagar-se com a impu- O SR. BENEVIDES :-Eu estou considerando 
gnação... . a questão' no terreno da obrigação, e ahi é 

O SR. ULHÔA CINTRA :-Não, senhor. que eu digo que o sr. vigario capitular 
O SR. BENEVIDES :-... que faço ao projec- não tinha obrigacão de dar estas informacões 

to, .e parecerão suppôr que eu duvidava da i ex-oflicio, porém"sim na hora em que o pôder 
sua fé e das informações por elles prestadas. i temporal solemne c oflicialmente as exi-
Longe de mim tal pensamento; eu presto a , gisse, ' 
meus collegas a maxima consideração, e I1Cre- Ma •• não podendo deix.r de dar qllalql\er 
dito na verdade de todos os seus assertos; despacho, disse que por ora nada p .<li. !O

rnas, a questãO é que os documentos que formar; despacho este que, na minha opi
os nobres deputados nos offerecem provão a niiio. não merece cen-ura algullJa. 
utilidade temporal da ereação desta fregue- E,te despacho pód. ter duas significa
zia; mas eu julgo quc, além da utilidade \lOes: 011 a. exc. quiz diz .. r que na reall
temporal, devemos attendel' á espiritual. dade ainda nlio estava habilitado p" a emit-

O SR. ROCHA POMBO :-A espil'itunl tam- tir um juizo seguro. ou, duvidand" da la-
bem é attendida. . ga!i'lade do meio pelo qual 8e pedia sua ali· 

O SR. ULHOA CINTR" o-Veio a informação dlencia, poz e.te despach~ ioterhcutorio 
do parocho... para que os popeis voltassem á 8SS. mblé. 

O SR. BENEVIDES :-Não é coml?etente; o e depois f"ss,em á. suas mãos pejos canoes 
parocho é um agente do poder espiritual. Se eompllteotes. 
os nobres deputados"' querem que eu vá ao Podia proceder assim IJ.LI exerci cio pleno 
direito rigoroso, direi que este parocllO não de seu direito, "em a menor intenção de or
podia dar este documento aos nobres depu- fender ao apresentante da representação, e 
tados sem ordem do bispo, que éo poder su- rIlIllto menos á sua dignidade. 
perior; portanto, é um documento gracioso. Eu, l'ort.nto, não considero o despacho 

VOZES o-Oh, senbor!! de s. exc .. exarado nesta representação, em· 
O SR. BENEVIDES :-0 parocllO não podia I bora Jh~ fosse entregue em mlio por UII> de

informal' sobre actos de seu ofllcio, relativos putado desta casa, como menoscabo, co mo 
á attribuição do bispp, que ~ seu s.uperior, I menospr.azo, como uma desconsideração ao 
sem ordem delle ; offendeu a IllerarchJa eccle- I nosso collegr,. ' 
siastica, offendeu nos deveres de sujeição e Me parece que nem o acto em si pó de 
disciplina ecclesiastica! Portanto, é um do- prestar-se a esta intelllgencia, e mluto me .. 
eumento gracIOso, que não tem valor algum. nos a pOBiç~o do sr. vigario c-pitular, a 

O SR. ULHÔA CINTilA :-E o despacho do circumspecç1lo do seu caracter nos pó'jem 
capitular não será gracioso?.. autori •• r a crer quea. exc. quizes8se a.sim 

O SR. BENEVIDES :-Eu o que digo é que o off_nder '. um representante da pr~vincia. 
documento passado pelo parocho de Bata- . O SR. L. SII,VERIO '-Nãu era capaz disso. 
taeR não tem, effeito eSlüritual, porquc ellc O sR. BÉNEVI~ES :-Eis o que tinha a di
nllo nos podia prestar lnfol'ma~,ões a este zer, e concluirei declarando que sou forç.
respeito sem ordem do bispo; é um docu- do a votar contra o projecto, per entender 
mento imprestavel, ao qual poderemos dar essenci _I a Rudienaia do ordin,lti". 
importancia temporal, mas espiritual n[o Não havendo mais quem peça a p'alavra. 
tem nenhuma, e, portanto, não temos um encerra-se a discussão; e, proo,cdendo-se á 
orgão legal rle informações. votação, é approvado o pr'j.cto. 

Disse eu, em impugnação aos nobres depu- I ESTRADAS DE FERRO 
tados que asseverão que o viga rio capitular' Entra em l' discus.ão o projecto n. 33, 
foi ouvido sobre esta questão, que s. exc. que manda preferir as propostas que pres
rvdm/l. não fôra ouvido. Desejo explicar os cindirem da g.rantia de juros para Cons-
termos do meujuizo. I truccf>.o de vios ferreas. 

Eu disse que o sr. vigario capitular não O· sr. Fe ... na .... es Ile Oliveira :
tinha obrigação, como pl'imei,'a autoridade Reconheço, sr. presi1ente, que a medida 
ecclesiastica, de dar informar,ão sobre uma contida nu proje"to "de grande utilidade. 
representação de parte, por mais importante é necessaria mesmo: mos tenho apprellPn
que ella fosse, porque s. exc. não póde dizer sOes a ~eu respeIto, porque enteodQqtle esta 
sobre a utilidade da creação de uma parochia materia pertence á esphera privativa do oc
~enão em virtude de oxigencin do poder Çào governamental da provincia: entendo 
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que, com esta lei, iremos cerceal' uma da~ dessa vantagem, é obrigada a escolher aquel· 
attribuições do poder executivo provincial, la que pede garantia de juros? 
e ainda mais, daremos inteira prova de de.· I O SII. ll~NEvlDEs :-Apoiado ; púde ser 
confiança no administrador d~ provincia. ,esta " intellige!'cI8, as.im como pôde ser 
. O SR. V ALLADÃO :-Não "poiado, i o, tra ; pód" • .,r um chapeo de sol. .. 

O SR, F. DE OLIVElUA :-E' preciso SIIPPÓ'I " O SIt. ABIIANGIlES: -.Mas esta int'''preta· 
milita in"ptid'io. é preciso suprol' me.mo ção nilo é a rn"lhor. 
prevaricaç~o da parte do governo da pro- (Ha OUlN8 I(partes.) 
vincis, para dizer·se que, quando cnncorre· O SIt. F. DE OLIVEIRA :-Estou certo de 
i'em duas propostas para a CODRtI'U('çfLl de,1 QUt3 o nvbl'f:\ dPputlldo, t-e 138tive8~a na CR
vial'>ferrea~, uma pedindo g~rl\ntia dn j,dOS,: Jeira presidencial da provincta de S. 'Paulo, 
outra di~pen~ando eS~1J gllrllDti:,., a :\(Jmini!4· i nilo sanceiu!laria e~ta IRI: e ell declaro que, 
tração é rigorosamente obrigada n aceitar: na po~qc;,ão do Sl'. dr. Juão Tbeodoro, não a 
o~ta 1 saIlccioua va. 

O SR. F. Ar,vES :-E' para livrel·a da O SII. AnnANcHEs :-Não .paiado. 
incommoooR. O B:R. F. DE OLIVl!:IHA :-8onl~ mais facil, , 

O S~. F. DE OLIVEIIIA :-0 administrador zelando da digllldade do meu cargo, Rntes 
da proviocia é um ho~em que deve ter con-I res;gnnl~o do que sanccionar 8tlll\:llballte 
ilciencia de seus acto::!, que deve ter patrio-; lei. 
ti.mo ba.tallte pnra ular dos interesso" O su. P. VICENTE :-Ha regras souro a 
publicas que lhe s!lo confiados. '."noçao; o presidente niio pó I" deixar de 

O SR. AnUANCHEs:-Mns o Doure deputa- sancclonar UfIlft lei só porquB não fJLwr. 
<lo está emcontradicção: diz que O projc- O Slt. F. De Or.IVE!RA:-Por IS80. eu digo 
cto é lltil e vantajoso, e no emtanto o irn- quP, Re me visse obrigado a Banccionar, pre-
pugna t - feriria resignRr a cadetra de presidP,DtO. 

O SR. F. DE OLIVElRA:-Acho que a idéu Senhores, os nobres deputildos oignata· 
é util e vantRjosa, mos 11 sua pl'lttiea per- rios do proJectc. poderão rutende!·o de ou· 
tenee privativamente ao administrador da tra maneira. rc~peito suasopiniõtl~; porém. 
provincia. Não nego.a utilid.de da idéa; eu entendc-o pelo modo por que tenho-ma· 
negn a ctlmpetencia da a~sernbléa pura le- olfclstO'/:lO; e tenho. pois, do votar fegundo 
gislRr sobre alia.. meu modo de pensai', isto é, contra o pro-

O SIt. ABRANCHES :-Não apoiarIa; isto li jecto. 
que é cercear as attribuicões da assem· O sr. Abranehes.-Sr. Jlrc~jdente, 
blé.. • são breves e succintas as considel'aç,ões que 

O SR. F. DE OLIVElHA :-A. ser 3"8iw, en- tenho a fazer em abono do 'projecto"cm dis-
t!'lo teremos de faze I' leis minucio::;8.s a re~~ I cussão. . 
peito das att'·ibuiçõe. privativa, do pres!- O nobro deputado, lllCll illustre collcga de 
dente dJ provincia. distdcto e residente na C01'te,lmpng'nnndo 

O SR. ABRANCHES :-Podemos atú revogar o presente projecto, entendeu que estava 
in totZ&1n essas lci~, quanto lJJ~is f,}8trin·: cllc em diametral opposição ú. confiança que 
gil-as4 :u esta assemblêa inspira o nct,uat adminis-

O SR. F. DE OUVEIIL\:-Se c:3Le prüjecto i tl'adol' da pl'ovin.cia. 
partisse de urna Hd9crnl:dén,. que tivesse: O SH. F. llB OLIVEIRA ~_-Sim, senhor. 
idéas oppostas á IIrlministraçií'J dR pro·' O SR. ABRAC<CIlES :-Devo dizOl' que esLa' 
vincia, eu, se fo~se 0ppOl-..icionista .. seria o I opinião do honrado membro é crr~Ilea, nào 
primeiro 11 vobu' por ella e a pedir a meus I tAm razão ele ser. Não seda eu quem viria. 
collegas que votassem tambern... ,formulai' um ]lrojeeto desta ordem, desd" 

O SIt. F. ALVES :-Pnrece conter alguma i que pnuesse elle ser considerado como um 
dr·.confianeo. ! >lcLo de deseonfiança ao adual presidente 

O SR. P. EGYDiO :-:.\enhuma absoluta· i da provineia. Costumo guardar toda a leal-
mente. • dade, ainda mesmo nos actos mini mos de mi-

O SR. VALLADÃo:--:-E, se contivessl1, eu nha vida. ... 
não prestaria minha aSAignatura. O SR. BENEVIDES :-Apoiado. 

O SIt. F. DE OLIYEIlL\ :-••• mas nõo o! O SILA13RAr;CHES :- ••• c,pol't:anto, nã.o era. 
comprehendo. pllrtindo de uma '''Rflmblé a i possivel que, tendo declarado po,' mais de 
que. diz parti Ih,,,· as mesmas idéaR d" ad- i uma vez nest" tribuna e fóra della, que 
mmH~trador do. prOVlOCIa~ i~ quem tem ma· i pl'esto adhcsão frauca. o Slllccra ao actual 
nifestarlo apoio .ince,·o e franeo I I presidente da provincia, viesse oJfereeer um 

Como é. senhores, que, nBl"-ta;;; circum- I[ Pl'ojccto que incubasse um neto ele hosti
stallciaR. se vai traear no administrador da lidade! 
provincia, dentro d·os limites de sua e~phr- Amo sobretudo a fral1rlueza c ns ]Josições 
rfi, as ourig"ç5es que ~l!" devo conheeel'?! defimdas. (Apoiados.) 
Como ú que. sem desconfiarmos ria adrninis- i Não procede, portanto, não é exact.a a iu
tração. poderemos dizer que. sem pro quo se tei'pretneão forcada (lUO o nobre deputado 
"prcsentarem duas propusta., urna pedindo [' que!' dal: ao projecto; pois" verdade é que 
gar.antlll. do juros, o outra prescindindo elle não envolve desconfiallca á administra-.. 
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ção actua!. Que ficl11c isto bem liquido e pa-I O SR. F. DE OuvEmA :-Não, senhor; Sal! 
tente. 'I até muito apologista das linhas feneas. 

O SR. F. ALVEs:-Parccc contêl', mas não O SI"/. AnnANCHES :-Eu tambem.sou 1 ma~ 
{:ont.ém. ' se!.n onus incomportaveis para a província. 

O SR. AmtAXCHES l-Confessou o nobre de- SeI que v. cxc. o é, e deu exubcl"antes pro
]1utado 'lue o projecto é justo e util : o"", so vas disso na qucst:lo 801·ocabann. POl"tnnto, 
o projeeto é realmente justo e uti!. jlorque 1 não jll'ocodem as razões do nohre depu
niío lIa de elle ser "ceito jl61>1 caSa, cJuando, tado, rJc.",\c (Ilie os signatarios 9.0 projecto 
(:omo acauo de expendCl', não encerra um declal"fio fI'anca e terminantemente não cn-
aeto de desconfiança? I' i volver elle neto algum de desconfiança ao go-

O SR .. F. DE OLIVEIHA dá um aparte. I verno. 
() SR. ABl1AXCHES :-0 nobre deputado n[[o I Quanto ao mais, o nobre deputado cnten-

póde pcnotrar nas intenções alheia8. I de que o projccto ú eminentemente justo c 
O SIl. F. DE OLIVEIRA '-Por isso estoll di- uti!. 

zcndo que não eontr,sto a intcnçiio dos aut.o- O i SIL F. DE OLIVEUA. :-En o considerei 
res do projeeto, unicamente pelo lado politico. 

, O sn.. ABH.,:\NGl-IE5 ··-Fui cu quem fOl'mn- I O Sil. A UltANCIJES :-Mas,s. exc. não deixa. 
lon o projecto, c declaro com todn, n, i"ran·' de eahir em eontl'lldição, clizündo qne Ó pl'e
'lueza que eUe de modo nlg'lIm envoll'e a mi- sidentc CLl p"ol'incia que tivess,e bom senso, 
llima dCf.;conHança Ú n.dmini.~tl·~,~:ão. sem dnvidn alguma nã.o aceitaria propostas 

O SR. F. DE OLIVEIRA :-Nn sua intenção conl gUl'an tia de .in rOR, uma vez que se apl'c-
11ão envolverá; mas nã.o hnxcl'á pessoa algn- sentassem outras em quenão scasolicitassc. 
rua que, ljltcl'pl'otando o pl'ojccto, não cncon- . Tarn bem isto não Ó oxacto. 
1,1'0 essa <1eseontiança .. , I Vexe. sabe pcrfcitamente, RI'. prcsidcn-

O suo YALLADÃO :-·Se elle se pl'cstassc a te, como toda. n. asscmhléa, que se p6de d~l!' 
essa intc:'pret.açno, C11 não o assignava. o caso de apre:::-entar-sc propostas com ga-

O SR. j\m~'.t~NcnES :-Ncm n leitura do pl'O- rantia dejnros, enl que 80 offereção vanta
.ieclo se pl'csta á intel'pretação que o nobre gcns maiores que aqucllas offerecidas scm 
deputado quer dar· lhe. essa elansuln. 

V. cxc. sabe, 81'. presidente. que diversas O SR. P. EDE\rmO :-:\essc caso, fica esta 
tlstl'adas de fel'l'o t.clrn sido deel'ctadas pOI' prejudicaria. 
nsta asscrnl)lén, com garantia ele juros, e ; O SR. AnnANCHES :-En sou, como os no
flue tcm'Ri,~ apl'~sontado prOpoRtas pa!'a a I brcs deputados sa.bem, infcnso ús garantias 
enc6rporn.~ão de eompanhiaH que promo\'ão, de juros, e foi por isso que fO:lllnlei este 
:1. constl·lu~çiio. de alp'~lm~s scm ~sta gal'fl;n-I pr<:.1ccto; mas a.ctualmcnte tl'atamos de leis 
1m; c, pnra cntal' dIfficuldadcs iutUl'flS que eXIStentc:..;; aCCltcmo:; o que ha. 
p;Jssü-o SO,lll'cvir;. m~smo quando o f!.ctual pl'C- Supronha .. f~c qne lIa nina proposta sem 
~q~lent~ (~a l1rOVJnCia. deIxe de o :=;el', pOI'<1,ue garanti::" de ~lUl'()S, nuw na qLUl:I se pede uma 
n(:B 11ao sabemos qunndo essas companluaR snbvençao, ou em que RO consIgna uma ele
tcrií,o de fiel' cncürpol'adas, foi que formulei vrrç.no talde tarifa qne llflja ma.is convenien
(:stc pl'ojn~to fLssignrtdo por grande TI llmCl'O cia na accita~:[o de ontra com gantntia. O que 
de nossm; colleg-as fazC\' em tal cmcl'gcneia? ,H' UIlln. lacuna que 

O SlL F. DE OLrVElBA :-Sc o pl'ojccto tem p contém o projccto, lacuna que, em segunda 
"oI' íim ""'lUtei"]" os. dinheiros ti" pl'ovincia I discussão, pretendo preenehel', 
I~m relação ás compnnhh1s que se· têm de on-; Vê o nobre dcputn.d.Q qlle, encarando ain
corporal'~ revog'ncmos uesde logo a !.:nll'antia; da o seu argumento pOI' este lado, não tpm 
d~ juros concedida nessas empl,csa.s que I cUe procedencia'i visto ~omo esta hypothcsc é 
alnda não estao ol'g'anisada;.;. ,I muito passivol, senão provavcl. 

O SR. ;\ HIL\~CIlES :-Não lJI'OCCclc o ajJlll'tc-[ Não se diga, portanto, que t.odo o admini:::
rio. nobro deputado, porque é po.ssivol que tradol' sr,dl.. semp~'e obl'i,gado a ncoitar n. pro
h8JPo.. pl'opnsta em (lItc ~~e entenda quo, para:t! post.a sem gal'antm de Juros, (luacsquor qu~~ 
l~onstl'uc::,i,o de urna ('.sti'adn~ é neccssfll'in. a sejfio os onus comprchendidos neIJa. 
garantia (10 juros; assim como pado dar-s(~ I O SIl. F. DE OUVE1HA d{~ um aparte. 
<t ll.)'poth(~sc ele aprescntarem-se pl'opostas i O sn. AnR,QWHES :-·1)(!ve proferir aqneila.;.; 
em que í5C JH'escil1(la,cl;~,g'n,ran1iR, (l·lleste efl,,<;;;O I que, em id?ntid~dc de Yrlntf.lg'ens: nfto ]1p. 
(~sf-as devem SOl' prc1cl'ldas." .' : dem g-ul'anüa de .1ll\'os. 

O SIt._ p, EGYDIO :-80111 duvida. . Tudo isto 6 matcda de Plllcnuas, (i\lÚ po·· 
O SR. Arnu;'\cnES :-... mns na hypotho- de111 ser opporturiamcntc flIJresentadas; nii.o 

~e de rrpp::wcceJ'crn proposta13 sem garantia posso fa7,cl··o agoJ':l~ mas fnl-o-hei CI11 201 (li~J
de j 11 ros e conj unct:tmen te oU Ll'Hi3 em (Lue se ! cussã,o; o(~en.Ríão em q IU~ oíl'cl'cecreí todas 
:1 sol~r,iLc, julg,(t o nolH'í~ deputado que o ])1'0- r aqnclln''-i (jne eatcuucr eCllscntancas ao caso. 
,~jclenfe da. ].ll'o\'incin, dev'n aceital' aquclln.s: Tenho, dn~)t':Il'jp, pl'ü(;nrndo mostrar (lue 
pm que Rn exigir (~i3:-3n. gara.ntia? O seu apar-! toda. a argUn1CnL:ll;flO do nobre (leputado, 
t,c nüo prevalece, pois,· a. Jucnos que v. exc.: impugnado!' do })l'ojccto, 11::0 (: procedente; 
'lueim revogar tcrdns as leis que temos so- não póde calar no animo desta assembléa ... 
flre cstradas de fcrro, . ': O SR. F. DF. OI,JVEII~A :-Não apoiado. 
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o SR. ABRANCHES :-... para que ella ne- lei, a meio de inelhol' vencei' certas difliculda-
gue-Ihe o seu 'voto. des, que elIe, porventura, possa encontrar. 

Da minha parte, não posso deixar de votar Eu não digo que fosse esta a int.enção do 
por elle, já pelos motivos que venho de ex- nobre autor do projecto; mas, conSiderado o 
pender, já porque fui eu quem o formurou. aeto debaixo deste aspecto, cu não o aceito, 
Não deixal-o-hei morrer a mingua. (Muito "pezar de opposicionista: satisfaço-me com 
oem) outros meios que tenho á minha disposicão: 

Erão estas as considerações que tinha a c, mesmo uma vez que o autor do pl'ojecto 
fazcr. declara que elle não envolve falta dc con-

O sr. n"mevid .. s.-SI'. presidente, fui tianca na administracão,'e é nm sct'\'ico ao 
um dos assignatarios do projecto, mas não o pres'idente da provincia, cu, como opposicio
seu autor; prestei a minha assignatura para nista, não presto taes servicos, embom seja 

. facilitar... amigo particular do presid'ente da provin-
O SR. F. DE OLIVEiRA :-0 seu apoiamento. cia como individuo. 
O SR. BENEVIDES :-... o seu apoiamento; Sendo, pois, o projecto um serviço ao go-

e mesmo porque, á primeira vista, me pare- verno, eu não o posso prestar. 
ceu uma idéa boa, por julgar que o pro- Além desta razão, eu sinto alguma diffi-
jecto continha vistas moralisadoras. Entre- culdade em aceitar o projecto. 
tanto, depois da discussão, c mesmo t.endo -O p"ojecto é absoluto em seus preceitos; 
pensado'melhor sobre o assumpto, acho al- as disposições imperativas, que encerra o 
guns inconvenientes, que peço licença para pt'ojecto, hão de e.barrar na pratica em fren
submetter á constderacão da casa. te de graves difficuldades. Eu vou sujeitar 

Na realidade este projecto póde ter duas á consideração da casa algumas hypotheses 
interpretações: uma dada pelo illustre de- que tornão sensivel a inexiquibilidade' do 
putado, que encetou o debate-falta de con- projecto. 
fianca ao governo. Digo eu: o projecto póde Tal qual se acha confeccionado o projecto, 
ter duas interpretações, póde ser considera- estabelece que, sempre que as propostas 
do exprimindo faltá de contianca ao governo para estradas de ferro não exigirem garantia 
provincial, por isso que limitá o seu poder de juros, serão preferidas. 
de aceitar propostas sobre vias-fer."eas : póde I Os pt oje_ctos de ~stradas de f~rr<~ ,Pcnden
tambem conslderar-sc como um SImples sal- tes, o estlto em Virtude de leiS feItas; as 
vaterio,ou como um chapéo ,je sol, na lin- propostas que estão hoje pendentes de deci
guagem vulgar, para cobrir li responsabilida- são do governo, o estão em virtude de leis 
de do presidente da provincia em ccrtas cir- quc forão pOl' nós decretadas. 
cumstancias. ' Se as leis fossem genericas, os inconve-

Eu pénso, attentas as declarações do il- nientes serião menores; mas as leis que te
lustre autor do projecto e tendo em vista o mos são todas especiaes :-,\ assembléa pro
procedimento do governo geral em certos vincial autorisa a fnlano de tal; a assemblé:t 
negocios, que foi um serviço que quiz prestar provincial concede privilegio a fulano de tal, 
ao governo provincial para livrai-a de certas debaixo de taes e taescondições, etc. , 
difliculdades que o cercãopresentemente. Ora, sendo assim, este projecto terá efl'eito 

Eu nAo cC\llsidero, pois, o projecto como retroactivo '! 
um acto de hostilidade á administração; con- O SR. ABIlANCHES :-Tem, desde que o con-
sidero até como um serviço, como um cha- trato não esteja feito. 
péo de sol otferecido ao presidente da pro- O SR. BENEVIDES o-Os contratos não estão 
vincia, . I!ara debaixo delle cobrir a sua res- assignados? . " 
ponsabilidadc, quando, porventura, tenha de O SR. ADRANCHES :~Não estão. 
solver certas difficuldades quc estão pen- O SR. BENEVIDES :-Mas OS nobrés depu-
rlentes. tados sabem que os contratos podem assig-

Ora, neste presupposto, cü, 'lue gosto nar-se depois de' encorpot'ada a companhia. 
muito da coragem civica... Pergunto eu: uma companhia e,ncorporada 

O SR. F. DE OÜVElHA :-Apoiado. debaixo de certas condições estabelecidas por 
O SR. BENEVIDES :-... que gosto muito lei, adquire ou não direito ao vigor desse 

da responsabilidade propria; voto contra, preceito... ' 
P"l'a que o prcsidente da provincia não se es- Se, porventura, o nobre deputado encon
cusc comnosco, quando póde' escusat'-se b'ar hoje associacões anonymas, form"da'B 
com sua propria consciencia.· . pela influencia das leis especiaes anteriores, 

O SR. ABRANCHES o-V .. exc. sabe que o cujos contratos estão pendentes de approva
preSidente tem 8: coragem precisa para sol- ção; se encontrar companhias anonymas au
ver quaesquer difliculdades que appat·eção .. to risadas pelo governo, "apenas dependente 

O SR. BENEViDES :-~ei, não estou dizen- do contrato; l)odcrá applicat· sem injustiça a 
do, nem pod!a mesmo dizer isso. O que digo disposição do seu projccto'l 
e que o pt'oJecto póde externatO estes dons O SR. AiHlA:oICHES dá um aparte. 
pensamentos: ou dcsconfianea no governo;! O SR. Bg:mVlDEs :-Perdiio; nós temos de
ou desejo de ministrar ao governo, ít custa ct'etado diversas lin~as-fel'reas, e todassiío 
da nossa responsabilidade, á custa de Ull)aconcessÕllS cspeeiaes ;-coneede-se e fulano 
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de tal privilegio para a construcção de tal ou inut.il, por ser üma declaração do que já i 
tal linha-ferrea, debaixo de taes e taes con- obrigação do governo, ' , 
dições; supponhamos que eSRas lei. tenhão O S I', deputado que me precedeu na tl'lbu-
dado garantia de jUl'OS, debaixo de certa. na, impugnando este projecto, observou q u,, ', 
condiçOes: supponhamos que as sociedades () projecto não era convenwntc , por ISSO que 
anonymns se tenhiío encorpor.do baseadas na i mpunha como obrigaçiio especi,1. " o q u., 
espel'llnça dada pela lei; adaptado o projeeto era um dever, por ~ssim dizer, congenito. do 
do nobre deputado, esh,s leis !lcilo revogadas; pode"", Ell II1cllno"01e a pensar aSSIm, 
os direitos adquiridos pelas compar,hias ano porque na realidade parece que nós ,não 
nymns mor~eráõ; os interesses e~tnbelecid os, podemos leg islar em, applicação a () SI~Cc le~: 
crendos, fiCa0 completamente aOlqUlI"do~, II me parece que o preSIdente da provJI1cll\. p"'-

O SR, ABRANCHES o-Peço li palavra, SOlme-se escrupuloso no . cumprimento de 
O SR, BENEVIDEs:-Me parece, pois, que seus devCl'es, c dotado da precisa mornh

conviria talvez redigir-s6 o pensamento do dade e criterio para zelar do interesse pu-
art, l' de modo a não te,' 'eft'eito retroac- blico, ' 
tivo, a não ter applicação áq llellas compa'- O Sll, F, DE OLIVEIRA :-Apoiado, , 
nhias anonymas que se tivercm ellCorpo,'ado O SIt, BENEVIDES : - Om, este IH'OJecto 
em virtude de leis especiac's, Os contmtoR obriga o p,'esidente da provincia a fazer 
não estão assignados, diráonobrcdeputndo, aquillo a que ellcjá cstá obl'igado indepen-
c cmquanto os contratos não estão assigoa" den te da dcte,'minnção da assembléa, , 
dos, a provincia não toma compromisso; por- O SR, F, Dl~ OUVElIlA o-Obriga a cumpri!' 
tanto, n"o ha responsabilidade propriamen- com seus deveres, ' 
te, Mas o contrato é o etfeito daexistencia , O SIl, BE:<EVIDES :-,\cllo ne,te ponto pro
da companhia creada pela lei ; a lei pl'ovin- cedente a objecção do nobre deputado que 
elal e o governo geral, concorrendo pa"" a precedeu-me; entretanto me parece qU?, 
formação de uma associacão ltnonyma, acol- conside,'ando a debilidade do poder, consl
locárão sob o dominio ao direito estabele-' derando a fraqu eza do nosso govel'Oo, a Rua 
cido; o direito estabeleeido era que a es- conde~cendencia habitual, a falta de co ra
t,rada se fizesse debaixo dll taes e taes con- gem plu'a reRisti,' a interesses de particulares, 
diçúes, sob a clausula de taes e.taes favores, quan<!o fortes, quando aItos, quando co\1o
entre os quaes estava a garantIa de juros , cados nas altas rcglões , quando esses IOte -

Mas, assignado o contrato na fórma da rcsses vivem nas alturas ;considcrando que 
lei, apparece uma nova proposta pal'a f'a1,er- a autoridade entre nós ú só forte com os pc
se a estrada sem garantia de jur.os; dil'á o quenos, eu acho qu e o podcrlegisl:üivo mos
nobre deputado: é uma vantagem pam a tra conhecer a situação, mostra conhecer a 
provincia, fica eUa isenta do onU3, e assim actualidade, e vem em soccorro da fr'nqueza 
deve ser preferida, c é por isso que formu- do governo com cstc pl'Ojecto, 
\ou o actulll projecto de lei, Nilo iluvi<lo ua O SR, ABR,"NCHllS :-~,il.o apoiado, 
vantagem pa,'aa provincia; oquc digo é que O SR, F, D" OLlVIlIRA :-Apoiado. 
forão estabelecidos já direitos , seguindo o O SR, BENEvlD"s :-Mas"o nohrc depu-
regimen desta entidade juridica ehamada tado, autor do projecto, nos diz que seu es
associação anonyma, qu e se formou na CSlle- pirito não foi este, e sim zelar do interesse 
rança ~(l fazer o se,'vi ço Jlublico' uebaíxo publico, e garantir aboa execução dos con
de certas ,vantagens e condIções estabeleci- tratos, Póde o pensament.o do n??,'c del?u
das, qu e Já tmha formado um qults, contrato tado ser este, c no entretanto anxliutr 1\ vldlt 
com a provincia, , do governo, libertai-o das difliculdades em 
,0_ c0!:ltrato ,!/ío é ~~rião a ."~alizaçiio,,1t po- que se vê, , ' 

s ltIVaçao do dIreIto Ja adqGlrido em vlI'tude Ru, POiR, am'go (;orno sou da moralidade 
da l!Ji quecol~c~deu o p."ivilegio: ~sse direito, I publica, rec?nhece,:do 110 ]Jl'Ojecto est~ salu
porem, adqulI'ldo preCIsava poslt.!var-se pelo tal' tendenCla, darIa o meu voto se naO ml
contrato para sua elfectividadc, Iitassem contra outras razões mai" fortes, 
, Prescindindo destes in c~mvenicnte~, opro- Digo que, reconhecendo esta salutar tcnd~n ,
,lecto tem alguma,convemencla pubhca Cla ao projecto, rcconhecendo que elle pode 

Além destas, obJêc~oes, occorre-me outra: d:tr certa energia !t tibiesa ,rio poder pubhco, 
estabelecc_ a lei a prcfe"cnc", P""~ os contra- reconhecenllo quc IstO 'ah nal de contas re
tos que nao tlvcrem ga rantladc Juros , Pól]c dunda em j',\Vt»)' dR mo,'al:dade publIca c do 
um contrato não exigir !r'lrantia de juros ·e interesse desta provinci,,~ votaria pelo p,'o
entretanto ser IMIS one,'oso do que aquellc jecto, se nao fosse oppOSlc ,011lsla, 
que a exigia, , ' , O SR, F, DJo: OLlV'UUA _di' um al!a,'te" 

O S lL ·ABRANCHES :-Ju. dcela t'eI Is:,O tam- O SR. BE'NEYIDES :-~ao yotantt aqUI como 
bem, I opposicionista; vot!lria "amo fisc"l da mora .. 

O sn, Bmm"lDEs o-Pois ;;t, o nobre dcpu- , lidadc publica, 
tado emendar nestes pontos SClI j)rojcc to I Eu, pOl'tanto, qu erendo que a ,,,lmi nistm
póu.e passar sem inco nve nien lns snl'ios : ção da pl'ovincia. l:>t!ja mo:'alis:ulora e mOl'n
E~ acompanho. ,!,eu ilIu, t 'ado collega, llisada, visto a~ tendencias mo,'alisadoras do 

que Impugnou o proJecto, 'quando cOlIsldera projecto, votaria por eUe se não fosse oppo 
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sicionist" .,e porventura o seu llob,'c autor cessiollnrios das diversas vias-fcrrens de-o 
(~m 2" discussão iizesse as emendas aclditi- cretadas pm' leis vig'cntes, nenl por isso se 
V:l~, que modificft!-=;sem esses inRiglliíieantes I acha inhibido do fav.cl-·o, "isto como~ quem. 
defeitos qne slljciU~i (l. eonsidcl':l\,ào da. casa .. póde, o ~na.is p6de ,.0 l,nono.::;, se a.. asscmbléa 

Q~ SI-. I"J)I·~l1Be~~oj·!oj: - SI'. pl'esidente~ I' proVlllclUl tCIll o cUfeito mnda l1OJO do 1'0'.10-
acudo ú. tribuna em vi:::;ta do diselll'S() (lue gar as leis que dccrctáril-o acoBccss~io dosRos 
acaba de ~Cl' h:'illtn.ntcmentc pl'ofel'itlo pelo! l)rivilcg'ios, tom cornpctcncia para nltcl'al-ox, 
nobt'C deputado residente nesta Crl.pital. I desde que o ('cspcctiyo contrat.~ nn? esteja. 

DC?us forilo os argument.os capi Laos, de q uo c~lelJl'ado, Púle afr~ctar .c0~lvCnlCnCIa~ . pur
serVIu-se o hon1'<l(lo deputado pn.l'i1 1l11pUg- tIculares; mas nao lhl'eltos adqulrHle~, 
11:1r o projecto (lHe se discuto, Enl: pl'ünei!'ü! (Apoiados,; 
lug'fll', figurou s. oxc. diversas hypothe:sc:-3,: Portanto, a assOlnbléa legisla lla ol'hit·a de 
em conscqueneia: do que o nrojccto in. ferir suas nttt'ibuiçile3, votanto o peojecto ('01 dis-
di rei tos adq u i ridos.' cussão. 

Disse-nos o nobre deputado: pt;dc dn.r-sc Eu dcclfu'ci, ~l'. presidente, que opl'ojeeto" 
o ~af.:o de estaJ'em j1í cncol'})oJ'fldftR r.ornpa- i er~ flenciente em "tllp ponto, V,, oxc;.c?m
nluas para lavl'H.l'cm o contt'ato d.a constrllc- i pencndc fIlIe cllc fLo;;SIOl como esta rC(d~ndo, 
ção de uma ,,·ia-ferroa, o f1prCscnt:H'om-sfl r realmente prír1co1J'el'ecct :tlguma difficuldade 
propostas sem ga.rantia de juros, em virtude: em sua cxecu\,ilo, 
das qUfles o g'overno seja obrigado fl ~~cei- j Supponham.~s que ~c ~lprescr.Jta uma pl'O
tal-as com detrimento d:13 outras pl'oposta::; I posbl Hem pedlr garnni;m de .1111'08, rOl'én1 
já feitas pOl'_aquclhtB companhias uHonyrnas,.; nstabelecendo uma tarifa e~ccssiYa, ao rasso 
c que. nesta ,ll~'pothcse ~ projccto Cl'ft ntten-.i ~llJe se apl~escnta outl'.a.. pe?lI~do garu:ltta de. 
tatorlO de dll'CltOS adC}ull'ulos. . :,ltlI'OS, pOl'em eOl~l tanÍ;-l, dlmlnU~fl.; o g'OVCl'-

Tt~sta apl'cciaciIo toda do ltonl'fl.do lnr:m:bl'o, i no tCl'(t nccrSSflnamcntc de aceI1:<1r nquella, 
sr. presidentn;\', exe. V(~ que tem pnl' s6de! se o Pl'Ojccto paRsar tnl (Jlwl ",<":0 acha eln.
uma h,)'pothesc que não se realiza, 110 caso li lJorado. . 
vertente; para que tt arO'umen!;acào do Ilo15i'c i E' uma diiHeu1daclc fplO cl.nnpl'c olJvial', c 
deputado tivesse procedencin, p"u.l':l (PIO dIa i foi por isso que eu já declarei que em 2a rliS4 

pudesse pl'cvaleccl',cra. de lIti~ter qur s. cxc. : cussâo oÍi'0receria as emendas quo reputo in-
nos clcrnonf-5trassc n: ,c~islcn:i:i, ebt 19·})O· i dispen8avf'i~. . ~ ", _"" 
thcsc que por ellc tOl flguranH. :'ln~ n de i Por estui; eonslí.lel',.l.0oC.:'::, Fl', prcsHlcntc 7 
boa dialetica.: q.uando n In n.rg'll m on to repousa i dcclal'O que o pl'c81m te pl'0.1 ccto n::'o pódc daI' 
sobre um principiQ, sobre nmn, h~:r)o!h~~;cJJ lugar fi. uma irnpllg:nfl~.tlOtão vehcmCIltC como 
uma vez dem.oustt'ado que e:-::se pnrJClplO () i a que tem appfl.l'ccJ(lo na eaSfI, 
falso, oú que essa. hypothesB não se l'ealizn" .JÚ di::;:-;c, c I'C'pito, fOl'mulnndü este pi'O

"esse argumento (; incabido) urro pt~de" sC\,: jccto, ~lcm Cl1~ nem os meus collcgfts que o 
aceito. ." ns.signú.rito, ti vc m o:..; em vista. manifestar 

Ora, o nobre deputado nfí.o nos <lenlon~3-: desconfiança do a.ctllfl,l presidente da pro
trou a existcncia de companhi:},;-:.; r-ncorpoI':l,,! vincia .•. 
das, ou apl'obnhilidade ao lTICnOS do proj ceto ; O sn. P. Eu \' mo :.- A po;a.:lo. 
ferir direitos já. adquiridos; e'i'/ío, asua t"t\'g'u-: O ~:.;n, VALL,\DIo :-Qncl'om envenenar 1.,. 
mentas·ao, por esse lado, não póclú empenhar; O sn, -,o\. BlL\i\GIlES: -, ,. o fizemoi3 como 
esta asscmhléa a votar contra o pl'ojecto. ; ll1na pl'ovidcnc.:Ht gcral~ c não pn:-a. lIm. ('a~() 

O su. BEXR\'!DE;S:-'l'Clll a compa.r:!!in. de, dado. (Jpoiarlr,·.'J,) 
Bragança. "" ! :\"l'lH mesmo este projceto p(~de ;~Cl' l)llea-

O SR, AnRANCIIES :-A comp~nhi(l de 13n1- : l'ado corno 11m r:lulpdo de sol, na, vhra:5o hu
gança não está encorpol'adn; lJa. uma lei flue: mOI'isticn. do llol)re deputado (j11ü me prece
autol'isa a constl'uccão da nstl'Hela. de f!~!'I'O ele: (kn na tt-ibul1:l, porque nós tódos, CJue co
Bragança, sendo c(jntl'utadn, eom r('l'to.::. e: nhr.ecmos ]X'l'i'eitniTlentc o actl1al adminis
detel'minados individuos. 'tl'adol' da pl'ovincia, faí:~mos justi0a ao 8eu 

Mas, o projecto de (Juc se trata, ca digo: sa-her, ao sen Ct'itcl'io, Ú. sua indcprndcn
eom franqueza, púdc, é \"el'(ladc, a,ü'ectal' in- : da." 
tel'esses dos cOllcessiana!'ios d:t ('ompan1li:t: () Sl1. p, Ec;'d"Jw :-S(~m dU,,"kln, 
de Bragança, lJI;11l como dos autl'os (:onees-: O SUo A BlL\::\CIlE::-i :-'.' ninp:ucrn o jalgn 
Bionados; uma vez que :-::0 a.p!'C~nntn.l'rm pl'O-: can~c('dOl' de urna proyjelrmeia desta ordem 
p')s~a~ Rem garantia:-; de" juros, csbu; ~el'ií.o: para col'tnrdifiiculdrtclC8 (lue pOl'ventul'a~ur
prefendAs pelo gOYel'llo. Mas, pcrguxlto (m : : jão em fi(~U cftlllinllO i ellc ar; F;ab~~j'(L l"l;rJ)over 
a. a~sembléa assirn legislando c:~orl)it:t da: por si, sem qlle sej;:t, IJI'Ct.:!bO a :ts,'::n1l11d6a ir 
c:;phcra. de suas attribuieãcs'! A nsscmhl(!H, : CrIl sea SOCCOi'I'O. (Apoiadus,,: 
assim 1.eg'islando, nã.o ~'ogit<L de fazC'l' I:ürn: Con:-'Wg'uintcmrlltc, por e.~ta. J';H'() o al'g'u" 
qucos Intcresscs da pl'ovhleia. sejüo meIhor-! nwnto do noln'(~ deplltado p(:;de f::el' tonsidc
Jnent\~ salvag\jn.l'dadm~ '! Sem duvida a.lguma: l'ado corno JJlldto nntueal 11, 1..1111 opposicio
que SIm; se pOl'ventul'n. o pl'ojecto vai ferir' ni~.;ta, nHl8 11;1.0 eOlllO argumento que tenha 
os interesses dos eoncei/lionarios d" ""trada peoccdenci" para l'eler com que a assemulé:\ 
de BI'agança, bem como os dos dernais con- ! não aceite ,t medida consignada no p,'ojecto, 
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Assim, pois, me parece que, em vista des- Bchão-se presentes os sr •• Scipião, V.II.dão, 
ta" consideracões que venho de fazer, não Bicudo, A. e Silva. R. Alves, Luiz Ernesto. 
procedem as ao honrado membro, que, com H. Pomoo, Luiz Alves. M. Furtado, Abran
côrcs tão tetrica8 e carregadas, descreveu o ches, Celidonio, U. Cintra, Leitão, Deme
estado do paiz. Tenho para mim que o. triv j rJ. da Silva, F'. Alves, P. Eduardo, 
nobre deputado carece de fundamento, quer Leonel, L. Silverio, lt. Ferreira. M. ;\f\'ol\
para impugnar o projecto do modo por que o '0, A. U,beiro Filho. Zeferino cP. Vicente; 
fez, quer para dize!' que l'eal~nentc o paiz faltandu sem participaçalJ c.:.; mais senha
está li beira de um ahysmo sem fundo, para 1 res. 
o qual o governo o vai impellindo; que o go- Abrc-i')c n seslólfto. 
VC~'!lO é umvcrdadcil'oiconoclasta da ordem, i E' lida a ilcta da antfleedcnte. 
da lIberdade. c da, insti~uir,ões; que emJim i O H. Paula Eduardo f"Z algumas obser-
neste ImporlO apenas rema o cahos... I· vaçõe" "obre a nela, que nno recebemos. 

O SR. BENEVIDES :-0 nohre clepntado está E' approvada a aeta. 
muito poetieo! (Risadas.) ! O SI<. l' SECUEl'ARW lê Q seguinte 

O SR. ABltAKCHES :-0 nobre deputado V" i 
tudo pelas facetas de um prisma desoladO/'! I EXPEDIENTE 
encara os neo'ocios publicas POI' uma faee I OFFlClOS 
1l1f' rlonhn. ... l:'l , Um di). ~ecretarw do govorno, :-e~f!tten(Jo 

O Sr!. BEXEYIDES: - E p~tYol'osa ~ (IU- 0) reqyei'l,.:nr,nto el~ ~U6, Bento ~.:,~se Alves 
so,das) [erelra ~ Comp., ""dem eonees.uo por, a 

O SR. ABltA);CHES :-, .. e por isso foi que, t con.s.t~uCPL') d;~, um tram,~·~)y. qlH\ sah~ndo 
ainda}1; propositp deste pl'ojeeto, achou op- d~vILa,d.~BuJ.GI~d!~~u~dlahy.,s~ ligue ~ mi
pOl'ttlllldac\c pal'a descrever o estado desgl)'(t- trtHla Cc .tcr,ro dI.; .Ca.~lploas .-A comnussào 
"ado em que se acha ~sta hella ternt do Cru- do con.stltlllção,e Ju"tlça: . 
zoiro! Outl0

1 
doowesrno •. ~.li~Vl_nnd~ um requerI" 

Euuãooaeompanh9cmtaesapprchcnsões; mento (.0 t,Dente ,Iooe Plaoldo da Graça, 
n;(:) de8cI'üio do futuro ela minha patl'ia pedl~do seIs mezes de lIcença, com seus 
confio nos seus filhos c nas ~ua~ institlli~ v~nclment.os. paTa ::ratar de sua saude. -
0õcs! (Apoiados.) J A. l,nel'sm'l~ c(.~mmJssuo. ',n(', I' , 

. Pl'ocnrci demOt!stntl' a impl'occdencia da, Oilt..O (.,~p~,:.mara d~ J,)..lJ.lhj; leme~~e~
argumentar,ão do nobre deputado em relação' d~ ".~n pr~J:c,o de po"tura3.-A conllDISSdO 
ao projecto, já ,em relação ú desconfiança de )car~1drn.:;. .~.. ~ , 
que se diz nelle ltlvel'bada. • OuttO da c~mara de SilveIra" enylando 
. Creio, pois, ter cumprido ü meu dever; por cóp,a artIgos de posturas, quc J'l nnte
pócJ.e flg'Ol'(.\ fiel' rejeitado; restar-me-1m o! Tlormúntc haVIa re~ettldo( o nnno pnss;~~o, 
co".,olo de que ° acompanhei "té ao tumulo! 1 e cX,p,0ndo as. neees9l,dad~s lo seu munlcIP!'" 
('f.,p·to be" ) .-A, com missões ao o,çamento e de ta-
l"· H" II".~ d 
~ão l1avcndo rnfl.i~ qucrJl peea a palavril, zen ~a. ! B d S 

(;nCCrrfl-se ft discussão, e indo-~sc p:'oceder ~ut.r~ da .camflt:\ d? S. ),.. 30t?l 8 I apuca
:t votar.ão rcconhcce-sr. não haver numero I h) n:1l~1~1, exp?ndo ,\8 neveSHl~ades ele seu 
legal.·· , ! muolclp:c.-A commlssilo de 13z'Cnda. 

O SR. PllESIDE1('l'E marca a ordem do dia: Ou;ro da caa:ara d, vllla do Jabotl~ab.l, 
') (" ]"\·onj·· ....... <""8"\0 "'8') I.' 110/"10 (10 t"1'r1" Il'eme~teudo artIgos de posturas.- A com-') , \, (~ .,~ H""". ::;( (, "'"' /~ (."1, (l " ,\). I • ~ .1 \ I illIssao llC carnaras. 

------.-----. : Outro da meslD3, remcttendo ° balancete 
'I H:~ ~2ssào ~Bit·.[HJ1uu·ia t,' d . . . d 

'I (~e ~ua 1'tH~fllta a 6speza para o exerC1ClO e 
AO.3 '1 DE MAm;O DE 1873 .187:3 a IS71.-A.' cow,.uissflo de crçamentos 

P '· . 1·.' I .. sY' '- : do carnaras. dswe'le'a ',li sr. vlgarw c czpzao O t d d S'l' cl ndo 
'T. ( > -,.,., , i U 1'0 a e~n?ara e I vetras. ~e, ?rna 
~LMMAllIO. -Aet •. -;- Observaçoo," do "r. i contra as dIVI."S de seu munlClplO e de 

Paulti hd~al'do. - ItXPEDIF:.NTE. - Prlre~e-, I (Jueluz."--A' commissão de estlitistica. 
res.-Pro]octos. -lled'lCçoQ~.-- Comrn13- !nutro da calDarn da villa dRClltia. envian
põP,';?,,-;-Ouscrv{(,çúes d?, sr, Ji, Fw:tado.-' elo artigo'.:) do posturas.-A' commis!03ão de 
Ou'DhM DO DIA_.-hstrHda~ til.' terro.-. camara~. 
l-'oRtura~.-Ooser/)a(.0es dos Si'S. Celútunio: Outro da. mesma. cnmnra, pedindo fi creu
!)Z. J01:r;C. - HelI.loçi't~) dd pl'ot'esso~·es.-: cão (l:J. eomarea de S. RO.lue e annexação 
Obse"J'l'(f,ç(]rJl)' dos 81'S. JjzC1!·do, AbranclUJS cP. j defitü vJ!la li nova C!:l~nafa, -..:\.' cornmissão 
Edu.aí'(to. - PutT'i:l}onio da camlll'a dt~ San-: de estal istica. 
t?s.-Annexaç~o do f~zenda. -: ~Tjjla do í Ontro du Vig:Hio Je Apiahy. pedio:lo umn 
Ypofanga, -1(,mpl'e:.<Ucno mUlllclpal. -iverba nara ~s obrf.8 daquella villa,- A' 
OosenaçrJes dussJ'ó'. L. Sih,eriu e A. e Sil-! comllli;,'Uo de fazenda. 
/'((.-Trant)fere!!cia de fazenda. - Bonds I REQUERIMENTOS 

!'"Santos a S. Vi":e~te.-Obse·l'~açiJesdlJs: Um de d. Manoella Joaquinn de ~forae8 
8'1'8. Abranches eSczpzúo. : lt'erreirtl, pedindo passagem pnl'!l a cid~d() 
A's 11 horas da mllnhil, feita a chamada, i da Limcira.-;\' commi98~o de 6stl\tistic.u. 
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Outro de Francisco Caetano dos Anjos para todos os menores de 'i a 14 aonos do 
GRya. professor .publico dQ bairro de S. sexo masculino ,e 7 a 11 do sexo feminino 
Fro,nc,"co, mUDIC'p:O de S. SebRRtião. ~e- que residirem dentro das cidadeõ e villas e~ 
dmdll Rugwento de ordenado, -A' COlDmIS- í q"'" !;ouver escola publica ou particularaub
.lio de, f"enda, . _: s!diada; não tendo elles impossibilidade phy-

Outl" de .losé AntoniO de Magolhae.Cas- I slca ou moral. . 
tro Sobrinho, como Rdv(lgodo e represen-! Art, 2,° Antes da idade determinada nesta 
tanta d. eomp."III~-Melhoramentos d. el- le;, só poderão os menores deixar a ese~la se 
dade . de S'Dtos-proteRtR,ndo contra () pri- fõrem julgados habilitados em exame pu-
vlleglo ped ido por ' Henrique AblBS e João blico. " 
!'me.rich,-A' commis8ào de const.ituição e I Art',.3.0 Fi,ca cre.ado em cada municipio, 
Justiça. I onde 101' ebngatol'lll a mstr,uccãe pl'imaria 

' . nEPI!ESENT.'Ç;\O :un-ccinselho deinstrucção-composto d~ 
Uma des meradore. d~ cRpella. da FortR- mspector ci o. dlstrlCto, presidente da camara 

Ir". mllOIClplO dos Lençoe., pedindo. a ap- e u~ cl~l\dáo nomeado po!o presidente da 
p.rev.ç~edo proJ"cte do anno passad;,. qu" provmeta, (j"O tambem designará, seus sub
eleva a dIta capellll a freguezl8,- A ,com- .tItutes. 
missão de esta ti s tica, I AI't. 4,° Ao conselho. de instruccão in-

PARIWERES cumbe: ' -
c ' A commis81io de camar .. , a quem forão § 1.0 O:'ganisal'llma lista de todos os me-

presente. quatro .rt i~o s de pest.uras da ca,,, nores (ex istentes dentro da cidade ou vill,,) 
mara muu ici pal ,Ie !vJ)gy das Cruzes. tenoo nas condiçõcs do art, I ", com declaracão d~ 
examinado c fichando ·os conformes, é de nome, idade, nacionalidade, filiação" ô grão. 
parecer que Rejão di scutidos e approvados de mstrucção que poss ue, que escola frc . 
sem alteração. . quenta, se orphiiQs pobres ou filhos de pais 

S.la da. colOmis<ões,3 de Março. de 1873. indigentes. . 
-A ,Cl'!~" -Celidonio ,» § 2,0 O,'ganisadll a lista, aftlxar editaes nos 

Fica . ob re ",DeSa p~ra entmr n. ordem lugares mais publicos da cidade ou villa e 
dos tr.b.lhos, . publicaI-os pela imprensa, se houver por 

« A coml)lissão 'de comora., a quem forão espaço dc trinta dias, a contar do l° d; De
presentes 13 Rrtigos de po<tura. da camora zembre de cada anno , para que os pais, tu
municipal de MOf!Y da. Cruz.s. censideran tores ou patl'ones cumpl'ão o preceito de 
do que nilo se achãQ elle. as<ignnclos' por art. l°. 
maioria de vereadores . e sómente pele pre. § 3,' Iínpó .... ao':pais, tutores ou patropos, 
sidente, é de parecer que sejãQ revertidos li. a multa de lO/; a ~08, pode!1do ser repetida 
mesma eamarR, p"ra fRzer Rssignar es"O e ~ug:mentada at? o maXlmo em caso de 
propo. t., conform'1 oeterminn a lei, I remcldencIa, 50! jindo O prazo do paragrapho 

S.IO. das commis.ôes, 3 de Março de 1873. "ntcccdente, n"o mandarem ~ ~scola os me· 
- /1, C't'uz.-Celidonio ,» .' nores a sua guarda ou não mlOlstral'em-lhes 

1'0"to em discu,s 'o, é apprQvado, por qualqucl' modo a instrucção primaria, 
« A cQmmissão de camaras. a"quem fQrão nem ~prcscntnrem razões justificativas da 

preseotes alguos artigos de po_tur.s d. omlssao. " . 
camara de Sorocaba. é rle parecol'que Rejão Da appltcação de uma pena a outra deve 
approvRdos roin as seguinte" emendps : ser esperado o prazo de UlJ~ mez, e da multa 

Art. 102. Onde diz-ee _ . sem ma;" forma . h.avera reCurso para o preSidente da provin
lidades. etc,-.ub.tituase pelo. .eguinte: Cla, dentro de 10 dias"~ sua imposição, 
e 8er"0 entregue< á autoridRde competente § 4.° Julgar dos motivos das faltas dos 
como bonR de evento, alumnos , e, quandoas não julgar justificadas, 

Art. 116. RupprimR-se desde a palaVl'a- ~dmocstar aos paiS, t.utores ou patronos, 
excepto-até onile diz-5S000. Impondo-lhes na remcldenCla a multa de 

S.I. o." commis-õ " , 4 de Marco de 1873, 500 r5. a IH pOl' cada falta. 
-Celidollio.-A, Cruz,,, " § 5,0 Resolver sogre o estado de pobreza 
, « A commissão de instrucção publica, tendo dos menores, cem recurso para o presid entc 
examiuado o substitutivo ao projecto n, 176 da P,:oVlnCla, . ' 
de auno de 1870, com as suas rcspectivas § 6,° InspecClonar, pOl' cada um de scu~ 
emendas e mais o prújecton, 1 de concntc me~b~'os, as aulas d,as cscolas publicas c 
anno, mantendo. em Sua qllasi totalidade preSidir !lOS exames tinaes. 
as i<léas ahi con;ignadas, tem a honra d~ § .7.0 Examinai' o IiVl'o da matricula dos 
offcrecel' á iIIust.radaconsideraciío da assem professores, Impondo-lhes a multa de lOS a 
hléa provinciai o scguinte: ' 120. "quando não conformes com o que pre-

N 74 I celtua o regulamento de 18de Abril de 186\1. , i § 8,' Promover, por todos os modos, o ' 
A asoemhlo\n provincial de R. Paulo de· ; desenvolvimento da instrucçãoprimaria, 

ereta: 'I AI'!. 6.° Os orphãos, ou filhos familias 
SECCÃO l- ., ,pobres, manifes~nmente reconhecidos ajuizo 

Art, 1.0 O ensino primario é obrlgatorlO do conselho de lllst.rucção, receberáõ do go, 
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vemo provineial, por intürJlledio do inspec- qUlIlqucr JIlotivo, serão immedhtarnente 
tor geral, os objectos indispcnsaveis para o preenchidas por nomeAção provisoriadopre
estudo, isto é, livros, p'pél, pcnna e tinta. sidente da p,·ovincia. O substituto receberá 

Art. 7.° ° ensino da religiiio catholica, dous tercos dos vencimentos do professor 
tiuostolica romana, só será obl'igatorio nas substituiÍlo. 
escolas publicas, para os menores cujos pais § 11. Findos os dous ann08 de rrcquencia. 
professarem es~a I·eligião. no curso da escola normal, o alumno , que 

Art. 8.° O pl'esidente dn provinciaprovi- fór approvado ell1 todas as materias, rece
denciará sobl'o n al"l"ccadacão das multas c berá UIl1 diploma ou certificado de habilita-
impos tos pOl" esta lei. - çiio para professor publico, independente de 

SECCÃO 2·" COI1CUI'so. Este certificndo seI'á aB!~ignado 
Art. 9.0 § 1.0 Fica ê"eada, nesta capital, pelo ins pector geral e os profcs~OI"c" da es-

uma escola normal, para o fim de habilitar os coln. ' 
individuos one se destinarem ao magisterio i · § 12. Os professores daescolanormnl terão 
da instrucçio primaria. I l\lJlJualmcntc 1:0008 de ordenado" f,()OS de 

§ 2.0 O curso da escola l"Iol"lnal será <le i g-rattfieacão: esta96lhcs será prestada qnunc 
dOlls annos c illimitaclo ° numero dos can- I do em cft'ectivo exercicio. 
didatos á mntl'icula. ~ § la. Ficão extensivos ao~ pl:ofe ~:~cl 'es da 

§ 3." 86 poeleriio matriculnr-se nesta es- 'I escola normal os mesmos dil'citos e vanta
cola os indlviduos maiores de 16 annos, que gens concedidas aos professores publicos, 
sail)ão ler, escrever e contar, de inoralidade bem assim sUl'citos ás penas eomminndas a 
uotoria c niio soffriío molestins contagiosas, cstes no regu amento de 186H, com nif·res-
nem tcnhií.o d efeitos que os inhahilite para trlc,ões no mesmo declamel"s. . 
o lI1agistcl"Ío. ' . § U. Os professores publicos actuac, po-· 

§ 4.0 Allril···sc-Im 11 matri culn no dia 1° de d.erào matl"Íclllar-se na escola normal, garon
Janeiro, terminan.do no dia 15 do meAmo tludo-lhes n. pl'ovinei(\ 08 scu~ ordenados por 
mez. Os ca ndirhtos ú admissão que não dou" annos. 
fõrcm prol'cpo publicos ' ou rcconhcCldn- ~ Ir,. O p"ofessOl' publico vitalici tl, m,üri-
mente p,..' 6"al':'tõ annualmente de taxa ! cn lado na. c~cola normal , que não rúvelal" 
lOP . I da inspcctoria geral d e I nptidiio para o magistcrio, será. jubilado na 

.a, n o :=;:~u product.o :::U!"{l! fórma da. lei, com os vencit~nentos c~l'rm;pon· 
'm'o prOVinCial. dentes ao tempo do serVlr,0; os 1I1t.el·1I10s, 
'8 do ensino constal'á;; ,lo I porém, 8el'ão demittidos~ salvo sc cOllt<uem 

I vwte annos de maglstcno: neste caso, tllmc 
f5'UfLS na?i0!lal e. ft-ancr;za, ! bem te!'~o :t jubilação prop(!i'cional ao tempo 
·1Ila. elll"lsta, . arlthmetlCa, do "CI·'·IÇO. 
metrieo , methodica c pe- AI·t. lu. Serão desde logo con~itlc l'aelos vi
:icios praticos nas escolas talicio~ O~ . alumnos da escola nOl"\lla.l que: 
l. . obtendo cert.ificarlo de habilita~ão, fOI'em pr~ 
mentos elo eosmographia c v1l10s. , 
l>llmcnte do Brasil; noeu, '" I § l."· iE"Ll1s pl'or,,~sore8 terão, nlém dos 
ta c prOrftna, cspccialmêntc nctllaes -.v'lmcimcptoR, uma gratificflc'i'i.o nn .. 

nual de 200.QOOO. ' . : 
d ' . 

LO~ 3. f!scoln. 11Ol'mal eome· sr;cc~.to 3:\ 
ciro, fln.lisando a 15 de 1 Ar~. li. Fica I'cvogado ? :lrt. W' d!,-lci n. 3·i . I do 16 de ?llarr;o de 184(j, e o pl'esldcnte da 
cadell'a da cscola 1.101"Illl\1 p" orincia scm autorisação para cl'ea,' pl"Ovi

:sor, sendo. o. proVImento I sor",mente eRcolas de primeiras letms . 
,te da pr?VlIlCla, 1'01' eon- . . ;\I·t. 12. O pre;,;identc da prov!neia , na ?a-

• 
. ' plt~l, c os Hlspectores de distrlCto, no ln-

:,taC;iles parn, o con~ur".o. de ~erior, design:arãõ os lugare~ em que os pro-. 
,:ola: os g-rao~ ~clCnt.lficos lcsRores pubhcos fLIIlCClOna,."õ com as snas -

• 

'. faculdade de dlrClto, de mc- cscolas. . 
cm::ticas, de bellas Ictras, i AI·t. 13.' Logo quc f,mcciollal" a escola 
leglO de Pedro lI, por quaes- I normal, só poderão ~cr providos nas cndei
'strangcnas,ordensdc pres -: ras vaglt3 e nas que forem crcadas 08 indi
"\çücs plenas das matcria,, ! viduos qu~, em e~ncurso, fOI'em apPI'ovados 

aso norma\. . , uas maton,," ens1l1adas na I.htaescoln_ tendo 
superior ·dn escola n01"- 1 fl'cquolltado pelo menos ti'es mczcs de suas 
nspcctor gcral da instruc- ! Ruhls .. praticas. 
rá o orglÚl de. suas ro\a.· ! i~l·t. 14. ,Os professorcs publicos ap"esen

'ntc da provll1cla .. no que' tar".!l, 110 fim de cada mcz, ao inspcctor de 
n do estabelecimento e! districto, um mappa dos alumnos matricu
sino. . . lados em suns escolas, com declaracão dos 

_ as cadeiras da escola nOl'- frequentes, sna idade, flliacllo numero de 
mal e os impl.'dimp.ntos dos profe~sores por . faltas c n ,a7.llo dcl!as, e só f, vista deste · 
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mappa e ai),tixo dcllc, vcriticada a frcqllcll- rno do ribejrito Grande, que boru~ja o. caoo
da de vinte alllmnos, deverá O in~pector do pOR do Guarelty: potr este abaixo até o rio 
districto passar o rcspcctivoattestado . Gllnrehy. c d"te pelo carrego da Conquista 

§ 1.0 Não é pcnnittido ao thesouro, collcc- at.e !":Uas cnbeceirl1!õõ. ~egt1indo arum0 as ca· 
toda", mesas dc rendas ou qllllCsqucr ou- beceir"" do ribei rã o do S.rgento : por e.te 
tras repartÍ<;õc~ de faz enda, efi"cctllal' o pa- "baixo até o rio C.piv~ry, por este acima 
g'ameuto dos pl'ofcsso!'cs 1 sem que este::. ~!ó a e~tl':-ld!1 que vni 8. Butl1catÚ. seguindo 
apresentom o attcstado db inspector, sob o pOIO m,te Rtf! o rio Ranto Ignacio, pnr este 
mappa a que se refere o al'tigo antecedente, ,dJl\ ixo :lté o rio 'Paran»pan'emn, e por esta 
dos quac~ eonstc a. frequj~n(~ia. rIo vinte :H' imn ate o rio Itapp:tininga; su biudo este 
a..lumnos . . até ond e comp.cfJo an divisas. 

~ 2.° 1J~1u. infl:ac~;ào do * an~.e~cdelltc, J Art. ~.o R!;vogno.so ns di~!)o~içües em 
a.lem de l neorrrl' em n~spon8:.\blhdadc, o contrarIO. .. 
e~act()l' })l'ovincial pel'(lcrá a. quantia indc- PI\ÇO da aH~prnbJ Ó(1 , 2g do Feverci rIJ de 
vÍdanlcnte paga, flue nã.o s~ní. abonad.a. em lH13. - J lves C)·1~Z. - .Lemtel F cr1'ez"'ra .. -
suas contas. . A ?"a1(jo lIihci,..,. - b,iz Ferreú·a. - Luiz-E,·-

Art. 15. Os prorcsBo re, J.H1l'twlllareô e os nesto. -Jlf da SitvlZ. --- Jfarwel o(f!onso.
'direch)rcs de collegios, a hem da. e:o;tatistrca , Conego lJ(,~iwh'i(}, 
são ohi'igados a ,",' mcttnr no jim ele tOada REDACÇUES 
anno, :H} in ~ pectol' ~cra ' da. Instrueçilo PU- , 8i1ú :~pjlrnv ada~ HS dos nhst: tat.ivo ofl'cre-
bliea, um mappa eontnndo o lIumero de ' cid o !t o prt'jec tu 11. 7;-) de 1S';-1 () do projectú 

. ' alulnnos ma.tl'icuhulo~ e frequentes, sua n. "In deste a nD O. 
idade, grão de apl'o\" eitament~ e ' lnaterial'; cO:\l ~1f SS{) E~; 
que H.prendem. Pela inrrae~:ão In(~Ol"i'O!'áf) na O su . B" ALVES pede a nomea çüo de um 
multn. de 508000. mO '.nbrG p~'lra 11 cO!!lm isaão ele in st rucçãll 

Art. Hi. Não é pennitUda ;\. pormuta de publica, CIO 5~b:-!titt1içãO do f.:l'. Fernandes 
cadeiras entre os pl'OfnSSOl'cS puhlic08) salvo de Oliveil';1 . q\JC ~: o acha ausJnte da capital. 
eonscntinoo nellas o inspcctol' do distric to O SR. P in::::I1)E;\;TE oüm :Hl o s r. óh'odonça 
(}Ipres idcntc da ~arm;l'a. de: cada uma. das Fun.<,do. 
scdCti d~l:i rcspcctlV:t 5 escolas. !f' sa~~ iiien~int'l~" .1'u .. h1l110 :'pela 0')'-

Art. 1'7 . O prr.fiidnnte da, p rnvin cia B~;pe- deín) : -Sr. l'n~:-;idcntc, Y. nxe . acaba. de no
dirá O~ neeessarios regulamentos pH t'<l pel'- mea.l'-me para. mcm bl'o da, eommifis ii.o de 

. feita. ",~ectl~,ão dosta lei . instruct;ão publi ca, . em substituição c!e ?om 
Art. 18. ~1'icão ruvoA'ada~ n~ di::-!posi~:üe8 nOR~o collega que ausentou-se. AceJ.tc,l a 

elll contl'arIO. nomea6to; mas acabo de saber que eX iste 
Sala das eommis8oe::;, no~ :) de Mar~o ele n esta é·ommi::,sii.o um projncto já a~sig·n.ado 

1873.-P. P. Rod'·':.91,es AI·ü'-s. - Padi'c A n- por dIa, eontclldo "idí:a. do en~ino obrlga
-ümio Pe'l'cú'u Bt'cuào, com l'r.Rt ri c~:õe~ . » torio, idéa. com fl q~al n:1.0 me conformo ; 

A imprimir no jor"al dn Cl\8a, n n!quori· porque entendo que n i"ill deve se r ac to ela as
mento do SI'. Rodrigues Alvc~, para entrBT scmbJéa provincial, e s im do governo g eraL. 
na ol'dem dOR trabalhos. ., Entendo, poi~, que serei wrn embaraço na

quella commÍss[o l.lara mCl1'S cüllegus, c por 
• PHUJEC'i'06 i s::..o rOf1 uoi l'0 (l. Y. cXé. que COIl8UltC a casa Sf' 

São julgadu~ ubjücto {h) deliberação e v~io lnc oxonera.. dessn cncal'go, aUenta ao razão 
Q imprim ir, para ol!tl'arem na or~h'w dos quo venho de cx·pcndel'. ' . 
trabalhos, os !:leguintc.!o' : A casa., ~cn(lo consu ltada, \:onecde a, dlS-

N. 75 I pensa.,. . 
A u. assemblêa provincial decreta: O SR. VRg~IJ)I~~'n'; nomea. o !-i r , CchdonlO ~ 
Art. 1.° Fica. I'evug'flda a loi de [) de que tambem pl!dc dispcn;;;a. 

Abril do 1870, e restabolc cida R freguezin de Scnllo-Ihc esta eoncedida, é nomeado o 
S. Francisco, DO munioipi o de S. Sebastiiio. SI'. H. Pornbo. 

Revogadns as di:pos!ÇÕ0~ em cODtT,2rio. O SI!. F. AJ.\"E :::i l' e(l lw~' a nomcalJã? t~C um 
PHÇO <ia as."mblea, 4 d ·· \[orçJ de H:!/3. - membro pam sllbst lttllr na commlssao de 

L, E'i'ursto. -L. li lvcs ,-Pafl re Scipião JWlt- 1 estatística. au Hr. .\zovedo Forrei ra, Cl,l1e St~ 
1'l{eira. - Leonel Ji'errc,ú·(6. - Lwi:; Ji'f.1·J'('Ú' fI., . - a.cha. aus(m te. 
A?'a1170 ll.. P1:llto,}) i O SR. PUESIDE.:\TE uedarn. I'!ue attnno.ern 

N.76 I ao pe~id() do nobre dcolltado . 
A as",oobléa provindal t1ecreta: • 

. Art.!." As rlivi"". da fr.guezia do E.- j 01WE7Yr DO DIA 

E:;TJL\ O.\S DE FEIUW 
pirito·Santo da Boa- Vista com Itapetininga, ! 
S .. lo,io DaptlstR do Guarehy e Botucatú, 
ficão determin>ld",do seguinte modo: prin- Vot!l':>lO elo projccto n. 33, que mltllCI" [lre
cipillnd n do rio lt"pnt iDinga, onde f.z bar- fel'ir as propostas sem garantia de jlll'O;; 
ra o r ibeirão C: l)rru t~fto. por I'st.e Rcima SH- p:Ha ~ (·oH ~tl' lle<.:ã.o d e r.~ITada.:;;; de ferr o . 
gUiDdu ' ~8 a vc-nteute lia dirCH!·a a tú suas cu· O ~m, i A SIU. :\'CHgS (pela m'dem) :-'l'endo
beceir~ ~ , e dahi a rnmo direito ás cabecei- l ~e no rl ehatc fllw. ;t:;tl t.!'i\VOU ~ohrl~ estepl'oj~o-
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to, c"nsid~l'ado-o como opposicionista, e I Por tan to, de nenhulll modo pôde p"evalc
tendo eile s ido formülado por mim que pr~- . ccr a cons\u'a do nobre deputado. 
to toda a adhesão c apoio á administração, I O SR. ZE I'ERINO :-Não fiz censura, fiz '\m:l. 
peço a v. cxc. quc consulte a casa se concede reclamação. . 
a retirada do vrojecto. . O sn. CELIDONIO :-A emenda do nohre de-

O SR. PRESIDE~'rE :-Não sei se posso ncci- . putado ú nestc sentido. (L ê.) 
tar o rC1lucrim cllto do nobre deputado dc- '\ V. exc. sabe, s r. pr~,i(knte, " ncm cu pre
pois de encerrada. fi. disCllSSftO . I ci~a.va apresentar l'aZÕC:i parê!. proval-o, poi~ 

O SII. L. Slf.vrmlO : . .,..]0; depois, "lIn Hão é o ' qu e o art. 12 do aeto atldieiollal é clari ssimo 
unico flRsignatnrio. sohre esta mnteria, f(lre as as,:;;c rnblófls pro-

O ~m. PHESiDEN'l'R :-Acho que nãá POs.so vinciucs nã.o podem lcg'islal" !-;oht' t! impostOR 
aceitar, no cntanto uppeilarci de minha de- de impol' tação, e muito sábia ti essa dispo-
cisão para a. casa. \ Ri~:ão, porque ao governo goraI competindo, 

A casa, sendo c(\ll!'nttada, llcga a },<,U:'Hcla corno y, cxc . sabe, cstaoelcccl' as relações do 
do proj eeto.' Est~<lo com as demais nagõcs pOI'moio de tm-

Segllin(lo-~r. a \'o t(l~:rro~ {~ l"C'jeit:ulo () p1'o- I tadoR ele eommercio: diz depois. que se Utl as-
ject.o. : g~m bléas }!l'OVillCiacs tivessem yst:.i attribu.i-

POS'l'lJIL\S i çuo, podel'ltt. nconteeel' que Il1lu t as vezes leu:: 
() SlL Bl (;l:UO l'CqWH' e ohtnrn pl'ei'ercncia i sobre impostos de i!nport.açüu \~il'SScm pcr

para:l (L.S(:\;'~SÜ(l (le 'todas as po;.-;tnrns flue ~ tu r::;;.; r C?;:"fi~ t'cla~:Gu~. 
se achíio 11<\ ordl'rri (10 dia., (:onw~~(lJldo pelas ! Diz o R ao {ti ) : (( Dl: tOtln. :a pipa de lilluido 
de San ta babeI. ,. ' I impo)'tada d0 mal' fÓ,·a-ifiJOfl." 

São appro\"flda ~, endn. urna p01' :':ltHI. ve:t., ~ . , ,{)i vül'so:-". pal'ecc l'(,~ 1..10 con ~~elho de esta-
em l il discu!::i;ão; as pos turas J). 1 uc Al'êas, do t ,~ JI'1 dec idido soure a. matcl'! :', Pas::;al'çi a 
n, 2 da Pen ha. d e M(~'y-mirim, n.:3 do Be lém lêr u m destes pal'ccm'e:?-? pa.1'a. que a casa sp 
rio Descall'o(I() , n. l> de· Campinas, lI. lO d e i convença de 'luC II emend,\ off'c l'cc ida pelo 
S, .~oRé do~ ~a lBpo?; em 2a , as d e n, Hrdc I' nolH'e de pu tado .nã? tem ))I'ol'edencia, nno 
Cap,,-a,''y, n. IH da t'r:tnca, ll. 22 de 'l'aulm- pódc 1'l'cYl'lcccr . (ü .) 
t,é'; c em :}'\,as d! ~ Ilo 2~ de San.ta.I~nl?,el~ n,s. ]~ 1\, 'l:ocl,os :-O ~ pa~'~cer~~ (~'~~l eOIBdho \.te cst.acl(~ 
e 17 de CflL,lprnn, w;, H c]2 de C;l.mplnnS, (lUC tln.t.,.l() d c:-;t,t m,1L.0.1(~.,. 
n. 20 r.~ e Pií·a s:,:n.~nilllg'a, n. 24 de S. João da i O sn , I~,tTI; HIL.VEltIO :-S~ll llnanil.Hcs. 
Boa-VIsta, 11. 20 d e SorDeaha , n. 21 de Ero- I O ~r:. CE!.lVO:-.ii.O :-.. , .. ~af) Ul1aJlllllOS e1l1 
tas, n, 32 do 'l'Ü\tô, 11. 32 do ,Tahoticnbal, e uedaral' ill(:ompc tc ntc~ as HHsemulóas pro-
n. 17 de Ca<:nndt" . vin ciacs par'i'} "legi.;;,;I;1l' solll'i; impostos de im· 

EntJ~üo em 2:. ,ti:-:H; I.l~são as de 11. 2;; de pOl'ta~ão . 
Iguapl~, Divers;l :-õ (l. :.):)emlilt'!,t." provineiae::; tOm, (: 

A. l'ci]ucrlmout:o do Si' , Bicudo, Üi~(Hlte-se yerrlade, llsLabclceido impostos neste scnti
,mglolmd.am en1J: todos O~ nj'tig-oR dc~tas po~- do'; a d a Bp. lda, por exemplo, el'cando o im
turas, posto de dez tost,ões ~;obl'c eada, arroba de 

E' 'uIJoiadn e entl'n "Oilj1tl1l't-amentc (~Jfl llis- I furno; roi c~te neto julgado inconsl-itucional. 
ellssao, a ~wg-Hintfl ~ .A d e t-;. Paulo nl e:S 11l0 j(t ercou um impo~to 

• E)(E:-\ UA i :=:l! n.lClha.;l ~ü ao '1\l' ~ se nelm. ncclt.c eodi go, de 
f ( Re~ta !.Idr.~:a-~c a. dlspm:; i~·ii.o tio nd. ·l o 1.;:: !50lH'(~ pi p"t de l iquido impo rt.ado, c o con

~ l°, (; diga-se- quc fOl'em lmporta'-~J:-; do f-ic llJO tll ~ c -.. ;auo (:nn:; ide roa c~ ··; a. l e i inconsti
barril f(íl:a i bem ns~iul o ~ 3°, no rn CS l1l f) tll'ti- l tll ci.l) uP.l, c 11.0 ca~" d t~ :-;e l' nwogada pela aS -
go., q lHfse S lI ppl'Ím:1 . -~ Zt>I'C'i 'Í;W ./ O'i'!!c , )) ! sem 1Jl(:a. gera! . , 

fi sr". t 1or.lidonh.: - Sr. pn$idelltc, I O 5:: , p, Yrçi-;~ n: ;-rS~() t': (:Xpi'CS80 HO 
como mend)J'o da r,onnnisstio de earnnl'US mu- . ael:o nddieion ni. 
niCipn,cs: ~uo posso deixar de me oppor ,á O Sl~, CJ.::LI1J()>:J() ~-.. S' ~ll! dll\·ir.la, lIellJ d {~ -
emenna OfiDr(:clda pr: l(J nohl"~ tlcpntndo I'OS1' luanda dClllon . .:;tl':a:.ao. 
dente ern 'lg-I.wpc, j 2~ parte ~ 2.0 .A eOIlllnis:-li"w considerou 

O nobre deputa(Jo t quando na. 1:1. uisellssfío r ta rn l)Dll1 B.;;;,tc art".jg'o tomo eontcndo objec to 
deste eodigu to\' o (Je (:asifio de falIa.I', lanr.ou ú de impol'taeüo; porque', em p,'eral, as fl'as
commi~;s :í.O d(~ (~nIlHlras uma, éCllSlIl'a., PÔ'l'flue i queiras I! qu'h :~ i todos o,'" liqnido:--: ol1g-arl'ufa
achOll uma <':olltrarli('eão entre n pHl'eéc'l' pOt' 1 d os V0U1 d e !'()I'il. (lo pai!.. Como o artigo não 
(lUa dac1~ lís postul'as ~du Santos () o presente. ! clisting'ut"!, a en/llmi.~.-;:ãfj :) eliminou eonJidc-

E ' rxac:to (J.ll0 ha, lllrm (:ontradicc:uo C Iltl'( ~: rando-o (:o mo obj (;c to de lI 11 pOl'ta~;üo. 
UH! al'Ugo de postu l'a!-:i de Santos" e o~ ac- ; Fçü por l!sS<l5 c()n;.:üder'I~:ü\~s 'lHe a. comnli ::::. 
tuacs pn}'{'eel'('~ ; mft~ v. e:xC. Rnbe pnl'feita- i sií o ,leu ll<ll'eccr ;-; nppl'i rnindo esses artigos . 
mente flue HeJunllas posturas fOl'ão appl'OYa- ~ Silo c~ta::. :):-; ra zô(':-i em q:rc me iirmo para 
das ~;a '\-;ClS 01.1 oit~ a_n no~ , ü que~ pOI'hínto, II c?mhatcl' ;l f:1I.ICJ:d ;.:, c C!~p~l'O qne a. casa, .í 
nada .. tüm a. COn) 1Hl~Sao :H~tllal eom o que so YIst~ dell?:'l, llafJ:l appi'OVHra. . 
fe'l.· n r.::;:::;c t( ;mpo ; a. tommi~são sómf~ nte toma· ·(P SI·, zl~r~"!'hu. : ··-.Sr, pr\:~~; id e ntc , nfio é 
I'CSpon s.ah i.lidn (h.~ (Im relnrilo ao:.; pareceres! :;d~B gr;l:nd :! ::;·':: ~ l l:: !; J)í; 'It.tj qfle vCfd n) ti, tri 
que dü . " !lHO púl., l':,,'~polHi er por <Idos de ! buo l\ !W:-! i~lltf\ r :\ i:uot'llda qnc tive a hOflrl\ 
ont:-os. ; ; o. ü ~\lhr\· ! "tt {·r a C(l flf.:ideracàl) dc~tR as~ {~rr:--
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lJléa, contrariando o parocer da commi~Bão 1 attAoçl!O da [lssembléll, deixarei de referil-os. 
de camaras sobra o codigo da posturas dll 1 Or., a cam"ra de Iguape. ven'lO esta 
camara l1luui.ciphl de Igtlape. I."crie de municipalidades com impostos iden-

Respeito muit.o as luzes da illu5'tl'Rda com f ticos' em seus codigos approvado8 por esta 
lDi~são; Dl10 duvido rnOBmo que c~t8 diRPr},- : aSBemblén. entenneu quo. a SOll turno, podia 
sição envolva rnateria de ioconstitucionali-I creal-os om beneficio d~s suaR I'enda~. Nem 
dade-; sou o menos ciHllpetente para cnnhe- a camara merece censura por h:lve:' assim 
cer de qu,,"tões de dU'eito: ma. o que é certo, entendido. 
ti qnc se não fôra ter eu visto em "muitos OU-! Ptdas razões quu venho de aprcr-:entar, sr. 
tro~ codigOiói de diversas municipalid8de~ i presidente. firmado ptineipnlmente nos pre ... 
disposições identicas. que tôrn l'lido appro-: cedenteR. é quo, corno diR~e, anjmei·m~. a 
vadas por c~ta assembléa. não me :\DimariR, i vir á tribuna defend.pr a minha emenda; e· 
por certo, a vir orrerecer e!'õta emenda em i mesmo não duvidarei retint.l-a, se no orça
t!ontraposição ao parecer, e muito menos a mento tomar-se uma medida geral que faça 
sURtental;a nestll trib~nn._ .' i cessar I~ ,?obr.ança desto. irnpoBtu em~ todas 

O SR. CELIDONIO :-Perdao. crelO que e.te i as mUnIclp"lIdades.A,sIOJ a as"emblca mos
anuo não .passou postllrLl nenhuma neBte! trará coh'Jrencia em SURS decisõps. 
sentido. ; (' SR L SILVERIO :-Silm duvida. 

O SR. ZEFElUNO :-Pass6u. . O SH. ZEFlm.INO :-TtõTminn ,..qui, sr. preei-
O SR. CELIDONIO: - Seria bOI)) aponta.r! dente, a!ii minhas observações. 

qual foi.' O SI!. L. SILVEltlO :-Muito bem. 
O BR. ZEFERlNO :-A de Taubnté. Se nilo 1 O sr. Celid .. Jli .. :-Não quero •• r pre

fôrfl~ sr. presidtmte, corno dizia, a exi:-1ten- I sideute. que pasHe desapercebida a ob",erv8-
cia de precedeotes' em materin idcntica; çào que (] nobre deputado fez sobre o pnre-
8~ não fôra parecer-me que a commhs~~lO: (:"r da cornmissí1o de Cllmaras, re!ativnmen
procedêrll, nflo dirdi com parcialidade... : te as posturas do Tauhaté, na qual envolve 

O Slt. L SlLVEIUO :-Nem era posRivcl qlIe: cemõJura. a commi5l~ão. 
a c()mmi~~ão procedeasf3 com pllfcialidatio.: O RR. PRESIDENTE :-0 que está em dis-

O SR. ZEFERINO :-A commissão, Rem rluvi- i cllssão :;Ião o., nrt}go.s de p08tura~ de Iguape. 
da nenhuma, não teve isto -em vi~ta; porÉm I O SR. Cm,IDONIO :-Bern Hei. Mas v. cxc. 
talvez nilO se recordasso que muitas outras J viu que o nobre deputado ncc{)!-'ou a cOID
municipalidades poseuem codigo" de pust"-I mi.'ão por ter deixado passar 118S posturas 
rus que cuntém esta mesma disposição. . de Taubaté um" di'p "içào que "st .. belece 

OSR. L. SILVEIUO :-Mas não approvadas I um imposto semelhdnte ao que a commissão 
eate anno. ,I eliminou nas posturas de Iglll'ipo. 

O SR. ZEFERtNo:-Como já (t1{~cIRrei, ST. j O SU. ZEFEHINO :-Não aecusei; apenas 
pre~idente. Dão SOl! o mais proprio parajul-! defendi a minha emenda. 
gal' da con.titucionalidade desta questão.: O SR. CEt.IDONI9 :-,.. é, portanto, noces

O SR. CELIDOt<!O :-E" materia oxpressa no 1 sario, para que .udefenda o parecer da com .. 
aeto addicional. i missão. que me refira .os dou. pareceres, e 

O Sll. ZEF,:nlNO ,-Mas. se li camara muni· I examine ambas as di.posicões. 
cipal de Jg,iape niio póde crê.r este impo"to. i O artigo de posturas do ·:r.ubato a qu~ se 
pOI'que vai de encontro á disposição expres- i referiu o uobre deputado. é o seguinte. (Lê.) 
S3 do acto nddicional, tambem pelR mesma I A comrnissão, dOlxando passar e~te artigo, 
razão não podem as outra. municipalidades o fez muito regular fi legalmente. Direi por
eon@ervsl·o em seus côdlgos. que. V. GXC. sabe que hll duvidaj:! quanto ao 

O SR. Cr':LIDONIO o-Som duvida, não po- esta belcoimcnto do impostos sobre a impor-
dom: é anti-constitucional. taçiio do provincia para provinoi., e de mu-

O SR. ZEFERlN'J :-Peço por alguns momen- niclpio p.". mu nici pio. O codigo de postu
tos a attenção da asseír,bléa p.ra a leitura 'I ,"s dc Ignope l'eI'ere·se li import.ção de mar 
que vou fazer do orçamento municipal "P-I f Ma, ectá formul>.do em sentido lato : p~r
provnoo por esta aS3embléa o anllo passado. tanto, nã.o só corn'p"ehendc a importação de 
onde se encontra esta imposição ha muitos 'I municipio para municipio. de provincia para 
annas cobrada. Citarei os lu~areR. Temo~: ' provlncií1, como tambem a du p.xturior ; eo· 
B"nanol. Limeira, Constituição. Itapetinin- i tret.nto quo ns pORturas de Taubaté não 
/,l'R, Pindamonhallgaba, Mogy d ... Crnzes.! abrange a importação exterior, de fóra do· 
Itú, Porto·Feliz. Wo-Claro. Amparo. Cam- I paiz. . 
pinas. Bragnngs, Santos, Mog.Y-mirim. p" I Como dls!-w, ha uI)vidae a respeito do im
rahytinga, 1'.\ubaté, Ub.tuba. Botucatú C.- posto de importaçf;o de muoip,ipio para mu
raguahtnba. (Jualuz, Campo Largo. C,pão- oicipio" de provinci .. para pr ,vineia, o ... 
Bonito. S. Sel,.8ti;;0. Cananéa, S~nta Bllr O SR. F. ALVES :-11. commi •• i1o do coos-
barRo Borreiros... tituiçàO e justiça telu uma reclamaçiio con-

O SR. FERR~lHA ALVItR :~Está bem demon9-1 tra & camar. de Sontos. por cobrar impostos 
trono. . ! de geucro8 de importação. 

O SR. ZEFERlNO o-Pois bem, ou tinha ainda I O 8R. CItLlD1NIO :-H" cOllsultas do con
oatros tlxomplos; mas, para oão caoçar a! solha ctn I.l.t.do sobre a materia, como 1\ de 



9 :t)1 N )~,'!li1b1"(1 ctn lB~n~ q 'J {! fnb;'i) !i ler, \Ld.) j qnao:;!}w;r ontrn~ lej:~ g'ct'ue,'3, desde já eum-
port.J\.nto, havendo dl.l\·id~s RnLre 1'8tt f pro que n. a~snmbléa tome uma providencia 

Cc:nt!). :, como~i~~no (ln~, !'nd\1~ qU(! n;"l'O dC\'i:i I para. qu<: ~ pllblic? nã.o cuntiTiue a pngar so
l ' IJ(~i,n~;, e~~c Ifnp t) ~to du corhgn dtl YfIF.tUiBS I melh nntc lmRo~to, que ~~ uma extorsão q\1~ 
t!~ ln llb:-It e; por eompr~hcnde:- FI; rnente H se lhe tem, f CIt.O : c ~\(lmlr~ que ngorn ú" que 
;m ()f,rt;l ç~o inlM!11l; m7ls :l .::; pos tUI'lHJ _dt~ , ~c d " R(;ob l'1~se c~t"a tllegnhdade-! 
Igu:liJc Jlilo est.àu CF) -J'ne ~:Hno C'ISO, porque e~· ! "lln. pOllC:O, para sus tentar o men argumen
t&be!t:('t:!n tlm h:-lpost.o gl,'raJ, rú.' qual e:-:.tã ~ 1 to, li a collccção completa. das Leis do anno 
jtnp{lrU\l<~o extl!rilit. e foi por (~ ~f!8_ rnzão I pa s~ 'l do, e rnostred que muitas municipali .. 
qtll~ a c ~Hnmi~.s!\f) o li:nitolt. li. ' dad r,~ têm este impogto,quc pretendeu adop~ 

O SR, Z H'l~Hl NO : _. C!I!O o tild.., s a:-; {J t.l t ra~ I tal' n. r:nm a 1'a de Iguapc ; e m e parece ter fica-
munieip~didltdf'i~ dn rr::\rinhf\. \ do bem ('.1::1.1'0 que não ó uma novidade da 

O !'iH CHr.r00Xfo : -NcJ ... nào fei'pond',~llio~ \ parte dnquelln. camara. _ 
pnr Í,:cso: t-O tomamos!'l fn:Jponsll hil;da,j:~. do!' ! O SIL L. ~~lJ.VEH.IO :-7\fí.o é, sem dnvid'a. 
parP:Cf';t~~ ql\P. d ·~UlO!:.. - O Su. ZRFnlH:-;:o:-O que está bem verifica-

l-lo i ~ôrn ~ nte para f B7.!.:' r (~~tn~ Oh~tHVilºõe~ do é (l'le at.(~ nqui es~nR camaras cobrarão 
que. pedi Ao p:dt\vra, com íJ.~ ql1'l€S pa·.'{':{'.~·!)lf>: P.SsüH irnpostos illegalmentp, e foi pal'a isto 
que llmho ja8t.itie:Hh, o pnlcu(~imeat() dfl i flHe :dnda uma vez vim oecupar a. attenção 
~~\lH)lnj.,~üo ;::n r\:h r;.:~ ( 1 :W~ p'lrf:ç(>:r(~:"" d!t(bf.: \ da Cas:l., pat'a pl'OYOCfl.-l· o apparécimento de 
nos ro .. ligo~ de po~t.tlra~ l~~~Bt.'~H dual'> e:uTP1- ! amn. mcdid.a ~ltHl~quel' que vede a con~jnua
ra~, ah~ t ttnt1o d a (:()fr;rnl! .. ~J\'l a Cflfl!"unr uo ! ç,à.o dc~tn I1\Jl1stl~~n, para que de hOJe em 
nobre df!put.ndo re:ooidente eU) I~Ii ),\pc, 1 diantp, (:i1mara algulTHt da pl'OVinci:l pos~n. 

,0 st', Z'i'!fv.~rinn :-Sl'. presidente, en-.I cobl'ar direitos de importação, como tem 
tro em duvida se poderei offeJ'~cel' uma. ~ llh- I acontceido, como a, camara de · Sa.ntos, qll~ 
emend,. : cobra ftllnulmente novc contos c' tanto, c n5-

O sn. PRESIDENTE :-Póde. I ~ im outras. . 
O 51< . .\ nnANCllt:s :-P(,de até I'etil'ar a i O Sit o 11 1\n ,,"C IIES :-A camar!>. de Santos" 

emenda. c offcl'ecel' a outrll. : um". dn~ mais zelosas do Reli municipio .. 
. O sil .. Zm~P.rni\o ;-Acll0 muito louvavel e I O S1<. Zli:f'F:nI!'\o :-Não duvido; mas; como 
curiai }t, n obre commis~ã.o Rllstental' o seu i mai::; 7.e1osa., talvez queira f,\zer um acervo 
parece;' ; porém, p elo:; arg-umen,tos apl'eseu- ! de rendas, sem saber que incorre em culpa. 
tndOH pelo :c;eu dig'nn relator, ainda n~,o tie~- :I' Entretanto , n~o llavend,o ai.ndao nobre 1'0-
1'llo de~tl'l11l..los a'tltrllcs em que baseeI a ml- I 13;tor da. comlD lssao satisfeito o · meu pe-
nhn emendo, . I dldo.. . . 

Eu ,F~ o disS:e. 11110 cdnteRl'o, e HeI'edito i O !:'n. L. SrLVEItIü :-POl'que aoccasiã.o não 
mesrno que es~e impo!=ito ~obl'e gcncl'o de im- ! é pl'opria. . 
pOI'tar;:10 sejn in r.on~titucionn l ; pOl"'m o que : O SIl. ZEFElll!<O :-Tenho pouco.,.conhcci
qllel'oMue fi que bem estabelecido (J que, se a. mento dcste~ nego~lOs paI'lamenta]'~s i não 
ramarp, de Ig-uapn i l :ío pÓrlr. Cl'eHI' ~cm8~llajl- ~e i qua!ldo a occnsüio ü propria ou. nfLO; o 
te impos to, tiqur.m r.amhr.ln inhibidn.~ de o (lHe não quero (~ quo pa.:;;se em julgado uma 
fil'Z C1' toda!; as out.l'a~. cO,w;a q:w é republda injusta. 

O ~]t. L. SlI,\'RRJO :-Sp.m dtlvida; c nn le , O SR, L . ~11.\'F.HlO :-~ào ha , de passar'. 
rloorç.unellto muniç:i'l'al ,<n ha de tom",I' UIn :·1 I Ú SR. ZEFEIllNO :-·)las, como o nobre dc
proYideo.,:iil. " .,' i putado B~ ('ompromette a. ~fTel'ecel' nma 
- O ~ H, Zl':: .. 'EP.f;çO :-~~lland(J lIn. pouea llllla- ' ernencl;\ no orçamento munICipal, cu nada. 

va, pedi ~t com mi~~;lO que::-e dig'n:l~5e 3))1'O- ! mais dil'oi.sool'e o assurnpto, Só o que dcsc
:-.cntnl' urna medidn, \tnriiqn el·... . - lja\'a ó (lue Jicn.H~e, bem claro qlle a camara 

O SR. CEl.Il~O)';lO :- 0 no'o:'f~cl(,plltadopódc i de Iguopo n:lo qmz faz.er uma. extorsão ... 
or1'erc('(\r um prfljecto ne~te Sí.~1tidn . i O SIto L, t)1r.vEH.lo:-Nãoha duvida, 

O sn. ZEf.;EHtNO ;-, " tendente n l'a7.er' \ O su. ZEFF:UI:KO :--- ••• Q1l8, se consjgnou 
('essar p,ssa incoh01'Cncia. O nobt,c rel1.tor da ! c~ses :l1·tig'n ~ r..m f:llRS po~tul'm;, foi á exemplo 
eommi:;são, pn,l'CI~ C 'lHe csqnéC'ell-se do meu ! de toda:.; a~; outras municipalidades, 
pedido,.· · , Ten 110 cOncluida, . 

O SR. BIGt;nO :-i'~o Ol\;amcnto dilRcnrnrr-i :\:10 ha\'end~ mai~ quem, peça a. 'pala\'t\a; 
r:\.~ é melhor. , t i cnCCl'J'a~~c a d.lscussao e B appl'o\'ado o co-

O SIL ZE FlmINO ;-Se O imposto (; injus to, i digo ele posturas com as ernendns da com
fique supprim.iclo dC,Rdejú : nãoconi:inuem p~ ; I!1iss;io, sondo l'egeit~dn. a do Kr. Zei'eJ'ino. 
povos sobrecal'I'(~ga(lD:~ 'de lln postos q ne pao . itE .\!OCÃO DE PROFESSORES 
t um obrigft~:.ão de p(lp:a~ . .. 

O 81t. L, ~ I.V ~!lIO :-I',U. me (,(JHlj1I'OmnHo Ü ~n, BiCUDO r oque !' e ObtClll prefcl'c ll cin 
a oJ-\'r-rr.cc'l' uma, e:nend:1 ao (lrçrime p.. to d'e ca- p:!l':\ n (lisew:.;sTtO do pl'o.i.r:ct:J n. 4.0, que !'r.vo
mnrm.t . ga. alguns :Ht.JgO~ de IPI e autonsa o govel'-

O f;U ,ZEi/E ru~o '-- Como '1:1 diz~nd G,!".c c~t.r.. no a l'emo,v r: 1' os professores .de uma~ para 
flssemhléa tem p romu lg-n do eo.d igns (le pos·· i Olt t rflS é~IOe ;l'a S . 
t ura~ esti\belccendo ,dil't"'!ito::. dn impol'tn~ilo, i }i; ' apC'i;Hjo e posto em djscussão o se
e se iBtO é contrario ao acto addicional, OU" 1 g'lIintc 

• 
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RllQ.tillRr;,m~TO I em tempo eQI11 os pagamento" ; e obrigttndo-
"Hequeiro que o projecto SCj'l rémettído á , se 1\ c!lmnra:t pagar It multf\ de 1'0001/, caso 

commissão de instruc.ção publica para in- I não faça os referidos pag,un~ntos nos dÍlts 
I.erpõr parecer a respelt,o.-A'õra't/:,Ies.» I aprazados, pede para contrnlur este empreR

O sn. BICUDO pronunciou um di~r\Jrso timo parn , quando prcci~ll seja, fa1cr face :1, 

que;não rGcebemos. ". . . ' CRt.llS despczas . . 
O sn. ASR.\!,\CHES, Idem. EstOll pC"suadldo de que a camam nun,c, 
O SR. PAU!.A EOV.'RDO, idem . lan~ará mfio d€~te cmprcsUmo, nem talvez 
N!io 'havendo mais quem peça a pal""I'., de metade. . 

encerra.se a disílllS.iio e li approvado o ,'c- I Mas; parll. prevenir qualquer embal'nço, 
'querimento. : que porventnm se po""" d"r no futuro, em 

PATRI YONIO l)A CAMARA lJE S~I. ~~'l'OS I l'claç:i\o no eumpl'Í:rumto do contrati), a. cu ... 
Entra er:l p~' imeiracl!sCU8São,~e Ó sem.de- I

1

1 mar:a resolveu contr~hirum emp~'ef;t~mo,que 
bate appro"Roo, ° pro,lcct.<: n. tiú, qne auto- I Rel'a pal,(o com o p,'oducto d" ~ap~tHr.a(). , 
fi9a og-ovcl'no A. mandar Incorporar ~o pa- ' DaquI não vem onus a 131'0'\'10CI8., nem ~19-
trimonío da cama .. " de Sant.os o mncho co para as mndas daquella municipalidade. 
grande daql1cllacidade . i visto como o imposto foi crell.t!opan, sei' em-
, AN;>;EXA CÃO DB I'REGUEZI" i pregado sómente naquella obra. , 

E' nppróvado ern primeira discusBáo o 1'1'0- 1 i<:spel'o, portanto, que a aBsemhlén n(lop
jecto n. 1,,1 do anno pas'sado, que nnnCXfL a tal'á es ta. emenda c n. ~ppro\'ará, se entender 
-freguezin da Lavrinha ao municipio dn. Fa- de .inst.iga. 
1:in8.. I·;' apoiada. (I. posta em di8CU~r.ãD r onjun-

VJLJ.A ílE \,ponANGA l t.amcntc com o p,'ojecto a seguin te 
E' npprovndo em primeira discussão " P'\l- I' E 

d 
!:lENDA 

jecto n. 46, que eleva á categoria evilla:t I . 
freguczia de Yporauga, ' "Offc reço como. e~r:nda o pl'0Ject" n. ;'4 
. A requerimento do sr. Ze.ferino, " diSJlP.ll-1 deste anno,-L,Stlve, tO.» ,_ 

sado o mterstlclO. H sr. Almeida e Silva :--Sr. pre$i-
F.)IPRES'IHIO ;.IU~ICIPAL I dente, pedI a p:llavra para ojfer~cer á consi-

Entra em segunda diSCUSSãO, o P'·?.iecto doração d'l casa uma emendnao pro.iecto que 
n. 31, queautorrsa li camara aR capItal a se disc ute, 
contl·~hit· um empl'estimo de 150:000~OO I. I .. A ea;mara municipal de Parahybuna su-

O SI·. I.uiz SilveI·l .. :-Pedl "palavra, I Jettou a. apreCIação desta assemhléa um offi-
8r. presiden.te, não pa.1'a oppôr-mc á, passa-I cio, pedilldo alltorisação para \!ontrahir ulll 
gem do pro.1ecto ; tenho apena" a notar que i emp,'cstlmo de 20:000!,! pal':'- a conclusão das 
v. exc., em vez de mandar esta propost.a da I obras dn, Ipatnz daquclla CIdade, pedido 'lu" 
camai'lt municipal á commi8são de enrnams,! reputo justo. ' , 
como tem sido costume nesta en~n, talvez i Este oflicio foi remett,ido li comn'iss"o de 
sem bem rc1léctir, remctteu-a , á commissao !' c3"-Iaras, que, att.endcndo á justa reclamu. 
de fazenda ,a qual deu seu parecer. : ção dnquclla c:1.mar!\, offereccu o seoouintc 

Daminhn parte, sr. preSIdente, náo 1''''<;0 "I projccto: (Lê) lo , 

m'ínima questão sobrc o des t.ino dado 1'01' v. i "Ar!. L" Fka f1utorisada a camnrade Pa
exc. a es ta j)J'oposta; ".o contl''''''o, dou" J rahybuna a eontrahH' 11m cmprestimo de 
ella o nvm p.eno A,$<;:e·ntIrnento f' '~omplcta ~ 20:0008 para serem apphcado~ ás úhra~ do 
adhesão. . l matril., até o premio de 10 % ao :.lJHtO. 

Pcd~ ~ palavl'a~, COri'lO disse, nal.lHll'ft fn7.~1' ~ ({Art. 2.\) O pagfl.m~nt()~n l'en.liz:ll'ú em qun-
Opposlçao ao pro.}ccto, mas para tom».r fi. 11- \ tr;~ annos.~) , . 
ber?adc de oifereccr uma, emenda" 1 :-,r, llrcsld e.l1~~ , a, autol'lsaçáú ({l1O pede '11 

}l.~ta cmen~a~ ~i·. lWCSldentc, c um l~arü-l ~fJmara, t,11 11 illC tl)nl de Parall'yhl~na 6 mui~o , 
eCl' da commlssão de 'camaras, concitnndo IJusta, pOIS quc e de Sllmrnn. e lrnul'escindl
POI' um 'projccto sob n. 54, que'" n 8cg-llin- i vel necessidade para 11 pl'ompta exêcucão dns . 
te: (U) , , (ohras da matriz daquell.a cidade. ' 

'V. exc' sabc que na cidade de Call1piulls ' Como crnpl'eg.,!o namagisüatul'll <laquelle 
!la um impos to espeCial, cl"cado para sei' ap- fOI'mo, estou nas CoudlçõeR de informa.r com 
plicado nas ob,r~s da m~triz nova ci~l, r:o~H~ei- .t;ü~a avci:1H,:id1!de c cül'tc'l;a ú casaqlle !lll!, in
ção dnquclla (;ldadc. F.,:;;tas obl'as '(\Ch:lO-SC! tehzmente~ nao ha 111,1t1'1Z ; a que eX1stIa se 
hoje contl'atadas com um cmpres:t1'io que se I acliavfI. em tão rnúo e~tndo, quca camara mu
obrigou a fazél-as no prazo ih' t:'cs t'Wll OS i nicip:ll vin· sc fO"çada a mr ndil-l' demolil-a. 
pela quantia dc 158:000S000. , ' : t>uppondo, o que em , L,'cve se realizoll, 

Pelo. contrato feito entre 3. camHm n o CIll - ' que nqueU'lig"pja não podia du;'nr por milito ' 
presano, aquella obrigou-se a fWI."r paga- ! tempo, attendcndn "O toe:! c_t.do I'uino~o, 
mentos por prestações, contando para i_so I empenhei,mc com todasllsfol'ç.\'\ pltraa con
com re,cu.1'SOS que espera ob!el' ela r,apitnçiio ! cltmão desta outra, li tle, r.omquanto peq nena, 
que eXIste cl'eada pal'a esse fim. i d ev m pI'cstar-se nos mIsteres da religião, 

Receando, porém, que não se possa fazer ! sob fi invocacão de Nossa Senhora do Ho
prompta cobrança do imposto para acudir I sario; e fe1izniente, hoam ao caracter reli-
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gioso do povo de Parahybuna, en'contrei! po~to, já creadoH, dentro do prazo qne foi 
nelle o apoio de .que carecia para chegar á ma'·c"do pela commissão, li camara satis
l'ealização de meus desejos-a concluBão da fará sem" menor duvida Q empresti:no'quc 
obra-e consegui que entrasse para os cofl'es, contrahil', para o qual tem garantia em si c 
da irmandade qilalitia superior a 7:00 ·H, com em Sll:tS r"ndas. 
a qual se concluiu a referida ig,'eja, que so Assim, submetto á decisão da casa a emen-
presta 'hoje pl'ovisoriamente a n'latl'iz. da com O parecer dacommissão, e espero 
Concluid~ ~quella nlatrlz prov~soria, n, ca .. que será,upprovado, pois COfi\ estes auxilios 

mara mUnICIpal mandou demohr a velha, [ se podem bl'8Vemente concIUlr aquella obra. 
Cjlleestava imprestavel, como já disse, e co-, de tanta "rgencia c necessidade. 
meçou-se logo °a edificação de uma nova, I Outroôim, a camara. municipal da villa de 
"pl'oveitando-so de um auxilio de 5:000$,! Bl'Otas, "Uendendo ,;; necessidade qlle tem o 
(lU~ e.sta assembléano anno findo deu á'1uella i seu ~unicipio_ da factura de certas. o?I'as 
matriz.. publicas, e n:lO tendo os fundos preCIsos 

Finda aquella quanti:t, ficou a oora para- para isso, pede a esta assembl6a autorisacão 
lysada; porém, 08 povos dalli, nos quaes do- , pRrft eontrahir tambern o pequeno emprés
mina. o caracter religioso, cotiS:Fão .. se por timo de 4,000#0011. Olrere~o tambem um plO
meio de subscl'ip\,ões annuas, eom certo" c jcct.o neste sentido sob n. ~(l, pedindo a acei .. 
det·el'minadas qult,ntilts p,,~a !'. erlificnç;w da- , ta0:;0 c RJ'provar,ão desta. assembléa. 
quelle templo, ate ser detimbvn!!1ent~ con·· i h apmada e entra conJuntament.e em di::;-
duido. i CllSSD.() fi. sCú'uinte 

" 
Ignoro se essa Buhscl'Ípefiu so!,tiu todo o 1:.liENDA 

cffeito desejado; porém, posso afiançar (lue Onere.," corno emenda os pl'iljectoB II8, 53 
ella exisle, e que sendo neceesario de'; la lân, e f)7 deste anno,-Almcida e Silvll: 
çar-sc mito em tempo co"nveniellte, os scn~ i Encel'~'uda a. ~iscnssao, é approvado o pro-

Jmbscrjptol'e.c; concol'l'el.'áõ com o importe de tjecto eOfll as emendas. ~ 
~uas assignaturas, que or~o em alguns con- ! 'J'HANSFBnE~crA Dl:!; FA:tENDAS 

t.o~)anJll.~~cs., ri !;.! l i' Entra em 3a discussão o project~ n. 15, 
1l,.cla ~:.so}~çao ri: u,l .. de l~ d~ Julho de que faz pCl'tencer a Mllgy-mirim a fazenda ! (il>, rCo"a a~s.e~bl~~e,l~:oll ~1~C1S,OS ~r:,p@s- do eid:ldão ,foaqllim Novaes Coutinho Arau

,os c~ n ~pphc.:ça~ e:;p~~",lJ'~l:: as obas?a Ijo, denom!l1ad~ da Consolação. 
,natrlz d.l.quellu t.:lcLuk, e:-iI.tCF> unpo.-;tos n.:LO 1 ~.~iO "IJ(,'a,j'l- e ,'ntl'õ"'o -'O'l'llnt"nl t·, ., f)·" t t ,. d u.... ...J (," ~ , "a \; . .,/,.. en" eH~ 
(~ao promp. ameu e eOUl:a O~, pOI'que~'l'e-di~~{~nss,i_(1 a.~ :3Bü'uintcs -

enmdo flWlf5! que exclUSIVamente sobre os: t; 

escravos dOF; fa;,endeiros, e sob;''(~ o''" jOl'na-: _ K\fENlJAc'" . 

. 1eÍl'os c nggrcgadw", era gr;lflíle a difticul-! On'I!I'e~;O eorno emendas O:~ pl'ojce:tos US. 3~\ 
oade com que tel'ia de lllturo proeUI"aU01' ua 1·11 e 4~de8te aUHo, ,,·_-,U. CinÚ'a. 1 
caman1. pn.ra. :fK,Zel' effectiva, C:5sa cobl'an(;a, I «'~As di\'ií5as d~,fl'eguezia. ~~_Pralnha ~o!n.a. 
em cOIlRcqnencla d" fnlta de uma ,,,(ntls-, de "anto AntOniO do Jllq1lla, no mummjJlO 
t-lca; difRcuidarle que BCmp['(J eneontl'avil.o as·) de Ignapf\ serão as seguinte:s:. . 
eilrnH.rf!.~ qnn.!ldo tinhão de (~XCCUÜH' IC1~ que: .A' ba.rra do rio S. Lourenç.o, datü a rumo 
dell:t depel1di,\o, ""z:'to por quo o p['o'~um(lGr i ti,) "uI ao alto df' ser!'? do Pous8-Alto e ll:i 
da carn1t!':l, bomern rnnit·o hon~!=.;i-o c cumpl'Í- I fluli'g'mn esqlle!'da., seguirá até. ás contravcl'
dOl~ de seus devel'es, ddxon d~ (h;' eumpri- tenü,s do mesrno rio e Juquiá-guassÍ1; fican w 

menta e cxccuçilo a, esta. imposl\YtO, tendo, ,do o.;.; mOl'udot'cs, que residirem do lado das 
segundo lne consta, desistido dodil'~it(){l ~;ua j íl.g'uas que correm para () Juquiá, perten~ 
pOl'centagem U Oll.tl'O quo lh0 fÍi~ef;s!: e·ssa (;0-1 {!cndo a 8sta fl'cguezia,. e os que residirem 
brançflo .' 'pa fi o lado das vertentes, flUO desagllão no 

Ho!;'e! pOr'~m,que, pel~ lei <.1-.:: nm~,vH:ip;1ÇftO; [1:-5: 1,ouj'(m~;o, f1cal'ái'j pCr'.teneendo á' fregue
hn o r'g"<..:·o d'l rn'\t,""t,!n (,,",,:·,,1 d"., c"r·'· ... - '''1°" d'IIJr"lnl'o )', • (, .u. , (Iv. '''' ,_".~ .... _ ' .• '.' ~"" 'L I ,_ 'lo' , , ~ ___ ;~. 

vos, pód'i:-,se pel'feitamente CO!dH.',I~e;· o ~!n-! Oatl'it.--(; As divisas com Iguape scrtw ll.:-:, 

n~ern do:~ existentes no;., dive:·so:--, !nanicl- i ;~egTdHte;;:: 
P,lOS, e O ;J!'oct!l'adol' da m~Ir:ara, püde~'ldu fa- i üs rnoraü~re~ ,tio l.a~o da.s aguas que cor-í 
c~lrncntc obtel' dados pOSItIVOS THtS colleeto-l rrm pant o [tlffilrlffi fiCa.0 pertencendo, corno 
r,las, podr;;;Í, com facilidade ef!'cctl1ar a cO- .. 

I
: a~ó '-u']ui:.a Igll~,pe; e os (~.o lado ,de S. L011-

brall~:a. ,rcnl:.o pen encel'ao á. nova u'cguezllL 
Pela l'I.~·;;olucao u. 23 de 27 ou MaI'co! de I Entre a !lova f'l'cgueúa das Dõres da PraÍ

~872, esbt as:iembléa <tntorison ainda "novo) ulu1 ü o rnunicipio de ltanhaen scrào a8 
J.mpost.o ,:;obl'e gcnel'os, pal'a sei'em }!.ppliea-! meRmas (ilIe e~istião entre esse municipío 
do:'.: ás Obi'l"lS daqlle1!ameHm:1 matriz, eobran- i c:t f:'eguczi:t do .Juquiá.. (S. R,)-Padre Sciw 

f'a t fi' d ,._/. :: (1 ue se em e cctna o, I p'lao • ·g'lUt .~;eZ'l'a.}) . : 
Demorei-me um poueo nas (;ünsídel'açõe~ j \( A faz.anda de Joa.quim· do Figueil'cdo 

gue venho de fazer, paI'a tornar bem sciente i RCH. desannexarla dH, f!'ef~uüzia de Banto AII-
a..casa que esta medida. é de surnma, ncces- i toniodaAler,ria. e annexada. á Fl'anea, sendo 
~ldadtl, I,odendo igualmente asseg'ul'ar que, I a divisa da ponte da qe·l'J'a da lagôa Hien. ao 
ll:tV-:;l.ldo hoje facilid:tdD nft cobnlnr:a dos im· ! rio Sapu(~tlh,'-' . 
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Sala das seSSÕe!oi-, :-3 de )Ittreo de 1873. - I ~éio~ e~har .. H~(::; c nttO pó..1~ (~:jr t'.'ÕI'i·B ('I6fe-
Rocha Pombo. )) d ! Ce:;J' : p;).l'tnn!n. ;'Ó tlepIJ i:~ qnr. aqH~lj{~~ hon-

(( A~ fazendnf; de cultura, do capibío José I rado,~ rlep~lt.'tdo~ rhcg'flrlio fi t~~i..fl (:;~piVtl t.\ 
Caetano de Fig-ucil'odo, tenente Diogo r;al'-! qlle fl) ~ f11rmi"!;ldJl jÕ, pa:"eet~r!lo Iooen ri d ll c11 ~ 
ela de Figueiredo, .João Thomaz de Cal"va-! ~:- e? !n!l (:nv id :~.:) ft ellmn!:l illllU:cipol d~ ~fln. ~ 
lho e. Manoel Caetano de FiguciJ"(,rlo fiei", ' tO" c de S. Vicenlr. 
pe,'tenccndo á villa de S. Scbast.ilÍO da Boa- i H.vendo Pol;' e;;t",- di!!i"üldnrln', .. te. 
Vista e desa.nnexadns ela viUa. de Cnjurú.- ! f}h~tIlCtl l vf;;, f.xp iroll o p;nz~ di~ nQS~OS tfahH
}tfendo1~a Jlu1'taqo. ) _ ! ihos leg islati ... o~, o n;'lo :5e t\':1hl~ l ma i.s dese~ 

Encerrada a discUSSão, é appl'ovado ° pro- ! '1 "",tê". 
jecto com as emendas. - HoJj~ ~ vem d~; li!') ...... ;] e!'::oi(! reticilln:uio impe-

nONOS nE SANTOS'.-\. S. VICE~TE i trn:' <I:) n ~semblé:l provineial lHa privilegio 
Entra em la. di$cussão .o 'P.ojeeto ,n. ·1--1,! ~,'1.ra (l r(JU1oiniO ft;n, para t:(o;t:\b~lee~~r urna 

que autorisa .o g.ovül'no fi c~nccdct"privilegió i linh n. de I~o nd~ tJnGrt~ ~:'lntO:ol. C S, Vi.C~tltO. 
a Jacob E~mel'lck c Heul'lquc Abl<l.s pn..l'a Antr. ~ n OTem de ~í.~r e~~ll, pdtH;;ão RU.lPIt~ fi. 
estabelecei'em uma. linha de bando'? de Santo;;; confo;iclúr~61(") dp.~t;\ n,:'!se:nhlf::'l, foi cnviHda 
a. R. Vicente. i no ~r[)Verf~·f) r~ , ~ol}l'u·cll't ouvidü Q muit,) digno 

(O sr. presidente dei:i:a a.,s·l!a cadeira, qw].ri i pro~~llrador rj~lcat dt) thesnuro !-'t'()Vheidl, o 
occupadá pelo 3'1'.' 'Cice-J?r~side'ilte.)' ! n()~~\ú C'.lHilg- ;l KI'. dr. P.Vif:(~nte;. G1te """ ela-

() sr. A ·hil":·l.lleUQ;~s : '- Sr. presidente. boron ·um plli· ... :~~r fa-çora1t~J, qn:~ ~':'3 a.cha 
h ()je leu 8e no expe :Ji:.H1te uma representaçi'l :-~llnexo a dl:I, _ . 
. rio :. T. MBg!\!hiles C,}f;'trO S'J brinho. rl!s-i ·len to DoJ\'o d::::cia rar ao~ rJobres -d(!puta.do"~ "f'le. 
na cinlfde de Sallto)ol:. contra rj pedido feit;J e .... indo de S:lritC5 IHira C8ta fl!o1~_p. mLj{! 3~ net:u 
concedido pelo projecto da ctJw-:ni$5=.'ú): não o prlJcllt~ dor. nem o en~e-lIhciro·· da compu
tenh) presentes t,~ fun (hHIIentoR d€!:I:i';:\ r(;p:f~. nhia da m~Jh O ;5:tiHmtD~ we distlcri\o cuusa 
ReDtlit;f~t), mas par\!eB"lCle qu ~ nm d ,:o)l es é o al~llrna ~ohre t~sta qui!!õ-tád, 
seguinte: já 110\':\'1) privilegio :'! :')!J ra ::-, rne~lJll\ A iHtl !' t,rrul:l ~omm;~~;)i) deu ~etl ~~:\:- t'C81' 
materia d ~~ qUI} tr :::lt.a este prI)J P,~tfl. 8::11"'H glJH rd:~lldo todOj:l (l~ rlireitns do 'empre-

A. .commistião talvf!1.daimrasse fJ p,~esfm tô, ~:H.l.'ir) priv ilcgindo lhrningos Mout.inh o-: 
jgnorando ti exi5te:~lciíl d~9~P pnvil_~gi () já AntB ·liontem. pCl'élll . . r~cebi urna C;1ita, do 
{~oncedido; por i~~o UI!.' Jl :He~e i1l3tl) que flor. Ma.r.~(~ l1ü~ls C~1fltrQ S·)brinho. o.ronip:!lDhtl~ 
.?.f:t a petição vii d\1 nOV~J á comroi~~ü(', aHm d>1 d :1 :cprr:s,!nt'uçflo qUt~ hujl:J ~'ni 1\(~Hne'8t1t. 
deI la pstudar,u l'x:\!Jlinnr a qUP8tflO,:~ veri- Ctl.r.n; O !-ir. 7\tftga'hfH~R CH·~t!"O S)brint~·o,jIJ1 · 
fical"~;e r~almQ.i)tc já lIa privil:"gío {·'i!lcediílo gnncJo ,sB preju.1ieu(lo. com:) a~·!voJ.!:::do d:'l 
nr~te t~entidOt pnja ql1l~ n:i.o (!(H1(~0d,m"ll)s dous ('ornUt\nhia dc-~ melhorrun:,mt()s emSn-ntop. 
priviltJgiO:i sobre () 1!leSrnO ilS~Dmrtn' . i p91o' p:oject :.l que ' está em di;;;cu~s-:;o, I"t~pre w 

SrJ a nssemhlô8 t e: n con}IPeirnento (;t"'sta ~eFltO\l a c~t~. a:~~embléi1 p~rí1 que se ~a 'lV"p.
qu'estr.o,!'.B e~tá hfthiJitad:l,\'otal'á'a fàv-er ("IHHde O!-1 direitos da comp~nnhl, e pl~ n~o 
do pl'ojeelo: ·mRS eu, que e~ton completa-. qtl \,", com tt, sOfr u inte emf}nda. ql~ !1 pÓ'].! ~er 
olt'nt.e al"qeio a dIa, que :ó tenhu (:o uber i-I npr~) ~~ !l t~~d!\ ~'.j ~('!gllnda dl~cd~9,flo : ' IGe~· 
tnr.nto. dcs~8. I't'pr (' ~cnt. açao ped :l 1~!lt1ra d o I pr.cJu Q!~? r os .Ulrc:t()~ da cnJ1lpal1h.l :l rI.o DI)· 
expediente,. Vtlto coutrll, ~t' n.r.,> p3.~. Ra r o mmgo:..; ~1 {) ilLlllho o.u tia cumpa,:lH:l a. quem 
ma-u r'~qu eJ"JllJento. , I c JJ (~ tr ll Dsmittír o (!Ontr8tn.)- Rf~ a s nBpl t:s 

J.~' apoh\do (} poeto em di!'oen~s~o o S'J- I elnenda, c (!om una j\1lgo t1.t1C :'.!inào ,-~~ d.'!Vi. 
glllnte i (h~ fi plfdto"l ent re a cOínp~nll1.;l prt'~ e.~ ,.8 f l~ 

}n;f~L'f;tU"IEN'l'O : e fi. (\{~ melhoríllllcntes 01\ C;díld't: üt~ ::Hln .. ( l ~. 
, (IRcqu~íro q:w fi prc: jt"'GIO I'ej"il de novo r;;. 1_ Coni'egnintelJ1rnte, ju'J f.~Ú · dl,stlt~CO:il.p;~ri.o o 
rnl~ttjdoã !'e~Jlec~.ivit ~ () min~s:.;.f1o pfi.ra reCO!1- reqaf:rimento do n obre düp'l·t.íldo; por lJ<l~,1 
~idp,rsl·,o .-wAbran(:Ats » r~ll(1 tnrllo~ fi 2,;' liiRen':1~ i\o, em qn~ ~li :pód,>. 

~l\ SI·. ~';,~ii'ht'9 :-Sr. pr~'i:jdr,n!:e, v. cXc., emoncl~r o prí> jecto; o propI'i0 nobre ·d~pu
qüe .. tumbem féz p:· rte n an~~(} pRs~ado li», ti\OO pó/in oU',tl'ect:!l' Unia emenda np!-'tr; ~t'!I
commj~f;lo de COrl!':titniçHJ e itl~tiç:t (í'e/t:-I ti:"! ." pl'o\'~iliodl) confticr:);;\ {:l~1ij·Ui~ en~rrJ ' a~ 
,,''indo se ao S1'. d1·. }/t'1'1'cira Aires, que se acha dtl:l f'!: ci1~pilnhins. 
na p'residencia). Sllbt~ que o SI' . .I(I~loh A blll~" Hont.ern, ~r, pre!-l.idcnte, fui á e~s;\ de v. r"XC. 
ma~dA.ra a e~ta JH.:~embJéa um rt1qnerím(!ntn e de ; :XI~i lho ~m ftJlhcto qn(' t<-;\~ foi er.v.i!l (~O. 
pedIndo priv ih).0,'ro pnra & m :!~ma obra d ('q IH~ i pa r:a v. CXJJ., c .~mo rela~o!" da eon_; mls~a(l \ 
presclltelDcnt.e 'se t!·ah'~ . ; tOnJO \'. CXt!. ll!t d ? f e xa ln jn ~ ! ·: !; ne!'s'! folhet l) vem eXflrado!=l t·,· .. · 
~o rerord .. r. fUI mt:i:. ~~~ VOi:68 {I, e:tsn de sua : do ~~ 0 :"\ di!'(~ it<)s d:}fplf'lla companhi:'",. 
rc~jdeocin pe(!ir.lJ: t~.qnA (!e ~Q.e paie~'e\':C~Ul r~ j A.~fii m. ent~n à :) q~H~ ' tUI]O ~e ~'~l nc i li~ \'0,: 
m{!I~ltro da comm ; s~·~o de ('O D~t;t :nç::H) ~ t!l. !](lo· :'1' :~gnpt. {) p r<'rd ~ 1 l 'ln P OIt»etlS~lI !J , 
jU!1otlÇll, sobro n,~·ltd l<l prett~ n ~aq . . c "o 2~~! li i~ ' ~: n; : l C::)~:j ; ~ l i~: <! -=- ;:~n"i uma B:r.dnd :1. 

)!a~, e!->lp.:rHh y.\l~Cr.te9 ()!'l ~ :':u;;: \~r! l ~S{ t!g t!r: ao ~3U p:>: (~ ·:<3 r, CJ : i :p; .dq l;P;- outro. dtlpu· , 
cn lIlll1iss ~1 f) t (1 l-OT. (fI'. P\~dl'o Vic::n !y q ' I'\~ , pc ;' tarlo. 
moti\'OB d~ f'lmil:a . Tctjr;)r~ ·s !.! p:ll'1l L'1l'{lnn. O SlL l'\ I-: :l..\ :<crrr.·:; : - ., 
~ o f'f. dr . Paulo J ;:;.~y:1ic, Q1W fiH :"; !'iH (.' c c: ti.~ iüu : ~ :e ntid,) ~ ' m qu ') \1 li:;: ) ;":' 

tinha ido para (\ Fllxina; v. :';X\~ . vju.~2e em i ~ '~{j): : nd ~r , 
• 

:' - : nr"'~8e nh"!c~o p . -
ik'_l!ltíH!O o.C4~a, 

• • 
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'o Sr<. S(;(PIXO :- S,fn. ~\~ lIh r: iJft,~ 'Íl n f. - Al've:.l, Lu iz. Ernts t,), H. P·HniJo, ~;i il .. \J-.;.'I!';. 
preiÕ'CHtHlJàlJ, wa.~ tllo llo nqui UIl:a ciirta (Ll:l ~ M. f.'urtado, Ahranc·.t.le81 Ff{dr.~. Celidonio. 
dI-) coJlijo qne ('.:) 111 a t!mp nd.Jt d~ q:F~ t-J'it!O l U. Cintra, L eit:\o , J) l!lnotri~,; ~i . da S:lva , 
C \· j. t !! _.r . s ,~· ha plp. ito pir~q,~~o f ( , lu r,} ~ . " I F. A)Vijs: L ,.!.(Hh' l,. 1.1;. Eduerd?~ L. Si!ve ri o. 
O ~tc ADl\.~NC;nES :-.\ iiO . ~;~:H!!or; t:i'€'tú :) 1.3 : ll. FerreIra, Z·:ft:n rw c ~,f . Atlon ... u ; talt:t n -

!i';lRA lHdli\' ~" ~. . ~ do sem ' parti ~ i p:~cfio!)f.i. nUii~ ~cn !lO r eM ·. 
_O !->- R. SCIPL\I) :---·PtJr c c: t ns :':~zõ~s. Dai .), : ..:\bro-sB' a scs!'"no·, - . 

j ulgo ' de"n l~cf!g~:II· ~ t) ú !equ e r ~mentll~ e \ 'oto; E' Jidll tl pos t:~ ern dL:c:issão:\ 4~ t8. Ja. 
:_:-ont i.° :} t'õl tL : ant~ccden·t e . . , 

",. !'jl!-. AbrakH!lu"';..t:- Si', p (i\~'idGlitc,: " O sr. (Jor.·t~f' ()iela crtle'lIt) :-~ r , pre: .. i. 
eu q.uiz ;) pcl1:a~ jl!'\l ... ·~i:!l'I. j fl~ explit.H;(.:,"Je;.; qll (~ : dcn ta, es.tí've ~tte,nLU á J ~l tura' da: ?cta e t~ll" 
(jc,~b~\J de. J!;c t {h~d i\,o; ' pe.!o nühj";- ~ nl~putado : t!xprí tn e H ~c r (h dr , s{'g'undu o que me mfó r 
rê:· i\'er:t" rl~ cidade de' Santo.'l; [.l"',i('C{~-me; In:l l âo . 
,'~ l:,l ~Ilrd ~no Cabll i:1 !õl, tr)l:XerÜ,D í.!. ][J/: !HiC :'.S; - l , I\.. illuE!trada cotnt1lis~ão de enmaras t o~ 
~d:.'i·;t ,1, di~wu ~ :~~ó~ ' (:1 n n:o ~' ! ' mhJà;l pôde, e~Hn m o ~ conheci mento de uns artigos de pOi'otJ 
JUizofle~\Jri~ , ,l ar S ~:l voto ~:: h;"'l R qI!GHUI ,0 . rllR de Mbgv da's Cruzes, e opinotl que ellcõ.: 

grn ' vj~til d:~tl), nHl~f'iro :t retjt~di rio Ine!l ! f0 Rfe ru devõ!vido ;, fi. camF1ra respectiva afim 
.rl:!:r1er i I!': P !H.ll, . , dl! !-'erem B ss jgna d.{)~.· : .. 

",\ caeQ. "~on' ,~~ : dt~ n r et;fld'''. {; ;\ r'-}({ü(~ri- b tform o, pOJ õm. á .as~eml,!éa que O~ ~er~ -
;.l:'j/.\nto. . . I'idcs artigos ~chãl)·s l1 a~~ignfldos. Oo'nrH) 
Cont inl.l:~Dd(j :-\ di:-:\!U tiS:i; , ;) ,} ~' ~". ' :i(H~h': , é ! pa:,-:sado aquelIa camara. n::dl n (JoU-Js: a: f81 ~ 

,(~~~e ;~JlyroyHdo !oi:f!1l1 mai~ d~b?,tt:. : ~ n ' do tampei á n13semQlúa, não ' tOruotl CC-

nEG[r;T~O .DF. 11·!\ pETr.'\ ! ~G\ : nhecimeoto d clie~; pr'ocurci-o!i n~J;p. (~ retn · 
-E n l:' ''' e m 3" d iti cU ~ f; à ,) o prt)jlJ.::: t ;. -n . ~ , i ~qe -, 'fia e não 03 eucontrei.-fur;io_ t'?=trnvincfos 

H!\IlO , ija e tr~,n!-fere o roglst,ro - :!.~ It~pi:ti- : pl' ,ivavellll en te. C fl!~g andoa :\I.l)gy _ rlu~ C.ru
nfnza p il l'n o lth l'ilié . ~ Z'~R' recentemente. lH~ünscl ht>l ' u ' p re!!-!d t!Dte 

J,~' itpo!:Jd a. I', entra C0!'l l i: ;-;;; .'1,. :: t!lt.?_ em ! da camara a quo mand u~~o tirur UUla cópia, 
~i":,,~ us:,f;o , a I;rguillttl " delles e de novo os r (~- mef.te8~e á B s~\rmuj é a 

: J::~l[.;"~D;\ pHI:l ~ercm Rppr ovndos. Defeilo.fez·~ c if'to: 
(( \. lirrth>\ <iií.e~lo condfllH a ~~~I' í.; lt:; n :) veio uma certidão integral e auth ectii.'.a. dos 

7!J .. '--.:mo lug:,r.(úl l qUI ' ~J IH:]lli I.:nl!i: ,~ p.dn~ ,~, !"tit~OR. com as assig·nntuf:-1H. A h'u nra.d :t 
· O'l iQlPo~t{:~ ~ár:l (') . por best-:l'.~ :" ''':':;':''I!~'':~ .... :,'":o r\lmis~~o deu parecor qUG foss~m os art :· 

,2~:)OO; l:f.pl!i~.....:.15000_ - l; O ~ devolvidos á camafn para serem At1Si g -
1);1 imp üt;lo!-' ~:cruo PI'gO ~l '::\ii\1 (í pr;!tJ) de nu ctt.l~ ; acho que is('.} é uma 5uperfl11íd~do, 

FltllH m·:~:l. e s, e .... ú!-j qll:tnt.ll\s (\--: :20U~: Dfll'a m~~- ~ui~ vierflo 8cornpsnhados de Ilm oHlci o fir'
nn~ ~erão Pht;':iS ti vl!'Cta. ; ma do pelo presidente da c~m'ir:t e ~t' U j<~ I! -

· O,g?\'l: rIlo J!.L·a a.rr~mat ,H ;J.,,:fü8 ;); rdi t ~H! . l crclafi ,o ~. . . ,:' 
;~ ~o t5:it por .admllll!:t ra(~or, q:pH.ul ·""'! nüo 1 n · SI\. PRE!!lIDEN'!'E :- Dev~ ou:,~r"V 81' no 
;;W,,11 qU (!1ll qllc irli; por f-l rre m1-it:!I.~ fl ~;. - : nohre d e putl\do que o que e ~t. a em d'IRCllS.sào 

~~J l p!,ri IlH . :H) U H{.;"u lll..: ia do J l:Hu ~i; .. -l;e{) -: é a neta. ' 
'itel }len'e'i'l'(L » , O Slt . C ORRYt ll,. : - I~~ tou fallari rlo !:l-,'}hre I~ 

- ~~ · di!o>: : ~:!-:~~ . ) (!ca ;ú"lla dll Fi? ~a h ::: n, ' :-leta, louvando ate a sua tú<actid üo. (~tl{~ -
() SR, Pn ESl.l)J~N"1·E m2-lrc:: a o :·d t" ü d'j ,lia ! da·s,) 

~t:g ll iri!.~, o h1,'~lnt s a ~~8siü! ~:--. !:;' hOH"": ."IH : Sr . predídent3. v. exc . IH' ti", I-ja b\!'r 'In \-', 

la,â r . ! jn fo"r~ar_ S~ já foi aPIHovHdo (;S~C par ;ê; C t~ r dt! 

• 

jI! • • , 
~ '.J " 

comml~S(lO. 

O _n . A il I\At'Cll E~ :'-Foi hOD te",-
O sU o (;onlH~:A : -;- Pbis h~ du ~I : verjtl (~ 8r ~ 

AO,"; :j i)1 '~ :\L\HCO 'DE lt!i:~, :' nota de sl1 perflu'ldad e, íl !'f1her: írüo (}oI 8ni 'R 

Prcsüülu:ia do s,', 'ó'(r;ar~:o Scipião : I2' OiJ pnra S~ri.HU assignauos, qU:lU b já com 
'~,U~BI,\lil ' l. _:'\c;." ,- Obse,v"eõ'"du se.' JT , • _, e >ito o estÃ o, 

C,)r! 8:1 ~:·- D :~ l~hrfl çõer. ,'1 p. \l .o to,-EXPEDlEN~! 'O su. L. Sn,vEato mRnja fi meS:i , pl'. ra ~8r 
TE.- ! )"rü(~", l't' :-:' . --!.lj'o.J·eeto·'-- P".'8tl:TH" I' . ..J ' . I- ' . . . v. lnsen',M na ~ (: ta , H. !Ü_'í~Uln, a 
í!A Mn$!Y d :lio': ' C r\l zH ~l. ~, Ob.wrca,'üeg c 'I'eql.u: : " . . -

. I' C" 1 'I' "J'!' )) D L'U I .\ '" (·ro 'I' ·' \-O~ ' n í - '~men O .(vO sr , ' mT;;':t '. ___ . l Axt.... A I .. .. !,\ .l :;.. '-'_, I ~ • 

ORDEM D(l D} ,.\ . '~ ' E leiq:l:) ( t-\ n ~('. ;'p' ,- l nH~·.l:.J:rHrn n ::; qn~ vot,l/n n''': a :':1 y\; f' é'o p ro · 
'- (J(jserr;a,ç{;e~ cio$ ,Çí"S , F: jt l-[i('S, A o'i·anckes . ! j se to j : . :3 ~~! ! ;: ! e d (~ ti: r m i !Pl ';':t q :'1 ~ I) g'o ve \'JJO I 

i,citlÍo e L,A. lt:ps-: .!-·t!l P;\HTj~: D.\ Oa.IJEM I no !:l. (:nnt,r;H ' ltl (! ; .t~ tj \! " ~ ,,, :-~ d ~! hZl! r pnra. 
DO DJc\ . . -~K-tIr:H~ : ' de fj~;'ro (h~ ~l n~Y""III I · 1 con~ t' l!cqft~ , ' d e ;.f:,, : ~ : b u'- .- ; ~~ fsrro , prefcri~~~ 

- ri ti;- ~.~ r~ ia~ .: ... ~1 1fj:~'·· . -OÓ:" ,"'Yt:fJf."t j:',)' d:; S i'. ; ~emp r :' ~) ~ t ; :- ') P0 3!;{:~ ql! ' ~ i::-;; f ~ \ I !! J !oJ~~ rn g~-
( , (,. I f ' . , "/ f ' ., I . ,. • , . I (' . li F ~ ",'f- i l ') 'ft.- LJ :....-:Cl :,·r.·:o ;.: SUP!J' I. ~ · t:. .. ~D' 1 (j. : J s ... · , I ra n t ! a t f . : . ; rq~. - ',': ~1I,, (j jl-l!) ~ , (' AhS,,'I'O J. ' • ( 'U')'· 

.t.. 8ifr.e')''l·j, ._IJÓsc1'VIJ,(" (}!.',y ti ;) :; ~' . JÓí ·C,.;U'/if'S. i üulo .- ,"jb S . !llpt.'i (,. j·n:. ." - .f, V. VaUadlio.· .... ·· 
--- Discu.rso do ,':l', /) , HdufZí'(l iJ . . . '!~/. A. Pn'I"i1w Ch. f!.i :I.>,~.-J. L . Fi'1'1 ' fi')-a,~ L . 
:\',,'11 hür<l~· d.l ;;;;' : ll!)" ! t ~ iL. f.: ;';;:un:; :I"l, E1"m:s i 'J·.1 \·~'t '';c-r . ·- N. Fl'í'í·n: í ' (I,, - .· ~. l~ibei'l', ) 

), ;'h ;! ' . f.i) pr~!'e r: I ;': ~ : , . ;- r ~ . ~;. , ,;;! ; ~vJ li ;'. i ; :~ ,; {) ~l. II .FiZ,h, ,O '.- ~- :1., c,'. ,SÜ,'.",· ri • • - F. . ! h,:,." . • -- P. f!' .. rJ (' 
f~'.',, · ; · , · {'Ol' r'",. '1 , ...... ,;".(, ' \' ,,-:, ; .. t ) ot . ( 1I ' ... ·H'. '"' .. t , ~ ~. t', }.,,_ . • . " , ...•. ,':, n . , · 1Ce1·'la ., fl.,1r,(J. .',;, , ... : 
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o s~. ZEFERINO declara qnõ ttOt.0G contra j prnpci~~C do artig'l arltI"'0eJeut.3. tie~:'ie quI'! 
o proJecto. . 'exceda li tre .• trab~lhadoree na mO"IDa 

Não havendo mais quem faça oh."rvações, I c •• o. 
Ó approonda • neta. I Art. 86 § 5" 8 \)'.-S·'pprimãú "e. 

C! SR. i'} SECHE'fAHrO, dá ,-,onf,3: do ~e·l Art. 9l-onda {liz sFl-pagar o imp'Ji::t;;;-J 
gUlDt. : .1 diga·se-p"i!"" o dllplo do impost,t. 

EXPEDIENTE , Art. l06 .... Acreseente·.e '-"20do mult,ad •• 
OFFlCIOS ! eom lO. 20/l000 todas a. pes"o". que n ella 

. Um do 1""ltlcretay!o do governo, Ii:lJ'V.aúdo as i não correral!\ Javnndo todtHJ BS pejõci;oas· á 
con~s do' jn~pHetor da. e",tradu dfi!o' Sete-! sua guarda, qne nôo e!l'tejão. Vllcúit:HH!A{oI. 
Bortas, relotivl'8 IÍ. Je.pezaa do ]:4688050, I Sal. da" eornrni •• õ,., 5 du Març'J de 
que o .... e.mo fez sem autoriôneiio.-A' com- 1S73.-Cel-idMio.-Ai'ocs C~llt.~ 
miR8ão de fazenda. lo I:' Fica iõobra Il IDt!!>a ~)lHH entrar IH! o;-tlam 

Outro dD mesmo, erJ'fiandü {I ofrlcio ua dOR trO'\b!llhoR. 
c\immissáo enc8negada das Ohrft9 dii [na-! « A eommisr.ão de CtlOOBra;.. tendo t3xamj~ 
tríz de S. Seba~tjào, pedindo n quota de! nado com a ol'vida attençjl) ., cudig,) ds.pop-
4:1588 pa,ra 119 re"pectivll8 obr~". -.\' me.s- t t!"s." da, call1llrB munic,pn~ de It.pe·',. rJ .. 
lDa CUfl.l.ml!is5.0. j liaxlnB, e de parecer que sf'Ja submettJdoá 

Outro da camBra de Ju'ndiahy, nHnatten- i disCl1SIilHO j.J approvlul!) Com .18 Fleguintes 
do um suppiemcntQ ao, codigo de p,')-stura!'l. ! emendas: 
'-A' cammiS[oIBO do C9marnR. I Art. 4°...:...Em hlg&r da ladeirelitoEl, Jiga~ft} 
. Outro do c~mora d~ CamplD3", repr •• en-I-\lo ladeira. 
t~Ddo contra ft preten~ão do senador Fran- Art. 8°,-SUPtlrim»-se o reAta do ajt;go~ 
?J8CO Antoniu de Souza Q!u:droz f p~Ha fer depois das palavra~-o 8ur,retllrio ftnl dían .. 
)8ento d? l'llpof'ltn muoicip,d ps,~ a~l obras te. até ~ ílm. . 
da matTlZ da Conceiç:w.-- A' UHJ~ma eom~ Art. ·IO·-Supprim!!h S~ alõl Plilavraa·--dost.h. 
missão. . i ao governo, "te o fim. 

REQUEUIMENTuS . ~ Art~. 16 A 17. Supprimâo-~9. 
Um de FraDcisco da Siqueira QudÍ,'QZ &.j Art. Hl~Supprim"8o todoo artig''' depoi~ . 

C'. deelarsjldo ql1e, na prop'''to 'lua 9ub-, da pa1avrp.-tmve.ra3. 
metterilf} :~ esta aM!ô:emblén, iH!.ff). editlc"lf" va-I Arts. aí o 35-B.lpprin'lft; .. s.~. 
rios edificio9 n09t.1i capitaj, d~HXflTnO:l p.or en· 'I Art. fl8-Supprim~o-se a::. pR;hl'rf1~~··'-:ca~l't. 
"ano,. do iacl!Jll' a cOBdiefw da,empn!S3. d.e par.ticnlllr~-·~ a-cl'e~eont.t:lnJo n'l fi:n--fieandü 
\1epo~ltílj' tiO;OODH no~ corre!'! -,la pr\lvlncia.-! o dono dSl (~a~a de tp:bolagcns ~!)jeit.o á dis .. 
A' coml)}i~são dt~ constituição o justiça. pO';l,içA~) do eo:~ig(.~ (~rimin~l a r~spcjtl,.l, 

Outro dj~ Antonio José Veri8~jrno. propon- Arts. 95 e !J()-8upprifnflo·ss). . 
do-ae a fl17.er D88 ruas deRta cjdndf~ eanos Art. lO'";. ej'n V3Z d-e püfticull1tC8·-dígli-
geraes p3i'a r\3cenerem 8;~ aguP..!} pJnviaes e se munj<úpne8 on d~~-sacrarncnt·o. 
matarias f\!cat'~.-A' mesma (wmrniiiS5~1 e á Arts. 109 e llO-~upprimão-sH. 
d" obra" publico.. i Art. Il:J ~ lo-S:Jpprilllr.-.e. 
Outro du Fl'B.IJci!ilcO r;a Sil ~R NO'/'ll~!-i H ~rlg'e-! Arl. 114: Acr{:8eeo~e ,~~~m:H~ só 8~ (::tltr:-, 

nhcíro Raphael Araujo GalvRo .Fdht)~ iIl~j8- putera no 1[) nurner(,t O~ Cii-!:,r.».fOB Olaior€fJ de 
tindo na pruposta <]11' o .nno p ••• ado ,bri· 14 aDooe. 
giraoa esta f.ls.8embféa para o abn~h'cjmeD- i Art. 18-Supp,.jn.iH .. ~a. 
to de ag"ua oe8t, .. c"pitaL - A'e mesmas Art. 119-Supprimão-i!6 as 1'.1",'(; .... ·,,11. 
eommjgl:õ~s. miniw@ vicínrwB-om dilwte. 

nEPii).;SEN'L-') Ç\O , Art .. 121-13u pprfmR-ac~vicin Qe~1. 
Uma dos moradoras do município de 80-; Art, 12B-I~ern irlúm. 

rocaba 6 Vi1188 de Sarapuh}' <l Piedade, .o .. ! Art. Jl6-R.ejtlZ3-'~ á [li.'-:a.J\l toda. e""", 
br~ divisal!J.--A' eO!l'misf"âú de estatintica.·t rnultH~. 

PARr~CEnB$ ! Art~. 132. 1ft:) ú 18B § 5<.1--,Supprimâo-);e. 
~ A: e,)rnmiMlão d.~ camarafol, " qlH;m rói: Art. 207-Em vez Jf,\~-eade~--por mil Thib~ 

pre8t'lnta o codigo de "ílor;.;tnras· de s. BI!nto i diga ~e-!3S000. 
de S.:puca}ly-núrim. tt-l1:io-o examin8.do. (Ó:: ArL 210-:\"o fim l>I:lb~tjtntl··:.;a a p}l"JavrJi: 
de porec"r que "eja .pprovs(10 "om a. "e-' -tiscol,-,!,·lo .ogllinte:-por aquelle qu~ fl.' 
gUlllteR nlterSiçõas ;. I zer as vezo).1 do presidente da camsra. 

Art. 2/l.-0nde diL-SQ~,ro ml1lta. etc.-, Art: 213-De1'oi9 do" p.Javr,,"-rapituh 
dlgP.-~[:-lem o ~Uf! nilO gOZHTáõ ('OS favores j res~e~ti\l'(J-suppTirna.tH~ o resto cio artigo. 
do~ artlgo.os aotef!eGBntes. ! e f1.Cre8cente FlI3 -p!"éced~nd(l de88propriaç~o 
. Art. 4~. - ::;apprirnf.í.-se a ultimn pflite, I com a~ form&\!idaucs 0-:1 Id_ , lJl:un Vt.~Z reco-
oe~d~-·(~(jl)tra ventos. etc., at.e o fim. I DheciJa a utilids(h Jella. 

Art. 4-1,- Onde diz-- J8000 -- dlga-so-.) Art. 21O-D~poi. d. p.l"vr8-cid.(j~._· 
J 8000, aare.cente ·'e-o fregllezi as. 

Art. 5~l,-Ond0 dil-10 a 608-- diga ~e- Art. !!17 --Suppdma"sB a plllaYfn·-nn.-
,ómente. :lGSOOú. cion.es. 

Art. 73 ~ 2') "_e ~~(~ir'-;:J(>~~mt':·-~1e-nfl. me.~,m3\rt. ~!'21 ~§ 21) t1 :~I)-.-Supr,]'itn!?jAiJ'Í~' 
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Art. 222-S.bst:tuB-.e pelo meguiote: em I A~ t. 2"-Fieão rc,,;,g~das à' úiQPosiçõ"s 
e9!1\ fret{uezia cio rnunicipio havorá um tls ... 'I em contrarie. . 
.al que perc~b()ró. n orde.n .. lo de 1208000 Sala dp.s commi •• ões da lis9cmblá. logi. 
par onno, qlle ter" 1\. mesmas obrigaço"s\ln.tivn ri" S. P.nlo, 3 de Março de 187a. -
que o !iscAI dn cidade . , JI'edr.oViemlte.- "~fa"oel A./fOl,.sIJ.-_4fendo'llça 

Artl'. 223 6 225-Supprimilo ... I Fur-tatlo.-Pa?<to E,qydio. vencido. -Ze("'i'l-II 
Art . 227-Em vez cie-500$OOO, dig e -.e Jorge. ",mcido, IJ"It?t!o ti ná·o incl1lst,o dos pro-

-200S000. icctos que o'carão as comal'cas de Xi"iriea , 
S.I~ du commi •• õep, 5 d6 ~hrço do 1873. ,S, Po/Jq1<'- .-Fe'·I'eira Ahes • .:encitlo. quanto á 

_A.tve$ C;'I<!.-Cclidonio.» • I creação da com.arca de S. R IJ'lv,e ,. . 
l':'nquanto no regulamento do eamiterio, I A llD;Jrimif p~rA entrar n/t ~>r ... "j;~m dos tr!l~ 

prOpÓt}:\ corn lDi~s!)o A seguint.e emenda: i balho ~. ,:-" 
Art lO-rl~poi. dn pal •• r.-~ut(lrichde I N. 78 ' 

competente-diga.~: e. o--·vigario, ou ü ~'3U , A lHi !.:; ~;mbI6 '1 provifleinl de S. Paulo ' de-
substitut.o. . creta: 

Arts i2. 1:1~ 14-Supprimlio,.,e.· : Art. 1ll1iclJ.--Ficiío creadas du".cadeira. 
Art. 30-Em V0 7. drl-l0HOOO, rliI?U'FC-I' par" n sexo feminino. se!ldo um. na fre-

3,,000 ; p,r. vez do-·4I)OOO, diga-"I'. :;00 guezi!\ d. N"'.'B S,1nhora dos Remedios do 
Art.. :ll-Ern vez rla-50S000, dil!"-se-IOS; I Tiete, " outrH no bairro novo de lt.query. 

~m vez dc~pnlmoF, diga-se-brnç:d;. , . ns estrad" rln S . .Joãn do RiQ-CltlfO ~ 8rl)-
A t '.'" 3'\ ~ . - I t r ~ .. vv e .' -~lIpprlmHo·RI!.. ; 1HL 
Sala d", rorurni .. õe •. 5 de Mar\pdc 1873. i RevogAo,~e aR di,posições em contrario. 

--A.l~es Cruz.-Celi/lonio." . . " Poço da &.,ernhl ú .,:; de Março d5 1873. ,. 
Fic •• obr. "me •• rara eo 'r nr n" Noem -J. F. de l'a.ul!! h'd1UJ.rrlo." . 

dos ~abalhos. ! E' julgl\do obj,~eto de d"liber~çAo e ui 
«A cOiDmid88o de c~mar .I~ , tendo exa-11l imprimir p!lr1\ entrar nu ordem 4108 t.ra ... 

miuadv fI!'1 artigos clcroglltonoR e eubsti-I uallltJIL . 
tnt;vos 8 0 codigl) de postaras d8 camara rO,~TunAS DE MOGY DAS CRL'lE:\ 

municipal de Cllnll&. é d" pareColr 8ejAo .. sr. Cora'éll requer urgonciB pUII ~pre-
submettido~ IÍ. diMCU8~r\1) p.votnção eom 88 sentllr um requp.rimento. 
Reauintes 8ltt·r:tçõ~~.' .! A C8S~ coucede ft t!rgencill. 

Capitulo 4' § 8'~Depoi. d"s pal"vra,' O SR. CORRlh o-Sr. presidente, pe~i apa
-se ni\o.proclJrarem-diga-.e-se,ão ootre- I lavra ,6 com o fim da aprc,eotar um req.ue
gnes:, auturi(lade competente como bens do rime~to paro que voltem os .rligo.do. poso 
evento. . tura. da cidado de Mogy das Cruzes h cGm-

§ 12-SllpPI'imiio-sIJ .as palavras-particu-I rnl.,ilo, para "orun reconsiderados. 
IprA'-A un_ e o utros C •• 09. . i A razão que "eommi~süo deu no p.recer, 
~ . ,la d •• eommi""ões,:; ,Ie MQrço do 1873. ! opinnnct ;) pelA dcvoluçAo do; artigos áquelln. 

-Alve .• C'·M.-Celidollio.-}i'reú·e. : Cft<1l8"O, foi" ,le não esturem R'Rign.dos.; 
F,e.a pohre .0 mesa para en t ,"r n~ ordun I mas erdo I",ver de.~pp8recíJo o9seiu.nda-. , 

dos tr. b.lho.. . mento. desrle 'luO " comar. remelto" uma 
«A. commi.sÔ., reunidos de Constitui-I eertid~o Iluthentlcn extrahida do livro re.

ç~o c .i".tiç~ e de e.t.ti.ticu. depoi . ele ar- : (leel.ivo, a qll,,1 oerl.;<loo leDllo enlre mio •. 
curado o@tudo sóbro 1\ Dcce:ssictade de cren- ! Ne~te !'!entido, p~1i~. e!'vio!! m~s a um re! 
rom-," ne.tA lYrovinci,~, já tllo p"pulooa, i querimer. to. . . 
mais algumas .COIll81'C'., .fim de que pO'- j F.' apoilldo. po~to "m. discuss;;o. "".pro· 
~i'", OR te.pectlvo. JUlze. sou,fozer" todo. vado oem debate o A"gUlnt. 
os deveres. e ao~.gue aicda lhes impoz li i . I<EQF~[1JMENTO 
llova reforma lud,el''''', t90 do em v,"ta n : « Reqactro que aeJ' reconsiderado o por.· 
topogmphia di.: pl·ovioci. A 08 differentps i car da c.amml.'''o de enmBrR •• que flavolvlt 
projecto8, que neste .ontino têm sido pre- 08 Arligos de poslura. da .idaCe de MOI?Y 
sentes a e.ta Ilssemblé., é de parecer qu. dRO Cru1.pQ. pnra sem ns"igna,los.---Co~,.êa." 
~f'j" adopt~do o ccnv~rtirl,' ) err: lei o RegniD~ 1:<, J'lARTg n.\ OnDKM DO DIA 
t.A pr0,ltlcto : • J-~tEIÇÃO DA MgSA _ . 

N.77. " I Pro." Irn do-S6 n ""te l .. bolho, "fl<lcle.tOF : 
A ","emúlí", legislativa pl'ovincial de Presidente, 

S. Paulo decreta: O ,' r. vi.1!3rio Sdpi!lo ,Iuoqueirll, com 19 
. ···Art. Lo-J4"' ícãu cre~,Jt!Q ne~tf1 provi:llciR vot()~; . 
mRis tres COml1ri!A.f.I, '1IJC:'la d1:' Dnm: naráõ: fice-j.wcsicleítit: 
ArêJ\~, Limu'''fR ú Amparo.. j O ~r. C'J!rêt1, CHIfI 21. 

.§}o A de Arê8.~ ·('cmprrlH::~nde:-8, C~ t t:\ rm C>8 ! 1.oSet~"eLa'J·1:o 
de Arh_ ~ Q'lCluz. I O ~r. V.lJadão. com 21. 
~ 2' ll. d. LimeirA. os termos da Limeira, i S1Ipplenle 

Pir.,'sununga e Patroci oio das Arara.. O· H. F. Alve., Com () 
§ 3. A do Amp.ro. 09 '.ermo. do A m r'u" e O SI' .'erreira Alves (pela ordem': Sr. 

de Belém deJulldisby. . pre.ident~ . requeiro que v. eXc. consulto á 

• 



, 
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~aiiil fie UH} ditlpensa. dt') cargo de in :-;u.::.rt:1,:i- , Entretant.o, (':011'1 TJI~ZHl') peço ,10;';; meu,:;; 11On.~ 
rio supplent(:, <piA imm (~redd.1l:ne J1t (: t.erJ1lO.!.1'l1dolo; colleg'as qu~ hajão _ de rne di~p('.[1sar. 
eXf':reido. f.1Y(ín tl}JO'iadus) ; desse} cargo. c, :"\ttcnta n razúo, espcl'o , ser 

Da~(1j() (h:CU par f'. fJ !Hd~::io de ~ in,:p ln: mcm-\I mai ~ f,~~ liz, uo que 0. nobi'e 51cput~do que lnl 
hro da C;l811, e nl\o cargo al~-um 113. rr.f'~a; ponco i(~Z Jgmd pedido. (.:Yo:o fZ1JfYUUÜ'S.) 
t', nC~f"l 'pO~:<:rl íl cor.tinunrf't a Rat.isf",zPT ; r\fi.o Ú, ~n·. pre~id cr. tc, por falta (ln SRl.1df'! r. 
conscjr.nc~o~am('n!o () ~ meus d,·vcrc~, pro- i ne lil pOl' !'alta.dr. vont;luc que !:!olicíto minha 
plIgn1\nflo ~en::.pn~ pelos intere85tes. d" pr(l- l exoneraçã.o; pelo contr-ario, desejo: quanto 
vincin. tpB rue h:lUI'OU com uma cndeíra j em mim conl,cr, co~eOl'!"p:I' para _que os tt'n~ 
n!;jO:tfl ca~a. ; bulhos desta casa ~CJiío leito:;; re~llla.l'mcntr. : 
A~Rjm, p";ds, PC(}0 di!õCpen)}a do cnrgo d{> \ mn.8, fa zl~, ndo eu pal'te de llm~ commissno ' 

sccrf'·tnri G !-upp!t>:nte. c o foço disposto :11 mlliLo ntarefaua de sr,l'vi~o, como Ó a de re~ 
i1},pist.lr continnn!l:i. e in~CS~ê!ltenlenfe por 1 dacçfLo, e nchf\ndo-se um dOR illustrfido!1 
t9!õi8. di~p('. nt:a. · , ! mcmb1'O~ clr.s~;a commissão -impossibilitndo 

A CflSfl, sendo (:ollsultada, lH'ga n di~poIt..: I de tnlhnl hn.1"~ p01' ineomnwf!os de Ra.llde 1 te-
Ha. pedida. nllo n crDs~ i(lr..llc de pedi!' esta di~pCnBfl. de 

O SIl, PRF.SIDE~1'F. :-0 nobre deputado Yê 2" sccl'et:trio, pOl'que niío só não ó po;,sirel 
a demonstração da casa. ! qu e eLl, como tal, possa prestar :-;cr,,:cos á 

O sn, L, SÜ,VEIUO :-Pot unahimidade, i"c~Gmrnh Miu, como que o no~so collega,"'o SI', 

O S!L F, ALVES :-Em Yi~ta da. explicnção \ di', ~1 endot)(:a Furtado, lln_icn.mente dó yur-.üo 
elo nobre deputad o p~lo 2' distl'icto, e da i aos tl'nba lllOs daque!!" pastn_ , . 
tlemonstra~:~1.O de conhant::n que n, casa flcaha ! Em YI~;tn~ po ~~, destas I'azões, queJ ulg!? pon ~ 
ele dai' (ai' !) ,,~dos),declaro 'luc aCClto () cargo derosas , !'0<JUClro 'l"e v, exo, consulte:, ca,>' 
parftque fui eleito. _ I se me (: onc(~dc cxoneraç:io , ou do' cal'go .dp
• Continuando-se a proceder ,i clrir,ão, sào 2" secrc{-ario s upplcnte , ou · do de. mCIl1bro d» 
eleito:; : - ! commissão ue reda.cefi.o. 

. 2n S,:c'reta1'io ; A casu ~ sendo ~~onsulta(la, nega n. dispen-
O 81'. Frcit.~s LClt,ilo, com 18 -votos. i sa de 2c. secretariO e concede a. de membro dn 

S1'pplclI.tes : eumrnissão, 
O SI": .dt'. r.~}z/Hv,~s, CO~ 16. \, ' " 11 !:: n?~),e,:~do p ~tl'a. ~uhstituil' (lO SI'. L. A lV C\R 
In SJ .. J.(!.ll.lU l/MIa ordem; .-;:;r, plesl- IJ ,, :. ll.:,lie. 

(l;-T.'te, o meu mi,,.. est.nclo de ,nllcle ir~!possi- ! :1-' r'AHTE DA ORDEM DO DL\ 
blhtoll~me de compa.recer a esta sePofiao logo . . . 
rilO seu principio; por ess'a luesmn l':tziío, ni1.o ES'1'H),n,\ ng. FEltRO DE ~,WGY~~II1UM ÁS RAIA8 

sabendo so poderia, durante o periodo de. . . DB'MIt-:AS 
nossos t.l'l1b:ilho~, compareceI' . as sessões, I Entra em l it di~cns~R.o o projccto n, 4:3. O~If: 
apl'ov,c itanclo :l vinda. do n:,HHl, am~B'0' (:ollcgn ! cQnred~~ J)J'irilcft~o a08 drs, J, L. ChnveH 'c -..; . 
c COnlürl'an(;o, o !';j'. ,'lI' . UJhoa Clntt'H, 'lne I P. d r. lílhüa ClIÜl'a para. fi. con~tl'uccão dr. 
ent.ão vinhn tomar .)~:::.r.n1"o n c~~tn. n~~cmbléa, l \:mR ç::.t.nl.da de f(,1'J'O de MOg',Y-mil'Ím á~ raias 
por seu intcrmcdio pedi ao~ mC\l~ honrados ! da p l'()\o: inc!a. de Mi!1fl.H-Geracs. 
collega.s <iiW IDe dispr,i1~m;~cm c~t(~nnno do I .~,j s~': a~ .~liú:, C1ntl·~Il(pa 'ra 'Uííla t!:;;ph:Cfl.~ 
cargo d e, 2'> ::oecl'ctnno, que lmmcl'cc)(l.RmC~~(~ I çrYI ) ;-~)'. vre::::Hlent.n, . sendo este }1l'ojecto 
{1l~O apm.t1.Q{)s} orrupava o a.nno passado. I\ao · ba St; fI(~O cn~ um r('r!lH~ l'lmr.nt.? qn.e a e~ta a ~";
rm nttcnd Hlo pclo~ nobres deputad0S~ cago-I se mblen. fOI aprt"~e ntnrlo, aS!=i lg'IHH.\O pnr dOHs 
rn ncnho dr Be l' l'c;clf!i to para o mesmo cargo. 1 deputa dü$ pi"ovinciac:.;, cu, attcndendo não 

Hoje, roi~, sr . p l'(·.;;i d t'n te, muito ~n g'c nna c ! sú ú "pü~j~: .. lO q:w o('cupamos Iw~üa('a8a, como . 
singe1amente " r allo dr, .n O\"(J PN}it· a esta ninda. a, um di~(;lI. I·SO aqui proferido pOl' u m 
ilLustr:Hla. ns ,:-;emhl('Il. (lHe JH\ia ele m~ dispeu- nos.';o collegl~. , d ep utado lw10 10 !1istricto, 
sar do rnf:smo cargo, nttcnta a minlia ~l\'an- I d e~dc jú, uednrn ri ns~embléa, qun tenho dú 
ç~rla ida~le e o meu c~ tado qua;.:;i Ynl(~t\ldina-l oft'c.l'ece l' ,PiO 2a c1iReilssão ll~a cmcnd~ :\"c~tc 
1'10, motIVOS qnc me Im.pedem de hem rl.e~-I pl'0JCC\'0, r, :-;t.a1)clcc{:ndo fi. lnt.ransrnl:'$lblli
empenhar o~ d everes inhercntes a esse lug-ar, i da.de!lo privilegio, de.monstl'a.ndo dcst'ft.l't.e 
('om prejuízo do~ t rahalhos dpstans.semblôa. i que não j::;omos movido;;:; po~' um int.eresse , 
Nã.o aplJ'iados.) ... : qURlqur[' que J1,10 seja nqnclle que pOl'\'cn· 

ESPCl'O, portanto, lid e, :tttentas ns rHZüef:: i tllra. po5;:;a Pl'oYi!'oda.. eomp:;nhia 'I og,Vft TI 3. (
que venho Rncrintnmrmte tln expendel', a , em g:(>.j'nl da pt'oVln(~la de S. Paulo. rJlu,z'tos 
assernhlúfl. me r.onc:cdt1l'á (l. e~~onc:,nçào que ~ op.n"adlJs . ,l . 
peço. . ' ~.'. "','" , .iL' lilP. ~ lh'''I'i .. :-,-81', presidenle, 

A ca~~~ sencl ~ e()!1 ~ lllt ll{h. ne~a. n :' :'\!)n f'~'n- ; rI.'O 1 ~ p:-!.!ano:! " n:~o para. me OPP;'Ii' ;j, pa!;~a.-
l~àO ped Hln. _ : g,·'.m de:5ie pro,l cct.o, fiem parn. C(l l ;te~t:ll' fi. 

.. Si"" 1,1Ii'." i\h"" ()lei" ,,,'t!ul. ) : - -S ... ]1l'e- " '" utilidade Otl c:onRtitucionalidnd,', SO\1 () . 
_~ jdente~ ag't'ad~ç() s ummament.e fi. bond:Hlr. primeiro:!' reeonlwf':c r que esta qlCdida\~ ue 
desta assemLléa honr'ando·mc (le nO'iq com g"r;tnd c \"R. ntagrrn para a pl'orinClfi, c 'pa\'R o 
seu volo pa i a ""llplente <lo 2" secretario, ;)', di st.l'Ícto _ . 
earf.o que l'XHrçO immel'crídfl.ll1C'nte, ' r N (;'f} ,litscVü,-poi!;,qllc llil.o~oucontl'nl'irl ;li"d!~n; 
apoiados ,) . dou o m('.u apoi<.' ao' pl'ojec~o, runs '~o rn "vma 
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,'m(~nfb IjW' rotl t:nbmMkl' ri. ('(Hl~i'tkra~:,ho .s(~mblt'~n n;]o póde dat' pl'ivilcCr'io a cel'tol'i (~ 
dn Cflsn. dctcl'millftrlo~ indivÍ(lnos, na; posso hoje, 

Hecon!wço, sr. presidente, qllt~ niug-ucm ; que ainda, entendo do lnesmo n10do, deixar 
;1)n1~ hftbj]itfJdo do que o~~ hO"ll'ndos r:~.:;;ig'na-: dG ~;('r toherc.nt.c~, continu.unclo a votat' eon
l':lrio:-i (;0 pl'ojoclo lliti'a. mOl'eccrcm cstn pl'i- i tt'a tacs pedidos. Esse meu modo de entrn
\·ikgio (;lW p~{bm; lTl(l~; (;U, na qn~11idadn de i elm' foi ~:;ustentado {)rilbant€mcnte na trihu
llcputarlo pl'OViliL'ial, nrnj~~o intimo c collegft i 11a pelo ;"':1', dI'. A1Jl'unchc,<:;, que disse e dc
rks <\s:_~ignntal'ios (lo pl'ojGct(J~ vejo-me pOI' j rnon,~!TOU que a asscmblúa provincial não 
i'3,'-~O lTH .. '~rúo ha~;tantcn.l(~nt(~ ~wnnhado e como ~ pócle !"l,ti' privilegio;;; senão n. entidndc mOl'fl1 
'!uc., eOllfuso nesta di~eus:5ito ,; po\' _i;~;-.:o qU(~~ \ ~11 (',~n1p;wwa8, e não n. individuo cert.o c-'dc
len(!o Cll o nnno passado votn.{tí) conh'n, tod()~ I LQ1'mlnado. 
oS pedidos d:~ pl'lvilegio.:', uns (~,Onl g'al'antia! Ol'rt, Si'. prDsidente, eu, . que tambem . _i.i,ti:~
dejUl'o:';l e outros spm c11n, pnra "nrias C'ons-l tento c:-':.;e prineipio, não posso de mod~~àl
tnl.c(:õP~; df! "iRS fnrl'N1H na })t'orincia .. i p-nm daI' mmt voto ao projecto em discussão 

f) :iH. CJ~TlL\ :-~(!lH :~':l!':'.nt1~, n;w : . .;' \'0- I (la. m:1n:>.il'a por que clle estú, redigido j pre-
j'Yl nenhum pedido. : tendo oJ:'nrccm' ur .. '1 snb~tit\ltivo autorisando 

U ~r.. L. SII.YEHlO:- Ví)t(,li*',,",(~ 11:u'a :1 cs-! o ri0Y~l'ilO a dar o privilegio, mas não do 
i 1':H;n, do Bd(~J!l dc,; .TUIl(!iah.-v. \ modO_]i()i~ quc AC neha redigido o tlctual pro-

., • llJri:S, di7,ia (:ll, h~nd() :u~,sjm \"Ot,l<10 o jccto. Os peticionarios do privilegio. são 
:lr,,1O ~;:,,':isndo, Ú cxccpC;ilo 1.10:_'; p·didos l'çlnti- muito C'cn];ccidos na pt'oYineia; são homen~ 
\,(;;-, a }fog'y-mirim n Arl":ns, llOrque nho \'1'~í.() dt) pl't:.':lti,~,do c consict8!'n~ão;poreon8eg'nintc, 

) ., '1'" l' ";"1 1 \ (:(}ll('CC Hlm~ fi lTlUl\'1U110S cor tos (~ u~termlníl- ítem JllSU1S tItn .. os pni':t o )1'erem-n'o (O go-
do:-:,. m~;:) ;-.:irn a r~onmalthün que ::,e oni'ani-: \'0rnO eom toda ajusti\,.<l. 
:',:l~~.;ern... .- O sn. U. CIN'l'H.\ : - O ouh'o ussignata.l')n 

() StL F. :\LVJ::S :--() ele Al'(:as nua foi eOll' tCl'<Í (;s:;(~;~ \titulos, pOl'óm eu' não. (lVão 
(·(~dido n iuJividuo determinado '! \ apfJiartos.) 

O SlL L .. ;.)1 L"\'E 1110 :---:\:10, ~;cnhOl'. qnt:lll f O Hn. L. 8fi,\'~,:n,IO: --~, .. t.anto mais .que 
{'tJlltratOq fi (~:.;;tr:Hb. ? I se acha na :1, dmlnlstr:.\ça,o um nosso arn u!'o , 

O ~'.i"t. F. A T.\:E:~ :--Foi eoncorlido no Si'. Joa-I homem ll"l1lJto honntdo c. honesto, o sr. (ir. 
(íuim ;víon{;cil'o da Silnül'<1 Leite, Jofto Theodoro; ó impossivcl que s. exc. não 

O SIt, A :J1L\KCEES :-E' ex.:lcto. conceda o pl'ivileg'lo pedido pelos nobl'Cs de-
(') <.:" (""""1" ._.~ "OI'" 1 P\lt'll(O' ,,·h. ,'.",1 .... '-. ,'-tl .tUO . , - ( ,:). 

O SH, L, 8ILvEnro :--~<Ís démo:3 jlri'i'Íku'io: 'Po!'tunto, me pareee (Fll', Hcal'ia lnais bo
a uma companhia llue jú p;::tava f'.l1(,;tncf:!,nda I nito, p(';'rnitta .. se-me fL espre88ão~ para a 
d.0 f~,l~,er :1 ~strada.; P?l' (:o:1s(~g'uintt', não 'fiZf~-1 n,ssemh!{~a provincial d,H' lima antori~a9ão 
11:0.-; u1.VOI' algum a lndlvHluo eC'l'to e de1:-c!'- ~ ampla ao governo pft!'a cnnrrdcr o pl'l\'lle~ 
minado, \. 1 gio; desta maneira a a;,::,~:cinhl(:a manifestava 

O SR. Cr:'';THA:-- Eu deeln.eo filie re(::ilSQ i sua inteira confianea na adminÍstl'acão. 
qUfllqnr\' id(~a do favor; ~~r,n1í,() ll:t il1st.ieH,i O SIL F. ALVg~;:'-Cnmo concoci'eu-so 

.! ~ I I' peco a, 0:-:-; rn~us colle~ra~; (flW voh-;m. contnl.! i cornp~ln na da n;"5tn-lda de .. :\l'êns't . " . , 
:\~o.:~('['U~o fn\'Ol'C~:. - ! O f-iH. 1,. Sn.vEmo:·-A ('ompanhiajc't 

, 

" 
O SH. F. ALYES : .... -Apoiado. j tava crganisnda. 
O SIl, L, NfI.vrmIO '· __ ·Os nobres dr~putado~" O SIl. F. ALVES: - l\ilo apoiado; o privi-

('onhecPn1 qnc nn fle110-rnü em 1I,TIa nosi61O legio foi co!~ccdido ao ,"I'. nJoriteil'o Sil\'eint 
{~xcenciGn al, .. Lei te. .. i 

O SIL CIKTIL\ ;.-·l;:n nrotcsto l:Ulltra a 1l:l1a..-! O SH. CET.ínO:'\Io: - O privilegio foi con-
Y\"l-·i'a;vor'.~· -'- 1 ccrlido p:da. a.sscmblt~a gc~al. ' 

O SI{. L. SII.VEH,IO :-'En. ~js('i da Dal:i.yra r O SlL L. Su;nmlO: -Apoiado; a assem-
i'nvol"!' i bléR df:U garantia sobre um· privilegio j<í 

O Slt. Cl:\'í'lL\ :--Po:.s nno. conccdirlo, 
O SE. Ih SILVEHlO :-J;;' urna di:;pcn~;H. da 1 O SIL lI. CL'~'l'lL\ '- A um indiviàuo. _. 

:/'i que; Hi"l-O podemos dcixP..l' cl;; ennsidcrn.r O ;-:;'1. L, SU..\'EHI0 : -A companhia já es-
I· , "1' l' .- I '1 - (' t i;oyno Ufn ,;.\'c;r:t e:-:;ce ou aJ111Clle Infd\'lCitW; f1.YH. Ol'g',lnl~;;;li:<a, o que Bao 80 (a prcsenc-

;o '1,\,--,l'''l11/''1~-'' ,', 'I"" 1'''(!;''11 ()" no
'
)""'" ,Ir,,'\t" I"Cn'[O ('1'0 l'l,l'll';;() '\ l'.;.:tl' ])"oJ'ccl'o , ... ,,,, ... ", "l.- ,,-. ,,'- .,..... '.' _ .' l, .. ~ .' \ .,.,- j, " ", " ',u"",.(L < -". 'J • ., , 

, " I 

'_:0;3; (~~jllShl!r;(~nh: u (ll1~~ a. nS2rrnlJlóa ll]'ctpl"!.- O ~;J~. 1.;, Cl:\T11 . .\: -A cornpanhin (~staYa 
ik d::l.!'. '~!n..;::, cn estou r;m uma pO~'i~,;lO e.xccp* oJ'g'alli~ada~ quando o pl'iYilcgio era dndo a 
"'~'10t!nJ, diz,üt Cll l r. nilo C~):ll:lU! líletL flcnS,I- dous indivitlUOH ! 
iil8TIIO P,Il' ri1u~a do:; f)pnl'tc~: dj~'.ia, l. qll.(~ o () ~:lt. L. ,~~IT,Vlmlo: - ~;c 0.'-; nOO1'\:8 de·puta-· 

1 t ' , t - 1" t' ,", ... ;. ,- 'I :;TlHO p:~:..:;sp; o\'o-m eOfHJ'n. P,~ ;~~ conec::s(jcs LG:-~.la ,l\'t;;:j;~p,rn ~{~no (,Ol\.. .. 1'<1LO, cnrao JCnl . 
.[(~ ri'ivikg'in~..; :i um OH 01lh'o incli"idno ; (il'...e. O S]{. F. Ar,\"P's: - !}ois se o privilegio {: 

t ' \' 1 \" ' 'J 1 " t' \"(j(~l. eOlil1';1. n V('( 1LO ri": nlTI.·o a e~;tl'aün ele urn(t ('lfl~l~;n a. c o tOrlel'alO, eomo a~er-sc {} 
Brnp,':l11(:n, rDl enja di;::;e'iu;;","io tornelll parte o contrato antes do privilegiu'> 
;n11ltO illustrndo SI'. l° :;;cerrtf:i'io snpplentc, O Sito L. Sn.vEiíw; -lJódc-sc fa7.cr o t011-
;!~~sirn. C01Y'.O o Si', dI'. I'. r:Q'wlin. (jl~,~ lirlllmnte- trntn n dellols \H~dii' o ]1i'ivilerrio. ',v ',_ J." 
mente dcfenuC:l'JomHlcl-lcs intel'w~~';C~;; c Ciue, As~üm, J'cpito~ aeho (ll1C ficaria mais bo·* 
'tendo u;~<.:;irn yotado; D01' entende]' (~nc n,'ílS- nit-o n:U:1.:-'- :),;~sGn1l)10:Lprovinl'Íal f'·C ella C0U" 
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cedeSHe uma autorisaç:,ão ampla ao p;ovcl'no i a8sembléa~ provill(jae~ H/lO türn ;wmclhanfh 
para.. fazer o contrato com quem sr pl'opuze."se ! attriblti~,iío, r. ml <lr:ompnnho cstns i,!(\a~1. 
;t levar a affeito fi. obra sem ga.rHntia ele. .1l1'! Pôde ~el' q\ln c~tcjn r.m errO,prl1Sfllldo d(~s1a 
fOF>, \ : mancint.: mllS Ó minha opiniiio .. 

O honrado deputa.do, uDulas assig'nnt:lrio,~ O SR. C. CI:\'l'HA: _.- E eu rr.~pri!o rnnito 
do projecto, declarou que em ~::t c1iscus;silo j a 0Ijinifío do nobj'() deputado. 
vai offerecer uma emenda no sentido ela il~-! () SR. L. SlLVEl~i.U : - Como dizia, .'~!'. pl'e·· 
transmissibilidade do pl'ivilcg-io; cu, sabia. i sidcntc, apro'.'cito a oecílsii'ie })fLra dl':,larai' 
que o nobre depntndo tinha este proposito, e iqnc, fazendo n ckdal'nr:f(o de voto. (file l1n5(~ 
por isso nosubst.itntivo que vou offCJ1'CCCl' !J~O i liz pn.l'::t SOl' transt:ripta ]la neta, Hão Q'1iz 
menciono eRRa.· clausula, por isso nã_o tnlto! com isto mahifestal' d,(;3(:Olli-ian<;a :10 g'()\"~';. 
~,t.~ obj~:":to e n;)m esta.declara.~f(~). ]':pre-!llo: mas porque, pi'eviamen.te"lltt\'il~, c.~~ (~C
f. ndlH, oÍ1pI'<:(:cl', porque eu suota qllc t) nc- : clal'ado n meus colü-'gm.: a ml!llm 0lllIllHO n 
1>1'0 collcg-a. havi~ deapl'eseatar C:'~hl erneu- ! respeito, i~to t\ que jl1lga.va ·e.';ta' medida 
da r;n1 segnnda discussão. I conveniente; por if;SO qtH\ eomql.1:lnto es-

Portnnto, O meu substitutivo apCrlfV3 diz: i teja hoje ú test.a cln. nclminístra~ü(j dn. pro-, 
(Lê). ! vincia o Rl'. di'. ,Jo<'io Theodoro, Jn(~ll intimo 

Assim, salvo·me do embal'fu::o em que me n,mig-o, e a quem considero muito hm-lcsto 
ar.ho. Como dcpllt~do provincial e com.o (apoiados), amanbít poclúdt \'i!' pr('siclil' a 
amigo intimo dos nobres dcpntac.1o,s, J'fSj)(a- i p!'oVi!lc:ia de S. Paulo nm ontro prc:,;jdcntr~ 
tador-dc seus talentos c de suas viJ'tudes, I (fne n~,o se a,·Ito nus mesmas eondir:)(';_:. 
liéava eu com mais liberdade para proferir o' , O sn. },Y;;JT:\O: -. Se eu fo:;;sc Pi,<,::'jíi:,)nlc da 
meu voto sobre a ITlateria; porquant.o, ac- provincia, poderia demissão '..10 dia Dm que 

.tllalmcntc, yejo-me embaraçado c confuso: i passasse aquelle pl'ojecto. 
ele um lado, o coração, de outl'o fi, ra7.fio; o: O RIL L. dlr.""·EHlü: - Por e,stn modo, ~j'. 
eoração me diz-vote fi. favo;: do lwojt-;cto; a pl'csidca1:c, 138m põróbü:es ás lJoas intcneues 
razão me diz que nn.o. " dos mrms collegHs que prctenJem este 'i)l"i-

Os nobres deputados são testemunhas ele vileO'io, pois estoa (~cd() nue o presidente da 
que o anno passado, nesta capitaL flli \'10- pro;incin, attendemrlo a~ seu mereeirnonto, 
t.ima de um insulto por ter qualificado de i lhes corú:eclerú de ,preferencifl, ~-;ati;;;f{H~n 
patot.a um pl'ojccto em que se pedia. aut.ol'i- tnmbcl1l um devei' de eonscicnda. " 
Hação para ~ fact~ll'a de u!lla estr'nda de fc1'1:o 1->e(:o descnlpn. ú cnRa por llJe }1<lSC1' to-
sem garantia de Jlll'OS, mas em que 80 0:':1- macio tempo. 
gia uma. quantia bastante avultilda parH };' apoiàdo, r, nntl'a eonjuntamr,ntr. Cill 

trabalhos de exploração. discussão, o ~;cg'llintc : 
Neste projecto é certo que não S0 Jrro i ' 

\ . d .. 1 SUBSTITUTIVO tacs cone Iqôes; mas~cm to o o caso, nao ( 0- I 1 J ,. I' , 
d· 'I ' «Ar', ,0 _iIen. o g'o;'crno cu ])rOYllleta :1H-

~ejo qne se 19a que agora voto pOt' eJ.c so 
. . . I 1 • torisado fi conceder privilog-io exclusivo vor 

pOl'qUf~ são petlClOUal'lOS <- ous üe nossos (,:01·, (' t'" d' . 
legas meus amin'os. 00 annos~ somfra~'an"l:1..dnJllros, aos In 1\'1--

Po; isso, peço í~ermissão á illustracla com·. dl!~S que .PO~· '::,,1 ~OS, ~,~J.,~ll1~?q?Orf\~1,do .. ?orn~~:
missn?,. ber~l com o aos collegas I?l'C te 11 Cl>: n t~s ~: ;ld,. 11 ~ C~~ll,~,l ;? ~l c",{ l(d~? el ~ a, :'";\~ Xi OP,~I7.>~. 
no pl'lVIleglO, para f.wbnict.ter.:-1 aprccw.çao llL.~) ,:.C(:J,~~~lllH lll~1~~9stlacL:\ d~, ~,ull,O ~~ ll_ 
desta assemblen. um SHbstttli~lVO qt.w pl'e- to~a t:S,~1 Cll'~~ (lt~e;,.?~!,~ln~~? ,(L. cl~,ndt: l~~\.' .>.\1,0_ 
tendo o{l'crcecl'. ' g-)-r~1I1~1, sS·. dlr~.J<~ (b r"L1.S do s,11 c._,~, l?ln. 

Espero que esteE; lncl~s collegfl~ nEo levar-ttõ I ~lll~:a.. :.l,: ~~ I IH;~-\\:~': r~,:~,' l' sal vo {.)s. l.~.l~'~l to,~'; 
:l mal este meu proccchmento, VIsto que llTn 011. Cd.ll1 l ):L,l.1.:11a üe . Lt 1,,1 J Cd .. de CIUll pl!~«s ,,1-

dever de con3cicncia c de coherencin a isto :i\Iog-.\-n!ll]ul. . .. _ 
\I'~ ,) o l)e'V()'l"lIJne' '1" 1'lloI'OCI"('["'··' ('n) ".011-me obriga. .:. l.~. -'--1 -~( .u.,.,.,~ , .Cl.J ',~:.", . .., I, 

Aproveito o ensejo para fazer uma dccla- tl':,l..I:lO ... - ,1/'CfS Cí'~~Z,» ~ 1 

l'ac::ão publica nesta ass.ümbléa ... " i , .. \?~ ~:,J~s', j~~~'O::t.,CIlCS,(] ·1)~nl:" !f(~'~un'a(J jJí'IJ-
O SR, F. ALVES: -l\las o nobre (j('flutado! 1l1!"lf __ W1CO dtáUll80S. q/.e .l(j,{) ?(?C(.Jf"lIlQS·)1 

vota syste~atiC:l~nente'! En ~J'cio (FW clcvia i ,,....~,:\~ .. b.;~~:[.~~l(loi~~I'~t,~;plr,m P~2:l fi pnl::,l'i1,7 
mORtra.l' a lnublidadc do Pl'0lccto ou n, sua I Lül.d :.'t , .... ' ,~ d~, ("(S,,,,;O. !tlClo ,L pro('.CGU ,t 

in'constitucionalid'adc. ,1 i yoh\(:,w, rCe()nilCCC-S/~ 11(\0 llflsrl' 111lJ"nCI'O 1('--
_, ! 0"1 1 (1(, ("I"~ (1""'\"1'100 O SH. L. SlLVEHIO: - A razao e e-~ta: nu i:;:" J. ., '" .• <':1" \." .'1. , . 

nnt;'l IHl o que .a .asR~mbléapl'oyineinlllfí.~) p(ídc: .,~ ~;H .. _,Pnr.:~~n~~TE<.~ 1,::~}'C';1 n ~,l'([.(~ill. d? "dI:!. 
p-onceder prlyIlegIO a cedos e dehrnllnndos 1 S(.t,Ullüe C IL\(lLÜta"c",(\O,.l .,Olfl, d,I 10 ,ck. 
individuas. .... .._. 

O Clt T· C 'If - .... 1('1)) "011('" i t;j{~a f:;;-~~:"'~G-~(I~ .~,o;·.")·.~:-,~,·,',,-pi:o,., ,,~ . u. IXTRA: -lUas uno <., ",'., ~<.;::I ,,-~~-",~ .. ~\ ..... ,:.JII .. M ...... _'~"'M ~~,~ 

,lido ~ 
O SP.. L. SILVEllIO: ~Cont.ra <l. 

-opinião~ c contra o meu ,"oto. 
minha 

\ ")' (' D" '1 \l'r'-) 1- \. ,7) ) _ 11, ~\' J._ \,--,; DE 187;3 .. 

O SR. U. CI::\TRA : -ls:.;;o SIm. 
O SR. L. SILVERIO: -O sr .. A.hrnnchcs 

ne.~t:), Cfl.S~, demonst1'0U eabalmen te 'lue 

Prcsidenez'a ào SJ~. vigario SciJY/ão 
,SUMMAHIO. - Expr;DI~NTI~. - Pareceres.' 

jú, i Projeeto. --ORlJEiü DO DIA.,-- Estrada , , 1 
a,~ ~ ,-h ferro rb },logy-~l')irim is rail1R de i\ í-
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nus. -··Fregll ~ "jil tin Divino R p!í:t;i)-:~ail-I d,;., peIr! 1.]1.':::-: 1 pedem Gil (pie seja ígilaiado ú 

to.-Frpg'uezia dll H t':l i ~I"' . :' :l~'! · ' ·~ldJl ..... _! lrllPU!-'t,O na doa nego,ciantes (~a clda,de. ou 
OlMf!rv(~çúes dos .çrs. P. lf.!Jydz~) . valaullw e I flll~ ~e.l l-l. aquelle baIrro conslder?do como 
L .. - ~S' t" ~Vl!l:if) .~E~~ .~rr l \tü~u!. .... ,óra !10 c;,-I p··trtH i H t · : .~r('.nte da mesma eidadc; CQDsi
llliterro t a l RlG- \....t l/lro. _ . Ob.'l(Jt' r;ar;.õcs dos ! dcrand n a tl)IDmis!i;w de justiça. a reclatna
s'i'$.llC1lCDide.s. L. Si!c('í'io t Cí11"1'ea: - <: :~~ o . offer,.(cÜ a scgllint'J 6menda - para ~er 
Tn!d 'crclIcjf}. de fazeod39.-Séd-c da ' fre- uni d l1 :t I } (~odjgo. i 

~l~ e zia do Itflflucry. - - P'.i:riulGnb da co- F: en -J ~i tJpprirnidos os s§ 2° · e 2a v~rtl! do 
marca de Sl1nto~. - fJbscrcarijes dOS, S1'S. ~ § tIO do :i::t. 4° e §~. aI) e 4° do art. ,62. 
Ab'i'f/,1l cli es! L.E1·íifstU, ·ScipüZo cP. Vice'ttte. 1 Sal ft. ô.J~ comrDt~~õe~. ti àe Março de 18i3. 
_·-Postilraf.l. -HHrTICy'ão dCcttdf:ir~s da fre- ; -Cdidmdo.-A. C1·l~Z.)) , 

" . , '1 I (" ; n, J.' . I" b • ' I I ' g'ü.eZPl (tO :l n o· ,.1 r n:-; :j(). -rJ:htuns . - ~.~-Jl~ : 1 ica so re?, m esa p~Ha. ser llnJ ( o ao tOt 1-
pre:õt ir'10 rntllii~ipal. =- Divisfl~.-- Iu(:orn·, : l'Po de !10sturaR. ' 

\, Q , ~ 
pntlui }j lades e apo!-leat,ndorí(\q.-lJiscl~-í·- : Íl.EDACCÕES ''-';: 
80S duss~'s. Aorcmclus, Bc'iterides (? P. AI-1, são npprovudns as cías posturas ns. 8 ~ 
!:es. ' 12 de Cfl!npillaS , n. 25 do S. Vicente, e da,s 
A'I! 11 horJ~~ da m:u\hft, feita a elwmada, eroendJlf~ etl'er'.!cidas no projecto n. J($ deste 

:\ch.1o-g ;~ p!'B 3 entc :~ os ~r~ . Scipião, F. Alves, annl). 
B '~ n (~ 'Jid e:.;;" Corrê:l. . .. '\. o s.i1va . lL AlVES, PROJHCTO 
L. 7_\1v ct-,. L . Ernes to. R. PombD, i\T. F!utadr), E' jll h; ~tdo object.o (113 del!beraçiio e 
A,branchcs, P. Machado, Freire, C3lidoc.io 1 U,' I!. imp r iw;r. pura elltrar na ordt'1D 
Cin:rét, l. ,: ittlo, Dc:n~triq < :'._J, da SiJ\1<~~ Let: - trao =i llvl ::; I) segui uü~ 
nel,_L. ~ ;!vt\do. M, Aj('o!1 '- o. I_'..!·alljt) B" Fi N. 'lU 

dc-lhd, P. E;2y<j,io e 1), VlCc nlt! ; f~~ italjdo ~f!m ; A ~, ~:. t::e !Hbléa legislativa provincial 
r urtie ; ~ f. l1io o." Hi(Ji S ~e nhG re~ . ; crda : " 

_:\lJie· ;:-,~ ?. !:HHH,ao. Al't. 1." R' elevada a. frcguezia o bair-
Ir 'Ii ,ia e ()pprQ Vi:!.J í~ a ,1cb\ da natecc- ro do Pdill', no distl'icto de Sarapuhy, do t('r-

dent". 100 de lt:''1'ct ining •. 
O .S!:, 11

' Sr·:;JUn.\f1.1 0 0:1. c~Jnla do se· ; Al't. ~ , o As suas divisa:. serflO üs ~eguin · 
gllinto : te$:· - Principiando no rio de Sarapllhy no: 

J ,' ·s71) f;n Jl',~,''' 1·1'' , ' 1 I ') I b' .,~ I 
;I' )". I.JV ~ ,~'1 .• t HHI"ê'l tO \ r:ll lOffi U, ~eguHa0 pc o mesmo 

Ol:' FiCIü~; l'ibei6i.:l llcima at é a b:nra do ribeirão do':'! 
tL:ri li'.! ~e!Jr ~ta.rj o ;~u gw.'l:HnO~ enviando,: I'~ ;~r(ji~o::::. dividindo com 8arnpuhy até fron

outro da. carnara de Jt;ndinby, l)cdiil'.ln um: te:n' o morro grande d03 Coeaefl, largaráõ o 
eJl;t;) do réi.., parI! '8c r ".pplics.uo ri. e~'trada ritJ(lír:l\) C ('.or t~~rúõ a rumo direito a dar no . , 
q:JG v,\ i d:~qunJla, c iJ :~.jc à c!o;l"ç,1() d,l estrtl- : d.itD morro, f~ ", f:icgulrúõ por clle ~dL-lUte att\ 
di), I .~\~ (;; 1 :' 0 . -,-\'l: u:Jl(lli~,:(~:'\,) de C:-'!l'('.nl~. : dSiCru Ga C~bpC:3i ra, do rio <13s Congcn ha~. 

Outro /1:1, C,Ul IlHII d,., 1... 0 r::;[, ;" e:Jviilr:.do o ; ~\(~gllj ~l(1 0 pnr elle Hbaixo' até darem DO rio 
(;Jdita;:lH~ n t ;j ai) p~: a co dq;p d~} p;; st.url~a '-- 1 1tiq.){~ tinin ~~a C s ubind o pelo dito l'Ío divi
,\ ' co .. a m: $:>;!vdc :::a:.1 ar i;l!-> , ! f,! ! lIdl) Cil;.) Jt.~pe tinj:lga. acih1a nté n bana 

OatriJ .lu ! J! ~P c'.~tor dn i: ; ~trli(:ç fí~ p~h! ! c,Jt ! do rib(llr?o d a Campi nll, suoirt'tõ ·por t'lIo Iltú 
f!llVían\! n t:llJa lJeti eão da. n,";irl '~:~(; ia dó ~::Ia i f;'nnt(~al' n Oh. a t,h~ A.ntonlo H,Jlirn. fi cando 

• v • _ 

de Qucio'l., rcú lnJo ~uot(l. p ~~ .. a ,t!li g üd (~C es t e .,í., êi:-;qncrJf:, ::w{!u irúõ por eile acima ate 
Cf!5t) . -.\' eou}{n i~~ Ct!) de r:.l;:,C~H~''.. as c::. brce:ras e cortar:iõ 3. fumo dirp.i to pelo 

H2~~. L: f. ! \: !:I! .W~ TI) S Re rt. ~. 1J .!té encontrarem eoro RS divisbS de 
t~ l l ; dü ,iü:jé Porfirio de Lima, pedin do pri· 19u~r)c; '111ebl't\l'áõ á. t~sq uerda divi~ando 

vileg io por fiO zonos para \1 c;-!.I~'. ~HDPu to dar:; t.!om \!::unp'J , até encontrarem com as dlvi~a.s 
ru(!~ c pn: ,~ !l :' "o das Il~, trndu ,-; de r'Hhbl'l~J da da viJh da Piedade. t:.cgl1iráõ divisando 
t)\,f.'·.;··;tl~·;::, -,. ;\" e :,)j'I .1 miH~~:ío de co:!dit:Jif.'ho e COi~l a Pie.fade e JgUHpO as cabeceiras do ri o 
J!:;:'ti~·;l. BOi"!itlJ , (b~~Cí!ráõ por elle até frontear a cf\s';t 

Ou: 1'0 :~I':: r r~ iH.:Z !~,!,l g ~l(l() (;..;:'t,rz .. pu:l1ndo do r..Iatlo,:1 de Góes Vieirb, ilcandoa. e~quer
p,j~~;", ó":';! d.; ;01.1 :, ftd' ~;t?lh (1 0 !I)\lui(!!pio íie Ih il Cl'l. s rl !leRt(:. ~té dar na cac.:loeira do 
~~" .J(l:·H~ (; C ~ Call11,:lW P:H ;: o iH vinn. <]e C::-! 'l'o!'\'n, aue fica atrú.'.l d;J,. casa do referido 
e;-IPR1:,1. _· .\ " co mn::ii:filhJ de G:~,h!\j(:'~:ca. i Vi t~ir:); ;~ In·tandl.) a filmo direito atés»hir na 
• • 

P.\H :·:(; ~r:r:~3 , es tnu;'f\ qlle vai para u faz r nda. de ~alvadoi' 
« :~ C L !iJ tn :S~. i'l:) dz C :Hn!:l-::;~, iJ <ji!r,!n,foi . Din ~ , I,eguirú.õ por (':-otn fldi~n.tc at.e dar .no 

ilr ~ s{mtt~ uma rq)i' esJ jJt:lç ~io do ::; hahit;-!.nte~ : po rtfio do ; ~rarnudo de B l} nto DJilS; do ,-IIto 
' ;0 (L ... irro J;~ Hil:.(jrli, {;a chlacic de Igtwpc, , portUu c:Jl'txo'lõ a r:uno direito por um es· 
l!Glltra \11:'1: nrt igo \.k\ cod j :5Ü d a. lh);.; tufll~ quP. pigüo, deixando a c&!';a de Leandro de··GÚe~ 
l:\~~ neha, ;:{t',! ctn i~ ú~{a a ~~c;r; (; l é;I, ( ~ m cnjo Vieira á e !~qucl't1a ttfé Eü hir Da estrada cio 
IIr tigu li ca c le v:\do a ,tO~ o i ;-npc ::; lL) :-:ob~}~ oS dito L(-l i\!1 d ro, irão para S;) rocaba~ segull'áõ 
n(~;lh.' iante a .. hi r t:: ~ i:i e n tu·' ~ a!i qj ;~n d o que . po r ella ad!nnte alô dar na en l~ruziJharfa 
o' d itu hairro fica mu i liJ pnJximo da cid;-lCJC €: qu e v~d para J lha, seguiráo a. -dita estr::l.dP.o. 
a l:-ila ligadu por Ul-'tiriiO (',:1mirdio, - qll~, se 1 ;-IU! dnl' no !'i i) de SH.l"apnhy, e descrni6 p ar 
faz crn m (~ no!o; de lO C·l:Uutos a cz:\'aa()~ di..~VU I 01/(>' .:;tê dnr ;u\ dita bana.du O;mhDmbú, 0[1-
~-::r n:\tl'li:iunHln c :J rno Dr: rla da. ~:~e;~UH\ eid~t-' de tiv cl'ão principio. , 
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Art. 3.° Revogüo .. sc H ~ (ijspü~idjea " crn I honrados collega~ , que quizCl'CDl ~n'a. Vêl' ; t) 

contrario. . i seu êont-mulo ú con '!it'lnatlo por Jnnitas outra:,; 
PAca da n~~embI6~. rW9 6 de i:-!areo dn I cartas OI1C tcni 10 !'ecebido da f\': lla. (!n Len-• •• 

J873 .-Paulo E[J1I(lio d~ Oli'ocú'" Cajoraü!.", - ; <:6<)0 , 
Leo?tcl F erJtJ-h'a .- jUa~~Qcl AI/cnso . i C01Uicg·i.l int\lmente) pt\(:O_~Wf; honrados de · 

ORDEj\.f DO ,DIA, ,: rm.tadu:., q\lC ú;'io pl'c::itcrn seu voto para~:. 
EsrHADA DE Io'EUllO DE )'-.íOGY·)'l1H:;~;I, ,:·.S rL\LUi i passagem cll,"'"::)ta emenda, Quando~ porem,. 

Dg MI:\AR. i a assemblón. entenda (l UC sClnelhante e!tWfl -
Procedendo-se Ú vota-:; :~1(1 li!) !:i ubr,i.i tu tivo í ij~IO dn capel]a a frcfru ·nia. (~ eonvnni cnte c 

ao projecto n. ·13. q ue t.ralR ~b. qn e l!a mate- ! ll~c{!s";;al'iH, aÍlala. :lssim não. poderá decidil' 
ria. é rnjti t nd o i' fH~bst!tutjvOt c ttppro ''l;! ;!O i COU 8:t algnma, porq ue falta a. condi!}:\o si ne 
'0 pr?jeclo. . I qBa. 'iM!~'l , is t? {;, ~ audiencia do .~l'<l:nal'io . 

. ' .tUEGU.EZIA DO l.JlV lI";O RSPi raTO -S!\N'I'O : ASSIm, p0l8, .rmtero o meu pCCl:.do, e espel'o 
!~D~ra em l:l di.~t:{lSEão 0. pr(.,j(~c~O n. ô:i de; que a assembléa provincl:ü (~C S. V!i'nlo, 

1871, que cle.v~ a C!:tP!~ o.rltl .,de freguez,ja ,H! ~ual1.do enten(~a~qu e se pôde, }nd e.!~ .::.noente 
e~p,ell a d O DI V 1 n o h:::: plfl t o.·~!t n to, J:) ~r. tI TI j- i (~tlquelht _, eon~~Jçao, votar _:tae~ mC,d ld as, ~I.O 
mplO de Battitaes. I menos nau () ta.~a em relaça,Q aqueda. de que 

O S1\. n. POMBO m:1nd~ fll1h l Ba njr:i':.)fm~- l ~e trata . 
ç~o do oidiD8rtO . e mais dOCUUH~ nt~s pflra ' (O sr. Vallad.i'io JH' on Un {~iO ll um diseul'f3 o, 
ser .. m juntos ao prnjecto, que n}j,o recebemo;; ,) _ 
, Encerrada a tti~ CUSSUOI é Dpp jO'~:~~.i ,) o p:-c - i E~. sr. ILu ·", ~'.a~vel"â .. , :-Hi'. prel:ú dente , 
jacto. i pech a pala.vra, nfio pal'a eontest-m' a~) ra.zões · 

FREG UE ZIA. nA jUF,Ui'-!A i apl"l~Re lltada:-; pe!'D meu nobre Rmigo\ o}:'!', 1 li 
Entra em 380 diseusf·dl0 o pr ojrleto l!. 20-1 I ::;ecl'cta!'io. ' 

de 1870, que eleva o anuiu! do Cer~lo á cate - 'i Da repl'ebenta~:;0 qu:o aca,bn de ser liu tl.pe·~o 
g'oria de fl'cguezia, com n c:euominflç.fi.o de I mesmo :';';1'. l° sccretal'w, acomgauhadn de Ul

Sftnt.o Antonio da H,ifllína.. I g' tlfn~.s infol'lnaçÕ0S, vê -se (lue os JJ10t·êJ.lio-· 
E' apoiada e t'utru cünjunct::In t': ntc em I co::; tIo l1tülTO da Fortalc:la, que a dil'iglr~lo a 

discussão. a seguintB I estaassembléa, pretendem a c!cvação des t.e 
EMl':;'\I JA ! bairro á. ca.tngoL!Ía. de f r egllc"t.ia, ou ue en.pcl-

Offfi reço C0rno ern~nda o pf(ljeeto D.:1 do I ia, curada \ 
nbn o pr.RF-fldc).-Valladr{r) . Infcli :/.filüntc, scnl~r,i'es. \1 q.ue diz (;~ ~.n r c ~ · 

<!f) SI·. ~!t:\ulu' lE~,' d~n :-81'. pl'c~,idcn to, ! prcscntn(;fLO pal'eeo ser :! tl'j~;t() \"cn.bd~; c~:
nntes de expôl' o fim que me trouxe ,'t tl'ilJn-1 te::; povos uehf"w'·se ,corn eí"f'cito 1 i~ül<;, do ::; rH"l 
na, desejava. flaber de v, c"xc . se o orclinai'lo I ,um ~, ~ l'Hio e di8tantes ele :~o('corro~:,. 
Já ha dito alguma (:Oll s a ' re lativHi!10nte (t \ O sU . P. }<;CYDIO :-Dist:t tr;..'.s OH Cjuuko 
crnclldà de q\iC se truta. ! !eg-ua.B. . 

Osn. PREslnENTE :-?\ão lia na. scel'etarii:\' j O SR., L, SiLVr:RlO: -:\}'ío' <luvi .lo qr;. c C:5 te 
informação alguma a c~tc rCSIK!íto . 1 hnJl'l'o di .. tc dos Lcn~ócs t!·cs na tl'l P.t l'O ll! -

() SIt. P. EGYDIO :--Eu dcsejrnra. snl\[' l' c1i~to ) i f.'.' i l;!~ ; ma:'> o qun ô ('.erbl .. : (lUf} lla tntlitu~; 
porque v, exc .. conhece pc rfe jblmenh~, qLl ~~ t: i individues no te:'Titü;'io do bllrro qU í:: se pn> 
minha opini:1o C01'rente qne tae.~ p;'ojedos \ t cnde.clcvar.; (lue J1)O /';lO n mais de viutc b
não podem BCl' sujeit.o;.; á fI.pprovac.:ftO tlu~ta.1 g'W1S tl'l. villa rios T. C Jl~;ÓCS , FstC!:i i~ldi vidl1o;·:, 
a~semblúa s~m a. pl'évia audicll~ia do o:'~lina~ i Cül,n ntzfH!, rcelam ão pela. e1tw<!(,;Üü jr) bail'ro 
no, como mnda. 11:1. poucos clms mannc . .:;tel l :1 i"1:cgnt'.ZJa. Oi! :'. C;!}.J:J!!n cnrad n. 
nqui na tribunn., J<;', poi s , m,1is lima. razão ~ Eu pstou iafOl'illado dC :jue n ::'o ('.nr.l v{~m HOS 
lllLl'u eu \'otct~· (~o ntl'a. a emcnu;t de que se j íutc rc~ses de BúS~O!'; amig'u::> !101jtíc'O~ dos 
trata. . Lcne6es , .. 

C ' , 1 .. 1 1 ' . ( .. \ ' " . umprc , pOl'em, ul'zer a a~sem,Ji(:a que a 1 ) ~m, ' _\1. r..\D.\O :-:\ [-!'Ol';l. Si m , \ia· por <l,;;, 

capelln. da Fortalezn, que P- C p rAtcn dn hoje o]r. - l O SI!. L. ~~l r.vgnTO ;- .. , a elc\'tul~l.ü reda
var á. catcA'ol'ia. de t'1't'gll czia , À"!HO p(;de de! mada; ma.::; é eCl'to que ; ~ q,!el!es poo;,:o~ pr r.~ i .. 
feito sel'elevada a essa categoria; tenho uma! s:io de form'sús que O~ S. :l1Yí~ ,.1<1.'3 dimculda6n; 
carta, que posso franqueaI' ao~ nobres dr,pu-i em que :lCtualmcntu se ê'l<;!i:}O, ?~ (! ~ i (t(: .. 1l,1;" . 
tados, carta fls!;ignada por urn dO~i honH::ns ! mos ele ouvil.~ o que dizüm (~lles a !',!!o;lpcito 
maIs qunJificndos da villa de Lene;jc~, em! das ~:. tl l\)rr:.ar; aXllltnd !l.}i que ·cob!';.). o yj gnl'if! 
que se me diz que aquclla cnpdlacônta. a pe- l de Lr.;I(:óc!', (!I'nlldo vem a ü!j~l 1. ]f) (':: Ui'ladf: 
nas quatro casas cobert.as de tclha~., Hã.O tem ! c xen~cl' o ~cn o!ncio ; c eX:lcta.mente í'a1. elh' 
r~e~.soa l i~on eo para .exe l'c e ~· o;') ~ ;al'g()s a. que j o ql~~ fi l ZC'S.l .. ~.}Q( l os e!=;se:; pal'oehos itn llanús 
tieao Obl'l~~das as freg'uez!as !. " f qll~ l'f~g('rn l.'~ deljg'l' a~;adamentc a.~; paro·· 

O SR. L. Cn\TR.-\ '·-0 pl'oJceto I) deste : ('J11t1S desta dIOcese! 
anno? : () SIL P. FC,")' lllO :-\'!:", (J ('ol't'ceti\' o piti' a 

O SR. p, EGYUlO:·-E'on anno pa~~sndo, ! is:,; ol1úO () a "ined idape(lid,l, ' 
]l:mtim, sr. pre~idqn tc, diz fi. earta qn e j O t:ln . L, SIl.\'ElUU :-Pcrtanto, este:·; !J 0vos 

aquelJ1\ capclla n:"',:.(J teJn condi9~o alguma. ; lú m l'uúio de ela ;) nn' ; 1,: :1' cjl'cuJIl~\:ancb~~:, 
pela !lual dC\':l ~, '!'I'I('Yada. á categOl' ia dc-r('(~ ··! por~m, qli e ruiu " (;1:'1 fh) i ' :I~O agO l'a dccla!'a~'~ 
guezJu,; posso lranquear CSEa carta aOB melJ ~,1 ! n:l0 ('Onn;in flue t\ :-: ;:> ( ~ i;airl\J s~jn clC'yudn :1. 
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fl'cgucúa; rnas, ci"do que podemos de '~il
gum modo. attendcl' aos i:~len!::;.~cB daqnelles 
povo~ , i'ernettendo esta I ep re::icn tacií.o ao 
v.; in. ~·~ I'. ,rrovel'Illld Oi' d o hi :':'i ~);Hlo, DH 1::t <: !'cal' 

'. ~ • I 

,,'li Uf"}" ''',lpe1,',} '''I,·a,I., "}'~';'() "I',!~ (''-.:t:\ !ls -". j .. .... .. . .( /~ , ", •. ~ . ~ ,,~_. r •• . ' . 
Hcm1Héa. nüo julga C"Oilveuientc a ('leYa~·; i\.o 
daqnellq bairro a fregut~zi.a. 

}\'Ie pnreec que nssim (~lIrnmOfi dos interes
se:::: de t odo~ , c ,;:;atisi'azemus o~; <1ez('jo~: dil
'1uellc poo"c povo, 

fH,m h ol'. 

;\ pOl'QU3 :.; ;t.o todúH n jt' :t.nd:w 'ÚI, liii'i-iúe ; li 
, tempo perdido. , " 
! ~~ g!P .. IL !! 5G:? ~:.; a iv~~ ::: ·& ,) : --"'~l ' .ln:es i dc nle~ 
I n C' I' )""""" :\'[ '1" ,),,1 I,' n ;.:;" C'" C·,,>' \':ol l',o " ' ~ l"l .-, .' , . < " , , "V,.'~ • . - <. '.'" " . • . 

il'mfi'l d. 1sabel ~\Iari lL do J C;iU S l l'cCjuel'ê rilO a 
cst,n "ls:-Jcmblón. l)r.l' mi~sfio para, sorem sn !\~; 
cOl'nOS, '}~i)l' sn:t l~nOl·t e, sepultado::; na eal)clla 

I ',' 1 • ! do Santa Cruz
1 

nllcg:1.uc o tCl'CTn - feito essa 

O SIl. P. F.OYDIO :-~im, 
<) S l' , V .\l,I.AIl:\O ,-·Dos , ' 

l n • c ",,,. '~ .-.. '. t· ,,::' :' .. --,) 

cnpçll a Ú ~ll:-t Cl!st.a, () g'a::lto muito dinlieiro 
com SUtl cOll sH ucc:fiO, eOlllp l'H d {~ nH':\in,:'\ G I fOJ'lI ed men1.n do IJ cces~n,r i o tfttnt a eclubl'a~.:iio 

politi- da. mi!:53D. G lnais ::lCt03 I'c lig-io!-)os. . 
A ~ornm i fis i1.r, em vista. das l'iUÜC:=; alleg: t -to := . 

<) SiL L . 8n.vEHw·--7\est,c 
Hl(:udar um rO(1l1erimcnto. 
-~~'. "1'0""('0" '~"}n ,'"I)"',, 

j me.:3 nJO ponll.le -dalli nenhum lJl'ujuizo: l'csul
hu'á pm1t á munieipal idade do Hio-Clal'o nem ., .. '" ." ',' -'" . ".~ , 

~:r\l i n te á. hygionc publica. , . 
HEQCEHDIENTO A éommissüo '. ent.endeu desn ccci:$sal'w, a 

(', RC<]llCil'o que se rcmctt<~o projett,o eor'!!~- aud icHeia. dn. cama.l'!\. pO:' e.stc\ raz,lo, e ta.m
'(antr. da emenda ao c:,~m. (;rd i n:!-I'io~ na ra bcm ÍJorqnc a. e:l1na ra. ll ada ma.is podcrâ. di
providendar eorno julgar jus to os I'ee!a'mo~ zel' ~f!"nao que (J ~ !" padre :\Ia noel Uosa (k 
..to:; 1mbitantes do bail'l'o da. Fo!' taleza. cni Ctu'ynlJlO fe:'~ fi. c:1 pe lia.:i s ua, custa c' ri. SU}-'
sCIlti l.!ode i.~l'ea t' al.i.ulna er~pe llu curada, nt<~ t enta COl\l alfain R e o um!:; qtlU é ncec::;~ :tri o. 
'loe e~t!l úSEcmblêa \n~ ~olv;t elevar ~Hi1.u..::ll n I (Junnto á audi cneitl, do ordinal'io, 80 O no
h<lirl'o á t.!ategoria de fn;guei'ja. -Ah('s (;?"f(,:: . )) Il.we deputa.do oirel'cee l' algum requerimento 

Continúa a discl1ssflO do Jl!'ojcdo n. -:20·1. I ne~se sentido, cl c(\, la.ro, por ~Jl1iuha p ~ll'te) 
to:' upoiada. e cntrn (:cn:julwtmnü:pte em ~ !Juo' estou pl'ornpto n. vo tar por çlla; rr.a~, 

di seus:~iio :'!.:Hegll-1nte I' rcp ito, co m a. n, udi eneia rla eamnra. não · ( ~on-
E?:-1i. ;:sn.\ tordo, visto que me pa.rece lléldn. tem qu e 

I( om.n'cr.o como emenda () p rDj l!cta n. 24 vêl' a ~:I mura com il'5 to; s( ~ lldo certo que o SI', 
(le.~í t.e ;l. lln /'.-iJicnrlo, l) a (\l' (~ l{oHa BÚ que!' e~~:ie fa.vor para, s i e pan!, 

·j l;ncel'l'uda. n. disem~:)ã.u, 6 fl pp':'G vil,::lo o p::t.\- ! ~l i.(t Íl'mú , pcloq fnlldmnento8 tão justos qlw 
j[.'.c to com a emenda. I ap;'üsentn, e qu n me 11,l rece torlla ~>eu ]Jcl.hdo 
, E:"iTEHH.".ME::'\TO F6nA no CE~jlTEiUO DO t d if~'no de seI' d,?.i'ül'idn ))0]' esta ass(~ mblén., 

HIO-CLAH O i ::;!:lldo eCl't.o quo (~sta capelb o::;tá f(jra do 
, () ~H. VA1.~ . .\n~\f)_ .!'e(Jlle!· c ~btcm }1!'d'c1·pn- 1 ec ntt'O da. ~~da.d e e. n::li.~ tli c;ta:1tc della do 

\ :~a. p:\rl\ H. <.l!senss:lo do })l'oJocto n. ~-.t. CJne : que o ccmneriO pnlJl!en . 
" " \'1 1'1"( ' "" ·" ,'C 'fi <·o. l' lll ..... " ,"" 'I" , •. , ".~ I! .--' ,'e I ., • • I ' '' ' " , .,v • ;' , .. , ... ;,J., (.. _" ] J ~ , il '~ I '. 16) ..-,,,.. .:!' .... . , .. ~ ,. ."'''n. __ ,.," ') " C"' lc,,'n'n 1"'(' -, , . d . I 1 " •• ! " .-.1. o ... ~ . ~ Io ..... . ~,.. • •• • . • , ~ , . • " ' 

~.::.a rL' :\ (A'n '/. ' <t c~(. adc (,O lllO- Clal':) , P(~!' s .~a ; te ndo votar t!ontl'<l o ll i'oi.:!eto, a despe i to 
::-1 "ll' ',U , os COl'pos:t10 rc':d: pa51r~ ~hl n o'': IJ~O ,~a.! da s infol'mn(~õcs <1 1.1 e :!~al~t de d a,- o hJn
l~C C,ln'alho e de sua lrl!1;l . ( L J':~lbf'l .J1al'ln.; rado Inembro; e assim o fa00 l10rnu C el'cio 
(I" í,' S P " - "1 " . , ,., .... , . ., ~~e l' g'l'ande n,üazo :t ~:j(~pn ltai'<t de C(lda"~fl>~~ 

l;;n'ra. l ~ n1, l'l'l,'1WIl'tt ,l'.· ;;:".'I~l , ~·;~,', ~lo (""'-.+ ..... I''' ' I' l ' 
. I.i. '0<' .I,. 110 recinto (asi_,",';·OjtlS, .. 
, "Vi·, ) 
.J "'~" \.. _ , " .• ' . OS1L.L.Sll,VEHIO ;--.E'urnacxccp~:<1o . 

:;~ ,~~ , !, ;.,.r>'o(iI:(.~~'~ d ,~}-·, ' - "," ')" ,,,,,,,, ,,,,, ', ,., ~ 1" 
. . ... .-... 1 . 1 . t · "" . ' ''' ' . \) : ,~ it , P. E m :,\U lJ0 :- ; ma :J;,;,c('.p~j i. O CPll -

"" " 0 l"" ,", I"" ." ,!. \)',',',",} '." )', 'O "" ,\"" " \,-,, , \,,~ "~L ' "-l ( >C'''' .;:;" .• . I" 
:, ".; ~ • ri. " 'J' . "\.' 01 .. • ~ I'a :,1. !lygiene p u ) .. I ~~ :-I, . 
i 'a.mur a mun icip··ll do Hio~Ch:.l'o foi oll \"ida. <5 ~ l~ : Cotuu~.\ : _ O nntClTamentü nas 

O ~H . Y :~ J. J..,\lJ 'io :-0 pl'ojer. t o Ó da <.' om- : i.ü,"I'c.i,as es tá hoin 1,Il'O$Cl'ipto por tod os. os 
j l' ;s·,· ~i:' e ' i ' \' il" Td" ' ,l .-. I " ti" :io i ' 1 
• - ' _ 'H v, -.. '" v'. " .~v ',,' , , :)0\'0.'-; Ciyil isa.t10:L n OJ'qll{! uTlpõe-se:i )\'gll: ile 

O ~~ H. HE'SEYIDi.';S :->:ós ~ Dmo :-; h' i::; imn;)I'- i I. bl' ' . . ~ ~ , 
j t ' '1' 1 ' • , pu 1 t a, , 
. ,lO . ('!~;; Fi'om )1l1f o o cntcnamoj lto (lD (~m·pl) :-';: PI'ova.vdrn(1ll10 11 ~t eidado do H.io~Claro 
1;;;~; i g'l'tja:~., c , p,)l'lnuto, o dere !'~!nento dú sLn. i hfi.o de cxü~ti;· VOHttll,'as probibindo o enh'.l'
tJ[''Jten s~~() ÍJ!:pol'tn dispen~:1. de leI III Ui1 i c.'ÍFtl , . ramento m~s i g't'oja5, D, ]wi:<, p:-lra (p.1~~:J)rir-
c me j)nl'cce (!Ue,D<;s n::'o ',:>or.l"mos dis')(~!" ', ' :', ,· ' j' I j . d' 'd v "J IUQ;..; tlmacxce'I)6in em :1yo r í nf;.e 111 1\'1 ' BO, 
I' " ,·, ] " ,' ,"1' l llO ;t'1·li·', ~" ', !,' I)""l)""!'" I ) " ,'" i' - I] , .,~ .. • (~ .. I, " ~ , , ~ , , .} .. , . l . O~·~ ~;(I norrnw foi () r~ ~ iH it\.c.lol' da. e l pC l a ? 
'U:WÜO da. rl~sJ)ec t.i Y ;~ r.illl\at·; ~ . · • .. . 

" t d" , c .' - " l .. q .... (I" ' ''~ l ;l ( ) !'i! ,'!t,'" ,u a (:.II,'I ~l; ; \ , nat ul'n l-I'.m ~:og-un O iu,!::a :·. sell Oo :-:~ \ : um a ~· · .. . .• : , ' "~ ''' '' 
j ' t " , t I ~ melltr. o fez 'lc\:ndo 1 .... O ·~· t' .:3 ',)iri~o l'eliaio1:'o; ' :; Ulllp ~O HUX '0, lHO p a n'('i! 'lQH )elil fi UO n H0 · ... 

1 1 '1 " r,"C' ,' ,,'~:'H" "O'O)"l ,', "''','",:l,.,(). ,'() ,' I' ',' '')' o<' I'c,l-l)U\ Ci llm;(eCl( il-·D,:.;emin te}'\' .;~ ndÍ(, d u l)o l,~: ~r !,' J ( ,,.. I .l,.,~, ' ., , ., ., . • - ,. ~ .• , " " ,~, ~ 
, .. . ,., - ',"" ' 0 "\"[[" ",'\', "'''1 '' '1' 0· ( i ·", ]'''''' 1'(.; ",.;',·,])"1"cl·" '} ' C "(,, ,- . - : \,~ .. ·t "'o ' (IV. ,,' ", . ' " " , ."',." "',. , . .... ç .. ... , " • '~' " .. ~ I v , 

E ntendo, poi:~, que :.": (lev<: ou vil' ~l (';1 ;U:1i'q I em dallll10 !J:eSllW da 1i.:: ~~Ô('nc pnl)li (~ a, el'Gio 
1 . 1 1 1 \:. (". 'IC"":'\')', I"'C" " )!· ;' !) l o nlO~C aro C O llr( i~!;li'i o . :-:,', 0 (':-'.[;',ndD ~'n. i ' ," , .. ).'l!' ~.". ' J ,;"' " 

'li~;r('.iLu) es tas fUl'malilt ad e:"5 , 1l' i( ~ li:: , ito a d e-· i POi' 1,";:';,:1 , n :"í o \'l :li do !H':,;Ll jJt'l't l ' !l sclo.scruln 
~ ·ht';lj" f,lUC, c rrjl} lJl' :l í.,'.OJll 1.'Oí'.<1 i·, .ó:! 'l'i'; :, !}j'je' ;; (!O ! nl~ ~r :l \"dci dad n (; ;1 l}; ) " ~", : do fuudador d;1. .. . , ,-. I 
; ~ vo ta l' conll'a o ~ ) j ·oj t~ \~ lo. ' I capclL-l; epponho·'ill! · ~~i; !~ '·o.i(,~d·'}, votando 

'\ ;::0 me aninvJ :~, anresenta !' !"eou er i;rwllt o. I (~ ()nh';l. , , ' 

, 



-1 (;2-- . I 

-. • . Encenada a díSCUS~~lO ) ü app!'ovado o I tal!w.:1tc prefel'Írá comprai-as nas pelll\e j râ~, 
projcet.o . . ; por mano::; }))'e~:o, a seu 'contento, á süa von-

TIL\ :\"SEF.H.ENC p . Di:; FA ZE:\ D,\S i tadc, cIo CJue tel' de demolir, fawndo mai :,; 
8?io llpprov,adn f'; as emendas on\~l'c(:il1;l:-;; I dnspczn nisso. E' () nuieo fl rn para o qual 

em :.la di :=;e ussão do 'pJ.:ojeeb.l n.' 1:5, ti'an sfü - ~ !)(ide. sei' al'l'(~Hlat!td o ftquellc rancho.' Pois o 
rindo djvcrs~.s i"az{:mdas de U;lS par;" ontro:') \. ug:1.r n~w ~e prc:,ta a cdiHcn.l', pOl'qU(~ () lug;:ll' 
pontos " I para. eollocal" lima. (;(1;-.:a não !=i(~l've. 

vg!\DA llE TEHHE:-\O ~H)X!CIP."...i, : A é·amaJ'a mUD,ic.:jpal de Santos, pl;c ci~a.ll· 
E' approvado cnf la discnssüo O projr,ct.o ! uo de ltnl cditido para foi!}rV!r ue deposito clt; 

n. 55, que autori8<:l rt carnal'a ,le Mog''y das i sa l, por ü.so que 1101.' lima de l-:iUa!'; postul'a f:i 
Cruzes a. "cndel' uma. p3:rte de tCl'rtmo no ! foi pl'ohihido esse ( ' epo~~ ii:o na. cidade, por sct' 
!u~ar denominndo Hcssaea., . ! muito LnconnmienLa; cntenuen (lU e aquelle 

O ~IL F, .ALVES l'cqn e l' e o lJtc m di,·;pensa i r .. tnr.!lo, (lue é hoje uma inutilidade, com a1- , 
de i:ltcrs ti cio. : gum1H"i dcspezas, pl'('.r;tn.va-~(~ perfeitament e 

Sf:UE DA FHEGt:EZL\. Dl!: lT.\Ql~EjtY . : {! logo fiO fim dcscjitd0, :;em sacrific~os dalllu-
E' "pprovado em .1' dis··lIi:"ilo o 'tl[ojccto ! llir.ip"lidatlo r sem pl'cjuizo ,h provillCi,t, vi,~to 

n, :32, que t/:'ansfcl'c a séde da frcg'lwzia dQ ! o estado dr- rrh!lnc1 ono desta por H,riueIlc l'an -. 
Itaqucry jlltl"a a marg'em do rio elo me"'llo ! cho_ A' vi~ta (lO abandono ctn quc oll" se 
I\{)me, na estrada·do Tho -Cla.·o pa,'" Bi-o- i a (;havapol'partedapl'ovineiahalllui.tot.ernpo, 
tag, etc. , pediu a cam~ra que fosse çssu. propl'ledad(~ 

A rcquel'irnc'nto do S1'. r" AI\'es, é dis - l P~'o \'!ncial cncorporada ao seu patl'imOllio, 
pens2.do () intcl'sticio, : .\ p!'ovineia. Ifllti::; dia menos .dia, toria d \~ 

PATun:toNIO DA C,l.\~lA1L\. DL'{ I':B?\TOS j PCi'(lCl' aqllelle rancho, pOi'que (H.:h(lnd()-~·,,-~ 
Entra em 2~ clikellf.;sào () pro,Ícci,o n. (iO,: nl1 0 eolloeado na c r:.eosta do I\Ionte-Snl'rate, 

deste anno, que alltol'i :; ;~ () g'(!"e rno a. ma.n- i (!sbi. ftl'j'iSC:~l~JO a SObl'H elle dc.-;a.t.l<Ll' uma l~~Ll'te 
da.r enCOlJJoral' no pa.tnmolllO <la cn.mnril.· do rl10iTO JH escavada pelas agmu; plnvlues, 
de Santo,c( . .o l'anclJO gTan c1!J d:l. nH~:}mn: ci- i o {FH~ a c;::..mal':,,,j;'L tem (wítn.clo; ora (bndo-~c 
dade. . . l ~l1alqllf:~l' df:innoronameBto, 1~'1, !;C ~ni tam· 

(O SI', 'Abranchcs pl'OnUnClOi.lllrnd !~cU~'fW , ! ucm o l'fu!.cho; ao pn~so que 1:=>SO netO aCOH-

fIue n:\o recebemos.) . I tecel'á, desd ~} que fiqu e a e::tl'go rio f:'C lI pa-
U SI'. 1.ti1~ ~',i!·Jl2!;8::) : -~i.'. prc{~iuunte,: trim onio : cIla tl'a tn~'it de pl'cYr-nil' a rHina, 

cstoa ... cet'to de que, !{c o n1Clt illustn:uo col- i te ,movendo O!-) embnraços; . 
lega, quo acabu de impllg'illu' o l)i'ojcdo VOI': POl'tanto: Si'. nrr.sidenü\ yt} v, B~C , e a 
mim o1t'crúcido Ú, cón:::'Íc1cra0üo d,;.~{a n.ssr,m~ ; cas::t., (PW ô esta · lima rllcdida de toda n jns
bléa, eonheeessc o ra,!1cho ~g' r ancl L" de: qnc se ' ti~a: nüo In nr.lIa p\'(~jLljzO Ú. p::ovlncia . 
t:'ata, se~()ubcf.:~ccm quce~ta.( lo Clltl senekt, ! j!;stf: eui ilcÍil POUtO ou nnnliU!1I \:alor tClh, 
não nlirllentn.rta ;1, c30cnlIll'a,de nll~~ !!J il !m.'3ta. ~ P0l'(FLC eshi r.oBocado em lugar, onde se uüo 
publiea cil c (htrin algnrn '\'cndi'l1enfo OH i 11'- ! p~íd c ed iiicnr; pOi' cOHsegrdntc qliem () eOJiJ
te!'c!;~ c á provincia, e .nfi o opin:}l'ia pO i.'t.nnto i pi'lli' te!':í àe d Cifl0lil-o, par )). apro"eitar o 
nesse sentido. ; material, (lue em qualquul' (Jlltl'a parto Ú 011-

Essa. p!'opriedade da provincia, sr. prf'si - ~ (;OHt:"ilílo (~Olll m'ai ~i cOlnmodidade. 
CIente, não é mais dü qae um tG!l!eil'o 30b:'c! .:\. :l;'l'(~rnatn~:iiQ crn pl'a~.n. pôde ainda Sr. i' 
~lgun~ pilal'cfi de PCdl';l, que out!"Ol':J, servia j p:'u,j.lH.1ieial Ú Jii'0Yincia, po:.~qt:~ h.a dílSpOZê"\.!"i 
no abi'lg'o rlO,., cOllduct91'CS rl~ t l'opa::" que de; 110 p~[)ces~o da pra~:a. q\le lp.ialllv(~lrnel)te ab-
toda a provincla procuravtt o o podo de D:tn- ! r.it) l'n~m o pontCI 'valol' do ülJjucto. ' 
t08. Es~c (:diticio senlelhaute a mui tos Olt~ : {I: dernai~, i!~to já. (; UJ'!lH. resoluçfto da n:-:: 
tros, (!uc,existíndo na. estràda de~ta cilp:tal l sn mbléu. de . l t~7í), q.w n ào foi sa ncciolHldfl 
a. ~antos, pr.cstavüo muitnyt"ilidade e deH{~ :~ 1 por tl:r -si rl o iuclnida, em post t1l'<1 S d:~ tamal'<l 
ellldavt\ Ultuta gente, por In ten~~~0 pl'oprio: ! de Lorena , 
ma.~ desd e 'que o grito do progl'cs,~'{) ~(~ fez ! () ~ILCE!,ll)'j);[ () :-E.;;;tá sanecion:ldo'! 
ouvi!' pelo ~; ibilo das loc()moti\'a~~ na. ])l'()vilt- .' O SI:, L. EH:\f'; $'J'O :-\:rro CGbí, 

da, (llW tacs l'an('ho~ p ;~ rdt! \'ilO a utilillaclH. j O sn ,.'Ct;LllJO?\IO :-.'\11 ! .. , 
e a aceito dI') tcni',Jo, ?ilH.bdn' l)elo~~ rH:tlr(~ito~ O'SH. L. EHXE~Tü :-:\ias (5 UllU1 1'f',f,;u !ur.fin .. .. ' .. 
t'e!i, os fei', deH,\pp;U'G(~(-~l',C0W';;üt'v:l nd u-~; (~ nj;p -' da. :ls~·wmlJ léH, e po~' não CHbtl' b:l.n(~dOil:.H.l;t 
n:ts o 6ht cidade de ~anto!1, dcvidc ao zel_o'da é flue cu hoje offcrcç;o este p1'9,i ecto para :-:e r 
earnn.:-a, (PIC tratou da s ua <!oHse rva6ío nal':l. cnllVCl'iiuo em lei . _ 
lIÜ.~ :Sei' l'j'e~a das l'ninas, como furão torlos 0$ <) S IL p, VJ CX~'l';'; :-0 gorCl'110 não cedeu n:a:s , cloi'5 quaes ne111 ~3e eneontrão lwjn vcs- ,: ft() pedido da call1tlr(l. porque não (:stuva ;;l.i1-

tlg'lOS. i to!'i::.;ndo, 
O.ri'!., dissn u meu collegil: a p2'o\"illda ; U SH, L. F!l.~:I,::;T() ::-E~pcro, pois~ fjllf', 

-dena nllt!Hlal' pol-o em basta puhlka. paL'a' a~· tr,nta.s as rHz(jcs que dei, b pl'oj ec to l-icra 
t--;l'l' m'~'ern:dado; ma~. , pergunto CL!: qu em ~ nppl'ovudo pela :l.s;.;embléa. . 
que!'c!'<t flr .i'cmntn.I'liojc ~~s~c l'anehü n a ddad.! , !.o sr .. AIl !'n.ne~w~ l)l'OlltlllCi'oU um di :,(:ul':-:o, 
de t;an,tos '! Com fjlle fjm '? Só !::te fOESH para I { t ll(~ não no!=> rei c!1tI"eguc,) 
j~~~::O\'~l,~a.1' n~ ~H !tlI::lS d~s Jlila)'~~s n de algulls j ' ).;' apoiado c po::; to, em di~cus~~.ao conjun
J .•.• r dOl." . m.l~ qw" n lla n:: l !iat' (l t' T)ednl:-:i (~('r - ' tf ;IIlWll tu 1":(1)) o j)I'O,lOC't.o o seg'ullltt' 

•• 



, 

StJBSTITTJTIY() '; pouco (~rn seu orçamento pal'a desapropl'ia-
- (, \J't. 1. 11 O presidente da pl'ovincia fica. i Ç1ões: ('ntrctanto, npcz:ll', disso, tem feito 

autol'isado a pÔl' em hastfLpllbllefl.. o propl'io 1I ~tUit(ls na rurl. do Qua.rtel, c l1ltimanH'nte na 
-provincial denominado Raneho-GI'anclc, na, dB San1a Cnthal'ina. . 
«idade de Santos, .c:rnclo 0 proclncto da nrrc-! 8r, o nol)l'c deputado conhnccssc a eidadn 
lfnttacao recolhido fiOS eofl'rs proyin('iflr~8 .... -: c1c·Snntns (' 08 l'cndirllcntos que ten"l a crnnaJ'ít 
J11Jí'mídu:s. ) .1 l11nilicipal, veria quo estes l'(~ddit.cs niio ohl"-

-G~- ~='. ,tjz~~~~~~:!-n :-8r. pl'C';-.;idenlc, R.ssig-: g;JO'pal';t as SLla~ mais_ 11l'gentC"; nccessida
!Hthtrio do J1!'01,'eeto ('fllD 80 :t~lla em discl1S-!, des': as rnas C2,tüo (':alcnrla~. Of.: nllteof~ arbo-• 'I " , J 

siTo, C01'i'p.-rne o (lcvCl' dn dizer nlgnrnn, cOl1sa; rIsados; O an1lO pas~ad() gastou l't~OOQU HIJ 
em ~;nu favo!', desde (J1111 foi b10 fortemente [COJIl 'Ul'f:inflgcm~ u ~agora r,'::.t:'t gastalHlo COlll 
lInpugnado pelo honrf' .. rto d(~p'..ltfldo residente j 11 L'lI~1 ~()Yn;) oa 10 eO!lto~ (le réis em igual 
enl Gual'ating't!ctú-. 1 ~Cl'VIç:,O, , 

A ca~a jú cstú" sdcnte, pelo flue diss:~ o i Ol'n, ~'r, porventura, üe:3\'im' esta t'~mal'a 
meu illush'nrlo eollegn pelo lI) distl'icto, fj1H: i qnfl.lquc~'gnantia, 1:000$ por exemplo: para 

'0 pl'cclio define se trate! pasíwn por lima lei I fi. compn\desto rancho, fn.'l.-lllC J'alta, além 
do anno ntl';1?;fHlo n. vertellce!';'t, Clll1Hl.l'n mn- : elo não poder fazer tal eornpl':1 ~~(~m auto
nicipal daqndla eidaClc; isto 1\ o pedido da i l'isrr6ío, ~ 
r.arnn.l'n, foi sujeito ú "Cornmissito rcspr:ctiva, i O" S[L AmL\:'\CJ1ES :-E·!-1.:10 o rancho nào 
a (jlaI formulou um projcrlo, r.hl que SD! (~ tão in~,ig-í1i1knnte, 
declarrt'rft ficar pel'hmcónüo (~e;lmal'a uquelk: O sn. SCIPIÃO:-N:ío é Hj') ineigníticautl'. 
predio, O Drm~idcntc da prOyineilt, pOl'ér'n,: mas tOrJlft·sc de poueo v:dUI', rnórrnente pelo 
entendeu (tue esta dispO!3i~;ão roi incluid,l: iugar cm que se ne!l:l collo~ncto; poi~.como 
eln postUI'.a.s, c niio (Juiz mandar ci·tl'egnl-o, ~abem 0'; noures,rll'put.r!dos, aclHH!ü d0bnixo 
\;isto como esta lei uemanUa.\"H de sa~ccão. 'do ~Ionle-Serrate. 

A caqv1l'a, então, ele novo fez o seu pedido, Dt~VO tnmoet..'l recordar a~) (lebre deputado. 
Cumpro clizel: ao nobre dcput:Hlo que irn- que no Cnbatà0, e lJleRrtlO na estr<Ída antiga 

pUf,'nolt o projecto, quo, dc::;rlc qne ~:~s_~tI'O- desta ca pital para Sankl~, ha OUtro8 ran
.Vai-; deixúruo de prOClli'tll' a cidade (ID Sfllltos, Ch03 da provincia, que estão so perdendo 
liDOU (';:::.1"Ol'ane11O em completo ahandono; completamentfJ ... 
tcr-sc-h ia perdido tocla a 1:elha c madeil'fl- I, O fll~, P. Vrcl<:N'l'E :~E' exacto, 
rncnto, se porventura fi, (:n.mara. munieipal; O SR, SCIPIÃO :-Aprecio muito-a confir
nrre t.iycsse atô hoj(~ cnirlaflo dos seus 1'0- j mação lh nobre deputado, que é procurador 
paros, ' : fiscal. 

Este rancho pouco yale" c cu cntetHlo que \ ... as ffi:\deiras estão apOfll'8Cendo, ~s t.e~ 
,1. asse1l1bléa, con.c~dendo-o, como vatrirno:alo Ilhas, ql~0bra?j083, e perg~lnt~) pu: quaes 
da. rnmara mUlllclpal, nnuto maIS luera. do j as providenCla!-"l que él prOV1llCln,tem dado ~ 
que ~e rnandal'qursoja arrernatado em hasta I' O sn, AnUANCrIES :-Püís nuto:ise~RIJ o go~ 
publIca, I verno a, vendel,os, 

A casa, cstal'Ít lcmbracln. ele que, lta dous iO SIl. SCIPIÃü :-MaR qu~m os eomprará ~ 
annoB, aprc~cntci em uma da:.; diRposiçoes 1 S:JnhoreR, a nOS8~ ecooemia llno hlt de ir 
provi~orias'Hmaant.orisa~:ão ~o g-oycrno parn. i a esse ponto t:;o exageradn; ella eRtá nu 
mandfLt' vender nnla casal, aliús muito boa: ,{-li reflexüo das leis que fOi.'rnulül'r!"Hs nesta 
Alcxandre Gomes de :l\lirand:l, ou <1 quem , ca~f\. 
nlclhor~.3 condicõo;s ofCel'e('c~sc, lkcorrôrEo El·L~ i-jredio, quo a c:amnra da cjdi~de de .. 
dn::::: annos sem qlle appnl'Ccr,f;~e comprn- i Santo~1 pede qtu~ ~eja, encorpor[ldo ao &eu 
Llo!'; o anno passado, inelnindo- eu na lei do! patrimo:do, ê d(~ um valor diminuto; ti. pro· 
ol'qamento u.mesma diRposi(~ito, o SI'. conse-! vinda nada perde. porque h:l muito que está 
lheil'o Pinto Lima, n. pedido men;"~'jnandl)u: elle: em n.bandono\ e como já disse, tc.ia ddf~ 
8uJeital-aa avalja.~:üo, Esta. cus:). é g'l'andc, i abado a nilo· serem os Cllidado~ qn~ fI. rnes
ftssobrndn.dn, fot'I'uda c assoalhada. (,)un,nto! ma caffiura tatu emprGga~lo p~!'a a Sllil con~ 

'julga a a::::.semblóa quo fO~8e a :~ua t-l.valia\iío'!: Rervnç50, dc.~de que foi ci!" d'3bu','-!a pd~)8 
Ahi veio o j·ulz HlunieimLL n DI'OClll':Hlor: trorlclrc;"~ ;~tó hüJ';~. , ~'. 

f:s"~J o ("o",'vao (' (\()(l" ",',I"'lu'o,'e-' ,'c o· ')('1 c-, i,'~,) Ó ('ort', c 'o i"-'( ,)"1,, 1 1",10 n ",-'H_,' "~' ' , ,~".{, ';'), ,>' \. '~I~'\.,·l"'_'J·' l" '.",,;" \\..1,." ',,'~ 

pr('dio foi avaliado por :3QOSOOO! Esbt'nVí}.lia-: camnra rode tin"i.!' d01!e tlguinas \"rli~tt'gcn~, 
~;ão, seguramente, nüo cllq;ni'ü1.11ftI'H as cu!=;-' desdn q~,1j I) rnandn prcp,:rili, convenicnto-
tns,sc pOl'ycntta'a tl\"t~~SC~Jrl (k c(1)l'nJ-a~. ; múnt8 :l?r:\ rd:lg'x!,O, nflm de servil' para 

() SR, AUHA::\CHES dú um apR:'tr:, . : doposito !l(~ ~1Ut i porgunto: por IJ!1t'3 ha d(: 
OS '" c',"II'I'O '-O .J)","r1,,'o (",t,,\·c <I"i\(:"(""\ (,.;:\ ... ',';;;<:nn,hl{':l. r, P0':ir-"«' " '-;:l',t,c,f""'~/~r ,') pe_ ,_ '. ',,' ,... • ",."_,.-,.",, - , __ " ,_"." _J ' .. ", '--l~· ,_ ,_ .• ' ,,-,,, ... 1.,; ~ 

dopor:?uitotürnp0110s pCl'!odicos de Santos, dido (~aq:~ellil. c?r~(:rn '? 
mas nao houve qnem qUlzCS~D ftl'l'cmahll'; Ac.;~·l!n, ~;;'. prCSI(;pnt(:~, (~rn vi ... t.a daR ·rn
a po nas ap l'C!=icn t.on -se o SI', A lc:xan d 1'e n ames zõ ~~f, q!; f; \' ~~ rdl o d e c;; p t, n ri c r, vn t o (;.) D tl'a a 
(le i\lirandn, porouc InOl':tva no CllhHtão. erI!{'~r!dll f1 cm favo!' do pi'ojl3eto. 
" ];:"!vo dizor (pie n camar1:1 Illunieil)al de (O RI'. P. Vicente ~;f'onnndou um dlficllrso, 
:-:-Inntosnüo póde fazer C:-3sa deSpCí'Al; cUa tC-'lTI qqe não l'ccebemas.) 
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reflClU 

, ' 
I'I'U;t-\-

:,.)'-" ' ". . J • ')'lr" " --J""C(I"<;:~"'" ri" \-,l'Oi(-'('t,) }. , .... 11" .• t.',/. "0_'"'_ 

que remo"~ p.jgllmn.·~ ('\doirn.:~ ;_'1,) !1.-ill':t:ir:t:< , ' ' !t'traH (.c nl'lA para. outro'" lJa;rI'ot';' no;-; -"1)' ...• , 

niejpiof-> dll Jneat;d,y /1 P:~ri\hybl1nn. 
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PI 'f J'" ~ J"~:,t',(l pr(l.l'~('·-·) I'f'.tra ctn. '-\ ÜI;:':(~U'I:'{U e e 
~('f(J '-:t~b<ltl~ a.pnrc\·atl'1. 

"nl'('l'l~nT' ~," 'I\"'O-("-''''''~(, • L\ • l , .< •.. ' 1 I, ,,_ -i ~Ilc,h~ __ 

Entra em 2:' d;~(:(l~"ÔO n project.c· ri. 'Hi dd 
IH!no paf,sndo, qlle elêva :i cnte<;orj!" ,i1~ Crú 

g.·IIeZlll, n capelh d3 l';os8,a H~nb(H!, Ül Pie
dada de I\!,lto Gros;;o\- ter1l!C1 de 13'lUI:-;I~~':. 

E' apoin.df\ e entra e.)njn:lct:!lIwnt:~ em (\i~· 
cussão, a ~eguirlt(! , ' 

. 1':\[ E~DA 

«OH'erccl) CO'tlO emondll. o , 
deste nona,-'U, Pombo.» 

POSTURAS 

"l:-");"'-'~':) t-,·I,) ........ 

São approvadas em la c\is;:r;'~.5â() 
n. 25 de (>l8~·Bj'ailca, e:n '2" 1',:;; dn u. 
:~, Jo~ú dos Campos, e t-:m ~j) a~ de n, 
Taubaté. 

B~JPHE3TI11f) ?ilJ1\lC!PAL 
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E' llpprova;~oem 3a {ji~C!ls:-f:o () P!'i)j\;cln 
n. 3J e ernC:lndn5, que ailtor;~!. a rn:rnn:1. da 
(~rtpití11 e outras fi eont.rahi·fel!i c:npr,;dim'1:. 

DIVIS,\S 
g' npprovQch em P di<1c!,l.;;;sfir) n pr(l.i;~d0 

n. 20 deste anno. oue fi;..::) :n;/djviB~H i~;ltre , 
iI":I p:-\J'ochi~s de !tap ltininga. 
Gtl'tl'p.hy. 

e ;:;. .Tu fi a 

INCO)1PA'i'lnrr.IJ)ADE:; li: APOS1~~'TAD]BI.l\S 

Entr~ I'm la di5lCUS8?í.O O piOjt'-ct:'l n. 12 
desto anTlO, qoe e:.,taIJO!ec~ iacDmpalibiJi
dado entre emprego::; proviI:cLH~H e g~~r,1.os, 
p. tr&~a :-dgHmas regr.::', p:l':a a ;~p]~;en~1-l.
I ' (.orla. 

'I-I:' . j . n ')01,1\ o. , , 

gl.linte 
"0° ['O f' "'J. r, rn 

HEQC IM' 1 '11 E:\ '1'0 

o I~'~ _. 
'ou 

«(H,(FIP('iro (1',1e o nro!el't.v ~H'I'a r,lü,elLidn á ." . rornmi:;~5.·) di' (~nn:;t1tl1igfl0 8 .i!\!~tj(~~-. p:nn :r;-
(crnôr pal'~C8r li. re:-<peitn.-Ab}'anc!tt:s.)) 

.1_. :\;:;~. i~e:rí!:?''\Iãih~N: --Sr. presidnlt('. :!:> 

tendo que fi ('o;ulOiss:l0 do constitui~Jt,) (~ 
-in:,t;c:>~ Il:.t:lp.. tem Olle \'(;;- (!01:1 o 'I]:-~).i~~('t·). 
" - . 
por J~ ... i) 

tlll'jon ~I 
() '''' ~, . 
O ~H.. 

fl il G , ( \ ; '., '", <.;; "'-", .". L"" ',;'- , 

el1eC!'!'fl., • 
) ., ', .... ' ',"', .. \ t "I" , ,Bl,.-\?\CIH,,:> ,- : ti : .. ('.(.~; 

1" 1"""";-• J ~ • _ " 

, 
!la dU-"'id!t 

gurnE!. ;-obl'f! a ~"IHI. eon:;titu~í()n'dHb:l,> .. 
, () ~m. P. fi.. I. \' i';;::' : \'- A po i ;'Hl () . 

I') "R l}r .... ':Q\·!',! .. ,.. 1',1 ,1'1\'; I·' "ol,~" ',), " • .. j .. ,~ .. L "~ .-.... ",_ , .. ,',. ,,, 

f:ua,GGnVeniDiH.'i:J, :'10bre ri 8U(l ntilida'J,,:. 

( 'I' ~ 1 ",' U J lU a:.ti, lic~') 
, 

v (',\ U 

""'1"'" ~" '"""" 0,,"',1- - C",",\\i<:.;~,O· o ' ;:., ", .. ",.." ".. '." " •..... _.~" . pr(lJ~eto 
co'np!'dl~~tidQ id(:a~ <:l:HHS e lItGiR. 

PI\lnnn:!!,::1;-lo-'me peli). nt.iiidade :.il) pn-
, ' 'I ' ' jr:do. r..eeltnüdo qlla~lj to. ,:~ j~~ ~.lr:;~ (,t:->pn· 
, , !' , "I ""()'''l t'l' -, .. ,., ,'-'''''''fl'-~'('',', ,',{l- '. '1 ('~:,n'''l ,','" .li; l .... ,"''''''', ' ..• _, ...... .1.! .-Il"'",;t, 

COBV(".lii"onte:.;, 1:],1'_\ p"':,t~:il ser vbvid'L)~ (~e,,:u 
","""',"','" ,")'."".'!'.,,,, "",8' "tr"l'{\r"~:'''I' p.--,., "',\")','1', .~ " ... , .• ,'-'>J_II." -J '._"''''''y.'- ~, .•.. "') I 

'" Á,' """ .,,,.,, r) ," LI ,I. "~"-:>'" • 

Enc,)!ltl'l) HnS!C pi'dj':!Üt q tlma Il:.:i(~i\·;r:~',un
"":-, ,' .. ,-, ... ::., "',"(' ,', "'\\'1 r."".~" r1,"1,'·;."','\'I',I""I" ', ... , .'- .... , H· .•.. "~ ." "" ". ,~.~ " .. ~. _, 

qa~~ ti:!)) F;r1h~") (,.~\ .... a_d!iHf'."\ Crnpl'€g-a ,0:-:, que 
i'o\'i;,:~1 ('mr\l'f.~:~",h'1 fI'."Jí/{I. fide soU i.~m i'eginH'B 
',I,;,"!~,,','<:"'" ~..;,',,;",,,, r-,"·· ... "") I)"""·'l'a.,~·)~ (""".,("O! (I 'I" , .,11 .. · .. '_1.":- '-." >I.r.- ''''~'~,''~'' ,'" 
:!etil:ll;'(i,~n~'~' ::c.:~n,n!,l:)\) c::n0t .. ',t!,(; ... rlrOVlf)~ 
, ';','"'' !') ;"'-':P":',1 "'''('An'I",'''> <"", """\';a ,1,1',"0 ' .. ,'" • '. l .... ..; .. ". ,. ,,, .. < ,,' ~.' ~lÓ<."~,,, .' 

"
",' r"':"'~ '.\'~ ~ll"~ (';'~",)I.'icê':es '''')' S('r'" '","í_ " .'.n' ... '", ,., .". v.,.,, __ 'U _. ". - ., \ ,',j. 1 • ~ _ • 

""";"1"" , .. "", r,"_~I'" ,I~' ""." ,-'1"(1 '",",),"<'! • ,':, .... !-l .... ,.! .. -""""-- .. ',.,.) ..... , .. "."\,,,-'_i _ 

q:l(~ ;\d,'~:O\1, fi().)jdn a (~~~tu.( ('ffq)f('~;·"tdo~ o 
(~;\','ito rl? op<.:;'io. Foi :cnn!n"!pok ur:')', miti-
"'· .. ·'C;;l '''~-'' "~t,, ,("',,'0",,,,(, ,·,,-,,"0""1"0' <';"-1'" .,;, .,~"., ,,-',lI ... ", _., ó" ;.;'<, .i "'i' '., I '-~." 

algnrü íi:C.fi) ('qitit;\tiv>l, t1ld::-..viu. f'í,>,Ji:: tl~r 

'
''r, C""··I·'''-",'' -~u-'i '""" "'''''''':'0"1 (-,"'1' "'",, fi "" .. ". _I' .-'" '~. ,I \ .\ .... i .. t" {;., _,,,:. ,.' \.,,:,\.:,v, 

por ".Ilrto nd~ \'l~:t:IS dn i!!UBttn ~ll!LH do 
pr0jccto. 

O :'H. F. , I \. '.''-~ L'\ . • ' ... '-" 
. _\ '~C ,it.,,,),,,,, , .".\.. '.'~ '-'.v.' 

(l[tlf~n,la n'~~:;:.c ~~~~,tido. 

O 13 [" 'I' j'''l'V'I'I'c'' 1', r""~ ~.'.. ~.i.~ '. J ) '.;:'J • - ~', .t"-":·, 11Ch~ ndo 
"I ' ' , ut-1JI( :-!il" ll{) pr(T~l:t.n, (;flU:'nd.~)' elltretHHt,o 

t:!Fl e!Jn ni\o don~ ur :p)ulicacão ao;; ~rnIH(~-. . . ~ ~ 

i~-;-:d,):-; n'.i{~ :;;'!i'1.l{:11~J;i:) (~n;"reg:O~1 ;-;J~t;lalm(m-, , . , . . 
ti'), PQr(iiF~ i:~t<l H:::i~l dar um!!. tal on qna! 
retro;\cti"'ilhdo f'.:) preCGit'1 dt~ uma lei filiá .. 
nUl e mora\L~!ld Hft n() {:omplt~xo :h ~'lH'd 
vistn,~. 

,\,,1',',) "'I" "", ... l/·",,)t- o~· "IDn-,")'''' ')1", nr"" ~.... '-í ,'. ",.l·' '-'. ,t,: >!>_ ~ J,' ';.:.«.U.~, ~ 

vii1cil-l.e~3 nv.--1 ckv:}ln flÜCUmnial' empn'gnli 
1!,erd:e~. e nlJnl O~ ~'m?!·egr.dl);'; g'eracR devem 
a(H~ur:lI11ai" os el!1p:'egos provine>iac8. 

O S~L AB1~AT\CH!.<:li :-~Ia.s {-;;s empr~gadn:; 
:-l~)(!~nntRd{n\ 't 

'O s:-~. BE:\"EVII"IES: -- N:io podem l_nem 
'j'" ' I ' nQ'i'r-nl, 1, V!'l'\.ade que (~(H.lSI( W anUI)-S~ os 

fa(~to?, tlcste pelz de nbusos ehronicJG, nHst<l 
pni/. (;e r..poscntad:}!":as P,1I' favul·, .. , ha I~m .. 
f'!'eg-,'ldoB aposcrlt.ados qLW podem liiIldn 
pl'f'.St.fl.i':-fW fiO serviço pnlJlieoJ 

O SH. 'P. ALV!~S :-·Ap)iado, 
O SI{, BENgVIDK~ :-••• porótn, nó':, ('orr:'l) 

Icgisladorí:J!3. devemo::; tomar ~-1S Cousa:3 jOffio 

díWenl S2f o nlln::~a partinl1o:4 de ~\hl1:-\os. 
P2!O di~'cít(l rr'.)virlciul e pelo dil"eiL:) gerHt 

~'ô rÓ1<-l ~:!!' a p()~;eilLH1() o 'cmp!'I'g':Hlo q ni~ 
w-,ht imI)'}:-!'<ibi!iLl:lo de eontinuflr U Bcnir. 

O 1, \ <\' , "li ' "VI:'" j'o··\r-.--' .~. • ... "., .--~' ) ,1 .... .;,v. 
O ~n. BE)iEV1!l~'::S:- 0,:1, se o indlvi,joo 

f'.:SUl, iÍÍ!pi)~~sib!!i~".dl) de servil' o emprego 
;~er:d, .'HDb?m '; c . ..;tá, pa!':! o ompl'evo pfi14 

!./l\!cia! ; iit·) ó ín;>lnti;~;t:lVd : pOl't,1'ntO a r~l}-
010ae.'1,) d8~,!~r. individuo em tae~ circo :n~·ta:1-

f (!,1<-l!-1 '(; n. c\)rdirmu,~}io dn. injnRliç:\ d:\ a~o
fGntrd1oria. PlH' l"'f0 dig'o qnc al~l!o e~t.;l 
" I' j I pi()Jt~et'l) morp...:sa~ 1)1', pGrqu~ fH'.n)l o 
rnvo['iL!;;['üO c com R'cmrrcgocf;'CI::, qu" {. 11 
!l,a nin dl~~te pai'/.. 

Al(~rn ele ~er (! Fi "c' um pl'Pj(lCt0 e0n'.'eniento 

, 
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I' ,!)Orr,ii~.;ad0r, plJrquo r,caba com () eiean~O su. B;;:l\E\"lDE3:-Vou dizer. 
d,dn de 5<'1 Il');r:ear para nornf'; empreg-os a O SU. F. ALV1~S :-Tcrn de pel'C'.orl'cl' flS 

individu(js já r.posentado~ por incap8tld:<.de I esp_olas (Ia.pt'ovincia. 
d,~ prcf;:;ar :i\ai" f.Ci'VJÇO?, f,ind:, t:)(n Ilm~ 1 O SR. BE:-,EVIDES :-0 inspcctol' gCl'fll da 
hondadn publica, porq~u~ eu llfll1 PO~$;) cüm-: ínstnlCç:lO publica não pódc SOl' um lente, 
jlrehCf!r;"~r qne nO) cmp:'(',,;;!do j,l v(:lho ou \ nem professol' de p'rcparat.ol'ios da faculdadn 
eflIlçuln, irnprQ~tlivt~i pnr,l eon7in'19.r ~ pr0',~- i de dil'cito; e Bcnão\ qnc!'o que o nobre depu
t:>l' "p!'','içJ:-'I em ll:n <:'.mprcgo g'cra.l, d(~l)Qi~,,: taclo me diga como ha de ci ínspector da 
(j,>, ,,'in.tr': e t:,Hlt?9 n.nnO::i dl!,ex(!rdcio, po.;;~':.a.1 instl:u~~(;10 pnblicfl., sendo professor onlente, 
l"r (I \,j;':;Oi" md!SpellSavd, par::l.,bern ~p-rv;r I prcslll![' eXftmCE; dos candIdatos ao professo
nmpmpre{:o prl)vin;~id. ~'.~:;~te C:1~,O o :'<':rvi .. : rado em occasiao em que c3teja occupll,do 
(}0 prnvineÍnj tem di) B," ~:'l.el·Hh)l:d:!. . em ado:; nu cxn,me:-.; nafrtculdade de direito '! 

N:lo desconhc(:o quo possa haver c:;(~cp~i'i,o, i (~~LC~rQ qao o nobre deputado me diga como 
qne alg'uns t:mprr,gados aposentndo.c.; em ha ele o inspector gr.ral (ln. instl'llCção pu·, 
ce!'\o~ nrrrpri'gm-; p0~~:-:.:10 estaI' nH~ 0fJlhli(;ões hlimt dlll' auta 11:-1. frtenldadc, pOi.' exemplo, 
de: ninda bem sprdl' e desenJ.pcni"tnj' os dcve- das U ,'~s 11 hOI'as da, mrtnhfi., e estar ás 9 em 
lOS de úlltl'O~; disto temos nJg'uns ex('mplu:~. stln l'cpa:·ti~~o, (:0010 deve estar, mCf'mo para 
!':nt!'etll nto is;:o ])rOl~l~dc dn, falta de rigor rm cl2.l" exnmplo a seus cmpl'cgaclos '! Quero q1..lP 
npo:wnta,rlol'in .. \"flo se pôde, porém, negar o nobrr.~ depuLndo me diga como Íln. de esse 
(lue, ell1 rig'or de di;Tit:o, o empregauo apn- runc~ion:lrio percorrer as aulas da 'provincin. 
:"cntado f,rl11 a pI'cEmmp(:-ilo de inc;:tpacidaJe ~ ql1l\udo o presidente da pl'ovil1cia~, determi
jUl'jrlicn.; 0 cu digo ainda mais qau um go-: tIar, c o governo geral lhe ncg,ne licenq\l 
.\'C!·~() n~ornlis~{~o n~To n?me:~ um \ t'~:1~1~f't2:1~.rlO i pal'a.~lci::.al' sl:,a ~~adcinl. ~~~ l~,I'ofc~&Or ~~ lente 't 
.l.posentMlo, p"tqne Uh1:l. bl nO,JL,H.,W c· a· OSH,conrn.:" .. -~~lle ,,~ ,lpalaal!nncn. ... 
r'O!1flr.rnll:l(:~i.O (la r..posenbll1uri,l. 'O sr, .. \BRA:\CIIES :---0 inspeetol', geral da 

O ;-.m. AurU.::\ClIES :-~.;;c ri. nomca\~0.o \': gc-: instt'uer;iIo pnblicn, eorn () ordcnrtdo actuêtl 
ruI, que tem fi. pl'esiu()llci,n·eom isso '! 11:1. de ir ú FnU1CR, ! 

O Si1- BE:\EVlfl!·:S :-. 'I'Cl1l 1 porque deve: O su, Dg::\!::vrDr::s·-O l'cg'nlrtmcnto lhe im-
lmver nma. certa harmonia no machinisYl1o! põe 0\11..:\-('[' de prrr~OiT81' os di~tl'ictos littel'a
g-ei'nl c provincinl; as p,'ovineias fa.zeru pal'tn i rios da. 111'OYinci<1. quando julp::ll' convenien~ 
do Inq)í'l'Ío. lrma tni nomea(:;t~ feita pulo g-()~ : te. E' um~. atÜ'ibl1içüo quo rlle tem c que () 
i"CI'110 pl'()vin~ial Ó o (;O~'PO ck dclicto do {,.'-;.~: governo da pl'ovineia peide ordenar-lhe que 
(~nnclali) pratIcado pelo guVtwno g'!)l'td) elo: eumpl'a. 
mesrno modo qnc 1:1. nomcaçfio rt~jtn. pelo g-o-: O insjir:dol', para obedeeci' ao prcsidcnt(' 
,"erno g'!~r:'Jl (: mn corpo (H- dolido elo e;;;:(:an-: da provincia, pt'ccislt de licenç.a do minic.:;tro 
dalo prat.icfl,do pl'lo gOYl'!'n3 pl'oYhcial. ,elo Impolia, O\'n, rmpponluv o nobre deputa-

E' verdade quP e3talllos danda fl.pos(~~lta··; do flue o rninl::;tro noga-lhc f1.1iccnç:a ... , 
dOi'I,n, a todo o lllU1Hl0 por 1'<11701': apo.::;enta-: Ha, pOl'btuto, incomp<l,tihjlid~lde wltural, 
mos eo1l0d,ot"c:.; e ~dminist.!'tHlof()f; de ban'ci- I allirn di'\. incompntibilidndc de f[teto, isto {!, 
]'ns COln dr% anuos. rk ~DryiQo:. e qllmn ~~1hü: (1;1. impossihilidade c!e (~'XC:·r.01' l'eg'ularmcntc: 
.'-~C a/(! (~nm melFos! 1i:stamo8 fa.'l.c;HW disto L n~, r.lmrs ('llncc:ócs. Por isso digo Clt, qlW, sr.~ 
llma qur.stao de hvo,'()s; 111:1:;;; OH clItenuo que i n'nndo a natureza das C01!c.:;a:3, 1m iucompn.
('stc~ fados f:.ao UI1111 <1.hPl'l'ftl:,;lO! ": tibiliebHln cntro o Dmprc~go 'geral c provin-

Quando se '{'lpOS(~nt:l lún ernpL'0[t<ldo , a; eiul ;nü,D pôde tUll nmpl;egado geral ou pl'O
)ll'esnml}eão lln dil"f,ito (~ one elle ('SUL i111- i vineinl r:.nosent:1clo seI' nomeado patH. outro , ,. -, " 

possibilitado de f:;Ci'Vll',l'. nes~c e'.lSQ n0.o pr;de: nrnpl'cgo, porque fl. npo.'"Jentadol'ifl..ljnB",o é um 
p:\.prCC1' Cjlln.lqUCl' ouho empl'ego: e 11m go-! favor, lli\~l (~ urna pensào; ellrt. d:í~sc em vil'
Yorno mornJis<l.do não püd(~ crnprrg':ll-o, pOI'- tnda de lei quanrlo o ern!?i'cgado está iIJha·-
qa0 Ó n (:ondemH~\.;;io d,), ,npo:,:,cilt,ndol."i",v, 1Jilitauo_ . ' ~ 

POi' este lfldo~ pois, aeho o pl'Ojrrto mnito E' yertlndc que nós temos .frito o cont.l':l-
rnOl'~llisíldot' e eonvcnicnte, rio; ma;; óporqne esh" (: o raiz do~; abuf;os, 

Qnfinto :~L accll!nuh1\fí~ do rrnp,'cgmi ger:l:'s (), pOI' conscqnnnela, o::; ft'l\~tos nau s('~'v('m df' 
~ pl'ovinciaw;, julgo eOTI\"eninntc it r~:'uhibi"'l <tl'g'umeJl~,o. 
\;8,0 feitn. no projrd,o \) jUf.;tifiea\"el :lo cxecp-; Soto, po d'll1 1 no l):,ojerto lIrn clcrí"':ito, qtH' 
(~:10 feita Fr t'n.Y01' rll)~ elppl'egados de f:tZenri,l,,: é o dI' impôi' e::;te ·']'e,gimon novo nos (,!Ilpl'~j,· 
r'uja CRIF1C'.idad.c (.~, por aCí"irn dizer, id('nt1e:1..: g'ildos rp.w já l'stã.o nomeado,:::, (' a pstr· 1'0:'->
rm ll.llll.log'a, sr:õJ.do ('onH'n;('::t:~ mnitil.'-': Yf~Z'2:";, peito hei df) opportuname!lt.c Om~l'el:(,t· urna 
n ul11ccrli,n1çfi.o de clou~; c:mpl'cp-()S no nle'~IlJD, emrnda: lJara que fi lei tellll1, appli(~a~ClO R()
individll0 pnnt. so ;tpro\'8ii,:n a nptidi"((), VI~t(); n)(')J1t,(~ p:ti-:·l. o j·nturo: pni"luP i no CO:ltl':11'Ín, 
(!nl~ mio h<1. irH',)mli:J.tibilíd:u10 c.k' füC"t:o no (h1.,v:l-se um:1. bloH qll,d H:.troactivicbHle,.o 
I'X(_:l'eÍc:io dr. ... -:ta,~ ftll}(~(,:()e:;:_ ' q\.w f: contI':t no.; p'.'inr:ipio:,;:, ctn (lil'eito. 

O SR. [..l_ ,rJ(Ji,;:'"j'Jo;:~---l\íd(' :1t'? 1l(1\'(~1' C:Orl- () Sll. F. :\Lv!~s:-D l>l'oject.o niio tenl em 
\"l'níí'IWin, . y.lsbt pür.,:,.nl1!tl;dndn. . 

O ~n, .Alm.\.~Cl-IE:-:;"- (11w irll:oTJ1pil.tib~li~ I () :;tt .. BS:\E\"Jnr·::-:; : .~~ Sem dllvüln., el'ch 
dadc lIa em um lpnip :;;r;r insped:or S"ci'fll da: piamente que o nobre Llr'putado teve em vifjta 

.• ln~tt'IWtfí.n publica '; : unicrtnwlItp as l'om .. ·eniencias do scryiço pu·· 
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blico. ;cleio .mesmo quP, reconhecendo q~e a I ou mo~ificndo!'as, respeitando fi idéa capital 
applrcacão lrtteral e conse(luente do pr0.lcc- do proJecto, . 
to era rIgorosa demais, veio' com a mitiga- O SI', (·'el'reira JUve;;:- Julgo q'""i 
cão do direito de opçüo; ma" esse direito ioutil, sr, pre<idente, 8 discus.õo sobre o 
incsmo me parece nm certo constrangimento, requerimento que pede o parecer da eommis
'P~rque quando o cmpr?gado ~oi nomeado, o sao de con~tituiçã()" justiç", a respeito deste 
fOI debaIXO dc um rcglmen dlvel'sn deste, c proJecto, 
por conscquencia temum tal ou qual direito A commissão de coostituição e justiça, 
adquirido nO}- conscrYação do estado ela lcgis-' da qual sou um dos membros, d"ve inter
la cão existente, por seu parecer sobre a constitucionalidade 

Bem sei que a doutrinado nobre deputado· dos project,cs, e não sobre sua utilict~de (\ 
é cscudada por Vi.yion e outros escriptores conveniellcm; deve visar as questãe, aft'e
de direito administrativo, que dizem que' atas ao seu conhecimento, sob o ponto res
nüo ba retl'oaetividade quanto ás leis regu- tricto de justiça e constitucionalidade, e sob 
ladoras dos direitos de empregados publicos, o ponto restricto de direito; c, no C:lSO pre
porque o empregado quando é nomeado, su- sente, fómente poderia inve"ltigll r se este 
jeita-se implicitamente a todo o regimen que projecto contém principios de retrouctivida
fór alterado, Mas cu entendo que, sem des- ele em relação aos empregados que actual
conhecer o direito que tem o poder compe- menteestão "ccumulando empregoR, quel' de 
ente para alterar o rcgimcn existente em DSLllreZ1. geral, quer de nature1.'l provin
relação aos empregados publipos, 6 COllV8- cinl, e aposentados exercendo empregos no
niente que o poder publico em·suas leis mos' vos '. Mas, q ua n to fi este pon t,), BC! declaro 
tre-se moderado e que a.ttenda aos habitos desde já que o projecto não tem fim p~sso.l; 
fOl'mados, ás posiç;ôes adq~iridas pelo em- i e. nem o formulei com vist,," ao offeoder 
pregado sob o rcgllnen eXIstente 'lO tempo, dtreitos adqutrldos, ' 
de sna nomeaç;fto, Creio. mesmo que ha um i O nobre deputado residente na capital, 
'luasi contrato entre onomcndoe {\ governo, 1I que faUou bri1h"nt.elIl~tLte e sustent~ o pro
visto que a llomcu0ão c o cxcrcicio do em- Jecto melhor do que ,cu poderia fazer (,Otn 

Jlrego dá direitos ao mnprega,lo P"l'ft vivor! minhas debeis forças, declarou que em 2" 
dentro de certa esphera legal. f di8CII8são oifereceria emendá. no sentido 

Portanto, altenll'!l situaeão jurictü,a, filha i de fozer de.sappnrecer" ret,oüctivirlade 
desta ol'dem' de causas, é fedI' dif<,itos nd-I em relaçiio ,"os empregad<l" que se .chão em 
qttiridos até certo ponto, • .ltllaçllo juridica ditYerente d.quella que o 

Salva, pOI'tanto, esta limitação, eu aceito o' projecto tem pai' fim crcar; emenda. que 
projecto do illustre deputado, porque crcio. estou prompto a aceitar, . 
que é de utilidade publica e muito ll1oralisa- i R:econh"ço, sr. presidente, que () 'princi
dor f-lln suas conscqucllcins.Acho mesmo! pio da. retrohctidaue é UlDa Jnn.ximll cons M 

flue este projccto é uma fl'ucta de tempo, j titucional que deve ser ~Agrad!l em paiz 
porém frueta que ]ln.O rlcvia.. ser phmtadn i livre; ml\~ tambem rcconhéço. ermo o DO· 
pelo nobre deputado, Jnas pOl' Inim. . : bre dopHtadu, estrib~dl) na opinião dA ~,bl\-
, O Sit. F. ALVES :·-nfas porque raúio'! i iif':al:.os e:ocriptores de direito admiDiRtra~ 

O su. BENEVIDER :-Vol'que o nobre depu- ! tivo. que perant,e eSSt~ direito eSBe~ princi
t.ado é govcl'nista e cu sou opposidonista" ! piof\. <.ju':! contúrn vHrdade~ gerao<i de direi·· 

O SR. F. AI.YES '-~ão sou nem tl1mt 11em I to !-ãu rnodifier\(io~. e modificadós. porque o 
mitra CQusa. : interBRB6 publico ,'iev(~ modificar e modifica 

O SR. BENg'i'IDHS :-Em todo o easo o llO-] regra~, qtj{~ têm por nmsimplesrnent.e o in .. 
brc deputado vem eaminhando para ll1im, e! terp.t,l.se individnal. 
r,u -vou; ca!1linhand? pal'l1~;ellc eo~ ,todo o i I~otretal1to estou prompt'J. c~',mú disse. ft 

ent,husutsmo, c por ISSO aceIto Rua::; Iduas. i aCOitar tJ,g cmendR'3 do nobre deputado, pdr-
O SIto ~~'. ALVES :-Obriga~o, agradeço mtlÍ.! qne. julgo ~que o Irgislador deve collocnr·8~ 

to o vuhoso concurso do nOOfe dcputado. i em uma ~itu~çno elevada. de modo a Di\o 
O SR, Bmmvrm:s:- Adro que o defeito i visar perRoIl,lidades, . 

grande desta sociedade é a ecnt1'3lisaç:ão'c a; E' verdade que, do modl' por qut:J ostá re
empregocl'ueia, e a causa do nosso ahat.imento, i digido o' projecto, os .lctUHfH; em oreg!:ldo::t, 
Ó a ausencia do espirito publico. :\csto paiz i que accumulão emprego~, iolotfrerião em fleB~ 
o governo é t.udo, porque o govm'no póde i intereSSf~s; Illas t~rnbem é certo'r;ue o ~er· 
t.udo! Todo o munuo quer viycr dos (~Ofl'eH! Vic,;0 publico melboraria, porquanto, 1Ilém 
publ~cos, tooo o mundo quer ser (~mpregado! da d!~posiç;ão contida no projecto, terá por 
publrco! Por eOllsequenciu, tudo quanto f,;r f flm a cODsagraçiio de um principio mOl'"Ii· 
cercear o uircito de ser empregado publi(~o,! Nador, como ° nobre deputado muito bern o 
deve ser adaptado como 11111 el"m'mto <ir l'C- i demonstrou, ,cl'e.condo que n ae.cumulaçãlJ 
genera~:ão social. ': de empregos é sempre nociva ao serviço pu-, 

Eu, p<?rtanto, ainda por esta ra:úio, votO! blico, o nunca em SP.1l henetlcio, corno pre
pelo pl'0JecLo, e na 2" discussão ajll'csçntal'ei ~ tendeu demonstrar o Dobre 11eputndo r6Bi· 
a~gum~s ... emendas suppressiy~s de alg:umas I dente em Guaratingoetá. 
dl~pO~l~,UCR quP me lHll'ecr-lP. lnrOnYf':nwlltes: A aC(}llffiuJSt;,'âo de empregos traz corno 
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consequencic, '1110 em >:"r .. 1 nã,) .rlO "lles : Sr. prcsid(wt,6,. O honradu Il'embru qu.,· 
bem 8crvj~os. porque, f::e.rnllitllS v;>ze.~o em· i irnpuguvll (I projecto. Autor do reque .. j· 
pregado nao póde cU.nprJr com "x"etldAo O' i mento. apresentou-no. uro argumento que 
deveres de um. mllilO meno.' ,o podrrá de I' não 6eh,) muito ,"zoavel. e até o considero. 
dous 0\1 Ire.. , permitla·me que lhe diga. absu~do.' o no-

O , suo ABltANCllES; ,- Eu me referi .osl bro deputado disse que na class ,) dosem-
aposentados. , I pregado •• posentp.do" é que se encontra 

O SIL F. ALVES ;-0 nobre deputado. de· maior caracid"d~, melhor l'es.081! 
fendrnG" a , ~cc~lllulaçilo d~ emp",g?"alé ! O nobre deputadd sabo perfeitamente que 
conJ'art'.o pllnclplO ecunorlllco da dlvlsno do , par. J .posentad'lrin s(ia exigidas dus. con
~ra alho. qunnto n'alR dividido c separado I dicõe.legac< isto é. o tempo marcado p"h 
~ o t:ab.!hu, tnnto melhor é felt". . ' lei e a incap.,cldade p.", , continuação do 
; Dls"" o .nobre .• deputado que esta ÚI>pO- exercicio do cargo. Ora, como é qne entre 

•. ção do plOlectoconerosa aos cofreR publt, .queJle. que, Hlem d. liqlli'!ncão do tempo, 
coso porq~,e a accll,:,~laQ~o tlr' a razão de! têm umn incapacidade justifiéada, declarll:
ser da mSlQr retrJ~u~çao que. prOVlnCla de· da não ,ó pp,l~ sentença do puder judiciario, 
ven: conceder aos r.mpregados: porquanto como por acto do po1er ndministrativo, é 
este., podenio Accumular os empregado" .que hn~p,m0~ de encontrar melhor pe'Boal. 
contentar-se-hão coru pequenas retribui- maiores habillto",,"s? ~ 
"õea de cad. um ql1e exercerem. , - . . 

~Ias e~te arf:umento não pódc pro.alceel' i Já . vc, o nobre I~"l'utado qll~ a sua oplnJa~ 
contra o pro)ecto, pOlque, >< c. como tenho I nJO e procedonte. . 
demonstrado, a accumu/aelio é nociva ao ' O SI!. AIlI1A!'iCRES da 1I.n •• porte. , _ ' 
8erviçn puplico, o quo cumÍ>re fazer é romu.1 O SII. F. AI.VE. ;-h.o c abuso •. e DOS na·) 
Derar~8eme1h!lr o$emprego:--, para que sej ~\o I arguwen.tam~s .;~m 8b~sos: ~ lei .~as apo
perfOllamenle dSgempenhados... ! "nlndorla. tXIg_ du", condlções. pre?n
. O SR. J\nRANCIII>S:- O noure deputado chlmellto do tempo e. demoo.traçao de In~ 

está ago'ra tocando na minha quest:io. , c:lpaclliade 'pal'a contIDl!a~ a .prestar serVI-
O 811. F. ALVE~ :-Mas isto n;;o ti razão ! ço,. De~de 'lue um Ind!ndllo se aposonta, 

para se manter li ~cCulDulação, porém "im 1 ha urna verdade. c e.ta e demonstrada pel .. 
para se retribuir melhor os empregos, afim I sentença c1 ~) .póder .1udl~lan? e por ".cto do 
de que p08são ReI" de~empeDhados com O'rnn- ' poder ad.I,!mn~tratJv?; Ist(.l,. 6, o IndIVIduo 
de utilidade do serviço publico. o ; np()~clltnuo a(:,ha-sc lnhab:lltado para con· 

O SU. ABRANCIlI!S: -Quem ·servirá. o ern.! ttnulH ' H. ~Jll rVlr. . 

prego de · thesourciro n.l provincia com o; Orn , i'le " C1~tl} intlividoo c~tJ iuhabilitnJo . 
ordenado de UlIJ eooto do réi.? i paril prestor .. e,viço~ publicos, inh"bilita· 

O SR. I;'. ALVES :-0 Dobre deputadn ej:\tá I çfio prov~,td;\ judiciaimentl.!, como póJc exer · 
~rgllmentt,nrto co'n urna E:ixcepçàn. O pro- ,' cer ll~n outr,) e mpr"go tambem de serviço 
lectn e:<~eptua os emprego. do f.zenda, p"LIi"o? 

O .'õR. AnttANCHEs:-Quern qu.p.rerá S61"\' ir j E~ta Qpinhio do nobre deput:~do ó até 
o corgu d., collecror pruviúcin! ? . ! cnutrari" no principio de oquidade; O iDdivi-

(Ha 0I<{,'08 ItpfP't e •• . j , : duo , Oflosentl\do dev o deixar o lugar para 
O SR. F. ALy ES : --E~ .~ af,Jiar8V.»'O(J1jC un}outro,cuãoaCcuml1hl1':n~ ndimentO!:~.or · 

me levou n Ildoptar • • ta excepção, e não dcua<lDs. . 
COnAI?er8çÕO~ peB sn,1C9 ; é porque ba razão ! O sr. . ABRANCHES: - - Eu nilo sustenteI essa 
eBpe~lal para '1"e ero rr.:.ção "OS emprégos í opinião em absoluto; c nohre deputado eeta 
d.1' fazenda POSioU}, h :l\'~r :H: c.urnulacão; sal- I muito enganado. 
V0 n prrJhi1)ição em tlJesn (~tlanto· a cel'tof'l i O ~R. F, ALVES :-Os ernpregado8 apo~cn~ 

.~!mprt"':g,~> er:HIl o<;: _~u;~e~ O~ ern'p~p..~o8 de f~- j V!do.stêlll w~is pratica, rnài~ experieD~íR. do 
ze.nda .!a. se aí'~u, Ir~c()l!1patJb;lisflrlo~ poril s?rvlço; porem, ~8~a ' Capilcldnde ter;n J.rnp~
Im geral 0 por lê! pronnclfl.1 , dlfnento <le eXerC1C!!O. desde que haja lDC "I-
~.A razRo do ter curuprehendido na excep-I pacidadG phy~ica. pjde um . homem ser 

çav o tli"~~i:lonreiro (lA. thcsouraria de fBzenda I muito i11ustrauo, muito habilitado c tor
e rio theElOtlrO- provincial, assim c~mo 08! n~r··ee innt,il por qualquer Hlcapt\cid:Hle 
coIlecto!'e. gel',no" provinciaes. foi porque i,ph,)'s ;c " ' . ' _ ' 
nos não eneontramoJo:l facilmente um peR- ! O 8a. A B1U!\GH"':S: . -::.\(~ s;-ie, C.~i;;!O . na..> ~Cl'a 
80.1 com a capacid.rls administrativo. e I nomeado; logo, o proJeeto ()'.'~utt1,porql1" 
lDesmo moral. precisa para exercer eote8 I cogito de um. hypoll,,'," qu~ la eXlste .. 
empregos. que demandilo de fiRnça. A col- ! O .n. F. ALVES ;-0 que" verdade e quo 
lectnria provincial nadQ rende; não ha em· I mnitos empregados »po~ent.ad09 eslã,o exer
pregado que Qu ,·jra ~e!'vjr ~t!s:,a conectaria !I c~Dda cargl)s, qu~ dl~Vl ;1O ser trxe'r~ido8 POl' 
sepurodftrncntd da gernl: DflO <l um emprego outros empregadOR. _ . 
que tenha ordenado, um emprego remu- I O SIL ADIIA!'iCHES; - {Jun,s S30" 
nerlldo. ! O ano F. ALV~~ :-T~IlJ1)s muitos eü:::os des -

~is. ~ralão p;, r,quü 11z e~taexcepçi1q Qo i &~aequ(! 'ntéjátôm8ido ayrescntadosaqui: 
pnnelp]'" e.tabeleel ,to /lO llro)ecto, . "Ioda lia i'0uca. o propõ'o nobre tl"llltt~d o 

" ' 
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fallou em um professor jabiJlido (F:e i'ld l\)- ! tnenni,~;c h ouv er incapací.tadl'. ;'n:,fl;~;~.,; m-,f,u.s 
rneA.do diroctor da penitenci:Hia. j norn Q1.çõc;~~ !~.() f!lzem todos oe, l:ia~ •.. 

O sn. -AuRANCHES :-~Jas eS8:' In!!\\ t~::, tú; O ~R. DgNllVIDI;<;~ :-E :-:e ej~nl-inn:ll'iI n. 
m li 1 provido? E"ta é que ú" ft q uPst ft;j", ! tu 'ler. 

O sn. 17, ALVES:-A. minha (.jues!;Io Ú de I O SR. F . .:'..LV1:; :; :-qo m duvida. 
moralidade ; pela l ~ i. b:tscl\da ncll<t,_t!li j lllg:11 O SIl. AnnA.;.;CHgS :-ltc3taV/'l WJ lI tlbrH ele
quo aquclle 'emprcg:\do nü,) d e ~ia Si-: f n u- -putado pr'ovar t{u e es ~ es elOpf(-}~!OS ~ã!) rnai 
meado pnfa es~e ca rMo: jlJ:gn q ue () eargo provid o!;. ' 
e~tâ mnl provirl o ; porque, HH () sr_ conse- O stl. F, A L VBS; -At.é eetia f~J':'I' li eq ni .. 
jh eiro -lvIanoe l J)iIH~ de Toledo f,}i jl.lhill.uln, o dado nowea r ,~o nU) individuo U{JOHI!ntado 

foi por inci.lpacidaJe phY::liM-\, por ni::o r;\:!,;:' para uni lUglll' fll1e devia ser preeDt'hido p!H 
mais 'cootinuRr a t:xe rccr o seu en~pi·-f:'gO. olltra, pes~o;1. " 
As:::im se pre~u l ne . porque fi lei requer prova S!'. 'prn::irlr: nte, eu entl'.~i, jtllg,) qu:} irre-
de incapacidHd u 'para contiUUi1f a flxcrecr O gubumente. l ~n d iscil ~~:_':.' o do prnjl-)Gtn. 
emprego. O 8n. A13HANCIIES d{~ um apartt3. 

O SI\. AnRANC IIES :-Itlcapr,cidad,~ para o O !i1l. F. A LV1::S: ···Só h::. tHTl e:r:q~rr ;;) qno 
mtlg'jsturio, mas ' não plirR di!'cctorra d.'l pe- p{, :~n ~el' oacupndo p:;!lch illvalido~: vi :10 Hio 
niteucial'ia, / do Jan eiro , nl}, C(fm~Hll\hia (h~ b~Hl,d.~ . (l'" i: ~vil.: 
. O ~n. F. ALVES :-A " ]'ilzflO :lDn-;:;.;enbda !i : l ,i~l~o lloca. d,);o; en l div(:r;.,:H:' ponti;-:; (~a Jir.h'l, , 
peln nobre de putaJo é uma r r.;~ã() que ü lei aRs0nt.a clo :-.o (Hll >i lla s cadeil'a~t, e~)m hand ~ iI'i
I1flO distingue; a Ir.i, qnalldo jviga. nm j,:d.i· nhíl ~~ de díV ;l \' ~ I':-' côrc-:;, p~r :! tl!}nun{~ihl' () 
virluo -incapaz pilra um ernp rt' go publico, n. prHig-o qll~ lt~H \lUS8e nos trilh ,)s ~I t ) lJfMdl:, 
ju lg.1 p:lra tO<l l' S o nno COf{ ita di! e::;l)cci (' de E' c, Ilnico CH~ ,) qll \~ póde ser c:--::er...-~; { lf) p;J L" 
-incapacidade, Portanto, o sr. con~le jJlf~i!"o ill'! tllidQs. (R-i,çrula,s.) 
Manooll>ia~, .u rrd\ \'CZ jUlgRdo pela lei in~ O S!~ . .l\tm,\ ,,"Cl1E.:i :-0 qUB. ú- V (! j .~; ;. · in ~ 
c!a pa 'l. de exercer o cargo d:, -mf:gi5'terio. o qUii () nobl"e depnt~ldo fi :"!:,) pÓ ;~ I~ eü!ltu$br 
t\) j · tarnbem em re!açno:í, diT€ct,ori<:'. da pc- (f1 ~ e 'c~ f~ mpr(~? ,) :-:~ t'xercidoa fWl' apO Sf!i1t~t Jos 
Ili~·f~ncia rin. estão muito ue m provido~; , 

O SR. A. U1L\NCI1I~$ :--E!iU~ ellg'an~dC'. (J SIL F. A LVi"!:S :-0 nob;'e (leputndn qner 
O SR.. F . . ALVES :-E~t~}Jroj ect,:) nãu t~rn esbtlnd eec r a qu ;..! ~L}jo iH} t. .. )rretJO d\~ p ;.~;·I-iO~la· 

" 1 · I' , I' 1" , -. t -um pessoa; o !-leu .L!ll e t'sta H.'!ee:~r U!I ; ft lü ;l(~C:-:t : mns cu l1;'U) enuo IH':-::.;a !~t~c .. no: 
dOtltrina rnoraJisadora, f]e intí~ref~H~ pRl"a iI 11u'g'umHnto {!om a 1,:i, fDrH IJ q[H~ (I;;vJ se:. 
provincia, isto Ú. ccrhlf a ~; nC('[lTlltll~)ÇÕi~~ de I P,\'l'-' '.'c61· t "'''·~·, \,- ' '1,,_,:::.;(1"'[1'-.' q'" UI." • •.. • . '. _ '_ " I .Ç .... ~I, .1, ~_lt,"_.,I" '_., .1..\ 

C[Dp1't~gOF, sempre pre.lUdlCHJ.CS a,4lHOYHlCla, efTlnr· 'I"? ,·'() ':lor ""Ia "O(·",· .. /,,',j··,~,. ,·.1, ..... ·; .... ,. b d ' . "' V l'1"I"L" r'" , . '-""!"'" '."" t ,;:-<''-'" 
e 0;1. ·US O c apDRen!.ados jJ)c:\paz,_~:'I parfl Vt~j: ... . se i rn pos 'li ldJit.ado·'dn conti!iU:H' EO ~~r . 
n~eC<)Hra ~lpo~entad () r!a e('.apaze8 pnraeXel'~ VI'[,) c ,ICP Ol'!'( ' '' ,1 , ..• t,"bil:;·( .. ,,'". T' ·';· I,' ."") , " j ,( ... "'.' 'I .... ,.J~· ~, . <,:-; ,\ •• ' • C' . I 

c e ~'""n OVOE! er..~pr eA'ns: , preJUGI~"n( o a G~lt.r c'!-: '· 1 PCl'CO a auo~~nt'l!l!J;,~a . f (; ]h'r.t'n:LJ f: ~.t~.!1"u (Jd(t 
I I " " prc",don··c TIO 'lI S" ", l ·f"u'r. " n~'" " .... w " 'I . . .. ~ .' ~"... '. v ~ , ~- ~ • •. ,'1 . I .. . . ' .l, '-'U C,)ndICi\o eS~enCIl), d,! :E !1;) l}líll :: ('.;ln di.: ~'HH' 

O~ nIJu8o~ : tlOS uu ·') deve:no3 0'0-, ba:,:ea~ Df) El t v· ... n • . 
f lletos 0' " "p""~nt'\r'<e ,' oa',' vl· ·1,, 0 '" "';: ..... 'l "C" ' )l. " ,., ~ \ . fi ..,.... .. , • . , .•• -, ~<" ...... , v ' -', O 'It • "R'l"'II ' · -· .. __ ...... ;, [) " O··"", d ' nu", · I , ' 1., . _ . I ' ,~ ,.'\. , , ..... v .~:., . '--~ - , I v . .. l ' r •. , .tt 

paz~~, e,$ lf? : ~l rn urna.~:tf1~~_~çao J :~r: (\ ! ~ a, ! ilpresflilto.1' um pi"OjC!.:.to plTa qu e não ~e 
na .\ttrlbll.Il;;,lt. rlP, l eglh!?.do Jc ;~· ; a .h.: l :, xlg,: nnc::.ent.o empregava provinciai :dgnm, H:.! 
dna~ c~Hldlçóe9 pnra :l.po~e lJ t.adO rl<l , c!· ta c , ~, .. ) 1

'
) " 01 ]- . , 'd ') 1 - : w o lof '1'_ 'l" 9n e . .e. ~ Vfj rO!' o, ~~~H .... a r::~aiJ por qne B,m j O ::.i H, F, ;\LVBS: -;',õ'i:) 1 : i1t c nd~) c ') nw (1 

Jnd l;:!(II!tJ, nao scr vlrluo maIs p :-Ifn o rna g u:; ·! , J A .•. , , : r: :,L. re ll:~puta;Jo; ;~ r-!.pC:i~n~ ' ; ·~0n3 !.~ t: et.: c ~:-
tt~I'lO, f:(~rve r.I1tr e t.~.,nto P!"!i<t dircet')i dR \)3- i . 

I s~!"!a. nitúnciadn? . 
() · 0[' BO" I'''rt1r'''''' 1," n .,.., '·' <O'-" ,n -;', ], () \. I) ,. I' I OI, · r,,",,', . L .,~.-'. , '." " .. :''1. • •••..•. ',. 

SIl. / lJHAr.;CJrl': ~: - I orqne nllJ )lO! li':. I (.) L' · ' I-.' ~\LVI"'':': · __ .1",) ,-.',,' "'.+,." -J «;,:' ,:: _ 
_ ~nii de casa, tod :l.::; L~ i~ dia~ pa. ra, d:,!' :n11,I,: te d~t·j'" ., .. t-o '" ',,-,. , .. , .. _ .. ' ,._" " ~' " 

, t .. . ,. I (lO '-' , lo; ~ • 
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para emDI"(> 5.~ (l l--l public\Ht , individuos i1pn!;: er,- ~ fe ituoso . / ' 
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nhia ol'gallisad~, eHtllbeleccl' nesta' cap ital , SÓ lllelll-C os lir{ uidos sel'ão lançados em sumi
um sy;; lemn completo de despejo de casas e doul'o convencIOnado, depois de filtrado. 
esgotos de matel'i!,s feenes ,ü aguas pluviacs, Para esgoto das aguas, se eonstruil'áõ va!los 
nos termos e condieões do contrato celehrado de tijolo e cimento c neeessarios canos, exe
com o goremo impel'ial pela companhia eu tando-se completnmcnte o s)'stema adop-
City Improvement, na fórma do decl'eto tado. , ' 
n,I.929 de 26 de Abril de 1851,julgiíO preferi- Art. 3." Os pl'opl'iotariosque, além dos ell
vclapropqsta,feitapelos pl'irneiros proponen, nos que a cmprc~a fica obl'igada a collocar 
tes, 'I apresentada pelo dI'. Antonio Pereira ti sua custa no~ lugares uesignados, (Ini,e
Pinto Junior, pelas razões seguintes: além de l'em ter no mesmo pavimento maior n'urnero 
não se r diverso e mai~ aperfeiçoado o systema delles, Jlag'u'ÍlÕ aos empresarios, tanto !\ im
de despejo e esgot0~ ao apresentado pólos pl'i- portallcia da mão ue obra, como dos mate
meiros pl'oponentes, qnc se propoem a fazer O riaes empregados na constrncção, 
serviço por identico s;ystcma segnielo nacôrte , ' Art. 4.' A em presa se rít organisada c dar';, 
exige O peticionario onus do theso ul'o provin- pdncipio ás suas obras no pr,azo de dous an
cial, com a obrigação do governo pagar se - nos , a contar da data, da concessão do privi
rnestl'alme ntc o servieo realizado em cada legio, e eleverá concluil-as no tempo acorda-, 
predio, cobrando-se, um 'impos to predial para elo com o govcmo, Ilue, na falta de eumpri
indemnisacão do desembolso semestral feito mento de IlI11It e ,out ra 0brigação , poderá im
pelo gover'ilO, e, demais, quc a pr\,,,ineia ~e pór a multa de um a ,dou" contos de rMs , e 
obl'1guc a pagar as despc'l.a" fcitas com o prorog:lI: o tempo po,' mais dous annos im
levantamento de plantas, orcamelltos e es- 'prorogavcis, findo o qual prazo, caducará o 
tudos feitos , como indcmnisaêão de não eele- privilegio c contrato. 
brur o governo o contrato, ' quando taes es- A rt, 5,' A empresa se obrigarlÍ a ceder em 
tudos e trabalhos, feitos pelos empresarios favor da instl'ucçii.o publica da I"'ovincit, 
como base para suas propostas, devem COlTel' metade dos lUCl'OS, quando excedentes a 12 %' 
por sua ronta e risco. A proposta do eoro- Art. 6," A empl'esa perceberá por este ser
nel Claudio José Pereira e outl'os nenhum viço 42#000 de cada prcdio existent .. na área 
onus impõe ao thesOlll'o provincial, e of- em que fuoccionar O trabalho de despejo ees
ferece a' seguinte claus ula: da empresa fazer goto, e será paga a taxa por semest,re nos 
cessão, em )Jeneficio da instruecito publica primcil'Os quinze dias do niez de Janeiro" 
da provineia , da metade dos1um'os , quando ,rulhode todos os annos, emquanto durar o 
superiores a l~ %. Assim , reconhecendo ns privilegiO que se eoncedt~. ! 

com missões a utilidade patente do melhora- Art. 7," Fica eoncedirIo Íl empresa [Jl'ivilcgio 
mento projecto.do, que' t anto concorro pam a pOl', setenta annos, findos os quaes, pertenee
salubrid"dtl publica, opinando a favord>t Jl I'i- ráó á'proviutia , sem indcmnisação alguma, 
meira proposta; otTcreecm o projecto segui n- todas as obras eonstruidas , machinas, arpa
te, que, julgado objccto de delibCl'''C:ilo,dc- relhos montados o todo o material ontão 
verá,cntral' na ordem <los traba.lhos e seI' ex istente. , 
convertido em lei : Art. 8,' Ficl' autol'Ísada a camara m unici-

- N. Hl pai ~ rIar 111101 auxilio "I empl'esa'l que se obdri-
gara n co ocar, ,DOS ugares pc a camam ' c

A assernbléa leg-islatÍ\'n provincial de 1::) , signados, vasos c latl'inas decentes, apro-, 
Paulo decreta,' " priarlos pal'1l uso publi co, 

Art, 1. ' Fica autorisado o presidente da ' Art. 9," O governo solicitari dos poderes 
provincia a contratar com o coronel Claudio c:ompetcntes despacho livre para 0 8 mate
.fosé Pereira e .José AntoDlo Coelho, por si riaes, utensilios e objnetos neeessarios á eon
sós 011 empresa Oi'gallisod a, um systema strucçao c cu~teio das obras, e podcrá nu 
completo de despejo" esg'oto, ~cmelhallte contrato estabelecei' as mais ,elausulas, que 
aO adoptado na cÓl'te pela co mpanhia City fórem a bem do sCl'vico provincial , rio decret." 
Tmprovement,ob,crvando-sc na COl1strllceão n. l.ll2\l de 21j de Abril de 1837. 
das O}J1'fl!O; c c,ustcio :~i; dau~~~a8 do (;f;nl·j~J.o Al't. 10. HcvogãoMsc as disposic;ões em eon-
n. l.9.W de 26 r1eAlml de li,;" , ! trari", ' 

Art. 2.u Para despejo e CFigo to daR ('<"183.:-:;, H(!.! Sala das commi~sõcs 5 de Marco UI3 1 87~. 
eonstrui rlÍo as necessal'ias galerias, canos, ra- I- F fJt''1 ·C'(,,',,{1, A lve.L -Pa~l() lr;'gydio" de Olivci
IIlltes com as s uas competentes entradas la- "a. Ca"mllw. - Corrêa, CO Il1 rcstl'icções.-Ze
t~ r" es, apparelhos de l";vagcm, e o mais que (e,' ir"", ./01'f1c.-Pa.!tla. )[ac!u,do, ,, 
fm: prerlso para o servJço; se collocar" nos I A imprimit' para entrar na o,dem dos tra
pl'1tnelros andares c pavimento t~rreo das bulhas , 
casa~. c!c. sobrado, e Il~H casas, tCl'l'ea::;, scjÚ.o 1 (I As commi8s(jc~ l'eun idas ue cstatistica G 
os edlficlOs I~artienlal'es 0';1 publicas, um ea- i ecclesiastica, tendo pl'es tado attenção á re
no dc desplJ,Io, u,e ))''"1'0 vJdl'ado 1'01' dentt'o, pl'csel,ltação, que , a. esta asscmbléa foi pre
ou ~Ie ferro gah,ltllsado , eom as competent.es sent e, dos mora.dol'es rla capella do :;cnhor 
bacl"",; em "I ma todos os despejos ,erão le- Bom Jesus do P"I'dão, do municipio dc Na
vad?s a uma eas.a de maehinas, onde ,serão zal'eth , no sentido de ser ella elevada á cate
,lcv lflamcnl e r1csmfer, ta.dos e precipitados, I) !lo!'i" 'le Ihglte'l. i .. , é ,le parccer que a rcf~', 
, , 
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rida clipella cstá no caso dc ser attcndlda; c, potheRc 8er pl;orogado o prazo por mais tl'CS 
poi', as com missões oli'crocem o scg'uintc rnezcsc 
pl(ojecto ' I :\rt.. J,' O empresario MO poderá trans-

N, 82' ferÍt' ou alieuar a terceiro o j)rivliegio conec-
A asscmhléa legislativa de S, Paulo cle-j dido. . 

('rcta: Paco <.la assembléa, aos7 de Marco de 1878. .. _. 

Art. 1," A capclla do Senhor Bom Jesus do - P(lUlo Egydio de Olive;"(. Ca7'1'a./lw. - Fej'
Pcrrlão, do municipio de Nazarcth, fica ele- ,'e';"(& Alves, -Zeferino Jo,y/e. - Panla jJ1a
vada a ft'egllezia, com a meSlna. denolllinação. c/wdo. » 

Art. 2.° O governo, ouvindo as camaras de « As commis!Õões reunidns de conHtitui-
Naz:ueth e' .\ tibaia, lhe marcar" as divisas. :Çãll e jURtiQa e obrli~ pu bl ic,,", AenJ'o-lhe. 

Art.3,"Ficãorevogadas as disposições em presente o requerimento de F.ro &Comp., 
,eontrnrio. negocilintes m8.triculftdo~ do Rio de J,lneiro. 

Sala elas commissõcs da assembléa legisla-I em que pedem a esta as."mbléR pfivi!egiQ 
jjva de S. Paulo, 7 de Março ge Un:3,-Jrla-1 para construcção, USo e gozo de !lIDa via 
>toel Affunso,-Zefcj'ino Jorge, -Rucha Pom ,ferrca do bit.ola estreite, q lIe, partindo da 
oo.-J.l!endonç{t Fwrtarlo.» 1 importante cidlllfe de Taubatl'. atraves· 

.A imprimir para entrar na ordem dos tra-lsando o rico e florecente rnunicipio ne S. 
balhos. ' Luiz do Parabyt.oga, vá atll o porto de Uh.-

(( Foi presente ás eommissões ]'(mnidaR de 1I tuba. di' franca barra p 'li1COI'8!io!l:'O ~ são 
eonstituição e jutiça. e obras publicas a pe- de ~areeer quo se conceda o privilegÍt), visto 
ticãü(dc Joaquim Gaspar dos Santos Pereira, não pedirl'f)) 08 petlçionario. garanti. de ju
erll que solicita á as~;;cmbléa privilegio por 70 TOS 011 qualquer outro anxiiio I.H'Cuniario, 
annas para o fim de ajardinar os largos c irn'possi vel nag actnae~ circumstanci as fi
praças desta capital pelo s'ystcma ingJcz, í naDeeif'\~, e ~el' a via ftrre'\ projectada de 
ornando-os de chalets c kiosques,tallflues, re-

I 
S'lmma utilidade para erguer do ah.timell

puxos ou cascatas; e considerando que o i to em q iJe jaz Uio excelJente porto de ex
peticionario obriga-se a fazer taes melhora-! portaç~() I~ proporcion?l' mais f~cil e me
me!ltos :1 sua custa, seUl Onel'al' de utOdo al-j nos digpdUdiosa saída 5 prouucç?:o ue al
gum a municipalidade ou a pl'ovincia, fican-I guns ffitlllicipioB do norte da provlOcia. . 
do apcnascoln O direito a usufruir as retidas 1 A .. sini, e.rn cOllclu!::o.ãd, Ofrdrecem I) seguinte 
provenientes dos jardins pelo prazo do privi-! projeeto, 'lUt', julgado objecto de delibera
legio; considerando mais a infol'mH~,ão prcs-· ção, dlJ,',~ril entrar na ord(~m do~ trabalhos 
tada pela camara municipal da capital, que, para ser eon.vertido em lei: 
opina a favor da coneessão pedida, são de pa-IN, 84 
recel' que seja concedido o privilegio pelo I A af'FembJéa lcgiBl\ltiva provincilil de S, 
prnzo de 50 annos c com a~ l'cstrÍc~:ões sc- :,Pau!o dnCl'eta: . 
gniutes: o peticionario tlará pl'omptas as; Ar.] ,0 Fica r.oncedido O priVilegio a Faro 
ohl'as do, ajardinamento dentro do prazo,ma-I &- ComI' .. por 50 annos," ~ontar da datada 
XJmo C lmprol'ogavel de 10 anuas; dara co-: COllcessaO. p~r« constrllcçao, uso e gozo de 
meço ás obras no prazo de trc" rnozes, conta-: uma viu f'errea de bitola estreita, que, par
(los da data da. concessão do privilegio; eo- : tindo d:;. c'idade de Tallllaté. atravessando a 
mcç.ará o ajardinamento no lug'ft,l" ou pl'ttca i cidade de S. Luiz do Parahytinga, vá até o 
que. f?l' jul,gada nlais eonvcnicnt(:, ,H juizo do r purtu, de Ubt~tu~a. salvo. OR djrt1ito~q ,da com·, 
petIclOnano e da eamara munleIJl"l. Com; panhlll da Via lerrea--S. Paulo e IlIO deJa· 
eRb1R rnstl'icções~ oíl'ercCCll1 ,:í, eonRirlcnH;iTo! nciro, ,. 
da asscmb1óa o seguinte projecto ", AI't. 2,') Os prtçOd de tran~porte3 de pas-

N. 8:3 : sRg-eiro /~ mercadorias de qualquer e:o:pecie 
Art. l;u E' concedido a .Joaqllull (j'asput'_! !õlHrfw determina.dos em UrDa tarifa organiRn

dos Sant.os Pere!l'aJ~rivilegio por 50 :~nnos, i da peja eomp~nhia, de, ac()rdo com o pre~.i
para o flln de aJa1' 1I1ar pelo s,rstema mglez i dente dn prOVlDel"; podendo ser essa tarifa 
os largos c praQas da capital, ornando-os de : revista do tres em trcs annos e reduzid 11, 

ehalcts, kiosques, tanques, l'cpnxos ou eas- quando a receita liquidA. da empr'1!31\ exce-
l~atas. \ . dern12pDl·cA.nto. 

Art, 2.° As obras do ajardinamento serão Art, ;].0 O govel'Do, a ul:\m l~a f"eg-urilnça 
l'omeçadas no prazo de trczmezesdaCO'l1Ces- ,puhlica, fi/cHlisará á expensas da cornpa:: 
são do privilegio, e 8e1''',O findas no prazo im- I n h i a todo o serviço ti R execução de obras e 
prorogavcl de 10 ann08, contados (bt mesma! trafegl) ; revagão-se ao dwpo,,'çôes em con· 
(lata. ,trorio. , 

Art. :3.u O empl'esal'io eomcçar{~ 0, ajal'di- i 'Sfi1~ uss comrnisEô~3, .3 up., :\la' ço de 187;3. 
numenio no largo ou pl'aça que for Julgada i -JiJllra,-l',Eg:iflÍiO. - COj'rr'a, com, ,,"s
mais conveniente, a juizo f:ell c da'camara.1 L-í'icção.-P.3.faclwdo,--Ze(e'i'úw JO'J',qe.» 
municipal. i A imprimir para entrar n, ordem do, 

.\rt.4," O privilegio CadltefU';i,senãosc ob-! trabalbos'. 
serVflrem as clausulas do art. ;l", salvo caso i «As commissões reunidas tle constituiQão 
de for<;. mn'iol',justificana;podcnclo ll('"a hy· ' () just.iç" e obras public9s 8xaminarlio a pe-
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tição dirigida. a Ciol t-f1 nS:;'PTnuléú po;, Joaquim \ catrl.'il'a e fle u S!H:!· ,~hlri.} o Offi'3io e Clíjli:\ i.lnS 

Eugeni (~ di~ L ima, pm q:l0 solidta priviJc- l arl i~() ;1 qlt :~();\·:on.qHllhal.'~l.O, M'.i~o dito·~lal'ti 
gio por ;)(), a n nl) ~ pnr:t. () , nl~' de c:lnst:'nil' i ~~t.?S ~uiJ,n e l . t.: ,j n ~ ;t l:i:,~· u ~~ ~~l ,) e: ~p pr ; )í' R ç ã ~ ) . 
t~ h il Jet e klo ~q n u:, d ~ n Io r ll lo n.J fI.dl m p :.! bl!c() : ! com a ~l'g :l!li t il em enda: 
t ~ ?lttcndentin a quo O pe ti c i (} n ~u'io UriO impa· 1 Ar~. 11 . n~ pOiR tll~~ pulav r !~ s -prOp l'it:t ~ L" 
l:ra C-(l U ~:l :d i.; U:lJ:l. q .~c ~obre c 8rrcg n c d.e: ~io f!f} ~njIll(d _ .. dig a ·~_ ; ~ ___ !' ('r;i. " enrl't> ;~ II ;; :,0 
OfHl S 08 t'n fre!~ "rorln (':·IR e",; al f.t:n dcu do mais I JUIZO <"O!JIiwt íHlte eQ!n o IJ-:- m do C 'I O!Jt 'J-- e ' 

~ que o ohj ~~cto da prj vil (' gi~ IH' (\: (lo é d~ ! de;:> ,, : ..:; (!<: ntinú e, o r e:.:: t ,) {JI) ~ rti .!.{o , dn prd'a
l!lCiHlh-!Rt1>vd v ~ ntn g~!n' ~ao (h~ parl:'.cer i ',Jr'a-~re~o- ale o :J pp!'ln~c~(~!" , Supp : i ll : :\- r-n 
que lh e ~r.jll. co ncedi do o privilegio pedido. ] u rr~H !.\-
'pMlo praz o dn 40 :lIln ,) s . Offd f p.Cf:!n . poi~ , o ~ :',ah d R ~ Cf'll(jm:8 ~.; õr' :;.: , ·7 rL~ 1I : ~r c() de lf:na, 
~ ~~g n i n tH p r U.iN~ t i), P ~1 j'a ser j lll gf\d o oh j e-eto I - j , C"i 'uz. --CeUdoufn . ;) .. 
d~ delibr r:lçl1 !) e entrar: ern disCll2L~ttO ; . jl'j ,;:. a !:l l;br(: 'i m~.::-:\ \rafa ent;-ar 

'\ R'" do·! t.r u [)y.li1üi<. 
: ' . l ') 

na OrdtHO 

• , . ~ , 
Art, L o R' (~onct'd i (h' a .J onq uim Eugenio I' (\ f I r' li ml~'l~~,n ,) (\i .~ ei;n1ar::'"'j n fi\ lf:m LI! 

de Lima privi>'!!i o por 10 unHOS p?,ra CODS~ 'I pre ~:':nt(' fi (:od; ~!' v d o pl):,('ilr::I~ da (~}l;lit HI, ., , ., ,' 
truir nm du\l ot o k io:! l]UCS no jardim PU- i tl ~nc.rJ'~ ' (~;{~",m l n:\ : ;y . c d.' pare::"l'r (t\l(: ~i"ja 
blico df'Rt.:-\ ('i, p it. :;! , . !q~ pn;v;; d .) e()fi'l :1."; seg ll in U:s e!UDn(L-l ~: } 
Ar ~. 2.° i\ :-J ubr3.s da COll~;trllcçii o ~~;riio i""rt, ;in , ]a !~art , ·~ . .. . f; 'I:) priruflD'Sr~ :.;'" pnhl' I ' , ' , 

cornl'e~pIH :'" n :J pill'l.O m êlX l ln O de t n~s m e Z f;'.f: ; Vf)l S - f:"Ii) !(;(' r;(~ 'l (!() p rp~\!,r:nt.e Ib e;~;nh ri ~ . ' 
p c() lldIl1t1 1!~ co llTP.;': ') de ncn ~nnrJ, salvo 1- 11 i\c r ~-;:(· 'J.nl. U 1"0 no 11n n l-,wIo I-"\ rr ,tia:! ~11'. 
1:.Hça lO li j'H j \l RI i fi !!l1 d:\ : poli en;J o o go. \' t:rn o 1 .. 1\ rt. ,:2u

• :ia I:~,I: t.!.· . - S 1.1 ppr Hn? ?-~. I;' =-' p,li; a ~ 
neF;J-:'~ CI\ ~O rr o r ') f~ :l r 4) p:-az!J com " j lllgll l' ; ,· r .'ts-l-.(!.r' I! (~ . ,; . ,;. ~, . .f " 
(!o~: v •. mH~ntl' . i A:t , h .o Dp I H):'~ f;C t'·;l.d:·~. IIma ~ dt;/j : l ~: . 

A i' t, 3." () cot: tr ;Jtü para ,I con.;.tr \Jcçi'ío: ·a ~;;·~ ~~c?n !''' . :~ (~ ·-H~I~ a :"!! (i :}t ia 'fu e ~n):t i· iI . -
~' ('rti. cel eb ra do d (\ poi ~ de i~ pl'c sen t::l~!tt 00 g v- : 1\! t: )~ I. .\ C l 'l'!-';; e ntt~~~n - F=al vo ~t: na. '; 
'i' nrn o ;r planl~ re~p e ct. i\'a . ' Ci )!f:" :~!i tl ~, !-i !·\~ It '· ~ jil (~~ t. :\' ;' r e ~ t t vui~ . io 

Art. 4." O pe ti ;.!io na ~· i o dào p O' lrrá ! rlin R· . l.! l(! :t"lr p~·I; '{, .. ' . 

ferir o u :·d: r. n ~:\' li t c rceil'o o privill'!:ro con- ; .. \ r:; , J:2, ;\e r( ~ ~:t.~I· nt ~~ - :.;(!- 0 :4 p!'opl'ir.!trlri o.-; 
ced ido: - d:n:: p:·c'dio .. de 1Ó ~'lt da eapitn.l ~Ú ~t!r ;':o oiJi-! 

Art. 0.° O p l~ azo do privil cg- io poüerâ ser gn :\v"õ {t 1.1 p:t :·tl: d ,") <lft.i~'ro ;Hlteced~n t;~ r·luali
pl'orcgrldo p'e lo g i) Ve l'D p' por núljlj dez fU1no ~" : dd (~u dri.i.J r.dlo car cano~~. ~ 
t"e ní's~rn juhrur co nv~~ Di e ute, Art:. jrJ. (1)(j0 ;Jiz-ci d:Hil':·--di~.p.- :-;u'-L'a· 

Art. 6° Clldne:lf ;l. o privij(og-iu ."!~ 1::\0 hJr; pit :: I.- ·-· ~~u;)r:'i:L't ü<~ C as pliiaVt:-\-; - ou :·ji~ 
oh!=:f:J'v"Hl a::\ COr:cllÇfIO do firL ;20. fre gu!~ zi:,~ . . , o - , 

p~co da ' a ~~'{Hl~ lJ ]8a , 'i de "j[:.J rco do lfli'8. ·- A~t, 1\1, ~.' 1l:1;)!'im!\ ,;:t~ d(';l";d : ~ (;I.S r,~:.lhv r:>.:-1 
p.Eiydio, -F, .·( hf's. - Z, Jm:1r. -/l. llfa- -··· ' lqf l.~·l ' r~t i' npOHf!, cte . ~-iltó () íiIud. 
d/'ad~'.ll :\,t, ~i2 . !\.) li lll! !, ondo d iz·- p,t! ; :l;)':\.l O 

A i !!.\ l.H' lrn ir p a~'fl e:r.: t ra r na o!'dern dos t!' ,l- : do ~r .. l d 'I!:, rli~ ~p ez :'\~} rtlitaH-'diga-!'Hl~p n:! lt:\ , 
• ) t ' I!" \ 1 I ua!lH;!-' , . (. (J - :': (~ ,:1) .;:\., a~ l";::-:i~in~a~ :-!: ta :-J - ";: Hl i llta i e 

« A C:;:l l :ni~c.:3l:) ,b CfLnl &.i"fl ~. t eEdo e \ ::- : :W:~: e ;u :l1nha.; U:i hypo th t..'H~S. 
min ao .l ü~ ~Ht: ; 1!,)'" d o c \~ djg () de post u ;':w d:~ : A r t, : ~t i. Sup : lI' i!!Jã ;; -~ n a1 pl\ lú vr ,} ~ 

lL 
. . . } " , . , . ) 

JUH ( ia y, q;!C tr:d.lio (l i) esta W. i e!: iln er:t() l ,C . O rl ·::" ;I /" ·1 \' :'~!iÚ r.;r, 
llOVO!-' lfnp 'l,' b)Q , Ú (h~ pnreci'1' que H'.jãf) di t :H : ,\!i, ,li, :--; 'l b ~. l.i tafJ-~(: pdo $(lg ,: ;nf,e: 
al't!go ;~ f.uh;r. ctl ido '" Ú d ~:-: (~II~~! tf) e êlpp r ,)\'a ~ . ;~I!lIqH ':! q ne o · fi \( ~ ;: i )-: ~I ", pcit al' :t eX I~ I ,encj a 
dto f. f':n a !krt.6i:), ~ d u r"')ri";:~;; :' IIl' ij'\,) ~~ (! <. l t.\!r re nos ou C(li lnt.:: (· ... 
• • Sala. <1 11 :"; comroi ·;st)~ . ..; ,"7 (!e "!\fsr(:o" de H·r; : ~ , !);:i t i ;: l:! ll rll s q1l t: (->" t ,:,ri oft: chl\d o~, p .~d!r;·1 nO 
-/1.., C: í ' u~~ . -Cdi:l~)túl).-X. F1 '(J lJ'C.» ! !.lI' U !, .. :,;:~\a' rjo l)l l i ; ~O)J; It:J C' lieOT:(' . .1 i ):U' :l \, P.i· ! -J •• • 

Fica ~~()brn:~ !J.e ~:l para erit;r!~ r na OJ'{hrn ti ~:':r, e, 1']lll\M: Cl lh e ~p'ja. negnda, reqnisit :!r;l 
t1o~ trahi1ih ()~ . ordi.1!o lClpl P·.\I':l c~ ;:, o fim, (~, vCfJlicnd/\ a 

« .A enm rr:is~3. · .l d ~~ (~;~ !~\~, rtP:l t~f)dl) t'xn;ni· r,xií--lr"; ncj:~ do fV Tú·: ign,dro. ~MÚ ti ii:fnv.;lol' 
nl-ldo () r.IJdiglJ (l I} ! " ' t!i- tUI'll~ (h C;lUHt:"a d c~ .Tr'.- multa do e m 3 (ií~ l ~ ilw s~\n\ IJ]are,f\c!o \\!Il Pi':I

hotícnhl'll. tt~n df)· ~ ) (;om h , l~ a10 ;:om outro. (lf· l ') J' 1l'l. ·)nv~ l p:n ."l. !:xt.i;;.g-I!il -o; H'ild,.1 ll : ~ 
If'l'ccido pcl~\ !i"l 1:~ :n:1 (: "In~:n~ r IH 18i1, <;ppr,>- r c;ncid{'~:.r~ !n Ui'llt ·'1 ·1 r! llq (llJpJ!). 
vad o e ~to a U:\(l e ~llh :n f:tti(l.\ (l i',n;nn!i~ · ::;r) I\r t . . fi::!.. · l) ·:~ ;o : \i.::; (ji~'~-;Hlnn:iln!{,ll~~;--di~:i- : 

, ' . 
1 _ .,~ '1 ' "', I de rcrlfl ccf\o. Ú (01: nari:\~e r B('i : ~ ti m ~" . · ·Tl.: ~ ' C;,: - ,:,~ .. di, (" ., L" ·j' la ('>1,11;> a e l~ o.e !·. ~ I t\ ~';lO . . , . 

di~o r ever t ido ;'] ell :l'nra d r! II n r ir~ veic·' . Ar:. ;;1, O:l·i . ~ .l: :.I.~-p:', r;\ ',n' l ;!', il_ ' ~ i t:O" . ... ~, -1·" ... ..o 'r"! . ,. 

S:dl' I~ n !'o cIlQlIn i ~s.i"3~ . 7 tiP. -;\ í ~I' :~o · k 1 ~T7H. --:~ ~r J ! P!-' -' (\ fim . 
- .:l. Ci'n: .,-X. F'J'ti1·t,-()didi)'ll1;:) . • ) , \!"' ~ . I )a.u 'p '.)::~ : ! , ~ ·-t.!' ~: w·i·n :- t ·. ·- · i ::~ a " ~~ '. -

P J~!() l'lrJ d !."'~ IJ~Sf.0 . t~ r.ppro\"ltdo. n:i c~ pit:\ i , 
f( :\ r.: ~ H;J ltd :~~ü :) d e l:n ;n )HII, I->. t .. : :) ,:;.J !'t' :-:~; !l ' :\. l·t . . ' 1) . :\{ · fI! :.;~~ (!r: l. e - "Se~- :'õ:l l V'J ,) .; ' !flera -

sid fl l'" .. lo O '~ l4rt.i i~O~ :.t d d j t.ivn~ :Hl , ~ , !';i ,.r ') (:e V(l~ q; l!~ i-!pn: t\ I,'; II !;~~n~;~ p;,;, ii,: '.) d~. 
n O!-i l ur: :<.; d:~. (';: rJ ;:H }\ lIlLt ni r.ípa l J~ ~:i~" ;?"Y dPR ' nho r ~~:-1 , 
Cl'\lZP "':. '~m \· i"!fi (~~l t11 : c ! ~üif) profi~\' i-la i ~f' !: l .\ r t". , ": :--:'llh :.;;! i l tla -~(' p~l t1 ~:i\ ~ "lli n!.l' : O 
I\~~ ;\rnbt!'; a, 1.', d ! ~ p :Ht'c ;,:'! r qU !l, :l~'ez'-\f' nenúa : lllo~t re t:iu' !Jint t: il'o e pedre iro, <JIH: lFúnei l'o 
yjrt;;n a~f\ignado~ ~f.'nuC) Pído pre3idf:n l. (~·dH ; SP apl'('Selltllt' no lu gnl' do inecndio ~~Qm fer-

• 
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ramenblS pl'op!'ins, S(' i',l g'I'afincado ('0;)1 ; llIini ::. l-n1l' as iHfol'mn~ úes (jue Psti Yc \'on1 ao 
lOiWOO. : meu alf~ance . .. 

. \l'ts . 80, }) l, ~.tp. H;), S np pl'im50-se. A. fl"rg uezia <.lt.~ Ypol'anga , sr. presidente, 
:\rt. RO . A pc~soa qne pri meil'o d-(~ t notieia ; neha-sc :1 10 Qtl 1.21eguas da vílla de Xil'il'i-

üu avi~'o (10 incendio ~Cl'(l g- nüifiC'nd:t eom ! en.; o unieo caminho que cOlnrnnnlca egtas 
10;~? c ,:Hll:c!la que o d(~1" {'nl~ a ~ (,1'1Í, m:lltnd a i dn<ls poyoaç;ocs Ú a H,il~cira .. 
('m 20fjl(J{):). . : :\la:-;, ;~cnh01'(~~, a lhstnnem que sepn:rn o 

Ar!'. ~HL Suppl'ima-sc. j Yporanga. da "illa de Xiri l'ica não é a princi-
Al't:. lO>}. SUJlprirnã.o-f~c as pnlavl'il:-;--{Jllin- : p1\1 causa df\. falta de r eenl'RQS com que lutn. 

t:lC.;;; c pnteos . , 1:Hi'wlla fl'üg uczia.; a I'azã.o t: outra: é quc, 
Art:. I ri. ~ upprima-5r.. I segundo a s'"<lucixas daqnellc poro, n. carnal'a. 
.\rt. 1l~ , Supp rinHt-iW d e,.;(l e · -· {lpjl!·,~he;l( li - j muni r ipal de Xiril'ir,a. decididamente des-

do, etc., , atú Jitl:ll. ' (: tl!':t daqn('lla fl'e~llc:úa, vota -lhe ao ma ior 
Arts . l: '~ : ~ , l;~, 1;//, Hi;) c ri~ " pOl' {':: t n r j:l a bn ndo!lO, no mai or cRq uecimcnto. Ha um 

pl'e\'f:~nido; Hn § N, 2iJl , :tt)(i, ~ ll l' 2]·1 -- clamo r geral lla f!'egur.zi a de Ypol'angacon
snppri mão-!~e. t.1't1. a camara mUllicip rr l de Xiriri ca' ; dizem 

Sala d;l.~ (~Omll1i.;:::,~IH;~S . '1 de ,~rf!j'('.o de h;i;-" que ('Ih n:tO attond e a uma. só rcclamacão, 
--Ctlúlvh,iu .-;-X ft ric1' Ji'1 'eh·t:.- :,1I·~· 1}.~' ( fi'/L: . )) : a IHnu. :3 ;; solicitf1~:. fi,o duqllclle p ovo ! Eu "sou 

l ,'ic:t s ol)\'e a. mc~a. para. rn t ral' n ,"'!. n:'dr !!) : t es temu nha d o a.bandono em que vive aqllel-
do: ... tntl lalho . ...;. : li-\. fr r.:!'lIczia hn. mais d e 10 OH 12 a.nno~. , 

. OUDJo:~[ DO Dl.\ ,\ e·HIIHtt'" municipnl de Xiririca, sendo [JOI' 

.I;\C :· ) .~I~ ' ,\. 'J'I~-.l.pADI~S ,g APO:-ll·; ~T .\lJ()I\ í \.S ~ demais 1'4·ln:xada., OmiSB tL n~ cllmp~imcnt~ di:' 
E r(',F~ ltadb () }te(!l181'1mento d.o s r. Ahl'an - : SlHtS clcH't'es parâ eom a f;cgu ezIa de 'lpo

('hes, s(;bl'e o pl'ojeeto 11. 1::, ql lP trata \b- i l'anga, jl:ll'CeC que angmu ntou :l sua. rcl<1xR
fJuella lnnteria. ÇiLI); esbio aqllclla :-:; I'U:1:O:; e casas n'um esta

Co nt,illuando a di seu::;f.OrW do pl'oj(·('to: Ó d o lamclltn.vcl, nào lia policia administrn-
"ne nppro"ado sem mais d ebate . . tiv f\ , eommctt(,-\H~ os almsos rpw se quer , 

FltElil.'HZI_\ DO ITAQr EltY : hl'i g'a-se, c milita s vezc.;;; -pCl'turbaAm o socc · 
E' a.ppro\":ulo em 2a di seu:.,sã.o o pl"ojeeto ~ go p~lhlieo, $C:11 flu e ~cjão os pert\trbad,o ~'e~ 

n. 32 d (~s1e }lnnO, qn n tl'nn ~ l ere a SI!cl e d:t- ! lIHpll etlldos por fl'la.lqucl' agente da pollcla; 
quelbl frcg'llez ia pal'a [t. mnl'g'em do l'ihei l';lQ j crnnm , {: u ma fl' cg'nc'l..ia. que denota. mr,smo o 
do lt. :l (~ll ery; . (~;Jminho do lti o-Clal'o para i nb:-tn dono em que Sl~ "l clta. 
Brotas. : O Sll BE~EViDES :-\las nfí.o t em subdck-

DlVISAS : gndo , nfJ.O tem juiz de paz'~ 
E'. fljlprovado em a,' di~ cuS~1ão o pl'ojecto! o S ~L ABRA?'oiClIE~ :·-Elcvando se a villa, Jla 

11. :32 do anuo passado, q ue est:1belcce divi- i de se,' a mesma co usa , 
:-ms entre a. fre~U(~1.in. de Sa.l'apnhy e il yjlln I' O ·SIl .. ~~EF'ERl ~O: - 1':lcvaudo-sc a. villa, a 
d:l Pi edf!( l ;~ . 1 eom:;a ha d n ser outra, porque eu pretend o 

Vlí. r. .\ DE YPOH ·\ '':\ (;A ~ t l'nhalhal' pa:'n. crea.l' tCl'mo. aUi, c cntão ha -
I':n tl' :\ em 2.1 d.ÍsCllssão o projceto n . . H;, que vcr(t UHI rlclcgado de p oli cia, - 11n. de have r 

eleva :'t. eateg-oria (I(~ villa fl. frr. g·uezia de Ypo~ postlll'a~ , e tc. ; o negocio rnuclará de figura.. 
l'anga.. As po~tul'as actuaes üe nada servem, porque 

~() ~)', . \I.}!,~lJleh(';;; 111'Ollltlll·jOll Utn di::':('\ll" ~{) Il :J.l'tt lú llÜO vai n em a eôpia clellas, 
Cjl.lün fio ;'ccchernos), ; O sn, BE:\'EVI DP.~ ~ - Appcllem para o pl'e-

U !',r". ~ '""" i'~ .. ;.~ Hn : :,-SI'. Pl'cRlde n t r, ('O 1110 ~ R !d(~ntn da provinr.ia, (llW fn0a. a camara Cllm
assig:nn tal'i o do pl'oj ucto em rli ;; e ll ss fl.o~ e ;ü- l [l r i l' ~eu !'; deveres . 
tt11Hle nd o 3.ojl1 ::; to I'ed:l mo do hO:irado dcpll- : O S~. Zí':F I~Hl:":(): - ACl'c(litc o m eu co l
tado (i lW prC(:m1ell -me, ; lll ef!~anuo ignol'an- ~ lcg.'a <lu e para :l. eam:U'a de Xil'if'iea não ha 
ria ~o mph~ta dOR titnlo::-: qHe t em, t.! fregu czia 1 eO.:Tcctiro pOSf::ivcl (?·z·s(tda.~) : tem-se lanca~.o 
de): pornng-a para Se!' e1cvnda a vl!la, ve nho I nlHO de torl08 os mr.lOS ; ate esta a~scmblea 
i'L tribuna dm<llle ;'I":'; ínforrn ,.}(.:,üe i:' que pede, p 1 j:í tomou uma providencia no ~cntid o el e fil, · 
('SpCI'O rp\(\ (~ vista dell n::: . ('on:-:r,gllil'(~t o i ZC~ l' c·am que nquellacnmara eumpl'n. !';c\t~c1r. 
voto do' n('Jhl'(~ depntnclo a f:t\ ' u l' do prn,i('('t,o , : \,(;I 'C;;; ; C nada fiur t e cffcito ! 
Pr(~8Üll'ci i n l ~,)l'rn ar.') r..., dO(.'ll nl('ll tadas. ! O S ito BE:\ EVIDl::S : - Ainda lia li m rccu l'SO : 

() ~lL ,\Hn. .. \:-":CU J~S :--ConlO fo i liom r-u p I'U" ! rcs:p o!lsahili ;;;cm-n 'a pel'fln t.r:ojll iz d~ di reit o 
,"or.ar d i~ ( ~ n ~;são; já ü nohn~ drp :'t:t<to nos : ela. eOmal'C~L 
}1!"offit' l te doc:u me ntos . ' O S IL ZEFHHI ?\O: -O juiz d n tli l'eito jú 

() SIt. B EXE VllJl':S :-E' c:-:(l(' t o . : tenl inte l'vindo ; (llt i1l ! n ão !ta nada CJlW til'(~ 
O ~lL !.EFE r:J:\O :-Hi llt.O ll ~l() h~ ;' () habito , :H!uella eamara rla. ilH'l'CÜt em que "ire , 

fi:: tr ibnn a-, ni!o :--ler oradol' (nu. ú (~poi(( r!()s)) i O SR, Y.\LL.\D:\O: .. - '1':' um pstndo no (~:-;-
Tla0 rR t~.I' , por t{)n~-::eguinl e , nf) ca~o de hr:r:l [tado ... fRisadas,) 
acl~ogH, l' a ('ansa daqllclla 1i) ('a lidft(k.- : O SlL /'EFEHl :\O: .- lo:' cxneto, Ó illl1 estado 

(J \ ~, .. " . t · t' S IL .; UI~:\};CIIES : _- ~., a() apOl:W O : l'lillt (! ~ no (~S _uno. 
IJel'f'(·ita Ulp.lltc Rna: id6a~. . E s ta as;;cm bl l: <I. r( ~q u isiton dclla. a prc~t1l ·· 

() Si:, lh:~EYIfJES : ~;..\pü i :)d l ' , : /:.i1o ( ll ~ eontns O all no pa s.:5ado , e at.é hoj(~ 
O su, %Ef.'c.:m~n :-J,i rnit';) !' · m,~-l ~ei. p'Ji~ :: I ; ('~ hí :~l ('5rH ~ra, l':mfiJ ~ 1. {o aqueHa povoação 

• 
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um. lug'u' independente: é 11ma 'l'cpublicrr.[ E' _apoiado p; entra conjuntamente em dis· 
(Rzsadas.) . ,ClIssao a segumte . 

Portanto, vêm os nobl'es deputados que,: IDIE)(UA 
~cndo assim, COln aut.oridadc~ superiOl'cs, o i « O pT'ivilegio será intransmi$sivrl.-
'luenãoserá com o pobr.epovo de Yporang>1? UIMa Cint7;fl.. » 
(I unico meio de melhoriir·-se a sorte da fre- : (O .,'. Cinlm reth'a-se da sala. j 
guezia de Ypomnga é el'N\I··se ulJi uma viUa;' O sr. n .... O'vi.les :-51'. presidente, II 

a.ssim, terão eUes suas posturas, suas autori- cadeira de deputado é para mim leito de os
dades, sua policia mais )l.etiva, etc. pinhos! Sou nesta casa um peregrino que te-

Aquellll freguezia tem }le J50 à. 200 casas nho canegado uma cruz, que levarei ao Cal
bem ?~~s~n~ld.as. _tod~~ (~Y tai~a, (:.~~lg~lmas I v.ari?! .Reputo üBta po~iÇf~O' .~omo a de um 
pelo :-;J st.CJ!U. que se dIZ 1.1- fLU1Cez. -, tem I sacrlficlO, bem seI que lnglollo ... 
uma cadên., um bonl salfi-o pa.r.a funecionay n I O SU . .'\DRANCHES :-Não apoiado. 
CaU1arft, uma cxcellentc matrIz, con.st.l'mda j O su. Dr'::'\HvIDES :- ... ma~ ho. ("l'caturus 
de taipn~ muito fodes, etc .. Já se vô qllcestál infelizes, para quem as leis da consciencin 
muit·o no caso de seI' elevada a villa.· . i valem mais do que as conveniencias da ter
. Esta necessidade, SI'. presidente, é rcchl·1 ra! ... 

mada. desde o tempo do dominio lilJ8ral, ha I O SR. L. SILVElUO :-Muito bem! 
oit.o ou dez annos; não sei., por que não tem: O SR. BE:-\EVIDES :-Ha intelhgendas des
sid,o attendida,; Cl-pio que p01' não te!', tido I gra0ada:" doentias, Bnfe~'ll1as\ pes:;.imistas, 
nesta assemblea uma pessoa que teHJla se excentl'lCas; mas essas Intelhgenrl'1~ de~-
empenhado pda passagem dc;::;sa nlPdida. ! g"l'flçadas sep;uem :1. fatalidade..._ 

Vou ler uma l'epl'cscnt.a~:ão rllH~ lia 1Tes 1 O Sll. 'ABIL\NCT-lES :-Toga. fi a~scmbl(~a faz 
dias I'ecebi daquclle povo. (lê.) i justiça ao nohre deput.ado. (Apoiados.) 

E:;;ta. 6, SI'. presidente, a repl'cscntaç:iío! O sH.BE?\E\'IDES:- ... segucmsuacftrt'cil'ft 
flue ha trcs dIas me foi d~rig-icla pelos ~.habi": t ing'l?ria:. In~s mll paz c mn tl'anqnillidarlc ! 
tantes de Ypomnga, ]ledllldo a elcya,:ao da- I (Jh,to IJe",,) 
quella fregu?zia á categoria de vi~lu. ! P~tl'a mim, os principias são ~udo; OB h.o-

:1Iando-a a mesa para sei' examulada pelos mens, rous,a nenhuma! (Apolados, ml~zto 
mcn~ collegas que della (tUiZCl'om tornar co· bem,.) 
nhceimento. ~est-ilR eondiç.õüs ha na nlinha vida pUblica 

Julgo- tel'dado as informações nee()ssarias ; I sempl'e grandes difficlIldades: eu hoje estou 
entretanto, S{~ outras me forem pedidas" dehaixo da peessão de Uln grande constra'n-
conl muito gosto as (larei. . 1 gimcnto moral! 
, ~:1o commento ll1Üis a razão da. H..1H'csenta.-IA l'cligHio dos principios impõe-rnc uma 
São do meu pro,iecto, pal'que Ine fa!!a sum-llinha de condueta, os _ impulsos do coração 
,'IenC)!l de qualtclaclcs para ISSO. (:\(1,0 (llJrnlJ.-- i me lfnpliem olttl'a; pOl'em, como deputndo, eu 
dos.) ': me Ím,molo pela eansa 'publica; yoto contra 

O SR. F . .ALVES: - Defendeu mnito lwrn a; este projccto ! - . 
caU'H1. ! O su, L. SILVERIO :-:-MUlto hem. 
N~o havendo mais ''[I,em pe,~" a palana, i r) SI<. n.r:m.;VlDEs :-Respeito c~ aprecio 

enccrra·RC a disCllS~flo p- r: approvado o pro- j mUlto os slgnatarlOs desta p.retensao ;. creIO 
jecto.· .. ! piamente no seu patriotismo, na pureza Bc 
F.STll.\DS DE FBHRO DE ~lOc;Y-MHU\[ .\'S R.,I",I.<\.S suas intcncõcs; el"eio muito no seu desintc-

.. - DA' PROVI~.cIA DE \H:íAS-CH';IL\ ES . I ressc" na !3iia 1110ralidadc, na sua Cal~a(\idfl.de; 
Entra em 2a dlRcussao o proJecto n. ·l.:~,' rnaH na verdades eom Uf; qnaes nao posso 

que concede privilegio,sem garantia de jUl'OS, !loransigir ; ha principios que os corpos deli
aos drs .. Joaquim Lopes Chaves " Antonio bel'ativos nilo]lodem ferirpol' mais re,peita
Pinheiro do, Ulhõa Cintra, para, por si ali veis 'luo sejfio as cOIlsidera,:iles pessoaes,' 
incorporando companhia, construirem uma por mais prestig'iosos que sejão os individuos 
estrada de ferro de bitola csf,l'cita, que, par- a quem se tem de fazer applicação desses 
tindo da cidade de Mog-y-mirim, se dirija ás i principios. 
raias do sul da pro\'ineia de Minas-Gemes. ! () SR. L. SILVElllO:.,-Apoiadissilllo. 

O sr. Ulhôl_ Clnt;'" :-81'. presidente, i O SR. Bll)(EVIDIlS ·-Sem.duvidar da mora-
em virtllde do compromisso que tomei quau- . lidade, do prestigio. da pll1'eza de vistas, do _ 
do se tl'atou deste projecto em l' discussão, patriotismo, da utiliclade desta empresa, eu 
venhosimplesmcntcoll'crec:er-Iheuma amen- 'I penso, entretanto, que um deputado provin
da, e desde já declaro que de modo algum ciHln>io póde tel' pretensões naassembléa. 
aeeit"rci a discussão, porque entendo que f (I SR. L. SILVERlO :-Muito bem . 

. nã.o o devo fazer. A emenda dispõe que o I O SR. BE)(EVIDES :-Eu entend0 que ha 
privilegio scráintransmissivel, e cl'eio 'ILl6I ".ma incompatibilidade uatural entre a pôsl -
pOI' esta fórma ponho um ante-paro aos .1111-1 çao dc deputado e a de pretendente; erribora 
ZOf) mais ou menos tcmcrarios que possão o deputado seja suspeito para julgar de sua 
apparccer uno Só em relação a mim, como pretensão, fazendo parte de uma corporaçãO. 
em rcl~cão ao meu digno colle.ga, o "'. rll'_ o espirit.o de classe impõc suspeição a toda 
Lopes chavcs. a assembléa. 
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o SR. L. SILVERIO : ~l'õe embaraço "seus i '1 u"nto o r., não tem ,'- direito de ser preten-
collegas. i dente, por maIs .1 lista que seja a sua preten-

O SIt. BENEHUES :-Pal'ece-me que os 1108- sao; porque, sen do II<Í~ jllizes <lo pretensOes 
sos collegas que pretentem e.qte jJrivilegio, allalogns, não podemos deferir as dc nosso, 
não podem magoar-se com aquclles que vo- collegas, por mais irppol·t.a"tes que oejão ci
tarem contra, n,ío porque duvidem de Ruas las, por mais uteis que scjão s uas empresas, 
vistas, não pOl'fjue duvidem de sua morali- pO<' uma falspeicão natomal. 
dade, de SUa aptidão, de se u pati'Íotis mo e da Os nobres députados sabem que tantO' é 
utilidade da empl'csa.; lIlas por'lue entendem verdade, que está na indole do systema re
'Juc acima de tudo ist.o est" a dignidu,le da p,'cscntl\ti\'o-plll'O, que O depvtndo seja um 
assembléa provincial de S. 1'a,,,lo. A assem- homem fIlle se ache col!ocado em posicáo 
bléa nào póde r.onceder privilegios a seus, acim"de qualquer 8llspeita, que namaxim" 
membros. parte dos paizes civilisados, regidos pelo sys-

O SR, L. SILVERlO :-Apoiado, não deve. tem" repl'esentati vo, 1m leis prohibindo ex-
O SIt. A SllA;-< CHllS :-Não apoiado. )ll'ess"mrntc que ° deputado, durap.te seu 
O SIt. F. AL\'ll~ :-Não ha lei que prohiba mandato, obtenhl\ do governo ou do corpo le-

essa concessão . gislati\'Ct 'juncsquer privilegios c concessões. 
O SIt. BE;-<EYlDES .--Não pódc legnlmente : Isto (: que sc ohserva nos Estados-Unidos e 

conceder. i em out.ros pnizcs. Nu:s, t: '\'crdade que não t e-
O sR. F . Al.n:s :-Legalmente, não. ! mos lei s j>rohibitivas ; rna~ isto" da nature-
O ~R. BF.;-<I':VIDES :~NiiO lia lei ql~ep"ohiba, I za das eoLtsas,., ' 

mas Is to resulta nrtualmente :la mdole das (,luCI'O, portanto, que hque bem claro o meu 
c·'u"as. Se hoje a assembléa conceder privi-. pensmnrnto. 
legio ·n. esses dons nossos C'ollcgas, amanhã Voto co nt r:t o ~)roje~to sem a. menor sus-
eu virei fazer i~llal pedido. . . ! p~ita rr lativamcIlte :t probid,ulc dos meus 

O SR . L. SI/.VERtO :-1\6s todos . I collegns , mas em homenagem a um pnnci-
O SR. BE;-<l<VlDP.S :- ..• depois virão todos, pio que ent.endo deveI' seI' absoluto: nenhum 

c, afinal, o que dirá a Pl'ovincia quando sou- dep utado pc'lue ter pretensões na assembl~lt _ 
bel' qnc nós distribuimos os pl'Í \'ilegios en- . () SI!. L. SILH;RIO :-Eu penso assim. . 
I:ro nós m es mos?! I O SR. B ENEVIDES :-Além destas considera-

o SR. L. SILVgmO :-Muito bem. ! ções que me levão a votar, fi, meu pezar, con-
O Slt. BENEVIDES :-Não é, portanto, ';e- tm o pl'ojecto, ainda o reputo inconstitncio-

nhorc", uma.olrensa aos meus illuFtl'es <:01- nal. ' 
legas; '3011 incapaz dc o fazer .. , I Se a aSdcmhlé:t pl'ovlneial não tem eompc-

O SR, BiC1iDO :-São prineipios g'e!'Ue.'. I teneia pa m darpl'lvilegio "individuo algum, 
O SR. BENEV rOli:S ;-, ~ . n,lo duvido de sua é UTn ubllSo.::t adop~:ão (10 presente projecto, 

mo~alidade -; sou p:tl'ticuhu' amigo e aprecio mnborn. já se t c n}ln. praticado igun.cs c Re . eon-
mUlto o clIradcl', ~ubretudo do nosso eol- t.inucro a fnzcl·. I 

lega 9 SI'. di', Cilltl'a; lament.o até que o A nssc~lb léa }l~·o .... ineia~ 11:1,0 p6d~ fn.zCl' f~ .. 
amor que consagro nos me"" devcrrs publi- vores a llIngucm, a assem!>"'a provmc,".lu"o 

_ cos traga. me hoje á trihuna pal'a. dizer egtas púde d1\1' pl'iv ilcg-io :;t. pes:;;on, detel'minada ;. ;\. 
,Causas , flu e .eu jám"i ~ desejaria dizer" I a.sscmbléa provine~:tl é UJ~ poder delibel'U
. O sH .. ~ L. :"">JJ.vmuo '-A nossa pOf; i ç~io (: dei 1.1\'0, dcl~h(! rn. m.n ~Jl c:::.e! dehhcl':'t.cm regra. A 
ma.rty nu. 1 assemhlea. pro\'lU(~lal }>'Jde autol"lsar o govCl'-

O SR. BE~EVIDEg :-Eu t contntriando este l' no n. conceder pl'ivilcg' io para a exccucão (k 
projecto, não venho contl·;lria,. mcus eolle<Yas; I tacs ou t:tcs mclhol'llmentos, debaixo de tap.~ 
V':nllO apenos, defender a diJ~1lÍd,'Je d,,"as- , ou taeR condições, ao ~on(:urrent.e que 0lf0re-
semblé~ provIllCl,,;l, \'mllJO ImpedIr que se Iça melhol'es g-arantla>. . . 
tossa pej( em" dUVIda a pureza de nossas de- O governo annn lle13 ~ ahre conCllrrClICJ3 l 

.'bcraf{~e,-;, pOl'~"e sabem perfei tamente que !tb."e a~ propostas, estlldn·as, c, :i Inz da, pu
a. OpmIao publIca IJ rntuto su~ceDhv81; Stl- bhcldmle, l'o~: o lvc , 
bem que os cOj'po~ politicos, que 'os emprc- Mas o nos~o systema é outro, () o seg'uintc: 
ga~os pu blieos não só 8;'[0 obrigados a pl'OI'C- U In individno q\lC tem.1Joas relação;;, q \lO t~ll! 
(lei de um certo modo, mas tarnbcm a o'ual'- I bOIl~ padl'lnho~, ~lrran.p'l, a éoncessao de um , 

I dar nOH p l'opI' io~ act oH eCl'ta cnnvcnie~cia; I privih~gio.; entl'(:tR.nto. que ()l1tr~8, nas mc~; 
d~vem procedel' de modo que não pal'eção : mas cOll clLções, nas Cll'cnmstanCIaS (~C rcah 
VIolar c~j'tas ,rCgt'M;; não basta. serem \~ir- I z:~rcm um rno~horamc~to ~IUalfl~C J" ~() porque 
tuosos, c precISo t a mbem parecer que o ",LO. I nao t úm paclrlllhos, rmo t em COlagem deVlrR 

. Assim, pois, "peza\' da pureza de vistas ! esta assembléll pedir. 
d~s pretendentes, apezal' da nossa pmeza de ' Isto m e pal'ece um côcandalo '1ne a " >;smn · 
Vl8tas concede ndo este "rivile<>io o rÚlblico : bléa vai "!!oroeoando. te ' t' [) ) . .' 
: n.1 o <hrcito rl e censurar esta c{!.~a po:' de- ' OSH, F, Â.r. v Es :-Pe~o a palavl'a, n desde 
te!lr semelhante pl'ctt~nsão, dc~dc. que os ; já proteRlo, O!; p l'i v if~g i(l :.;.tti l~l ~ido eonccdi 
Pl C.,tendcntcs ~ão deputados pt'OV1nelac~. : dos pOl' esta as~crnhka, rI, wdlvHluos (lur. rerl · 

Eu, portanto, voto con tra (I projceto, por- ; nem todas n!i condi,,",>,,>; mo,.,,,,s; " sobre" 
(IUe entnndo que o flelHltndo JJI·ovinei.d f~m- ; t'r)fnrni~ Kr.J) dt' '·Oll!=;tlt.UIf:ÚO e ,jnsti(:H n:1.o t r,n\ 



actuado oqtro pensamento, senão o do eUl'::ll' ~ vidllO determinado; nem. :1 flSSClTlbléa legi~-
do interesse publico. latíva geral o tem. . 

O SR. PRESIDENTE :-Pe~~o ao iJiustl'i! de- .Aassembléalegoislntiv'L gi';l'al,e fta~~i~mhlé:: 
put!ldo que não in~erl'Oml~<L o oyac1I)!'. Quem 1 .. IWl~Íf<.l:ttj'~a, pl'ovi!l{:ial, \le('r(~t:{o ,I, ,_:ti!id,Hlp 

,est.a eom a palavra. 0 o F~t.";l~ nenevlde~. putlllca un um md!lOl';l!lwllto; ullt()l'l~ml) IluO 
- O SR. BENEVIDEH :-Of"aparte (lo llul11(' .;:;- ! se d:.~ p~·j.,.il;;g·i() Pfl..l';l. a exccne,lo !Jo rrwlhol'a-
[lutado (~inutil e é externpol'unco. rnr.:lto (lebaixn de taes c tae~ clausuh:-:;, de-

Estou dizendo que, não só a as;...;embléa baixo de ta(~s e tfl.rs condi~;üe~) c \) ]lodr:i' cxc,
provincial desta provinda, (lonH) as d:~ 1"OdilR (~nt.i\"!Jl 11:1, p:\n(~l1(~ã.O drtlei, dá o pl'ivib~giü ao 
as outras, tt!ffi concedido, h:1 inlltllneros aa- individ,lO qn(~ ronn('. as (;oll{.liçõr~ da lei. E8tij. 
nos, privilegioR a individuos cer'toH e detol'- ó que ú'a doutrina verdadeirH. 
minados. Então, dIgO eu: que a. histo!'Ía do,os Hem s.:~i que a pl'axe qna:-:;i gorai üm todo 
naRRQS pl'ivilegios,é a seg',uinte-: O Tlllp~rio {; eontj'al'ia~ as as.s:embléas lJl'ovin-

Obtém privileg-ios
1 

apadrinhados e01.n idéas einos tôm, dado priv~np;ifl~ a índi\·idll~)~:-_., 
de ütilidade publica~ os individuo~ qae t<~m' n r::n.. I, ~ ~\!,VES :-.Ja. vc que. ha opmlOes, 
melhor proteccfLO. Isto está no animo de to- O ;su. ~;I:;~rnID~s :-". ,mH8- en C'Htcudo 
dos. Tomo a" rcsponsahilidacle dos meus f].th! l,sto (' ,lncor"!stJtu(:1O~lU1.1 . _ 
actos .. , l~(~:-;;(?~l' a ~1f~m?nstra(~a? testa pl'OpOSlçao 
, 1 ., . SCl'l:I. l!npl'UOCI1C'lH,. da lIlInha pal'tu; mao:; o 

O SR. L. SILVERIO :-h "" ,,,·omp:cnho o f,,,,,j (jl1ondo o n01,,·0 deputado ql1e me deu o 
nobre deputado. . ..1 apa!·tc vier ;'t trilJnna ::t combatct' ('sta minha. 

. O SR. BENEVIDHS: -: ,. das pl'ClJosH:,ue,~ que pl'opo~iCão, 
avanço: tenho a precIsa coragem para lStiO. Fico êom O dil't~ito l'e~,1(~l'vfl.do rIr: responde\'-
18;0; pOl'ém, ~p.1e flCarO de dize,', uão tem a \ lhe cn bio, 
mlnlma l'elaçao c?m o ca~o vc~·tente, I A aSRcmlll(>a, provineial não tr.~m C'ompcten-? ,qu~ t;.nlt? d~to;-o rÜI,Hto: (! ql:n H:-;.,n~;serr;-l ci~d(~ da!' privileg-j(~ rt l!ing.ucm; a. nssem
hleas PI?\I~Clac::;.lla? .tem compctc~ICHt pala. \ bka tem COlllJ)(~.tenelftdc lcg'lslar sobre obl'as 
dar pl'lVlI,cglOS a. lndlYldu?8 d?t:-.:mm::tdos, ! puhlicas, autorisa. o pl'esich}nte da provincia 

O SIt. li. ALVES :-IR~~ c ~plnl:lO:_, .1 a dai' privilegio :l {luem offel'ecer mclhol'üs 
,0 s~. BENEVlpES :-?-,ho c OpllllHO, e ,.lou- condicõcs; oPl'esident<~ abre a eOllcul'1'cncia, 

trjna~ll·re~po~dl;·_~~,._ ." .. '. _ püc,r.ú; pl'a0~·0 cseolhe}l.. propostaqll{~ jnlga 
O SR, I. AL\ F:8. O nuble deput.lCIo, eo mms corrven](~nte. Isto e.quc.e i'r.glllal'. 

mo deputado, n.no () professor pa.nl.. u:-:;al' de COl1SegllÍot..cmentc, l'CplltocSl·O· projeeto' 
um tom dogmabco. . _ inconstitucional, pOi'qUO n. a8scrnbl(~a 'pro

O ~H: I;lE~~V!DE: T ~com at.fJwúw tV1\~a):-E' I vineinl não pô.de da!' pl'i"ilcgio :l, irúlividuo . 
dontnna,Irl cspondn Li. . .. i CCi·tO " determmado. . 

,,0 SH: F .. A~.'~ES, :-:? 1 :lOb(~:e d.?~)ut:"d~, l1U,O' Eln te;,~;ciro lug'a:', entendo (lne e~tn lei é 
I~ode US~l ~~ c"X~le~,~oes.\10.hma.~,:c~~ :,~l~ ... O e'-l: incor:ver:lCJ1tc: 
t~~os.na f~c~\l~?_<l..d,:?e dllCItO. L o 1..,C1UtO do::> i . Pl'1~neIrO, porque l,n_e pa.rCCt~ qlW y. %on~. llur 
OI adOl es pI ofe,~SOl C8, . , ! tem de ~(~l' pcreol'I'ula. por esta lInha fel'J'ca 

O SIt, PnEsIDEKTE ::-A,tt0J'l<;,âo! Pc~{o fiO i não t.erít pI'oducc::lo snfIirirmtn para alimen-
nobre deputado que nao Interrompa o ol'a-l tal' a empresa. ' 
dOi'., •. ! 1';111 ;.;cg·undo lllg.a.i', entnn(lo ~llH:~ Ó grave 

O SR. BB:-':EV1DES :-A a~semblé:1 paovincial! irnpl'ndcllCia, no ~~s.tatlo aetnai eeonomico~ 
nào tem compctcncia para concede I' pl'ivilr:· ! politko, sodal e moral da pl'ü"ineia, a(~{H'I)
g'ios a individuos deterrninaJo~. Eu eú,3tumo I eoar ainda mais -(1., immobjlisa~itO dos ca.p,i~ 
fallar sem dogmatismo; ha P1UitO tempo (lUC tae:1 internos nas vias-ferreas. Por (~:;;I:a~ 1'a.· , 
se me procura indispol' nest.a ca~a, qncl'enaO- I zõc;';, ,,"oto contI'a o projceto. 
se inculcar que quero dorninal' (uãoapoiados). i l~(~pito: prezo muito partielliannüntl~ o ~r. 
E' uma injustiça. que se me faz; respeito a! dI'. Ulhô<t Cintl'n, e apn:lcio as (plHliri~des dIA
consciencia- dos meus collcgas, abstenho-me i tinetas do Sl', rIr-. Lopes Cll:l..vr-;, Se eu i'O~ 
até de enunciar meu juizo j ninguem pnder;."i j tasse nesta. causa. pelo impllL;;t) do meu cor~-' 
dizer que, em (jualquer materia, emitta mi- i çilo, c })(ll' eUJlsidcraçües pe~;ROfies, fm nem Vl~ 
nha opinião nas ante-salas. procure in::;i-: nha a e;.: la tl'iLuna, lJem daV;l O meu voto 
nuar-IDe no animo dos col1egas, ek.: emitto i eon.Í'ra. o projreto: se cu me regulasse pclo ~ 
minhaopiniilo apenas ncsta tribuna; Ilunc;a: t:()l'a~:.~:,) l~ lH~h~; pl'opl'ins r:onvcnieneias pes~ 
quiz impôr minhas idéas eom dogmatismo; : soac.s; se (;~l nH~ l'egulas;-;c pelo trihuto (lu~' 
procuro sempre tratar a todos os meu:-; ~ol- i preRto r~:-;pOll.tHrWaJllente a estes dons nos';Ci:! 
legas com defcrcncia; e, se porventura lia: dist-indo:') eOnCp:êlS, eu '\'ot::L'iu pülo p:'ojccto, 
pouco il1i~isti n elevei o tom ele minlw, \"()Z, foi: :\Ía~'~l eu di~:is(~ j;t :tOS Jnel1~;. eolleg.'a~ (c pu-
pOl'qne o meu c011cga, eom dogmatismo: quiz: dom cilt(~nUC!' como qaiJl;el'(~lnL pura mim, eS
contrariar uma p!'oposiçã,o que <\\-aneei; -J'ni; til. eadeira Ú li ma cH\.ll'int de (~~pinhos; eu por. 
provocado, poi~, pelo apn.l'tc do nobrl~ depu-: ús minhas costas UlllH e;'11Z qllO hei de levar 
tado. ! ,lO meu Calvariu, 

i~das, dizia cu: a aS8cmbléa provineinl ni'io: 0:-311. l., ~~ILVmW) :--1':\1 ~erej 
tem eompeteneia para dar privilet.áo a indi- I nr.o! 

o seu 
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o SH: BE~EVIDES:- I ':lI~ell~tuqlle,des~lequel fo i airJdú o p, ·.ido de p;':\li lof.,(u, qu.e em 

os d CJtol"~:-; desto.. \H'O\'lll(:m me uel'ao um n o."l ~Ü~ anirrlll .-I crl fll \:,tTcito dev ia impcr:if ) 
mnnc1a.t.o, cu t onho Ú Jl'igi\.<;fío de vil' Ú tribu- como jmperou, t.d Oll i:p}íd Cfl!l:·drr1flJ.dll icr,L) 
na dize}' :i p l"ov in t ia li Yerd;l.d l~ inteira que de quas ::-s uspeíção li? UJD\':i'S'; ;W , :n 1, m r· i'!

tenho n o alna g o da, mín!:a (' on ~·(·i t :Il(: i:I, f;tt - vilegío a collegas. no~~o~. a lJI en:~rD]tl' de:o:ta 
crifie<mdo nVJSOIO ;1' lll ính :H (·.onrc ni encias , 8.ssembJé:J. A çomm i~ f,~ ~b r.s~ i :n - li j~i': ~' \"JII 
as minha:-.; atrei~; lH~ ::' . :'Ihl !=;l ~ü\1 il l 'l'a:~tmlo pela I a03 requercntl~s do pdvite~~ i o ) c p!':::. p:.· it.f: ~~ i . 
fm'ça.da. lei , pt'H" I· ~t a fo rc;<l (lo de re:-; irnpelli- ! r .1 vez "'1I .~ ,.~ i tv tl- .' \J no SBIl tido ti I)} 11 . (~ : ~{ ~.Il~'
do unicfilOcnl:fj pelo pdncipio (h, que estotl! são sobre 11 t:J:.: u!_,uh de iu: ra:n>·Ol)· ~ il)) li
Jll'ofllndan:wn te conycllduo, [;('0 o :-:aerifi e;o 1 dadt. d(J c~Hlltat;) , qua}l !l ll ll llne:l !It :i: U~ 
de votar contt'l\.. este projceto, " ! qu es tão !ioh re (l~ta clf1usula r ehtiVl\n!~ilt~ 

_ ~~ _ sr. ' li ! .. ,.:, (;~i~fl~·"~ :-:-31', p!'í~sidelltc:\ I a outros p~ et~ndeTl tes. . . _ . :, _ , 
(lua:ldo ohereel a pl'lmr.l !';l. CInlj iHln a este I A comrnl s:;nJ dll consttlU'Ç:10 c .1tl3LÇ 1, :-:1, 
pl'ojeeto: ded.Httnt.lo que o l.H'ivil{·gin snria in- ) presiJe nt,l~ . r'cHdmc nts viu-:~tl em 't.R,l 011 qU :l l 

t!'allsfel'ivel, tive ~lj1l18 1l!:-C em vi~:;ta :leecdpl' o i CODí\triHI !:it1l l! n n TDond; tnns. atbnHlenoo 
re~la.rno de .um !.I OI.H'O deputado pelo 1u dis-! ao ped!.II;- d o p, jt: ilegin. attl.'ndendo á~ con
t~ldo, quaúdo vagamente· f:lllo~l ('.tn urna 1 diçõ :~~ q :j a al! om pnldlaI'Ü,) p~ piopoHtn d.a 
(hSrllSsân SO~l'O matcriü d,e pl"ivilB:'~'io~; quan·· en ll t r ltto , e·l la vel'i fit.!.o:l q;J.(~ tr&t'lvn~S(~ .d, t~ 
1'10 ('lI cntnnclla, 'lHO (~.~ tn, dausnb, HPstp pro- : u rna O lH'(1 dp, tl""!;.\ utl!lrlade e conv 3nl.nnc13, 
jccto n110 era. n (,;c cS:~)ilriu, P0l'lJlIe ll~O pud ia '; {\ a in dll rnlli~\ que r,s clausula <, peci!dll5l •. e 
havei' e::.;ct'upulo alg'nm, tl uando H ' h'ata. de ! qtlt~ J j ~ vhi o fazer p :n t ll cio ccntl'd.o , n:H) ~ rí!o 
um p l'Ívileg-io, PO!' :l s:=; im diz,'!' , morto; I-liI l'- l t,::t! !-l q;i.~ l)Hdt! ~ :->em i l llpe rltl' I H1 f.f U ar\lmõ 
q uauto , pl'i.viL~g'jC) se m g':\ra,n ti a de j '-' !"n:., em ' de ml'I.\U ~.~ f~1 zi!!· f\ )t<:ri 'd! ta;, '1 uc O~ r l~.q :.x(:y~~[; 
nos~a pI'OVllIC!!), n,t:J t~ po.-;..-; í vcL . t~: . ..; dl~ t al pri\'ikgio p t.de~ ,,:ul n H~r nHJ\' idl '.f.õ: 

E~fJu c(ji-mn, 1m )10(1 (:0 , c1í zC'l' quI''' :l_t·,'it.:t\.:.'n ~ p ~; r um p~p ; ril , ) de p ~Ii O :nc : ('tln t i ji~: :-; o. E' 
l;ll\~·aR qUflota,s (~n)cn\la :'i a pJlH.n~('c .. ~:;.e ll1; ' 0~" - : Vl~rJ l\d.~ qi.l ~ po "-l i :.). 'L,H ~I' (I fJJ.r.t.o 11~ Cl)H:.: 
({Ucei-mil t~rnhcm dizer 'l lW fo~ :)\~ fltwL fosse trnngilftCJlttl I1JOftl,J, Jl10t.1\"ado por bl ou qlJ :·d 
o pronunemmen to d a. a8sc lJlhl(~o. , eu o l'e<,-o- l hu sp') lçâ i" p ~ r l \ o~ nJCmuros (h ea~. 3 C:)!~() 
hcria sem.!)!'\:! eom o uHtior acatfl nWII to, t.an to r ar I.(} d l ~ 11 fi:\ cor pLlrnção ; mas,' 5r, r: re:;~ 
(~ue. 11:10 tive ~ (.~Ol': l~~cm., !1 C:Hl a minha. digni- ~ll"' nte t (;f-ô.:SH me~mo c,on~trangimentiJ nan 
ua<le o p:.!!·mIttl:-1, de' <hng'll·.\IW a meus col- Ilmpu rt '\ I.\IH constrangHnento leg}d: o rO B!lI
lep:'l:\.s pa:'a. pcdil'-lhc~, qnaJq\wl' r~onsa a. re8-: trnn gi ule llto m e ral t:.xi:::te, :1a:U~ nlio se _:Jd~~1 
peito deste :t~sum pt o, e'lD'.~ar,rado <i'.[!} lei qu'~ v~;l(> fi. C,)lH~e~~!':1O GI-'· 

Agora, ouvindo o disem",c.;o do nobre de- : pr:vij d~ i 'J~ R. depllt:\dos proyjnciae8. )1; ' 
putado pelo l'} tlistl'id,o, v('nlto f1inda em I tlXll. ct:) qa .'l a com mitlsfw tom utH(~rvad o o 
soeeo1'l'O de KUn.:-:; opini ôc,~: apl'mwntando fi r pronunciamento da op;rd;lo publiea~ (,~ ~dlll 
emenda. lllw vou sujeita)' ,~eonsidcrn,~üo da. i (h',~H\i :-t. vór con~ag'l'i'.Cla em lt'i a p~' ll ll1h l{;;'i.f) 
(:as<l , dc(~. l ura.ndo que 8ej ;io omitthlos O~ 110- .1br;;o!utll do deputado r eq u(~ rcr titio !"ó pr i
mes que ti'guJ'ilo no proJtH..:tO. _ vil(!gio :l , nomo 'lllulq!H~r ~.~r;;o r etnI ITH~ Tldn • 

. E' apoiada. c . ~mtl';t conjuneta ment.e_, em q ualq uer comol ls!ião J u[~ r K t i va, (} mC~'HrjO ti-
dl ~cus~ão a. ~egutl!tc lutos J, tl n orine{i:.; Y.O ~OVE'rno; da p:'.rtn1to 

l:: ~i ll:\ ll.\ d'Tntu· ! ,) de v !~ h ave.: pl'~l!n e ('(lmph~:., li .; 
tL\J't . ). (1 Fj c~·t eoncod icl o o p riv i legio sem b r'.rda(I;:~ na CIHH1Ci li r:Úi) de :::e ll pC'n s :I:nen tr-, 

~;1rn .. nt i:l.de j ll ros, por90 iln r; o;.;;, ti ('olnran1!ia: 11 ri m flnjf.:~BtR 'J ;l~ dn ~~~i\ :~'o! idélls em c!r:f,' I : ~l do!" 
ou a (lu: :m mú)h Ol'e~ t;on<ii~()t'> :-; oi-j"('rret'.l' . - int'.~ rP' ,. ::: t\:; pn bi i c();i . A e!) lI1jf_dfl~flo, poi:-:, \'il~
(j.~(]irJ.b·a,J) ~;;1 t.i~ ;,L:'nH1 Il!o du mornln!iw t ,] c'ia . .; t. r3,j~~! -

q,~ SI', t ,;·(!.ri!· .. ~ i. t· ; ~ .~i\'es :-Sr , pi" ~S; - d.a;· pon: ':u :w c) :~ smo tmnp o con~idt'r llV,l qUll 
dt:, nte, nàli , ~ ~:>l \"!':.. ( ~ i· ll!l (? l' ;i do a o t t l1pa l' i\ ~ ni"io b :l 'Jh UJllIl prc..jllbic;1;1 expr t-'~~sa de ki 
atttmç:1O dl~ e ,~ . .;, ~ 11:\ dj~ê'n~;:' :\.0 d;) ! r(}g :~ nt B que 'Pljd l ~~: ~ <~ nbBt;\!' qne ~) j)rivilc:~;() pe d ido 
rrüjlwto. pelo : .. h nnt"adOi; dep{lt(do~'foH:-:,e-llt~:.; thldo; 

,\ n,;~~ ·.;lIih:'.!:l u ·, \ \"it l .I.~.' í)'l 11 "t(cnea:) f'lue qlH~ nfl D havia uma sÓ razão, UfYl ~Ü fn cto 
ni;-;!"(;". ti ill!: ~, tr;.j. r!o ~r, doputa,·)ü ~h)(O ln d~s- q,Uf! nO :"l J e va ~ t: c a cn~r QUI?', ene!~ cr:\o 11H"H i -

tri'~;~ í), !''ja 0fluflcia~ (i n d:IR j'."IZÕ: J ~1 p:;!:l~qll\\P!'ol, d o ... ;'!l r lt.'lero jnb~ re :~::;e p:trtieublr. . 
tlP, tev;~do n \' (J~}l l' t:I/ Tl t r n (: ,~te pr().i8ct '"J. O /\ ~~t,:"':). r.~ (;;:o:, i1 f'.J;n~l: i;-: " :II). r8~nnl~N~Clll.1t) :\ 
nob i'e dnputado fl'JOl>', !r'U\l q'I!: ~. e :)(~!P1Va. I'lt' ellpn'.:i dud·(' mnr;1l .[ ' 13 ill\:) I: ,,'nnt:'~:, lião qui :!, 
',~r, ·. ,~ ~,I;'lM(:it o (i.t<t: ,: l, d-~ ' ·;' !I .,;t:-:l'::.; il]!f· ::'n. n \;:.~H " : 'l ~' ·' i '; I, .. l! :· !. : ;!...: aqu::io 'i lJ,' niio j·illbH. 

I · . , . , 
H L _lI' ;I., H:<s tru {'.lt !:n I ', : : :: 11: ,"':1 "; ':1 1) : ( , : l'- c 1!- n ~ t! :~ !') a O 'l ti"; . ~ ·1,:·~,·H):t:'"' ('- :;' :, ":;; : n~ ' ''~ , .... . 
e.) l L! ~ ~;:3 ~H~ :~dtl\v:\, ') IH'l ,ltJS :'>W ~e \ : l " _ ! !!il:.l t_ ; : . O J i,;':!~;,·. " d,') t !:,i l rf'. ' :·;'[·lI t:·} ,: ,! P"! o 1\1 d if -

O ~ :.:. Bm·a·: \'l l ~ ;·::; :-- : ': '1 ~j;l ' .::! j:~ ~ < _~ I~ !.), tr ie to , :~:t '" , ' ~'·d :~ : j , . \.d() :-: ~.:_-tnç : '_r u m trili\l : · 
f , - - l ' . , I . I I ' ItJ I·,~; " .-n ri)l ~\~ 'l <):t m ; >i: !.' p :~ ", ·<la. p 11) . ! al. ··: i' . · .. !.~ / ):II r.jl: e H [jo~S~) C,l. l (;~!l . fi r, 

O .;1;. F, AI. " I-:.:; . .. Ü "; j :} I" ':; 1: " P , jl :1, -: , ; .:i, .... . : ri r . (' . r:: ( . . !.!! iI C: ' I ·· :: l' ttrr , ~ ,-; :11) p r; ;.! ::d o, ppri:· 

q : ~ ~~ :-< , \ f! chavt! 1J: Il . tHtj~t ~ i. ~ :"' ;~ ú - , d .-_~ ;: olll:;t!"l i! - S\~!"lt ::-. '·"':: · l:1 m{}(L;·; ~·. I(: :·l l q ue h 1 pouco foi 
L:irn '-~ lIt ~~alJ r!'l ; I'd · , tiv il u ,;.: nt , ~:~ C ·' ~ . :I 'l ' l a:-: ti"!:l. Ij:jrr. 
. , 

~'. 1:-. r c~1i d(·qlt " .. rl~ · ~f) nh \ ~ ~ '. n:,,-, :~ i 'll !',{, 1: :õ I , O :-!: ' Dl;:NEV lJi i '::-; : --:~ :;~: '~::-· I. i:ido . [01 um 
;',) ! ~ · .,:;;" on h cc id u l 1:: :1 CO(IIH1 i~ ·" ii 'J d ' \', _n . ..:. !. ; - ; neto Il li ): !,,} t~SpolH:; nl~o l~ O li,: .. · .,;', r ollego, 
t, ·.! H:~!1} 8 j~ l !'iti(: : ' j dn fl\1 ;t! ' j'i:ÇíJ pnrt~~ a '-l'Hl l1l i () 8l"t ,... i' r,VRS : - N:l0 duvdu, p'Hêm !'n,l-
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vocado pelo discui'~~() do úobte dt:puta.do, 1 E:1tou emittindo prinClpi0S gorae~l (h:poi5 
que,orandD brilhante'IJl-'ute, demofHtrou á tomuoi na qneiõ<Uío. 
toda luz o constrRngimento m!)l'al t"n que E' opinifio aceita pelo nobre denutado l que 
est'ava; mas o rJlDvel (J'!(~ L~VOH :!t,lllelle~ a a~snll1b!é'i pr/Jvineí'l.l pÓfJe coneeder prívj
nossos distiDeto~ dous c"Hegas a rdll,;3rerp,n ; le6iu~ qll:ndo se trat,a d.., OUr;!8 prl)vinciae@;~ 
esta privilegio, nã') {! () par:) lnt:Jn',~~:3 indi-) IS-:lm ofl'"lnsa. dü~ interes@cs. geraCl:l. Se o nobre 
vidual, o rnercantiU:.;r.oo. i dcpt1t~ldo 811~tent.?. que nesto ca~o a 8.s~em~ 

O SR. DENEVrrJEs: -:'\ingu,nn () di';ioIe. ! blea póJe cnIJt'ellor prívilegio8, pergunto c.u: 
O SH.. 'F. ALVE:S: - SI'. pratli\tnllt,~, VOll! ondt~ encontra base 'p:HB assim enteo,le'r li

entrar na. dii:Ctl~~âr: d~l confoltitucionatictade: mit'l:!/I. e;~2il faculdado eoo!!-títucionaI, ne
ou -inconstitucionalidade d!\ cvneei'~;1o de: gandll a (!ompst,encia r~lra fW conceder 11 
privilegiof'" avcnt~\du pelo Il;)bre deputado,: certoR e determinalioR individu9d o pl'ivi-
acertos H (!etenninado.'1 in ![yjdu:r::. [Iegio?! ' 

A casa j1i n~s,istiu !Ului urna. (:i:-:G~!l.são, I 0. suo ,BENEVIDES :-~t natureza do poder 
na qual ell tomei pnrtfl, e 8oI1st·~ntr,1 fi. tacül~ i leg'H.latlvo. 
dado cónetitl1cionai quo têm a9 ns<::mblens; O Sll F. ALVES :-- Ma_ a natureza do 
provinciaes para con(~eJel"om privilegios fi i poder legl:o-jl~tiv() não repel!e ~ cances3ão de 
cartos c ueterminados individuas. i privileg-ios a cert.o:; e detcrmmados indivj. 

O nobJ"{! Jeputado, quando e1 di:'l~(l em; duos. PJrtanto. de~de que o poder legisla ... 
simples e calmo aparte qne luviálJ orinjõe~ j tivo nã.,) encontra limites no -acto addich
sobrd egt.e ponto, irou-.\oll.~ eontra mim, B,! n:\l, nó":! não") pl)demo~ fazer e80R:\ JimitiHJ~~O 
U'3llndo do imp3r: r) de 811:\ ehvada illustra- na conce~s:iü de privilegios, porque o poder 
Çã'1, parfl~e qno quiz sub.it1g'~r a humilde legi~lativo tem fIllliR direito do que o propriu 
opinião do mais oo<.::curo tn'embro di-J:-;t:\ a~- governo. de 8xamin:u- qU!t1 de entre (;~ dHrt~·' 
sembléa. (Nlto apoiculos.) ?tIa~. p,~rn~jtta.·me rent\~R indidd~lO~ H.quello (!tle reune mniol' 
o nobre deputado que diga, no r.1!!nJo da.:-; c~p",::·idH."je [,nortll p:1l'.1 bt~m execlltar a obra. 
idélis não PÓ(i;} haver o ilnpt.wio d~ 'r~zão : noeonheço qae o governo pó.Jo tambcrIi e~
alheia, me1:mo a mais illtl~tr?.da; no mundo': colha\' entre os di\'Cl·~':'c.fi'I pretendentes aqueI
das idéas lIa campa ,v'\sto e e!!paç;) ::;empre: le que· se pl"OpÕ,~ acx.ecutaf ~t obra. ('om 
abert~) a toda p qualquer opiniiio, me~m{l; mais vantagen~ para a provinc~a: llJas re
sustentad:1 por nqlldlle~ que n:10 eonuio com I c.:)uheço que tambem é no~so {hrClto, e cHta 
grando forç'l de jllll"tr~çiio para tri'.lillph'l ! opinião tem "ido consagrada pelo, corpos 
de t"lUiI causa. . i delik::rnnteR, de que pórf~-se e~c~lhel' certos 

Senhor(~~. co ~IH;tt~nt.:l, (J ne'~,;:'r~ sentido I c (.!.etcrminadlJ~ 1I1dividuo$l para, excc~ção 
tenho da.dn parecere:;! C0m;) membro da com dc~tft. 0[1 daqnel!a obra em con('.(:~são de 'pri_ 
mh~!-I':w de eOll~tituiçã.r) t~ jIlHtiç:1. qlL'~ a as- I viJegio~~. 
~emb1éll pl'ovi(H~inl pó lc eonCt~,!nr priviie- i Dis:O.e I) nobl'c d2:putndn: pól'.) fe dar 
g-ios a certo ... 1..: rletrrminado:.; indivihlOH, fj abusos. {: ver{htd,~; mas pargnnto cu: (l 

assim procedend() sustento li opini<i,') mais 1 nobre d0pUtfldo, que continuamente occupa 
conforme ao e~pirit,) d,) ,lcto addicfonal ; es~: a tribuoa p:H!l e~tiIImati$.ar O~ netos do go
pirita Otõtc qne n~l;} ~J acha !imUnd,). peh i verno; o n .. )bl"t~ dt!putado,qu6 não contla nos 
lei de interpretação. : rJOS~OS presidentas; u nobre deputado, QlW 

V. exe. o li eása bem fl~bcm que r!tIo se! inrcs'-'anterncnte mostr:l,-RB ho~til ao gover
pó de !lCg.H á H51t~emblóa pl'OVinCHd n eampe- ! no. eorno quer agora qlHI pertença fi elle :l 
ten~la para jegi81nr Robro estra(la~, nave· ! e:scolha d.os Pl'Pt~~llJ(.'ntcR nn concci'i8ão de 
g'Ilçii.o, abl-lrtura de C~inae!i, etc., emt!rn !-;obre ! privil~giog de ctbra~ pnbHcaH, limitando a 
obras publ,icJ\flllo in!er!or ,rfap~ovin~ia, umn i fao-nld:"du d:\ assembléll provincial nesse 
vez quo uã!) pr~rten-~110 a fHlnl[!ll!'Lraç;w geral: p'Jnto ~! 
do Estadü. . O SR. Bg;:-';EVIDBS >-P_~rque a <l:tcsUio nrio 

E' uma inductivfI tl immediata c.ln-;eqncn-' Ó do confian-:}'l, é de dil'eito. E:l /. 3:0 pOS80 
cia -destll (ji.::po~i(;";o a rflc'Jlda:le qlle flh1 a~: tirar do prmdtIl.mtc d~ prtlvincia. a'illillo q1le 
as~eud)léas provin(!i~f~~ de; c;HJ(:(~d{~r·,,'fn pl'i- i ó ~~ell direito. 
Vil~glO!-l, p0rqnH n llrivi!egio e muita~ V('Z'~!'l: O ~R, F. ALVES ~-·E'l nã0 !-l(li r.nd"p o nobre 
uma. eondiçào si /lê tfiVI.- -"lO;?' p~til:. q1h! 8e: dCpDt:ldo vl1i ('ncontrar lei limibndo a. }It' 

re3liz~m certas ~mpres:l':ol, corta.s obra~. : tribniçib da :.~~ernble:j provint:ial rya 110n-
AsslTn fi assemhléa róde cüncr:,dei rFivi-, ce~~;JO d() privi1egio8: etit:t concessão 6'~eil 

leglo quando ~e·tratai'.de obrii~ provinciae.-.l,: direito illimitlldo: e St1 o é, H assembléa 
qtl~ niw pei'tCDCfi.o á admini~tt'l-leão g~r(\l d:.) : nÓ':Je dlll~a 1) estt1 ou :iqllcllr. individuo. 
Estado. ~ • ! Pel'gunto Ci.l ao nobre (kputado : a asscm~ 

{) ~R BC~BVHJES :-E·t.:l n:io é 11 qi.W~tüo; i blén. podeJ'á concBc}(w pl'ivilegio a corpol'a~ 
a qUf:!'U10 e dar privilegL1O' J ('.er.t.')s ,? (hter~' çues'! .Julgo {!'Ie pela opiniüo.do nobre: de· 
minados individuo:-.i. . . 1)llta(~o pó<-}e; e senho, temos a opinirt.o do 

O SI!. F. ,\r.VES :-() nobre deplltaJú tem nosso collcg"a o St". dI". Luiz Silve rio, qll", 
m 11íto methodo no falI:}.\' ; eu desejn tanJh~rn hontem, occúpnndo nossa at.tclH;:10, susten
?1~~lnr c~'n melh'ldo, [)iH' í;;:ti~J pn!}o Ihl\ que i tou esta opiuiiio. PCl'g·tlUt.o' CIl:W nobre (lr-
n~-trJ n-w intl~rrorop~t. . pl1tndo : 
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n sr:. Bg;.; g YIDES: - A mim, não . - I O SIL F. J\1.V1-:$ ; '- ~tl0, SCll )lOl'; meu 
() SR. F. Ar.VES : - Pcrgunto eu ao lIobro aparte foi muito ~imples e calmo . 

dcputado pelo 3" distrieto: uma cO"poragão . O S R. BEl< ," : IIlF.S : - Men disclll'so ha de 
'não é uma pessoa moral ou .i uridica ?! I se" publicado. . 

O S It. Rg;SEVIDES: - J,so ó ax ioma de di- . O sn. F. A!.YE S : - Vê y, "XC, que:t com-
reito. ' ' mi ssão de constitui<;iío , sempre que t em dado 

O su. F. AL\"ES: -- POii; ueln; então eu I pn.rcccres favor<1veis êi conccssüo de privilc
julgo que a assembléa ]ll'ovin cial (em facul ' gio~, o tem feito na convicção de qne attende 
dade p~m co nceder pl'ivilcgios som limite i 1\ uma necessidade ]lublica, e de flue bem in
algum , .. . . ' ' t crpreta 11 fuculd~de legis lativa provincial 

O SR. B~:-';I!:v rDlo!R: -O limite c:=;bi na .. na.- J da Cotlucs,sao de prirílegio.5. 
tnrczn. da.s ca usas . .:\ s~i!H, SI', presid ente, a. questão a.ventada 

O SI!. 1". /\I .VllS : - , .. tem o <lil'eito d e, : pdo llo1ll'e r1eplltado ; do cOlIstr:lIlgirnento 
entre ().' divel'SOS pretendentes , escolher o : llJ oral. acha-sc j:í I'e:;ohida, e rC801vid,\ de 
'I· uc mni~ vantagens offercccr ; tem o direito um rnodo lnnito hOllroso para. n os~os 001-
( e dar seu pareccl' ~o.brc ,as diversas pl'OpOS- , legas Rignatarios ~o ])t'oje(:t.o. o nosso col
tas e conceder o priVilegIo . : lega. procedeu mluto Jcmapresentando urna 

. O nobre derntaclo emittiu um juizo muito : moàilíc'.\~,,1O ao I,,'oj ccto , '.'ão pOI'qn!) s~jll 
SC\'(~ I'O C gera, dequc a. â$$ernbléa n ~l cs- l lnconstl tUf'IOIt-al :\ C(J II CCSSH O de ] )l'lVlle glOs 
eoi~la. ,laR propos tas tem s ido lcvadapol' es - ! a certo . .:; C dctcnninados inrli':i (luos , mas 
pirito de pa.tronato. Esta pl'opQ:;;ieão do no· ! para. n:\o f:ollo('IlI' 5teus eollegas em uma 
h,'(': deputado. Rr. pres idente, causo"ll-mc ver- ! ~itUH~.ão de eonstrnngirncnto mOl'aI. 
dadeil'o pc?,'1\'! Eu, no cxcl'cicio de minhas '[ .Inlg'o tCI'a:'isim respondido ás nbservnçileK 
funcçõcs, eúmo memb,'o dlt commi~,fio el e fe ita" pdo nollre deputado pelo l ' di s tl'icto 
eonstituieão c justka, niio tenho yisarlo se- i " r esidente na ~apit"l. 
não o int'eress'e pUblico. " sr. BNlevi,lcs:-Serei L:'ove, , 

O SH. BEi\E';dnE~';: - , MNI rliseurso li a de I O illli,:3tre orad cr QU8 acnbn d!~ deIxar a , . . . 
se~ lmp!'Csso .. , tribuna. a::;;:;!"H\' E; rou prir.!I(dro que é incoutes· 

() SI\. ,F. ;\.I. \' E5 :·- ,,;lo hà oh ra nenhuma : tavel a "ltríhlli~iio «ue tem 1\ assembléa pro· . 
decretada com privilegio; COlll concurso de I vincia.! para dar priv'ileg-ios a individuON 
minhA. opiuião como ll1Cmbl'o da'lucllcl eOlll- ! aeterm i :l'llb r, e CID segu ndo lug :1f explicou 
missão: que não tenl 1a por base o interesse l Os I!partes Qu e dei, procur~ndo d ef~ oder-s {, 
public.o ; e cujos pretenden tes .não rClwão, li" imputaçã" que suppunha haver sido feio 
todas n,s condieõcs-lnol'a.cs nx iO'idn.s nara fi, I t fl no meu discurso á commiS2Ü') rle consti-
hoa exeeução (la obra. ,..." . i tui ção H jus.tiçn. 

O SR, IlcNIl"lllEs:- Onobl'e cleputado est;, i () nobre depu tad o irritou·.c 8e;\1 funJ. · 
~p. defendendo de uma accusac:to qu e não i mcnto, porquanto eu nllO disse uma. ~Ó Pfl - . 
lhe fi z; está fimnando UI1\ castéUo... I l.v ... rJ lativamonte " commi .. lio de con-

O SIL 14'. ALVES; -:\0 modo geral paI' que i stltuiçfH e ju s tiç~ ; o qu e disse. f,) i que o 
\' . exc. fa lloll vareeia comprehcndcr-me c I exercici,) da ("""Idodo da ilssembié. provin· 
mllis collcgas (la commi~são. llespeitando t eisl cOIH:eder pri\·il eg i o~ , dava lugar a q'le 

.sempre as qualidades e illu stracão 110 meu de fa ct·.) os ootivos",,,!] 'ómente o. indlvi
honrado collega, eu ntto podia. d~eixal' uc ma- 4uo,~ rn,ds _ protÍ'~gid os que ~e anirnfl\'ão ti vir 
goa!'-mc com a sua prç'l)osi(,~iio: c eis porque I J'Azer :;'f~melhan t<.: ~ FolicitacüCR perante a 
rlei aquolle aparte, t.:llv eí', ~ impi'IHlcnte, ,ao f\8 se rnul éa; ~i ~.He que u~n dos inr,o l~ v e nHm~ 
n o ~ )t'n deputado; como memhro da. COmmlf=;- tas do l'fXl!I'CICiO de!oiti) facúldndc. e que úe 
suo de ronstitui~ão c justica cu devia !)or i facto " coneurrcncia fica limita<t., (!orqu" 
força toma.r-me colm o aR 1>:\1:1.\'1':\5 cio no )rc : i5Ó ~\.~ li,ilima 1\ ter prcle n ~ ões na l~nsa quelH 
deputado. ~ ti ~ m t) ('1<18 protecçOeR. 

O SR. BE:-IllVIDIlS:- 'S em fa\lci em ('011\- O sr.. F. ALVEs:-Com e gnvi'rna . tnm -
missão. . bem I'Ó le dor'.e i8"0 . 

O Slt. F. ALV>CS: - O llobre deputado, S118' O SIt. BENEVITlP.3 :-Eu .liudi fi um facto, 
f,cntando o seu argumento, a sua opinião., j nAo ha aqui ccn~ura (~ eomrni8~ão d L~ con!-'ti· 
disse - é irrer;;pondivel ! : t,o içüo e j:lsti çn : eu dizi:\ flue () cxercicio 

-:'~ão é a~sim; as assembléas provinciaos ! dotir.a f(lcu ! dntl ~ neJa H.!=lsemuléft proviD ri ~l. 
es tlio constantement.e l'espondcndo ao nobl'c I no es tado HctuH.l dll"; cnu~a~, dav."I aoimo 8. 

deputado, c~n~~grando ?piniã.o ,contraria á I que pr~ teo de~~em p rc~ilegio:-j os i odivirluo.~ 
sua; sua. oplllla.o podCl'a ser mUito boa, mas , qtW se .l ,dgav ~1O pro(.~gJ,Jos ri e t )!} np\DC1-

o quc.t~ vCl':lade é t']11? a"i a~sr,mbléas não I ra, ... que tinllflO c ): 'pp,:' a~;ç'IH de de fe rim~nto. 
tem-n a aceItado Cln len:;. Dm este aparte .ao i EIS o quo eu dl ~ ::.e , ou ao rneuos. f 01 e~t6 
nohr" deputado quando fallav", e elle re8- i o \llO!! p""f,amcntll . 
pondcu-me em tom dogmatico : (: irrespon-I AlIudi a um f:..\cto 11 f L llI~ssa ~ocicda : IB fie
di"el! , . I tual,eomcu [lcn"! llle lltocnpitnlfoi fri s81' 

Osn. nR~EVIDES: - 'O meu tom dogmatwo ~ o gl'avo InCODVtmlr.nto qu e r e~ 111t'll'.íl do 
foi em relucão no apn\'te d ogmatil'o "pro"o- i er.erci cin des.,l f. ""ldade, porq".limitava " 
cadol' dI) nóbrc deputado. i li"re con~urrcoci", o que hão ~coDt~ccl'ia 
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!'r porventura dasscmoH llmil rutorisaç~o e do cl)[nm(!rcio~ e a limit.a~:"io da. Jivt"e COtl
g-eral. ehabilitas~.emORO preRidcnv~ da pro- eurreneia? Attcntndog cnntra o direito de 
vlüeia. :l abril' concnrrcncia p;u'a todos. proprw(hu];J. E o que é o direito de ~)foprie-
nf']uelles que ~e aeha~~em Ilns condições de dilde '? E' \ol.m direito g;Hantido pelo artigo 
realizar o melhoramento p)r Y~Ó;j ill1tori- I l/O da conDtit\li(~ã0, e rnDterin-,~obre 11 qual 
ftldo. ! a :J!!i.'·wmb:éa. pr()\'inLd~1 lli"il r,ócte leg'i~};H" 

Sendo !1RRim, vê se que o TlCibl'i:'. deputado i poi~ é ft~:'iumpt() tL. C\)il:pctPTlcia d(i lnder 
irritou se de 1l1Hneira mcn()~ Jtl~:tíJ, attri- 1 g-el':-l.l. Lr,g"O. !\ eOll:..;tituicÃI) do Imperio limi
buindG-Jlj(J iI1tPDÇ~(J que lJã,) tivi\ e p!!.h-: tn nossa f;;,culilade e )rri'pJde que demos pri
vr8,)1j injuriosas que Iliil) farão por Illim prc- ~ víiegioR, 
feridas. () SI{. F, AL\'E':; :--L8g'.), n:lo ~u conceda 

~ QU/lnto Ú que.:;tih) constitncioUí'.l, ob:lcrvou a Illllg'uem. ' 

o nobre deplltad') que, ;.q1i'z}ir do !1~lnI dOf~- () sr~, Bl::-;.r:Vi:)j~S:-.\ ninguem. 
nHltisT:iO, a opllliib por mim sUí:'teHtuda enl O sa. F. AL\,I<;~ :.-Onobrc· deputado. Sll~-
(\rronea, e-rmdo ver\jad~~jl'a fi ~;U;l. I tentava qnea ;l,,;~.~rnhli:a pr\)vinclal ni'io IH). 

Pord de parte ef.;h questão de dJgCllntj~· ! dia onncedel' r;ri\'j!egi!l 11 certos e delerml
mo, quo Dfio tt);1l va!or algum, })I)is o que r nados indivit:h,:js, p(Jré:n 'Pl<) podia autnri· 
jntere~~;a ú C'H·ft ó saber f<il nÓd t~rnos 011 f'ar o governo H Ci)needl~r, escnlhendo 0:-1 ill
Ill~O fi f!.culdado de dar pr:vi'!egio, O mais díviduo!ô:: ma~ 11g':Jra eriunti'-l. lla~a (p'ni:-;o 
sã;) questões pes;;:oa::~ e~Jtre mim n " ,lobn, (!)aí~ lata. 
deputado, f],lHl"podem H~r liqllidada.~ C()rJV\.~· O SR. BEr>;E\';nES :-;;0 uc,h e '-!l'PUhldo nlll) 
nientemnntc: em outra OCl:il.21fi.o;. Val!l:}~~ à tem rnZHIJ, porquê lje!:~a o; ;':u;iuo en ntio fi\l
Illaterl'a, lava em the~'-', (I f::zin lil!lit~;ji) fiO objt!eto em 

A }\~!sernblén protincial t\~m a t"ncubiaue I cii~('ns!:'üo. T,':d:: Va ~c de ~itlbúrf':1:! a t)~J:-'lE'n~
de dar privilegio a individuüs ddermiÍia,1 bló~ prl-)\inei~d \l0di:l d:n privileg:l) a um
dos~ Dizo nobro dBpatado (tUI~ tt~if} visto, r indivi,iuo lh,t~'H!nitladl),e eu (h~+etJti)~ tini. 
que tem com{JlJtencía. para Jegisll.l.r soore I ca\flt~nb·~ "~I qtW e~~taV:l em qneRt,fl.o. Como, 
obras pl1blica~, ~enuo_ n. UDj~r4 llruitaçfi.o d? I poií'-l, diz o r)l)k:~ dt·.pntado que C1.l agúrl\ 

,excrcicio d.esta tnculoado o rnteI'8~:-Ie 1:!(:,rn.i; I e.nunci:l HnJn ovíni:~lo rmtis extensfl do qUfl n 
isto é, uma vez que o inLercss(-~ gernl ui:;:, 1 prirodrn? Na: pr"!!fll'ir'l parte do meu di~
Reja contrariario, e igw"llmonto que o UH', I ellr::-;D nüo toqncl nesta matoria, pórque nuo 
Ihofllmento F\f2j~ pl'JvinúiaJ. I e:.:;t'lva em discur,:i-r;c; porém agora, qlle o lID-

Ora' 'vou combater o nrghmento tio Ilobre bn~ dqJutn.do ll1e pr(H'OCOU para nf): debHt.e 
11eplltndo naR suas proprLl~ trincheiras. mais amplo. (.,~t'l.; enun~bndo toda-3 as mi-' 

O que éo privilegio? E' uma re~trieçii.r) á llh~1l'l c:oJlvicçúJs, 
liberdade dn Ílh!nsUhl e do eommcrcio, I" a Entl':lldo, porta::V), quo a conseqlH!Ocla. lo, 
restrirçf,o do direito de proprit~d~lde. O que gíCI\ dos prinzipiog con~ag'rndos pcll) n(Jbr'~ 
é o dil'eltu de propriedade" g' u:!: dirl-'ito deputa dI}, é qll:~ il n.~sembléa provincial n}io 
natural garantido pi.dn cOU:'titlliçkJ do IG.1- pode dar pl'ivil~gio trle~mo de modo ~erHJ, 
perill a todo O cidad;1o brasileiro. O que ó porque o pririlo;;io é urna. limitaçülJ no di
a llberds\de da industl'ia e do commerch '! reito de piopried:\I:i', á Jlbr,rl1ad(:! da indul.l· 
E' uma f~~cllld:Hte natural garantida tam- tria e do c.omn1l'i"r:io. 
bem pelo art }~';) da c()nstituição~ - ~ O S!1. F. ALVE~ dá UH) aparte. 

Ora. ~ê a privilegio restringe o direito d~~! O Sit. DE};"EVIDE;S :-Nt:, trat'II!10."1 do di~ 
propriedade!, I'C U pl'ivilegio rc~trlngd 11. li-I reitu constituído; esse dirc-ito pódo ~er mão, 
bcrdl1di~ d!), jndL1~Lri) f~ do cornmerc;o, (: evi- pôde ser ineonvúnionte, ma~ é um direit,) 
dente qtH' 11n I'fstricção de direito~ gcrD.CR, .col1t'tituirlo, é lJns~~~~ Jei, 
que lia rer,tricçuo de lntereR~e geral que ~fJl) i Coln!-:egi.l.intcmelJtc~, :;,. pre~idente, se o 
da CCHnpptcllCI:l ~1a a."~embl~a geral l(~gi~,- i interess~ gen'll (, a limItação da faellldude 
]ativa, : que telllOS 11'.1 legi ... lar sobt'C obras public:l.~, 

Osn. F.'AL\'ES:-Q nobro d!~rilt.i'I'!O c~tá i virttlfllrnent,(~ () :H~to nddieion:d encerra, il 

t:n'lnr,!)-\n,:ll n;~ ll'a u~na nph\i:íü m~ú~~L1t[1. i prohibiçào dr~ danllO~ lHivllegios. 
,o sr~'1 BENEVIDES:-Eu e,nTlLaLJ I) argu·' O SR. F, :\r.VI:S:--O." principio8:::ão ver· 

menta deo1.r,)'das tri[H~heil'as,em qn~::e col- drrdeiros; mns ti tlOnHeqLl~~nd 1 1\ qu~ (~pl'e-
JUÜf)U o Hflbl'e drpututL..l. ci~o se'r (xpJicadn. 

() meu C()ll;':~a disee que a !issfHnbll~!i; pro () Slt. B:~::-':EVJDgS :.- O nobre UúpuL'ldl) pti-
virwial tem direito dr;} dar priviJe;.;iil, pr)t'- 1\1L'-C[1 ·(luerel.~ lnenI!~ar que minha opinif:o é 
qltl~te!!l t1 nttrihuicã-odc :~gi~1a1' s(\l'r\~ ()b:,a~:; no\'a e flxí'er\~l'ic~: mH~., não póde ignorar 
publíCUH :-;'~r(\ o\l!i:a, limiti:ciLj qne nfí r) n (h qae lJ"" (·nn:tnlta.' (\:1 C'_)IF(-'~,O de ~st.~\rln, em 
jntere~::--e t!l~ral. PI)l't:'1nt:),'u nobrl' dP'pl~t!t- qu'.! diverlóOt'i IJRtaji!'3t-1ls muito illu:"tradoR
do e{)nf:;~,,~~ qn ~ o interc~~c g\~rlll LUjw:.h a sustent.ãll est)'i opínd)o que ell prores_~o. Ha 
eO!l('eRsfiv de pl'ivikg!ü. ' uma, con~tlJt.a de 18üO·otl ll"jli!, em qun al-

Or:l. () q~lC (~ o p:'lvi!(-~!!io (>1'1) SU1. eh~"':'n- gnns cons(-dhciréli-' de estado eXii.rão exactt:
{'i~'( lb:-:trl('~i'i0 ti Jioerdadt3 da in,!usll'iH t' IJH'ntü esta. (,p:lli~10, isto I',. que n l~nnce:s8tlO 
do eornrrH'[I'jr'l lirnltaçi'tn da livre COT1eur- dI)' privil~gi(!, (lJ{-'gmo Jehnixo de fórm::t. gc.., 
rAncho O (1I1'~ ~~IO U rC!-Jtric~~o di1 in!u~trjji. raJ, 11»1,) POI't.cI1ce ás p.ssemhlét\..!-! F!"('vjnL~!a(.1S 

• 
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porque (~ U!T\f). limitllç~o R,CJ o!r(lito (h pro-I que Cl111f"ofeSRl1.Va, foi (pIe cu disse-lhe com 
r·ried,~d:, •. ó. Ji!)ord:H;B Ih indudria n- do ~ uma inllnxão de voz rl)ais fode-é irl'e!=;pon~· 
\'(jlnmeJ'Cin. que: !'.fiO gfi!'~fiti;!(]~, pdl.\ eon~· tlivel' o n01)1'8 deputado insistiul. c cu ele· 
tituiç~\~) do lrn;wri3, e que ;.;Í\:) .-;!~ jn!err~s8e I vando a YOZ, ~linda (lis:-:e-(~ irrcs!)(}!ldiv('l. ' 
I~·'r·:t! I • I' 
;-," .' t. • , : Eu, pOlS, <- IS~C, de rnoclo um pouco dor.> 

,.('ror" v-,"""'''' ',' ',-:] (:"";,1-::,, j" 1 j - , -''J ,. ',lH'-,,:, ,-' .... ~ ... ,. v·· .. · ma '!CO, ql1D rnlll nl ul'g'nmcnncao Ci'n, Ines-
EJ n::'J teria n('~('.33idn.de U(: np\'\·\~in.r o !,2:" i pondin'J., de.pols qnn o nohl'c clC'nntaclo tOt-

;lr;~I~ir:\:'nto do n(lbf~ dop~.!tí!d(\, que tiGh~.t CP.- i 11Oll-~;;('. dogrnatico e insi.c;l-cntc, ' ," 
liido prr trr,H. de:~de q'lcl tl. a~,.:e:::ih!éa prl). i '1,;, dcrnaiH, 011 podifl. tCl' dito qUi) meu al'~ 
vin.cil~l rH'~;) d(-) modo :!..!r,d pÓ ,h:: dar privi-I ~~nmrmt.() cl'a irresponflivel, sem com jPito 
!f'P'i()~. ! il'l'Og'~H' oíi'unsa li intclligcncia da CiH·m., nem 

S:~ a l'U'i)(!if:<) Ih r~l;:;Ul,l:Ht~ ,~,~ (~(irl~-;.:~(1c-r i ,'t dns J10br0,::; depntado8 que' pf~n~:ll'Cm de 
privj!.~~:i() sob t'Oi"ill:-; g:~fnl li:!' tr,~ntl'(\vcí."iH I modo eo!\t!'ario. Eu posso estar cO'lvcncido 
de ()i'injô:~~! no nOStó() raiz, a fECO:íH'If.O d::: : d(j qne um nl'Vtll1lCnto meu (: irrcspondivel, 
r;)n(~~~<,;:i~1 indiviJnn! !l;'O iJ:i um, ;-... 1) (,piGifío assim ('on10 cadn um dos nob\'cs deput.ados 
!-lntori~:Hl:l de ac.or:ill c(:m a di} f;ohrn -depu- POdPHl r(~nsal' de rnorlo contl',n.rio c tambem 
tu.101 nâ,) !ta. opi~J!a.J nut')r:~r~dít qq(\ dÔ:1 f~~3tar eo,nrcneidos de que seu argllment0 é 
:u':fH~mb](~a. jlt0viochl (J direito do j;',I"i'-'Í'lr Í!TCFlpflndiYel, sem que hnja a menol' ou'cnsa 
illdividl.lalfLleute, dd CO[)Ci_~':8r ')ri';'il('~'i:)' a ele parte {l parte. 
individno C~l'h c dcterEji[!~do. I '.' ,i Era, portanto, inutil dizct'-S8 que se dis-

Di'i; (} not:nl dcpuhdo, que~ .19 náo ha n~ penRavn. o dogmatismo de lente, que isso 
l;~i. um': pi'O!.iibiç\J) a re\"ltri(~ç:\.:; eí'e,l~h por fH:l. bom pn,l'H n faculdade de direito, e outras 
)lllffl P nrhltrHt'I~1.. Além di~C'o ô .. yhz (1:0.::: 'I' C.o~l;~~S (pl:C já se tem dito pot' aqui TIluitas 
d.i:.q)(Jsj0ue~. ,d.o :u~t;J aridid.Hla: õ; rOíJ.lf'cL-';l \CZ",-,. 
tia que cUJa Impugnei. Eu di~:;~c que a a~-:iscmb}(~ft p;'oyincial não 

iHiI~. di1"~~t~ (} llcJbre et;,pllta(lll, que, :l~/'n dr., I pode da!' privilegio n mdividuos detcl'mina
r:ãu h":\'cr h·l prohibitoria, () pI',l~'cdiru:'nto I elos, e qtlC 'j:;:l:o l'csnlta lia. natureza das 
(iO ln;Ll:' ü<;;; tI~::';G:l,blc:H5 provinr:iac:", ~~ntüri. eonsns. 
t<fU10 (lh': hoi~ p,~lo .3il,~nci,) do p,.ir1f'l' 1(.(1"·""! Todos :-~:1bemos (lU e o J)odcl' Jerrisln.tivo de-
I '1 f. 'I '-"il f~nr"):" r.'ll nr,o t "n r .', ." '.' " -' ," v" ,~,,, < " ':I ~ "'.J .'.~l. ()vn:.r;~.'~I) e~;1;:h i líl)(;'!';l d(' modo p:cl'nl, que o poder executivo 

... Jeln; e~,j li, i01el'ttucin .. ~Hs:~o /] D:.lbr-.:. ,j,'put,;t- i c. o .iu(li(:i<:~·io appli,cfio o dil'cit.(~ a .casos pa~
di). rep,:t.:d:i. W!i m;!it0s neto", '((' t'/-h.' 0.8 i tlCllla!'(~;.;. Isto csta no nosso (hl'mto COllstl
:l.$<sem!);{~~s pr',\'.inGi::(~~', ~í;.;'nifi(~:"va p.11' :~~:_: 1~1l(jonnl r~ está no dil'cit~o puhl,ico absolut.o.' 
l'!;!fJ di1-_~i' 11::n;1 )rltr..:!'p!'('.h.6~) 1:"!!:'1: d:\ ::tlU Da nfl.tnn~z.n, do podrl' lcg18hhvo, que tem 
nont:-in;;, ~ fllrtCCf)C:: e~.:-;(:ncialmcnl"c dl~lilH~i.'ati\"n8, e dn. 

() {"" 1" ~ _..:.!. \ I' I 'C"' tt" 11 . ,~to ' •. -tLV};S :~l-..IlnL ;~(>":j.\Hj~. l1:1::11'czn, (O POU(~i' .Xh~-l 'lYO, l'C~lll .:1 que () 

O su. BE:\"EYrl):~~:; ·-E~tü ni'f~'tllllento tem podn:' lc,~j~.lntivo p() rleel:etn. gencl'ic:uncntr. 
filg'nrna fürGa, pOJ'qtW a intc!'p'i'(~b1\,:10 usnal O po(lcl' l'.:[.á~l:\ti\-"onão :faz contratos; :l con..:. 
Ó ~lm do:~ modo.~ dn f.: C conlloCn:.' o ~;cntid.o da: cr~i:;:,fi,b do pl'ivileg'io :1, individuos ó eOlltrn.to. 
leI; D1n::: o 1l0bl'P dCiJ:ün.do sabe que :t ini:cl'-: H:: a c_de pl'inripio Uln:-l llnic:l. limitnçfío, 
pretn~~.üo u~~!ni tcr'i"i eondit~(jrs d(~ le;riti.rni- ·limiL:lc;\;) que :~u~ :18 Gpi~1iões mni-:; Hntol'i;.:n
dn:ln:, I'I.:clnma, }):1:';1 tOl' fOfc:a oh:'i~~~ttOl'i:t, dn,s n~Co ;~Pl)lie0.n {lS :~:::.(~;eml-)Ié<1;:; pl'ovineines. 
lH'lmCIl'O uma eCi·ta diltülll'nidndc. c . em S(3- O pOdí~i' lcgi:-.lntiyo ger<11 tem podei' de 
gunrlo lltf:~ar' a h~~l'll1oniil (~~Jrrl o di!'í:::ito (;:\_; diSJ)CIW,~l' na lei pOl' cl[uidndc, porque esta 
1~!'cs8o_?oll pOl' ontl'!l, ri. intcl'preta~~o as~mJ,J facl;ldade lh~ c eO.~l~edidn ~):pl'essan:cnte; 
que nau tem d, :-5CU lavoi' o C!:>1JDeO de t!;mtjo I porem o a.t:rn addlelOflal nrtO nos da eBsa 

leg,ll, qlle'; nao :seja.l'Onfol·ml) <-<in;':l, boa rnzillo, : atUibuie:;o. ())'f~, 6 lJl'il1(~ipio, se me permit
Com O~ bonH costunlc8: c cÍllli'onii() com fl. lei , tem a PXpl'c~;s(lo, dor:l1l~tico, que os: POdCk 
expJ'~ssa, de nada \'ale. Du CjLW HOS S{~\'VC! 1'(-';;; plllll1cO~ ;:,:/) podem f:l7.f'l' o que a lei (letcl'-

lIma lntet'p:'eT-f)(.'"tO w-:ual, dcsüe que nlIa. im- i min().-lh('~:;. ' . 
porta u. rnvog'fI("ii.o de leiK cxÚrpssa.c:-:, 0\1 dis-: O :3R, F. AT.YES :--1-[:1 um em eOnh'Ul'lO ; ,. . ., ,. . 
pilO, o contr~!'io, (~essns leis? :\:'io t~)ll\ lle- i quando 1:1.~10 pl'ohibc, p~~nu,ttc. 
nhldn valor lllrJdtco, Hem ncnhumaí(', i O sn, lh::--':EvrnES :--:\;w t! dogma-cf a l:;i;r 

POl"('m, qnando ('\1 d,~mO:1St.l"a\":1 f[IW ;1, ;l.';- i nwtnflo 11~iO 'prohihc, pcrmittc,)i 
:o:.',crnlJl(~a p!'odn('ial n;tO l()ln ('(;ln;\('!'(:!J('!:l;, j l>t.Q r:dncipio tem npplicnç:ío :\0 .. ; indi\'i
payf'~ da!' Pl'ivilc!.6n a in:fiyid.l1o ('1~:'t(J ,} dd(\('- dl!O~\ :lü;~ (lirc',itos pai'tiLlIlnr\.~:-.;; ma::: 11:-'0 1C!li 

:~tna~~o~ estranhou o n01.>:"(' (l(~pnbulrl que {:tt appliea\;;~D fi. cwprrg'ndw-i pu~)l.ic():·:, ~!, dil'(\ito~: 
lde (tI",.;;{"~~,, 'li'" '''"ll "1'11""")'''''''') 1'\'" ;",,)., 1)')','t,'('0':', I' '·tO(II'lj A l'·\r.,-,I'<:; ',)011 {··le:l<-': • n01'(':1"" AC: -.',,~,~ ... : ". j." .. '~,'" ' .. ,1 "t l"r:,- J". ,'.'" '-'- .;"'-,'-' •• '.' '.oi' :",,;, 

pOndlYc[! \ ('()qJO;~: Vdl;.i{'v~; s() podem 1':::1.('1" () ij\1C a lri 
('':'r'. p:'I'!3idellt('~ (JH:tlHh i~Ellll<.::el nl(::1. ;1:'- L'~(~~ ~)~;;,tjiittc expl'e.~~:-:amcllt~: f~ ~~(:' h:, dil"rito:"'. 

°Tl~' t II ~ .. ,., . ! I' '1 'I ' 
h_i \!eno,npe opara :lT'(':nll)i~.!~(!ll('!:~,(l:1e~(;::') pol!t'l:'():; f':-:p:'(~h;.:;nl!(~n:. «:H os pela CI. 

~jao (!~8~~C desde logo flue (>I·a,j[,i'\:~:p:)f;(.ljí'e1. () ~:l:. F. l'\LYE.:i :,._() T_1;'ineiplo é g(~rnl. 
.)erOl." que o nobre d0put:-lliO lrH'I::lltu de O SlL nl~~;EYIDES :--~<iü) t\ o nobre dcpu-' 
mo~10 YChcrncnte, c mesmo de lnodo que pa- tado e~t{~ enganado. . 
l'eCIn, qn(;['Pl' rncet'l'~r unia., cen8Ul'ü. á opiniiío . ,. porr;llC, do cont.rano, a libOl'dnde in-

, 
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dividu,,1 se,'ia sacrificada ao pode.' p"blico, I é capaz dc me. IIp.'cscntaruma detisiio do · 
Portanto, não é dogma; dogma ú cste: o i conselho de estado., , . 

particular pódc fazcr o guc a lei não prohi- I O SR, F, AI.VES· : - Sobre conec";,() de 
be; os poderes cOllstitmdos, as autoridades I pr ivilegios ? 
publicas ~6 podem fazer a'lll.illo l]l'" é auto- :1' O SR, BENEVIDES :-, .. com (,>rq :' ,'br iga-
I'Ísado por lei expressa.. taria. reconbecenrio f) podt'f d .. d:H pl'ivile-

Por con~eguinte, senf.io lIa lei pl'ovineial i gio a individllO. ~Ó~ tdmos OpiU1ÕC6 uO COB
que autorise a assemblétt provincial a clis-: selho de estado, rt:conheceodo qu e as flS

pensar na lei, clla não o põde fazer. ; semblélt9 provineia e~ p()11em dtlr privilrg\os 
O SR. F. ALVES :-Se não lia lei, não lia! Boi) a rÓrUla geral; lUas tomos deci ' ões CUl 

dispensa de lei, .. I contrario rio conselh,) de c,tido, Il", t" ('on · 
O SR, BENEVIDES :-0 nob.,c deput.ado não to ha contraversi" de opiniões. Ma. o quc' 

me comprehendeu, senão não me dnria cs te digo é, que não h~ opiniilo autori.alla .que 
aparte, reco nheça á assembl6a provincial () direito 

Dizia eu que o poder legislativo, pela Slla de dar privilegio. a um individtlo "'Jtermi
indole, decreta netos geraos; o pode,' legis- nRdo: ha o;liniGes de conselheiros de ost.-· 
Intivo nunca desce a applica0ões , nunca.d<ls-I do, ,'"conhecendo q ue as assembléa. provin· 
ce a individuos; porque os pOdere,; executi- oiac. podem dar privilegias por util idade 
vos e poderes"judieiarios são os que "pplicão puuiica, quand o as obras pubJicils ~:ircÇ"O 
a lei aos casos p.",ticulares. .deata excepçiio, mas de rÓrll\R geral. >lul,O-

Disse eu: este pl'ineipio geral que I'egc a r~al1Ddo a presidt!Dte da proviocin H. tl~r 
assencia do poder legislativo tem umn limi- aquelle que melhores eondi~õ"s o tr,,,e~ ',. 
tação; o·poder legislativo póclc dispcnsftrpor Tenho concluido, 
equidade, em casos particulal'l's, por moti- O SII, !lI. FURTADO :-Muito b"m, 
vos de utilidade publica, Eis a razão philo- (Os srs, Abran~hese Paula Eduardo pro-
sophicn; eis ,\ razão fundam ental que leva nuociárão d.scursos, que não recehemos. ) 
alguns " crêl' que o pode.' lcg';"lativo geral O SI', Bicudo:- Depois da Ituninor.a 
pódc te.' competencia para , em al!'(([,s casos d iscussão que tem havido, na q'.,.1 se ero· 
es,Pcciaes, <lar I,,'ivilegios. dispe~~a !]do na I peohárão "quell"H que ,," .tovão e!" circums
Im ge.'al por eqUldade, . tanc'"s de se colloc.r na dev.da altur., 

Mas este argumento, quc poderia se r invo- discutindo materia de t~UI.n1J1l mag nit ude, 
cado em favor do nobre deputado na questão não ú por certo meu fim, tomando a pala
pencfente, não pó de entret.anto ~M-o pOl'que vra. esclarecer n casa ; lna~ é qut', n;Hl tendo' 
não ln\ o podO!' de dispensar na lei conte,'ida conhecimento de toda legislação con 'o rnen- . 
á assemblén pl'ovjncialpelo acto addicionrtl, c t e á materia que se di"cute; venho apeno. · 
porque a assembléa provincial, "amo um" pedir a qualquer dos Dobre. ,iefen . ores do 
corporação "onstituita, como qualquel' auto- projecto um poqueno esc larecimento, parn 
ridadc publica! so pode fazer lIlJuillo 'lU" " lei I dissipar . algumas duvidas 'lU " exi"t~ro po 
lhe da ou se Induz do ~el1 l)l' ('rm to, rorno i meu eRplflto. 
condição da ct1icacia deste . ! . Record o-me. fo:r. presidente. de ou vir lt}r . 

Ma • . cntende-se confel'id o;; pela lei o~ pelo 00'·80 collu.-;a dcput'ldo pelo I' distric
n1eioQ contlicionar.~ de ~lla c Jficaeia, quando to c 're~idento li!} CllpitRI, alguu:s avisos do ' 
t~es ~lejo~ sã,o lic!to~ <; honestos. Ora o pri- gOVPit,iO geral.. 8upp~pho qUB deste aqoo·, 
vlleglO nao c mmo helIo de tornar ome"z a expedld'lj e!ll ,· 'rtIl1~ de parecer .10 cob.e-
lel'provincial. lho do ""lado, ; 

Conseguintementc, se ~l assembléa provin- Hacardo-me quo, qtl""~" 'e argumenta .. 
cinl não tem faculdade ' dada por lei plll'n com " •• "s aV i'llS, 8e d.z ·" que toJos a. vias 
dispensar na lei; se a assembléa provincial fe"re"8 que rOS'" In no.; limite, de U[~. pro
não pode atacar o direito de propriedadc: ri. vinei?l, HIB. ~ecreta,ç~() Aeri~ da eG nlp~t(!ocia 
liberdade da induskia c do commcrcio; é do. poderes geral'" , 
evidente, ti claro que não póde dar privile- O SR, ;\!lRA~CHES:- O nobre deputado 
gios com npplicação a individuos ; não pdde vai tratar :1gora dl\ f'unstltucionalidade do 
a assembléa provincial dar privilegios a in- projcc to, ruateria de 1;, discussD.ú. 
dividuos determinados, porque crponerJegi'- () SH, F, ALVES:- Eu, na qualirlndu de 
lativo nunca desce a. indivlduos, paira na~ mombro da coU)m i s~:':o de cO::J Rtituiçào r. 
altas 'regiões da generalidade ; não desce de .iu5ti ~ ., declaro q ue ü p" ovincial tc rl". obra 
suas alturas a encarar individuos, p,aira. nas i feita no interior d a pl'Jv:ncis. u '3!Hic qu ~ 
altas regiões da sua lnagc!=3tade e soberania; ! nH O atl':!cta. jnt~rí:~~e~ gCI':lCS. -

não se amesquinha, não .8C avilta a encarar ! O SB. BICl:DO :--·E :lI lJorn não spja o (~ca 8iiio 
i~tcr,esscSi partieula.l'e~; o poder legislativo i opportuna. com :) ob:wrva o Ilohrc deputado, 
s? pod? decreta.' med.das gc ra~s, "a raziio I p.r" '" ventilar cstft qucetllo, eu peço ao 
~lnda e o :espmto ao lnehndl'p, 11 magcstadc, I n obr'3 ueputa .!o, qU f! . om vez de~se seu ftpa:~ 
a soberanm do poder, te, me esclareç. se é OllllÍlO da competén~," 

O SR, F. ALVES :-E dá-se ao "ovcrno cssa da !lsscllluléa (Jrcvioci ',J votar este projecto·, 
I'aculdade, " ! Havendo ",ompeteneia, eu não duvido vo' 

O s!" llENEVIllES :-0 nohl'e deput.ado não I tar p~lo projccto, porque entendo que alie 



• 
";"18a~-, .. • 

•• ti.fAZ uma necaseidade publica,3 n ('a.a i 2'PARTEDA ORDEM DO I.lIA.-Bonds de 
deve adoptal-o. . i Santo. aS. Vicente.'-Oóservaç~eseemmdas 

Não po{t.ndo obter esclarecimentos a res· do S'·. F. Alves.-Freguezia de S, Pedro, 
peito. declaro que acollJl"nharei aqllelle. -Frrguezia do !taquery. - Po.turas de 
~ue se podem mostro r e,elarel'i,loH. e então Mogy uas Cruzes.-Vcnda de terreno mu· 
votarei lou,vando-me r.oa mais entl~ndido~ I niclJ)'d .-DivisR8. 
sobre a materia, m.s Ocan do sempre na du-! A'. II horas d, manhã. feita a ch'amada, 
vida se nÓ$ poueremo" votar pelo plojecto. I acháo·", presentes os srs. Scipião, Vall.dilo, 

O nobre ddputado que primeiro me honrou Benevide~, Bicudo, Corrêa. P. E~yd.io, A. 
com seu aparte, vindo á tribuna, declara0 i e Silvll. R. Alves, L. Ernesto, R. Pombo, 
que a segunda emenda offereclda pelo no· I L. Alvc>', M. Furtado, AUfRtlches, P. Macha
ore deputado residente em Mogy.roirim I do, Fl'"ire, Celidonio. U. Cinlra, Leitào, F. 
prejudicova a primeira. Alves. Leooel, P. Eduardo. L. Silve rio, !{. 

Eu ente'ndo,que o n(}bre aU.J' das emei:!· Ferreir.~ eM. Affon,o; faltando sem parti
das não procurou com a t1r-gunda prejudicar cip~ção o~ 'mais senhores. 
il primeira, porque ambas têr}) sua razão de Abre-se n. sés~ão. 
se.r. eocal'porando-se ao projocto ; " primei, I g' lida e' approvada li ücta da nntecs-' 
ra torna o privilegio intrfln8fcrivcl, !~ sc-: dente. 
gun.~a faz de~"pparecer as, p","oas q'''' o i O SH, l° SEÇHE'L\llIO lê O seguinte 
h"VI"O requerido.' Por conseqll""Cl". uma, EXPEDlENTE 
não exclue a outra. porque pôde dar-'" " ' Ol'l'ICros 
hypotheso daquelle que obtiv"r o privilegio i Um da camara municipal de S. João da 
qt~erer vendei-o.. . i Boa,Vi,tn. repres,,"tando sobre n necessi-

) SH. A~!lANCHES :-E gnn. vend~ 7 D?Ade i dnde de ar1:Jptar-:56 O c:;l.sino obrigatorio 
q:le o u:eH;fp~te ~~ p~~vllncjn 1~;j~:3 o .con- i para fi instruct}fio pl'imaria .-A' commH~!:lão 
tlato cu.n ga.rantlas •. _dt. .... ~le que oetermm~ o: de i(1~tro{!çi1o publica. 
pnlZ? p~r8 a execl~ç~o ~.dl o~ra. qu~ tem a.. Outro da Curnara da Limeira enviando ar .. 
provlnclH que o prlvilegl(.1 ~e.Ja vf·ndldo ~ , tií"fOS d,: posturas .-A' commi;são de cama-

O s]t. B'CUDO :-Tem.multo .. O no.bre de- r:" , 
putado l5abd que ~~ .venaH.do prIvilegIO. VfíO- ItE"'UERl~lEN'l'OS 
da que póde f'er w.!ta :nalS de uma v~z, traz G(n cle Jaeinth~ Frederico Moreira e !-iua 
demora n~l e""'e~una.o í.ia 'Ib"a e ffi!l.IOr ,16.- I ' (' 1·' .... !. f ~ ., .~.A. .... , '1:. ;, .... '" • .".> .. .;. ,.". : muHa:,l' .J8.i1t:i!:1rJR .J!H!( IG~ .~~oretra, pro 38·· 
pez",a, !.);)~ (~~~(Ju e~ta:~ H/. .. ~.~S ,AO \~l.t,=a.~. COl1: i :',OfiJB \la vllla Je n~·ot:18. pccuudo quot.t pftr~ 
nLre .... " , jLc .. n,arltl. ICldu em t..~e_e ,por eIJo'u" {', c"'''''' _ .\' \"'1"'11;"""10 ia f· ... • _ l"" I.:J 11, ,."'''' • ,lu" .;:"0_.. l " 

qu,e no (:aso prCSfJnte, n 'pl1s",ar H ~J'i~en~a:, Zénaa. 
ate nem s3b~rn.o~ '.ltHUH ootera o pnvl,legto.! Outrl) de d. H.it.:L Dionisi:~ de Lima Uj .. 

A tran.mlciRlbdl<t.de traz e,I,,, lncon i beiro. pedindo a !!"atilicacíio ,1" 2008, a qne 
v~n.;e.n::·~;~, e por .I~SJJ_ ~q.llel!a mesmo que;o I tem direito como proí'eHs;,ra da vi lIa de S. 
~equ:~:t.(l. para. tlrl1f \l~, ~,l qualquer suspe,- Seba$ltHII).--A' mesma commit'são. 
tu, o ~·0Z rod1j,flr de~ta3 dtH\F! emendn~, uma 
" • 1 t .. HEl'HgSENT.tH.;:,-O u·as quaos raw exc no a ou ra, :- aS~lm 80- i • ., " < 

tendo nue. gdopíando·.sd o pl'0J\3!~to. deve; Pü!; mOI adureg .d~, c!\pelJa de ~. José .do 
3(i:Jptar .. ~se tilrnbeU1 as dun-~ emend~~~ é ne8s~·. HIO-PnJto, ~nuIHclplO d!~ Araraqnar'a, pedln~ 
sentído dnrei Ulrlll v~t(), , do a elevaçao da wesma capella a fregue-

(O SI'. Paul. E;;,ydia pl'otlunciü\l tiro <liso i zia .-.11.' cornmiBsão de estatística. 
cur,.:;.o, que nilo recuberncHl.) i . ~ PARECEU.E~, '.' 

Não havendo ml11S quem veça a palavr;i,: «( A cC~mI5~.H\() de cons~ltu~ção e Ju1stJça, 
ehcerra R0 a discussão C é a.pprovado (I prO-I a qt1er~) 101 pre~ente o rClt!eflooento .ae J~
jeet" c,"o <},2' omenda, senJo r,'jeitada a \, i eob \Vlt:~el, rewjente na cldado de S. JOflO 
sobre a intranscuiiõ1síbidade do privih>giú. ! dO,I~lo-~,}aro. em que pede_ 8 esta 8~semb.tén 

St:nd:'} dada a hora, o sr. pnlf:idente m f!. r·· í pr:v1!egl i ) pn'a a. conducça? (~e clldavereE=~ 
Ca aordern do dia l'leguinte. ó) levanta a Ret-:- j P?r dez ~~nno~. pa.rll (1 C'CroltB~JO da m~Eln~i1 
s.ijü fi,,;!): horas da tarde. . cIdado, e de.parec~r q\le, por lr.terrne~w (}~ 

____ .__ .. governo. seja ouvld~ a camafll rnUDl~Jpa! 
• 

,",Oa Se,ssão Ol'(!in:u'in • re'pectiva, 
t>I1ÇO da a~s~mbléa, H de ::vínrço di} 1813 .. _-

AI)5 8 DE MARÇO DE 1873 F. A!cves,-P.Bfjydio." 
Presidencia do sr. rigado Scipüio Po~to em disCIJ8SilO, fica adiad., por pedir 

SUMMARIO.-ExPEDIENTE.- P"recere,,-- a p.lav,aoBr. L. Sil.orio. 
Projeetos. - la PARTE DA ORDE \j DO "A commissilo de ecnstit"iç~() "justiça. 
DrA..--,Neg-ocfo~ de Mogy da~ Cruzes.- i a quem foi pl'e~enL~ o requerililento Ije 
Obse'l'vaç?Jes c'i'equeriííw'rtlo du S-í'. C'oYí'da.: I Fl'nn~j~~e'J Gon,l;~!oj da Luz SdJriDhc~ e!1~ ,que 
··-·Observações doss1"s. Aóranclus. Benev2- 1 pwJI: a á~~cmb,ei\ pflra montar n:.-t eJ(lRdt~ 
rles e Currêa.-B:\rreir~.-.Discurso c reqge-I ue Tauhaté lima l~mIlre~Ht flln·eraria. 0 OH 
'l'i'lite'Jr.to do sr. Benevides.- .Dz"sCU'i'SOS dos parecer que. por il\terr~:lectio do gO\'errH\ ~;~ 
-,·'·s. Ab;'anckN, llene1,ide" " BíC1,do. - OU~" li ramara r""rcctl'Ja, 
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S,lh da COmmi l,\~ili}. 8 de Março ce 18'73. 
_F.Alves.·-l'.Bg?/dio . ll • 

. pl} ~~ tu f.m d l:, I!'H'H:: ~ I), íh:a. ad i tüi1, rJ_,r p ::úi) 
a p~l i: vr(\ o t ; l" . L. Si lverio. 

(I A eOlnmi~ ~ii'J de in3tr ueç ::; o públic.il, :: 
('T.ern !oi pn.::.q~:!t..~ ti f)): ). n'prrsa n tiJI::;!) li! 
-I • I , . . • I 
valia de Caf'Ofl hIJ, P C(dt1C10 a crc:.;çao IJ(1 C;.\ -

(hdrRfI pa {'1(:'g U i ·/..!~ d .l E:~pirl~()-81 nto (1.(1 

IÚD do Peixn n ·I!:! C'lpelh do S .• 1. H:~ do R i" 
. ~ ... -

-rftrdí), Itt trndcn~ flll tn~lt po c~tfl. 3-0 1Ic rt/\ço:v; 
tl corno n ~lo tem . ('{jm;"l~ tu,leia p:li":l. prvvj. 
denciar a " . r e~peil:() ,:a ~a pnrte, e do p,l1'e eel 
qlol6 vá a ~egu'n d u r cprcHmtnçiiü Ú CUmmiiJ
~ãr) de (;~~tati:o:tit'!L 

S:.>.lf! clfi8 ("omilli ~~~i~~ , ern 8 de 7vlnrç.o d(l 

lS73.- ·R. Alves. - R. [-"''Hlbo.- ;>,,,:rc Bi
r:udo.» 

Pu !'. to tl!!1 <1 i ." C l. :~· Bão. é nr'pr(i"V,;\ÍO . 

(I A COI1Hn h!'ào dr: f~~tr:.tisti~iI . t:-':Hld fi )' 

cOrJ!o:iuençãu H ~ r!lzõ :~;o; 'quo lt n~t:-l n~~'oJfHhlé r. 
forilo p r e!'r. nte::; PU}' pane de d. I g:lw" S;ll 
g'llclo C;,)rt.<' ~, é t1 ~ fy;rCecr q llC ~iPja. l:U~) j1t-a· 
410 o seg ui nte proj N:t'l : 

"'. R(j . • 

A.t.nnico. :\ f; i. Z t ll · i:t -L:b t~ r .. d '-, 1;~'oPr1c
<bela de . ti : 19-,ntz S{l! ~"'; lfl(, CGrt-ez. Heil n e 
todo r~ r t.('ne·;~ndll ::1) r'r":un:e ip: o di.! (>:!: :~ ~~:) \~ ,~ 
(: ( !t:~ !jc:ad .{ (:0 '~\.J::-; .• J , ~ f(~ do'.:. Cr!!:np~ .-;. 

" H, ev()g;\d~., p~l Pl ( ,:~ t .:~ fim ~ ~~ di.- pJtlÍt_Õ" :'I 1 

frn el \ ntr~l' líl . 

!l .. i.OO d:l. ft::~I ):' ·i VÜI: !I-'Q'j ,:!nf..iv:!. ll(~ ~:. 1':.1;-;-" .. 
J0. 8 'lf· 11arrYI . (;e IH7;]. __ o 11/. Aí/C;HS,:).- ~~J. 

Furtado. » 
A· 1!· · ·~'I·' V1I· ·· ~1"r'" '~ 'It ""' l" ~'l" ,~ .. 1, 0 , ...... ~ 1 ,1 . 

h~lh; l s. 

na 
• 

.',')" t···~ ~! ::. ,,,-

A " ' 1 "-
«( CnJ ~·. rn) s ~';·;0 ~d) (,l\rn:'lrn,;:, a quem 1._,:' ,; 0 

prrsentt' fl :J J g ll11 ~ r,\'tiv· ~·; dp p ú~~t ll:":~ ":; d!1 ~('-.. ". . . .. 
mari1 (";(:~ , 'lIV t' ll' a~ l (} n a p;~Ji:'_ i ~ (l j' QU;3 SI'J íiC; 
" l~:- ' ''O,·" , I .. , . ,, {) .• , ·,L' ';\'0"1"' ·''' ·· .,l ... ·' -- ·'I·O-" -· . '_y ,_' h 'U , ' " Il . . ;:.. .. , ~. I . :. ' • J .... f._~ .; ', ~. 

Art . 4 .V S ·. q) í~ i"imll-s e a ujt~;;la iWrllL 
' n ,-I .. ,l l·z·.-" J . .... .. ")1' ''''0" ··t" v ! ..... . ' v .. . I 'y" . • t; ., . 

'1 O · • . . . 
'I'~ .('1 ""1" ·' lz--·,"' ·l" "r- ,· e., ., '"-<> .' "'' ~·l~.. ' " '<I I. . .'., ( . ... . . I . , . ( 11 '_ ' ·" ·' P ". .l ,. 

pnrb C( · .. ··· ,·,'c , .. . , , :- , .. -
dos do avaIl to. 

AI·t 8 o ~.:" . •. r i" "'" .. > . • ....... ' ,I. ,1:'.-." .. . , 
S~il.~ fi.! '; co rf!L.ti~ :· , õ (o' :: , a .{ l t: M:'.rç:o de 11:1'73. 

-Celidoniu .--A. C'I'u,z. - X. ji"'J·ei'í'e. li 
• "I .. l' H'a ~o )n~ a ; . :!~·, a p::r;! ('jjt:' ;:l.r na 

• .1 () A t r ~.t){l. Jl 11.1 r.< • 

« A eornmi ~Rf:f) de C:i.r:Htl't1,";- . t,rmc1ü ÜXillnj· 

!Indo O codi;~o di) pGs !' llr:~R da villn do Cotin, 
ó de parecei' qu n H'ja appro\'8do COrCl as se·, 
p'uinte ::;. ~, Jtrrllc:õ0g : 
~) , .. 

Art. 8. o n ,~ pc: i ... cl,>-·28000- ;::cre,sCU1[\;?-2e 

-att") a aJeildu da e : ) mal' ~~ . 
• 

Art. 00 . Atrt'~ee!'Jte~h~-qua_ndo {:xre(~er 
'.' 1"· 1·· ··.·,·'·0 J(, ' 0'" f " 1, 11 ; \.o .u 1, ;"'f, ~ ' I a Il .1íu ,orNJ na mc~m3 
CH:>: "', !.(, H";ilt' r<\ 'V :~1!,d o~ (!'cH1S tere .J~. , 

Art. OI . ()II ' ; !~ di'l~- llBOOO - O;gS·H!- ]$, 
~~ o; ;d :-; d lZ,-- ·~S()Oi)- d1í.;}!-;:e--5UO l'~. 

Arf : 62. O!Jdc üiz- ucur.- dig:t·H: -Ufll. 
Ar·L '75. Ol)d l ~ (liL-l1 exte n ~ivu, e t c., a tú 

t) fin?!- \ t :C'n -~e - í~l}f'iI! ad ~ no P:I !Z, . 
Arl4 , H~ e U:L On ,lc diz-4.0B ·- d!g:~·-Sf-

:30SGüi) . 
1\rt. n:; . On.1 .. , " iz-50$-iign·.,,-:JOSOOO. 
A,U . .. fi ~ 30

, '77 ti 7° e lIn. Supprp11ào-f.;i:I. 
Snh'l d:;~~ cc;m tni!,!"õe:-<. 8 de ~f~11'CO de IS7a , 

_·.Cel-itlrm'l:o. -JÍ. C,,·uz.-X. F'J'el1:e.» 
". I d l'jC~\ ~O):' e a Wr,::: tI p:ir:l entnl-r' 1.'\,1101' em 

.J(\~t" ·;> l· ' ·I' II! ) <: . . ',' " , .. . 
({ A {~ (, n .\mi~ , F.j\o d(\ C!1!t1i11'a::-:. ti q t<íH.tl foi 

present e o c0dlgU) de p1sturafol d-a S. 8!.?b;u-. 
t!f1 o d I" .. l}- ~n-Vi ~ t~ . é do pl\.reeN· quo seja o 
rn c ';rnü !o:-1.:bmc tt!Jo ú-di:eli~Rão e ~:PFr,) ~' ado 

. , t • {~I}ín ~.H ~; í' gü li\ h:s ?oI - er bçt.H~:-; : 

Ai t . ]2. Ond ~! d iz-t,.Hlo's os l'flpzes de JlI " 
íl!:'·, da C:h Í ll :.~n!l (·- Jig ·i. se-de trC'.i em trUN. 

' nl' ·' 1o:: " 'J ' _ • 

1\ ,. '. i",...: n" "!,,, :;i,·-- ·· C\(··, ; .:::t~· " ·. · t · ~" , . <.,; . • • ••• """ ' ., ~ " "" 

.,. " ,' " I 
. 

..:..~ .. . J(. I. 

A r L~ . 2;>. 55 ~ j ." oH .. ti1· , m~, 105, "!(~G, 121, 
§~ ::':" (! :~Q e En-Hl ppnn;ft::- :.::e : fl'J§ 10. !d"m. 

;:'; ,11:\ i~:l~ c~: 1 ;;m is:.sõ:~:: 18 de I\-1~rev J,,; l&"'m. 
• 

- , Cr:lül(,~l. i() . . ~ .. oi . Cj'?t.t,. - .. Y. F'rez'J'c. ,) 
~, I 
111 ca t: (Jd j ' {! '1 " . " • . . , , "ç, .... < 

' ()" tl'"I ',,· '}' I'" \.1 , ~ " .". ! ,: • • 

1·)",··, (· .... -"r J" '- · )1'"'(" >" 
.• , .. ~, (.o. ". \ " lo. 

<.< A C!c n ', I111 :·::·ã,) de (:aln~Ir<;.;.l, <l qU3in forilo 
p!' ,,~;:.;mln :·) :dgnl.'s artigo~ de pC .. tLil','l:', da ca " 
ln~'r ,~. de Jg l.P1IW, r(~~~lH: ttiJ\):-i t~'n .Julho d o 
:l!lno p ::'l .::!'ftcil.', (~!)II~idf'n\ u;tJ fJ!,e ns ,ii~;po~i ~ 
(·,',·,·s ""11.,,-, '·" " 11,'1'·, :: "e ",.},:,.-\ '· -' ~'''l·-, I 11' o;' , '"' .1 " .'C" · " 1 . . ', .. . co .• "u .I;,..,)LI de!l! -

.11:8 IW L'odi;n ql,:l n m:::.'sH:n J · ,~rrlott C !.l (!~t ,\ 
. " . ' ,. )Im~ill ô CJ'Ht J a ;'!-J :l{'·Ba r.\ ) pr,}\)3U(~, H i1~ p'i. 

r ; ~c(' .. q:J H sr'jú () {tLV ;}] ,'j:{Ol:' /1 1" -:!<J : :CCi:i'lI!. ta · 

11 ' .' ' " •. -Cr-/íF':· • • I •• \ • • _ . _. 

o 

l O~ l .ni'J . 

"" • I ~~ • ;).1. Sr, ,') :\ I)t~ I O V.j l.L1~ n.;; do ;; projt'::: tüt\ 
"7 j - ;1' 'l" 4- '" , , o . . U,"J: , ô i), n f! '')'' {,i"; (. !l a~i i'meiHIr':~/ (; fre .. 
recidas ao r rujuc to r:. 1;-" c (1 .. H ad;L~o:il de 

. J ' '[' • C í1:).Httr'~i-: (Aí-! came.r&~l 00 'E't-f, t:\~on~!e , 

~r1 0gy ·· mirim. PHl'~nH[)fln\;nla e Lim:'il'a. 
PRO,TECTüB 

objecto d'J d'.:!ioen)c-Jo e vão .. 
entrar ua ui'I.hm dos trf,.~ 

C;: ;r. " ]'111"' '''·1',,' , ,,(~'..1 :::; <:. , • ' j 

f~. ]n~p1'lm lr para. 
" ! ~l · : I \ ·~, ,' r·l' ·>:.). • '.' " f., , I , v '" • 

V 
• • • 

," ; '" e" pr ··,i'lel(' "t ·· (( ./\ , . , ... . - v l · .. 1, , ,~ I , ., 

até O ti rJitl. c.Iif!ll -:, .: -- ;.;e rá e ntr1"gn e á ~! ntf)ri - ereta; 
Art. 20. Onrl i' pl'oviu<:ia! l i " -•• 

da:!" C() ! ' : ! w : r nfl' ( ,:1)) 0 OI? :D rio '~ \,~~~,t;l . f Ari. :.0 Fit,;";ocT :IIJa ;5d m;.sm,{:olas (~G pl'l" 
'"t ~7'·· 1 (, ;..:. . 'I . ,- I rrlcJ·.'·o •. C'. · 11·.l '. ··., ... · '.·.·.t ( ... ,(., ••.... . ,. " .. ,. , .. I() ~,;.·~J·,·,· , · ,·to -· ~.·a'\t'" • ... " , -.• ) . ~: .•. } : i! )p l'lr.i1:l · s ~ f;:~ ""(: t~ "il: :'_~ I~::.'" ,...... _ ~ .J LI 

- !! O, gP lh' ~'O :-- S ~ ! (·.II , d :.' . . :.~ .t: • . ' ·Ür.3! . ----... Imuníci pio de Ba1 atne.:::~ iliTJil para o sexo 

Art. ·1'i ~ 8.° OI:!; .! diz --o p n H:u r ;) f:';l' df; Illluscldino e oil tra~.: pn·i·a o ::iexo feminino. 
cam:nfl, ele . ~. t(~ o li nn l-dig:-I-!-lü -SC1Ú CO~: - Art . ;2. ~' Hevog-: 'dn s I.'S di:-::pus içõCfi 
t:;dnrlldo bt'f:! (~ (1 p '·: ('ut o. . contrario. 

ArL 5~~. O r j(~ ü di 'l. - o iiscn!, ctc .-d ig,1. - f:t, 1 P;l~~O di), ll.:;sembl(~ a_ 
~--srrrlD cO'F:dí.'rr.dt~ !o! 'henr. rlo c\'cnto, !l . P O'i?lho . l) 

. • 1' " ~ ~ , , ' ~\l a,l'éo , 

em 
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S'. 'c~tl I duvida qllc )'Já(", Acho-o, pOl"tanto, "em r:nb! -
",\ :l".~tmblé a Jegislaiiva provinda] de- ! mento, e sel'ú um dcspantel'!o a sua trunscn· 

ereta : ~ P0ão na net·n. . . . 
A.I't. l .o E' ant.ol'i$ada. a. ei.lma.l'a. munieiyml ' O !=;n . Connf:.1,. :-Eu nito podia pedi!' ln ior-

tht capitnl a (;Ol1tI'~lt:u' oro advogado c um 1 m'flt..,:ÕCS ao governo. porque csbl\:a (~onvcn
nngenhciro de pa.rtido. ! ciclo ·de {iue era, uma inexact-ich10 Isto que o 

A rt. 2.° O primeiro Vúll(:cr{l pOi' anno l chefe de policia :dJirma. . . 
o ordenado do J :~O()S. c o sc!!undo o dr: I O Sito I . HHAI\CilES :- 'Eu qucro em pr1mClfO 
1:;')008000. .. . ! lugar que fique bem consjgnauo que a in Rcr

/\:i. a.o Ikvogiio .. f>C af-i di sposj~:i)l ~::: em con- : ~ão l~c s tn l'cl},nr:l'imcnto na ac~n Ú lima VCf-
trarlO. : dadcll'fl~ nnomn,lm, é um fa.cto vIrgem nos an-

Paço .da a8scmbl{)H, aos 8 de l\Iareo de lb{~j. : nar.~ da :lsscmblóa' provincial de S. Paulo. 
-Pa;?!lo' Egydt:u , de ()li-veiy(~ Cfj,'1'ra~t/.'.o. li • O sr., Conaf:A :- "\ acta núoé um docu-

" PIRTl' D\ ORDI'j' T)') ')r "monto publico? . 
1 ~, ,I, ;. ."\ ~.! - C i \ i O ~ II.. Alms\NCIJES :-8(\ t: documento p.ubli-
?\EGOClas n)~ ~lr'OY DAS Cr:C7.E~ : eo, O nobre deputado podia. mandar inserir 

() SI", ~;of'rêa :-0 relataria do SI', Cos·' em qualquci' outra documento publico; n. sua 
ta Pcreil"a foi-nos distribuiclo este anno, SI'. razão pl·OVa. de mais. ~ão tem cabimento al
presidente; a r.:llo acha-se annexo o do r.hcfc ! g'urn n inscI'cão deste requerimento. na. acta : 
de policia. de entüo ; c sendo este illcxneto, c i e uma ycrâf\deil'D. anomalia! que ii(lue isto 
:101. doeumento offieia l quo cIe"c l HU3 ;.;;.~:tr (t pos- ~ bem consignado. 
tel'ldade , não desejo quç eOlll ellc tl'an:imit- c\~ora ' passo ti. responder ao nobre d.epu· 
ta.- 8C uma incol'l'ecção que se <1 " ';cei'c:t do tarlo 80b,'e outro ponto, 
"\rujá e Haql.laoucccf u'Ht, qun pei'tc Jl[,PH1 ao 'l'odo o mundo sabe, a província. de S. Pa.ul,o 
tCimodc Mog''y rlnr-; Cruze:=;. inteira faz jU!"-iti'.;a. ao ea.ractcl· hOUCHto, á. re ·· 

Diz o I'cla.torío do chefe de pol ieia que no pntacao i llihadn. el o intcgel'i'imo magistrado 
Arlljá. c Itaquaq.ucectllba., ú fnHa.. d~ Casa de I que o"'J"gani soll () rnlatorio I~m qucstfio. íApoirJ • 

det.enção, se fa.z uso do tI'Ol~CO! !.,' nwxaeto, dos.) 
porql1O no termo da. minha. I'csidcncin. é de : O Slt. F ... \1. \' 1::::; :--18s0 nito vem .ao .caso." 
tod() o ponto desconhecido cHte .insÜ"llmcnto ! O sr:.. COii.iU~A :-NingucJn aceUSOll o chefe 
de tOl't!l!'n, maxi!I1Ú parH. retci"'2e em eU:.~to- i de policia. 
dia; o que se faz: 110 AI'i.ljeí e ItaqunqlJccetulJa, i <) SH~ A u nA:\<':IlES ~-Nào i.;e adiantem; que 
ü appéllo pal'<'t n~ p r'ssoa~ ql1C con]wccm cs- : aeod:uncnto ó esse? 
ta.s poYoa~:.úcs , (! pedir Pl't dios padieu1nl'es: "Portanto, se O chefe de policia de ~ntão,. o 
para retcr- :c o dehntluentc .;ltó seI' enviauo i i~lustrado s.r. dI': Se~)astiao :rosó PerCll'a. (11~
para a cauCIl de Mog'Y (la:.;; ( .l'ilZC.<.:, qnn,ndo o ; tmcto ,pan1tsta {apotados), ter. essa deelaruç:.ê:tO 
\~a~0 o exige,' ; no f;Cll l'l~lat() l'io, o ' fez; pONlllC teve informa--

Assim, pois) vendo fjUiI a lncxaetidã.o do :-0- goes a respeito; e;.:;tas informações forão-lhe 
latorio dc\'c seI' rcpu lsada'l mandD a ficg'uinte mini stradas som duvida a.lg·urna pelo sll.bde
d cehtl'nçíí.o para Bel' im;el'idil na :-tcla desta leando do .\l'llj:í. 
f.:a~~ .. (lVIJ/Y4C;'OSos apoiadrJs .) Iâ: 'O Sl t . COn.Il J:: ,\ :- E porquê não mandou 

].;' ~po;:1d(} c posto em discu :~~ :"i.ô (} .:wg'u inte I pl'o('essar n~ autoridades, logo t')~ c H~arã() d(' 
nJ~(-ll'; EI-U:\IEi'\"í) ,- ; lJl:;trUJncntos de tor~ tt ra 'r 

,(l{e(]ucil'o /fll ~ ~c. I~on~ i~nc na a ( :_I~i. " sc- : O ~R , AHlL\!" C;rI ES :-porque? 
f;uintc: , O SR. ConR,:;A :-~:ntüo fei leviano . 

« ~ão é e.\.ilt to (IU ~. h a ja. ti.:O:U; OS q ne s jn.' '''~o ; O ::-;lL AJl1U;\CHES :-Lcviandade h ;~. em ';'; j ' 

ue deten çüo nas ±\ ' egn (}z }n~ do Arúj<'~ ~J Ha.- : fazcl' a.ccusa~~Ucs sern base:; .. 
q1.1aqll€CetnlJa, Gumo :\tnrma o l'elntono da ; Como proccs~ar n. auttJl'Idade pOi' r.sse 
l' epa.rtiç~i(j (h policia, de 1;' de .Janeil'o de 1 facto, quando (: eCl'to qlW na eactêa desta 
1B72, c Hll!lCXO <la l'clatorio do e:'\~preside.nte, ! capital ainda 80 faz uso <.lo tI'OTI('o ', 
() S,'. Co~,ta Pel'l'cil'.1.-Cc;:?}'t!a; )) I VozEs:-N;1o apoiado. 

~)) ~<i8·. /~~H'aQ'B{;,~hes :-81'. prcsidelltl'~ me O SIto AnR:\~CHES :-]~' umtt verdade, flue 
pftrecc que cRte I'equcrimento Ú intempestivo, não ]ln. negai'. 
anomalo, não se i eomo o f}iw.lificfl.l'! InRBl'il-o . O chcl"'r. de polieia J!~tO f:nia es. __ a declaração 
n.a. acta, {plfl.ndo tnün-~{~ do rela.tol'ia eoní'ne-- : em RCll. relatorio, s{)m CFW ros~:e c:ornpeten tc ~ 
('lOllad o pelo chol"e ,10 po(iej;t (1:1. prn\'incin~ (~ ; mento'info!'lrmdo. '. , 
U!!l1. cxtrav(tgnneia corrl}')1eta! . O Stt, CUIW1:; :\ :-POl'q\H' n:'tO l:(' Il!n lJl f():'~ 

O LL L. Sú.YJ-:!: td : -l,;'· um l)l·Dt\~.~iq . maç.:)cs .. i :.t\ltol'ida(.h~ cOln; ~ :;tente'! 
O ~g , .\lHL\~ ~ ; !<! ·;S :-:~n I: mn nnl t(:l':Íto , ü , O suo AmtA):c IIE~ :-p ,_~t1~ ; 1 a i) :;ubdeleg';~do 

;]obr ! ~ t.ieput~1(k\ ó!e ria peui:' a p:d:~ \Ta e ra - l do Al'uj ú fJue era ê.l alltol'i (~ade C~lfi~peten.tc. 
r.d- 'J, rrm!-; nftO l'cq iH:!rer p:·l.i.'a <":I'~ ' ill .-..:er ido Il:.l : O SR. F. :\.LVl!:S : -"{~l1em redl f.!' i.1l a 11) for 
:tCr;l de:üa a~se~nr;! éa. _ . : maeão dada pelo s\ddcleg:ado fui tm , C nüü 
_. V. HXC. sa.be qUi) a ;l ~i:t- é- iH: ! trll lli:i-Umpto f vi Jl.adn. a 1'0ópcito d.' tl'() : l(:~l; f:-dl '_Hhsc sobre 
J. ;~l do que se pa.;;sH. Ila scssri,o: 0;':1 ; pn"ison- ! o cs~ado da cndca. . 
-~; ~ p;) t' ventul'tL Jlcs1 a ~US;l (,I J'lI e lt) a. (j iJC ~ ; e l"e- I' O ~) l~ . . \ /lHAXC;lJES: - - V CiJ :j;l_ i" - :-:: ;'! o i;on t.ral'lo , 
lere n :-t'(Jllt!l'im.'n l l) elo nohl'cdr.pntndn '! ~('m ; (- f;lZ.(W- S I~ lI. lI) (\ grnre injl.1f::t-il;:l <ti) rill'f1etp.r ~l (j , 
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sr, dr, Sebastião José Pereira, que é um ma- maeões quando sc acha em estado tle igno
gistrado que faz honra á sua classe, (~ue te- rancia com relação "materia de que se tra· 
uha-se coragem de accusa!' ou nlio ; se o che- ta; mas, tendo cu certeza de que naquellas 
fe de policia narrou urna 1'al,idadc em seu re- localidades não existião instrumentos de 
latorio, o !:obre deputado torne a palavJ'a é o tortura, limitei-me á declaração que fiz, corno 
aceusc; não faltará quem o defenda; mas I que equivalendo a um protesto que lavrav>\ 
estas incrcpações disfarqadas não ",,10 gene- contra a inexactidiío do relatorio, . 
rosas, ; () SI" LEl1'30 :-0 fim que teve em vista o 

Por este motivo, e pOl'que faço infeira jns- nobre deputado parece que j,i está prcon. 
tiça áquclle iIlustrado magistrado, "oto con- i ehido, . 
tra o requerimento, I O SR, COR!ulA o-Sem duvida; o meu inten-

O sr, n"n<,v;c!t"s :-l'ma vez que está to está conseguido pela emenda offerecida, c 
o requerimento em discussão, não sFi se me estaria até disposto a retirar o requerimento, 
será licito otret'eccr uma emenlht,O SR, AmUNCHES :-."-gora não deve reti

Vou me colloear no meio terlllO ontrc os ral-o, 
honrados deputados que me prcecclenl0 na O SH ,CO Im"" :-0 rclatono elo chefe de poli-
tribuna, cia, annexo ao do líresidente da provineia, ti 

Eu cntonio que não lia illcomenieute em documento importante, que terá, por cel'to, 
ser lançado na acta de amanhã o l'eqael'imen- de ser ulteriormente visitado 1)elo historia·· 
to, porque serú o tr~lIsumpto do que se d?l' da p",ovincia, e pOl' CG~seg,!m.te não, 1'.0-
passou na sessão de hOJe; c aSSIm, creIO que du1.. eu delxar passar' em SIlencIO lnexachdao 
não ha nisto anomalia, porque é um prMesto de semelhante ordem e alcance, (Apoiados,) 
que a assemblén faz, se porventura estiver O SIt. ABRANCHES ,-Apoiado, 
convicta da incxaetidão-do relatal'Ío officia!. () SIt. CORR~'A :-As nocões historicus são 

o 

Mas, acho tambem que este rellum'in'lento I difficeis de apanbar com exactidão; e sc não 
inserto na aeta, em vÍ!,tud" de uma delibem- . lançrnmos mão da e!'itica, h'emos acreditando 
ção da assembléa, fj consa muito grave em tudo que o historiador nos transmi~tir: " 

O SR. AmL\NCHES :-E' uma censura gru- esta a razão por que no estuuo da Instoria 
vissima,. . antiga, c ainda da moderna, applico um tanto 

O Slt,BEl\EVIDE,':-O requerimento, lança- dc scepticisrno, e portanto não acredito em 
do na acta como rosoludio da assem bléa, im- muitos faetos,sendo que vejo que, na con
porta U!ll desmentido oiliciltl a 'um documen- temp0l'aneid<tclc mesmo, appal'ecem elles 
to ofliciai firmado pela pf'esidcneia da provin- trunsfigllrados; fados que passarão-se'li luz 
cia e pelo chefe de policia.. . uo dia, nn. pl'csenca de muitos, são, entre~ 

O su.. AllHANCITES :-Scm duvida, tanto, atlhmados pOL' unR e contestados pOI· 
. O SR. BE~EvrDES :-0 que é, eOIll\.) di~se, ontros! (Apoüulus). 

co usa muito grave, . O Sil, BICUDO o-Por 'exemplo, o apedreja-
A assembléa tem esse direito ineolltesta-! mento da Republica, 

vel; mas me pUl'eee que seria prudente, uma U"A voz :-E' verdade, 
vez qne o nobre deputado, muito digno re- O suo CORR~:A :-Mas, como a verdade do 
presentallte do l' districto, nos infol'lna qne· facto deverá ser restahelecida pela moção do 
a declaração do relatorio não 6 verdadeira, honrado membro e terá publicidade e au
me parece, digo, que a casa, sem dcsconhe·· thenticidadc, aceito-a e voto por eHa, 
eer, scm desconsideml' oillustradodeplltado, "'\fio lta,vendo mais quem peça" palavra, 
poderia Uf:iar de um meio termo, antes dn 1'e- encerra-se a discussão, e, procedendo-se á 
solvel', que era púdic' ao presidente da pro- votação, é appl'ovado () requerimento do SI', 
viuCla informações a respeito das bases que ! Bcnevicte~. • 
teve para formular este juizo que a casa não i BARREln.A~ 
snpnõe cxacto. ! " • 

. . :\ssim, ,se. vel'iíleul'-se que o ehct'e de po .. , fll ~l~. ~.~ • .u~VI,d('!s ~ - .~_1'. pI'e?ld~nte, 
hClH., sem lTltorma~:üo alguma do .suhdelcgu-: tc~ho :1 h~nl.(t ,de s~bm{,~~Cl .{, ?ons~dc~açã.o 
do ou da camam municipal, c pOI' si SÓ, i de"t~ 1l1ustrad" assemblt .. l o segumk re-
emittiucsse juizo, nós podetemos consagral'! quel'lmcnt?: .,.", ,.,'_ 
este protesto ou csbt censura, i ,'~ Requclro que a asseOlblt;a llroVlllclal 80-

Acho isto mais jU8to, c por isso pt'etendo hClte que O governo pr?vlIlmal m~orJlle: 
"f!'erceel' uma emenda ncste sentido: L' <;lua.es ~s barrClras .:;uppnmldas em 

;;:' apoiado c posto em discussiío o,sco'uinte. execue,ao a leI n, 73 de 18/2, nas estradas 
.~. _'" .; t:" ! convergen tes para as estradas de fe,rro; . 

He,Q.üERDIE.\' 10 ' : 2,° Q;1aes as csta~;ões estabeleCIdas para 
i( Aut,es,üe \lotar a cas:l, }'cqneil',o <,tlle (J go-: <: cobl'aíiç:a do imposto de transito nas linhas 

vcrno ln10rme em que bn.se ~iC hrmou para I fC.rrcas; 
~:\cu l'elatorio.·-lJcdfj/:idtS,» ! a.o Que destino deu o governo ao;, adrni~ 

() Sl~. t oJ· .·êa.-~l'. presic1ente, nã.o Jiz a i nistl'adol'CS daR barreiras supprimidas; 
pl'incipio requerimento pedindo inl'ol'l1lações I 4," Qual () destino dado ~os edificios dll~ 
ao go\'crDo,relativarncnte. ao assumpto, por-: banei!'us supPl'imidas; I 

(~ur Cnh~ll(.ln c111(' o deput.ado deve pr,dil'infol'~ i ;),0 Se houve acôrdo pl'úvio ent.I'c as çorn-
• 
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l'anhia~ das linhas ferroas e o governo sobre paga,amos 14: logo, a provincia lucra, 10 
balrleacão de generos, e quaes os seus ter- por cento, 
mo>;; -, O 81L' BENEVIDES :-A questão não (de 

6,0 Em que se fundou o governo para im- interesso, é de direito; incontestavelmente 
pôr ás companhias das )inh~ls fcrreas a obri- e'?Onomi~a~s.c na ar~ccadaçüo da taxn, em 
g'ação da cobrança. de transIto e sua porcen- I vIsta dos .ont~R nntenol'Cs. 
tap:em pela dita al'recacla(:ão; i () SR, L, Cr"TlH ,-lO % sobl'c,,, renda, 

7.° Qllaes os empregados das ditas C0111- i O SR. BENEYIDES :-?das, aeima da eco
panhias que se tornarão cobradores do im- nomia c do interesse pccuniario está fi ver· 
posto provincial referido; ~ I dado do 8.)'stcma, e est'10 o:;. interesses fun-

8,° Qual o processo da tomada de contas! damentnes da ordem puhhca: não valem 
referidas; qual {i a legislação fiscal 'luo ga- t nada 10,20, 100 contos de réis, desde que 
rante os direitos da provincia; 'um prinl'ipio seja abalado, Ainda quando a, 

9,° Se as companhias tornal'ão-se flllp,'e-
I 

provinci:t tivesse lucrado nefite negocio 100 
g-aclos publicas, quacsos seus titulas; 011, se contos de réis, não rlcviamoF; sanccionar o 
são partes contratantes, quacs as condicões ! excesso de podcr que foi pl'aticado pelo go-
e garantias deste contrato S1Ú l;eíte1'is. "i vCl'no provincial. , 

Requeiro tambenl que o regulamento I'C-! . q sr:. li" Cr:'.'l'lu. :-11as o governo foi au-
ferido seja affecto á com missão de fazenda tonsado jJeJa leI. , 
par:l revêl-o, afim de decidir 80hrc "na aJ'" , O ,sn, BE"'EYID~S :;:-:0, coontl~ato .r~l )108/ 
pro'Vaç(10. )i 1 faeturn, se .011e dell-,(" .nu" n,1O fOl .luton-
'A t,' d I lo' 1 ", 'o t ,', ;sado,pehlel. . U Ollsa o.?e~. el (O ?lçan~en o 'lgen~e, j Vou por pal'tes. 
o SI' conselhello I rnto L1ma formulou ° 1e-

1 
l':ll disse que o presidente da jll'ovincia, 

~ula~ent~ para a COhl:~U1ça ~o IJl:l~_o~t.o de: a.ntorisndo a l'r-gUhll' n. ta:;:a. itinol'lU'ia. que 
t~a?Sl!O IHl,~ cstr~~as Lonver~Emtes uS~lnhas! 8~ pn.gayft nas estradas c~nvcrgente~ áR 
f.-,:lea,~" .. O~ nO:.)1os d~pnt~dos ??(?h~(.rm a estradas fl~ fel'J'o., e que deVIa ,ser pago da 
Im" e ~1.6,~ ,~odo~ ",c~nhccmo. o 1 c<,,~llLlmento f data da leI em Ulallt~l', antes, (to emb!lrquc 
pela Llttna u08/J1UaeS, , ; dosgenci'os llas esta~:uC'8, haVIa exorbitado, 

:Este regulamento eXOl'bitou Lla fLutorisa- i pOl'que rnesmu tinha. Bujcitado :10 imposto 
(;ãO legislativa., quer quanto ú matel'ia tl'i-l materias que nüo o crão, no cspirito ele nossa 
hutada, quer quanto ao mode rIa al'l'ecadacão Ileg-ishwao " na sua letra, 
do imposto, Além do excesso com quc

O 

se I Os nol,,'ps deputados sabem pel'feitnmente 
houve ° governo provincial, l'elatinunente! que a a~semhlbt provincial não teve em vista 
á lna.teria tributada e ao modo de sua llnc- i rcstÍltll'nr sohrrpticiamcnte barreiras oxtin
cada<]ão, o gov~l'no l'CYO~'OU sem a~t.tol'Í8a?:ão, I cta~, c Rün npeúas deE;local-a~ pa_ra impediJ' 
e sem ncccssHladc, dn'cI'sa8 le}'; antIgas i as fraudes; mas a :lssemblea Bao teve em 
~ob::.-~ taxas it,incrarias; l'~Yog'ou o direito I vista rrear () irnposto' (lo transito nas vias
geral c n. constituiçüo do Irnperio; paI' isso fOi'rens, imposto duplo, itincl'al'io, o imposto 
qne deu empregos a cntidn,dcs d_e natureza i ,de transito sohrc mel'Cadol'i:ls (;. J:HsRup:eiros. 
g'er~lJ porqn,e a·s c~rnpanlll'1S sao pessoas ri? pensar~e.nty da .a.sscmbl~~a 101 ObVH\r as 
.l\ll'ld,cn", CUJo naSCImento c morte depen,- I fl'aucles, tOI llnpcdll' que deIxassem de pagar 
dem do poder g-el'al ;' as companhias são en-j taxas itincrarins as cal'gas ue passng'eiros, 
tidades, subordinaeas ao direito gCl'al, c, no ! (llle fossem ~ujeita.s a este imposto, no caso 
ent!'etanto, o governo provincial impôz-lhes ! (a lnfve:' vias-fcrrcai3 para onde eonn~rg'e~
obngação, obrigaçã.o {-lue nãu só estava au- i sem essa:., (~strada.s. 
t.o;-' ;"da pelo clil'eito COfllmum e pelo direito I Este foi o nosso pensamento; nés não qui
constitucional, mas que llã.O estava auto1'i-! ZnUlO$ ch~:u' imposto novo, quizemos impe. 
sacia pela nossa lei, J;I0ul'e, portanto, \lm! dir que o imposto velho fosse defraudado na 
duplo excesso de autorIdade. : sua execueão. 

O SR, lT, CINTR\. : -Creio que houve (~on-! Entl'etaúto, () l'cg'ulari1ento do Rr', eonsf'-' 
trato. i lhell'O Pinto Limn. CI'COU novO imposto, sub
_ o SR. BE;\EV~lJE:S :-~ão" s~nhot·; fez ~ l'{'.- 'I: stituill a taxa, itinel'uria pelo impo~to cha· 
g'ulamcnto sem contrato pl't3no formal. AInda mado de tt'an~lto. 
que hOllves-sc contra.to, se as comp:lohias! O.~ nobres (lCplltaclo.s, se compararem toda 
t.ransigirão pelo int.eresse da. pOl'ccnta~em, I n lcgiRlar;ão anterior rc!ati\'nmento ú~ tftxn~; 
nós não podemos tl'unsjg'il' em nome dó in-! itincl'n.rins, hão de reconhecer n. vc 'darlc 
teresse publico, i do que (Ego, porquc, segundo" Icg'iBla<;ão 

::-;0 o goverllo não désse pOJ'ecntag-crn ás i ql1C' rege: c.':itu imposto,_ (ldlo S:lO isentos 
(:ompanlJias, se e.stas nrio tiVA'-i!-:!om feito um. i t.odos O~ ).l1o!'atl?!'cs n. me~l1cg'nft.de dist.ancia 
e'Xccllen t.e negocIO." : rIas barl'e!l':ts, c Jg'unlmcn,re todos aI'} uclles que 

O SR, li. CI"'TR.\ :-D nobre deputado sabo i passãfJ n p(~; n pagão 1l1t)Ja. taxa os qlle 1r,tns-
quanto as companhias recebem '! I portão g\:m 0 I'os elo seu consumo ou de sua 

O SlL BENEVrÓgS :-Hoje, el'(~io que;) por ! produe~,üo. f 
CCT1ÚL. i No cnt~'ctà!lto7 no I'eg-uhuncnto do sr, con-

O su. 1:. CINTRA :-Hecebem 1 % p nós I selhcil'o Pinto Lima esta iscncão legoul não , ~ 
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foi rcspeit.ada, c t?dos os Jnol'adol'~.s, ainda I ~,imâ . lini) :~;ôl peito u C~Ul nnt.ur(",r3 h~gal dn 
n" distnnclll ue meta lcgua das nntlgns har- , "opo,to, c 1,>1 estahelecendo um IInp",to .10 
reira::;, c!=;Uio s ujeitos ao impos to. " i tnl.nR!to p :! rfH:~tuo: d !., ~(lrte qlle. ol útn de 
._ Eis :loni, portanto, llmn. llumci'o:.:;a e1f1~~s. c I f·orn r perpe t!lO 11m trihutfJ de lIatllrezã tcOl
fie cidael"üo:::; n de gcncl'm; que, nfio devendo ~ r(lr: t' a,:l e!lr~ n-rjcitoll matl~ria.;; is,~ntp.~ peh 
l)O\'lr.i l.1 fif!., nl' imposto, entl'.ctnnto pa~l'rrO em \ !~ ;:: ~ \-l!~lr .. ;~~o. ,. 
,"irtuclc dê~:tn reQ..'nlamcnt a , ' () "F;I{. LEj,],.:ç ·. ) : ~·~ E i):fnt.:)(] :,:;.;(!m!\~l. 

E' nma C~Cll,bitan(~in, eon t r: :. :\_ qU:ll DH ! O ~m. BENl':vHll'; ~ :-- ?~()U~rJ) (H\ n o !n' f:~ dl' -
pi'Otcsto, ' PQt. :~d4]~ qiJ, I-~ nind a 11 a, C!'J !l;;!'l m :ll~ H~~t;;'n\.-
. Os 110b,'cs dcp"t.aclos sabem que, pela le- ; ·V" "tl1. 

gislncão ,' igéntc, nã.o png~o taxas ltinc!l'a-: ?\ns ta u .. l h -i" :-Inn cxu ~ I{t) )' c~ !llr .. ucn t :', H·b 
-rins ón indiyiduo:.:. mUl'ado l'~s n o municipfo~ ' (J U!ulo ,h' t!\ x:u~ i:jn f' r.~:· I :.fi ! lU vnmentt, 
e no cmtal'lto, pelo rcgu1r.ul1 cnto do "f.!'o con- i thriJ."; r,~ adfl ~ I'o ~n Il f ito!" do ifrl p:.n·,t l) (b 
selheil'o Pinto Lill1a, tod os e~~tefi:' inrlividu oR l t,n:mF,j tn. r'Hr;"~ r. i>:l f; ( r~: nr·~e:\ ruet1Il fl0 1'pho!'(" 
pagão n. t.axao i r'1!H~ ~ e h~çiii re í~ "j cio impnl;to pdmiti,'o; 

Aqui estão, portanto, b'cs Yiolaçü(~s fOt, -: n ot l:':"(~. (jig'(), y:Je n ~l..'; tnb,'iii\", 1l1in:'x:uoI lI!1 
maes , tr e~ exol.'bitanein.~; eo nsag"J'ndns no t'r- i v Ilrdn,(kir') ill"jp o~;,t ~) de importa~;fIO. T f.', mn~. 
gula..mcnto! ! po!"l )~nt;) , q'H~ Í) rognhlmcntn é ine0 n:; tit.tl-
~ão for:'in I'pspcit-n.i.l a.;o:, i ~t~.n ~úe,:; legues (,XiH- ! eiou"l. pnl"(Ju H :{ :i~ (~,( ~rnh!(l a n:: t) pon i:.,," c~t.n" 

tcntc~,rqucn nossa-lei de OI'ç.am ~i1to nfioguiz ! bcleee r hnp :,s tús do imp'H":aç:l:1. 
revogaI'. :\"6s npenns o que Alltori~ámos o g:o- j Sz o;,; no !.i rp-s d a pHt~oI() ~ ie rcm corn aUcn· 
vel'n o foi a r eg'ular a cobrH nça. do 1m posto das: çiio e:t ta 11 1" i} :' :'. ~l (' h l I'i.i Ô nu fH t! I'C~~O ~ ir;,') De,s t ô !::; 

bal'rcirn~ nntigaR que foriio c1 r,slocadfls parft i dl~ import~çft.o ~(l b o tit'.lh ctf>·_,· t.(t"X tl~ de 
eommoc1idnde da eohl'n.net do lnc.smo im·~; t!' :ln~ito n ítiU cH' IH iiL ., , 
posto~ c para ol)\'jar !:H: fl'f: , lHh~ . .., que sr' davi'lo i O sr:. U. CI~Tn. :\ :""'":'··As :n})('liag flttf'in np .. 
na sua e xr.Ctl(~rrO, ' I}!' () v ~id;i~ pdil :l :is er.nb lé fl, 

Se compani"nnog OH in co nvenJ(~ nt.el .rlrati- ; () ~-' I.t. lh:;-n': \'!! J r':~ : -S ~ fnrfi,"l npp to/Ha d:lio: 
cos qu e se tÔlIl dado na cxecllçilo do rcgu- j pp.:a n s:-:, (~ iHblé ~, t.~ s ,~ n (r:~s :d <~p..~. !} n» ·) r.xor .. 
lamento com fi. ki, havemos d e 1'C(:on~ lCtC l' r b:to!;. ,:! n ,) ~g:\ otr i g'a,~ :'i) ,o, )' r. \'n ;:p!- ;F' o 
que n ô~, corno leg islad.ores , n{io p :·cYim.os ! O S ~:_ . li. CC\'T li.\ :- -T:ult .... 1 quo H c{lmmi ~ 
taes rc~mltados, nfio autori~;imof3 : )lrlTI ]c~i - : j:: ;'b de fliZ '~fJ!1 ; \ e~ l ~ ~tlno iá fez algu :lll\ S ~l l-
timamos taes ,clal1lores, t f racões . 

• 
O SR. ti, CJYl'fL\! ·"·-1las O r.obre d:.)pTltar; <.., ; O SR. 13E:NgVlIl!';'i :--Aktn r:e ter ha~idil 

clt} Q1W , Ú ifDp08~i\'el·faz(·!r 11 di~t.íneç},o dos : exce~so no regulamento, q!Jnnto á matel"ia 
!llOI':! ', íorol", á"m{'jn lqr,ua do dl~ta.neja \138 i tribul:lda, ~i U p :1 ncle!üi qUH I) T(l g'nJaml.mb 
h~rT o jr :'l~ . , co mm ét.te.n eXC CH:-:O '=: n o fll (JrL-, d,J a'T f~. c ; l(lfl" 

O 5 ' , l")'[ , ", • • : "" ",,_~ ,_P ' " C'·' ·'!'>':> " 'J c" " ,,,t',~ : ro ',o ,'o "UI ""'-" " . , , • • •• o I ~ .~" " -.:,, . " , "" ". "~ , . , . • , . " ., : -': ' , t' ,:"'., , 

con s i< ~ ( ! rlt ~: v e s vê--"e '1u'eogovernn dn provin · ! A lei (11] orçnm er:tD nnt!) ~ i ~ftll f) i-i (~ V tH ' no : a 
ciR, I', x ' ) rb i t.~ u d ~~ ;qltorjsn~áo que démo~ , j supprii.air aR b J\ r:- d:- a~ t''! i .::tcn tes . t'i:\ :'l e ~ tr:l · 
pOl'qtl :~ n fHl respeHoll ~~ Jeg ls !a'lüo ql1H .rrge ! du. ~~ r.onv~, r;; 0 nt.~'~ {t .~ l inha ... f~rj" : ~) :-; , d"~ \' e lld() 
a~ t ,'IXI: :'; itínc:'\!l';a?, 10g'l s laçào qu~ nã o foif.~ r(lrn C V L~t' :-i r!'.!:- :d!ll i n is tl'~\de,.eR para ;I-l Il!l: b\-
p()r nó~ r(lv ~'g; .. da; o, p :Ht'l'nto,~, t~xeo devin i ç õe~ que de no,;n I"O:: SClll el'ü~Hhs'o , 
f~nfeod ~ r a no~s!" ::l.Ut()risn ~~rü) rio acôrdo eo:n ~ fhndo ns~,it1l, u lei re~r~H()l1 I':-l.djr (; :t (l ~ dm~ 
AlIa0 i ndminb;tr:1.rl()rl~ ~: ,.: x i ~t,e nte~, nfio !ol itT) {H!mill , . 

Os n 'i U,'I.l ~ depab ( ! Ç1 ~ sabem ~el'feita.men~ i lugares, ~p !-; na, - iiI Jt :lt'i !-ion:l !.lei'loJ ;_) (~ :lÇii.l dns 
te que 3 R t ;! X : I ~ - itif·j ;~ r :'l ijtl ~ forno cS:!.'ihel eci- ~ (~s~açü c~ tiSí~~ I '~~ f ' o~' dpnn L1 (lllfl fO~!Õ t: :n pr,; 
d:Hl pnl:\ no~ ... a legi shçf:O provincial p~" ra o ; vidos,nas n :l ~a ::a f. ·;,f a ~ Õ ~~ O~ ildmini ,.: t n~ du l" !! :1 
efTeito do ~ert; ln i ndemni~;\(las do,.:pezas fe i- ll!' ~ist(:!}t\'! F. 
tas com a constrllcção c conservação das ! G, nf:i (-~gninIY t r,,~ n t,,! , o ;" (gu!~:lJ ~ n tu r-:ri o di 
respect.i\'a~ c:~ tr;\Clas. tanto que. em' virtude I'eitotl ,tdqHiJ'id,) ~ I]p..: ','mprpgr.do~! )', Tl tigos e 
rle umB di!õlll()~iç.it0 dâ rnf'S01a le i. log-o quo 88 exorbitc:u (h .1 i1.t..1!"i:'::10iio qiJ!) di~:l)( l~1 ,há go .. 
tftXR~ itiul-'rari1l!': produ.:ã r) urn .rcd4ito t;uf· ) verr.o. 
ficientn p:H<\ fi con~ervHçfio das estrJldns c : Por esta dispo:'Oi;.; flO ri.~l hi f~ .clr.ro qil t:l' mni
repo '~lhú o o tP.pitill rl '~!-lp(!ndido no. c{ITItoltruc - ~ t.o exoressame.ntr. pr r; h (bi il -:"e D é ') nt. ratn Qu e 
çúo, de\'rrfi o ;;~~ r ext:ni~ !t: S. Fo i pnrt3.oto um : o ~~overn;) féz cair ü' .. c () m p~l) hi!\ ~ dE' linha~ 
~,pn!?-to pro \' ! ~orio, um imposto t·f!m pOi"1l r io . , ferret\ s. r- oíqne esse contral--, } - !:nportHvl\ U 
e~tabdccdo reIa lei p ~ r:l.· in df! ron j ~::çüo d:.ls ; extinf'çãJ d· s empreg-o :{ ,!'W :\ a !"!H'rnbl{' ;\ 
dAP:pe7. IH\ (e itl1~ com :{ conRtrl1cção da~ e ~ - : n f\.1 q lJiZ extin iIil ::'. 
tr. ,I"'~ ,I" 1"'OV:'lC'··'" " ., ., "' (l! · ~e··T·"e"',1 ' n c;." l' '.""" '" .. r)',r" ,"_ t,·"", ' <~ , U " I, ,. " ' ~ " ,. , ' ~ •• <, M"-' " ,·h •. .j,,, .'" . - . " , . . , 

SFHI ,J\1 a :.: ~i:n. ('L;~cle qU G a~ dr.Rpezas dn. , r. c( ,n,:vni(~(), 
• 

eon:-t: rll :,~ ~ ~ o de un,l\ e!õ=tr ad:t fos~;crn pilgfl~ '; () ~n. ih~-:\.'!':V"lIn': :-i ;o-E" o~ltn) qlle .,d :~l l,'. 
com o 1' ,""~d :rr:~nLdH. tA X?. itinerarin.e d~~dc ! Admitto rHlr hYP )j"h"S0 qu~ r) .-'~l~ 11:1') L' ,l:n 
q:1P. a ~' !L:-:' ~~ ,dr ;l j Hl : 1 cheg- a ~~U! pa.ra a eo n~ I negocio: mas an r.l1'\IU '1:1 qU~fJt i't o : ~:i r~ n 
~erl/ n \ ~"I ' ) : ) I :n~I :1 :, r ;.~ da mun it! ipi o t inha o dia ; lado do intoress'H pliblic.o. 
feito d e exigir n cxnnc6~o da. tn~ft. : O R1L r o CJiliTI\A : ·~ Pilra 

o regut!lfl'cnt 'J do s-r, conselho!iro Pinto i que~tijo priocip.1. " pr-n incill é a 
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U ~IL Bl:;-:1~VJlH,:~.~;-:3ilpponh.atTLlg (~U'~ a \ miiü 1\ 6ic~':H~iJ.O a 5 ~., :lugilJento q~:g ll~lO 
proviücia ft'z um /)'Jm ne;pp.io, um hum iil· ! sei F-i:~ ri)! concedido, po,· i~-"o- não dlH'ido crer 
teresse pe',!1Jni,l'!'io: ~l pre:;;ldente Gstava au-l qUtl c~dessern por patriotismo. l\Jas. ainda 
tori!:indo a saltar por cima da nossaanV>rÍ IIIHB~IJí) quaodn (;ejão [) %, é uma griltiticacflO 
... ~çãr)? ü3t::~"va, autorisado a ~nlt()r por eÍíllR: e:::.igua, sobretudo· se a cornpararfoos a. P'Ól" 
-.ir direitQ:õ,l de terceiros '! estava. :lut.ol'i::-''1do: eentagem que tinhão os empregados llRcaes. 
a stiltnt' p0!" \.~illJa th cun~titniç[w do IH}" i Nilo contp,sto. portilOto, Qlle roi nrtl bom 
p{~rio '? n~gocto p'He. ;\ província .. ~Ii!~ lIÓ" aqlll IlÜO 

S:~ pD1'VCllttlr;\ se tratavu 'io salus poputi, tr8~.:Hno:'i d!~ negocias bon!;; eu C'01o que 
~I! se tratava d,) hem publico, o ~r. con:,e- acima dOR bons negoeio~ (J. '1,,\S cO,{lvenien
theiro PInto Lima, 80 r\!~peitu~ge esta C ''I. l" r. , ,eiaH pecuniarias da prGViIH.~ia ,i','VI'!fl e~ta!' 
devia vir dizer-violei t:1eRC tne~ leis, por-! O~ principiuí3, (PIO ~ilO iUHIJllt~t\'(~J:-' e ~.d)SJ
yne entendi que assim ~f:lhor sal-vava, me· : lutos! 
lhor flscalisava 0.8 int.er~sse~ I:a 'p1'ovinci,1, i Desd\~ qU? :l.pparece HIl ordl'rn jyf:id:(~a 
~,vos peço t;m b'tll ~(J ~'l(.de7ltn'tda.de. l\1~~ o I' U.Jll1l a~o~a~lI1~ apparece" eha.:)s ;'~~!ll!n!~tl'a
governo saJto por eltna de toda~ a& c@n~j{l~ tlvO e ,lmilclUrliJ. 
"ações, nno nos pede um bill de,."demnidade' l Os nobres 2Iep"t",1<>, .'.>; J""" '1 '.I e pela 

tl1\»ó::; hnvemos de approvar tacItamente, h8- nOl"~:1 legH~hlJ<'1() fi8cal nlrJg'.1elTi \\(id~ 8fr' 
vincnos cte tolerar esta", aberrs.çul·H~?! Eo~ I reeebedol' de renda~ Hem fidn~~a. sem h'ypo~ 

O b~J que não, RO menOf~ da rninh~ porte. I theca" Por eqte contratn, ai! c<lmpnnhids tor-
O sr. eooeelheiro Pinto L1ma, portanto, i IlUU'~O verda,!eirOM (~XflctoleR publt(~(:.8; t~ 

r .. o c.tnva Rlltorisado pela lei provincial: e.! todo o "xoctQr publico tem ""\ titulo. 
eic.hl0 .controrJO. deUn resulta muito chara· j QUIt} éo titulo dll~.rompanhias(~ LJ o regu· 
p:bente 1\ nnllidnde do contrato que~. oxc. h..!llf?J!tO 011 () contrato'? t\PI ,(~ompllnhia~ pa
r:fez com as companhia!": fia 1inhas f'errIJlig. g'nrMo;"direjto~ ~ prcliltaruo 1i1i.nl~!1 '? Que ben:-; 
Pódt! servil' de cirCuffiRtaficia IltteIluanV:l ú: de rai-z deJ'ào_ em g:lraDtia? E p hj~rtHnOR 
interegRe que 1\ provincili tenha tiun : ma~ ! nós fazer ~t'Qu6~tro. em virtude UI! Id pru
nunca sorá urnfl justificativa. E, pura. tevaI"! vincial, Hm hens de Dsturcz':! ~erf\.1 '~Poden·: 
este facto da cODveniencin á categuria de; mos DÓS decrt)tar ~\ prisão ('outra um .. pl·~;.,oa 
circl1mst&neia justificativ."l, oó~ é (4uf" I'~omt'i' ! juridiC'J, qno é um" ~ÜIS g'ltrftntíu8 Hs'cnes 
o poder competénte. ' i çontru. DR rnt'los eXIl,ctores? PüÜ~ I.i~ !lobre, .. 

O SR. U. CINTRA :-'--0 nobrfi dep1.ltsr:Jo H~! deputndos di~p{msH.o todl\~ nRta~ leis '! Serj~ 
que o governo não podia obrigar li" eump'- j '1"" todas ell" •• üo futilidades, ticçõe,.~ Sera 
nhl&S de e8tritd!\~ dt) ferro a receberem em-' que o govorno é omOlpot.entR. pÓCle t:lzer o 

provjncíae~ nns 8RtliçÕe!'l ~ e a con..; quo qU1Zp.r, umà vez q~lt" tl1!-jf1 um'", wigalh" 
cia foi O contrato com es;o;as eompf!.· de ~lO ou 40, eonto..-: d'1 réis .1f~ ~30nonJia par~ 

o futuro? 
SR. BE:NEVIDgs :--E' outrn questão. i Por estas razões, eu creio que este l'\~gilla ... 

:\. lei do orçamento diz: .0 presidente da! mento carece de sei' "evisto para 8oft'rer al
neia fica llutoriBado a .upprimír ~p.l gumas modi!lcacu,," eompativeis Coom a nossa 

.. ' iras exi9t~ntefole a Creljf n~ c~tnçôef<! autorisação; n.lô~m disso, os nobres deputa
'fiscaes nos lugares em que forem preci""", I ?os. s~bem que, além destas cOlIsid0I'ações 
podendo remover pam eJlas os BctuseR ad- I Jtlfldwns, o povo t.em feit.o clamores ares
ministradores.» i peito de certo'; objüctos tributados, ~ a res

O SR. U .. t:INTRA :-E 'facultativo: poàerl,do. peito da alta de algumas dns taxas estabele·' 
. O SR. BENI>!VIDEs:-QU8nto 80R emprega- eidas nas tnbellas. ' . 

dos.: ma., quanto ás "-Btações fi.caos, era. l\!e~arecia, por.tanto,y~·udellte que a as· 
obngado n crear. 'sem bica provlllcml sohcltasse do governo 
. O sr. presidente da provincia n:1o estava I estas informações que peço, ~"~as a, 'luaes, 
autor .. ado ·Icgalmcote a fazer o contrato I fosse o regulamento com as mlormaçuas ar
que fez, e encontrava Da propria lei prohi-I fecto á commissão·,le fazenda, para que esta, 
oiÇlio formal. A lei preRuppúe a creação de i revendo o reg'ulamento, propuzesse á assem~ 
novas estações llscues e a remoção dos oc- : bléa fi sua approva~ào .definitiva, mt m?diti~ 
tuaes empregadoR, e o contrato prc,.uppõe I casse 110S pontos que Julgasse conVCl1lente, 
e:xtincç;;o de barreira", extincçíio d. em-: ou revogasse completamente: , 
preitos I ! Mc parece que desta mane"·,, todos os lll-

Ma9, disBe eu, o sr. conselheiro Pinto' teresses sel'!"io salvaguardados; e toda8 as 
Lima, quando OIesmo " 8ssemblé. o autn- cOllvenieneias seru.o respeitadas. 
risasse " contratar. é claro que não podiu! Os nobres deputados que levlll'cm sua de
obrigar as companhias. Se não obrigou-as, I dicação ao governo, de modo n entenderem 
·oor que el1as aceitarão o convenio, ou qui- que todas estas con,idcraçõcs são futilida
l.eríio prsstar-se ao "",viço publico, comO" ,des, têm nas suas mãos o remedio: é appro-. 
eu creio, ainda a.sim.o contrato é nuilo por I varem o regulamento, approVarem a loi; está. 
fa.lta de"direito. Embora tenhão uma indem- tudo muito bem, e dno aO governo assim 
nlBação do 8.1\ trabalho, esta 6 muito mo- um óili de inàemnidade . muito solemnc. 
die'l." in~ignific"nte, tanto gueell.r. roda-. Ma •• ntão que fique e~te facto "l'provado , 
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por nos, que so rnO$ 0:5 éOjl:petentcs. Se CIl- 'guras, ' mio ::ião inabalaveis, não podem calar 
tendermo~ qu I' as conveniencia" publicas no animo da casa, para que ella dê um votn 
aos mandiio (h\l· C"SC bill de ;'ldaJ1l'!idada ao , adhesivo a seu requerimento, venho , opp6r a 
governo, darcmw-o , tomando nós a res- essas consid"rações aquellas que militão em 
pons,ahilidadc , c aP\):'ovare~os o regllln- , meu animo ('In srntido -dtal)lctralmcntr. or·· 
JTlcn (,0; ~e a ns~cn1 bl\': i1 : porem, · ('ntt~ndtH' ! posto . . 
que ü:' c1<uno l't~s Icrn.n tados pelo:'! cOBtrihuin~ I Sr. prcs:idcntc, o nobre deputado ineJ'e 
te::. silo fllllclMl os, ~r enb'ndcr que a lei em pou a administraçã.o que se findou, pelo fact·o 
:.tlgurna d n 8tt:lS pRrtr :=.: pód u ser lnoditieadn, de t.er regulamentado de modo inconvenientf' 
:.t mocli:tcurá, modille:u'â o reg'l11nmcnt~, Se i a lei .provinclal que ext!nguiu differentt's 
pOT'Veutll ra. nntcnc} r.)" ~ llC o lmpo8to c pe- ! bal't'cII'a8 e creou dIversos Impostos, os qmw~ 
: .. ado, q,ue cxor bita ( lt ~ t udo (1 dil'eito m~tabelc- fifj.O act.ualmcnt{~ nrrecarlados ll~~ estnçõe~ 
(>ido nnterÍot'm olltc, c::; t·ará no seu dii"eito . das estradas de fOl'ro, 
revoga.ndo o reg·ulamonto .. o :modificando a 1 Esmerilhemos a questão. N6s outorgámof.: 
autorisa~üo dHdn., ( ~ (lIl O (~ H lldo-~ nos ::'Icnl~ jus- 'I no pr~si9C..lte. dapr.ovincia a~ttorisação pa.rn 
tos termo::.:, . , SUppl'lmlr fiS bal'I'Clras que Julgasse conv(\-

MaH, se os ll()brn~ depHtadOH pcn:::anHll que i nicntcs, e estabelecemos que os imposto~· · 
\~::;tc rn.cn rü(luc rimetlt".o (; impertinente. rpw que forãoentão decretados fossem úóbradfij · 
todas est.as minhn,~ obsnr\'a~õex Hão flltcis em . as no....-:)$, (:~ staC:{)Cf; que preeiso fo ' 
. - , ? ) . 'J .,', ' ( 'd . t ;. "~.(l,íJ !f"POt tl("VS, Sit O lH ll,d <!ann~ u"t'i, o. apOUi OSh i CI'car··r:iO o • , o " . ~ ·c u· 
S!.lO }l'~uctus :le um e.splnto pcssl:nH'it.a, d?en . / Ora, a quostáo prun~~l'~a que fO,l 5USCIlBtO Q 

t.IO ! 'lUtO (t j iWi adlis) , (',)111 te nOl'.n.cla.s dOínlnn- pelo nobre deputado tOl a seguInte: o pod~ 
doms !,I.i'w opoio.d<ls,:, e~ t."o no s ou dit'eito ,idonte da provincia não podia pOl' f'órm 
f~lmina!ldo-mc , porque toCspelt.o ' ,spmpl'o ~I a,lguma fazer o contrato com a,H cs-t:içõe~ 
~oberan", destn. M"a; mas l·eruglar-~lP.-hOl I das est.radas de rerro, .. 
no santnario dn. l:rlinlHl conseiencia;' f~ n.p- ! O Sr!. BENEVIDEH :'- Do modo por qUf' 
pel!ar~i da doci~ãO da, aS~,t~ m,bléa. pnr~, a. flO- ! fct . . 
~úI'~nla ,.da. , mInha pro nll('.IR. (j(ntlo be'ií"l.,i l O SR. A1H{J\ ~CHF.S ' -.,.ri() modo por qlH' 
tll1uto ht. ·m . J fez . 

.. SI", .<\'h"IU",I,,-,.: -- Sr. pre;;identc,! O SR. I1r,:N";VI/JY.S: - Por importar .. l'e· 
n3.o pertenço ao nUlllero daquellos auo en- i vogação da lei. 
toa? hosannas. á administração do Sl·: conse- ! O tiR, ABR.\NGllES: -Mas, sr.' presidente, 
Ihcll'O P1I1to LIma; ma.S nftO posso doixar de 9 honradn membro, prestando a devIda aI.
vil' hoje a esta tribuna declarar os motivos tcnção ao modo por que foi a leLconfeccio
'1'10 me levito It "otar I:ont'"" o requerimento nadl<, ha do convencer-se de que ° presi- , 
que acaba de ser lido pelo nobre dcputn.!lo I dente da provincia não exorbitou, ná? pos
.'-.!CIl a~~Hgna.tarto.' . ! tergou, nem sequer levemente, a leI q,\l~ 

. As l':l7.ôe's, sr. prcsid~llt." , 'lue forão addu'·llhc conforiu semeJhante autorisaçào,. , \ 
"das por esse n~sso dlStlllCto r~olloga, para O SR, BENJWmy.s: - Ha de S?l' dlffietl : h 
lundament.ü o, sao :t mou ,ver lmprocedon- nohre deputado me convencer dISSO. \ 
tos. E~l que pr-sc, pois, il. amizade, a c!-;tima O sr~o AnRAl'CUES.: - Suscitou se questã ~ 
~ cpllslt.!-eraçãoquc consagro :t esse distincto rclativarncnto a, díversaslcis pl'ovinciaes da 
~aval hOI:O, nií,o JlOS~o deixaI' do ,ir, P.1l"\ eon-I provincia do Maranhão, sedeverilio. ou nli" 
tmJlo~lt'ao ao~ Illotwo. que for;\o tão hri· se I' revogadas por não estaI', na orblta dag 
lhantemcl\te cxpcndidos 1'0" ". exc" "pr,,- assembléas provinciaes a. attribuição d(, 
8cntar outros quc act11ão em mell espirito confeccionaI-as. Por cssa ocrasiào apparecell 
para 'l"O negue mell "O to pel" primcim YCZ , o aviso de ,1 de Jan<lÍro de 1839, que deel .... 
• 11m requerimento seu. ' ' rou que essas leis devião ser revogadas. 

A casa é ,testemunha de que tenho votado visto como ns assembléas não tinhão com
<empr" por todos os pedidos do informaeõcs peteneia pal'a incumbirem a repat'ticõea t , 
que tôm sido foito~ nesta sossão: cnteOndo empregados geracs da arrecadação de im
que nós não ~6vCri108 tolher por fórma ai-I postos. provj!"c~acs, mas ".im. que essa co.m
g~ma os pcdld08 de esclareCImento., qu",·1 petenCla assIstia aos preSIdentes do provm
seJão elles fcitos por Ulll membro da aS"e111- cia, toda a vez que julgassem conveniente ao 
hléa que preste adhes"o ao governo, quer I serviço publico, ' 
por um 0l'!,ogicionistll, 11m': yez que não ill' , P_~sso a ler o a,yiso. ( Lê.) . , 
cubo hostIlidade ou dcseonfiança, I Vo. pOIS, o nobre deputado que se lo"." 

~{as, na h.rpoth ose 'Ccrtclltc, no caso de · .. ns.omblti. proviDciRI que hOllv,e •• e oncar· 
que se trata" não l't)S ,,) prosl:"r meu voto 0t0 rpg&dv .~t". ustaç5es d~ c9brança do 
requorlmento do nobre deputado. Se fõru, imposto. alia torta exorbItado dR caphe
elle SImplesmente lIprescntado li considora- rn que Ih. Ó traçada, por i .. " QUe.' CAre
~{ào ~]cstn. Rsscmhlée, ~c f,lrJl. lido @em .ser ci" de çornpcttlll8i" para iS60. Ma8. tl !Jdo 
Jllshfic~do do modo por qu~ o foi por 8,OXC., sido o contrato celebrado paio presiden! .. 
t1U prc:::tur-lhc-hl'i () meu. voto; mas, ent.en- dft. prnl'lrl c is. rW\ .fHlTcce que o fl l i ' por pP. ~ · 
dendo 'lue M ba"e" em <]U6 o honrado mem· 1 80R inODM. (Apoiu,dos ). ., 
hroprne,urol! Mt.l'lb:lr "eu pedi<lo nlío 0"0 8e- 1 () SIL BP.?i~"lDr.S:··-Nno ."oiad"" . 
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o SR. AHRANCHeS :-Veja 1\ lei de :.1 de prehf:nde que as dl:sptzas seriiio muito 
Outnbro. de 18:34, ~ 7·, art. 5·.' mui. avuit.das do que o s50 actualrnente 

O au. 'BEN&VIDl':q :~I>. o_fteto nddicionRI1 Com R urrecadaçilO deste. impogt09. Nas 
O SR. ABRA.NCIlBS :-0 RctO Ilrldio.ion.1 é barreiras que forão 8upprimidas deduzia·se 

iontorior á loi <luensAignn!a as "ttribuições dos impostos arrecadndos umn porcenta-' 
.io~ presícientc~ de provincia _ gom, creio que 1,1 %. pnrn os ddmini~tra(jo·· 

O SR. nEN~VIDES :-Pet;o ft pllh:Vl'H. ! reç;: outra, nfio sei de quanto, para Dt-l (~\:I' 
O sH.ABRf.NCHES :-Por conReguinte, a lei I crivães~. pnf~ava-se alnguol de caSA: png:iVU" 

quo determinou nq attdbuições dO!l· presi- se aindA dou~ ou tres gU:U'd:18 quo nlli per
\iente~ de provincia consignou a de fazerem maneciHo; pelo m(mos, R província despendifl 
rwntratos c',)m OH ernprt'gados gerlw9. isto 25!l 30 % dos impostos arrecadados em cdda 
6, de incurnbirem a 'ctJtes da llnreca"daç:JO de tlH.rreirn. ao ).:1::880 que hoje, fielldo o~ impos
,:mpostos provincine~. qURnrlo o i~tcrcb8e J t.os arrecadados uas est1.çÕes da!oJ cstradô8 
public) fi.sim o exigir. (Apoiados.). I de ferro, ell .. dcspelldc apenas 4 % t 

O SR. BENEVIDES :-Quundo e~ti ... essem' E· uma porcentagem muito insignificnn-
:H1lori.ado.... te, relativumente ao que .e pagava outr·orJl. 

O SR. AURANCI-JJ!.~~:-·-Ora. o presidente CS~ (Apoiados). 
t!lvn 011 nti,Q rt\it,ori~l:\do p~la aH8eU!bJ(~a PI'C-! O SR. nF.:NEVIDl~.';; :--Por esse lado, não ha 
vinc;,,] ? _ I du vida. ,. 

O SR. n:t;Nl:.n"rü,-;s;-:'\lío e"tat"iI. ; O SH •. .'\J:HtA~CIH~S:-As81m, pOI~t t-iC o pro" 
O SR. AnRANCHES :-A Il""cmbléa o"talui- .ic!en!o da provincia. como ell creio ter dl'

re. na lei dó orçamento vigente que o prc·- moostrado, tinha" faculd"de do fazer ést • 
• idente da provincia determinaria o modo de controto; o se este contrato fôra celebrado 
Ilroceder á cobronç" dos novo" impostos da de modocon~eniente aos hterosse. publi, 
maneiro Que julgass'emaiR conveUlcnts... coe ilso- estava ao seu Itrbitrio empregar ou 
.o .8R. BEN~V!DU:S :-Não apoiado; n lei não deixar de ompregar OR funecionarios das r"-

diZ IS80. partiçõe. cxtinctns: me parece que a argu-
O SR, AnRANClIE.:- •• _llOdendo remover ment.çlio do nal>re deputado lIão póde pro

os empregado. da. barreiras quo ~6 tinha ceder, IIno pó de calar no animo desta a.
do Mupprimir para u novns Age'uei'8 de ar- sembléa afim de que olla ,;,ato O" scu requ.
reead"çuo. Logo, nRO procede tombem 1\ rimento. 
arg'\Jwontação do nobre deputado,'quando Por e.te, motivo., tenho,]e v()t~r contra 
een.unt a adminiRtração pclll facto de tor olle. 
ferido direitos adquiridos, !lão empregan- Nãojulgo descouvenieneia alguma em sei' 
~jo, nquelle. funccionarios, porque Q assem- o r08pectivo regulamento rcmettido á com
olca nAo tornou esta ?iBpo.içjo obrigatofla, missão de fnendn; ell .. tr~ta acuradawen: 
d,.se cpona" -podem; tornou-a facultati- te Ide rever a tnbella d,," ImpoBto.; h" OIH 
"a, O prosidente podia empregaI-os, CSRO alteracões a fazer-se; é do pre8umir qu" 
Julga.86 quo ni.80 havia con.-enieocin pu- e8sas "alterações sejão aceitas pela aSsem
ulic8 t RS6im como podia deixllr de f'llzel () bJéR. ~ cODReguintolDcnte um novo regn!n" 
;ambem na hypothese de assim julgar ccm- mento será então reclamado, 
veUlcnto fiOS. Intercs:.<:üs d.a província; e fui Tenho, pois. proc'Jrada funu:HBtwdur l"j 

exnctamenta " que se deu: pora Crr.rregRI· meu vóto. nanelo 08 motivos ror quo não pos
dstcs fuoeciollario~. cujos diroitos 3.,lquiri- so aeoit:}!·· dste requerimento; faHei de sur
d,os nBo disse <> honrado membro qUI! Linhão preza, "em ~"tu:'lo àn questão; ~"S presu.!IlO 
.,do Violados, era proc"o crear-so novas es- ter respondido aos pontos eaplta". do dl.
tações; mas com~ ~ por que fórma podião curso ~o nobro deputado_ 
taea estaçõos sor cr"adas '/ haviamos de A assembléa. porém_ obri! ,"0[!l0 entpnde, 
mandar 08ses empregndos para ase8tRções em sua SAbédoria. (-Milito bem; muito bem . .! 
da. c-trada" de ferro, cIles. funccionarios O SR. BENEVIDES:-A eon8lderaQ~o que 
provinciac. Y por que maDeira? qual o rnp- pre.to ao iIIl1strado orodor obriga-me a vir 
(10 pl"lttico de fazer com que estes impa.- á tribuna para fAzer ftlgumas observaçõe. 
tos fosRom arrecadados por empregados da sobre os motivos que o nobre deputado su
provin,cia ? de faI<lI' ~?m que elleo fossem I jeitou é. cRsa, imp~gnando o meu roqueri
cobmuos por. outra forma que não aqnella mento_ 
pel~ qll~1 o tÍ actualmonto? I O nobre deputad". "r.".r d .. "lia reco-

Me parece, poi., sr. presidente. que a.ad- nhecida dial\letico •.. 
'niniatraç,(o zelou muito bem. muito conve- O SR. ÁBRAI'CnES :-Não apoiado. 
uientemcnte, dó. intere".es publicos, dos, O sR.BENEVIDER: ·- ••• e de tor éxhibi~D 
dinheiros d~ provinoill, fazendo com quo os u!iO"à. considerações om apoio de sua opi
impoRtos cre~d(). pela lei do orçamento, de nUlo. todovia me parece que não pôdo aba
que trfttou o nobrA deputftdo, fo •• em ure- lar a minha cOllvicção. 
".dada. no. e.tacOo" d •• estradas de ferro. O meu collega eoneentroll a cli.eu.sfio 

Aerr.sec aindN, sr. presidente. o seguinte: unlcamento flm tres pontos. Prir:'l,e;n;:;) 
,'ara ereftr-se DOVA_ estações, quando me.- presidonte da pro~inei. zelou dos 10tH,'.' 
mo hOllvessr praticabilidade, v. exe. com-. se. ecollomico. dR !lrovitieill; do mgde por 
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qu~ rcguln.mclltoll iI eobrànça do imposttJ, ! C,Olltl-cg'u.illttUn:mto, =.t. d es!tl~a.çil/) 6r~ il":) p r~ 
D~O resultou ,6 t'DenOI' gr.avame aos cofroA pl.}~ \ rat.lV~ f:. o g()v.c rno:n~l O pOGI~ =tlpprl.~n},r n~ 
hlicos, por lS80 que o~ f! mpl'cgllG OS da pro- bal r elra:"" vodln :o:on,cn tlJ tl !1.1~ft, r.l IlS d I. 
vinda 1'6t',cblÜO maior porce:ltngcrn . 'I unR p ;l rl.l. _o u~r08 pontos . . 

. _; .. " .<.;t" não cC!tl- O SR· lJ. CIN'l'U'\ :-E flH o q'le fez. . 
o Estanao c. Pi).dO, a que ... ao. eu .: . O II B"}'r"VI DIlL" _-:"-l'"o ~f.mJ·I\" !õ::llppriml"1 'J' t- t I d te tu n ~. ..H'. .""1. ,~"..... ., 1....... ~ , 
!on( erel a ques ao por es tl no; e a A, '-: ! 3'" \''''I'I",'r'lo o ....... "reou 0 0"' .', e.'t·J ç(~,." jl'SC!l''''~: 

• . 'I . ''1nrOS~ü l : " U<.4 I. ("I ,."' ..... ~ ". ,-" , " , , ..... , 
dft,.nnntaudo () meu rC(lU~, rIr.'loDto, c . i o man do u qu e ns com pn nll1as d14~' (} 9trnda ~ 
que na verda de! pelo modo pCi" q.ue c Jlnp~s- ! do forro f'()b " n~s8m o imposte. 

, b' d ' t ' mm"tt nd ) 'ioW o 8~rVICO ' \,; . , .... ~oeco r(l.l0, ,~S oo.e? . ~> e ~ tI~~' '1 ; '" . j O :. u. U. Cti'\TRA:-CrCOI1 no Y atl ~st.ftçÕeH 
a~ c'lmpn.nhl<lS de Ilnh.t!':~ fcrr .... ~l. " l:ao !'.O se: f"! .... n~ mw{ não p'.>lo fI\;~"em'l ant10'Q it:.to 
j. ' I' .,' • .. O· rf> - -I' cno como: 11SC'41

" • • • ' .. v .1' '" ( ) ~ I SCI,Itava ,i execuçao ,a ar · ... c.\. a..::, " I é cem t\dr?l' ini~trad(;nJ~J , cscriyft e ~. ~1'11nr .. 
haVia A'rand (~ econom.iI, d~;ad~ qll,O ~ ~:~, [ d~~ etc. g tiepoi s fi h~ i maDll OI1 Aupp~imír 
eentagcm cra d~ 4 %. q~flndO?9 n.~~b!)~oÍlo j nR batre :~'flH, tanto que diz no ~ (),> 11 poden. 
pregados receblno mUito .. m~I ~ . E.H . ')3- ' do s cr removido:; psra aR estaçüe!:) q'JC forern 

.quei fl· ,(i.,ucstRO ~~m fren"o I .... ~r; pnuClpH:- ;; estabelecidll8 os administrad'orr1 .~·. d,flB b3r w 
cOIlOqUCI o regulamento em lrllcto da lc. e, ' 0llDprl'ml''''''s . 

. 1 d' ,'., o ". ,'t ndo 8 ! rel,ras '" I Ult. •• ~ 
em t:e~t() co IrCh ) t')enu, a cu R. re de I O su. nENEVIOI~S :-A 1aculdade nao estú 
Iluestao n es to tcrre~o, onservoll, ~;~..,.ob c .. ,.,' I na d~~ l (\ cncão; o pres iden te da pl'ovinCia era 
put& t10 f'}tl C . as~;j)~aí:; propo ~ .. "ue!'l ·t~ ! ohrigado fmpcrat.iva.mrmte a deslocar: não 
HDp,:oeedeutcs , prl~e:ro'.porqll" pel~ I~~o' podia supprimil' ô mas extinguiu. Para o que 
prl,"ldeoto. dn provl •. c.~ doha nutorls3 i ' .. 1 elle tinha faculdade era pam a remoção. : . 
para obrai ,como olnou. porquo não exorbl O RR. II C1I'TnA :-E n .. escolha dos 1\1-
tou. dl\ lei Cfn ~e.u _ regulamcn~o, c rO~f}ue gares , . 
podia COf~lllttter us com,panhlr.s fer. oa~, • O SR. B"l';r,:VIDES :-, .. fJ na ,,"colha dos 
como pre~lde~te ,·do provJ~c:, I~. ,em vlrt~l~e I lug-ares . . ~ ' 
d a f.l ua lu ? rl"l,8.Dlca, a arrei..:~ , Ll~ ~ lto dos J I O SR. Aun:\NCIn:s~-hscolhen as estaçue~ . 
po~ 1,üS pl'OVlDCt3CH. I O SlL li , CiNTIL\.o. :-Parn ·fazer o q Ué o :no~ 

~Ie parece, sr. pre.idelite. que ' "cnh~1ll &A hrc deputado quer,seria p!cciso , ol'ear bar
out,rRR r3ZÕ~' demonstrilo .. lnexactldao do reiras no" Perús, no Belemzmho, na Cacho"l" 
meu acerto. A lei ors;an ica dos prcsidente!Ol 1'a emtlm, em todas as cstaçõm;, e ast:3i~ Ó 
.t" provincia autori •• -os , a commetterem ji~, da lei não scria preenchido: o prp.~i~ ' 
""r VIÇOS \lrovineiaes a ,ernpregMloB gera0' ôdent.e da provincia apanhou o espirito d~ lei. , 
mas "8 leiS devem Ber IDterpret,ndas de mo O SIt. BENEvITiES :-0 que se segue e que 
rJo s)'8temntico; evidQDtemente. o~ta lei não a lei f~ inconveniente; mas esta não é n ques· 
<leu ao" prósidentes poder di.cricionario ô tão : a ques tão é que o presidente da pró
deu o poder. eubordiDRndo-o áq regras ge- vineia supprimin 'essas repartições liscaes 
r8 CS. no, re~ime~to de ,slIas nttnbulções. sem podm· faz~l-o, pod~ndo apenas deslo-

Ora. c prinCipIO corrente em çilfelto, quo o eal-n~. O presIdente tmha a faCilidade de 
poder e>:ecutivo nada póde fozer sen~o em remove r os antigos empregados, podendo 
virtlld!l d .. lei; conseguintemente, QBlü FUU nomeai-os ou não, po(lendo removei-os ou 
.mlentlido que os ta oommi.,;,o OH pre, idpn- 'I não. O ql1e se ent.ende ,j 'que a assembléfi 
tos podem f.zer quando lei /leralou provia- pl'ovineial quiz dar-lhe o poder de nomear 
,,;.1- os autorise. , outros empregados se porventumentendes-

t:onseguiutctneute, 'o argumento do rohro se que os existentes niio cstnvão nas con
.Ieputado não trouxo uma nova faco ti. q uc.· dicõ'C~ de apt.id;\O moral e intellectual paro 
tão; elia é " mLSlDa ô ou, por outra: cotava' continuar 00 exercicio da" suas fllÍlcQões. 
autorisudo o pres'dent. da provincia ? Não I () SR. An""NCHES :-A não scr de cOlJ!.bi
estava, porque u lei provincial não lhe deu I naeão com as companhiM, em metaphysicn
'i!SSn autorisnção: n l fl i provincinl o 2UtO- . lnente imposslvel a c-xecuçfto da lei. 
riaou n deslocar 8' 9gelloiao fhe""" do um ! O Silo LEITÃO dá um a1larte. . , 
pontu para OIItIO: elle llilo desloco". extin· i O SI<. BENEVIDES :-Eu, como presidente 
guiu. ,. . . ' I da provincia, nito fariA. este regulamento, 

Eu leio u lei, (Lê): « Serão (ls ttlbelec i~ .. , porque se tivesse capacidade de o fazer, não 
no. pontos eOn\Cllleates a8 estaçúes prccl- i vinha hoje a es ta easn impugnaI-o : . . . 
"as para .cobrança deBto impo.to~ pOllendo i O SR. LEf 'l'Ão:-:-Eu disse qu~, so ·o pr~slc 
"er remOVIdo. para oHo" 08 adnllntstrnrtores i dente da provmcla tivesse crendo mUlt~s 
Jas barreiras supprimida •. » ! barreiras, o nohl·o d eputado não npprcivarlO, 

«§ ü.' Ser'lo estabelecidas. "te. » ' ! e'ge aeto, em ra1.lto da grande despeza qu" 
isto Ó (acnltatil'O ou imperativo ~ Nin- I viria acarretar. ' 

guem póde duvidar de que é imperati.o. O SR. BE!<iEvmF.s :-Seo'presidentecum-
O govcroo tin!:" O nrbitrio na escolhfl prisse a lei, se o regulamento· fosse um co-

do. pontos paro" de.locaçÃO. '.' rollario logico da lei, !lllrespeita~in o aeto, 
Mns, dIZ" § : c Soriio o"tHbel,e" idas .19 e.· porque s. exe, entao tinha cumprido nossas , 

tnçll •• ' pr~c;s3' par •• , cobrança deste im, determinnções. o,· se jtllgassc-as inconve-
posto.}) nientcs, hoje procuraria revogal-M: 
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]lu, pois, entendo que li lei ""O nntorisava I Jledi it palnv1'n pam del'nnder o presente 1'0-
() presidente ~ procedel' 1301' este modo; en- i qlwl'irn(~ n to, nem tão ponco para o combat.e!'. 
tendo quo" lei organiéa dos presidentes de Versfo.il(lo elle SOU l'O pcJiilo do eschl1'cei
provincia, crnbol\a, lhes dê o pod-rl' de dele- mentos ao gov('JI'no , eu 'lu cro sõmcntc da.l' 
g':'tr a empregados ge r::cs nttl'ibuiçõc::l pl'ovin- " um a cxplicaçllo do meu ~ro to. . 
"mos, dev e SCI' entendIda em t ermos, pOI''l'Je I Enten,lo que n. m:ltcl'la deste I'eq uenmen
o prcsidente dn. provincia n ão tem o podeI' ! to niío é de O\)posi~ao? tanto mais que aR 
(liscl'i cional'Ío de Cl'eal' atf.ribuições e onll :-'> proYidcndas' 80 )l'e que se pede i'.lformaçôcs 
aos empregados ex istentes, Tsto entende-se mio 1'or;to dadas pelo "dual administrador 
que é n;' h.l'pothese (~e "xis!,il'em leis geroes i da Pl'Oyin (:i~,., !'OIÚ n s im por O~tl'O quc já 
ali pro\ InClaes que o >tutorlsem, , dClxotl rle o "CI ' 

Parccr. qU,e farão estas sllhstancialmenlr.! Ora, nfio tcnclo o autor do requerim ento 
n.s considcl'flÇÔCS do nobl'c deputado :---lfulo I feito cl olle fluestã0 ele confifln~a, ~u o consi
céonomico; autoriRf1~tlo i4tcrpl'ctatldo a lei dero t.:omo ,I, :·m.tü~fa0ão de nma. n'cccssicladc 
como i'ncultati'fa c nã.o corno jmpel'::.hva; (; em "lHe ~; !,. at:ha. o mCRm o autol', e nós outros 
deleg'rlcao aulorisada !Jcla !ei ol'L!'anica d08 i memhro:; lIa a.8sembh~a, de nos esclarecermos 
pl'esidêntcs de provin~pm. ' a. rC.8peito. Sendo 'assim, voto pelo rcqucl'i-

Penso que a lei não ú impcl'utivi'1, e s,ímel1- I menta nestas \,j~tas, tanto lTInis que j(L t.ive 
te faculta.tiva quanto .i rcrno~ilo dO~j cmpl'c - occasifío de declarar nf'strl. ca~a que niío' ~ou 
gado~. O govr. ('no ficou com o dircito rc!'3Cl'- oppoRic ion ista. 
vndo de 0,'3 remove·I', se ju,lgasse convenicn- I Trntn.-~ r, üa alTeea.4f1~~rio de impostos pelo 
te; o que a af~~ernbléa pr~vineíal q,ni.z foi 1 sys tem.a paI' ,quc actl1almcptc clle é feito, . 
nã.o ccrtear um .111 S to al'lll trIO cl ,t ad m IIlI S tn!.- O:'a, n l)OS~,: l vol Cf no, em 'i lsta. dos e~cla.r er. l
çã.o~ isto é, de nilo remover os .. cmpregn cl os, m(~ ntos dn dos polo g oye;'no, n. comm lssão de 
se porventura fossem máo:i f ~ nã.o _ tiyes:-;em I I'azenua adollte Ilo ol '~:lmc-nto um mclhor sys-
as condíçõcs de aptid;l o, . . 1 tema, " . . 

Portanto , ·tendo cites essas eOIllIH,:Jes , n , O SII. Br'::<EV lDES :-,\poJado, 
presidente não tinha II l"l ~ lllrl a,lc de n 'iorc- I O SII , Brcc l>o :-, ., tambem p,íde acontc
moveI-os, Visto que . 11 leI era Imperativa , j cc,r que qnallpH'l' L10s m(~mhros da casa, ns
quanto .i substitniçiio de umas p,sta~:fjcs tIs- sirn cs(:hl'ccidõ, oH:'cl'e~~tl. emendas ao orça
caes p01' outl'n~ estações prov illciaes. mon to, 13n rW:lSo.i ulgul' isso neccssario, e por 

Pelo lado cconomieo, não ccnsu\'l'i a admi- este modo mclhol'c"se o Ry:-~temn actual da. 
nistração; pelo r,ontral'io l di BSC que a. jJl'ovL'l '- : ;U'j'r,ca d~lçtt() desln, pal'te das rendas da pro
cia cconomisa qU~lllto ;í.s pOl'centagens; ago- i vincia . .!';m todo casu aeho conveniente vi
ra, quanto ao rr.st,o, vamo;;; esperar o rllturo rem p:~:~es e~ic l<l1'8 C inlülltos, que nunca serão 

En não digo em absfJl11h, qlH~ honv(~ f:CO- d(:mnis p<.ll'tl aR nos~as ddibCl'agões. '. 
nomia neste systorna de alT{lCaLla~:üo, houve i. O Sr. <:onselhci l'o Pinto Lima, qUt: suppo
unicamente <]uanto ú despez.a qur~ SI: pagara nho 1..e:' s ido q\lcrn fez o regulamento c man
aos empregados; mas, a respeito do rpuw./'w/lt dou execu tar es \.a lei, administrou aprovin
da. totalidade do imj)osto 3J'J'ceatlado, o }l l'(> cia.:'1, ll1 z do dia, nenhum de seus actm:; foi 
sidentc confiou oc )l'a~:.os ahcdos Jlil mOJ'f-l- feito I\a~ t rev a~, c pCH~O que está acima de 
lidnde <Ias companhias,' ! toda :",,"spcit;, que, s , cxc. r[llÍ"esse sacriH-

O fiR , L'ElTÃO :-E na. Gscrit)hn·n~~i1u . \ cal' 0$ iIüel'oss es da p rovincia. 
O SR, BE):l!;\Il.ll::S :-:-Sn a~ .. com p~11 h ias r~}~·{'.1ll 1 O :~ et \,llIl . lll'c~id cn t.e ta.mu~m adm i n is tl'<l a 

honestfl ~, O!=i IlIterc!=isef, nau S8\'ao :-:acnhea- . pl'o\"lncl~ fi, lu z de pica0 dia, c por CO l1se
dos; mas BC dCI'HIll-se abu!;o:-3, nó~ 11:10 temos (/ucllci;l Dão h:l in cul! ve niencia airruma em 
fiscalisaqão alguma, Conscguint<~mp,ate, ~(:' fillc um producto de F:ew; aetoR vellha n: pu
houve economia quanto:'t pOI'CCnblgem, fOI I hli eida cl(~, n se cSehtf ()(::l esta asscrnuléa sobre 
entretanto nm~, grave imprüdeneia, VOT'qlu~ o assurnpto COI questão: 
sacrificou-se O futuro, e llma adrninist1'::l~ão Nesta intcn ç~í u, pois, c com estas vista~, 
prudentenunr,(\ rleye.'lbaI1dolH\I' asgal'anlJas declnro 'llte votu pelo requerimento, 
legaes para ~Ó conhal' na nlOnthdfHI(~ dos ,:S-üo haycndo mms quem pcç.a n pnlnvl':1, 
gestores dos dinheiro::; puhlicos, pOn[lH' sem- I cncernl·se a clisc.:ussão e (: appl'ovaclo o ro-
pl'e são ho~n~n~" , ! quel'irnento , 

... As adWllllstra0õcs das cstradas ~Jc [PITO i ;' " , ., . ' ) _'. 
Sao honestas; por ora nada 1m a dl""l'-~e; ~, PSH 1. 1', DA OHlll·.lI! DO DIA 
r;tas o govel'uo 11:"10 tem o direito de, por (:Oll- ! 1):);.:ns 1)1.0: S:\~TOS ,\. s, YrCg~TE 
hal' na moralidadn de 'l llH1rlI101' pe~soa~ Ral- I 
tal' pOl: eima dH~ garantias 1))'P,\" t~nt.i\'ils qne! O ~; ! :. V,\I..I. .'\o.\o l'erll1Cl' l! ohtem pl'f!fcl'en 
as leis es:abcleccrn, j cj ;:~ para no di scOBS~io do pl'ujecto n, 4-1, que 

Portanto., ainda fJ.ua!1do s ubsis ta cs::iõ.t l':lZil.O 11 aut()l'i ~n o P:OV(;!' 1l 0 ;~ con~cdt?l' pri vilegio a 
ele cconomm, eu dln~ 1 qun houve: 1l lU êL gran ·· J atoh I-lcmmel'l(,!';: e Henl'H]llc Ablas , p:\l' .. t 
de imprudnncla da. parto do governo, porque j estabeleccl'cm um a linha de hontls de Santo~> 
abanr\onou as g'nl'antins le~ae's , confiando 1'01' i pant S , Vitcnt.c, 
dl~mais na probidade alheia., ~ , I O f H·. ~.i'4-" ;'a·&~~il~~,{, ~\.~~' e!.;:-:- ~l', p~t:~ i-

t, sr. IlIcUflo:- SI', presldp,'nte, n1l 0 I (lent.c ) õ)e]w,lHl0- ;::r, eln ~,I dH~cus;:.;ao o pl'0.Jf'cto 
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que fleaba de ser lido, levanto-me para offe- São apoiadas a cntrão conjunctamcnte em 
recer-Ih c alguns artigos additivos, para serem discussão as seguintes 
colloandos onde convier, e são elles os· se- EMEKDAS 
guintas (lê): "Offereco como amenda o projecto n.62 

«Fica. isenta a empresa do pagar <lireitos, eloste ann~o.-PerJ'eÍ?·a Ah:es,) 
municipaes, com obrigação dn. conservaç~o "da I ( A fazenda de (1. :Manoela .Joaqnina de 
estrada entre os dous mnnieipios. . i illomes Ferreira, do ll1unieipio de Campinas, 

O governo reclamar:í dos poderes compe- !!ca pertencendo ao municipio da Limeira. 
te?tes a isenrão dos ,direitos de importação." A f'azen,h do Jr. Bento Aguiar de Barros, 

renho mnda de oilereeer uma emenda, que do municipio de Araraquam., fiea peI;teneen
fOI snggerlda pelo que houve na casa quan- do ao municipio de S. Carlps . do Pinha1.
do se tl'atou deste proj "cto em l- discussão. Fallada"." 

V. cxc. ::nhc rgw DOS fol. enviada uma .l'~- . :(Fica l?crtcnccndo ao municipio de Cam
prcscntnçUj, ou pl'Otesto da camal'a. rnunlCl- ! plnas a fazenda pertencente á hm'anca do 
paI de rôantos eout"" n, nctnal empresn, que! finado 19naeio JoM Bueno, denominada
trata de estabeleceI' um" linlm de trilhos I Boa Esperanea.-Paula lllachado.» 
entre aquella cidnde c "villa de S. Vicente. I Encerrada ~ disenssilo, não se pl"Ocede á 
A camara fez este protesto, cntenrlcnrlo que I votacão por falta de numero leO'al de 81'S. dc-

. a con~e8são de (!Ul: se trata .l~odia tornar-se putados. b, 

offenslva aos dlreJtos adqumdos poh em- O SIt. PlmSIDEKTE marcaaordcm do dia 10, 
presa :Moutinho. V. cxc. informou ú casa e leyanta n. sessão á.s 2 horas da tarde. 
que.a empresa. l\routinho fez cessão de seus 
direitos á companhia. de lnelhoramentos da 2ia Se3ísào olrd&na~~a 
cidade de Santos. Assim, para resalva de ,~ 
direitos, eu apresento a seguinte emenda.. AO" 10 Dt\ MARÇ~ DE 1873 

. São apoiadas e cntrfio eonjllnctamentc em I Presidencia . do s,·. vigarío Scipíão ' 
chSCUSSHO, as Rcgmutcsr,mcndas e nc1chltvos: , __ 

Para ser colloeado onde oon,.icr. I SlJ IY1MARIO. - EXPEDIENTE. -. Parecere".
"Art ... Fica a empresa isenta do nnga-j t~rt:go" de pos~uras de .Jundlahy.-;-ObsM" 

mento de impostos munwipacs, conl ol:)riga-. vaçoes _e 1'eqt{,ert1n'fen~o d? S!)'. Co?'~·ea.-Ob-
cão da conservacão da 8StI ada entre os dons ser"açoes do s'·. Cel,do1tw. - PrOJectos. -
í11Uriicipios. • OlWE\! DO DIA.- D,visas.- Freguezia 

Art. .. O governo repl'esentarít aos pode.! dos Pcrdões.-Requccimentos dendiamen-
res competentes sobl'o a isencão do" direi-I 10.-J),sCUJ·sos dos 81'8. Abm1!ches. Valia· 
tos de importação. Paço da assemhllía, OI ele i da" e P. Edua1'flo .. -Postu:"a., da Boa··Vís
Marco de 187i1.-FeJ·reira Alas.» ! ta.-Rl'glstro de ItapetlUlnga. -Observa· 

(d~'o al't. l0, onde se dir.-sa.lvo os direitos ç{jcs (! ')'equerimento d~ ST. COI)'rêa.-:- O~se'r-
da empresa lI10utinllll -diga-se em scguida- vaç17es (!os srs. [f .. Czn!ra e L. Szlvcrzo.-
ou seus ccssi?nal'ios., Paç.o da asscmblén, 8 i H,~l.~OÇllO de c~deIras.,~ EJllenda~.- O~.
de Marco de lc,73.-fic",·eZ?'I1Alves.n I .",.raçiJes dos SIS. Benendes, F. Alves. B,· 

EnceÍTada a discussão, é npPl'ovado o p1"O-! rudo, ll. j~Z.lies.-Pc.~tn~8s de Arêas.-E~:' 
jecto com as emendas c additivos. ! traria de, teno da LH~eJr.R a Mogy-guas!'u. 

lnmGL"EZ1A Dl': ~:i. PEDHO i ~Obse?'1;a,ç{)c8 e substttutz'Vo do 81', Abra1t~ 
E' approvado em l' discussão o projedo 1 ChfS.-lJisClt?'SOS dos s,·s. F. Alves e Benevi-

11. 48, que eleva (~ eategoria de fn~guczia. a ides. _ . 
capella deS. Pcdl·o·do municipio de Lon(:úes.' A's 11 horas '!" manha. ~e:ta_ n chamada, 

PREGVEZIADO ITAQVERY ;, I achn.o-~c presen"es os RI'~. SClpiao, Valladão, 
E' approvado em :+l c1iRcns~ão o projceto I L, Alv(·:.~~ Leitão. L. Silverio, F, Alves, M. 

n. 32, quo muda n sódo do.quolla fregi,czia! Fu:tado, Corrêa, L. Ernesto, Celidonio, M. 
para a lnargcm elo ribeirão' !taquery, est,rada AHon!'o, R. Alves, Abrnnches, H:,. Pombo, 
do Rio-Claro para Brotas. P. Machado, P. Eduardo, P. Egyo10, Bene-

. PO'STtJRAS videF, Zpferino, Freire, U, Cintra, Bicudo e 

A pedido elo sr. F. Alves, cntrClo em 1" dis- A. c Silva; faltando sem participação O" 

cussão as postU!US n. 31 de ~Iog''y das Cru-: mais !:lcDhores. _ 
zes. São approvaclas. . Abre-se a sessao. 

A pedido do SI'. Co l'l'c,,, , 6 dispel1sedo o E' lida e approv(l(;, .... a actá da antece-
intel'Bticio. . donte. -

Vg~DA DE TEHHE1\"O :i\lU?\ICIl'/\.1. i O SIt. lo SECHETARIO '. dá cQnta do se-
E' appl'ovado em 2" discussão O projccto I g'ldnte 

n.5;-), qu.e autol'.isa:t camal'FL dn ~logy das! EXPEDIENTE 
Cru7.cs a vcndm· uma parte elo terreno no I OFFICIOS . 
lugar denominado-Ressaca.- Um do secretario do governo, com munl-

.T.llVISAS cando que fij.)r(':~entúra H. s. exc. oito 6UtO-

'Entra, em 2.1 discussão o p"qjccto 11. 20, grnphos do leis de!':ta s!=pcIriblén..--Iotei
que fixa divisas entro as parochias ctn Itnpc- rada. 
tining'fl c Gual'r,hy. Outro do rn(l~mo, eommunieando que 



I V"' - ()~) .- , 
• 

B. exc. sahceionoll os qlultro decreto:; e 
manduu publicar U~ qll~tro ro~olnções qu e 
acompanhárão o oftieio de () do eorrente.
Inteirada. 

Outro do me.mo, eommunienndo que 
s.exc. fi~ára ~eientc de haver sido reeleita a 
mesa deat .. 8Bsembléa.- Intei"rAda. 

Ontro do m('~$I mo, enviando os dacu rnento"8 
• 

das de.peza" rei ta. coro a estrada das Sete-
Barras.-A' commissão de f.zenda. 

Outro d6 mesmo, envianoo uma reprH:": on
tação, em q uc' a direetoris Promotora da Co
lun 'sação pede um auxilio para aIIJ de'pe
zas com os coJono9.-A.' COfilfliEsao de fa
zenda. 

Outro da caro ara ~e BraganÇA, pedindo 
uma quota de 4:0008, para fi estrada que 
dsquell. cidade. vai ::i provinci. de illiDas 
pel. viII" de S ilvei" •. -A' mesma eomtllis-
~ão. I 

Outro da Inf'srua c~r.nar;l, remettendo [,ovo 
orcamento e n ova fonta das d úfolpezas.-A' -coromissilo da contaR e orcaroeoto 3 de c.mft--raso 

• 

~al :·~ da :~ cnmJllifisÕ03~, 10 da f,h.l'l:o de 1873. - . 
--CcUdon';o. -X. P,'Ci,·C. ~ L. Silvcrio.» 

A i 'uprimir pnra entrar na ordem do s 
trnb.lho.O' . 

« A cO'Il.mip~ão de cámara:.:;, n que.fi forrio 
prescnb'9 alglJn s P.l'tig-Df) cio posturns ela ca
mar~l rntJr!!cip ~ J de Ju~!diahy, 'achanda-a:5' 
r r.gulnrei3, é dc~ parecI-oI' ql!e sf>jão discutidHR 
e approvIl :-!as sr.n! altcraç:'to, Hil~'lar do BU .. fil' 
a falta. d:i :tssjgn?tur~~ dn. m:doria da camn
ra no ameia qu e acompanhou 09 ditos art.i~ , 
gos 

Ba.bl (Ia eomf!)i R:.'![W. 10 de Marco de 18i3. 
• • 

- L. S ilt,c?''l:o . - Celidania .. ~- X. Frcü,c.» 
O ~H·. t>~H·ltéa. :-Em vi:.;ta do que dis

põe fi lei de l' do Outubro de 1828, e da" do· 
ci::;õcs jiri~je rin ns . cntC"llldo que ao pr()po ~ tp.. 
de púst.ura~ em discueBão n i'l o us acha per
feita, vist·") que não veio assignada pela ca· 
mant. 

Stmrlo Hs~irp, havi:md o (!sta irr(::. gnlarida~ 
de. e co mo H. nS30mblén provincia l Ó corpo · 
r8ç ~() Rupcrior a camarns IlH1D·icipac lf, creio 
que elln. llúo deve tOffiftf conhecimento des· 

REQUERIMENTOS ses l ~ rtigos de pO:3tura, deve devolvel~f)~ 
Um do Antonio Joaquim de Souza Pinhei- pnra que Bojão cumpõidas "" fo rro:didaues 

ro, pedi ndo . o pagamento de 4038;60, que dn I" i, po,que só assim poderemos votar pur 
qeapendcu naa obras da c~llên de Br Dt:\g, - l estas poqura· l • 

A' commí!Jsãu de fazenda. ; Como já dii'~ p', H. {l"oposta não ,,~tá pcrrdi · 
Outro do eogenheiro José Portiria de Lim~ • . ta. 'I;"isto [J~O tf; r subiJ o ã 2sseml.lléa rc'gn· 

pedindo sua aposentadoria. -A' comrnias ão Ilarro cnt" . 
• Je constituiçfto. ju'ti0a. I O SIT. VAl.l.AnÃo :-Apoiudi", imo. 

REDI\CCÕES 1 E' f".po:u.do e pOSt 9 e~ oisr.u :~G5 0 o S3-
São approvndas as da rcsoloçAo 11. J2 do I g'uin te , 

nnoo p ;~ !-Osa10. t'! cio codigo de postura $ da I HEQlJE.ru.\lB~T() 

camara da Piednd e . I « Qa :! E f'ji~O d e voivido ~~ 0:; :::Ligos ue pos-
PAP..lwgnES I tura~ d n (',\1Yl:Ha de J r .• Odínhy, para seI' n~-

d A com missão de contafl, tendo eXQmÍ-: S: g'!lado pclo~ vürf:}~ . I(Jr c s 'em sefisão o offi
nado as das catnaras da Limeira, Cunha o! CllJ de l"eme~ ,·;:!.-C01'j'êa . }) 
Una t achoü-as conforme e regula.res. e DO! . H ~~'. t~~~~ ihHà~(:t: - Sr. pje~ !dçntet 
caso de serttn appro"Ç'r.da~. ped i ~t ~-,d :t ~]1l tómcIilo para r1 t! cJal':!r que 

Sala das ccmmissõ~s,11 de MartjodB 1873. muito l~:,.tn~,nh() o proclldimeoto do nobrtt 
- -- L. Ilrnesto.-P .Hd1uwdo.-Ji. Ribei1'u Fi- dBpUt.l1do re~it!en te em Mogy d~s CruzeR! 
lho.» ; Aindn lll~ nt.ern. apparcccntlo nqal um pa!8-

Posto em di s cussão, Ó approvado. . cer ctn úOIl;r'G j ~:::8::J d ~ ramara!õ', no sentJdo 
« A comrnn.:s.âo àe ' ramara~, a qU {! rJ) foi de so r en!Jle\'o lliidns C(,' rt f\~ p ()stuT'a~ D res'" 

prlHHmte o req uerimento ua ,amara muni-I pe;!tiva es!),~i'a, pOi.' n~o e~~tar o affie.io <1:;

dpal de Cunha. pedindo Rut c.: :isuçflO p:uu I s;g'n '~d ,) pi!r toda a C<1m nl'D., COlIJO del/la ~rer . 
vcnd{\r parle do t erre no 'lne fOi-;n a. seu 1'o-! I) !J0brc (';f'rmt"do le v!;nt0 u-SB e ~nostron qu o 
cio, revertt:ndo o producto' cm bf:netici o do~ ! i~::,: ·') GT,\ u!~': a f()nnnli;! :·~ d ~, iJjsi j5' 1', in ennte! 
melhorAm'ento9 da cidade, o, C;)nSH!eran~ i O ~31L Con Hl~;,\ :-:IJ;'rtJ in pr:;ir !}ldc no::; C:~ -
do na j:l~ .. tjçft do pedido, t' attendend o ui :10 ..; , _ . 
utilidüde do Hm , é dtl parece r que ~' I' j u flp- l O SR . C'E! .IOO:HO ;-- A 3!iJI.n, .cOl;:}O qUilSI 

provado. u projectó qu e offerc(:c, ~ s ,~ m p !·;.~., p1111 vnL elot']\l ~: nel}. do meu Dobre 
N.80 . ! coll :=-g;', aij';:t,n ta ~: I·!jU~r c e::la c}'~ ,:;(I . o pare-

A assernbléa/leO'islntiva de S. P~ulo clc- i c(~r roi n'j ,·;t arl1 () ;.J,p pf0 v;.H.l.rs ~ ;.!.! po~turas · t 
ereta; t::I I H nje:~ c;"j' I : Jl:. is~i \l.' . b (:~eP.rh i lC, ~)re~cden-

Art. 1'.0 Fica a ca f,Oarn mun i cip~d d(l C u- I le dl~ hont em , dá ULi.l p ;u 'c(, Pl" liO ~en~l~o de 
nha autorisada'a vc.cder, C(lm a8 fÚl'muli ebl- l sc rn m ~' P1Fov .'ll!",:? flR P \)::: t;1~;1~~ de .J undHlhy, 
df.s do art. "2 da lni .de lo de Outubrl,) de i n flo o!:J :~t;!;:te .n ~l:; e:';:; ;;i' asslgnado pJr toda 
1828, p:ute dos tel'l' (! no ;~ que fv rGúio o ~ell ; car!.ll!r ·:::, () c!h :: :;J qU ? :"1.. pr:,;wp '>l.nhavH, J<3 -
rocio

t 
empregando o producto e:n rn elbora- j van t :\ ·s:~ ,\ nO l lra (JL>r,ut:!lf:O, U [{)1.' ~!r. 1I ~ue 

mentos da 'c\dnde, ·l hon t'..:i!\ :ICl.H:o.:~ ... l n ~!. (~ !'~: n. bd ta c:nt 1.11011. f o ~· 
Art, 2.0 Regovuo-sQ !).s di~:po:~içô c.:3 em mal idad:'\ ln 'i;!!; n:!H~.:Il:·.D , .. p,:lra ,(~OIll;.H~te~ ? 

contrario. J pur er:C t' d:). CDmm]~i::;iH) _ UlJlS e(),)IO o dO!.)rf) 



depu!,a(10 bontcm ~ntelldia qlW f1. falta de .. Q1JCW,l melhort~s crJlll..lições offel'ecer, para a 
assignatul'D. ern uma forrnj]iid:li]f~ ir:signifi· i continunçflo qo ~erviço da na-vega<}ão a 
ennte (~m rela~f.o li:; pO!:";ttlifl.~ do sua Jocnli· i vapnr no rio da Ribeira. o qual contrato 
dade. M· gy d.as Cr\lzJ':;~ t: hoje :!e1Pl qne:, PfJ) ! finda'~B no dia 13' dl) mez de Julho pl'oxlmo 
t'el(lçfw :í~ d!-l .Jundin.hy. ó uma ror!l~>dinf!de futuro, mediantl~ a mesma subvcuQAo de 
irnpol't~jjt.p, e h'gal que dpvr~ :-'ÜJ' ('\HOrll i la. 'i ' 112:000$000

1 
com n.~ alterações seguintes: 

Pois nib é qma c,)ntradicçâo rnn.ni~rq~·ta i]O i § 1.0 O empreRariO'86 obrig8ra a con.::er-
n0bre deputado? 1 Admira i~tu. prlIlc',ipnl \iJ\' o vapor Iguapense, que faz nctualrnente 
,mente em s. exc., .la tão trllqurjadn nas .ti- o ~~erviço dn. llllha., e. na faltai por outro de 
d<-:q parI(lmcnt:He1~ ! ignap':-::: cnncliçÕf!t3. 

CorfO a neva ff>lIW:-';Síi das posturaR parn a § 2.° Será. obrigado a fazer durftnt.c o mez' 
c:unara, e,fim dt~ serem as~~igr:ada,,) impor- tn~:~ viagens, sendo a pli.rtidil do porto de 
tlva t~lvez a ~\la nüo ~ppl'üVaç;j!) e~teann(), Tgllflpe'4>i'lra Xiririca sempre nos di1\S 8, IH 
c corno já hnvia o pl'(':eedent(~ deEta casa em e 28, e vice~vers.a nos dill8 3,13 e 2:1, s~lvo , . , 

:-ipprov}:r postura:;; ::crn qUI) () dricio c!3.ti- ~ fOrl?l maior, imprevista demora dos correIOs 
vn~~\O aBBignr.do,por to(I:\ f< C:-l:IHHIl, a com· i do nort8, rTJlldanç!l drs dia:.; de correio ou 
Inís~,8rJ entendeu, e p,Ii'rH~e quo e,lÍ('odr,tl ordem ~iUperior. 
bem, que ellas deviflo taInuem ~lür Hpprova- § ~to P..R tabel1as dus fretes e passagens 
d?R. ' I SGI"{IO as mesmnB, eom as seguintes moditl-

Quando Sf} trfltcn daR postura::; da Joc:,di-I cações: 1°1 nl~ pa~~sageDs serão íguaes. quer 
(iade dn nobre dq)oti1do, a quc.-!t:1,) erJl de i pnl'it cima, quer parA. baixo; seooo preços 
ser o ofn:2io a~,dgnRdo SÓllwnt8 pelo prmli- ! os d~l tabclla. dai') pl-\~sagens para' cima, com 
ct~.'nte da Carnarue seu :-:ecrr.tarÍo; a quest:iío o abatimento de 25 %; 2°, a tabella para 
h.l)j~ ? idcllJica : como, tlo.i~, a ~tss2.mbléa de., :~.9,rg'~n será ame~nna, com o auat!w3nto de 
(~H!lra. de dtlB~ y\le~tões Idenllcas de modo 30 %. . 
intp.iramcnte p-ontrario ,?, ' I Art. 2.0 O.i vapores condllziráõ gratl1ita-

O SR. CORHl~A :-As de nIogy das Cruzcê mente: a~ m~1as dos ct)rreio~, OR agentes 
fOI"~lO as.:ignadas o anno pab:-:.aclo. do governo. o:;:;'colonos e irnrnigrantes Htó o 

OSlL CEL!DO-:\IO :-Qll0 temo~ I:Ó3 com o numoro do lO. pregos e tropa. 
anno pR!":~ado? NflO, vlI-~rfio 011a~ COita a!"1,no? ~ uniro. Deseontnr-se-ha em proporção fi 

Está {J di"ieio :is:3ignndo pela cf~.mfHil.? E:::t.a subvençz.oi pelo numero de viagens <lue dei
ó q!le é a qUestf1(} : a lei é mnit.o elar:'" a e!':te! xar de f<~zer; o mai5 corno fi'} antigo con· 
l"e~:peito, não p',Jern a:-i Ci1mat':h, rnllnic!paes i trato. 
dirigir pape: nlgurD (L r.~'sembléa, ~~em qci21 A.rt. 3.° Ficrio revogadas 
esteja por (~ll:;s amign:ido. i em contrario. 

O nob:'c d0putndo ·não poderá. TIfgar qt2!~ i Paco da. n!":Reroblfoa, 10 dH M~rQo de 1873. 
a tlniCfl razú.,) ,e :-<U:1, imnugnlHjão "o p::!'e~ , - Ze/~J"hw ./M'(je. -Panlo EfJyd-io de Olivei?'a 

.---cer Ú' qlli'~ o lldlJf;{d", mcmlHo, muito pl'otee· Ca'i"f({f/w. 
tOI' de 1Il)r~y dflR Cruze;;. não admitt~ qu;71 N, 92, 

, 

qlH'r condl'f;cen:\encia em rel:',guo a qunlgncr 
0utnt loc}~lidf'-clc. " Art. 1.0 Ficn rf-lvog~da a lei D. 15 de 18 

Encurf\dn. a cli~cL1S3P.O. é ;~_PDrova;j) o r!!. de Abril de 1863, qH(, elevou á categoria 
q , ~ .', de vil!a~, fre!?!lcz:ia da ~ati\'idado de~. s. _ UCnrnC!l "u. _ ,., • 

PI1:êJJECTOS do H.io do P'oíxp , com a deIlomin :-\ção de 
Si'o j\l!::;~l,lG", obi~:í'\o'~ de dnJibi':1'8e,lo, c v:iJa :IH. ?""-al.ividadc: cún!:lcr'lRl~as a~J~liVi-

vão a irnpi'imil'~ pa;·::;. cn'trarem na o;'de~n do;.) i :-:ES i;t~(crm~nn.d(!g na lei n. ~) lÍe i.J de 
trabalho:,:, os Re,~!'-li·ntt~H: . [Mnrço d: 18J~ , , 

P!iO.TECTO ~. ;-)0 i Arf.. 2,° Esta frr;~nczll~. be.m como a OH 
A nssembléa }eg-idativn de S. Pn.tdo c1e-: N. H. da App:trc~~jJa do J3(drro-.:\lto~ eon-

ereta: - : tinu;:!o H pertencer ao município de Pa.ra-
\ 1 I ,· , rl' J bvbuna .. ,;, rt •. 0 'I,~n ~iCVn.Un. a categori:-l.; e ci- ., ' 

dade a villa do \>ririca, com a dcno:n:n:~~ Art. :3,0 Ficão revog':1(lils 1-IS Ji:~posições 
çãl} de cida(~o da li-io!';i'f1, cm cnntral"Ío. 

Art. ~ ° Fj~~ã,1) re\'Gg'0.cl:~8 tS dL~no'!c0e:;; Paço d:1 Hs~e,mblén, 10 do ~Ial"ç() de 187H. 
em cnnt1'fHJ(\. 1 " ,-·/1. C ,,1líileida e Silca.-X(tt~irT P1'â'l"c, 

Paco (h! llH:"(lmbl(l(), 10 (!G ~I:1rc,) 110 l~n:;, _ 
-Z(1j'e'í'iHO JM·//C J)a'inasu;lIo.~-'_.iliilCida(: sa· N.o U3. 
'/;(t • ....:.Padrü j/ir;'f!.t!u,·~ l1~i:::, El''i!CStO. -- /'ni,: ((.\ :'ls:'ic!:d)léa lcgisluth'fl provindal dD-
_lhes» ercU'. 

"'T Cll 
;, ~. ,I ~ 

( A_ as:.:.;c:;!lJlé"l. l:::,!ig~aL!va .;, 
solve: " 

Art. o !_~'overno d,) Ilj'ovinch a:.l· , . . 

tori8ilrlo:t p]'()!ng:tl', pl)r mnj,' .. :j '!!1Tln:,'. r) con" 
trat.o fdt0 peJa ~"I'C'sid(~ncja CC'IH <l n~'1))l:l di~ 
),l'cndcs S:, L'?mo::: 1 do p,;o d0 .!:1~1('j~·O, C1.l com 

Arti,U") lln:co. Fie~ nutf;risado () governo 
a (:!,~<:p(m,lul'" até a qUf.ntia. de 20:000$ CillD a. 
'~!' 'l4-d'f' cone!tli'HO \,:l~j oonq no t!lea~ro e t; .• o~c, 

neBtu, capila!; rcvtlgr.d:H a:1 disposiçôesem 
<"'n'\"'r\'" ". ~" ... 

Pnco da , 
-.-lhí(:,üla. 

aS~BmlJl(':)1 lO 
(' S/lra..,)) .. d l Q~'" e o lo) \ 
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• 

, .N. 94 • / tributad ••• , sondo vendido. na zona quê fic" 
"A as&embloia provincial d~ S. Paulo de- i eotre. Jtap.etininga e Soroe.b •. (Apoiados.) 

creta: , . . . , I . O rio PeTltub., como já .e discutiu na caso, 
Art. 1. Fica a cama,.a municipal de I e squelle que offerecJ maiores "arantias 

B:"tas .6utorisada a vender parte do aeu p'- • p~ra a razend. publica; tem, creio"que uma 
fTlmonlo, ~"ostando de um torreno .de 20 .0 passagem, de sorte que e !'acil evitar a 
braca. de frente e 4() de fundo, e appilcar o .ubtraeç:ío d- animaes . 
• eu producto por. obras cio municipio. . Já o·finado dr. Nebia., discutindo na cft.a 

An, ,2.' .. Revogilo.se , as disposiçOeR em esta mesma moteri8, lembrou que o rio Pa-
contrario. . ronoponema tioh. mai. de 20 posRagens. 

Paço da 88sembléa, 10 de .Março de 1873. (Apoiados.) 
-'lAttZ Alves.» ' E' apoiado o posto em discu8sho o '0' 

ORDEM DO DIA gtlinfe 
DIVISAS 

g' I!Ipprovado o projecto n. 2il, cujo 2" 
discussão ficára encerrada na ultima se~~áo. 
fixando divisas eotre It.petinioga e S. João 
do GURTeby. 

Tombem são approvadas as emendasqtle 
lhe fvrAo offereeidas. • . ' 

A requerimento do sr, L. Silvorio, é llis
pensado o intersticio. 

li'REGUEZIA DOS PEHDÜ~S 
O S[lo VAI.LADÃO requer e outem preferen. 

Cifl para. a disCUSJ;ão do prf.lj{~cto n. 82. 
que eleva ó. categooriB. de frp:gur.zia a Cft
pell,a do Senhor Bom Jesns dOR Perdões, do 
Illunicipio de Nazareth. ' , 

Eotra em l' discus.!io este projecto. E' 
apoiado e posto em tli.cussào o seguint.e 

R.:QUllnIMENTO 
« Uuça-se o prel8do .-Con'da.ll 
0"". VALLADÃO fUD~arueota e of!'erece 3 

8.g~Dte . 
EME~lDA 

, « Sem prejuízo da I" disCllS$!i)O.) , 
( O. sr •. Valladiío e Paul. Ejunrdo pro

nunciârão d!scursos, que nAo recebemos.) 
Não havendo mais quem peça a paIavr., 

~ncerra , .e a Jiscussãoe é approvado o re
querimento com a (~menda. 

ContinuBndo a discuS!'õ80 d I) projecto, é 
este approvado sem mai" debate. 

P08TL'RAS 
Siío .pprovauas em I' di"ctlS5~O as de 

n. 35, de 8. Sebos/iRo d. Boa-Viota. 
I\EGISTRO DE [TAPETINING.' 

Entra em 2' discus>ilo o proJecto o- 2. 
que traosf.re para o Itararé o registro de 
Ita petininll'". , . ' 

,. sr. ·Correa :-81'. presidente, serei 
breve SObffl 8 materia em diEl;cUR~ão. 
, E' intuitivo que o registro de H.petioingn 
nã" pód e subsistir naquolla cidade, porque 
ha bom fundadoR receios d" que grande por· 
çúo de ftDíma68 quo tr:ID~ítã.., por aqlJellA 
par~gp.m pSlOsesern ser tributada. O rio Pe
l'anapanema. que é O principlIl DO regi,t.lro 
rla cidf\de, tem não menoe de 20 pl:l.fM.~os que 
dilo lugar ásubtl'acção de 8lllmaes; n~o eon · 
vém tambem, eomo ~e tem lembrMdo, qua!o1 e 
forme em Jtapctioinga um registro ~imple~. 
mente de guia para SCT,)CRbll, rC8tnbelecf!n · 
do-se o antigo registro desta cidade. porqtlll 
'leste caso muitos animaes doi~arif\O dê ser , . . .. . .. ." .. 

nEQUERIMENTO 

« Que. por ioterrnedio do governo, informe 
o dr. inspector do thesouro ppovinciallicer
ca da conveniencia ou j t.' conveniencia da 
remoção do registro ' de It"petioinga pora 
as bordns do rio Perituha, ou por" outro 
qualquer ponto. ' 

Qtle igualmente f,e peça aO governo cópia 
da repre.enlação que fizerilo varios cidadàos, 
solicitando a referida remocão; sendo oue 

• • 
esea repre.eotação foi dirigida ao ex-pre.i· 
dente conselheiro Pioto Lima, que della não 
cOnbdceu por ter sido endereçada sem o 
oello competen te.- Correa.» 

O sr. Ciotra :-Este projecto tem tido 
lima dif5cussão tAo vftríada, e tem tllmQdo 
101 attitllde, que já póde ser considerado 
como um verdadeiro tamanduá! 

O seu illustre autor, nosso coll"ga e pro
curador fiscal do the~ouro p.ovincial, ql1an' 
do slIjeitou·o á coo.idel'nção desta ossem
blé., teve sómeote em vista demnnstrar as 
difficuld.des com que lut!io os negociante. 
de tropas para o pagamento do impoeto ,;. 
vista, como del·ermina a lei do Ol'camento 

• • 
Vlllente. 

Já quando tratou-se do projecto om l' 
discussão, v. exc. h. Je recorda,r,se de que 
proferi o meu voto contra; e fui levado a 
,"sim . proceder, porque, na qualidade de 
mem bro da commi.são de fazenda, do Rono 
p.ssado, propuz que este imposto foss~ COc 
brado á.i.ta, por enteDder que não o devi" 
Rer 9 prq,zo, quando todos os mais por :ei 
fiscal são cobrados í~ viste. . 

Entretanto oilo duvidarei modificar meu 
modo de pensar a este respeito, uma vcz que 
diversos coHegas declarA0 que a cobrança 
do imposto á vista, é realmente muito one
rosa pnrs os negociaDte~ das provincias do 
sul e do Paraná. c lambem porque fóra 6sta 
medid." lerr.h,..d. pelo or , procurador figcal ; ' 

• • 
JEIto, porém, ~e mais tftrc1e tnfJ convencerem 
de que realmonte a cobrança do impo_to. 
neste caso especial, cleve ser re-Bli~ada a 
prazo. 

Dlver::.1s nutras duvic188 Dutro, sr. presi. 
dente. não 'ó quanto :í lDllrtança tia barrei
ra, corno aiuda q\lanto á .. emendas offt!reci~ 
das pelo digno l:üputa ' !o reeideute em Ita-. 
petiuIVgH. 

Entcn'b que (> requeriIDI; lIt<l r,ac acnba 
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de offerecer o illu~trc deputauo pelo l° dis- tabeloceu-:~e um anoo de prazo para servir 
tricto, residente em Mogy das CruzeH. pÓ1e d~ aviso. para que OR mesmos ficassem sa
tr.zer-noe eeclarecimentos e orientar-nos no bendo que. d·c 1873 em diante. o imposto 
modo por que devemos votar sobre esta seria cobrado á vista. Assim ninguem po
queatão; porquanto ahi se pede informa- dera com razão dizer que ha vexame. 
ções ao inspeetor do thesolll'o provincial. Voto. pois. contra esta parte da emenda. 
que sem duvida nenhuma est"", .habilitado Não posso ainda concordar com a emenda 
p»ra da~oos esclarecimentos sobre a ma- do meu collega. quando procura reduzir o 
teri.. imposto de 38 por animal a 28500; porquan-

Me parece. sr" presidente, que 1\ razão to, v. exc. sabe que o estadu actual de n08-
apre".entada contra a mudança da barreir., sas finanças Di.o permittem semelhante re
de que os criadores que morão águem de ducção; se o nobre deputado otrereresse uma 
Itapetininga deixaráõ de pagar o imposto. emenda creando impostos bem retlectidos. 
não procede, porque este imposto oão foi eu daria o meu voto; mas reduzindo. h. do 
.creado com o fim de onerar os criadores da permittil' que eu não o acompanhe. 
provincia; mllS r,ii lançado sobre os animaes Acho, porém. razoaval e adapto a emenda 
importados do sul e do Paraná. na parte que distingue a especie de ani-

O SR. LEONEl. :-A lei não diz isso. maes. e reduz o imposto de 38 a 18 em ie· 
O SR. BENEVIDES :-Neste c.so, a hi tí lação ás éguas, por·que esta especia de ani-

inconstitucional. maas é, por sem duvida, de baixo preço: 
O SR. CINTRA o-Sem duvida nenhum~ que cus tão naquellas provincias 68 ou 78, e não 

os criadores ql'" VIvem fóra desta região é justo que paguem 50 % de imposto. 
ficão então isentos do imposto, quando estão No orçamento do anno passado não se rez 
nas mesmas circumstaneias outros criaoo- esta distinc~,~porque oã~ podiamos "ab~r 
res que morão em outros pontos da provin- que havIa, portação dosla espeele de ao'·· 
eia. onde não pagão imposto. Esta raziio, por- mRe •. 
tanto, não pó de proceder. Não posso, por modo algum, aceitar fi ul-

Votarei pelo imposto, seja a barreira col- tima parte da em onda, propondo quo ore· 
locacia Deste ou naquelle ponto. comtanto gislro seja posto em arrematação. 
que a fiscalisação seja melhorada. V. exc. e a casa toda sabem que o syRta-

Nós não devemos· de modo algum servir- ma de arrematação de barreiras é hClje des
de estorvo á fiscali .... ação das rendaA da pro~ usado. Por muitos sonos a provincia . usou 
vincín, e aSFlim entendo que deveremos e~ta- deste systema, e -viu-se na necessidade de 
helecer a barreira n"ponto que nos fôr in-I abandonaI-o. porque li pratica demonstrou 
dicado pelo Or. in.poetor dó thesouro. que a fazenda publica sempre perdia, e o 

E.tou informado d_e que o rio de ltapeti- particular sempre ganhava. Ora. desde que 
ninga off·"ece vinte desvios para as tropas; hoje ternos outro systema de anecadnção " 
ao passo que o Peritaba. <egundo DOS in- fiscalisação dos dinheiros pubiicos. não po
formou o nOsso di.tineto- colleg'l residente demos aceitar este alvitre, que, por sem· 
em Mogy das Cruzes. oiferece melhores cou- duvida. trará prejuizos á p~oviocia em vez 
dições de fiscalis/lçilo. tanto que nesse seo- de lucros, como pensa o nobre deputado. 
tido offereceu urna emenda. O nobre depu- São estas. sr.presidenle, I\S considerações 
todo. residente em It.petinioga, informa-no. que linha a fazer, e concluo declarando que 
que tambem este rio e vadeavel em diversos voto pelo requerimentJ do meu illustre col
pontos. lega, residente em Mogy das Cruzes, por ser 
. Ora, em vista dostas opiniões cOlltr.dic- este o unico meio pelo qual poderemos dar 
torias, eu. quo desejo dar um voto conscien- um voto cO.Dsciencioso. sem compromisso al
cioso sobre o assumpto. Adapto o requeri- gum de nossas conscjencia~. 
mento em disc',.são, para que seja ouvi.lo o (O sr. L. Silverio pronunciou um discurso, 
inspector do thesouro. que não recebemos.) 

O SR. CORRÊA :-0 requerimento tem tam- Não havendo mais quem peça a palavra, 
bem um. segunda parte: pode que nos sol" encerra-se a discussão, e é approvado o rc
remettida por có?i. a represen taç'o sohre querimcnto do sr. Cort'êa . 
.. materia. REMOCÃO DE CADElltAS 

" O SR. CINTRA :-Quanto á cobrança do Entra em 2" discussão o projecto n. 27, 
imposto. continúo 1\ pensar que deve ser que remove algumas cadeiras de primeiras 
feih á vista, porque entendo que é uma letras de uns para outros pontos, nos mu-
anomali. robrarem-se impostos 1\ prazo. nicipios de .Tacarehy e Parahybuna. 

() SR. BENEVIDES :-Apoiado. São apoiaelas, e entrão conjunctamentc em 
O SR. CINTl!.' :-0 anno passado. na qua- discussão, as seguintes 

lidade de membro da commissão de fnrnda. E~IENDAS 
pronunciei-me contl'a este modo de coLran- N. 1 
ça. e continúo a pensar do mesmo modo. « Fica removida a cadeira de primeÍl'as le-

Para que os negociantes de tropas do Rio. tras do sexo masculino, da cidade de ltape
Grande do Sul e du Paraná não se chamRs- tininga para o porto elo mesmo nome.- Ra-
sem á ignorancill, no orçamento vigen~B es- dr~:(/,nes Jle1"l'ei'J·a.) , 
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N. ~. .: este flprÍ1'ovado sem lnais debat.e C:01n as 
« A cn.deil'a cI'cada no IUg"lt denominado i emendas de ns. 1 n 1 . 

. - Hio-A.cima -, no municipio de Arêa~, I POSTUtlAS 
como se acha. por cnga.no, fica remo"vida para I São npprovudas em 2:\ disr.ussf!.o as de n.l, 
o lu!,,~r. denominado - Poço -, no mesmo i de Arôns. . 
D1unlclplO. » I ESl'R,\ljA DE FP.R!10 D"\ Lu.mIRA A :\JOGY-GUASSU 

«( A c~1(leil'ft de primcÍ!'ftR lctl~ns do sexo Entra. cm p!'irncil':l discn~~f;fio, a l'cque!'i-
n1~~culino, do bail'['o da Enseada, ele Santo I mento do RI', Va.ll'adflo .. o projcr.to n. f>l, que 
Amn.ro, no mnnicipio de SantoR, fica. l'cmo conecdo p"ivilcgio ao bfil':10 (lo Tintá c COl"O

vida como do soxo feminino, p-;tr::t a mesma. nel .lonfJ1tim :-)crtorio p~ll'n. ronsh'llcçflo da-
eida.de de Santos. - Scip~'ão .lt~J2qlf,eira,» 1 qucllfl c:·;tl'~Hla. .' 

. N.:i I' (O 'l'. AbNnchcR pi·or.uI!eiou nmdiscurso, 
« Ficão rctnoYÍdas ns seguintes cadei!'as que n:"1.o l'ccabemos,) 

_do Sexo masculino: a do bai!'l'O do Ypil'nnga i E' apoiado, e posto' conjunct:amente em 
desta cidade para a capclla de S. Loul'cnço, i discnssiío, o scgninte 
districto de Itapcce!'iea.; a do bajno do Prrry,! ,SUBSTITUTIVO / 

.. na. fi e~llezia do Brn1., para fi, est:ação dn os I (( .\1'1:. 1.1) Fica o governo ;-tuto\'isado a. C011-
trada cln ff'rro de S. Bernnrdo, --~ Vrf,Uru1(f o. » ' ceder privilegio ú companhia fI \lO se orgnni-

, N. 4 sar, ou a quem melhores eondi~~ücsoffcl"cccr: 
(( Snpprimn··sc fi, ca.deira de pl'imcil'as le- pal'a eonstl'uil' uma est.rada de ferro de bi

l;rfts do sexo masculino do hairi'o do Jnba- : tola cst\'e~it.a, que, pal'tindo da cidade da Li .. 
qná.ra, e bem :tRsil11 a cadoira do sexo f'eml-: meirfl, atr,l\Tss:ar'ído os municípios do Patl'O' 
nino da Bana-Yelha. -LuJ:: SUr:crio,)) : cinio (ln~; Arara.s, Pirn.ssunnnga c BelélH du 

. N, fi : Dcsealvnrlo. vá ter ás margens do rio IVIog,Y-
(( Ficiio cr'c?.ch,s a:J :,;e~uinte:; C~tíblnt~: i gnnF;sú. _ I 

lIma no bairro do Alamlmry, municipio do j Art. 2,u Ficão l'CVOi~'H,das <.l,8 disposicõe.s 
Bananal, para o sexo feminino; ÓUtl'R, para! em conh'nrio. - Alw(!''ilclus, »), ~ 
11 r-;exo masculino, no l\Iaximo, ·municipio do i 41 ;.jl~, ~\·~·.i .. (~.~·;t /!ii .... ·t""ÕÕ:- SI'. pi'c~i
llal'1'ciro; e nUla.ta eadeil'a pal'a O sexo mns-! dente, fi, en:::;:t }Fcsenciolt 'a- di~;cussrro long'u 
r:.nlino na villa do Unh'eir'o. - CtJlicl,m'io.)) ! quc' sc travo'a 'na pcssão lm.Rsncla·-sc podern 

I,· d d . j' I "t' 1 J J' . « "'leR crea o uma, cn, Cl!'a p:tra. ° sexo (.~- i consu ,uelOllrt mente f1.f) f!.~scrrl) Cfl.f; IHovln-
mini no na fr'eg'uf"!zia do R. Pedl'o, munjcipio: riaes eonreder pri.\'iJngio~ fi. ecrtos -6 de
da. ConstHnicito, - L Silre1'io.) i te/'minados individuos. V. t~xc. ob;:;c!'von • 

(( Fic5.o igunlmcnto' creada.s : uma cncteira i qllc~ da pnrt.c elo B:'. deputado }1810 l° dif:-
pal'a o sexo masculino, em :-:, Ben.to de Snpn- tric~o, roi ;:.;u~tcntada a opiniüo de. que n~io 
ea.hy-mi~im; uma dita, para o sexo fcmtnino, se podia concedce á~; nssembl{~a;~ pl'o\'ineiac:::.: 
na mesma localidade; uma d,ita para o sexo a. faculdade de conceder privilegios n (:c!'to;.; 
ma.scnlina,no baino de S .• loRú,cm (iufl.l'atiu- e dctcl'minll..dos individuo~. V. e~~c. pl'CRC!l· 
guetá; uma dita pal'a o sexo mascnlino e Oil- ciou tambem a di:;;c!l.ssii.o paI' pal'tc dos 01'<1-

t.J'j1 para o sexo feminino. nfl. villa do Riheir:ío i dOl'cs quo se l'rnpenhari'io na sllstentação de 
Preto. -AU'i'O"íZcliCS.)) : opinião:.' contraria; r.: sem duvida. alg-tl111a 

« Fica creada llmn ;?" cadeira para o sexo i v. ()xe" corno :t taBa toda, ficaão eOl1vencido~; 
m1)F!cnlino na bar)')!' do Piraekó. munir:jpio : do quo 0:3 :lt'g'nm(~ntos apl'csentados pelos 
de Villa.·Bella. ······l. 8ürr?rio.») ; ol'fl.doresql1c combaterão aquella. opinião 1'0'; 

O St~, nE~EVlngS con;;idBl'H.. i.:'i'c.g'ubr D . rúo de mudo tnJ vig-ol'csos~ quo de SOI'te al
offcl'ccirnento de (ln"lenda:;; •. ereando ca<.leil'iIG, : f~'unHl podel';Í prevalecer' a opin,iãoclc qne aR 
i). um projecto (lUr, trat.a lL~ l'omo\,(;l" nlg'n-: nss0mbl{\m: provincín.e:..;; !lHo porl.nm concedol' 
TIlltS de nn:,; pal'fl.ontl'o:-:. ponto3 : (; al{:m: priritcgoios (I, certos c clr:ün'iíz'/1wdos r:'ltdi'/Jld1tI,,~'. 
disRO acha. quo a. a"semblóit, dc\'(' Pl'ol:rdcr: 8e ;fs a.';:;t~embléas pl'ovincincs nrto se pôde' 
~om muita pl'tldcnda na. c\'e:v;i'i.o dest.n, in-: negai' a faculd}ttle ,ia e:onc;:-s8<lo·dc privile
Jlnid:-tdc de! cndcir:Ls~ qn(~irfto :-;::ohrCCll!'regae: g'ios, nüo sei onde S0 podcl'ú eue:ontl':t1' o li-
08: COrl'e~; publieo.s~ j{t dcrnnRindamcntc ::30-: mite a ('::;;3(1 faculd8dc; t.anto assim que, pnnt 
lwecarl'cglldoi:' ~i) ('om ~l· vr::'h:"t --- in~·tl'lIr'[~fio 1 S(,i' logico; como súr, sei' sr:rnprr~ ern tochl.:-'; ns 
publica. - , : qU8stõe:3, o nohre: deputado pelo lwimeil'O 

O SR. F. AJ.\'ES~ l'.on(~ol'df"!nd,) C');;-l';!, pt'i-: dh:tl'ieto, na ]J['imcil'a Vi;Z, ql~:- tornO!l a pnla.
H1cira obscrv8(:ão do ~-;r. Berli'\'i(lf:~·. Om-'l't\('n ; \-TH~ i:;\1s\·cntou :l opillii1O limlt:Hla. de í}UC m; 
o S2gllil)tl~ . fl9sclnblóas pl'ovinciae::.; n:"LO pndi:10 eoneedcr 

. lIE(ttiERl\1EYI'() : PI'ivi1egios, c pela scg'i.1nda Y8Z su~t(lntou n 
( Heqllcíro que as erncrlchs q\w tl'ütão de! lthc;ollll:a dn nao PodC!'Cn1 cOi"l~;r(l(~!' ines ,p!'Í~ 

t:,car,ão de cad·nil'ar::; ~('.jàoafl'ecta~ :i eUiilmü;~: vilcgiwi; flli lüg'ieo~ (lLHl.nclo, !lep:nndo a ctla:~ 
S:10 ae instrure:'w pnbliea, -F. Alces.): : a eompc-tencin. nbs.oLut.n, de semelhantes eou

(Os 81'S, 13i'eaclo, H, l\hc~ r F . .1;\ l\'~,s i ecssõcs, snsLc~n~',(Jll q\te :1,R~·~"iJn nfiopodiiio ('Oll

pron II ÜeiÚ.I'ií.O dj~cn l'SO~, Cf ue n~lO l'(~e;~lwrn os. I !('.cclel' a. en !'t~os e dch-~ !'Tl1 i !lado:.;.; i ndi vid li os. 
Eneel'l'adn a di:;:el!B~ão~ Ó :lppro\":vlo o l'C~: Mas o ilinstl'(' dcplltndo pelo ~eITundo dis-

querimf'nto. : tricto, que tomou <-L pnln\TD. ant.el'io]'mentc~ 
Continuando n dbcu~~nf) do Pi'().i{~eUI~ é! nrio I1cp'nl1(lo ôs a~s(>rnblpft8 pl'()\'in(;ifle~ c.st.r , 
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QOdel'~ não sei a razão pOl.' que poem lirilite á! talentos de pl'imcira. ardenl, de~de OS!SH t,eln~ 
,~tm opinião, isto é, de não poderem eonce-! po ]la"" cf" têm occupado assento nesta as· 
der pl'ivilegio n individuas certos e detcrmi- r Hembl"", e não têm impugnado n eoneess!io 
nados. " de privilegios 'à individnos certos. 

O ~R. AJ)RA"(CRES :-l'Q!'que ntio se p6de I O SR. ,\BRANCHES :-Esbícngnn"do. • 
fazer uma lei P"l">1 um" pessoa. : O SR. F. ALVES :-Desde 183~ tem se sus·, 

O SIto' F, ALVES :-A lei quando concede r tentado esta opiuião, que abruc'o, consagrada 
privilegios attendesobrctudo o Jim das obras I por uso de praxe. 
:pllblicas, das quacs o privilegio é eondi\,ão: ,0 sUo A,llRANCHES dá um apal'to. 
da efl'ectividade-do melhoramento. ! ,O SR. F. ALVES :,-0 nobre deputado está 

O SH. A BRANCHES :-Nóio podemos fazer i ertganado, apresento a legislação em geral 
leis pu" individuos : devemos faze" leis gc- i que ul'gumenta contl'u o que diz o nobre de
mes., . . _ . 'putllflo. E pe(;o ao nobre deputado que não 

O SlL I·, ALVES :-Na concess<to dB pn- i me ll1tcrrompa, ouça, e depOIS responda. 
vilegios, HR Hsscmbléas pfovinciaes ]lHo po· i' O SR. Al3RANCIlES :-Hei de Idal' os aparte;:.: 
den; abster-sc,. SC~'. dUVIda, do exame d .. 1 Cll- i q)le qui"cr; v. exc. tambem os dá. 
pacluade dos IlldlVlduos que os pl'ctcndem;! O SR. F. ALVEs:-Desde 1838 a asscmblén 
mas o fim pl'in?ipal d~ l~g!sladol',. ~onc;e-I tem concedido privilegios: o primeiro, muito 
d;nd? a este ou aql;18!le mdlvlduo ":pl'IVll~glO, : importante que concedetl,'foi á viuva Aguiar, 
"ao c. attondp:" o mtcl'cssc dess? 1I1dIV!dllO, : Filhos e a Plat Royde para a, oonstl'llcção M 
mas sIm a tttJhdadc gel'al da medIda .. , : uma est"adadc ferro ... 

9 sr,. BP.NEVIDES :-PC00 a palavra. : O SR. CELIDO:-:lO :-(~ue, passava por 110gy 
ü sr: .. F .. Ar.VES:- •.• quan~o eonc~de-I dasCl'Uzes. 

~ííOS pnvIleglO para a c?nstr\!C0~0 (lfl ltnha i O srt. F. ALYES:-. ,. partindo de Santos, 
:J~r.:.?a que tern ,de, partl,l', da. .L.ln~el r;: ç~tra- a~ravc8sando a ?crra çio Cuba tão em fi, mes!llft 
\essando o PatlocllllO daH Ar,uas, llr.~osu- ,dlrecção da :tctual estrada, procurando o m.' 
lll~ng'a e Belém do Descalvado, consultamos· tCl'iOl:cla província. 
:) Interesse geral da pl'OVlOcla'1 consultamos o 1 Desde 1838, pois, que a assembléa provll1-
mtCl'es~~e gel'ulque póde pl'?Vlr desta~8tl'a~a: cialconceue privilegias a cor tos c determi
a.o~ povos daqnellas localIdado:;;; n0::; nao! nados individuos; desde esse tmnpo' nill'
palramos no terreno dc pcr,onalIda,les. .: guem levantG\! a voz impugnando, negando 

• A doutrma do I:ohre deputado vem pt'I-'" faculdade da assembléa provincial ooncc
var-nos de um" lllculdade constIttwlOnal, i der pri'/ilcg-io a pessoa determinada. 
vüm dar ao governo uma faculdade que JÜ)S i '_, .. " 
pel'ten'e, ou ao menos limital-a. ' O S~.AIllU"CI1Eô :-:-Esta enganado ; IS~O c 

O SI\. AEltANOUES :-Não apoiado. que e fallar dogmatJcamente; tem-se Im-
O sn. F. ALVES :-A assembléa p"ovincial pug'n:vlo sempre. . .. 

(. mais competente quco g'ovel'no vara apt'e-: O SR.F~ ALVES :-:-En seI que .. lIa oplnIões 
dar 1n8SmO as qualidades ü t{'i!Hli{~(ies' dos i em contra~!o; lnas, .lulg-o que-1l0S, COI~10 dc
imnctl'antcs dos' Dl'ivilcgio;.;. . . : Pu.t,ft~m!, lHW develU?~ cegamente segulr uma 

6 SR. AnrL\;';C;-PEH :-=Ni:l. c~phera de SlU1R i oplnmo qnn contl'fiT'Hl aqucl1~ que temos; e 
)1t.tl'ibuieõc~:. A I dem~ds, ruj~::; apl'cscntámos arg'umentos, clles 

o S!LI.', ALVES'- ... porque a tl~scrl':l.blúa forão lnn!~'ftnI0nt0 desenvolvIdos na sessão 
deve examinai' a~ cOlldieõcs mONtc;~ c con- passarln, , 
dic.ões matcri:>.cs de capi6lc,S que possnão O~ Dc~de qnY,H n:::.:cmblea t.?ill facu,ldade de 
empreitalltes do tacs privilegios, 011 eap:~H~i- eonende,' p 'l\'11'3)],)Os, que nao .negal~ certa.
dado influente de levnntfll~os, mente. dr~'n, lJDdcr' eO,,(l(~rdel-o~{ a alg-nepl, (l 

O SH, CELIDOr"IO :-I\Ia~, e011lO }lOdem Pl'l-, nIgllrn indlVlduo l)[u'twu!at' ou co\~panl11a. 
dir pl'iyileaio se lliio hft coneurI'en(~üt '! i 'O SH. :\ rj~~:\:'\Clll::S :-}:~tá cnQ'~ln:tdo. 

• 'J , 

O Slt. F. AL"ES o-Pela opini~[J elo nobre: O 'n. F,\.LYES :-0 no1},'e deputado prJo 
deputado, dCfidc (tllO se apresenta. UJ~la rnedi- : pl'inwil'o c1i:;;;tl'lcto, residente llc!O;trr capital, 
(la, deYc-sc puhlicar por edit}1C3 c eCl1vi-dal': i1a rliseussüo havida foi em goro.dação; .() 
(~on('url'011tcs por ,todo o mundo. POrV('lltlu'a: llobre deputado pelo pl'imcil'o' dü:.tl'ict-o ~e
se impede a eOllC"rtl'l'encia'? : g'lle opiniãCl nbsolut.n.. log-icn., vai até ftFt nlti ... 

Quanto ao ahasleeimento ele agU}l;'l nito j,r,- ': I!'UW cOllseqllp.neia.s, neg'nacto até á. ~R~embléa 
mos tah'cz mais d.e doze propostas? ! -. , gcr'a 1 ü faculda.de de conceder 1l,'ivilegios, 

() SR. ABlL\::\CHEs:-Sem duvida. O .sl?;i~ Hg~E:VIDIT.S :-A individnos. , ' 

O sn. F. Ar.YES:··-E~:Sl-' t' um:,! opini:1.o I, O SI? U. CI~TnA :-A assombléa gjural j:'t 
ab~ul·dn. .: tem (l.onceclido privilegios a individuos~ 

O.SI'., "rn:.\C'CIlEs:-'--Absurdo u dal'mo" () SI:, ]/. ALVES:-OS nobres,deplltndos 
Pl'lVllegLO a um lIlc1I'Vlduo em :1ntl'lll10nto de! em reg'l'Ü rpconhecem a competenclfl. que não 
outros qnn po::;suo Of'f'Cl'PC(H' melhoros vünta- i se póde negar da assemblén. provincial con·· 
gcns., .. ,. , i ~cdel' privilegios. Pois, se pôde ~ conceder, 

O SlL l( ~\I.VBS:-SI', Pl'CSldcnte, a dontl'l~: forçosamente ha de Sel' a aIguem; !-la.ivo_se 
na que Sl\stG~I,O tem Rido consagrada nesta I' pódc conceder m::R fl ninguem, o que é 
easa UC8c!C 18038 : \'. eC'c, sa 1}0 quc nncrandos ,absurdo. ASBm1 pode da!' tambem a uma 
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comyanhi'8. pena moral, a um individuo I va, embol'a'houvesse uma razão de amizade 
ideacomo physico. e collcguismo que :t coHoeava em cmbara.·· 

O SR. ABRANCHES :-A. quem melhol'es I ços; a assembléa votava, reconhecendo ns 
condiç!5es oiferecer. . i qualidades eminentes desses no.ssos coHegas, 

O SR. F. ALVES :-Tirar-se da assembléa e reconhecendo que não poderlamos negar" 
provincial a faculdade para conceder-se ao elle~ aquillo que não negamos a estl':U1hos; 
govel-no, isto não adiantá CQusa àlgulna: se de certo, passaria tl.ssim a medida q tW ll(':~ 
a assembléa póde abusar, o governo não po- .[ nhulll OlHIS impõe. 
derá?! Com maior força de razító" pódc. ~!Rs, um desses no,ôsos coHegas, cOlnp\';,.· 

O SI" AmUNCHES :-Não apoiado. .. I hendendo asituaçãoembaraçosa,morall1!eniy 
O SR. F. ALVKS :-0 governopódc mais fa- fallando em quc nosacl..tavamos, correu a tn

eilmcnte abusar do que a assembléa pI'oviu- i buna c "fíel'cceu uma, emenda; mas >1 hypü· 
ci<!.l. .• ' [ these é difl:'crcnte, foi dio proprio (l'wm olrc

O SR. L. SILVERlO :-\las elle é o compe· I' fcceu a l'menda. 
tente pum fazer contratos. O SR. Am'ANCllE" :-E qllanto " ilÜl'arlS-

O SR. ~.~. ALVES :-... de ~l'dinal:io, os COl'-j mi~~ibilid.adc2 q,ue é opinião da con!n~iss~o, 
]los dehbcrantes têm maIs reeClos, temem I devc ser adlmttlda em todos os pl'lY11l'g'w' 
mais a opinião publica, aguat'dilndo,em futu- i desta natureza '! 
rn.l'eeleição a sancr.ão de seus actm::. . I O,SR. F. ALVES :-Eru segunda disCllSSÜü 

Sr. presidente, a" commissão de constitui- ha dc "m' offcrccida "S8" clausula pelo s,·. 
(,((o ejustiça continúa a s"stentar a opinião Paulo Egydio, e a casa resolverá. 
que as às.emb!é~s provinciacs tê.m faculdade I O ~J" P. EGYDlO :-Eu não elaboro p,'ojecto 
de conceder prlvtleglOs. podendo concedel-os I algum desta ordem scm essa clansuh de lU
a certos c determinados individuos; e as- tl'Hnsmissibilidade. , 
sim) opinando, ella n~o apstrác o cstudo dos I O SR. F. I"1<V1o:S :-Assim, não acho razüo 
individuos morahnentc,'tildaga do seu pro- I para a casa votar em favo I' do substitutivo, 
cedimento, da ,sua posicão, do seu caraetcl'; porque esta votação seria a fí'ustentação cite, 
se tc!n capacida.de para fcvantal' capitaes etc. uma opin,iiio restl'ictiva rIe attribui~'ões nM· 

E' Jllst,amente o que se dá no presente caso; saB. . 
a commissão reconheceu nos pretendentes a O SR. CEqnoNIO :--Nilo apoiado. 
este ~I'ivilegío as qíÍnlidadcs mais eminentes, O suo F. ALVES :-~fio ap0iado! E' U1Ü ai'-
publicamente reconhecidas. I gUlllcnto comesinho; se " ~,8semb16" pód .. 

O su. CELIDO:NIO :-Ninguem tOntcf;tt\ isso; I concede;' privilegio, púdn conceder fi al
O SIL F. ALVf:S :-Um dos requcl'entes e i g'"cm, 

O sr. barão do 'l'ieté.llOrnem que occupn. uma! O SI/.. AURAi':CHES :-0 pod0l" executivo é (j 

posição rnuito elevada na nossa soeiedadc c l cornpetente para fazer :.l eonces~rto rtutol'Ísa-
no nosso partido. .. ! da peia "'3cmbllÍa. . 
. O SR. AllRAN'CHES :-V. e:i.e, nu.o é mais, O SH.: F. ALVErs ·-A maneira. de legislar 
amigo dcllo doque nós; ainda \0-. exc, n~oo: sob n fornnt1a de autorisação ü uma delcgn:
conhecia, quando já nós o considel',ayaUlOs! çào. ó tuuacto" incon~titueional: nunea. SI' 
pelas suas boas qualidades.. . I elevo legisla'}' ern ,fórmn- de autorisação ... 

O SIl. F. ALVES :-Eu. rcconhc(,o 'lU" () 1l0-: O SIlo L. SILVERIO :-MIlS quem contmta '! 
bre deputado e!itli entl'elaç,ado com estas ta1- ! () ;;H. F. ALVE,; :-0 nobrc dcputado n;; 
ta~ sumidadcs: o nobre deputado eRtá nessaH 1I se.ssao passada sust.entou urna opiniào eon
altas l'eg'iõe~ ; cu estou em regiào mrtis ha.i- tl'aproclucente; o nobl'(~ deputado disse que 
"Xa, . o nas camadas mais infel'i91'es .. , 1 n assembléa niLo p6ue conceuer privilegio n 

O SR. AilRA'SCHES:-SOll m~lÍs antigo que! um individuo, tnas sim a UUJa companhia, (} 
o nobre deputado ,em ~eJ'\'iJ' ao partido.. ; que ú companhia? ~fL{) será um individuo 

O SR. li'. ~LVgS :-:,J'H~ fl.n~i.(!,ltid;lde Ú ü:--isa. I m01'al on ideal '! I, . 
qllando o noOl'c (leplIt.ado fOI TllPU eO'11empo-: O 8H. L. SILVERlO :-Póde autorlSal' ao 
ranco da a.c~demia ?! Ü flobl'e dq.i1l1ad'o mi- : .'J.'ovc:'no. Este fica nutori.sado a, concedoi' a 
lita no pi1.!'tido em igual tempo qnc :tenho, ; companhi,l, e0l'pora~~ão ou indivíduG~ qr1:: 

}'las, como dizia~ 0.-3 rcqne~·eille:.; DRLiü) em ' melhoi'c~; condições orrei'c(:cl'. "' 
uma posi(ylo tal, que o g'o\-~rno nüo p0(1ci','t! O su.F. ALVE8 :-(( O governo üea auto
deixar de conceder-lhes o f;r'ivilc,0,'in. .! l·i,<~ado.}) Isto imp0l'ta dizer que podemos ÜJ

Para que, pois, limitarino.c~ n(íf~:-:;L) facnl-,: Zbl'; r.na~~ antol:h:iUmos o gOVC',l'HO a faz!!t' po~' 
dades, aualldo semelha.nte limite nào está: nó;; . . ' 
na lei ? I . i O 8It. ABliANCI·JES :-;\(1:; podcmo~.i fa2el' 

Si'. presidente, no projccto (fH'J jHt i;essfto i contratoi; '?! 
passada se discutiu foi nprcscntado uma i Ü SIL F. ALVES :-0 contl'Ilto é um aeto 
emenda neste rnesmo sentido; mas este prc .. ! adminiétnltivo ; mas agot'a, lláo se trata dis
ecdentc não obriga; a cspecic (:. d~ffeJ'~nte .. 011 so,tt:nty .. -se ~o pl'ivilegio: ocontl'uto Ó um !lCtO 

O su.. A BR..:\.NCHES :-1\. assemnlea nao con- ) adnnnlstl'atIvo que o governo tem de lazer 
fIou em dous collegas seus. I em virtudc'c de COnfOl'lllidaJe com a lei. 

O oll. F. ALVES :-A assemblért confiou, i Vêm o, nob:'cs deputados que C"tll, formo 
(~ünt13J' c (~onfif!,t'ft n(':ne~ : a- as~embJéa VOt:l,- \ dlJ l~p;isl~ll' :ltltc).l'i.~':l!Hlo l'í)lItnn'ía Sn:·l~ Op1-
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niõe'-tÍ urna deleg~ção de nO>'8:1 faculdade, ' que um do. i\iüõtre~ deputado8 estranhou mio 
O S R, fi BHA!<GHES :-~uppollha qae appa- nha opinião: me pnreccu que cU:!. causou-lhe 

rere'! quem O~rerf'çR me]]Jon3S c~md~~õ~s "! I sn rprc;r.;l e e~pccj~; n:~~ pareceu '1~lC o nobr~ 
O !'iH. P EVl:.-\HDO '-A :\ut()l'l~:l<.~ai) c)l ,de ... ! dnpl1taClo (.J.1HZ sJ~lllhcnl" que os lllustl'adoti 

]e{.:'~lcii o de limfl t'n,t:nldnclr.: enn::-t.itrÍ('ionrrl. r ol'nrlm'f"s, que vien10 ao debate na Mntcce .. 
O SfL F. 'ALVES :~Ser:n duvida. E dqjoi ~ , ~ dente discussão, VCllCúi'Ú.o-me cornpletamen~ 

:;enlllJl'cR, deb:cmo-no~ dn-cln.usulns-com I tc~ tivc!'ão úm tt'illrnpho tão e~plendido7 tão 
qnem m:",lhol'cs conditLiHS oiYci·c~e!'. l)csd(' lnminoso, que fI~ rninhas idéa~ foJ'ã.o como 
que não ha." on,-lH alg11lIl pa.t' :>\. a pl'o\·inci<l, 'llw rulrrünadas! . 
acho que não podem appar~ee i' pl'ctend~n- Ht~~peito as luze~ <los I~eUf.: eoHegll::l; apre
tes A e.~te pdvile~io que of1'c i ·c~;a · lI1cihores cio o sou talento: pl'(..lRtei religios:\ atten"ção 
condiçõe" do que nf{uell{,R que. o il1ljlctnlrao 'I todos os argum entos que furão offerec"ido~ 
sr, baeáo do Ticté c o 8,' .. co,'onnl JooC[uim :'í considci'Rçilo da cmm em l'cftita~i'io das mi
Sertorio: 111m; I'npida~j aSf..iel'CÕC5l, e, não obRtante a.. 

O Sit. CE1 .. {nO~IO :-"!-Hio s n contc~ta i~~n; minha mn;dma attên~:íio, ~8 ·minhas conyic
ma:=; p6de appal'cccr quem ofl'crc(:.a melhores· .:Gc3 nftO forão l1balada~, Fui vencido, rnaB 
vantagens. . . l ~i() fui eonven cido" 

" ) , O SR, F, ALVES :-0 Ilou re <1cputad,) n;;' ( S!l, '\L:t,'l'Glm~ :-Muito OCli l .. 
confh nc~tcs individuos? O S I" BE!<J.::VW};S :-Pareceu-se inculcltr ao 

O SR, CEI,IÓ'O~l!) :-Confio mui!..o; mas po- '\lIdito,'io 'lue eu, apertado no debate jlar<~ 
4..1em ~ppnrcccr on t ros qne ot"l'erl'çào n1C1J10res 'nantei' a log-ic3, fui levado a abraçar uma 

. vantp.gens. ~ t")pinião extrema, quec aliás nã.o era a minha.. 
() su, F, ALVE8 :-Melhore, tIo que estes, :V/c P''''cco quc cstcagscrt"o não é exacto, 

. não. Quando se discutia" fhcul(hHlc (h assem-
A~Rjrn, sr. P!'t,~jdente, ci1tcndo que a :18-1 blén. provineÍal dül' pl'ivilegio a individuo de·· 

!:-;embl(~ a provincial não deve eoncoITcI'pan1 tcrminndo, I'cruta.ndo eu c:-:t:,t opiniào, fi. as·· 
o CBrccnmento dcsúashcnlrlllr] cs, sociar,i'io de idéas troüxc f.l0 debat.e,:!. qucstã,o 

O SR.. L. Sn.vmuo :-\la~ tambcm Bii.O de-l-se .. !. asscmulen provlnc1.al poderm dfl~ pri
vemos usurpar attl'ihuiçõcs do po(b.~r excctl- i vilcgio sem se i' a individuos. Eu inei<lcntc-
,tivo. . I mente toquei nesta que:-;tão. 

O ~1~. l~. ALVES ~-OB nobrCB depulfldos, I. A:nd:~ os apartc8 e a a~sociaç~ão (lt~ i<.léas 
que votal'i..!.O· a. favoi' J o pal'ecel' do conselho t·rOllxora.o ao dd.m.te fi com\Jct.erH.'J:l. da <l.ssern
de ostn. .IO, devem sabl:~I' quo eS~:;Q p~l'ecel', hh'a g'e1'al. Eu fui aceitando a qUI.:: !-:' táo no 
qUAndo ]'r.co nhcccn fi. fa cu ldade dn .;;; a::;SCffi- terreno em que o~ nobres depl!tado"" n iã.o 
bléas provincÍacs concederem l)l,~ ..... il(l!~·io, tl'a- colloclüHlo, c in lnc pl'onunciando, 
tanclo de c8h'aõfl sno intcriol' da;.;:; iJl'o\rincin.tõ, I ~:IaR, uma V~Z · gllC f-\P, acrelHtou ·(PW, para. 
nilo paz limite .:;.jp:!.l1TI .. S:~ i que h~t um pltrc- j r!h! :5 a!~'it.!' de dii.1ieuldacles I;ogi.ca.~, fui leva~Q 
ce ~ ~lo conselho (lC e;-; ta.do fl i.! \! con::;ag'I'a. a. 1 a d~IVidar da. eO;!1pctcncl:J., da a~::.;emlot>a 
opHn~o de qHe nú,o se PÓdt1 concedei' pl'ivilr.- I ~el'al }t'gislativa, cxpol'éi á. casa, a s: ubstun
~io n. CCl'tos e detel'n:lillàdo~ in ,lividl108, Das- cia. das l'flzlje~;" que nc.tuarã.o no nleU es
conheço comple~amente :t):i razões deste pa- pil'ito. Con,,:'.idcremos a qllCSt-f.t.O nO$; tres 
recel'; mn.:; CI'CIO qllC ellas não podcl'il,O :-:: Cl' pont.os: . 
m~is for'te;~ no que as qne fOl'fw Ü[JI'csontadm; Pl'imeit'o.--póde n.assembléa provincial dar 
pp.lo nob "G dApnt.:100 pelo pl'irneiJ'o àistl'icto, 1 privjleg'io aindividno determinado? ~egll:1 -
razões qu e entendo forJ,ú hem contl'adicta-] oO.·--Pr'lde a :u;;sembl~a provincial autorjsar a .. 
'd~1-', . ' conl!cssão de pi'iv ilpgio ue mouo gei'al '! Te~'-

Isto posto, " ,'. Jl l'~s i [kntc, dec laru 'lllC vo-I ccil'o,-Póct~ 'I (l.s~emblé" go,'al kgislativiI .. 
to pelo projcctoecontl'l\, () s uh::ititut.!vo,t! cs- fazel -o·" 
pero que a c !i.s~~ p:ocwlcl'<.1. da mesma fórma, RC!i'õtabdecendo na. r'bi il ha. fracn. mcrnoria 

n ~,,"j"'. C l' U1··~";r~~~~: - Rl'. presidente, a doutrina. que .cxpendi. na sC:1são transacta~ 
ü di~CllrRO do illustro üfadol' que me pl'ece- recordo á casa que cu diss(~ l) i-'eg'llintc : 
den ch::lm~l1-rne Ú, tribuna. Serei hr~ve. i Nilo se }Jóde arp.'urnental' (I. !(;"J'dr"Í'i da l~orn-

Ap"ovrital'ci no cmtanto o eo"rjo para : pctcada da .. assempléa gemI legislativa pari< 
tomar erri consideragão as nb::>c:'vae'ãc's feibl!3 t :~ eompetencia da. assemb1éa provinci::tl) POt 
pelo illus t" " dcpuhtdo l'Js irlenfe "esta capi i .. <s o 'lue o poder legislativo gel'al tem a fa
tal, ~m uma das ~c:;SÕCs t: 'a!l ~actaH, in"lpn- cuJdadc e.\pieB~:tdedispeDsal· na le(. ao passo 
gnand,o a minha doutrina. : que o poder legislativo provincial não a tem. 

Peço fl.O~ meus eoilrg'<-l H, clt1Ou !;;.hlo;-; do lu e I; Portanto, di8se cu: ainda dudo o caso que o 
:?o di~tri(;t~ ,~, que tonhüo pal'n. c.:om a p1inh a : poder legislativo g-Bl'al ti\'t~s~e eompetcnclu. 
It'RCa 01)11"11110 (/u~a {1.t}YJ z·ados) ,L mC~Jma bene- ! paril d:-u' i)livile~:!'i (J, 1 nilO ,~eguiria dahi que 
vola. tol el'aocÍfl. que eu tenho para com a. do~ i nós, podul"pi'ovinc.ial, a tivíJ:,~emos, porque ü 

meu s coll c~ras. H.c~;peito a intcHiil .. onci~l. alheia, : pode:' f;Xpl'U~dO dI.'. c!ispi~n.sUl' na lei n6~ não 
l'oconh e-ço como Rftg'l'aUO o d.ireito dn libcl'- i o ternos, . 
dade do p~n :sameni;o: c pOl' e .. ~ra ra:lflo t"!l'cio i lUa~ o not i"0 depil ~itc.l \) , que me f:)ucccdeu 
flu~ me con('cclc r{tô hcnc"ola. atlcncão . I ll:t tribuna, logico c illustl·ado corno é, OH' 

T'aeo e~ta f}bRC'.!·\' lH;ão , porepH' 1l1~ J1:lrr(~Cl1 I pareceu flue a~hon e~te al'g"umcllto 'dc algn-
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ma. forçf\, e 'então prUcul'oU au):ilütr .. ~e eom II obra, determina O~· meios de sua execução l , 

" naturez" cspecial do poder legi~lativo para e o privilegio é um desses meios. 
l~A'jt-imal' a sna doutrina relativamente íL us- : Por conscquul1cia, "ê-sc que a natureza. 
sernblé:, provincilll, quando mesmo fosse c.o- ' deste Reto é Ie~islativa. " ' 
pceial, c então di~~e: " IIRoclllbléa proviu- Agol'llo que resta verifiea,··se é o seguinte. 
daI é um corpo politico ü admini!i~1'3th'o; o Um neto de n atui'é~a .. lCf!islativa póde ce)B
vosso al':lumento tnria valOl' se porventUl',l creti1-;ar·se, pôde descer ' dtls regiões "gentes 
:, aio:semhlúa provinciHl · fo~He mm'a c - eRsel1- ao horison tc das particularidndes? Lcrnbra.
ci"lmcnte' h'a'islativa c lJolitica ; mas elh é rei ao nool'o dcnutaclo o que Clt (\i~Re ante
eoqlO a'dmitiistl'ati vo, c conscg'uintcmente I riormcr.t'e, em "um dOH meus discUI'SOS, (~:t. 
póde., como tal, l)1'aticar acto~ de natm8z:r: t,l'cmnndo ' as fUIIcçôes do poder legislativ<' 
partICular e niio geral, o que nhu ~nceedc no I das do poder f.!':-:ccutivo. 
poder legi~liltivo, considerado como, poder O p O:ltu C~li!H!turi!it.ico~ qne sepal'a i) podeI' 
politico; e, p'ortauto, ~c na. hypothcsc se tl'a- :lr.g'w!:ltivl) àO:-l podeI'os oxecutivo e jndicbt .. 
tas se d~ umn conccf.iF;fio pal,ticulal', l·~st.a podia i rio, é eXilct:lIIHl!lto ~ate: o pod.?r lfl~i~l~tj.vo 
ser capItulada. na :natnrezn da"i fnncei')cs: ad- I obra ' de modo gei'aJ ; o eXJ.~C!ltl'V'O o .\Ud'CHl~ 
ministrativas. ~ i rio nppllcão í) di;'eit'J a casos ·e3pacÍH8s. 

Este f},rgu'l'!cnto, ti. pr'imeira \'~sta, parece 1 R' dn íud()l ~ dO,_ po~ie,r le~i~l,}~ti:o ~,~l,~/) de~' 
ter algum valo!'; mn.s Julgo que Uéi<.1 ~le P!'(~sta; cer.: c(~mo t~l, ,l hyp }tlhtH) ,a ?_.pPCH.lJ, J 

á l~onclU!~ã.o dcduzictn pelo nol)['(J Jep1itado, I' )I..ntao, ·. p. r!il .. , eu pro:!u,re: !la. natu~él.Fll.O 
E' verdad.ú que a~ a sscmblbl:3 p t'(l\iinciaes I pt1di.'r l eglt~h .. t.I\' O {lr~vlOc'Htl um HI?ped:rne:-.to 

sü.o carpos poh.ticos C administ!'utivos; !nas ! oatul'sl: um lalped n:.ie?to orgaulco: .um )[f,
o nobre deput~<lo nã.C! c~nRirlcl'il .(j!rc, fLuan-j ped'~ento ~.c:;:·~.do ,UC. :nll,?S~o~. ;!Il\ v.rua 
(to a assembh::a pl'úvlneml tem funce(je3 :td- : c,)~ ced c r prlvdt.,~lOS , i U.)JO; .l.)d)v,Juo~. c,u 
ininistl'a.tivn.s~ qun ::>ã0 (';xcepei(;n;tl'~<' a.:-; t.e.m ~ fUl b:l ~ car. lwr (· ~n!õlp.qUp.IJCH1. Il~ CF-!j\}D cr~ 
easuistka.n1cntc d eclal'aL\a5 na l ~ i .· ! do \iod.fJr. u!"~la rlnl~D rtl .n."?rrH~n~ld para .nc -

O SR. AnUAl'CHES :-A'poiadú. , g.r pnvtleg'os ": ",~I,v"jUO". Enlão.. digo : 
ÜSR. HEXEVIDr:;S: -:-Toa ~l .~ a,,;; ~ua.~ att.ri_. ; cn~ esta ra~fI!? · funt.lamenta) de dlr~} .t. o pu

buicões de C'llrtlctcr administrativo eoUeo (!ol- I ~I,co, en \'ou mturp",tar o Beto ad,hclOnal. 
locadas no neto adLlicional. Pergunto: neste ! S: eu. ~flO achar no neto, nddicion:d um~l 
(~athalogo de attribllit~()ef.i :HJmini . .;;trftti\'ll.~ dlspOSlça ~! expj'~~~~:l que de ao P?r.!.or .I~gl .i
esta CBta.·! Não; o !iob1'f~ depdtado vai'eneoll- ItH!v'o:to hlcllldadi~ de l:one;Hirr prlvllc;:pO!ó4 I\

tral~a na parte legislativa: . 4ogo, seu itl'gu- qUI~lqllP.l· pt-!8:>oa, ~tl cont.:lO ,qlle tal ta~ul
monto não prOVi), o que Ilretcnden, nOl'qll!~' o dl'.na lh.c 101 neg-aojH.~ porque (: wcon:pntl\'cl ~ 
nobre depntadofoi lJtlsea!' scmelhu.lÍr,e atti'i- com n. ludoI L~ . com a Ü5!;OOCIR de ~~lJ.a . na · 
l)uiçno no :l1't.ig? (lue diz ',que co!npete ús tur:-z.a.:-o ' .~ " . '" ,) 
a.ssemb}~as pl'ovlncliw:") lQg'lSlar :;0r)1'0 ohrus l,ol eRt~, o me u , .. ~g\,:nont')~. ()~ nobre::. d ., · 
publicaF;. Orn) esta parte c) legi8tat.ivu} pOl'- , p~~tr\do~ re~po nderS!o: O' von50 H:gU meut!; 
t.anto, seu argumento nil-J tl.!U1 apnlicrícfio ~'.C 11I ~!'r) ~c rn . vnlof. p,1l'qne :! c:1uce!'8.:l0 de prl .~ 
ea:;o, • .. ! vJ!"glnl'l ,:} um"- !'aculd:tde lnductlva, não (: 

Mas, cu di:-ESP; na. se . .,sáo' p:ls;jada., c Su };- i uma {,lc:Jld,adc e;<pTmsltm ~!ntó J ;tdr. ~ e . h.1\ 
t~J1to como minha convic<;:ío, que a assnm. 1 f'ic';)!da.d c .Jndud'vp., quando ,.,fio ~âe51 prlvj
b~éa. prov~. n(:i.al. não t.em o podel' de d ,Ll' pr!- l le:~?~ Hjdl~pHn $t,8v,eJ~. q~~~du f.:~? Cl eo~-
VJleglO a JJHhvlIluo::::. ; pL .. u}. ,.nt.v dA, eXflcuç?\ú .dA y .. I·,.l CR.p1tal, Or ,~. 

. . . ' : 80 a ~Jf.< !1 f.lDol(:R. provIncial, pdn :lcto nddl-
AS.Sl1~ pen~u, P01'(1'1t: o acto da ai~ . .,t:~!'Jhlea I cinna.J, tem o poder dH 1c,r{h'),lf sobre obrnrl 

prov~ncwJ, pelo flunl,:lln. uecfeta. a utl ... ldadc p!lbliCIj~t tem o l10dBI' di!d~H~l'r..tar a abertul'& 
pU?:'lCa, de, ~r?:L O~I'a..c. Q,ri.lOd~ ~~ s.~n,. c,xo- l la .eHtradas publici'n .. ; !,0 o privilegio ' é o 
cU!;;,a.,o, ~ ~fJ1 ,~cto c1,l: ,n.1.ltlr?Za ~tc~11~Cl~~IV,'1 ~ I ~niHJ ~_m .,n1guns caHú: .... 8I'gUC-!'lO que, por 
leglslatJv:i . . \\lto'l"an~lo" a~e~tu';t ae l.ma mducc"o. o neto add:cl:lrJ"1 dcu-!he c,"" 
~}s~~a9a~ e dando pn:-u lHSO 'p1'l:vJleglO <l, um 1 factl!(fade. . 
.ln<:1I,vl.d~,?' a.;l s~5~ J,nl~lea !}i'~vlI~'c!a; dccl'~.ta. S~l~! Di~~c eu e rltfl0: ilste 3r~ll.n~;:>ntü hHi:\ va · 
utlhda~v pubilcu. u rcsohQ SOI)lC o 111090 de ! lor, tole po!'Ventllra estt1 mu!o nan repugnftR~H 
j)Xc)cuç,ao. ~" " '/"I " .. • "~, .,. . .' ., ,. : eom :l c):fa~cia, ~):)I' ql1c1 O~ fi obrl's deputad,oB: 

1. o~t,.tnt.o, .1 .t:"-;.'-'ln1. k,t. dce,t.:\;o.. IHII1h.:UU, ! IO:nb(~m que I~ ~ to :H'O"llmcnt(} (~C poder por In • 
. , tltIIJ(!-d" lJuIJ'l('" ,·1.) oh"'" >':"''''''",(10 () .. : > r> 'd ~:: .,' ,L ~', ' .. ~ ~ ; "",:,:,": .. 'f''':-I '':~\.: ·i' _.' , '·' : dt1f',,~:il) (~i.~. )ll !pren{·~n~;1i(l~ q~) e(::it ,"ls('on.e 
.. tlodo:<; .dc St:,~ ~~.L(4U!~ ,tu" 1l0, . 1'1.1 ;l.:;~.u. e l~!{} ! d~ L'rn ~ llt~ ,~'" ~ppli(:õ1 no lo);J{l tr;~ t,j{ do 391D1-
modo de CXCCt,:. .. ,o, um , .. elO tle !t .. (l hzaç.à.o . ; nI~t l'!:tl vv ~ bt\b~nd ' l e~~a. doutrlWi nos P'l-

O sr·.: . 1'"'. A Lv)-:!; :-·E quem (; XfJL~l.1UI.. '? : hlicis ta..:: jn ;.'( l e :! u .~ ~~ :l !"':ll""' r ica no'! ] (!omtnÀn ~ 
Ü SiL BBNE\' flH;; :-:; :--0 podei' (::\C't:ut!\'u , : t.nnrl " n c.~an~ titl1i e;d li" r ll~Jat.L: rra 6 tll'S E~~ 

Eu ehcb'O l:i. Es tou c::sta.bclec!j iHlo a quesü:.o ~ t~dos· i; Tlid () ~~ 0."- !](;hr<,:-; dnputf.UOR BAbem, 
por p:u'tes, ~stoa cs tuct<lndo :t n:i t Ul'Cla rbs i c1ign tr: ~) este n·;· ::-:c ip i: .i (~;~ hHrtaeneutil~a, 
f'uneçues . . ! flpp}tc~ti .) ao <Jj;., ~ ; ~; , ·p!l b ii i~O, nfw é no"o ~ 

A a:':"ise~n~léa pl·~ ..... i lJ c i~d,qu:).Il~lo ~l;i~;t (lll?.l-I/~ um velho pl'ilJ ..:~ i p iu <!n d i l'.~it.o r01DJkno. 
{fueI' lndlvlduo pnvJleg'lO para. tnztJl· uma Cd· ~ 0 .. nobJ":!3 dep .ut.ad () ~ hã-J d'.~ (' n::: l1ntrar nQ 
h'(l,c1~L derl·nta. :1 ntili(hdfl publica df:~ nrna i dir clt<l frmano , : ntl~ n"!gri'l~; d2' hnrmon ·~,lI· 
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tic., esta; todos os meios exeQuiveiK do tlm O 8l{. BENEVlDRS ;-~u penso 'que não 
principio legai otendem-ec eX"rados no di".e banalidade. e here"ias. 
texto: excepção: F:alvo qll&nrlo O~ meios SRO Eu disse o seguinte, repIto, e tomo ares .... 
imruorues e j'(~pugnão á e~sencia da inEti· 1 ponsabiHdade: quo a ill'lsembtéa ,'rovin
tuicào. . 'ciol nem me"mo tinha o direito de conee-

Log'o. o a[,~ulDent() dos podeJ'rl:~ per io- j der privilegioR clébuixo da fôrma geral; disso 
ducl.;ão unJa vRole, de!'õ(le quo f'1l provar q()C 1 isto, Rlém da!oJ razõos com que sustentei a 
e(1;te~meios. de que fi1.11ão 08 nobl'e~~ deputa-! prfrneira c 'ncluFlão que tirei. porqrrc con8i~ 
dt.l~ F'âo jjJicitos. i derat'll a concessão àe- privilegios, nJesmo 

Como. pois. dizern os nObl'ecl de~!ltadoR i ct..,baiso dtl fÓl'ma geral? como uma l~estrie·· 
que 6~tea argumentos que npretlantei f'flO: ção, urna tHl~pen~jio temporariR. da Jjber~ 
futei.... : dade de tndustri., d" liberdade de com· 

\.) su, ADRj.NCHES : -Que t'OI'Üt, vict,))'Íosa .. ; marcio. . 
mento balidu. t t O. noure. deputa 1M ~abem que o privi· 

O SR. BENEVIDRS : ...... CJue fará') ,·ictorio·I legio. por 90 aonos, por 80, por .50,.é uma 
samante b.tldos~ t restrlcç"o geral feita li todos o. IUdlVlduoB 

Eu disse que a 3f'~pmhlp.a pro\'incial n~o 1 pari! eonr0Trerem ;l H8te serviço; fien ~U8-
podia coucedel' privilegios .. individuo. i pensf. a cOlleurrencin geral para realizaçlio 
eertos e determinados, porque t.al poder não i desta flerviço. Orno CSbl s!lspen~ào geral, 
~e inft'ria por inducçilO do acio sddiccional.! temporaría, imposta á. s0cie,jade inteira em 
Ainda invoquei um argume!!to que ~e podia j'fftVO(, de um individuo, o qne e? E' UUla 
.p".'entor em favor de.ta doutrina, e foi o I re8tr!cç~o do direIto de proprieda~e, é urna 
sellulOte; que todo'o pod"r leg •• lat.vo tem o: restncçao do d.relto da mdllstnn ~ COID

direito de dispensar na lei por equidade; e! mereio, que todo o cidadão tem: de"de que 
enl;;o "onderei quo OH nobres deputado.! o f3elhol'/lmcnto é publico, todo o cidadão 
podião invocar este, argumento em f",vor de I tBm (} direito de concorrer pu. fazel-o. Lá 
BUli opinião; mas eu repliquf3i. ponderando \ porqu~ um individuo teve a fdiz idén de vii" 
que só o po~er legi.lativo gerol tinha facul I r"querer primeiro, não tem prefereneia; 
da·lo de di.pen.ar na lei por eqllidade. ! não h. razão alguma de ordem politica qÍlc 

EIJ. arrA!'tado pelos opart.ef::, rJ no correr: nOEl autorÍsea (lar preferencia aO lnljividuü 
,Ia discu.·!ío, ob>ervei quo duvidava IDesIDo I que requer,desda que. Dão se abra public~
d,'1 coo'petencin da Rssemblb\ pl"ovinciaJ i meutc a concurrencia. 
pila dBcretar privi]t)gio~. ainda dehaiXI) de! Entã:) cu rH)Dd·erei quu 3 eXGrCicÍ(l desta 
ló'ma ge"l. A este re'peito nãl) unha uma I fllculdad" pela. assemblea provincial era 
opíoH~o tâ) de ·jsivli e()l~'O 11 re~peito da con-; uma s{}51pgns~lo temporaria da liberdade ge
c~~são a Jodividno!'=; é materia muito contro .. · I f111 de induatria. e commereio. Ora, a 1ibei
vertida. Q entendo que nesta por v) qual· I dadJ de', ind1Jstrin c commercio, svspens{;:, 
quer. das opin'iões tem -pOi si a!'jlnmeDto~ por este longo pct'iodo de tempo, era umat
de muito pi~SÜ; e mesmo tenho acornpanha- i tentado itO direito de propriedade; ora, o 
do o e~pHjt() toler:lnta da épor-a e esta. nc- i direito de propriedad~ Ú g.H8n~ido j.1ela COD
celÔlRidade dt~ tr'\ln~igi\" com e~tf\ a~p:iacão : sLituição do !mperia; o direitu de proprieda~ 
de prO,llre8~O roat-p,rl",1. frtzenno us 1 -:!nstn: de !~um intercF:se geral. 
faculdade de dar privilegias dó3 mod" geral,! Se pela í~onntituiçãoo8con!5elho'sgeraes nai) 
que tem sido tolerada pela B:.;semb!'.:·l geral i podem rS!301'leI'em opposiçãoaoB interesses 
Je/li.lativa.· \ . i gorRus; se este principio limitativQ daR fune· 

M~~" tendo de emittir uma OíJinião minha,: ções dos com~81hoR geraes pa!3l!!Qu para O 
particular, "l'plicIlndo o rigor dos princl- : ncto .ddiciona!, ó claro que esta faculdade 
piO., cu entendo que" ussembléa proviu·: de conceder prlvilegios de modo geral. im
cil:H não tem competencill., rneEIDO ri;:.corosa- I port:í.ndo re~tricçflo de liberdade de com~ 
mente. para d~r priviJegio~, ainda d{'haixo! rnercio fi industria, é Ufl):1 f'x.orbitancia do 
ele rÓrrna gel·a!. . . pode,' legislativo provindal. uma exorbi-

Reconheçf) que ó rnateri:a contr,wenHl ; i taneia da ns~embléa provincial. por SOl' at.· 
que a. opinião goraI é contrsrja á minha: i tentatOl"!íl dos iDtere~tH'''' g'flraes do Imporio. 
que a~l'liID tern-!olo pensfido geralmente;· qUI3! O'.i nobres deputados nA,Q cncRrarão est8~ 
todas as assembléas provinciaes têm legis-! n.rguruento~'í limitarão-se a dizer que era 
lado nCS<;<8 ~entido: mas eu, epplicando a: uma upinião q'lB ninguom sustentava; mas 
ccnstituição rjf~orobamente. nppljcaodo o i não vi l'e~poBta. -. 
~ct;} nddicional rigoro_amente, duvido da! Me parece que i>to não (, futilidade; é 
DO~8a cOffiç>etencÍa par~ decretar prlvile- j causa muit,) seria. . 
gin.. I • O SR. P. EGYDIO ;-0 nobre deputado 

Ora, l-lupponho que uão r.pre~HHltej ârgu~: neSSB ponto não tem razão; uirlgnem qua
mento~ banaes u futei~, Q~e não pudessem I! lificou 88U9 argumentos de futeis. ~ .. ,
ser ohJecto d~ algutnl\ con"'Jderação. ~ O SR. BENgVIDES :;~·O sr~ dr. l1crreJfa 

O ~R. P. EGYDro:-Sern d1lvida; cu fui o i Alvc~ por v.'zes ffianifeBtou qüa i8tO era 
primeiro :lo reconhecer n força do~ argu-: U~[H\ dessas extravaganciafl, . que eu tinh~ 
mentoB ,;li) ~nbre deput,n,do. : >1J t o_.cm algum mom~nto (h~ dn=!tl'a~~.(i.:\'~, 

• 



o "!L F. ALVES :-N§o apoiailo; c,~da um ' fes import".ntci< do partido C01l5CI'\'adol' na 
pe'''B 'do modo que qUAr. província. 

O NR. BRNEVIDE' :-Foriío o'.t.,. 88 razll... () SR, SCIPlÃo- Apoiado: são caracteres 
que cu, na se •• ão tran"aet~. exp'endi e que i muito honestos,. 
sgorn rcp O<1uZl muitosubstane,slmentc em I O SR. BENEVIDES: -Conseguintcmente, 
defesa d" minha opinião. q'w se Julgou es ·1 nenhum de nós póde nem deve pôr em du
pleodidarncnte derrotada, I vida a mo,'alidade c enpacídade daqnelles 

A CRsa. na r~alidA.de, deu vÍi.!toiin a0S nn- i cidndão.~. 
nreR dsputRlio!ol; relilpeito ~ Sua decjgfO; mns : O sr:.. ABHANCHg~: - Sem duvida. . 
permnueço na minha convicçiio, : O SI:, Bf!1\EVIDEs:-Mns esta não, é n qües-

:11 ,", voltando ao coso, h.venda • C8sa, ~ tão: a questão aqui não é de capacidade pro
por ' oce".ião do re.olvar sobre a CODCA".10 ; tlssional; é, primeiro, de direito: segllndo, 
.10 privilegio. relativameota li cst""ó. de i de conveniencin pllbliea. 
i\IO(?J n:irirn á. roi .. s dA pro~incia de Mln"., ; O SR, ABRANCH~S: - Rem dllvida. 
estabelecido que se cO!lcedes"~ :í. companhia i ,o SR. BE)<!lVIDIlS: ,- MnR, srs. dcplltallos, 
quo "e ur,,'nis •• se, ou a quem melhores i pI'cfi.ro () regresso e o estacionnmentoda'pro
con; ,ic;uos otrereces.e peranto n governo da i "incia n, um progresso }?recipita.do. 
~)rOVInClil, mo parece Que. 11 hem da cohe- : O S.l~. ABllANC!lEo:::;:-~m dUVldfl.. 
roncia, " ,,'sPlriolé,1 hoje dev erÍl applicar o : O SR. BEi'EVIDES: - E' verdade qllc o pro· 
mr" mo preroito .. todos ts 'projeetC/8 iden- i gresso deve ser lento c rctlectido. 
ticn9,. , ' , O s u. P. EGYD'O : - Isso está na" idélts 

O sn, A BltANCHi~s: - Apoiado. i consc,'vadoras. . . 
O SR. BEl\EVIDES: - •.. l!0l' que, no Caso I () SR. 13El\HVIDI':S: - Eis ahi: os nobres 

contrario, parece qlle nós leglsla':nos de mario' deputados estã,o me parecendo liberaos pro
espeeiol 'para dous collegaF;, pam restringir gressistas (risadas) c revolucionarias (risa-
seus d,reltos... I das) ... 

O SR, AnnA1\GIlI;ls: -Apoiad issimo. ; O Sr<. p, EG,'DlO: - Nilo apoiado. ' 
I) SR. BENF.VIDES : - .. collocando-os em 1 O SR. BE"F:VI,DES: - E.-tou vendo aqui um 

I1nIa pOSiÇão diversa darluclla do;; O'Ü"-O, I ardo,' pelo progresso mntcrial, de modo tal. .. 
wnces8ionario~, ' : Ü SI.!. F. .'\. LVBS : ~ O nolJi'e depu tado' é 

O Slto AlJnANCHES: - 8fJm duvida.. : que anda bio descontente . . 
O su. BENEVIDES:- Embora a emenda !lue i O SR, BE"llVIDES: - Eu SOIl ItIm homem 

estnbelcceu eSSI\ clausula fo~se offerccidrt 'C8- i que não tenho contentamentos nem dcscou' 
pontnncamentc... ., ' " 'I tentamentos, por'lu: não tenho n"pira~Oes .. , 
, O SR, A DRA!'ICHBS : -1< OI um .. dehcadeza. , o nobre deputado nuo me conhece. 

O SR, BENEVIDIlS: - ". foi uma ' delícn- I () SR. AnRANCHIlS: -;\poiado; o no1)1'e d~
de1."- desse nosso distincto collcga; em todo o ! putado .., de um caract,er milito honesto. 
caso, a emenda foi aceita pela casa. Ora, ! () SR, BENEVIDES: - Niío estou contente 
<.lar-se hoje privilegio a outro, sem a mcsma : nem dC"30ntente, pOl'que não tenho aspir.
clausula, parece que é estabelecer-se uma : ç50s." rcpito; não as til'e c não a_ terei , 
excepção que não é muito conveniente nesta O al'dm' destn cnsa ral'a resolve,' sob,'e o 
casa; ')11 acho qllc lÍós hoje estamos obri- progl'osso matel'Íal me parece imprnpl'Ío de 
g!ldo~ a impôr esta clausula a todos os pri- uma asscmbl~a de conser"adOl'cs ; me ,pa,'e c 
YlleglOS que 8e requerem n e~ta casa .. , urna assemblen hberal, porque os hberaes 

O SR, CIlLIDONIO: - Clnusula muito ":t- : gostão de ,tlldftl' muito depre'ssa, e nós con-
luh l', I sCI'vado"es andamos devagar, 

() . SIt, BI.·;"EVIDES: - . '. tlausula muito i A razão desta mlOha obscl'vaeií.o é csta: - , . . 
salutar. ' ! qualque,' objceçiio qlle se oppOe fi qUl\lquer 

O SR. ADRA?iCHES : - Devia"e ter rejeitado i lei q lIe tem por fim decretai' algum melho
a emendn, porque um a.cto de delieadeza se i ,'amento r>.'aterial, provoca apartes como ell 
corrcspondc com outro 19nu!. ' ! OStOIl oilvlI1do aq UI constantemente. : . 

O SR. , ijgNBVIDES : - Os nob,'cs depntados: O Sft. AmlA"CIIES: - ""em se póde dis· 
h'otlxcrão tL discussfio as pc!;soa~ dos con., i cu t.il'. 
r:essional'ios. Eu f'órmo dos,!:s pretendente" ; O SR. Umm\'lDEs .. , -de sode quc se eu 
o I'lelhor con<:eito; nenhum de nós contc3ta : não tenho e"ta tenacidade, qlle m"otenho e 
" idoneidade, a capaeidac(.' dos ,'e'1uercntcs ! hei de m ante .. , .' já tinha dC3anim"do. Este 
para rtlalização deste "'I-"i(;o puhlieo... : anno hei de malTe,' aqui até o ultimo dia de 

O SR. A lllL\NCHES : - Apoiado: são muito J sessão; núo saio, ainda QUO me enxotem 
di~nof;. ' i (,'isadas): Dodem me dú os apal'tes que 

O su. BENEVIDE:5: - ... ne nhum de nós í qulz.el'iml : ~não gaio,cstou disposto U Olt
)1óde deixar de ter em mi1"im't cOl1sicJcrncão I vIl os () 'I rc"pondcr convcnientomente. 
os seus correligionarios politicos! ' , Dizia CII que esta r~cilidade de decretar-se 

O SR. AIlRAI'CHES: -Apoiado, ' ; o prog'l'csso matcrriIll era impropria de 'uma 
1.1 SR. BIlNEVlDES: - O exm. S!' , hariio do I aS8embl,,", de conse rvlldores; cu ia mais de

Tietê ~ o !=:r cf)l'onel Sertol'io ~i'io dous ehc .. ~ vagar; pu-I'ere-m(\ flUO dest.a lnaneira rcspei-
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tava mais o nossocv~ngelho politico, llo! O sn, LEl'1'ÀO :- Se esta tiver, lllal das 
progresso len~o e l'efleetJdo. Eu entendo que I o'.tr.s, 
decretar-se vIas fcrreas, mare,mdo os poo- O SR. P. EGYDro :- Então. todo. terilo, 
tos .extremos, ás ceg'a~, como nós fazem9s I O "n. AnR,!<CHJi;S :-9"31 a q'"e n;;o telll ? 
aqtu constantemente, e um~, causa que uao! O s,n. B[';~EvrDEs:- FOd8S tem ; ~ ~nllJ
tem fundamento algum! Nos marC'imos os I "anhul P"u[,,.t". qne c a melhur, dn {l por 
pontos terminacs a esmo e seg'l1.ndo ini'or,.. t ccnLo~ ni!o prga os jur{)~ da praçp. '. 
mações pat'ticulfll'cs; cu ao Il1cno:,: estou t O SH. Ll~ITÃb ;- A conc.lu)o.flO é qnp nllo 
ccg'o: ning-uem Rube a fOl'ç;n. real da. pro-: CMhVH.mO" OH c !ô'Q,110 tel" cRtn~d8S dI) ferro" 
dne~.ão; ninguem ~abe a força. real' da popn- i O SR. U. (IN'!'nA :- G.tranf.o QlH1, ne~·te 
lação; não ha calculoR; não ha bases: não hn i ~ernestr(~. n. CO~llpal1hia \!Ci1 7 pOl' C'3nto lí
explorações de tei'l'Cn0~ : não ha causa nc- i 'lUl ·lo~. 
nhuma! i O SR. BIlNEVfDES :.-.() que eu digo t' o se-

Dir-se ha: luas os concessionarios f-izorão i gumte: u~· muhicipio? qUi"! tem de '~e apro
esses trabalhos; mas onde est.ão e11cs? .. Or-! v(~ltar desta llnh:~. :aâo muqiclpiGB do muito 
dinarí.amentc até' os eonccssionarios siio paI' I futuro' ... , " . 
nós hbertados das despe"as de exploraçclcs, j () SI<_ LEITÃO: ·_·h de presente. 
porque a província até costuma ndin.ntar di- i O ~r~. Ih~~gVIDE~~ :~.,. mas nenbnm del~ 
nheir08 para explorações, c afinal de contas i h~:.l tl.c~.n:"dmente (toffi?rIl !lO ta dj~t,) tem 
as explorrlções vêm para fundo de despeza ren Ins p ... ra plig'~il.· as ,te~'pC:l!lB da C'1n~trn('~ 
g.ar3:ntida. pelos juros; qnc paga, a pro- j ç&r) de~t,~ e:stl·ada. I 
vlncla! ! Por eOnfiH'quene!f1, do dna~ tlma: Oil P3ta 

Eu onteni()ql\e nnda.vamo;:; melhor, estu~! pmpre::>;a, nno so organi!olará~ ou, s~~ organ!~· 
dando fi.!iI ljl?ha~ nl'ltUl'aBA da viaçflO. parn ~a.r-Sf\ virá podir garantIa do j\!ro~\ daqUi :t 

(lep01S dí~clltirmo", a abertnr!t dR~ e . .,tnlda~:; um flnno 0\1 dOli~. ~ 
81J, por exemplo, nã« t'stou h:'lbilitado a jul I VOIO, pOi·tn'nto, eontl':t O projecto. 
g'lr fia utilidIH1t! da obra, porqno, para de O SR. ,:\.nRANC1-IE:"" :M __ Mnito b~m. 
cretar n estrada <.1.\ ferro, era pre{~18n conhe i Não bn.vendo m~tiíol quem peç:\ a p~~n \Ira. 
cer a força d~ proQllcqào dn zona pe!'C'orrida I ence,rra·t-~~ a di;;CilRSí'i1.). Indo-~e votar, rcco~ 
pelo. estradn, o numero de pnvo:ir:ue~, éx- i nhcCt-~~~G nfin hrt.n~J· numero Írg'al d~l flr:<. 
tf'n~ão do tt-lrí"en~), ~lllJ1S fiiffi~!ddnd\·." r:' n.0·· i donutad()~. 
lhor di r<"ccâ.) da. e~trlid:l. . O!;li. PnE<;;IDE:\TE ml\r~n n 

• 
O SR. LEl'fXO :--:'\·iuít.08 dCpLlt~!'dt':.~ (!(.·nhe- ~()gtl!nte, (~hv3nta a sessão 

eem perfe1tameDte. , tard,'. 

~-dpm do día 
{tS 2 hnrt\~ do. 

O sn. BENIt'VIDES: -Eu conhp.eo ucln. joi- _._--
tura d09 relatono~. e peia. geogiv.phia: por I ~~a Sessào or.linarf:t 
e~teiÕlfllnl'Jdo~ eu trunbenfl) !'iei ; "mns ~;10 dn.oN. ; S03 11 DF.: MARCO DE 1873 
insu : cienteR e !'llper eian~. I u 

O S!L LEITÃO: --f);g'O. c-nnlH~f.;'U pt·~.tiê:!-l Presidencia do 8,'. tipa'rio ,,\kipiào 
montH, i SUMi\LI.RD.-·F;xPEOIF.NTl':.- Par· eeres.--

ORR. BE:-:EVIDES :-Eu .~el (~I!J i) noble! Prc,j~cto.-Rcctiflcaçaodo8r, Leit(to -R!~
dppllta~o. ~eFJ.do.' como é,' do ao di~trictl). i tirllrtn dA pru'jectu.-Ovseí'r;anics (/,081'./11-
deve conhecer; ma'. meel!r com t) ec-ca1pt'lln I meida e Si!v(t.-- OltDEM DO DIA.- Es .. 
da estat.istic:\ n força da pro'lncçã0, Ó c Hl:-oa I traia de terro da L![lH'jr~ a l\íogy":gUft!ol"ú, 
mBh~ l-;I~r1:l!,) indi~pel!~?v(11 pan'.l uma res'.dll-, ··_,()úsr.:;'vaçõc.~ (h·,'} Si'S, f/. Cz'ntrae Ab1'(Ml-' 
çflor('tlHctid~. ! ches - 'FutK~~O n1)lrqnfd.-·CadeiraH de 1t1~ 

O ",.n. P. EGYD;o :-'Xe~te ponto. n:"!:) tr.m j tim e fr;Hj(·~t.-j)isCZt1'R08 dos Sí'S. ;16,'a;l' 

rnzão; 0(1'; ate telllo~ dl1d(l~ p:~ra f:'l'l(!t' urna i rlus, Cur1'êa, P. J5~r;ydio (? .lu. F1wÜtdo.
pstP.ttetic:'l perfeita. VOi.nção nowjnn!.·-In:<õtruceão pu1.lllca.-

O SR. BS:?'o1'EV!DES :-,,:\'i10 fallo ~"l.li·e e~tl-l: Disr:n'i'80dus'i' BCíle'cüles. -
p,;"opi)~ta ~ô, QUf3 pntcndu {>i-<t~lr nAR.condi- i. 'l;\"s 11 hol';\~ d;1 IDlillhfi. fHita fi chamada, 

HC ';I()~":;C n"u"'<'U""'S os. ,......:. S"I'PI'õO \'all",j'·· ÚÕt~9 d~ outra!>l; n;w pretendo nO;-l (::st,~ C'.1n~ I ,,".\'" >.; .). H;; ~ ~l~~ >. " (,l" .. nv, 

sid~:-3(:iiO ~irvad0, embarAC') t;, ;~l!\~. qa"ndo j ~ICU~~O~. h ... .P(Hl~,)il, IJ~· o Sl1V8.P. Edi;sr
não t~m' (ib~tf1(lo n nllnl:)ga>; r.on,,;(~:,<.,~[j,~~, I ? 1 ',bgyn,H.::, rl.'1A .. VI'~:-" lt: .Ah'cs, C~lidt)· 
!';el' que toelo" '~lle"'~l" '."'rl ...... ·.'·""" '1\'.0 t""'l! 010. Aor;C\hCIlt-'B. I'r(~lrl', Zf:'tcrlDo~ Ccrrea.U~ 
• ,. - ~ "~i ' r, •. ". ,J.'. l ... t •• I (' L \ I 8' I ' r I' M 
d ' .. ~ ... ,!lHriJ "!'l'i> I , VOr,() • rnc<to . • , s!~r cortados pP!11 JJoha err}.di:.:eu!-'!-Ul.', sau i ;~ il ' '~. "': I.. \. 'l' J:' '.' . 
mUIto imp0rtantes. ~Ui) m1.J·nicipi().'~ [1ij\'·r.)!o; 1 1' .. OU"O, i.L ~u.rt.ad? e hen~vlfles.: faltan-
d " milito r'lt'lrO "qIJ"'ln{' '" q11" ;'l'.rc<.' I do ~Bm part.lc~pncrlO Ü3 mU1S sen\lOre~" • "', (') \JI ~,. ••. c.' "lo,. ~ ~! I \1 • 

t J. I f' . I' 1 j Jre-.<;i' ~ .:-:es~,}tu. ' 
OS:l 10 il\ f'l'rf'~l\ q'IC t-O pro]ectl\ ?;):'lf. ; 1," I;A,,~ 

O " -xr . :.J \.\' t! ~:J)nl r;H~ada t! <tc1,~ da nntecc· SIL ~\nUANCHES >-- ~'IDg'. \Jem eont;i)!'lta' .... " . . !Ieute. 
l~~n. 1 

O SíL REN1"VWgr.;:_, •. ma;;. t,reB('ntt).: (·511. 

mrnte, cu vou f)o\7,~r um$! prophecia : 80 e~tH ! 
companhiíl organi:;l:u-Re sem ~ar:lntia de 1 
jur"~, hn rio ter pl'ejllizo. Ih 

EXPEDIENTE 
Ol'FIClOS 

de Atlh.in, 

~ '"' 0' 111' , .• t.(· 
'"~r'l .", 
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contra o prOje"to npi'.,",mtaóO;Í p'5"sm bl én. I Pedl' o Anjo s dos Reis . ora pa rteocenta á 
e~tah&l{-';cendo divio:;as entro o seu muni cip io fn'g'llczi ,\ ~ja 'cidade de Cun-ha. 
e o <1 a B,'uganç.,··-A' commi os9n (h est.tis · Paço da aosemblé., II de Março,de 1873. 
tica. : -Celidonia.-X. F'i'et''j'e.) , 

HE"i1ESENT,~ÇÕRS i E jul gado objecto de deliqcrflçiio; e, dü:.-
U {n3 do desemba rgador ll ~rnn \'(lo Gil V i~o c i p3 ll~ n(iJ da i m prcRsão. n. .r eq ucrimcnto do 

outros , rep resenta ndo conln\ o projccto d e I ar . 11~I· cire . fica gobrc a mesa par'a"'entrar na 
divi sa.l1 entro os munic ipios de Atiba iJ. o t ordem dcs ' tra balhos . 
Rr1\ng.a oça .-A' co m missão de ee,tatistica. J llECTIFJ C ACÃ-Q 

Outra do. morador.fJ" na Íl'e[~uezin . do i ~il Si" . Il.eitào (liam 1,ma ,·eCtificaça.o):
n,· ,~z . sobre ·_a n ecessidade de ser esteurhdn i No jornal que publica 08 trabalhos desta 
II ll!lllnmll,çiw n ~a~. at? 0, m -a r co de l\Jet~ ! a~semb l éa, de h-oje. deparei com Uni aparte 
L cgoa.-A' commlgt-l3.O Oe tft~.encia. pnr mim dado , por occasifio em qu e orav.:\ o 

_ H.~QUF.R[Ml!!NTO:S,. , sr. dr. Luiz S i1ve rí o, na discussão do pa-
:Ucn Ja ~~sa C!!\ tia ~t~ ea R[I rk .Y.l~~BGI'IC ll r- rúcer Gil co mmÍssfio uo carnaras sobre a- rC3-

d.Ia dCío:ta clC.nde. pedlDt;o u~ a\JXI1:O supe · prescnt:::.ção do exm . senador SOUZA Quci
l'lor ,ao q ue s~ costumu c.on~õlgD~r l~arn 10 re.s - roz. pedindo iscncão do pngamen to de im
pc ct lvo h08p :t.a l . -- A ('.ommu!saQ (.a 1a- : posto pa rn a CODstrncçii.o ctn matriz da pa-
7.enda. . . - . ~ rochi u da Conce ieão de Campinas, contendo 

Outr" (10 fisca,l da cOlllp~nhl" de tfllh~s i'um erro. certani'ente tachyg-rnphico, 011 de 
u~bon~~ d~stll c,\pltal: ped10do um ~u:Ji~ ~ ; impressi~u , qu~ convém corrigi~'. . 
dt. 12.000H, par~ melhoramento. da., • ua" Eu Il no d!S,e. como •• hm pu-blIcado 
por on ct.p. tran~It.~lo Q~ mesmos t.nlha8.-A : oep.!o}ú np:Ht.e-J.lfat 'i·'t'J.~ ile Ca1í'tpinas-. mas 
mr.s.rnt\ cOlUm.l~t!ao. . • ... -y _ ~ !=! ím - J.liat'J·i;: da. Cvnee~·çúo.- como a C~SI\. 

,out.ro ~o ~I- AntonIO Pere". [,uto Ju : testemunholle Im de se recordar, ASSIm, 
Dl or. ptWI~(~O . .' pr~vl~eglo pal'~a uma lInh:t : pois, fr.(:n e ~llA. rectifi.cacHo . 
ferre a da XlnrlCa a CIdade de Cas tro, nu pro- - - -
vi c eio. do Paraná . -A' cOffimlE",8:\o de con8- RET IRADA lJB NW.TECTO 
tit.nição e justiç.. H sr . !i.lmei.,U'll C SH'-:l (pela o,'cZem): 

Outra do clr. Ernesto Mari ano d a Si lva ! -Sr. pr0side llte, Ulll uma das sessões pas
- Ramos , podindo privilegio para nm a e~t.rn- ! sanaR o lí'úreci ã consideraçã.o dcstrr n8sem

de de le rfO do Amparo ao Bolém d (~ .lundi a .. ; bl~a 111ll pl'ojecto, cicu l\(10 um segundo ta .. 
hy.-A.· mesmn commiRsão. i belliollat0 n() termo el e B;ltataes. As rnzões 

Outro de .Joaquim Fernao de~ C1wtiuh o : que m o .Ievúrno a nprCsHutar este projecto 
Sobrinho, ,pedindo privilegit: para. uma ~:1 - 1 erão na occns iiio muito .po tldG:osa~ ; tinha rt!
trada de ferro que co mmunlqu " a Rlbel rn ! ccbido riequ ella locu \,dadc Infor mações de 
de Ig uapc com o sul da provinci~.~A · m BB - . ~ ccrta!'l 11!1Hsoas, que intere~savão se pela 
!lll\ comm i:.,são . ~ creacflo desse 2\1 t nb ollionoto em beneficio 

PAH.ECEHE S : dos çuteres!.l cs pal'ti eülar es ~ admini stração 
. (l .;\. cotUmi!i!5rÜS de c~nta. 9 de calDartk~ m~- i da justiça. . . ~ . 

I1icipIlCS, tende ex armnado (1~ contas de PI-: :3"J ent.rns;.;c em dlfiCtlHSaO eR te proJectn, 
rass\l nuDg:l o verificado que "li" , se acbüo ' natu," ,.JlUcnto ~JgÚUl dos nobre. de pu'tadoR 
oxacla~. é de parecer qm: s;,~Jii.o apÇ-lro<;a- i r~q~J.ne ri:1.. com toda jus t iça, que, 86 o uvisse 
das . , . 1 . .... . o Juiz dn Jircito da. l! cmarca. c o ju z muni-

l)llft0 da al:Jst~mblea\ . (j ~H;} ~l.~. lço d r~ lHI .. L cipa! do t el'mo . . . 
--·.P.Ed·gardv.-J ... lvzbc"u'() J- zl,/w:.n qU<HH; ll ou Rpre~;(wtf! l CFtB proJecto, fui 

Pos to emdiMcusaií.o. ó appr·o~·üdo. . le;udo pelo. melbor intenção; pelns infor-
(( A co mmis~ão du ~stati ~ t.lc!l, C,1n . 'iI ~; ~a Ill:lCÔC:-l qu e t irihl\ ? Cfl~ uitava on uece$shlade 

dalHpresentação que a ~st~l a~.~ e.m Dl~'l dl-o que- h a-via lh.q uell a c.rc(lç50; porém 1100tem 
r igirão os moradoras da l~egue'll!i .de :-5!\uto me fonío prCs.entu9 divers.o~ docllme n to:;! da s 
Antonio da Alegrlll, por lIltermedlO do go- ; a.ut,ol'idades a quo ~lllldi. que mO:>, trão quo 
\'erno, em que podem para fi car pertenceo - : presentement.e n:ào hil. uLilidade np. creação 
do no municipio de Cajllfll <) deBligados do : deste t>,hellionato. ' 
de B8tatnc~. Ú de p.1trecer. "i ~ t ila as raz?m~ : A~lsiin~ poi~. nflo dcsnj~ n d~ qna O projecto 
allegada::!, que seJ~ converttdo . C!l~ J& .I, c : seja. r r.j ':) it:.tJo ú. vis ta (lO~ Clocutn ento!.J por 
a.dopt:tdo o Pl'oj ccto que !leste Elt1ll t ldo fo ra : m.im rn !:~Hno fo r necidos. peça a v. exc. qu e 
aprl'sontauo pOI' um illl}3trc _dep utll (~O I so b : o retin~ da OiCIem do dia . 
n. 28, e que já corre irupr0i:i !-! o . . . . : A ca8acoDcoue a retirnua do projecto. 
, S.I" daR commis8õeu da a s""rn blea Iegls - C I'DE~' no DI' 
lotiva ci o S. " "ulo. 10 de Mar<;o de 1878. - ' , J ~ ,,, " 
JI.A. /lo~tso.- .~.l.F'g'i · I(f.t{.u. ) ESTH A1)\ tH~ l'EHRO nA. r;I ME IlL\ A ) ·IOC;Y· 

.l'08 tu em disc n 8 :~"'1O , ú :,pprov?do . G L:;\ SS t ; _ 
N. H5 Vai - :o.e pro(~ed(\r n vota~:ao dn projecto 

(( A f1Esembi éa provineial (lec f"bt.a : . t1. SI. cuja. P dis(~ ~lS~Üü ttcára on cerradn. 
Art. tluico. Fica pertencendo li frt-~g'Jczi.'l ! hontern T que trata da co nCe~S;10 do privite

d~ Ca mpos-Novos 1\ fltzende. pertr.nc{~ntt!:t ' g io p:li:\ a (,lJ nstnu~ llÍ'.'1 <1:-11)n811n mJt rS\ri a. 
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() sr. Ulhô:. Cilltra (p"~'''I,r"a explica., O sr. Bonev ides votou ~0ntru o pri mith'o 
tão) :-Sr. presidente, ° pro.lecto que Vai-se, 6 ° subst~lutl!O. . 
votar, cuja discussão foi hontem encerrada, :. O sr. SClpl:lO dee!.r~ que VO;Oll pel,o PIO
é perfeitamente IdentlCo ~ um que fOI por: Jecto prlrl!'t,~n, ~m vista d>. d~clar.çao que 
mim emendado na sexta.{elra prox.ma pas·, fez o >t. U. Cmtla. . .. 
sada. : E' approvadu O projocto prllnItlvo. 

Parece contraditorio, sr. presiàenle, que CADEIRAS DE Ln'UI E FRANCEZ 
tendo eu apresentad.o uma ~menda },{1tira.~-__ : A requerlw.t>nto do r::f. Girrêa, entra em 
do os nO~~H dr!s assIgnat.arlOB de li:]} ~)f~d!.- ! 2a di8CUs~ào o pr('j;_~cto D. 116 ~o 8.1100 pas~ 
do de prIvilegio, vote hOJe contra o"ub'!I.! sado croando. cadai,.aR de latIm e franc.z, 
tlltivo que foi apresentado. Vou. porem. ex· i onde' houver 16 Ull mais alumno. para as 
plicar que niío ha nesse meu proceOHDonto ! frequentare:.". 
contradicção alguma: .. !\ O !Sr. ~]or"êa :~Já tiv" e,,"pio de de-

Quando l sr. presldente, e~ a~:eAenteJ i c]arar, que o prt1jecto é uma asplração da. 
aquella emenda ti que me refen, fi fiz de ?n t provineia. 
contra ás minh.'s COllvlcções; nprMentel-a: As prineipaes influencio. das localidades, 
muito de proposltu, para quo o~ome d.e u~ i como Bejão de Iguape, S. R.'que, etc., des~. 
nosso coHega." O mea não serVIssem (Ia a,- [jão que este pI'ojecto seJa convertIdo em leI. 
snmpto de discussão nesta Casa ; ma~ eu) O SR. ZEFgRINO :-Ja de mUitos Hnnos re
estava bem convi~to. de·.que esta assembléa i clam"oe.t.a medida. 
podia conceder prIvIlegIO, como tem conce·! 0811. CORRÇ;A :-Appella.se sempnJ 1'ar.1 O 
<lido, mesmo porque os poderes competr:ntes 'máo es.tado das finanças da provin('ljl, e to. 
têm se co~forrn.~o cO,m as suas deCl80u~ ali davia vejo a cada passo votarem.". grandE'. 
este respeIto!, Nllo."o o poder provIDclal . quantias para melhoramentos. materIaes! . 
como o gefal tem aceIto as leiS desta assem·! A civilisllcão não consiste 80 no desenvol. 
bléa concedendo privilegios: digo .o g?ral, 1 vimento doselementos materiaas; mas tam
porque diversos estatutos de prIvlleglOs li! bem nos intelJectuaes. (Apoiados.) 
companhias e "individuos têm SIdo al'pro-' O SR. ~EITÃO :-Principalmente. 
vados pelo gover~o geral. não Sli revoltando' O SR. CORRÊA :-Sei que na constituição 
c~nt~a o procedIment.o da a88emblea pro·' do Imporia promette.sc fi nação uma un;ver. 
vIDcI.l. • sidade. No tempo em que o legls!ador con-

Convicto, poi" deeta vOI'dnd,', deülaro que' stituinte formulou e8tl1 bas!> da instrucção. 
voto contra, o substitutivo. e que fi votaçiio . ninda as idéa. a respeito das univerRid a -
da a~semble8, sendo em. lo!lentldo contral·l0 'dos nflo erão bem exactas e estal~lecidn9 ~ 
ao projecto n. 43, de mo.do algum poderá: ulteriormente, tem-", reconhecido que, em 
me desagradar, porque encontro amda. neste: tDilteria de ensino, as universidades não sth 
proccdimento coherenei •. P:' coherellCJ' ]lar· : tão utei', por isso que ttazem com.igo a 
que, t.endo-se votado o pr()Jacto. n. 43 ~a 'concentraüfco da; luzes, ". por conseguinte, 
sexta-feira passnda. nosabbado ~0l RU,lelto: da seicuciü. 
á.consideração desta c~s.a um pe'~ldo de pn·, O systemn quo a Europa tem adoptadoé 
vileglO Fara dOU810dlVlduos de i-'&I?-t?,s. ~ fi idGrrumar asucndeIÍlia~ sobre a supcrt1cle 
assernLfell. votou (~oncedcnda ti pTl-ylJegl(), i dos (lstaJo~ ... 
do modo que 'não :-HH qual a CO!iere}"~C!il, qual i O Slt. Bt:NEVfDES ;--thm cxclus80 das. 
() principio que deve ficar estabelecido': Si} a : universidades. 
votação de sexta-feira, ou se a de sUb?adc!! ... ! j) 'st:. COIUtEA >-!\Ihs a~ univclfêi rladctl, 

A' vi8ta disto, voto contra o Hubst~tutlVO, ilpOl' e:'iS~~ :::.ystemn., appi1l'ccem como HeClUU ~ 
estando certo, convÍcto de que !l~) 111 caso ! d".ria~. . 
ap.resentei uma emend~1. .eo~t~a mJD}~~s con-; O Sk. BE;>\EVIDES :-~ão apoiadu .. 
vicções, contra meus prJOClplOs, un!camen~' O SH. COIU~ÊA:-A. Inatcria. em discussão 
te para "atisfazer a. v911tlld,e de me,," hon - é tiío importn.ntc, que uma nagilo, .cuja língua 
rados eoHegas, ("~hllo hem.) . não pro,üm dircctumente dn. latma: .. 

(O sr. Abranches pronunciou um discursu, j !!MA voz :-E" tnuegavel a nceessl~ade do 
que não recpbemo8.) i latIm para base do estudo do outras IInguas, 

A casa. sondo consultada. r"wJve que a i mÓl'mcllte da portugucza.. _ . 
votação seja nominal. ' O SR. CORRK\ :-A nacao :tllema cultIva 

Vatão a favor do projecto primitivo e: esta lingua extenSo.Illcute. O allemão sabe 
contra o al1bstitntivo, os ar". VaU_dão. Bi· ,o.la.tim como li lingua. matema; entretanto 
cudo. Corrêa, P. lIgydi(). Almeida e Silva, : aqUI tem appal'eCJldo vozes contra ° scu cu-
L. Ernesto, R. Pombo, Zeferino, L. Alves,! sino, quando é ecrto quc, scm o seu conhe-
M. Furtado, P. Machado. Scipião, Leitão, I' cimento, nao se pode Habel' perfeItamente o 
U, üintra. F, Alves, P. Eduardo, Leonel, portugucz. , ... 

. Rorlrigues Ferreira eM. Affonso. ' Se a impugn.!,ão pudesse cheg!ír a n~tICIa 
Votào pelo "ubstitutivo e COll~ra o prirni- . de um allemão letrado, elle se adIlllrana d" 

ti.o, os 8rA, Hodrigues Alves, Abranches. : que uma tal utlh.dade fosse combatIda, e 
l?reíti~, Ce1idonio e L. Silverio. : tftlvez formasse JUIZO ürroneo a nosso l'es~ 
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peito,jltlgan~o que cramo::s um (:onzrcf=i~o de j Ca:nôes· t( eom pouca, cor.rupção, crú que é 
botucudos ("'SO} , que csbtvamos l'epcllmclo Ilatllla,» 
o latim, , , , i () Sli, CORRÊA '-H" "uperioridadc, sr, 

Houve tempo) em que famlhas do Bl'aSlll presidente, no ensino do latim no interior 
mandavfio _seus filhos apI'cnder na Allema- I em relaçao fI disciplina semelhante como 
nha, ~ entao a cidade de [tu cnvlOn alguns i pt'epal'atot'Ío na aeadem~a desta ~idade, por
m000r.i. 1 que aqlll o.~ rllOCOS s6 cura0 de sahlrem-sc bem 

Hoje a. idéa quo a Ell!'Opa fõrmrr do 110SS0 f nos Cil'CllmScriptos pontos de seus exames, e 
paiz jCt (, tim tanto exaeta; nesse tempo, ! porque cmpreg'ã?aattenção na aprendizagem 
P?rém, eltcg':mdo esses moços :t uma uas I de ontro" matenu,s, cntl'etmJto q~lC o rapaz 
ctdades da Allemanha, se detivCl'ão n" loja· culttv:11luO exclusivamente o latim nn SUlI. 
do seu corl'e~ponden!e; logo ({no a .famiiia tcna- nat::ll,_ consegue, concentl:al' a u,ttenção 
deBte sonbe que a,lu se nchavão uns bl'a-. em uma so occupaçã.o, e adquu'c resultado 
silei!,?s, correu pelas escadas abaixo" veio: supodo;' no do alnmno da capital. (), pouco 
eerhfiear-se se elles hnhão com etl'eito os que sel rlest" ltngua morta, f O! behldo em 
beiços funtdos c bato<jtlcs nas ol'elhas, (Ri .. uma das <:idades do inteI'Íol', e quando me 
sadas), A nneedota (O cxacta foi-me ella apresentel li banca de exame, affil'márão os 
referida por uma das vi(',tima~".do l'idiculo,. examinacIol'e8 que fiz sofl'rivel prova, 
(RiS/Idas,) , () SIt, P. EGYDlO o-Sem duvida, 

Ora, o estudo do lal.im é tão nece"slll'io. Ü 811 .. ' CORRI"': ·-0 projecto, certo qac 
pUl'ase conheeer.o portugucz, ütfiu\'antajoso,: tem impel:fcições; mas ~stou disposto a acei
que ten!.,.) l'epet!do, ,que "'<juclle que não o I tal' cmenuas que, toncl"o a melh?ral-o, por
Houbc nao sabel'a: a hno"uu materna. que, o que desejO Ó o estabeleCImento dal:' 
Sendo"as~im, t1rna Ye~ qur, a provineia Está n~11a? de lntim e frnnccz no int.erior da pro-

tf~o povoada uno aula:-; de prirneil'as letras,! nHCla: . . 
(lIgo que eOHnnha. supprimir alO'umas de: Assan, pOlS, e:m lugar de se dizer nai5 po
;.ns~rucç~iO p~·it:nal'i~t pal'a abril' ~spaço ao Yoa~:oe~ c cidade~, suppríma-sc. a palavra
enSlOO dl11atlmdade,' • povoaçôcR- e estabeleça.-se umcamente lla~ 

O 1atinl está tanto na~ nOHS,lS condiei'Je;-;;,; cidades. Isto é no § 1.0 
na noss" <;ducaçfto, que, jií. em tempos êolo- i O llU!"ero tle a1Ull1110S tmllbem sem in
BUleS, mmtas povoações que hoje estã.o eUl : convenIente p~dc ser elevado, supponhanlos, 
atrazo de iUBtrucçã.o, goz(l1'àO do beneficio do fi. 20, porque ô fm:çoRo que c~tnbeleçamos uma 
"eu ensino, (Apoiados,) Desde o fim do se- base para o pl'O.lccto, Est.e numero de alum
"do ultimo " cidade de minha rcsidencia nos que houver nas cidades pódc ser com
g'ozav~ desse ben.eficio, as~im como tambem munien~do ao pl'csidentr- d~ provincia pOl' in-
o destructava n Cidade de Mo!!v-mil'im. tBl'01CdlO ua cfl.mara munICIpal. Ora, fi. ca-

() 
"T"> 'f 1. pr- A. T' 1 1: ,'-"'. , I' lnal'fI. municipal é o elemento popular mais 
.).\. •. u.~~ .·~OJ. -l~, a (a Jllnell fI.. • t t ' t 'd d 'lI 

Ü Slt ('()I'R'~'A' _I',' ... ,,~. ,i"'1 ri _" propor an e que eXlSC na8 Cl n es c VI as; 
•• -' "', • .J n ,,;--,se IáC o fVClnO::J fi \ t t "t, li ,', d 

prescnca do nosso amiCl'o e 'oUcga " 2o! e, por ~no, por CCI ? q,lC c a asseveran ,o' 
,"creta'r' '11 . , t b 1 teI d , .. 0 ;:I"I'j no presldcIlteda provlIlcw.'lUC ha tal numero 
, t; ,10, 1 e, nao cnt o H o c UCU0HO 1:- 1 'I ;;;: ~ I I' I ' .. 'I se" I'SOO ierarl'o "C' d" (I . " l C a umno._, ntl.o PO( e (mxcu (, c '. ~ 'e , ,:'L em. (~ a e~ra, com~,u( o, a e~IOl:çoS I c-xacto. 
propllOR, CO~1SCgUllJ, aprendei' com apl'ovmta- I () SIt BE ..... '.'YIDll''-'' ·-Sen1 dtl"l,l" 
rn(~nto O lntIm. i "", ,~ .. .c... ":)'. v ~J.., 

O SR r 1'''1'-0' Yt 't o o SIto CommA :-Cl'CJO, 81', prmndclltc, que 

O s
.; 'C' ;(-)1"[" '-"C~l o li \1CO", t'-: aquillof{uc Sg tiver d,' dcspqnder com css:t 

. n.. I. ~K\:- om os COIlllCC!meno~' r . r . l' d'" . 
que adquil'Íu :lCs~a ling,'lln sú~)ia, lnlbili,tou-~e d:~~IJ~l~~~~ ~~l~: i~~'~i~~~l'~~ll~ '\~~:~It'a~~:rl~, 
para 'prosegl1~.l' em .HOtlf-:., e~r~ndoR n ~ hOJe I l'ovineia. .. ' 
omo. ,Iluúraeao a meu eOllcc!lo, (·tpo,ados,) , p () I ' I I t't ' t ' t -

r " • - •• ~ cgV::i H( 01' cons J UHl C quel' a.lUS l'ucçao, 
.' U gl'and(~ O!'ac~Ol' do pulplto, O finado :'lon r 

, (~'Ianto que cstabeleu a gratuidade do ensino 
,1,(,~.,,~lvCi·1l(lj hLmneil: pdo ~fttirn C!lsajou .S(lt!.-3 ~ jJl'imario: o onsinopl'imal'io St~m duvida quI' 
\:~H~lll an te? pa~~ os 11 t.t~ I·Ul'lO;">. E~ ta pl'OYlllcUt j 1)]'0\· Ú a uma nccessídnde; ná o com pl ctn ~ 
(j <::1 no hs Lnrl o po 1l1:1~O~ an poyLnn ~(~:-::" q ne i pOi:é!1l, a i nstl'UCr;8,O, e ú por isso q lle exig'im os 
hOJCp0T'L'~lC~;m ao dorntmo da, lusto:.w, como: Ül'llS!nO do latim e fl'<ll1Cez. 

ti~eijó, l~~tll.ln:. HonzH; :\ ives ).Iul'h<:do, e Oiltl'~i'-õ i (>r((), OH mnnieipios de ~Io~'y. c1~.s ~l'uze:~, 
(Lue eXH;.1:u',1O u.o t(~r~r)O em qtW o;; ('(j~d.I()C:- i Jguape I' ~L l{o(lue, são mUHH:lplOS l1npuJ'
irwntos l!l,tcwanos 11::1.0 e.'5t:J.\"~~() na pl'ovwera; tantes da. lll'o\"illcia, e para prova parto do 
liO aug(~ em qur sn \'úm pr(>,."cllü;mcntr;: lJunLel'O de nleitore:-:: IjllC: ditO estes tEimoso l" 110 cnti'etanto, PO!~ 111eio do til'oeÍnÍoi nOl'íH1C 0:-: nIdtores. (:01110 os nobres deputa
d,/ 1i\:tilT ,attil1g'irfív pOi'-;i(:õ,~s li.'-:()llgí~il'a:.;:.': cIos ~'3tth('j11, Csb10 em I'c!:q:,ao í't fol'\n. da ilúpU-
. "J j')(i'//J,do:,'.) i lal~ÜO ... 

. \. n~lçfH) cnja. linguanüo viei' dij'(~etamente: ·C) ~H. A !HL\:\GHX;:::i :·-Que .i.:c.i:I, () nultlPt'o de 
l,t.O latIm, pódn talvez jJl'eseindil' do seu clll- i ~o cleitOi'e.-3 a base; serve? 
l1VO; mas, nós 9.UC falli1m();~ uma Hngun qU(~! O SIlo LEITÃO :-Nilo ~(n·ve. 
rlosecn,cle da. latina, não o podemo:..;. ,: Ü SIL CORHl:;.\ :~.-\pUl'al· li) 011. ~u aiumnoi-i 

O sn: p. Efi.vIlIO >-H~j:l vi.~t,a ,o q\ll) diz I Pln uma. loralidadC'· (~ row,;,a diffieil;. e talvel, 
• 
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algumas dessas cidades apontadHs tenhão de I dcmol-a. a fllndo pal'a conhecermos a nossa 
licar 'privadas, ú f,\ltft de di ~eip\tjos, do bC- I com ]lerfeiç~? Creio que não se poder;', apre
nflficlO desta leI. ; ~ r.ntal' um 50 exemplo, de um Indi viduo sa.-

Não I;OU exdl1~iyo autor de;'5l:e projecto; ' bel' pel'reitamont~ a. lingua. PQrtugllcza d ('~ 
cllc acha-se asgjg-llt\Clo por uni grande nu- eonhcecnuo u. b.till:1. 
mero. de m embros da. ca.!':n.. O SH . AUH ,\XCHES: - "Muita. gellte :"ml)c e 

O SR . AnUA(\C lll!: ~ :-0 RI', dl': Pa.~llo Eg.V- \ en"inn O latim, C no entanto não ~ahe o por,,:, 
dio tambem está assignado ,,!t i '! Niio pode tuguez. ' 
estar... . , O SI!. M .. FCnl'AIJo: - E' um fac t u ano-

O SIl. (~OI{HEA :-0 .si', di', P'I..l! lo Ef~.ydio ~ mato, nem pO;'; ~ (I 'eomprehcndcl' como elle se 
pl'OVavelI?-lcntc não af5signou po!' nüo f.:stal' l d[~ ! O (J.ll~~ !:iel. ó () fa.cto eontl'fll'io, é que< 
presente na in ir.iativ:·l. : (lpl'enu()ndo~se h em o lat im, embora llflO f5e 

O meu hon rado eolle~ta ', o SI', cIr. ;~r.. FU1'- ; apronua I!f.:pednlmento o pOl'tnguez, t1CA.-HC · 
t.nelo: tem lle t om:u- n. palavra Hobre este pro- l ipso (act9 sn1.H:ndo csb, ling-ua. E tall.to i ~ to 

.jecto e apresentaI' r.nlcndas , Entüo verei RC! Ó vel'dadt~~ quo 11:1. professores, aliás habilitn-
1)O~~O votar Ou .. não pch~ lHoditlc'l{'.ües nprc- i do::; GIIl amha:-:. as lín~~na~, quo lJÜO ensinão H. 

sentnda~ ~..: gl'amm::tt.ie:l pOl:tllglleza. Isto YÜ-~C C'rn qnasi 
VOZEs:-:'1uito bem ~ ,todo,'; ,,>; "OllCglO.~. . 
~} !';E'. iU1..~n1h'u ü!l !i:,'a1'ta.;f.l iil : _ ~k. , Sr: pn:\;;ide!1h: , n:Loú i-:{'1 e~ta ~ons\(l<:.'l·aç.ão 

pl'c~ideIlt.e,se não tivesse de orcC~'ecci' c~nen· : q~w ';Cli'/);:-l, ~:,; {:on~men~b~:',el0 ~l~,;;;ll>l.~ <lo 1~~1l11, 
das no l?l'oject_o, apaz:u' de tenclO:~a!' l:lllnl" l ll.~ p .o~: ~Ct,~t ' . ~.~~l. nHllLl~1 outrMi ... (~!/?~lll!.~t.~n ~ 
nest.a. dlsc!lssao, ú mo~t ;' ar a V~lntn!rem do t Cl~l."'j (f1~ " 111 IllUlCl.O n,o nnl.n~) <10::-. .. , l ~.,.)at,l.rlOS 
e~tnbclQcimen to das aula~ de lnt.Írn , ';'1, vi:..;!-:) '; do. pi·o.lCeto, c que n eve m lazCi' eom (p ie cHe 

• ; C>Pola ··{ Io '., ....... ,[,· 1101.\ C'\~'1 
u?b!'ilh~ntcuiscl:l'Soqnc. acabamo~ ue.ol1 - i ''' '· : ::~ ~: i "H" ~" . . ,c, ': '., """, , .; ,'. 
Vir, certamente nao dc\-c,":~ cu lIe~ta oeeu- i ~o . .. ;A~J(:,11 0~ .(fl!~"' ~~ l('~: l; ~v .. li .t. m:~.Ol.I ,~ 
s ião tomar a. pa.lavra. para. ti l Z(W algun1:'.l causa l (~~ n~~ .. o';j c.:?~)1!)I o_~ :.I1C1â ... no: .. :l '~o l~:~~ .?Cl m 1 t 
sobre a materin. . . t " ,1l I. unt.· ... tu SC \~,., ,1 Iho . ., ll,li ,l.. ,1 c<~p lt,.l, onde 

'l ,1"~:tL' I'o"c',d- 11,,1'1 0 ',··,'0",(" '·0 ' ·C '· /·'·I· "I ..• "111 ' qU~: :H que' 1~XC1US1V~U1P!.Ilt,ü CXI~tel1l aulas (k 
lU. ,~, • ,{ ' u .. ; " ~ I , t·· ' .; ' .' :-,,, , .... . t '". . i [,\ ·t;"1 "'l ~" :::'lll '0 " '''''[' '1'1 Innjf.., ... ,·"lcll,· ('I'("" que estou P\)l' l:iel' um dos sln-nnbll"lO:;; do i . .• ,j: " ., . . . ',I " , . . ~ ... ,~,.:'), ~. t") .... . 

projccto! 'a\'ent:~rd n.lg·u:·I1a~ l~;)nsidera~:õcs i c: :~s,.~; <t.u r. : s,c~ ~~,~~lt!v~~.sc;n~ e~;~~;: .}_lD~',~ta. f:~~~. ~;~~ 
em seu lavo!', e toncl\l1!"Cl com a aprc~enta- i rn J.~ .• ü,\(leJ.8( 11,10 llOI.1C,lS llll.lt) a~), nVdta-'d:::l . 

cão das cmctl (h~s a flue me referi. ; P li:"" O Pal.". . ,. .' 
... , ' ". . ; S,·. Pl'oSldcntc 1 a LlILl do (~:.;cob,:.; (k latlln 
Rcnh ') l'e ~, c~ta nn eon~ClCIItnul{'sra ns,.:;em i na J)]'ovinda oe(:asiona n. mill[!'ua. de ;':'cqncn

b:éa, co~o na. de t?do ~ bl"fts i.t~ü·o? que o es- i t.ad~l!'e :~ da ;H~ndcmia, POl'(lUC;'demandando o 
tudo da. hnguil h ,.lln:I,. u qua~H lndls,pensa~rcl i eo nl1ec.ime:1to cl c;~tn Jingua. ele t.re:3, <Flatro (.! 

0'2- ao 'menos .mUlto 1:-11portan~e. L J1l"CC1:~O i "tú cinr:o an~\os de estud.o , cOllforme a. int cl.
nao ~e ter l'u .IJrn~ntos al.c.rnn~, c pl·C;ls:o~.~es- : ligéllCÍll df) estudante, üm::dc que Dão Se 
(~onhe(;:el"-~c ln.te l !'nn,!~nt.c.a lJng.''..la tlO.<:; Clce- ; tenha p!'in<:íphdo Wl. ínfancia, 11:1. idade dn 
ro~, dos HornciOs c V Il"gl\ l ~R.. . (... '. ~ nove à. dez :I Il UOS, d~!po is torna-se q' un~i qu e 

O su. ABH ,\7SCHES : - h (10:; ",lll'larlo:". : impo~:-;j\'nI o seu estudo: vêm esses mocos 
( lUso.) ~ para a ea.pil'al, desanimão pel'_ante est.a dilu-

U:\ IA voz
w

: -y: dos Tito T . i \· ip. :~ . . :,cll ldnd e d!~ ({uutro a <!inca annos d e est udo, c 
O E-R. 1\1. }ol: HT \ DO:- , . • ll<l i'a E-=C <.h z.ei" r.ort.iio sUll (, ;l!Tcll"a. Tcmo~ ,li s to mllitos 

que o ensino tI(·) ~5-;1. liu g"lli.l.. (: lima. t-::npe dlui- ex(~ mpiO ~1 . . 
d~rlf~,qllC o diahúi ;: :'J g" ;l ~ : tü (~(Hll r!le Ú <.~e!tado bC:Jdo H.oS:-; illl, :'; :' . l) j'e~id~l1Le, :-.;c iH.J5 qucl'c
f6r~!. . l mos ( fl l/~ a lingnn. matn!'J1H seja cult ivada r.. 

bendo assJI"Il, :-;1' , pj:e~àel~tc, mt~ pareco ~ nprcc!filln; se l}UCI'CII:UH (tli~: n ling'llH lat:inn, 
que esses av:\rtcH que 1orao .lIa poneo dallo..:.s, : n eees~Hl'ia lHU',!, aR estudos st1pcriot'ed, sr.j~ 
tn.nt~ a. -:. exC, como a~ u.~tltno orado!', na~ i cu ltivada, é preciso que nHo ffl.<";ftmos CR.SO 
exprlmll'ao to~da a ~onvle~~ao elos 1lobres uc-! desse.o::.; ponco~ eonto~ clt' l't'l'; (Flf~ ~r. vai ga.s
putados. (.J.Val) a}Jozadus. ) \ I tal' eom O~ pl'ofe.'5so l'oS, (!!w n,:,<.J POdCl'ão F;er 
, O SR. L. SI!,vgmo: - :\6s dizem08 o qno! lTluitm;, poi$ 11em toda:.: as (·.idHdc8 c vilIa!-3 

sentimos, ~ podc:'ii.0 forue(:;;1' 16 e 20 alumno;;;, TUlmceo 
(Ha (J'U.t1'OS wpa1'tes.) i pI'ec'iso pn.ra r.~::istlr a nublo 
O SR. 1\L FUR'l'A IH) : - Eu dig';) que <~ .cil;,;a: E' Ill' <:('.iso, ,")u llllUl'eS, (lue d(~ixemo.'3 de parte 

, est.á compenet.rada ·de que o est.udo <10 latim ; (~ste lllnc!\): , ~:-; I(~ panico , este receio de qne :.t 

é indiRpen.'~avel, ú es:-o;encial. , . : p i'ovllH'ia (J\ld~:',), de que sna~ jinança.s peri -
a sn. AU1L\ :\:C HJ:<>':·-.-\ ca.sa~ n~;.o; e!!. mlú ' gn<:m, :.JU!'!plU I.-I l{) sÜI'~a um:\· ('(>onomm, rnal 

estou : ,~ " h·IIJ I· i ·I· ' , . .. . . . ~ .. . 
O~H.. l .. SJLVEllio : - 1\Cm (:11. : ~0ho}~~'Ii;\ ~ a. jmprell :-i;; : a.:..; c:-:;trad a.:; d e 
O su . ABa.\?'\c ljl·:~:: - E n. (~:Js:t ainda n t'to : r~~ ;' i'(j e 0~ ! i ~~ kgTllpi !( ~i-; r .. l1.eUl :-l .. eivilis:1<.:ão do 

t ie ma.nifes tou. ' ; llU\Vt!'so) I.' dHlnand~to de milhares de conto,,"; 
O su. M. FtJU'!'AlJI) : -Se a, liu(rua, {Hll'tu- ; de l'éj~ \w.;·:t ;1, ~:; ua r ea lizrH·.:'-·/) c s ustentaeã.o. 

~ " . ~ .. ' 
gllcza se 'de r :v;:. imrncdiatamente t.,Ül lat.ina' ·llh~vf~!"erno . .;. aô:-; dei:.':':tl' de pàrte o cuLtivo d:L 
:"f.' m;tn. (. a l.i::f.'"H:l rnfiL (~pl'eci~o qlJ(' est.u- . intclli .~r~'n(·i~l: df'vrl'C'm0.'-:; ahanrtona!' uma 

• 
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lingua que já em outras él'as, já nos tempo~ 1 mente; tõ-ào factos abusivos: são fnctos írre · 
coloniaes era estudada com grande sacl'ifi· j guiares; rn~9 B~Hdrn mesmo h'l muitns CID
cio? Sem duvida que ~ão. A provincía está j p.regad o1i,u :-rn prcg~1oB e~tremAmento poli
no caso de uespe ndel' "0 Ol! (;O:OOO~ com este · tlcOS, 4 li" QIll!.h .5'!!1I ""O eotservaÕoH em 
importante I'amo de se rviço , sem que dahi [' Set8 em;Hego::r, têm servujo com e6te 0:1 
venha pedgo pa.l';)' StU\ S tin ··,nçn~ . ! "' qudle guvel'nu. cem esta nu Aquella poli· 

. SenlwI'C~, (~U penso que aqnelJcs ll!le hoje I tiCll. Se o profe3!Ô"or for pCJlhico. e co.oserv1I:
tem m edo tlc fazcr esta despez", tCl'lão esse I ,lo no s eu lugar pe lo g'lvcrno, <lo". males 
I'ceeio muito embora a pl'ol'inei" ",tivesse resultar"O: metoelo da populoçlin, pe lo me
.:m cil'cmnstancias mH i ~ liso ngoeiras . O nohre I n ofol , que 09 r oça;! I !)\.lito intolerimte. cria ' is.õ 
deputado pelo 2° distric\.o decllll'oll que el11, "omo que um adio H~ profeR"Or conforme 
outras énu:i já se oppôz a es te pl"ojecto. I fôr a ijl1~ pol itic3, e não mandará ~en!:1 filhos 

O SR. AnI'fANCH1!:S: - Pelo contrario, Sl1S- á t'F=cn}:1 J fazendo a~~irn co:n que nüo haja () 
tentei;' pOl'(I,Il C nmilf;C tempo a pl'ovineia tinha nump.ro de 20 :!i~lrn.nos na' a!dH~ flÍirn de ~' e r 
em Beut' co ('e s 500: , .. OO~ d.e saldo ;) pr()rt~~l'õr; r demlttldo. Dest arte, cmbcl'fY o . 

q SR. M. FUn'fA1JO: -SOu um ,dos sigua- prc!!idente da provincill não fleja mondiea
t,mos deste pl"oj eeto, que foi offerecido O do, ver-< e-l! .. lia .obrigação de d,'m;ttir () 
anno passado; mas depois~ l'eflectindo me- mão professor. ' , 
lhor, entendi que elJe podia se1' emendado c As.im, sr. presi<iente, o profe,'SOr qUt tilr 
lnelhert'ado, e neSSe s (:ntido venho oU'el'ceor bom, qua t ive)' ~ec i}joR - de uma . dernis8ào, 
alg'umas emendas. que qni zQl' Hc r bom 6 -Agradar 8 tod09, Ilãu 

Dis põe o it! 't. l o, qu e Bel'fi.u el'ead a~ (~ad(!i- se envolvcrú. em politic~, nft.o clfeodl'rá a
- ra.:; de latim e fran ccz na::- c idades c vilhis . em i este ou áql1dlc, vIverá ucm com todos. e ~erá. 
que houve r 16 op maÍR alnnino~, ete. 'e ntão um ol'timo prof'cs::o r. cuidando ~órn€l.I~ 

Entendo '-lue este numoro dere sel' ma-ior, ! te e m se~l~ dev c re~, em StUl~ obrigftçÕeli. 
pOI:q,ne ](i alumnos póde-sc cn"ont.:",", com i COID esta cI.u.uia que offereço fiCft cad. 
faCIlidade em (]ualqu cr cidade ou viU", de pai de 'f"míli a c,' ffia um fi·caldu prof"s.or; 
mo~lo (lUO podem as :lulas se ·'.I1ultiplic1nem da co ntrario o profe,.or illudirá a lei, dará 
mUlto; c, eomo eu con ft}s$o que a:., cil'clun- :-I u1a, Q'l.:Hi rdlO cumprirá funs obrigllçOeFl; 
stancia~. ua. 1)t'ovilleilV' não s{io dcmasiada- qu oro dizer: ~e apres~ntará na nula tS del
mente lL~~JUge it'a~, embora. não (levumos t e r xará. correr, tudo ú reveli:!, como fazem os 
esse l'oeeJO que tanto aterra O~ nobres dc- professore!'\ de prilllejr3s Ietrl\F. " 
puh\do~, ente ryd o qu'c devemos (lÍspor do O mal que acho nrl OrJp.nisaçi\o do ensino 
m o,d 0. que sü hH)a.o:iJ la$i ele latim e fl'apccz' primario. o mal príncqHd dese.a instituição, 
nas cldades mfll~ lInpol· tant:~s n qnr derclfl o \é serem os profossores vitalícios; 8e não fo"se 
numero de 20 aln mnos . isto, so clles li .. e!n~em rnedo de uma deads ... 

üfferc (.~o um:tf~ mencla. elevando a~.o o nu- ~ào,necc, .::sa riarnente hfl.viãode curnpr :r seus 
nh):'o de a,lumnos c só ·p:ua. aS eidades.'(Lé, ) deverefl, e. aiU j'!B mai~, p.e nflO fOS8elll pGI ,i., 

r ~o , r roJ:"~ t.o e~ tá- uso untol'idade::; - po- t icos, sens ~er v iços Borião melhor ~provel
re m ü ltldlft,m~ente qU(} lntel'venhiío :1:') ca- t:\c1 os , Nó~ sabemos qua pela s localldade~ 8. 

rnams ll111ntelpaes . )1e pal'ccc qun "8 c:tma- política ú tão r.ncoros" em .Iguns lugore •• 
ras devc~ sem pre ~~ l' . o uvidas, s ilo corpos i que o professo r qUI) tem i?é.s canoer.allo, 
dehbemtl\'o;; e adminIstrativos 'Iue repl'c- ! ros náo tem dlscipulos filhos d" IIberaes; 
sen tão e zelão flos ~e u s municipio!;,cgcm prc I ha )oc}I)idadeH onde Hté na- igreja entra fi. 

se compõe dos hom ens mais impol·tantcs do I polilica; ha pu dres Iibera.s, ba p.dre8 eon
lugal', e po rtanto estilo essa,;;; co:'poraeõcs ~erVad l) ' ·c:;, Ullô, 'l iC:i l:b.Hal e 11I1lt"i c.a conecr· 
mais no ca~o ' dc !'cpI'f:scn'tarcm ao Q'over'no, vadora 1 
Comt~l(lo n:"Lo lflC arronho a que ':'3cjão as Por consequenciR, desde que o proft!:.:sor 
autondadcs, como f! 8tá no projecto, ni'io seja politico, tenha medo do uma do-

Art. 3.' J Lê. ) i missão, cumprirá suas obrigaç~o., e teremos 
, Este artIgo tem duas elausul",,; 08 PI'O-! o ensino garantido, quer pelo I.do do nu

fe.":iSOr;lS IH': V(~,m se r cOll~ervndo& ~órnente am, I mero, quer pelo procedimento dos prof~s
q nanto S\1nnrern bem; poderi'l.o sei' dernitti· 80r,e~ 
do~ em caso contra.'rIO. e !.;;~~ dnrlinte i-H·d~ Como ê ínj1J ,:: to que os profes!.ores que já 
mezes C ,} llSI3CUtIVO~ lJii ' ) tiVCHfHIl um rwmero i tenhi\o !"ervldo por longo t;;rnpo I!ão tenbão 
d(~ 20, f,~umn o s m {.'. t ~' il; u la 'l n "'. a ;, ' 1];1 :--a:! i díl'('itn á 8p~ge nt3.d ü l'jn, t~:1 . I' tcnlJ,ão uma re
ti U p~ilrn ldD. I muoeracf\o tutur:t de s(m~ tre.baln os e pere-

P il:'ecc·me (pl'~ esta :l iê(i ')s;çiio 'pe ep /'t'- ! ç~o nn \ lIJ JlIice ;l, mir'i~o~. apre:-:tmt.o el?:ta 
S 8 n Ll 11(i e me n fi~) é m!l i to &a I u t~r, i eme n ,1,). f} tH! sej no il pus, 'n ta dolo; co m 25 a n nos 

(:) Si!. LKJ'rÃ o ... -D;í. IUg';n ri.'-J d '.! r ;" u tndJ\ ~, I do ~('r'J i ~ . ! , 
.0 SIl . M. Ft: nT Ao o : - B; u !w:-ISO q l)~ ) d }() : I Sr. pi· p~ideDte . t.,,:la d ~fcs :\ do projeeto 

no ~ J"ve!flOS c:o nlar ~, I!Ínp!"f.~ I j~m:" :J)~J1' ;!;!i- I Vt·~so u ~o b!"e au };;;::; c u I<1H :ll. porq,l!e o Jatim ' 
rla"-;(~ doa prp ~~ l ,hm tf. .~ dD p rovm e:il- ~ e \'e 'l' - hOJ e comI) qu e pns~:t pi) r uma. IJDgua de!!
;j. a J:~ q ue CuCtl H. jlc'; ;l i:!H a l' ~Z;)O l l1l i:():'1n:--\ ~p. prezivd t'ntru .dg a :.nas " :.1 :- oe-ied ade. 
1)t!:H·;1irn, e em tem t'Oii ttlrHpostU ');o;OH tem O sn. :\ BltANCH\!:S :-Ni nguum .-Jjsse iS8o . 
~h'0 n~ f.~r, i do nF. ',) ~f! t' o~ p e jtar nõt1a :lbsoll1t~~ , n 51! •. M, Ft~ RT J\ nO :-Pal'eê~ que já se vRi 

, 
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tendt) antipathia pelo qua é velho:::, >; 1)01' ü.~.()' O SR. ZEFERIN'O requel' e a ca~1l ,concede 
ningu3lD tratou de dpfender ou' combater ü : que fi votRçâo sobre u projecto ~eja nominal. 
frsDc,ez. porque Ú uma lingua l!Joderna ~ i (, S.·.·UUU)ã (jintra (pela ordem) ;--
aceita pOI' tor1ps, e llenreu o faço. (J}f1jtÜO bem!) I SI'. presfdent-e~sendo um dos l,"ssigoHtarios 

E' npoiaua, IJ entra conj!lnct,afllente em ! do projecto, devo dar o motivo porque voto 
discussão a teguinto ': contra eUc. , . ' 

EMENDA A idén é muito util e importante. e es.a 
( Art. Lu Sómrnte em cjda.1e~ ser!10 crca-! f'l1 fi raziio porque nssignei, LÍllrante as 8e8-

d;Js 8ulas de latim e france?, e quandd o; sôes ,io :Iuno ph~8adtJ; IDf18 hoje. na qunlida. 
nUfnfTO de all.imnos fôr de 20 ou mui!:!! em! de de membro da cortllnis~ão de flzenda, 
cada aula. - j ! não pORSO dar-Jlw mün voto. 4 

Art.. 2.° A' çaillar'rl Ultlnbinal'compJ,to I·e· i Já fez vêr () digno collega. dn cOrllmi:-3sílo, 
prúsülltdf I~O pre.-ddente da provincia. quan; que o projecto de orçamento te!,? de appare
do se der a (~(Jndiçào do art. l°. _ ! eer com um dejicit que n~o pódo to;er menor 

Art. 3. u O~ professoreR de l-.Um H t'i·ancez, i de GOO:OOO~, e nesta a cirCulllstancias não e 
nomeados em virtude tia pre.<õ:.ente ki. serão i piJSf:1Ve! que nós. membros da cornmíssH.o 
cOIl8ervado~ ~ómente i"'rnquauto IJem 8er- 'de fazenda, cooc,lrramos com n08~{) voto 
virem. podendo ser dúrnittidoo em easO eon·

1

1 parlt. que tHH'iO de/ieil bl'ja 31lgmentado com 
trario, e quando dur~nte [".ois mezeR conse- I m8,!~ cerca de 60:0003, que tÍ em quanto po
cutivo~ nil, tenhi'io matriculado ü numero 1 dem importar estas cadeiras de Jatirp.. 
de alurnno!ol do nrt. l°. ~ i A id(~a (! bo?, mas 11:)0 ê opportll!la ; po: 

Art. 4.o .0a p~ofe~Rore8de latim c f.:'ancez'l jgso. voto contrH. 
quando tIverem 2".ono. de eífecllVo mo i 4'.sr. Uodril;uesAlv,"s (pel" ul'de7iI): 
gl~t~rIl)t podc.rn seI' aposontados.--JIeíldoílça l-Comu ha 11m projecto aprf.HH'ntad,) pela 
fi'wJ'tado.),_~ •. .. ! reRp~~ctiva cotlll11issâo, modificando a'legisia-
~ !61". Cazo."--;a :-~ me11.., honrado anllgo I ÇflO da. infõ.trucção, puolica. eu aguardava fi 

r,~BIJe[lte em t). Jose dos Cu.n~pot-l, apreso.n· ~J di;5Cll!ol~Y.() desse pl'ojeeto para ot1'erecer 
tJu ~jgumCl.s emendlls ao proJeeto em dlS- urna cmendfJ,o.celtando o ensino do latim e 

. CUSS30. Acelto·H~, e pretondo Vut1r ~)(H' tO-I francez. rna~eom bases intoirament.('-diveT
da~:; com excepçüo da que dlZ.rGSpêitO., ao! i'3S das do projectoem quost.:1o, e por el'ota 

.' art. ~o. na qual o nobre deputado propoe o ; razilo voto eoutra o mesmo pruj''jcto. 
seguinte: . I Vot.árflO)l favor do projecto LJ~ Sl'~ Valla~ 

«( Os prllfes.~ol'PS de fati!ll e franccz. nomea I dão Biclldo Corrê1-, P. j~gydjo. Alrnc:dR e 
dos em vi'ftude da pre!Õlentc ~ei. serüo cou·! Silv'fl, R. p'ombo. Zatermõ, L. Alv'es', )1.

1 

servado~ ~mqua))to b~'m serVlrt~m; podendo Ftlrt.H.(lo, Sei pião, Leitno, F. Aive'õl, Leonel, 
ser demlttl.dos em ca_~o contrarIO. ~ quand.? M. AfTorl~o e Araujo R. Filho. 
duranto I-ie11'l mezes consecutIvoS, TI .. '!) t.enhflo I VoUirflo contra. r)~ Rr~. BtmevideF, IL Ai:.. 
o n.,tI"f~ero de alumnos ,mar~adu ~o 'dt. til.}) 1 \Te."!, Abranches~ U. Cintra, P_ Eduardo e L. 

CreiO que a a5~rnblt]a. cn~w.\HlOpt(~ o p!'o- i Silverio. 
jecto. ;tão dev~.~(!ejtar eflta emen.da., ~orque l E' f1pprcvad,) o project.o .. ' 
ella da ao prCSloentc da prOVlnC!:l 1I1lf!uta- I Seo'uindo.Rc a. votacfi.o dll emenc1a.. é a 
do poder~obre os professores, um poder di:;- : me~r~a 1!pprovada, men·ofl ,0 art. !30, quo é 
CTICH .. narlO. . ' ! rejeitado. 

N~Il). todos os pre!'idcnt(~s de provincia!,J f~STHUC«(XO PlJBLlG/, 
IDert!Cdlú conceito: podemo,., ter um presi- i A réqtierimento (11) iH. Rr)(lrigueõ"; Alvt-!!;. 
dente qll~ pen!óle ho!'ttlmente ~o.ntfa as vaB- i entra: ern la discu:";)ÕI;ão O projecto n. '-H, que 
tag-ens da latlnldade. e', mUllllio de poder i feÍIlrma a le!!i~lacâo SObT~ a instrucCFIO pu
di.8crldoTH!rio, i~}nAdiotalllt'nte julguerh <:jt~e: lJlica da pro·vinc,â, estnbelc(!t:mdo ()~cn~ino 
ndQ devera o prr...ItI~S80r CfJntlfll1!if JlOeXercl-: cfJrigatorio. 
cio do em!Jrego. i ' 

PQ!' esta razão pretendo \-~,)tar C1lO tra a: U s,-o nenevitQ,~s: --Sr. presidente, ha· 
emendft e em fH.vor dllr;t outra.':>, . : vc:ndo O anno passado impugnado a idéa do 

Admira que so ~llt.lgi1o () máo e,.tado d:li:;' ensino obrigatorio, () persistindo na mcsm:l 
ílo!t.':lCas pAra se nào IHOVr-:r a prnvinciH do I eonvíccão, julgo 110 men ilevcrexpclldcr as 
reeurs~o iIlvocad:,! rApoú.tdo8.) i ra~üe8'que' tenho pal'rr corüra!'iul' (l 'actual 

A. lei d.) OT{rUusllto vlgHnú~. se foi cum-: pl'ojecto em discussão. 
pridu, o tem sido' l!iD püquCD?. escala, IJOr-: Devo dizer que, com excepçào da parte rc .. 
que a!i estrada8 da provincia e'::Ulu (Jm pe:-_-' lativa á obrigtitoricdadc do ensino, e {L algu< 
simascúndições. (11fwitosapúiados.:; O t~x.prt~; mas idôa.s secundarias exa.radas no pl'Ojccto, 
Hidentn. n·. eou:-oelhclf·O Pmto Lima, d;-~ todo: eu a.cho que elle ú dig'no da votação da casa; 
o ponto dÜ:3curotl d!~6Sa net:c:-!:lidade jJllbl!c;)~ i c que encena numerosas disposi~.:ÕCH ~altlta-
e por l:lt,imo deixou UlI1 rda.U.lrio t;(:~;~Q t· i I"C.', ;ís quaes presto inteü'o apoio. . 
ind.igesto. que r.~rn \';:de fi pena ser con-: Combato a idú:t concernent.e á ourigatoI'lc· 
suliado. . ! dado do ensÍ>lO, pOI' que no meu fraco modo 
~ão haviJnào mais quem peç1 ~ p:tlavrrl, I de ~pcnsal', é inconstitucional, assim como 

I~neerrn se n d·ith~U:":-~3·J. ! duvido da. :o:ua leQ'it.imidade doutl'inal, e meR-
• 
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mo da .ultlltilidade, attentas as circulllstnn- cia p'II'a legisla!' ,8ohre instrucção publica, 
cias actuaes desta provincia, virtualmente tem competenci" 'par" iMpec
. Sob cste triplice aspecto vou apresentar cionartal SCl'V!ÇO; e, na in"pecção e fi'c"lisa
"quellas consideracilcs substancines que ac· ção deste servI00, pódc r"zor o respectivo re
t.ualmente me oecai'rem. gimenta e )ml'ol' penas disciplinares aos seus 

Encaremos primeiramente a constituciona- empregados que abusarem, 
lidade da idéa. ' I Digo cu: pela no,"" l"gisleç1io erimin"l, 

A constit'licllo e o aeto addicional, enten- material e formo I, além das penas est"bele
didos hnrmonicamente, me parece que impe- cidas no codigo criminal, podem ser impostas 
dem que a asscmbléa provincial possa decre- 'outras. 
ta'r ° ensino obrigatorio, Em primeiro lugar, Estas porém são excepções, que estão im-
creio qllc a constituiçãO, estatuindo ° ensino perat.ivamente taxadas na lei. ' 
primario gratuito, virtualmente prohibiu a Quaes são os casos em que se póde esta
sua obl'igatoriedade, porque o beneficio não belecer penas alt\m daqueUas p,'escriptas no 
se impõe; contra a vontade não se fazem codigo criminal? "'ão estas: 
llBneficios', éum axioma vulgar de direito Nos casos dos delictos dos ministros e con
natural; ti um axioma vulgar de direito 1'0- selheiros. de estado, por crime de responsa
mano, que o nosso legislador não podia des- bilidade; lias casos de delictos militares; 
conhecer, nos casos de delictos commerciaes; nos e,"80S, 

Portanto, uma vez que fi, constituição do de delicIo" espirituaes; nos casoS de infrac
Imperio estnbelece que o ensino primario é cão de economia municipal; lias casos de in
gratuito, virtulllmente prohibiu que e!lc fosse fracção do regimento necesRario. pa,ra a boa. 
obrig"torio, porque o beneficio não se impõe, ordem e boa marcha da" autoridades. 

, E' esta uma razão que me parece fundamen- Em virtude disto, os nobres deputados 
tal; ao menos pa.ra O meu espirito é forte, podem sustentar a legitimidade que têm as 

Em vista desta prohibicão virtual, exarada assembléns para estabelecerem penas disci
na constituiçil.o, eu, interpretando" faculda· plinal'cs Il seus empregados, a bem da fiscali·· 
de de legi"ll!ir, sobre instrucção publica, con- sação e i nspccçiio do serviço. • . 
cedida á assembléa provincial, acho cst .. li- Reconheço, pois, qne a aS8emblca provm
mltRção pela. constituiçllo, visto que o acto cial, tendo competencia parll legislar sobre 
addicional deve ser interpretado de acôrdo instrucçãopublica, tem competenciapara 
com a constituição, que é r~ Rua base.·tiscalisar e inspeccional', e, 'como meios de 

Além de8taconsideração, eu tenho outras figcalisar,"o, póde estabelecer penas discipli
que me confll'rnft-o na crcnca da inconstitu- naresa seus empregados; maR não pode im
cionalidade da idéa, - pôr penas aos pais, tutores, curadores, juizes 

O. nobres deputadoss"bcm perfeitamente de orphãos, porque, para isso, nrLO estA ftU

que não. ha penalidade que não seja estabele- torisada, nem pela constituição, nem pelas 
ci~a na legislação geral penal; o codigo cri- leis do processo criminal. nem pelas leis pc·' 
IOm"l, no. sua pflrte geral, estabelece O sc- naes do Imperio, nem pelo'acto IlddicionaL 
guinte· "Iém dn.8 penas decretadas no codi· OI'R, o ensino obrigatorio não se póde c,to
go criminal, podem ser decretadas fiS se- belecer sem penalidades lançadas aos pais, 
guintes: nos delictos de responsabilidade tutores, curadores, c mesmo ás autoridades 
dos ministros e f~nnselheil'os .àe estado; nos encarregadas da exccucfi.o dft lei.. Eu não 
de.Ii,etos contra o commercio; nos delictos contesto a competencia" da assembléa P"O
rnllüal'es; nos delictos espiritnüe8; nas in- vincia! para impôr penalidade ao~ Heus ern~ t-

o fracções contra. a economia Irmnicipal; Das pregados encarregados de servi<]os provin
mfl'acçôes eontrarias aos regimentos das ~)'ll- I ciaes; contesto, porém, a legitimidade da 
toridade. e lei. do proc","o. : pena impo"ta por umn lei pl'ovi'leial ao" 

Os nobres deputados podem auxiliar-se pnis, ao~ tutores e curadores; contesto fi. 
desta di.posição pnra impôr penas aos em prc- interfercncia do poder pl'ovinei,,1 no modo 
gados provineiaes que fiscalisão o servi~o da ti por que o juiz de orphãos CIlIl1]l"C deveres 
IUstr.uc,.;io 'publica, '" que lhe flão i mposl 0' pelo d i rei to geral. . 

A nnposlcllo de penas dlSCIplma)'cs pllr" a Ol'a, os nobres deputarias sabem que a Im-
execução do ensino obrigatori0 n;;.o póde, posição de penas disciplinares, a bem de, 
p.Ol:ém, assentar-se no nosso direito geral po- . obrigatoriedade do en.sino, irnpO!:t~ n in~f'r
RltIVO. vencão de uma autorldade ndmwu:;tl'ahva, 

1). ~3sombléa provincial, podend:o decretar na esphera de ncções traçadas pela lei aos 
o regImento de suas autoridades c podendo juizes de orphãos. 
legIslar sol))'o a instl'llcção publica, é claro Para que "Plwxe!m esse delicto provincial" 
gue pódc estabelecer os meios de fisealisllr e chamado - falta de "àllcaçiio -, praticado 
ln,spec~lOnar o en~ino, e por consequencia pelos pais, é preciso que os tutores tenllão-se 
pode lmpü,' penas disciplinares aos em prc- descuidado de seus devel'es, assim como os 
g~do" provinciars, [\ quem incumbir n 'direc- pais e curadores; {, preciso que o paroc:lw tam
çao da lnstrucção na provincia, assim como bem tenha incorrido na lnesma. fflltn, não 
aos professores publicos, dando bons conselhos nos seus parochianos ; 

": assembléa provincial, tendQ compet..lõ- que o juiz de orphãos" O verdadeiro juiz da 



, 

execução .dos devere" dos pais, tenha faltado I entre li sociedade, e a familia deve haver UI,!" 
ao cumprnnento dos seus deveres. ,muralha de bronze, I1ma muralha que nao, 

O"a, pe"gllnto: a assembléa provincial tp.m i deve SOl' dev>1ssada; c, transposto este muro 
inspecçfio sobre o poder geral? li assembléa divisaria, ai da ordem social; ai ,h ordem 
1','ovinoiol tem inspccção sobl'e o juiz de 01'- pnblica, porque a familia é fi base de todas 
Fhãos? Parece que não. O poder administra- I essas cousas! 
tivo provincial pódc im'adir a ""pilem do i Os nobres dcplltado's sabem perr<:itamente 
]loder judicial'io geral. ' i que o direito portuguez e o direito hl'asileil'<?, 

Para que app,ueça o dclicto chamado-falta I recebendo o dircito romano, não se descUI
de educu<;ão-de um pai, tutor ou curndOl', I darão de jmpôr ao pai a obrigação de ed~~ 
(: preciso que o juiz de orphãos não te,nha , cal' seus filhos: temos nas ordenações dl
zelado dos ,sus deveres. Ol'a, me parecc i versas disposições que estabelecem á obriga-
'q~1C,. não b.:ndo o poder ndmini!'\tl'ativo pl'O- i ção da.'educàção e da. alÍmcntaç:ão. / 
vlnclal acç:no na csphe.['fL dentro da qual gyra i l\las, o legu:;ladoi' pOl'tuguez, se em g'~ral 
o podel' g8!'al, H, imposiçfio de tneti penas; n~í.o consagrou pl'oprinmcnte acções relatIvas 
disciplinares ó uma' cxorbitancia da assem- 'ao direito dos filhos contra. os pais, de acôl'
bléa pl'ovineial ... é uma ing'cl'cncia do poder do com o direito romano, abriu algll~as ex
leg'islativo provincial em assumptos que per- , eepções: a pratica dos tribunaes, a p,'axe 
túncem ii. esphel'tl. da assomblóa. geral lcgis-! portngneza, como os nobres 'deputados "hão 
l~tiva. A 1.1ftI'Ill?llia e indepel!de~cin. dos pO-!1 d,c snJ~er,. confIrma a uout1'in,R, dos J'o.ma.nos. 
deres publJf:oS c dogma constltuclOnal. ,I"c<pecw.lmento Arouca, que tmta ]l!'lnc'pal-

Os nobres deputados sabem perfeitamente i mente desta materia, demonstl'll muito ju
qll~, nns ,'dações do p"trio pode,', 1)11 um com-I ridicamente que tlA1 dos modos pOl' que s'c 
plexo de factos, todos muito particulares e· extingúe ° paerio poder vem" ser oclescuido 
mnito graves. Ih no complexo do podeI' pa- do pai na educação de seus filhos, 
terno elementaR mo,'aes, elementos naturaes Se, pelo direito positivo, o pai que não dá 
tão delicados, que o poder positivo; q"e a a precisa educação, segllndo sna qualidade 
autoridade não deve tram,pô,' sem cnfra- e condiçoes, ao filho, púde perder o patl'io 
'lueeet' os costumes da sociedade, "0m enÍl'a- pode,', pOl' uma sentença dada pelo juiz com
liuecet' ri. mornlidade da f:ullilia, sem pcrtul'- petcnte; se n<Í~ temos leis gera,e~ que fa
bal' n. tranqllillidade domest.ica. cultiío os meios ]lelos qnues, em Kentcpça, 

Q SIL 1\1. FCIlTADO :-E' qua~.:i U111 in- com toda a discussão plena, pôde o pa.i ser 
sulto. p,'ivado do patrio poder, porque se discuidc 

O SIl, H .. ALV~:S :-Ni\o apú,a~o. I da educa(,fto de seus filhos, uma vez qlW suas 
O SR .. !3E);EVIDES :-Ha, no patrio pauü",ll'0sses e qualidades .0 habi!item; ])ara 'lue 

nn famllla, elementos natul'aüf', elementos i lremos nos IntrodUZIr a acçao da. 1m pl'OVln
mornes e elementos positivos; cu não COIl- i daI '! Parecerú que nós duvidamos da. cfHca
testo que o patrio podel' sej" instituiçilo i cio. da lei'ishq'lO gcy,l, e. da. responsabilí
(>IVl1 j mas, se formo::; a analYS:lf todos O~! dade da admlllu:;tt'açao da JustIç.a do ImpcrtO, 
dementos que se (lchão co.mpr~hendidos no: que est.á a cargo do pode;' ccntl"flJ. . 
complexo do pode!.' do PUl, nos adIa.remos i Se os nobres deput.ados me (h~scsscm: o 
uma latitude maior ú parte' morat, á parte 1 poder 1egislath"o ptovincial, em vista do des
natural, á parte 'deixada ao impedo dos/cos- i cuido dO~j pais~ tutores, curadores, juizes de 
tumes, do. que li,. parte deixada a,) impeJ'io! o~Jlhiíos, do. f)'OVCI'llO, da soci?dade in!eirll., 
do podei' CIVlI, ao lmpcrlO das leL;~ o : vem enl auxiliO, para. tlrar a 1l1strucçao elo 

IHa alpuno apaJ'tes.) • 'a'1alimento em que vive; direi: nfio posso 
Os nobres deputados, cOllhccodúl"e;:; do di- ! crfn' que os afrente·s a.dministrativos provin

reito romano,· conhecedores das doutrinas I ciacs, de natureza menos importante, possão 
de Suvign'y (~ de outro8, devem saher que faze!' nquillo que o governo geqtl e os m3-
o direito romano, na sua ultima pIlaRe, con- . g'ist1l'ados independentes, garantidos por um:l 
sagrava, vcn(~l'HçfiO a esta doutrina, tanto i earreira, não tcnhão podido eonscg'llil' o 

. que a esphel'a da lei, comparada eOIn a cs- ! Se a legislação geral não tem podido seI" 
phera dos bon, costumes, em muito dimi- i sufliciente para consogui<' quo todos 08 pais 
nuta, muito :::ccundal'ia. O legislador en-I dêm a Beus :filhoB educação compativcl com 
tendeu qne era melh~)l' tolerar d()w~, tres, j t-iua~ posses; se os' nosso~ juizes de 01'
quatro abusos dc um pai dcsnaturarlo,doque i phi'los niio têm podido conseguir 'lno" os.ta 
levantAr o vóo da familiaás pcsquizaH da. po-I obloiga<.:ao. paterna seja pre~nchida. conve
lida, ús indiserü:õe::. do governo, ús intri- nicnt('.mentc,n~.o possocrcl' que os insp(;cto
p:'a~ locnes, ás pnixõc~ e intpl"rRPc:-< da ;.:::oeie- res de distl'ictos, que OR ~~rentes provincia!:'s 
dade. ., I scjfio m~is f:lizes. 

O leglBwdOl' rümallO entendeu que era rne- i .A ~el' lnelhcaz a ac~:<1O (los, poderes gerae::.:, 
lhor tolerar alguns abusos, quando estes j ha então vicio profuudo na nossa sociedade, 
abusos eriío abcl'l'ngOes da. natureza, verda-! de modo que as nossas leis geraes não podem 
düirüs exyepções, vel'dadeü'aR anomalias,. do: extÍl'pUl'; e, scndo assim, aquillo (iue .hoje 
que SaCl'lqcar a magcgtadc do pài; porque: pl'ütende a lei proyincial c impossivel, é t!~a 
a patel'nHlnde natura! é uma 111ngestade; l.temeridade. ~ .:. 
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S'erüi'em: taM'êi'rctunstltl1C,Í!tS 'uiais impru-j 'o SR, nr, Funn no :-E é sympathiea , 
dente confiar na ncção do tempo, no ])ro- I O sn, AunAKClms :-Apoiado. 
grcsso dos costÍlme~, no critcl'io dtl familia. ! Ü SR. llt:NEVIDES:~ ... ' os nobres depuln

São estas_ e m substancia as ~onsi~e:açües'l dos ~stií'). c,om _o seeulo; aqllcllcs que, im
'lue me leva0 à erc l' que o ')lI'OJ ccto,e Inron- i pugna0 a Ide" nao o estao; mas o seeulo e Te
, tituciona(.. . i yolucionario. OS' cnthus iast.as desta idéa n~o 

Devo aind:. observar que lia decisões do ! vão ao amngo d:t questão. ' 
conselho de estado em abono da minha opi- O ~;,. ,\ORANC HBS :-Hst 7t1.odl<s ' i;,,'cú1<s, 
nião , l'nrmtnndo ineons titneional (\ imposi- I O SiL Jh~~l~VIDES :-A idéa l~ re.volueioha
eão · de pe nas di~cip1illarcg n bem dn obriga- ~ .fio. ' Ba~La compn lsul' a sua ma1'cha historiCtt 
toiieuade do ensin'o.. )~ notem os nobres de- i desde o seGu lo XVI na, EUI'op,,! paI'». que B, 

putados que as dcclsoes do conselho de 08- 1 escola conservadora l'efllCta C meça >1S conse
tado siío mais latas do que :t minha idéa, i quencifls (la nrlopção uos priueil'ios flllld a,-

Ha uma consulta d~ conselho de estauo, i rne?taes em que ~') Jil'rna a t,lIeOJ'ia da obriga
dE} 12 de Marco de 1860, que IH'ovocol1 uma.; tonedadc do ensino! , 
resolucão, creio que de Maio de lHíJl, o o: E' rUI") qu~ 08 nobres deputados eDCOU
aviso·circular de .1unho do mesmo 'anno. j trem H:;t.d rlto T'eVOlllcionariG que não seja 

O conselho de estado, npl'eci~ndo uma lei : ~t;~tar ; t) ;in obdg'at() rf~da.de do ensina ; ti ' 
da provín cia , do ' Arnazonn:=l, fnlrninon·a de ' raro Rt"! €llContrar um socitl·llsta o um (~om
incon~titucion:ll, c exp l'essamente negou ás Iflu nhta q ue n~ o ~t'jfi. sectario da mesma 
n~l'iCmb Jf>Hs " pl~oyjnciae9 a faculd~cle de im- t Idé'l ! ; 
porem penas disciplínn"cs , O SI'. viscoudc de ' Conf,,.so '1'1 C hR espiriiod muito) sensato, . 
Urugull'y não aceita fi dout.l'ina. elo con·Cl ho ComI) C\qJ~la, flUI~; é U !D p.F:pij'ito eeJectico, Ó 
de · e~tado e segue e!=;ta opini~o média., tine eu IHI' cio~ meo5; Inf~str'c S t 11m dos uHcriptureti 
adopto. O RI', visconde de V l'uguny diz que qun V(~i')(!rü ú ún d<! atlrendi a~ idéi18 phi!t)· 
as assem bl6n$;" !)l'ovinciacs podem i m pôr l)enRs li) ph i ~ ~ 'it t) hi :.tk,r ic!\.~ (I no tt!n ho ; co n fesliu f 
di~ciplinares nos sell~ pl'Ore~~ol'es, ao~ sens <l igo, qun Cvll~in, ltoss i e olltroí$ liuaraeti 
empl'egndos, mn~ nf"LO ft t erCCII'OR. - praticas, prudente8: e seDsatOf!; confesso qu ,~ 

E"a n ossa hypo these , No p,'ojecto se im- [hthie, um dos meml);'(,. Inili. i/lustrado" 
põe penas aos 'pais, tut.ores e curndol'cs, que da lts.eemilléa franceza 8.ctual e cGDsel'vador 
não' são empre,!lados pt'ovincirWf.:, 0, porta.nto, I mui',t) rrflect ido, professÃ:o a obrigatoried ade 
não estão sujeitos ao r egi men provincial, n do on~ino. ' 
este regimcn que n ós fazemos a bem da Hsca~ p(lr fcon~f~q \ltlllUia. póde'B~ ser sec1arid dn 
lisa cão do ensino. . .' obrig,'f\t(lrir,dadt~ dn f'msinlJ, sem se ser l"tH'ülu·-

Eu disse que duvidava da legit.imidade don- cioo'"r;o, sociolista «u communi,ta, ' 
trinariaqnanto á oprigatoriedade do ensino. :.\I() !? e:1 qnero qUI~ os uobres c1ep\lt~Hj o~ 
Neste pontodcclfLl'o que os nobl'es deputados me cHmprehcndr-o; e insisto nesta ponto~ 
IDe poderão faz(1l' muthtl' de opiniã.o com fa .. porquo I:Nn fi imprensa que me tem (;orn~ 
eilirladc. batido t1 ridiculnrió"do, àesde que IDe collo · 

Sem oll'en8a nos meu~collegas, sou um dos I (l';ei aqui o Rnno pass:tdc , impu gn and o esta 
clue, ]la nnlitos annos, votã.o particnl.ar 8y11).- idéa, nem a. impr'en ,;;:\ , diglJ. faz ju ~tl ~a ás 
pathia C c()n~lderação ao talento c IlIustra- lI!inhn s intenções p. "'. willhn.s idé il'; e m t'S' 
0ão do !luto I' deste projccto, o s r. dl', Ro- 1110 alguos ;10 weU3 "olleg.~ F"rece que não 
drignes Alves. , me co:npreheoderão, acreditando que eu O ~ 

O seu t.alento unlha.ntc, ~mstentando l.una taXR.va f ! \) revolucio'i ar ios. ~o c) all st.as H 

causa. sympat.hica, uma c~usa do. seculo, ha communistn!-l pelo facto de profes:iUrCbI esta 
de produzir luminosos,arg-urr: entos que tal- idl-•. 
vez me convençã.o , NfiO 't :V(', nem podia ter semelhante j[lt e u~ 

O SI" H .. ALVES :-Não tenho esm pl'cten- cri», EIl 'lI)e riss o que q"iz 1I,sig".laT r ,lI 
são. Acho impossivel. ' quo, desconfio da idé., pela sua marcha hi,,'-

O SR.. Bb::\ EVIOF.S: - Fallo' com sÍl'leel'i- torica e ~t1q s r3izes doutrinsrif!E. 
chule. na Ht-;~:iritos que a a,doptfío sem gerem rü-

J~n mesmo, em vista da eelCllma. da im- Volllcion:tl'i o::o-. ~ocialit~ta~ e communi:;t:I H: 
pl'ensahbcral,constnnteme ntc levantada con- Il1RS {) bf-\T:deirCl, 6 t::~.:o!enei;! dI) eodigo dp- t.o:!·! 
tra. os · impugn~dol'es da obrigat.oriedade do o "cvolucion:ni() , det'ld(·o ~:<;cjaligt'~, de to',-! ') 
ensino, tenho lido o qu e se tem escript.a pró ° c'om iJ'l Un;,;ta. , 
c contra. A causa da. obl'igatoricdadcdo en- O SR. H. ,·\Lvg~ : ~- · E t ':: :! ; trin1f' llh:.t do 
s1 no 'é sednctora, os scu~ defensores são do- ql.p,~ i 11 (1 ft. tlnílo !otp:ru ~ 
tados de, muito talento, de urna Ii,nl(u?gem I (Ha Oltt;'O$ apt .... /rs. ) . . 
brilhante, e podem arrastar os espll'ltos que O SU. BEt'I!VIDF." :-La, i:l, e;, arc i , 
porventura náo :ln .. ão ~ua~ idéas com o m~~', ~;u ape, :,}3~ q ucre. pou .le rar q :,HJ t;~ trt cojn ·· 
t;hanismo geral do direito c }t ,s.Yrnctria da, cidencia 1~~Hjg'n ::i a:.ln. II.W fa z deseonfiar; C 
legislação gera.1. A's vezes quasi tenho s ido as minhr:s J e:5CG !lfi (H1Ç \i ~ tornão·~::.f!. rnf\j~ 
".TI'ebatnclo pelu "olTente do p~og:'esso, I p:of~n<l." quando, ,Ien <.lo II rooi,go d. A$~"-
. A .causa. do ell5:1no obrrgato1'l.o e. a caHsa do ! C'la('w) l1?, te1'1Uf.,~W1l~t . q \! e.H g I til e !'e vo} l1C~ v- ,/ 
l'iceulo . .'. :.' pa a E.uropa lnt;)!nt, "'t~Jo que e IUD.ll ri" I 
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jdé~" • da seu programma o endno obriga- . ve! que Talleyr8Dd 8e intipiras8e etn BellEi es-
tor.o . Cri ptoo. , ' 

Rn. portanto. que tenho medo i • .inter· Por cODHeguinte',aquelle9 quo hojo ostre-, 
nacional neste :p.iz e n. Ameria.; 011 que, mecem de receio pela perturbaçlio da fomi
amuora tenha H.~pirBçrs98 libeflt68 8 creia lill nio ~rio Yísionllrio9; nem petfAirnillhA, 
mesmo que o B,"~il, P"8 saIr <1" 8uapo- como 8e tem "rapa INdo; ' nio .ao tombAm 
si<:ão .ctn.I, careco d,e fuer largas conee.·1 e.pirito. iIlDovador ••• olio apenad o 8cho do. 
fÔ_S '0 eopirito liberal dentro dos seus jue- .entirnonto8 da humanidade desdI) o s.culo 
to. limita0: mos, acreditando que a revolu- XVIII. " 
ção será um~ c" lamidade e,um mal par. esta, Este, ccbo do bo ,n senso dos seculos pu· 
sociedade; acreditando que toda a idéa que I sad09 é um forte argumento em f~vor da 
09 prende k principios fundamenta •• socia· minba opinião. é, velo menos, um grande 6.
li~t.s e communistas <leve ser banida. para cudo contra aquelJes que 8e declari.o contra 
não colloearmo" o espil'ito desta ODeiedad. elIa intolerant "mente. 
no pendor de.sa. ralsas doutrinas, combato A Franç •• que em 1792 resistiu 8 aceita-
o en .. no obrigatorio. çiio do ensino obrigatorio, lIão pôde resi.-

I E-tuIJ.ndo"o desenvolvimento da doutri- tir li forço. terriflea do Rob.pi~rre e nantoo, 
Da da obrigatoriedade do ensino de.de o 8e- 88.duns 6gur'a. ,unguinolentns da revo,lu
cujo XVI, '!luito particul.rmente na França, I çiio fr.ncezal ForAo 09 primeir~8 que tive· 
Os nobres oeputad08 bão de notar que todos rão a glOria de pl.ntar lias IDslltulções 
OH espiritoj:; rev oJu r. ionarios, por tOtlBR 8S ! frftnCAZIlS O eosinoobrig"torin, r.ootra o Qual 
fÓrm.s de , propAgaada, prégRTi." R obriga- • geTlção dOR eeculos XVI, XVIJ e .XVIII 
t o riedadc ,lo eo s .no. o qlle em tOll08 ostem- tinha prote~tado! 
poo encontrou eota idé. de reoistencia no Eis ainda uma causa pela qual cu descon
Ao pi.ito publico e n08 governos b"tituido •. fio do ens ino obrigatorio. A França resistiu 
R enro·me á Frlloç,. ' sempre, o bom senso nacional repellill cons- ' 

Conh eç'j a. obra. de Turgot. um liberal I tantemente, e ainda hoje resiste : só nlio 
milito r espeitovel: foi tlm do. prbpngandis- pôde resi s ti.· :i. intlucneia sinistNt de Rob~
t •• doutrinari a. , e talvez li opinião RutoTl-[piel're e Danton! Mas a França,quese tinha 
".da que IGVHltt,ou a handeira do en"Íno deixado arrastar pela influencia siniRtl'a des· 
ohl'igat,:) ri o na Franç.a nos tempo~ Ulo.der- ses dou~ homens, em 1794: levantou· se em 
nos. D,lt; our'a" d,j TurgQt e de RUll8f1eau massa contra essas idéa~, e a lei foi modifi 
na.!'cerão U$ Il:l.pil'açõss rn:'n;if..,~taàilS na cada. ,Em 17~)5 o prestigio desses vultos r~
França di'pois dn revolução de 1789. ' volucionariosextinguiu-se e a sua ob"acaluu 
O~ liohr e~ deputRdo~ , con hecedorea. da por t errn! 

llietoria fr.nceza u d08 aoones do .eu poder O ensino obrigatol'io, portanto, em 1794 e 
legislativo. lá. "MoDlr.ráõ lHO ' notavel e J795 foi r cvogado na Fr!lnça; só vigoro~1 a 
.uconl e n to , . Ia to ri o d o celebre -r.lIevr'",d. lei um anno. Diversas tentativas foriio fe.tas 

" Este e. tad i8t . e consumm. du político, dahi em diante; mas todns infructiferas ; o 
como relRtol' de uma comm isr. flO da usem- espirito publico , leVAdo pela influ'eneia d l\ 
U' OR f'.Dceza, rt.ndo parecer soore li refor- AJlemanha, agitou-se na I'rança; muitos es
mil dll instr .. eçllo primaria, em quo.e Vr\>- piritos , aliás ilIus trados , em vista do atrazo 
p"nha a lei Goensinoobrigntorio. Aupponho da instrucçito publica , sobretudo nos cal1,l
que em 1792, J,>claroll que o ensinu obrigo- pus, c cons iderando que este atrazo procedIa, 
t ori o e ra 11m 3 somen!e nociva ~ l ie "A atira- da falta do ens ino obrig'atorio , pendillo par .. , 
va n o ~ejo ela ·!-"oc i ed ll d~; que era uma eX',r· aceitaI- a~ idéas de ,Frederico da Prussia,9:ue 
hit.neia das f ll Ilcçú e. do E_tado: que era desde 1763 tinha estabelecido 1I0' S01l pa.z o 

' (notem) um attenta 'lo 11o patrio poder. ensino,obrigatorio, que mais ta,rde foi so e~-
Foi o primeiro ""pirito q"" considerou a tendendo por toda 8 Allemanha. 

questão> soh es te • • pacto, apreRentando um O celebre Guizot, o chefe ela escola conser
trabalho doutrinai, '11Ia pouco tem .ido aug- vadora, que professava, ministro da instrue
mentado pelos espiritos posteriores. cão pubhca na Franca, fez fl'cnte a esta p"o," 

Vêm. pois. os nobres depuhdos que já em j,aganda em 1833; résistiu á opinião dos in-
1792 o celebro. T.lleyranu, quando S8 quiz novadores que bebilio suas Ílwpirações naAI
plilntar o en .ino obflg~torio na França, di- lemanha . A seu grande talento, ti sua gran· 
zi .. que e" lima "emente n ociva que aeati- de illustra\,ão, á sua forte dialectica deve-se 
rava no sa io d •• o~ ie~ad., ~,qUd era' um al- "derrota uo en sino obrigatorio então. 
tentado ao patrio poder, elemento de ordem, Portanto, t emos a autoridade deste celebre 
bsoe da mor.lid.~ e publica! ministro, uma das iIIustraüões mais notaveis 

Condoreet, um dos espirito. mais celebres daquella sociedade, um dÔR politicos mai" 
d o sBculo XVJIJ , e que Mio pód • • <:r taxado celebres (; o chefc d o partido conservador, 
de ignor"ilto , porq1l e Ó um rlU" pliilo.ophoR uma das glorias ainda da<]u eIle paiz. 
IDais not.' cis dI) 'historia da humanidade, Guizot; ,crn 18ll3;na sua reforma ' da ins
tombem impugnou a obrigatoriedade do eD- trucção p ublica, repelliu o ensino obrigatú
sino. cnllsioe rRllolu·o como um attentado á rio. Em 1847, sendo ministro " da, instrucçào 
pa~ da família , ao palrio poder, sendo possi· publica o eelebreSalvandy,tambmn o en8in~ .. 
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obrigatorio foi r~ellido eM sua reforma. O ensino úbrigatorio não tem podido p~
"Veio a republicã:franceza (notem os nobres netrar na Franca, t.em encontrado resIstenCl9 
deputados): durante o tempo úo Imperio na Belgica; não· tem sido adoptad'O nos 0811-
[,'ancez, durante'o tempo do governo 00nsti- tões catholicos c conservadores da Suiss:!, 
tucional e parlamentar, ·todas as tentativ'ls nem em muitos Estados dos Estados-Unidos 
dos sectarios do ensino obrigatol'Ío for1ío in- da America do Norte. 
fructifcl'as, forão impotentes, farão inefflca- Os sectarios do ensino obrigatorio argu
zes; proclamada a republica fl'anceza em mentão sempre com a Suissa e com os Esta-
181~, de novo surgiu a pl'opaganda! Eis por- dos-Unidos. Mas, na Suissa, só quatro ean
que eu digo c considero revolllcionario o eu- tões abraçarão a idéa, A vel'dade é que no, 
sino obrigntorio. Estados-Unidos c na·Suissa, além dos catho-

Veio a republica em 1848; o minist,'o Car- Iicos e conservadores, ha Iiberaes modcrado" 
nôt procurou plantar o ensino obl'igatoJ"io: que rejeitão a'idéa. 
não conseguiu. O SR, R, ALVES: - Nos mais impOl'tantco . 
. Em 1864, governal~d? a ~'ran({a o impc"il- O SR. BENgVIDES; - Por consequencia, até 
dor Napole1ío lII, o minIstro DUI'U, procurou está adoptado pela minoria da Suissa; 110" 
plantar a obrigatol'Íedade do ensillO : não o Estados-Unidos não está em todos 08 Esta
conseguiu; a opmiao publica resiBtiu, tanto dos, 
que a Idéa morrell. Eu, pois, cont,:aponho a esses' paizes, em 

.Julio Simon, Qm 1868, procurou I'Mlizar a que se tem adoptado o ensinQ obri!J'atorio, a 
idéa: oJ1ereceu um projecto, mas não foi Belgiea, a Franca, grande parte da Suissa, 
feliz. muitos dos Estaaos-Unidos, etc.: logo, não é 

Agora, na Franca actllal, sendo ministro um principio universal; logo, não é urna ins
da illstrucção pub1ica, elle trata efficazmente tituicão tão evidente, tão isenta de defeitos 
de levar ávante esta idéa; ma. tem levantada que tenha sido adoptada sem resistencia pela 
contra si uma cruzada de talentos, que não eonscicnch gemI da humanidade; acho' que 
se póde considerar secundario.', á testa da i3 um argumento muito fOl'te a resistcncia 
'1ual 8e acha o venel'ando Dupanloup,. que a Franco. tem feito desde o seculo XVI, 

Por esta cxpo~iç"o tle faetos, vê-se 'Iue eu pois que a primeira tentativa que apparecell 
posso dizer qne a idéa na Franca tem sido em Fran\,a a favor do eosino obrigatorio teve 
sempre uma tentativa tios I'cviíluciol1fll'ios. ,lugar eu} 1560, Até hoje existe essa grande 
E se estudarmos quem é Julio fliIi101l, "pc- resistcncil1 tia Franc't em aceitar a idéa; pro
ZaJ' de ser U'U espll'ito muito ilIllst,'ado, ÚII1 va de que cHa temem si grandes defeitos, 
grande talento, veremo'''jue ., llm socialista! grandes inconvenientcs e pCl'igos sociaes, 
Lêde aA suas obras, sobretudo neonornicas ; é 01'a, se n1nm pab,~ de uma civilisacão velha; 
sodalista encapotado, m,\scamdo depois se n'um paiz de uma, civihsação adiantada; 
que vestiu a !"tI'da de minist,·o de c,tado da se n'um Jl"iz onde n[.o ha difficuldades de corn
actualrcpublica f1'allceza, municaçiío, onde a populotção está conden-

Eu, p.ol'tanto, como eonscrv,tdor, desconfio sada, ondc a instrucção se facilita por toda a. 
,la idéa, porque no ~cu lJistOl"ICO, sobretudo parte. !la reluctancia na adopção deste sys
na França, vejo-a sempre ,fnlgnrn!' nR ban- tema; nÚH, que vivemos em um paiz novo, 
deira dos revolucion,U'ios,. . ! que não tem idéas assentadas em cousa ne-

O SR, li. ALVES: -Peço a l!al"vr~l I uh.urna, onde )azem latentes gr;tndlls. ma-
O SU. B8~EVlDRS: - A. obngat(Jl'1ed"de (lo I Chlll'IS exploslv'tS, que I'ebentaraõ bOJe Oll 

ensino, graças á iniciativa de Fi'edCl'jeD da amanhã., aman,tes da ordem, devemos re
Prnssia no "eculo XVIII,plantada na Prnssin, flcctir profundamente na entrega desta ma
lai progl'essivamente e"teriClcudo-sc péla AI- china"revolucionRria, chamada-ensino obri-
lemanha c passou 11 diversos Estados da Eu- gatorio. . 
ro~a, .' l?ito este historico do eotado .ls. opi-

.311 sei que o ensino olJrigatorio está adop- niõ.a tio mundo civili.ado sobl's a materia ; 
tarlo pela Allemanha; sei que está adoptado feito este histori"o que justifica os meu. 
n~, Aust1'in., Suecia, Noruega, Dinamarca, receios para ndopçã'1 deste ect? ; feito 
Hollanda,' Portugal, Hespanha, Tllrquia, este historico qu', Justifica a pel~a que 
Italia, Inglaterra, em p'lI·te da Suiss". c eu tenho de que e_ta irléa póde ser uma oe
em parte dos ~~stados-TJllidos da AmcriCIl; 'I menta revolucionaria, "'Jcialista e commu
a parte catholica e cOJlservadol'R na Sui8sn nistn, 8tirada iCJper'lept.ivelmente. nos nos~ 
não aceita a idéa. 60S t(J~t!liJle:;;:. embiõra. rBtn intenção, sem· 

Os nobres deputados, que t:onbf'.cern a ma-. esta vist". pllos "e,,. autores, p'm"oentrar . 
t.eri~, bão de tCI' lido os trabalhos de H)"p- i oa que.tiJo d~ legit.HDidud" da "lé •. 
p~all,. "obw a in,tmcr,ito publica, "d,' . .Julio i Os lIob,..!" depula :G', melhor do que eu, 
:::hmon, a respeito, da escola; bao de te:' 1:<10 sabem qiW I) eAt,H1;' tem fIlDCÇ{j,_!S necessa ... 
os tl'abalhos de Lnvehve, qU8 ti um dt}8 es·· rias e fH~ult"tiva<;c. fun(,·.~Õ68 directorias 13 
"r~ptor"s contemporaneos que mais têm es- coarctn'l!.E, Os Ilobr,,. deputado" ,'.bem me
j~npto a respeito~ as~irn como os.esel'ipt.os de lhor do ~ue eu .qlW ~i~ fll~cçõe8 directoria~ e 
Duruye Lelort,dosqu.,," dcr/llll eRb,g "on- facultatIvas BaO vanaVOle. shgllndo 8S C1r
Aldel'ações historiea., .c'.lmstllneiIlQ da cnda sociedade, segundo (J 
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grão de s"ua civiJisaçfio; DHUl os nobres ~ifl' \ Sa os nobreR deputados Irle disserem t.plP.. · 
putad08 .~bem· ql!' •• q',eIla" funcçõe •• · ch., • • endó a ignorancia um mal. sendo a eau •• 
mA.dn~ Dece~t\R'riA!o! e cOl1rctivB~, e~RendReR do I da miseriR. ,ando f\ caURR do cl'lme t ro~o (I 

EBh:do, '~à{) perenne~, p.complluhão o Est:Hio I E~tado. lHHfl impedir a pratic,a ~() crime. 
em quaJqllel' soc,ip,dnde... . I obrig:lr á iostrucção, CIl Jhe~ dlrf.'! : a VOS~f\ 

Con-id{::8do o Eshl:!O em Fua eS':fencio em i doutrina f l;lO r de~t~ ~6cul t}; a vn~"a dO'I· 
Bua nalur',!2Jl constítutiVR. ell/A r.ão· 'tem I trinn é de diH~ittl publica dA irlarle média, 
senão funcçôeR eoarctiv:l5=, funcçOrs ))eces~a· i d'lqllel:e~ Aeeul,')ç em que os Eo;tRdos ju)ga .. · 
riAS; é o direito orguni~adn para- fl:pelJir a I vtlh-~e com ô.ireH,o·de jfllpôr as (~rl\nç:r.9. cI~ 
fraude e violenci:\ ; é n jl1stiçJL - orgllni~adft, ! impur';\ virtude, de impôr 9. cODJõ.cienCll\! R 
em Ilrnn palavrR. c.oD:-egnintemente. eon~i- ; uma restuurnção dn intolernncla e tut~l,,: 
darada» indole rigorosa <lo Estado, e!l, nf", I do" .eculos uorbar".! ' 
tem c~)lnpe~encin 1'HH:\ impOr o ensino, por-! Se 1\ flocicrl:H1e. tem o direito. de impôr .80 
QU"A eF-tá fórR d<l j;ua (~ í-lpher8: ma~-. cOll!Si- i cidadão:) obl'igftçflo de instr~.llr·Re. fi !-!OCIP.
demndo a somma de scus nttribllto< rac\\l- I d.d~ tem () direito de impôr que o h1mcm 
tativo". directores d~ opinião. eu concebo i sej, virtuoso. O., ;>obre" deputado" terão .. 
que em um piliz novo ~o possa. até certo 1 preten~ão de l~~tAbel(l.cer pe~IR~contra OH 
ponto legitimur a doutrilnl do qUI! () Estado i homens q\Je não t'orcmvirtuoso"? 
póclo dirigir 3 io.trucçi\o e dál", ronsido, : S3 não podom impOr penaR para im,pÔr 8 
rando como uma faculd~de transitoria dado ! virtune, porque" virtude é 11m. qu"hrl.~c 
ao Estado até qu'e ~lla civilisaç:lo í:lttinju o rnonll. ().:o nobre~ deputltdo~ nã.)llode:'H~ 
InKior gráo de proMpcridttIJc, cessando est8 iOlpõr poenn.!-l PRI':\ obrigAr á instrucçàn. ~o · 
aHribniçào provi.ori" logo que sell estado ,i porque ~ in.t.rncçiio sej" 11m ' clAmento de 
oocial "ejn mais perfeito e confie na dliencin ornern. morol. . . 
e energia d e'" Jib~} rdade indíviduul e da atleo- Tudo QUA diz resp p. tto á. ·pP.rfeiç»o IJI) indi· 
ciaçl10 dos individuos e dos· cepitM<. viol"o pert.ercp. lije'phrlrll o. perMnP.lidol~e. 

O. o.chrio. da doutrina que "1\ combAt.o pert.ence á "\Ia liberdade: é clle," unico r~s
podem ~e collocar nest~ .p.?nto-;-«(O go~erno I pon~8vel l~el1ls ~~n$i cOn~~rl?e~Cla~ : .. " ACCle- ' 
no Brasd deve dar e dIrigIr n Hlstru('üfiO no I dnoe de,ve lmperllr Qlle o lodlVlduo DAO tenh<1 
estado RetuR!.» .. l meios de ~e jn~t.Tujr. frRoQi'\enr R jn~truc-

NJ primeirlJ ponto, absolutamel.',te não i ção n todo~, abrir e~pflÇO á livro-concurren· 
podem defendar o projecto, sustent,,,,,do que I ci. do ensino dos cRpoze., i08\lgnrar "scol •• 
possa .sor um Rt~ributo perman('nte e neco~.1 pOI' toda n pnrte, porque, então,{l cirJadão.que 
Bario do E"todo a rJire(~ç;'If) da inAtruc<.;ãoJ, sua \ é ignorante nf~l se instrue. porque niío quer. 
dj~trlbuiç, o social (j ~lla obri.gatoriedade, . o nr.f<~e ('~~o tf!nJ;1 T03!ipCnsahilidadc de ~l1a 

MfH~. ~' e podelil collocnT-se nestp. Vnft:no, igonornncifi. O EFltl1do deve cJaT in!itrlll"ção. 
pSTR. justiticart' m a f;~CllldlldH tranHi'~orja de de"e abrir fi portA. ' d!\ in~trl1cç~o pnblica A. 

dirigir e dar o Ested::> n instrllcção, nãl) toõos; mR~. não tem direito d" ebrig:\T o in· . 
podem. porém. legitiooar " obrigatoriednd. divlduo R "er •• bio. a .er instruido ~u.nd(l . 
dR inst.roeç:f,o, me~mo tcm~91'8riameutc. eJle nAo Quer. 

Ha t~mbantç03 á ~UR. pl"eten~rl(} , que nfhJ , S~rin muita convenientp. que lúcio A fos.~pm 
permitte ,lhes .occeSFO feliz. os quoc. sub, ! iORtruirloe. nioj?uem o conte-ta: m •• o E~ · 
lDeU"r-el á IlIu~trR,da consiuernção da caRa . taoo HHO tem competenciA. niio tem pOP8:-

O B<tado pôde d irigir a in.tl'J),·çfl" pobli- bilid.de ,l.j obrigar: exorbita de ",a o.tu
ta, póde, f'ôrn f: Cl'l .. s. por U) i!} 0_ dG in~litutu 8 re'l.:t, p.x orbit'l de eUil indo1e. _ 
p~bJicos,c$(ipendi"d o •• ou particulare. sub- S. O Est.do não róde obrigar nioguem fi 

vllDcionado. por olle, quando fi c.p'cidarle "cr virtuoso. por pena". emhor. sójs a vir,' 
dos particuinreA e o espirito da a8~oeiR~ft,'J tnd!';! um bem; se não PÓdA obrignr n ~p,r ins .. 
Ilão forem sufllcientes paro, por si ... t.i,fa, trtiirlo, embora " in8trucç~o Reja. um bem: 
zerem esta neees!õlid l'1 de : por Q UP. hJt. €tA o Estnào obrignr o menor 11 

. M!lF:, dirigir :\ instrurçflo~ e'3talH'd~eer in~· ser instruido ~ , 
tltUto,', !'I;; ig.r o ddadão 11 fl'e~llCntar" Dirão o ;; llobres deputl\dos: ha I]ma Gim" 
88 e~co1H9, r queirA, qtú'r não: isto ~crift i rene!!. na po~icrio: o homem adulti) é ~enhor 
uma "iolfmf:ia feita pelo Estudo, que- os no- ~ do ~f:n qe~tjno. é flfmhIJr da !õl.lW t"ontnde : fi 

broa devutado~ poderão' qualificar de doce, mAnor é 11m infe1i.~, é uma ~ThllQa que nfln 
p :u ~er um constrangimento A op.wdn almH, póde e~tl'lr á mp.rcê (11'. tyl'annil\ de UfO p'1i. 
li. bem da instrllcç~o dos individuof': mRH, dA, e~tupirJ(!z. da pp.Tversidnde e da igorBn· 
f:ont,fll ft vontade. não ~e fa 'lern benHncio~: e cia de RbU ppd; o E~tfldo, protector de todA.): 
o poúer social nao pólio c:lagir S'eu~ suhdit09 I ft~ fr.111ue'la~. vem em' :mxilio da mi,eritl 
,enf~o quando .1109 viol;.o de •• r"" ju ,'idico_, i opprimid. pela eRtllpidez de 11m r.i cu per, 

Oro. o Ind,viduo, qU(~ n:10 procun,. .1 ins-I terRO egoisrno, .. 
trueçito . falta a algum dever jUl'idicó! '10 in'l SeriA, portanto. \1O'J~ !;xcrpçfio a doutrino 
dlv"Juo qne deixa de instrnir-se, ,cDdo ndul- dos nobres depntodos. emborn dcterminada 
to. fal!a ": algum . dever juridico 1 O E.t.do por utilidarle publica; moa nã" seria nm 
póde obrigar o clJadiio a saber lêr P. escre- principio iámai • . 
ver 7~A lo~trucçà () I~ um de.vel' mera!, . ~I(\p, eu direi; aindA como exCepçã(1~ n~o 
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'u"ito " "08.~ doutrina, por~ue a sU,a exo- I gnir e.ta opinião .em !\ar 8oci.li.tncon\"ic· 
eu':-::o . iUipJrtB a pratica de maiores m,,~e~, ! to. ma.,fO:! procecJendo.sa incnutamenta. 
ou que os inconvenientes .que ~ós quereis ' (Cruziío -sediversos ap(I,j·tes.) 
preven ir; porq\le eolá fóra ria fumçilO essen- O SR. Bgl'EVIDES :-·~r. presidente, li hora 
{'inl fi tl);jr(·.tivil oimr(}r o eD~ino bbrigntorio; está adiantadn~ O~ nobre$ dcputRdos hão de 
porque ("t:í fónl. rnc::;mo GP. tõlUftK funcçõ e~ eR~''' '. r c ,~ nlf"d/}~l ..• 
fHeultatiY8~, tCIlll'OfArj)}S to triln ~ jtoriHs. O 8ft : 8CIPIÃO :-~ÓS o ollvimiJ~ com mlli~ 

OH unbres deputndos pormittilo que .eu to pr:tz,' r" com toda 1\ .tter' ,.<i ... (.41'oia-
·ainda lhes r~C t)fdc uma ou serv~ção : .,. dU$, ) 

O E ..: tado gllri\ot~ o dirolto nas d-iv~r~u~ _ O SH. BENEVI DES :-Obrigado. Vau resu· 
U>l cl ÇÕH;,,/;!fHftnte O~ int;erAf.lf:;~~ pnlticula- . rnir a~ tnlllhn.s consitlerHçi),;· •. 
res, 'garanto os into re~~~'1 publieo8. A iu!-> : Sr. p~ e~j(~ tHltc, eu cO!l~ldtHeí li. qtle~tiio 
t,l'ucçf\o primRria du cad:t ~tlh.dito é um di- i deo"ixo cio ponto de vj .. t:\ constitacion~J. 
rei to lJarticulft.l· dellü; l1etldo um direito ! dOlltrin:uio t:t hlstoricn. 
porticnlar del:'n. "fIO 'ptido I! quahdade de i Rest;,.,IlC con.i<ler'ar a ntilidade do pro· 
!llenOi n lter:H a cssenein d~f3 Com~il!; jnridi-! jeeto ; eu re(:onheço que, limIt.:1lla a idéa á~ 

.cas: o Estado tem rellledio .. par». o exercicio ! cldadc~ 11 vil!us. ~c .• no está DO projecto, telil 
do dir !~ito , u~rtlcular. remedios diver~of> da-, men o.1:, i ncunvenlentes do que se fO"lSd e'x-. , 
q~lnll(:1'i que ~il() d9do~ pura o exol'cicio fio ~ ten~iva n t OdP.8 »'S povolJçôes; reconheço 
intiJrcs:I'J pllblic0. O Estaôo oito tem arbi- [ que H r r-stricçào 'COIlI que a id~a foi I\d\Jptn
trio d~ crCRf deli~tns qu~ DfI. l) o ~ão nu sua ! ou I'evé ~ a prudcnci8 d" part.o do~ il!ústres 
p-~!'encia ; O pni que deixa · de in~tilUir seu autorC F- du projectú, e qUE', n~?'IUlentA. de!'S
filho Iii\O comettc um delicto, !:iOf3 11m d6- I te rooue ~e JilJer·t.arão das objecções mais 
ver .m oral. é responH8vel pAra C(lfD Deu~ e ! sérias Que podião Mer levantadas contr.a o 
para com a sua co n s~ iencia : via} :1 um de- i meEmo projectJ , que erão o estAdo Iictua·1 
\"H juridico parf\. Curo seUd filho:", para com ! dn DOSS !) Interior. . . 

. o jui;t, qtl~ garante . o direlt,C) th!;o;:te'i tHho8 1 Eu I::I\fllprC reconhl ~ci que, '''pplicada a 
COr.t:6 0$ Hbn~o~ do patrio podor. Ne~te i idér1 1:1 daRdes o~vjjJ8.~. tem menor somm8. 
C:I.'tIJ. ha as acções .ua ordem prlvar!~l: nfto . d.a inconvenientes do quo Hppljcad~ ao io
póde hH'er. intervenção d. ord"m publico. terior. Nijo quero me arriscar Besta expe
par" gll.rantir IHD dif('.it.i) dfl nlltureza parti t ricnt:Ya., nl'tn abrir brecha para que, no anno 
cutar. . ....! aeg tlintp, ~a estenda a outro!õJ Jugares. 

Or •• o direito do filho, quo quer inst.ruir- 'I' UMA yo~ :- Não quer concorrer para ' 0\ 

.6 eqlle não -recebe n instruc~iio por culpa , explo.ü~ da mnchina. 
'de seu p.i. é um ,Jire;lo de natureza parti-' O su. HF.~gVIDES:- Eu coo<idoro ' como 
eular : eSF-e direito tel.)) ~ua garliutill; () Es·· rnachio:\ e:q,{usiva fi adupção deste proje .. 
t~rh ni"lo pó:le 81 \'ornr is'l'~O em delictJ e im.1 cto, ~ubrctudo. pelo poudor do espirito pu, 
pôr p.nrjidade, Se o E.tado impõüycnali- i blico a:ei~.ndo fi fKizd o utl'in~l da institui
dadtl ; ~3 tran flpõe n orblta da f8mi!.Hl.; ~e ; ç:"lo; na.) o tanto pela IllstltulÇ<lO em IH, mas 
elwi'1-l a !1 Pg! ig en ein tio ., pai á DHturrzo1 do ! é porrp!:1 '1:\0008 plantar na consciencÍIl da 
r.rhne, {) E~~tado, irt e(}ntest.~veJmente, ntaC:1 ,. provi!l{: je qll 'J () ~~tf1do tem obrigt'ção de dar 
a liberdade indivj.jl1ul nn "'tia l!SSenCi)l ; ata~ 'in~true~~;)o hDj ~!. Amanhã dirão que tcmOl-l 
,'3 a ontem da. familia nu seu :..;, :,ntuílrio; ~ obr:gnçao oc 'Je@.t.ir O!'l mi:!nino~ pobrl!s ; de~ 
tll-tt'ca ~ esphcrn do ncção do pat r in poder ; I PO!fot. qtl ~ te n..:O R oori f;:! liçilo de v('~.tjr :\ f)S pais, 
e, por conseguinte, da t.utela {' ou curateBn : I tutOrt~ ::;:, e t(! . E~. t6s principi c; s ~ão todos 50-
é n ~ ~nttentu.(Ío. em UfiA. pn/!;vrn, á pel'60na· cilllj~l tli ~~ . 

Jirl~de cio h lJ l.ncfJ? .; é ul!' nttent.<tdo ú pe~3D: 1 . QtH!rO Inuito .3 i'es pünsnbilidade d09 inrli-
nalldat.18 da f:trndl:\: e um 3ttentndn a. 11-1 VldlJ o'S n do g \) v (~roo per nqllclles nctoH que 
herdade do pai, O ú Hu~rdRde do filho .. , ! ~no da t- n~ O()ltpeten~hl. ~-rR~, vamo~ ti. utj~ 

O SIl. F. ALVk:S:- Por j.;;:.~o, pareCf.,·m~ i Jiclnd e . . 
qde U CllHino obrigatorlO C' uma idóR m:tis. CODcpnh».d.) u projj~eto á c::pitaJ, cidndo:'i 
con~errnrjor8, e \1jlln~ de) interior. não dói:th (1.~4er iocon-

O SR. BENEVIDl!;S :-0 ensino obr:t,:ptorio venicnh.l$ j e1les t"ub!'-lh:,tem. M;~s \o'~ ~ m!,l~ con· 
é 'uma. idéa c. o a8~r"ad ()r8 'ultr((., eliberal1d- sidel'al- I) pflJ 'l prnt'1ca. 
11'(t., . . Se cOllsluerarmos a capita), prllprj~rnentt:l 

O EIL F. ALVES :- . . • l)orqu~ é;). id~1\ da I d i tH, o projecto n~o tem as rHzõefl Jpnda-
ordem. ' mcnt.:lc .... <ia neus ~H-1õIignAtnrioH; porque Da 

O SI<- BENEVIDES ;.--K,tllc" ndü • in.ti- c"pit,,,!' pl'olOl'iamente. ni; ', ha pai que não 
t.uição t'm s", a idú a 00 en~jno ohrig 1, t ol'io ó i dê a ~~CH~ filho :, a in~t.r!1cção que esteja Dft,8 

UIh f'xtremo do )Ibt~ rol ji!o mo, é um. extrnmo I fOrçl\8 (il) s uas pO~3I i ~. Portento, para a co,· 
do con~e rvflf.o r'l~rno ; c o Dnhro dep!lta:to I pitnl. é :nutil o projacto, 
."be q.:o to<lo. csext,remo~ ,8 t ocão, .,~b6 1 O SI<. Lt, AI.v>:s:-A t'omwlssão teve io-
qUE" ,DF! :-t~ ~tnr; I~9 f"!xnggf;rs '.w q d~',;; prtnc~ p lO~ I rormt!.çõ!"~ (·oct,raTl nH.,. . . 
d(l lndlVldunllRmo e. da 'lUtorJlindtj vnO-fó:e l O sn .dl~Ny:; vrlJF.S :-Inlvez o nobre depu
esbarrllr com o~ "~ctnriD" r,ociaU.t.s óiantc ! todo fo,·se informhdo "ubre fi freguezia do 
d~ eowrnuoa ', Já daelarei q~e póde.se, se·; Braz e d, f:lRnta Iphlgenio, porque, nes~"" 
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froguezias, parti! ria populaçlo é agrieola'l buiria com meu voto par" um" divisão dks 
ombora em pequena escal. ; e.t. parte está, horas do trabalho dita criane"s, das horas do 
.iull. d08 mesmos vicios da populaçAo cRtndo: porque uma dlts difl\culdades é estlt : 
J~gricola do centro da provlDcin, embor, em muitos vais não mandão os filhos á escolFl, 
wenor grão. 'C0rn execpção, portanto, dos porque sft,o agl'Írmltorcs.;, e muitas vezes' se!.H; 
locelro~ da~ ff(~gnt'zins do Hrnz e de Sat,ta, filhos R:=i.O o instrumento do seu trabalho. 
lphigeni., é inapplicavel ° constrangimento Ü SR, F, ALVES :-Razão para se !'rearem 
parn C anHioo. ' escolas nocturnas.' . 

Osn, F, ALVES :,-A que.t,ilo dOR limites O SR, BENEVll)l':S :-Mesmo nos <lentros 
é um .. das dltlh'uldade.. I das cidades lia muit.a gcnte pobre que pre-

O SR. R, AI.VF.S :-. A intençào da com- 'cisados filho, "ara as necessidades domes- , 
mis.,\o é aprovolhr o nuelao tia povoaçAo I tieas, mesmo para ensinar-lhes offieios me
d •• c;d.~e.. . ! chnnicos, donde lhc~ provenhn o ncccssltrio 

O 81<. BENEVlD<:S :-A iriéa do nobre c:io- j pn,ra " subsistellcia, OI'R, nestas condições, fi 
putado é obriglr dentro das cidades e vil- impoGiçilo do ensino \'em trazer grandes dir
las; portanto, eomprehende a freguezia ficllldadcR nas relações familiares, 
da Sé, e "arte das do B/'hZ t Consolação e I'· UMA VOZ :--TIu acredito que o meio ~f?ria 
Santa lphigeoi:-l, n c:dnde propriamente abril'mos cf;co}as noctllrnn'L 
di ta, , (H a o "t,'os apa,.tes ,'; 

Cir('unlór,ripto o proj.cto li. "aba. p.>UIOS, ! O Slt, , Bm'EvIVEs :-AS escolas nocturnas 
alle é inutil, porque a parte qivili.ala d. aprovcitRl'líi'i nos adultos que se descuidaril.ó 
CApital nroo deixR d,) mandar 8eU8 filh08 á da instr.l.lcçao dUl'ante sua inf"ncia, 
0ftcoll'l. " ~hts, adopt.emos o s.ysterna f\meriCRIlO 'c in-

O su. U, ALV~' : ,-S6I'ia iUlltil, se fosoe I gle1. sobl'c n di\'isi'io clM horas; estahdcça-se 
só para a copi'.al : lO' • .; para todM os ci- um certo mtmcl'o ,lc hOl'as para o trabalho, 
dadc.i u vill1\s. um certo numero para o recreio e um certo 

O SI" BENE'IDE" :-3e os nobre~ deputa- , numero para. o estudo, O pai tem 4 horas 
dos, mesmo em rel.çito as 'cidades e vUl .. " I pam oceu!,ar ~p u filho nos t.rabalhos domes-
00 interior, Iiloitão a obrigatoriedúde á ci· ' ticos , ou em out.ros mist.eres, c tem 4, horas 
dlL~o propri'f1lcutu dita, a 80mmll dos in· para dar-lhe inst.rucção, ' 
convenientes Jo piojecto !jerâ menor;~ IDfl~, O sn. n. ALYES :-Póctc-sc ~utoríf)& I' o Pl't";
~t~ a applicào à p~rteagricolk f!ns cidsdcs, sident(~ da, proyjncíft a fazer CSSft ~lA.s~ifi· 
terá alguma efficaci fi. cacão. ' 

1\108 o projecto, appíieado a08 cenlrúe pO·, O SU, BgNEVIDI;:~ :-Eu estou dizendo que 
voados das cidade", mesmo do interior, ,j COOpCl'O com meu voto pai';', tudo '1uanto fól' 
ainda inutil. porq"" O" cidudiios que eatão meio lllclirecto de obriga,' os pais a darem 
dentro das ci,inde" .ó deixào de manda? 011- in strllcdi" "~'.lt1 5 filhos: o meio indir~cto 
.ionr ""li" ~Iho. quando n!lo podem, Por SM;;' este, ' 
cOD.~quencia, o 1)I'ojoCI() não tcu> rnzão de I ' Aindaqu",,,,lf! os nol)l'cs ucput.ndo:.; :ldop
lter, purqul} el'ita Ú ~upprir o do~c'ljdo r-/l ! tetn ~. idén do Gnf.;ino obrigah}ria , me parecl~ 
incnpacidade paterna, . 'I que cst", minha observação poderá con'i!;ir o 

O aR. M. FUHTADO :- B' qu:"','r vencer o rigor de "ua doutrina C obviar aquellas 00-
que a natureza nAo. p6dc:. ,- : jCCt .. ~i,Ci:; que posS:10 leva.ntar algun8 pais, e 

O sr.. AURANCHE~:- Então t,dtO !la vio- obice~:úe~ solida;;; , porque a ncce::;sidadc é. 
ltmciJi fiO pRtrio podrr. - ~ , militas vezes superior i"lei. ... 

O sn.. Br':NgVlJH~~ : - Creio. pJh" qu~~ ti : A hOrft está adiantada; eu poderia dize:
projeclO não tero ,,",.. utilidade. Repito quo \ mIl" alguma con, n; porém est01\ cançndo 
08 i ncol~~eoicnte~ 8àn m~iorHs lio que qUJtI-1 e t~O mes '!l0 temp,o fatiga.ndo meu~ collegas 
quer utlltda,lo que porvontllm delle PU""" 1 ('Uf.!) ,('potados), I:'e po,' Rcaso pudel' tomar 
reB1IItt\r; rt~pito que, r.PI' 7.ltr dI'.' 1n,la~ ns . parte H<t 21l di.Hctls ,~i1o, ahi farei ftl~i::. algu-
medidas prudente~ de quu 11 cotnmi~~ílo ' tnag consickrHç0es . I . 

,'~ercot1 o ~vjecto, 8 ourigtt tcried.Ade do p.n- V.oto co.ntra o project,o, na, parte relativ~ :í 
Aino t.em ~la6 8grtlrR~. hl .. de ()t1t~re\~.Gl' suas Obl'luoatorledade do enSIno, Quanto ao malS, 
<litficulol"o"", porq ue v.i pert.urbar'" ra,,"; - : aceit'o-o, sobrotudo no tocante ao estabele
Ji". Eu Acho i~to milHo séril.l. ! Cimento d~" cseola normal; acho-a uma ne-

O SR. R. Al.n:s :-E é reclamada por flU,,"i I cessld"de palpit.nnte da provincia, ' 
toda a provinda! O pl'ojC(!to e!~tá muito bem elaboi'ado. A 

O SR. SCIP1ÃO :-SÓ a. camal'U de S .. Joi1o ; re ~peito d~) outras medidas secundBrias~ te-
, ela Boa·Vü.;tn reclamou. i nllO algumH~ per!'nCnftF; objecções n fnZf~r, e 

O SR, R, Ar.\'ES :-s" , e quizel:' póde-i;c : 1Iilo duvidarei tra,nsigir em relação a ell" •• 
apresentar repre?entaç1íes de '1uasl todas fi, : sc tivesse a fortuna dc vür os Ilobre. dcputa
municipalidades. ' i dos transigirem em relação" obrigat.oriedade 

O SR. BE)i"EVIDF.S :-Para mim, a. caw·m. do 1 do ensino. i 

atrazo da instruccão publica nito es~" nu , (Milito bem.! 'in"i!o bem !j 
falta dn obrigatorledade do ensino, Creio : A discussiio fie,a adiada pelp, hora. 
que muito podem os costumes: Eu .contt'i. : O' SII: PRIlSIDIlN'I'E marclI a ~rdeDl do dia 
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seguinte, e levanta a sessão 
20 minutos da tarde. 

ás 3 horas e I g-y-mirim, pasSé a p8rtencer 80 de Campi
nas.-A' cowwis.ó\o de·estatistica. 

! . ORDEM DO DIA 
~:I' Sessão orllinari:\ 

AO,., 12 DE MARCO DE 1873 , 
Presidencia do sr. vigario Scipião , 

SU;nL\l~n.-ExPEDIENTE. - OIWE,I De' -lHA.-PofõltllraR de diVersas camarH~.-
])lvIH\!oIdeu.r,·~y (!n~ (~t'IIZe~,- It'qlleri
In p n tO. - Observaç(Jes d',S srs. C,,,.rêa, L. 
Si17m'io, F. Alves, P. E!!ydio e Celidolti". 
-VHfI·ta d~ t~~rrHlh) rn'lni ·1r'd.-DI\l:"'~U~ .• 
-Discursos d"s s,·s. Llf. Fu,·tado, F.Alves. 
Benevides e, Zef'erino. 
A',. 11 hor." d" manhA, feita" chamada, 

nchtlO .. se presentes O~ sr~. Scipiiio, Vull:.\dfto, 
L. R!lv·erlO. A. e Silvrl. Celid{luio. Frf!ire, 
P. E"yriio, M. da S,lva, Leonel, r. Alve., 
R. P .wun, Zloferirw, U. C~ntra, R. Alves, 
M. Affun"o, AbrHncllt's. BiCtldo, L. ErDt'S
to.' L. Alve_, Leitão, Conê_ p Ara;ljo R. 
Filho: taltandu sem p"rticipa~ão o. lIlai, 
sen hores. 

a ses~H.o. 
e approvada a acta ,da antece· 

i 
POSTURAS , 

S.o npprovadas elu la rti.cn .. 1ío 8S de 
n. 15 d. P,edade, D. :J:J (codigo) da Mpit.l, 
n. 30 de Cunh:-t; em 2a ns dR n~. 35 de S.' 
SebH,tiiio da Ela-Vist', n. 16 do Cruzeiro, 
n. 6 de CHmpmft., 'no 2 da P"nl •• d" ~logy
mirim, n. 10 de S. Jo~e dos Carnpo~; e em 
311 "8 de n. 1 de Arêas e-". 18 dH 11'r~nca. 

AJeql1erimento do sr. LUIZ Alve~, é dis
pen.;':'Hlo o intt~rfl.ticio em favor dag de S.Se-
bl-H;.tiflO dH. B)~·ViMta. . 

Entriin em 2' diBCtlS>1iO a. lIe n. 31 de 
Mo!!y d,," Crnze., I 

1<.' »poiada, e entra cODj unctamente em 
discussão, a seguinte 

EMENDA 
« No art. 9. O_A b"ft-,e e_te § : 
§ DlJieo. A cab!"fI. durante a Iachtcão, 

"lla e ~UR9 crias con~tituem um inrlividuo 
P""II O e!fdto da tribntnção.- C,m·êa .• 

O SR. ABRANCH&8 fundamenta e olfdrece o 
,eguintc 

Abre-se 
E' lida 

den te. 
O SR. l° 

REQUERIMENTO 
SECH.'T.\RJ() lê o seguinte 1« Req\lCiro que est". art'go. de po.tnra. 

EXPEDIENTE .ejãJ devolvidus á camar.' re.peetiva para 
. OFFICIO ~prp,m a!';s;:ignado8 convenientemente. -

D. ""mora o. c'pitHl, proVondo o ang- Ab,·anckes." 
mento d" 2008 .obre os ordenados, do rei;-, E' "puiadO e posto em di.cus.flo. 
pectivp Fortello e do 8(~ministrHdordo ce- E9 sr. Uuri·e:l :-N1lo por.:::o:o dar o meu 
mitfHio.-:-A' commissão· àe contas e orça- voto 1\0 n~que~irnento apre";:f:'ntado pelo no· 
mentos. ure deputado rCRidente em GuarnlinguHá. 

HEQUERIMENTOS i Deu-lhe origem o fneto 00 hnVf'T fi 8s"{~m-
Um do engpnhe1ro ~Ju~é Parfirio df> Limn, bleR em ~PRsilj) ~ntp.rior Approvadn po~turn~~ 

apresontando n18is lltn documento á petlç~o i de l\I()~y d!i8 Crnzl"s, ernbQra o omeio de re· 
quo dirigiu 8 f:Rta a'!'~f'mhléa, pedindo apt: .. 1 me"l';8 não e~tiVef'Se aS8Jg'nlHfo por toda 8. 

sentadorht.-A' ccmrnil'l~ão de f'iZAoda. I cam».ra, e fept~llido ar;; de Jundi'ihy, que, 
O"tro do brcharel Alfr"do Silveira dA I ,egiln(o dizem os nubres deputadus, esta

MoltR, pedindo privilegio pOf'50 anno~ para vftoem identicas ('drcum~tJlncifls. 
con~trtlir uma el-'trada de ferfo np: bit.ola e~·: E' tJngl~no (-'·ffi qlle o~ nuhre!'! deputarios 
tre ta. da cidade de S .• João do Rio-Claro á i lablHão ; 08 artigoR OA pOSltllras dn cromara 
vi;l. de S. C.r1o') do Plnhal.-A' comltli.- i ,r.unlcipHl de Iv!"Vy das Cruzes furão USSlg· 
são de cUnl-'tltuiç~o e j\lstiç~. . i nncioR pj'/a (':;HH"ra. 

Outro rie .JuÃo FirminO Furtadn de M\ln i (Ha alp"ns (partes,) 
done •. pe,Undo privilegio pur 50 Rnnu. para I O St'- COHH1lA : - O anno pa<s?do farão 
eonfltruir llm!l' e~trflda de f'~rto··eHrril. rno.- i en\Yjados á )t!óst~mbié:t O~ u"tigo~ df.) postll· 
\lidA por aniIn8e!'<. ou pGr qu~dqu(~r out.I'U i raS d~Hluell.a CiUDara. compp-tentemente a~ .. 
motnr. da estHção dus Vallin}ú)s á fazenda! ':ig(lndo~: extr~viarão-~e, nflo~ej onde. pra
do falJed·lo harão da Limeira.-:- A' fi8BlDn! vRveI'mente na secr(~t:;,n8 da Rs.~-enjbléf!. 
commifl~ão. i D>.;te~ ilrttgo5. como é de co~tume, fi árão 

Outru de João Pereira Darrift'l~e FAro & por cópif1 no~ livro~ re;;;per.tivo~ !in c~mara ; 
CIIfIlp •• pedindo (~0I1C6!;SHO para ost'Boelece- (~ih mandou tirar urna certid:10 cttl~Sp'~ arti-, 
rflm ne"'t~ c:'Ipital um plano de loterias.-: goo~, e do üfflcio que MS 11compunhou, e re
A' rne!olU1ll cocnllli~:-:ün. i metteu [1 ato~embjé",. ~ p!-lta, con~id,'rArHio o 

Ontro de J~\(~intho Fr"derico l\lor(1ir~\ H Fll'j ! (notivo. attendcu. nllnifi('andn n~~imo rp. .. r , • 
mulher. pr{)f~~~ore~ publicQ!'\ do ba.irro de I querimeh1;o dA ordem no sen~lcio de que fioS 

S. Frnncilôl-cÍ). pedindo qUt·: li 8"'~elllbléH HtB!'o ! po~tur)-).s i"o~)sem Jev(!lvirias aqnella rnuni~ 
mnndA pAgilr ordenado" que forão neg'ad(]~ I c!'pfllidRdc. , 
~ '!o th~soureiro. - A' cornmil'.isfw de fl1- i Vou leI" o officio dfl.. r~me!õl\~a. (Lê.) 
zenda. ' Or,l, ~P- querem mai~ claro, poubao ;1gua. 

Olltro de Jn9<i Gnerle. de S,lUza, pedindo (Risadas,) . 
qUrI slla f!tzr-nrla á. rnlHgem do rio Cflmnn· O SIL CELJnO~IO :-Pelo fReto de vir um~ 
dvcaia, ora pcrkncente ao districto de Mo- certidão do oflldo e das poeturas, segue so 
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qu~ ellR. @olojã" ft"'ignft rl'8 peja e.mRra ~ .a; no P"."tlql1e, qUlIndo Retrata de p~ql1eno 
O SR, CORRÊA :-0 "lUcio fOI BR<lgOR<1" interesse de uma localidadé que não tem a~

p.IIi C-1m~l'H. e IlllUllmelite 8~ pll~'urpo,l. EI~ pirRç~o. porque quer con~el·var .. Re nA. Rua 
0" I rl'g,' ""vi"rlo' por cert.i<lA", (Lé ) , e'phel'a de mode'tia, é isto mesmo estril

E' nOI"."1 quo o h"nrodn m"",bru f.l- nh"vol, lo!\,o Re "llc!\,a q.uc os interesses são 
h~!o'f" ClltltlH o v~n(,ldo! .lá fo u ni1 tlellbe Rimple::;mente locReR. , 
nlç:10 tom ,d"·pc-l» R~~6,I,blelt. f' enirPTnntO! ('orno C!=I.tOH com a palav"a. enbe me mani-

. (I Jldtlle Ijppll t H,do umda quer agora revugt11 1 fCRtará flRl':embléa. um profundopez:tT', como 
.'"". d .. "",,) .• ! . não expe"imentei rle"de que tenho tido as-° SR. AURANCHES :- O nobre deputo.i", sento nestll ca.a já hl\ annos. Refiro-me a 
c· m . v ee 1""'11"0'" da a.-emblc .. , conhe· um aparte que deu o hon ado deput"do do
Ce " 11"--0 regimento, que dIZ que ,'/11 qllhll miciliario cm Nitherohy, prodncin rloltio ~e 
qll.r • i tus-au pódt-." otrerecer requeri-I ,JMeiro, o "r. Fernandes de Olivei,'. \ , 
1D"n'n, I . O nobre deputRdo, discuti do-se fl auto i-

Osu;('onullA:-M."nlio vê onob"ede- s.çãoque pediR acama"ade MogydasCru
pntn I·, qUf" (lt-VH zp!sr o credito da a!oi!'lem zes panl contl'Ahir O emprefiltimo de 2:0008, 
b é,? Pu,. h. trr.,. di." "Ila dPtI uma deci- com sober.nodesprezo rlisse:-«Poisvêm-se 
sóu Cu u n ""nlido, e ha de ftgura dar outro pedir. a e_tn CRSR auto"isRção para um em-
em ~ontr!irio 'f pl'e~hmo de~ta o"'rlem?! J) 

A'<,.rc. <I." [lo,turo. de Junrii.hy n"o h. Com este Rp,,,,te o nobre deputado cXJloz 
p~ri,hHh', porquo o otfieio fOI remP.ttldo Pl8fII i'lvoluntarj}\mente t::tlv~z ao ridiculo uma 
9R~if!nA.tllrH cto~ v.~rend(!re~: ~ómente fUI mnnic·.ipnlid:.1de ref.'lpflitavel, de co~tumeg· 
a",i!!n,,,Ju \leio pres,dente e respectivo .c- amenos e notavel po,' seup .triotismo, do que 
CrpI"rtO, tem dado provaR! 

A ,·.mor" d"cidade em que moro respei· O SR. I.. SILVgRlO :-:'\ess!\ parte o nobre' 
ta ~~ cl1flvpnipn(·ln~ .. ; deputado tem rnzão. 

O ~R. L. SILVEUlO:- Ninguem di,." o '0 SI!. CORRE" o-Se a eamllr. de M0/ry elllS 
co.·trHrio. '. CruzeR pediu autof'isaçilo p'l"a contrahir esse 

O "R_ CORnÊA :-,., se ell. fez ~ .egund. empreRtimo, o foi p"ra slIpprir ulteriores 
fAme..:!'m.1irmtllndo- .. t) á HB~,gn"ttlra dI) pre- deRpp.zas que tem de fa7.er com a consecucão 
sidf-'ote (-' Flecrctario, ft-lJ·o flOr conf.plh'. meu. de uma praça de mercado, cel·ttl de que côm 

Não Rrg'1J1 "".mAro municipal de .fllndia- 2:0008,n[0 pode,'á ohtel-a. (Apoiad 8.j . 
ly ,Ie fHlta de r"speito P"fI' com a repre.cn Felizmente, para n magoa não ser tão in-
t"I'»'~ provin~ifd... tensa, eu não me fichei pl"e!'lente ã Ressi'io: 

O SI!. A n"ANCHF.~ :- Nem eu arglJi 1\ de estava fórada capital; ma., o meu honrado 
M '''y <1., CrOl'."., amigo, magistl'.do em Mog,V das Ct'uzes, 

() sn. CORIIEA :-". mas tenelo ~ ist. ... II.M vingol!" inj IIstiça I (Apoiados) ." 
irrt>fllll"rJdrHle, ente.nc1o que ellB não dI vi· Nenhnm repre~entante da provin<.>ift dpve,-' 
1rnn",iHlf por e~ta uQ~{'mhlent p por i~i'lf) fOI que,' a pfl:I'ticulal'eA, quer a COI'pO!'1JçÕP~, htn ... 
qn'" fiz Ji,qtldl~ rpf]u€rimento. tendpote 6 d(~ ç·,tf exprc~!õ:õps que ~p. prestem ao desdem 
v' l!lçAo do~ Ri'tigos Of~ posturas ú. carnara puhlico. (Muito bt'm !) 
r<" I'o··tivo, (O sr, l.uiz Silve";o pronunciou um discur-

l\! .. i~ 11111~ pn]avrn. e roní"lnírf!i. 80 que não l'eCebemoR.) 
E' e~trnnIH\Vt>J. do pt1rtp Ofl h/JnrRõo m.arn- (O ~r. Ferrpil'a Alvef.:!, idprn ) 

hro q"e levA.llt"" " leuri, (,'i,adas), no'er que (O SI', P.ulo F!\,ydio, idem,) 
eu. 'Vú<;lIC a ce.u;a dR 1(J,,~lid .. Lic onde re-, (O ... ('elidonio irlem.) 
.irl·. t,.. , ' Não havendo ,mais quem peç" a p"tnvr., 

O SH, A B1IANCHI';S :-l'.u advogllel a con- encerro-.e a discussão e é approvado o re-
8" Oli f'fHl-lflJ!a<õ:RO por j;ler a call~a du justiça. querimento. 

O SR. (:OHUÊA ~-E' "'I.~fl ollin~ilo. VENDA Dl!: 'l'ERRENO MUNICIPAL 
O STI, \, ALVRs:- E questao de peque-., ,_, 

DA il"rl glj'~ri,h'l(il-\. hntra. e!fl 2a dISCURsa0 o prO.1ecto n. f8. 
O SI\. COUHl!A:- Não ha irreg,,18rid~dr que autonsa a CamRrR de Brot~s • yender 

8 ], ... 1"., . um~ parte do terreno de, seu patnmomo , ° Rn. ABRANCHF.S:-O noh"erleputarlo re- E ~pOlada e,entl'acODJunctamenteem dls-
sirlente em \lo/?,Y dasCl'llzes rlech\rnque Im, CUSSao a seguinte 

O su, F. ALVES o-Porém que pódc ~eJ'sa- F.MENDA. 
nOtlH,' " Fica l!\,ualmente autorisada a cnmara 
,0 SIl. CORRÊ' :-\ rleopeito, porém, ri. ori- municipal dn cidade de Cunha a vendcl' par

miio rio 1,on,,,,,lo memh"o reoirlente em Gua- te do sen I'ocio" p"rtiCI1\are~, observ'lOdo-se 
rathQ'l1etil, continua.'ri a imitRI-o como ve'·· o rlispo<t.o na lei de l° de Olltubro de 1828.
d'l(lei·'o t.Ypo, O noh"e rlepntadoé" p.larlino Xavier F,'Pire » 
elo nn·'tE·, rn serei O de Mo/?v das Crur-cR_ EncerradA a diocussão, é approvado o pro-
(Risadas,) 1:"rando-se em qualquer cousa do jecto com a emenda. 
nOl'te que e um n Ui me tan!Jere, pa"a loQ'o A requel'Ímellto do sr, Freire é dispensa-
apresenta-~e o nobre deputado em sua defe- do o iatel'sticio. 
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DIVISAS O ,SR. M. FURTADO :-Se 1\ medida vieRRe 
Ent,,~ em 3" di~cuss1i.o /) pl'OjHcto n. 20 e satisfazer intoresses publiCaR, bem; mas, 

emendas offerec.idas em 2', 9u.e Ibm divisas degde que ella não tem em viAt:t senão o in~ 
entre a" p:trochJas de ItapetIOJOl,\':l e S. João teresse propl'Ío do nobre deputado ... 
do Gual·ehy. O sn. F. ALVEs:-Que inte!,eAse posso eu 

Siioapoiadas e entl'ão eonjllnetamenteem ter, quando não sou da Atlbaw? 
discussão as seguintes O sn. M. FURTA[)O :-Se o nobredepntado 

EMENDAS ' fór capaz de dar uma razão plausivel que pos-
" Offel'eço como emenda o projeeto n. 76 sa apadrinhaI' o-{lrojecto n. 62 ... 

deste allno.-"leo1let Ferreira» O SR. F. AI;VES '-Eu a~ darei de modo a 
" A fazenda pertencente a Pedro Ayres dos satisfazel'em o nobre deputado. 

HeiR, ~ituada na fl'él!'uezia da cidade de Cu- O SR. M. FURTADO :-Neste eas(l, deede já 
nha, fica pertencendo, á nova f"'el!'uezin de ,declaro que votarei por elle; mas, "O nã,\ 
Campos-Novos, no meRmo mU'licipio. Paco apresentaI', está entendido que o pt'oject.o (, 
da fi;scmblé" p"ovincial de /:l. Paulo, 12 de Reu proprio, que não houve pedido de nin
Março de 18-:a.-Cdidunio » g-uom e que não otrerece. vantagem alguma 

(1 \ fazenda de d. A nn" 'I'herez'\ Leite fica de ordem publica. 
pe, 'te'leMd" >'0 milllil'ipio de Urag'ln~a.- (,Jl1anto á emenda offcrecirla pelo honrado 
P. "'!I!ldi,/,» ('('lI"g" O,SI·. d[·. l'a1l10 ]':g,l'dio, rle modo al-

i'" 11-111 J .. n\~ .~~rr'a '\'): ~l·. P"(' ~llm p(1I1e!'ei aceitaI-a! po"qnanto, conhece", 
si lentp. 1 p(h-li :1 nahvr'l R"a m'l'lift'~fllJ' 't· n 'fl dl)\' (';llnO ~O\l rhqllella fflzend~l, por lá ter 
a I'(\l.ão pu qu(> te di/> dro vohl' eO'lt'"q 11 p rjl'('- I'~t· do mlli'\!~ VflZP~, ~pi ql1e é' limitl'ophe 
tu n. 6.l, Hp r.~e ]'adq como f~tnPllrla ntl p ('- ("HO o m·t!lÍl·ipo de BI'Hg-R·'tlA.. ~ 
jpct(}n,~-); e·hem a..:..:.im ('ltntl'\IH ('; (,;'1(i'1!pl O:--It F\LVI.; .. :-:á vêqneh!\Tn.zão-t ~ 
p >!ICO oJ'e cc"h pel .. illu,t 'I' dp]ll[tad .. pe!« () SII. M, FlJHT,\IJ): -1<:"t" f>1zendn e~tá 
:iu districto, rt'~id(:'lItp nf'~la cnpiull. _. ultlf'm fhR divi~aR entre H!'ngoançn e Atibaia, 

Voto contl'1\ p~tn fHnt~!lth, ~f·. p·I~.;,:ide!ltf', I'fI!'{'1Il ti pl'Op' ietaria re~jde na A tíbnia. 
po 'queRej positivame Ite qlw ]lo"" ." 'em ai- O 'a, "e ellllJ»z a "Ua I'csidencia na Atib.ia, 
teradas aA diviRa~ (mll'e O~ ml1lJi('ipio~ df:' n ~e n~ ~U:-IS p"opl'ÍedadAs se n.chão neRse 
Bra~ança e S. João Dapti"t" de \ I ibaia, lIã" mllllicipio, para que ,emovel-a para 'lSra
houve rechmação dos povos, Ilem das re8- g'1\"ca? 
pectivas camaraR. . O ':lu. P. EOYDlO :-Ha differenca entre re-

O SR. P. ALVES:-Apoiado. Aidencia e domicilio. ", 
O SR. M. FU"TAIJO: -, .. pelo contrario, OSII.~!. FtJlITAD,):-Vê-"e, pois, que o no· 

temos uma representação, que deve estar n'l bre dep"tado pelo 3" districto não tem co
paRta da commissão de estati.tica, contrnrin nhecimento dn posiçftO topol!'r"phicn dessa 
ás disposicões do p"ojecto ofl'e"e('ido pelos r"zenda, pOIS, do contl"l1'io, não di na qlle "R
nossos collegas, os srs. Ferreira Alves e Ze- sa fazenda (ql1e está no mll'licipio da A tib.h) 
fel'Íno Jorge. . fica na Atibaia: o nobre deputado, po,rtanto, 

Sr. preAidente, tenho em mp.ll podeI' uma roi m,,1 informado, ao ponto de ap"e<enta,'es
carta particular, que explica perfeitamente as ta emer,da, dizendo que a f"zen<1a de d. A n
alterações que se pret.ende fnzer .nas divisas, na Leite ,que pel'tence li Atjbaia) fica perten
qne, ha cem anno", eXistem respeitadas entre eendo a .\ tibaia. 
aqllellas localidades. O SR. P. EOYDIO :-0 nobre (leplltarlo mes-

O SR. F. ALVES :-E' mais uma razaopara mo reconhece qlleesta fazelldaestámais pro-
se fazerem alteracões. xi ma de Bragança. ' 

O SR. M. FURTADO :-81'. presidente, v. exc. O ~It. M. FURTADO :-Sr. presidente, exis-
e nós todos sabemos que Bragança foi sepa- te na pasta, como já disse, uma I'ep"esentnçi\o 
I'ada da \ tibaia. de pal'ticltlareR da A tibaia proteRtando contm 

HIl cem annos que uma Rer1'll, intel'media- esta nova diviMío que se projecta; !I ca"a, 
ria a estas duas localidades, serve de divi- querendo, poderá têl-a, e recollhece"á que é
sa,.. . ella a expressão fiel dos interesses daq lleHa 

O SR. CORReA :-Querem fazer da Atibaia populaçi'io. . 
Uml\ nova Polonia. ' O SI!. F. ALves :-1'u tenho aqui os doeu-

O ~n. M. FvnTADo:-E'verdnde, o mesmo mento"" nffereço-oR ao non"e deputado. 
que fizeri'io com Mog-y dfiR Cruze.. ' (Remette 0$ papeis' a,o orador, que os lê em 

MAS. PT. pre.itlente, S6 Il medida propnot.a pal·le. ) . 
assentasse sobl'e fun'damentos de utilidade, O SR. 111. }<'cllTAno:-E' milito lonll'n esta 
publirll, se a' cam"rM, Ou os pOVOR houves- exposiçi'io, St·. presidente; deixo de continuar 
s'~m-n'a reclamndo, seria eu o primeir'O a a)êr' pOl'que seria Can081' a attenção da as~ 
p!'e~tar o méll aç;~en~o; ma:::, entendendo, Ao sembléa. 
cont"a:'io, qne ~~me!h"nte p'·opo.sição, e!D vez O SR. F. ALVE8 :-E' fastidiosa e improce-
d .. ~"tlsfazer neeBs .. d.,des pnbhca., V'I pre- dente ... 
ju<licar interesses de diversos fazendeiros... O SR. M. FURTADO :_A verdade é o que te-

O SR. F. ALV~S :-Então M divi<as devem I nlto dito ; o nobl'e deputado não é CApaz de 
t.er por fim contentar particu.ares 1 I dar " raz~.(' do 'cn ~ct.o, 3, menos que 
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sejãomotivM que náo queira mffnifestar,ou d~ issembléa; queroàl'gumental' de bon fé. 
que talvez não po,"a fazêl-o. O caso é que es- Os oob,'", deputados sabem que ha lima lei 
bolte,."c'to de divi",. vai cOI·t"r fazendas de provinc;"l autoris:mdo, o g'overno n detel'mi
divel'co8' individuos pelos pnstos. Onl' n.s divisas de todas ''" localidades que os 

Em vi3t" da suceinta exposiçao que venho não tivessem determinados por lei. 
de f~zel·. eqllc, e~ton bem cel'to nCft8:t tomal'Ú O su. lU. FUHTAD0: - Ei~ ahi. 
na devida con~ider'nção, voto contra. o prj)- O SR. l .. •. ALVES: - g..,t·,l. anto!'Í::;ação, como· 
jecto n. 62 otrel'ccído como emenda ao de o são todas as olltra<, foi mllito i:'l'eguln"; 
n.21), Clt ROtl pouco amigo d'l.::;;'antol·i~Hlçõe~ no go .. 
, Tenho concluido. "erno, das delegações do podo,' legishtivo" 

O N", al~~C·~·~·I~·a t-\.I'vps:-Sr. pl'csiden- fiO podei' cxec\ltivo, po"q\lC jlllg"o"n.~ incons
te, no p!'ojecto n. 02, por mim apl'e~entHdo titneionfle~. AR autorisaçúcs, em I'ccira, são' 
á eon<;;idc:'açiio de~tft. nssemblêa., que tJ·atn. de sempre 11m ma!. . 
regularis",' aR divisas ent"c os municipios de O SI<. M. FlJRTA DO: -Isso é ontrn questão. 
B:·aW'IlC'l,!'< . .101\0 ll.ptista da Atib"i" e fl'c- () SIl. F. ALV;:S: -.lá vê n cas" que ns di-
guezia de Campo-L""go, Mio se attende ao vi'a" nrro se acl1;\o determinadas por um 
üilei'e"e' pessoal de quem que!' que seja, c "cto legislativo, e sim por "eto do govcl'no 
sim nnieamcnte ao'intcr'es~e publico. . provincial, em virtude de autol'isaçi'í.o da aR-

FOi'mnlei este p!'ojecto, SI'. preKldente, ~embléa. Di~to I'e~lllta o g'I'Rnde lnco,nve
tendo pOl' baR e perlidos e reehmnções de ci nipnte de nã.o Re acharem e8:;;a~ divisas per-
d.niíoR importantes daquellas locnlirl"des. ! feitamente conhecid,ts do publico,. porque, 

O SR. i\!. FUIlTADO :-Qulles são ellci, 'I i como v. exc. sabe, desde que ellos forão de-
, O sa. F. ALVES :-)1"0 posso estar aqui Im'minadas por um .cto do g'ovcrno, ficar:lo 
apontando nome pOl' nome rlessn.!-; pe~SOH5; nl'chiv::trta~ na~ enmaras mnniciplles reBpe~ 
mas, po,'exemplo, eitarei a familia rcspeita- ctiv~q d',s locolid,"le'; o archivoda~cam"ras 
vai e considerada Barbosa da Clll1ha (ap:;ia- munieipa:>s, principalmente em épocas mais 
dos.\, e ontro:;; muitos dignos cidadão;:;. remota~, tom ~ido sernpl'e um cháo~ nnar-

O SIt. \1 FURTADO :-Conheço muito; são chico; hoje é que vai havendo mais alglfma 
até meus pa.rentes. ,- f'eg-ulal'id:-lde, m'1i~ nlg'llma, ordem ne~,sn. 

OSR. F. A LVEs:-Fot'rnulei; pOi8,.O pl'ojecto g'liarda de papeiq municipnes. Consegnin.tc
por pedidos desscscidadiiOR, c tanto que ro- mente é mllito difllcil, senão impossivel, 
cebi até o ol'iginal das divisas 1'01' elle, re· obter-se o acto do g'ovel'l1O, quo determinOll 
qual'id'lR, como pócle attestaro nosso collega, as divisas entre 13mganç't c Atibrtia, po"quc 
sr. 'Zefe;i no, q Ile esti~, bem ao filCto, disto. _ ti s6 nos arehivos das camal:M q,ue se p~del'i[t 

O SR. 7EFEHlNU :-f'J exacto; as dlY1SaS sao encontrftl-o, e nhI, como J,t du~sc, re1na: a 
rerlamadas. de~ordem, a confn~ão. ' .. 

O SR. F. ALVES :-0 nobre deputarlo, ami- Ei", SI', p,'csidente, n razao primordial" a 
~o dOR n0R~OS fidveJ'f)ftl'ios politicos em Ati ,'nzão pl'incipnl ua apl'esentação deB1.e P"Q
baj", parece que está suppontlo que eu for- jecto de divi",s. Bragança, urna cidade im
mnlPi este p,'ojecto com fins pessoacs ou 1'0- porbnte, e,\beç', de um,\ cumarea, pr'cstes a 
liticoB; mnR está muito e mnito eng'nIlado; fi tel~Um'fl. ,cstl'nda'; de fA:'I'O, entretanto não 
ra"~o que dictou esta medida pOI' mim 'l1p"e- tern 'uo" divisR< determinadas pOI' uma lei 
sentndn, é nma l'flzáo de oroem publica, de pI'ovincial, e Rim por um ficto do g:overno, 
intel'es,e publico de hal'moniacom l'cclnma- que não é'pnblico, que niíoéconheCldo nem 
ções do povo dnquellas localidades, que dc-, da população de Bragança mesmo I. 
sejã.o éstns divisas. O SH. :11. FURT \ no: ,.-,- E', ou não legal o 

O SR. ~I. FUR'I'.\DO :-:\ão apoiado. ~ acto' do g'ovel~no? !~Rta é 'que Ú fi qnest:1.o. 
O SIL F. ALVES :-0 uobr'c deputnclo reCor- O SR. F. ALVES: - O nobre depu,tado, per-

ra ,1 collecçrw de leis provincine~, e nüo lIa de mitt.a-me que lhe di!?ft, ({i-Ele ap:trtes tão 
cneontml' nenhnrtlll,dcte"minando as divisas extempOl'flneos. '. (Risadas,) , 
entre os munidpio,s de 13i'lTg'ança c Atibain. () SI<. :\lo FUllTADO: - '\ilo diga isso. 
Ellcontl'fll'á I'elativamente á Atibah B ('nmpo O SR. F. ALVES: - A minI:;'\. q'lestf.i.o agol'a, 
'Ln"go; mas não entre aquella cidade c BI'a- não é de saber se o gOVel'110 fez bem ou mal, 
g;mçn.. ~c o SOII aeto é legal 011 ni\o; o que digo é 

Diz o nobre deputndo, entre Atiboiae 13r'a- que a demarcação de divisa" 1'0" aeto :do 
l?~lnçq. h~ divism; cel'tas c' determinada~, c1i- governo, não é conveniente, p'1l'qne não é 
v i . as na hll'!les. . . . H m fi dcmal'cnção publica com o,deve !"l~r, para 

O SIl. M. FUIlTADO :-Que ha cem snnos es- toda a popnlação das "espectivM locnltdade •. 
tão l'eRpeitnda.~. R!I fni jniz miinieipal na Atibaia, e só 'co-

O SR. F. ALVES:-,. ,que hn cem nnnos i nhecia elas divi~as pOl' infol'maçõe~ paT'tien
eRtào l'e,~peijadflR. Eu não eontc~;to isto, Rr. II'lT'€s, tendo occftsiàn de ol)s.;cl'var oS'gl'andes 
p:--e<::idente; m,lS qnnl o neto l('gi~lafivo, qltal inconve:lientcs qlle di~so r3suHfi.o. 1 

a lei provincial qlle dote,'minou essas divisaS O SIl. i\I. Ftll<TADO: ~ Ha uma sena que 
entre Br'naRnça e .. \ tih"i,,? I sei've de divisa. 

Estlts d'ivi";,,, 'enhOi'es, farão oeter!Y'inlt-\' .0 SR. F. A I,vES::- 1\,1\ sei perfeitltment:e 
das por um aeto do governo, com autol'lsação disso; mas o que digo e que toda 11 determl-

, 
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nllçl\o de divisas deve ser 'feita e publíoada não o de guerreai-os, quando eu declliro alto 
par lei, o mais que fOI' p''''ivel,para que ,he- e bom som, sob minha palavl'n, que apre"en
guem ao conhecimento do povo'; e o acto do tei este projecto por pedido de muitos cida
gO,verno to"nll-SC >leto menos publico, o povo dão', e pOl'que entendo que elle é de eonve-
não o' conhece, nie~cia publica, 

O SII, M, FUf<TADO:-O nobl'e deputado O SR, Z"Fl~HINO:-Apoiado, 
quel' tiral' as divisas da sena pal'a fazer pas- O SR, F, ALVES: - Olltl'a razão de inte-
sal' por um pasto particllial'! I'esse publicQ, que ha a favor deste p,'ojeeto, 

O SR, F, ALVI!:3: - O nob!'e deputado fana é a seguinte: , 
por infol'm'lçiles ",!snei6", infol'T1l'lções de O Slt. M, FURTADO: -'O nobre deputado 
Interessados; eu seI disto, O nobl'C deputado está muito mal informado a respeito destas 
advog~ intel'esses pl'Ívados. .. diviRnR. 

O SI!, M, FURTAI>": - Nilo apoiado, O SR, V. ALVES: - Nito estou nem bem, 
, O Slt, R~NEVIJ)ES: - Peço a pala V"", nem mal infol'mado; não tenho informação 
O ~m, F, ALV';S:- ,Já neeIal'ei que mel1 'llguma; conheço muito Atibaia, fui "!li 

fim nestnc"s", ap,'e,.entando este projecto, jlliz municipal qllatro annos, e fdlo com co· 
repito, é "ttendcl' ao intere~se publico, at- nhecimento prop,'io do so!o e terrenos limi
tender á commodidade dos povo~ de Rra- trophes cntl'e os Illunicipio~, 
ganç" e Atibain, por elles recl:unada, e nllnca Out,.,. razão: tenho de apresentnr o pro- ... 
satisfazel' intei'esses pe,so"e~ ou politicos! jecto, O territodo da cidade de ,Hibaia tem 
lê que fosse sat.isfazel' intere~"cs politicos, sido ,h!Sfalcado com separações de fazendas 
S", p"esidente? Hoje até O pndirlo advcl'sa-para Ilr.ganç" Nilo quiz trazer fi collecção 
rio ao nosso serve-se dos scntimentos pohticos de leis, maR citarei a~ leis nesse sentido, 
como a"gumento a Reli favor, pl'cvenindo 'l'CtnOS a lei n, U, de 8 de ,Julho de 1867, 
nO~808 arnmos .. mndando para B:'ag"ança a~ fazendas do' ca-

Nilo' tenho, entretflnto, nesta questão se- pitão Salvador Ribeiro de Toledo Sflntos 
nlo o interesse publico, como disse. Ha \Im (hoje propriedade de Joilé Ferraz de Siqueira 
p,'ojecto pelo qual me interesso ve"dadei,'a- Cintca) e dc ,José Antonio dn Silveira, 
mente, P'lI'qlltl ello tende li defes" da mOi'"li- O SR, M, FUilTADO: - A pedido, 
~ltdc publica e fnzend,~ municip>1l; é o "I'~-, ' O SU, V, ALVRS: -, ,a pedido, . 
Jccto de ,:evogação do Imposto de caplt>1çaO O nob,'c deputado conUnúa a dar apartes 
n'l Atlball~,., i sem 1'9zão de ser .. , (Risadas,) 

~r, l!rcsldente, es~e Iml?osto que se ~obr~ O sn, M, FURTADO: _ E' com razão, : 
ate hOJe na Atlba", e um Imposto nbuslvo, e O SIl, F, ALVBS: _ A lei n, 89 de 18 de 
um vexame pai':' aquella popuhç,~,~ ': Va i\bdl de 1870 passou para a me~ma cidade 
qll~l~'~er dos no~, ;;" ?Cplltarl?S, >1 Atlb.',~a, no ,,. fazendas do SI', capitão FrancI~eo de As
C(l.l<lcter_ffi,us l!H,.O~!1lto, pC'1ctle 1.10 selO drl sis VaJle c tene'lte .. co:'onel Fr'ancu,co Lou
populaça,o, e O!lVI:'R q.lle to~los p"otestiio co."- I'enco Cintra hoje propriedade do alfe,'es 
tra e:=;te, 1 m P?~ to, c reelam ~lO Ema re.~'og'a.çao', .J o.~(; Dom i n O'tW8 de Oli vei rn.. _ 
~o"qll~ ~ Ilm_l,::p~Rt~. que nao ter~ l'az.~lO de SCI', , Vc v. exc~ que com est.as pa!';sngens· de 
{~ t~m i,el to ,:~ ~I:-;pel ~n. . ,~om bons ft~ nd,'l ~en tos~ I q natl'O fazendas, fazendas de uma. gt'ande 
se! ~ c,:Jn;t' ~ mantClpai uma. no\ft f<lmanny i!.!'ea oe tr~rritorio limitl'oph~ da cidade de 
de N~\\-) OI:, , , ,', llrllgança, e com a il'regulandade ql1e ha e ? s~' M.I URT,:D'? ':; P~, que nào lepre- Cjue a C'18" ob~el'va,nn~, separações d~ fazen, 
se lt~,áO ;gobl e ~': ,ChVl.,aR , , ,'.. das, p"rte do temtorlO dc Ati,bala beo\l en-,o "R, 1, ,\I.VI,'~: --O, "epllta~o pl?VmCla: cra"nda ~o tel'l'Ítol'Ío de RI'ag",nga, Oll! p~l,o 
pode obrar ~ql1~ 11d:peudentec,e r~ple,e?t~ menos, hcarão altel'adlts a8 dlvlsns pl'lmlh
çõc~ 01l.P?ctl,do~, de;",1:8 .CJ1,te en~end.,l.lq.ue z~la V:.1S e Rem J'egnladdade; a passagem desta;c; 
d(~ lllte[e:f:;~;: da.~~.)lalld ld~ ~}nblica: ~s 1;- f~lzenda .. transtornal·àocompletamente a um
p~esenta~õ,'s ftln"li~o o dep"t.,do, ,Iy!~~ notO fOl'midadedas divisas entre essas dua" loca-

. sao e,~!':ellClae~ : elle p6de ter a lTllClatlva, lid'ldc" . 
póde Obi"'" indepelldentcmentede pedidos e ,., 
rechrna,Ões, Vê v, exc, que ha Dr1ces.ida,le de rPllu-

Eu, Re con<:::nltasse o:.:; intel'CRReR particn- lari.~ar-"e Hqnell"lli divl!ójR.~. e que não f..,i u 
lnr'cs e individllllCR nc!=!ta qlle"tão, nüo apl'c- 10 v»} p,t('ttcula.r qllC d~~ennjn()u a AP 8Hen
sental'ia pOl' certo e~te pt'ojectode diviRàS, C ta~ãL) dt~~tL~ proJectL), e !ol111l um mnv~l de i~. 
sim um de separ~ção de fnzen(!:ls, qQc é o tIHA.'l~(~ pn~)I.cl), porquq, ~p.n, h arr:ha~ Jt.M·CJ

qne podia. ~11fe tal' i~1tel'eR"le~ part.iculal'e.;;, Lh"le-- de HI'~)gJl:1Ç:l (~ Atlb.~lla mUIto s.rnpor-
O SIt. ~L FURTADo:~Este é justamente \ tantpf.l:,.rlevi}"\u t~r titll\\; d!·JI . .;:!ts.~'r'gll.Jarmpnt8 

ne~"e sentido. ,(-!·-:thT!!llna(hl!Oi pn' um O(:t,'l lf'gllo·latlvfl. pro ... 
O SU. F. ALVr:S:-O nob:'e dr}pntado Sf\.bc"llrei em tod>!." leg-:'-lhção e rl9.·) encontrei 

qne tenho ad\'crsario.:; n~!. \t.ibaia, himigo0" IHi. !)(?r~il18 ql1arlll. cornp !I'a!' 11 det~~min.HçA.o 
até: as pe~;!':oa.s que infonnã.o ao nobl'e de:.. II\~ <il VI":: 'i'" Ilct 1laes com .::i~ q119.18 AtitIVt->S

plltfulo ~ão jll~tament.c e~sa~, que entende~l c;;~m Tf!gnl:\~'~BdA.'" . por Itll. pal'!!. então fazer 
que en não dou um pa~so ncsb.l. ca~fl, rela.tl- a!01 "e ·e~'~:.t.rT~!Õl m,l)dlfit.:ad')(~~: . 
vamente a Atibaia, que tenha outro fim que O SR, 1\1. F\JilT,\O,) :-Dlvl'''' de cem ao 



. 

!lO". eoiiluAnaeli 08 ·pOVOS e~t50· saiisf'ei- lereNoe .)ri~8tlo d .. CODtinllAQ~otlO 1l'8118' 
tu.. minio fel, lAl. cnnotanto n.qllell~ localidad9: 

() SR. F. AI.V·Ril:- R no em tonto mIlito. o eopi';to de hmili .. Ali eunll,ell~·"A; eel·. · 
já p..-tJlr;i,o pft",!,q .. ~~m de Fll"S f~z ·'nGa!=l. JOA prt\f~rnrn RofT'r.,r om ~I1IU, comUlonidadetr 

O "'R. M. FUilrAOO ;-E~lÕIe~ indivjduo~ civiN A reli2jnR8~ p~rlln"nter~rn AempreO 
m ,dill ".'8 o 1" ,10 ,I • . "; :/ltu Ant'onio. ,lomiDio D" locolidod"; p,rqlle AII'.conheço 

0511 . F .. . AI.VES : "-Nã" hK ta I ; estão em -soes índividno., pO'RO .'é menCIOnar 'la 
1)41n",:" hn i · rllllh"9 éOIil B"H~l1nCR. filAR onde rnoritll. Roi qnc lê!ri CH~ftS (\10 Dr4l .. 

O ~R. M. FUJlT,\DO: - A r<ruil;" Cuoh. ".nM a oAo lêm nu Atib.i".AlInÍl,opeoRoll 
:Bca p"Ir", II h-l.j I 4't~ Sl1r'1' !' Antonio, ;J,..,n;'tllrill OA rcprARPntação .1)118 tem é. 

O SR. F. ALVIl" - M •• ' ,m Il~O trato de .... <lo Ano. ThAr'>u L~it6: () '1'. 'poente 
P!l"flollig'tWl da tHltllllH Cunh'l. 'F.lp.tltorio ~de Arnlljo €Intra nfil tr.m ~:u"* 

:;r. p,·ê'·lr1e"ntl-! .• )II ~el qllP., com ' o egt"bp,o prt)pri~, tem fortl1nn DAC~FUUHiB, é fAzen ... 
}peiIIJf>ntu .dMi-.tIIP flivi~a~1 pa"'~Ho :tlgtJOS in .. dPjro. PÓ'IA tp.r 11m" CRRA, tanto que t,fÜ"t 

dlVldIlO", em num .. ru (i.., quatro OH cinc\)o mR~ em Bragl1DclJ, para sua maior commo .. 
,p'tra Dr'1~:t.IJQa: 111ft .. e~!le!o1 iodi'l7i 11)0<0:1 demo didArln. .. 
r"li. ,jlJ •• le~" •• ('a'q"ella cidade e ali têm O SR. M. FUR'TAUO :- E a casa que tem 
c,.Q··~ 00 muradiR. nA. At1b"IR? 
. Vej'1ll0 •• representação contra o pro- O ~R. F. Ar.vl!" :-R • do Ar. t~n.nIA·~()· 
Je~'o. rooel Fr.neiMO Lou enço Ciotr •• OPII 00-

'r mf'ntA F, ' etlttnio dt'\ Arnnjõ Cintrn. E~t,A Ilro, o OI1B.l t.Am uma boa CAfi'8 6: eflp"çI'\RfII. 
nAo tom ·C:t.s~1 ~ntrl\ na clÍs:lIt ot> ~o~ro: pnt 1J11A PÓ i.ct abrigar uma duzia d6 ge·uros. 
que (l Ct,to:f,II'!18 nt\$lOI ns ~oc:.tlidltde~ 0;1 gen - (Risadas . ) 
r 11 ' n'''"rf>rm selDpre DaS casas dos so ..... r09. A~or .. vPjqmo,. li rf'pr8RPntRçio que ti, a 
(.7úadas.) . . "entpo~er q"o ell e mo'" am;l1oo, ."~ <l.eter. 

bt:1 U .. IIJtJ G"ViAj), lt beiro &. OR\liã~o mín'H;At) rlqFl tJivjQa~ 6flt.r" 08 mumClplOA (le 
A 1"."'1:("111 da fozenoa u,·"., .enhorp~ R,"I!'.nç~ e Atibai •• nlfeorlemoo" intp/lrirlo

é oe t.nta nece.sidade que, já ~".n,j) 011. <lo d •• f.z.n<1" •. Ahl é que e.tã .. Accuon
, pr)\ pn)"rleI1atle f1u ~ro or. Afltonio l'drpirft cão IIrlrene prep"rat1" e ' f>DQ:liftdtl com o fim 
,PlfltuoJlIrllll r , a~t,A rf'qUtHeU tf1la P~s<lHgAm fim prAvenir O animo rle~tll R~~pmbléft. O 
P"'" Br'l(.nç" R"I '1"0 · es-e p"nj"cro /'0 pro.ipcto. OiZ-JA. rlivide ao o eio (.ZAndos 
dl"r.utIlJ,) n,. HR"'.'mhlé lo hnto que em umlt oQrt,ic.J11!ro,",o V .. jftmo~ fim que be batoêa tê;o: 
co rr "'!o1pon J..-ncia pltrf,lpublr 'l'lP tive, rehlt,j. f,,'eUI AIJ ,.,Ac"o,Cf)n~lH1Vftrt,,0~ 
vam"nt." ao"r. o1r. P ' re,," P,n!.". toqu., O'R.M.FuRT'Il():-Permiltellm~part~' 
nh I1Hl,Jllnç · ... rle ~jJP, f~z'''' n (h, pi'H:i nr~gftnca: O FiRo F. 4t.VR~ :_'fIC1 pror>A(tFmtAo 
nqo l'Iel ~p o pr-Oj'H't) P~l'hO", IJns elO to 11 eer O SR.o ~r. FURTADO :-E' muito pr'1rerfAn t p. o 

to ,lI-' qllP. uH. ciro Pt>rp,lrtt Pintü rfH·hmo!l ~-! Cl nobte oe " lJt .. do "I"1VI"2''' Ofi intérfl!~S"8 
P.~"f. p>i~I: " 2'fUI' , I ~ "'''puiq O~ ~ru. B~rnJlrdo nP:PlRP8 morAnores, como p06 a divu~a, pelo 
G'Vtâ'J, H,. , t)tllrv& Glvino o&uccedt',à, nH IlANtnrlpll'~!i! - __ 
t z · n l a. At~tll:1Iw~nte Ignoru em quo ponto! O ~Ro F o Ar.v".g :-f')nclp O" nnhrA dppntA~ 
Bf' )u·hlt P.-· t .. flf·vocin. ,-_ no viu I"IlQ to ? (Ri.(ada.r). o nohre dl!pu tIdo 

o :oIr. Ant tUHU F ·dix. ·Ie Arll ll jl Cmtrft ft~ A~táft VA'- JUQt" e·', 8 nÃ) 9Pj lo 
t.", info,m"l" d" que tcm c.sa em n,a () 'no M. fo'URT\DO: -F-çll o fovo, ,le lêr, 
g""ç'. O ~R. F. ALVE. :-0 nobre dprutAno .st& 

() SÜo FUI1TAnO :-F. n~ Atihaift. tlit) vi .. w"In'lirin f"om fl pt1~. to. qlle ~on(I1~J6 
O SI'. F.AI.v~. :-0 ". A.ntunio Felix o. (cllntinun:n(ZS,·i.,adas) t.n'l"p com !lRotO. 

Ar""J J CIf1tr~ nl\l) leIO ClUu, ~'" Atlb:-ti:. : o O SR. M. FURTA0') :._ Ahi f:tll" pm tan ... 
>t. F,·lipp" H "'riU',, ,<" de S q'oteíra é U li 'lIlA. A eu estou ioform.<lo de que paBsa pelo 
OiOÇ' 'lUA nlln t " m ~~f.,lR. pAQtO. 

() -no M FunTADO: -~r.ora no ar? (Risa. O <n. F. \r.vF.S :--Não hli ditrórenç. entre 
das.) hn'l1l8 ~ n:ú.t,.I' 

O SR. F. ALVES ,-\foro na M"l\ do eu· O -n. M.Fu"l'AnO :- O nanre deputAdo 
nlhdu ... dA. ",utlrl'l. N:'l"' · qi~ rn de!ôlrn~rp~T-'r lifflrtll" rl'tA nAo f Ht S;; .. R n~ll) f Pl 101 t'o , 

eU'1i I"':~h) ti n~ngt{elD : é 11 ' 11 rn'oçl tr~~b~lh,", · O ~Ro F o ALV'ES :-IC'iqu6 tranquillo ; não 
fi '1' : IUII<oI jo:.f-11 Q'18 1J.1 () f-" f 'Zp.ndelfn. e nunca < tr lo, ri r) II n ... !o)tno ' 

f i Il'opript .... " ./ traoalt .. pur favo'r eTll te,' O OR. M. FURT'DO:- HOlllolll 6SSIi! (Ri· 
Ja· olhei.... , I sadas.) 

O 'fI. M .I·URTAM 'r, "m -r'Brl.. O ~II F. 4r.v~s :-Homem •••• ' O n"hre 
. O SIt. P. ,-\L'/E:;:- E ·tnu rno .. trAn~o IPI" , t~wltt!tdo conhece mais ó tertitorio do que 
f""'A'lfldIVldIlO~ nau lê n ca .. Jt n '-I ci d Ade dI" eu?! 
At bt!". H, p~lo COJj lrario, 81gUtH~ têm om! Sr. p .. p~irl"nt.e . b'i~t$-& a "iml"l~~ lABurH do 
U "~'t 'I~a o , prnjPl'to Do 62. pllrft so vpr q'lA nMO hR flm 
,~ rHz:..ln '1tt~ fl-tz ~ ~ I,;I:(4S lndi~!tiuoc.::, que oP. I"IArlhl1m p:)litj(~n, tROt.O qUA n".tR I':f'I dIZ fin .. 

VI fIO pf'tt rll .. 'ur a Brllg)tnç~ tnl,o.!!raphlc$\mt'n brê ftf;:. rl 'vi .. ~t'l f"ot.rA Atih1&IR A R fre~t1I ' ziR tio 
1"',lDtllo(~1J pt1 r ~Il~ ctJrnm()ô1fi~clp. ciui1 e ra Cnmpo-L·lrao. S~ hrt fim poJitir.n e pessoal 
l.g10IJ8, rreq1l8otarem !ll',i< Atlb.is. ti o in- <UI UUl pU!lto" deviB haver em outro, 

~ 
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o SR. M. }<'unTADO :-E qUAl)) sAbe 't eomo um ponto neeow •• tio pua "6 I'n~.r 
' 0 SR. F.A'.Vl!s:-Srl hO'1V6 •• e. ·teri6,., ap· t.rrninftr o P'''"'Ku"".nto da dlviSft. ~o 

pRT8C d·, reclam.çõ., •. Mos nÓ'. na deter· C'.O 1I'6,,,n'6 é ft ~.lr.,I". 
minoção des •• s divi •••• nno attendem ... " Ag.,.ft cli:to 11 · nobre deput.rlo qlle a(é f,,; 
int~r',s.6 .. Igum que, ão •• ja o ,lo b III pu- BUI,orl_a,Jo • raZer uma ,IIV'U mais I",!!" 
b:ico. BIlf'tu Jêr ~~ta~ divii',RR para se \êr Mbrijngend,u maIOr terr",no. 
que tdlss não oifendem R intcres:oe aJgulIJ , Q d:t.., l-HJI'érn, fotf-r In d:;l r· strictr)·, p',rfJuc 
publico ou porticulnr. (Lê):' .,n,Ao .",in c nq'lI"t. e roducçlÍo d~ At·ulla 

( \8 d i ti!'f\R t>ntra os IIIUldeipiosde S.J(ü\n 8 n ' lI" n V" l.Jnl " niR. 
B·.pt,.t~ dn Atibaia e Br8K"nçn prillcipi.- (C"nti"úa a Ur) Il,z o proj_etn :-Spguirá(j 
,áõ DO P.p 'roda do Amporo. 110 e"rr.~" do pelo cai/tini"" qu'- vai a Bragança até 'a urra 
Borro-Branco; "cguiráõ p-Ia cSl rlliJa em I da BocaÍi,a, onde entestllo CVlI! as divifas lia 
direeçi\o ft Atib.ia .ré p.,""r o açude ,jo dita ddade./l 
tAnque do teOf>nte Elf'utt-'rio do Araujo Cin- EI~ "tfUI li B ICftinll como ponto dp p~rtid" 
tra; .hi tomão á cR'IIIP.rd4 e Sf'/llJern pelo CR- 6 "hegoda oa d,vis· •. Vêo nubre devut.tio 
minho ql16 vRi a. Bragttnçfl. nté , H B c"ina. IlIe eu cons tfHHI " j'lIp"rtalltfl ~err" tlf\ 
OD~A ente"lij .• com MS diviodo da cid.d .. ,,. Boc.in' .. O ."obr.c d"p"t"do ptlnqou.qlle ell 

Vé·"e. POJfõl. q'le BR divi!'lfLS "'60 muitu nÁ.-j p~ l'>' ;Ptlnmir ~9SIl 11ivl~" n"tulnll~ f! 'flltll
turne.: estradas. currego e Berra da .B'l- t."c~ <lue ."P":". a At,b.i. d.· Br'g,nc" ; 
CRinA. oito: eu r~!oIpt-'ltf:'1 Il DO~IIU1a COIDO Cc.HJlrf'W 

DIZ O nobre dr.ruiAdo: nnrle e-tá o bu.ili, e ""'no fim d. rliviAn. • 
d. d VI."O pelu meio ~ft r'zen<ia é nH p.rta O SR. M. FUIl.TAoo:-P.rr que nlo "egu6 
em q !IA fie dlz-~p~uindot\ efl,tr~d~l tom dirm'- ' ppJ,. B C,·jUR' 
ç% ••• At,b.ia,até pa.Bar O .çude dotan· O'H. F.Ar.vF.~:-S"glle. 
qll~. O SR. ?tI FUIITAItO:- j)",xou 11m" SArro. 

O SIl.. M.FuRTADO :-Ei. ,hi! I '1116 é" divi-R ".lU,.1. p.ra ir'pro"ur.r cor. 
O SR. ('''ALvES :- Ris a r.pll o p~uat.o. (IIJt" rl"g'l~ e (l-trRc1It Q

• ' . , 

tan", def-n" • ., noore tI-PlltO'!U t .(Riudas) /, "R. F . . A'.V'H :-C 'mA~ei · . div iu na 
H!I(H. M.FuRTADO :-'\1::tn rttll" "m fI,,~t.,,? B.r."IOR e a 8I1h""('I no mp.!-Jnn poottl. . 
OSIl. ~·.Ar . vll:'.:-Até pa,Marnaçudedu/e- Vê "orl.nt" o nobre depllt • . lo 'l'" fni 

?lente Eleuterio de A"av,,"' J Cin./ra. . ",on'ld " ra,t~ e",n ."rr. f:il/""te_ta limite 
A 4uesTAo é ~ltbpr qUIt! o ~Ionto Oll pa~~tt· nlttl1r,,1 ... ntre Atlh,.is H B iig'ltnça. ' 

gpm, tum)Sndo como ponto o ctet'.o1rrmofltlvo. O oohro (h·put-.on vt"io :H~'li dp~('rf)ver o 
o 1tçn ta 110 tanque. Prechl.:amoR vel' onde "" inho rl~ inf/}rfl'~çOHA ,h-tfll~o,Itica~ (11)~ 11)-

fi(~" Hllte nçu ·1A. t r · ~~ft,do~. Rfl t"'Tlho qU&oqj direIto rlp. ,11zt'r 
O SR. M. FURTADO :-Proximo d~ C·R~ft. 1"-'0; I) nohrti rl l~p'P. $l , tv a ·, t(~ftHl!il l ll· 00 Int~-
(, ~R. }t'.At.vlts:- Nfi·. tic ,,, 610 PO-'IÇH.\ le!il Q 6 indivittllRJ M'1~. qUIJI é0 meu" t"' .. 

tfll qlIO. P ,""tu CI.UIJI) p 'mLo determin'&t.vo dto rt!!II"'~? 1<.' fi inter6\'lol.., em manrer H cHftfh,:c"\ 
dhi",n. <-,órtp O" tf' I' ''enn~ ; , Aol~e9 tlcãtJ llvre!ôl. 'tue rl\!lpositão os n I~\,IO~ COUI !IHUfHltf$ na 

ORR. M.FuRTADO :-Pa~sa a POUCOSPPlt) , p'\04!i1q~g"'rn .1 (~ 11m pr"jP.rtn. , 
'0· ,IK C'-. de lItor.rl.. O SR. M. FURTt\.OO: -NO<S08 cGmlllitten-

O SR. F.AI.VES :-D,z o projerto: p.l~ AO- te·? . 
trfttÜl em ciirtlrçAo R Atit\Bio. flfp. p~"!'Hlr (I O SR. }4\ Ar.VI-:M: - N'hl~O~ comn"<ittpntp!D; 
~çnde"ot8nAnt~ ElentP-riut19ArJtujfIC1ntr:t. porqup. o d()Pllt~ l to d~vf\ idp.ntlHcn l ... ~t! c"m 
l~tl)n~n f~uer d : z~r-atrH\fe~Sltr I\~ t"rr ,l~ tlnt> "" necAl\I;Qlichdes <iu toilUl!1I InCttlidadt:Hl. e deve 
perttmçih li Jllgllem; a se 09 t~rr~nolôl Rfl f"z"r trium.,har AIHt14 it~OHR. 
li h~D já divi,JJ,lo' pelo •• tr.d., o ,,,.l eltt,iiu . Não d'K" q·,e o d , pUlado deve "U I J"Ir.r 
de .ha IDUitOtl.III'B fAito. Q llando ~p. diz-peh. !õl1l11 c ·,nM!j,:.ncIA. rlpVp. pTutótar "f>U voto pl' ra 
est.rRda.. "té plslolRr o fu;ud~-, nA,) ~e diz- ~ pR~o.Ingem tltl I ... i~ Q1H' at~'ltlelO (),ot priflCi_ 
pel" 8Rtr"c1" ft. pHrRve~9"r u ~çudr,QU terra~ píOl4 r8rd~afis rln h" llH ... tidHdeejustlç " ; fOAP, 
de "I-,~uem~ ou p:l~to de Alguprn. '11)0'10110 ~r. trRt~ 11M int~r'!ÕlP"'~ 1()(~Ae ... OP. in~ 

O nçIJ11e ficlt. pm rOf:içAo que nã1 podpm nj<: tflr~FlR"'R TfWIJlIflA.,t I~ Iwh.",,'ami!!oo.l dA" )" .... ,_ 
di. " ••• 0. .. mArco/la". de nenhum mod,. Ii,t.<l .... pel povo. A" fim. Acho que tlevellos 
Offtindp.r 1\ intellri 1" ,18 d,,~ rfiZ ndR'4. 8tnpr p·IlHr t d n~ OQ e· torco'ól ..• 

F.8~" diviJ,:fto "'f~ iot.pgrid,,·de O>tf' f"zfJnrl".. () SIl. BEl'\' l<;VI DES :-8,; Rcho qUf! de ... rnns 
é hi~torlH:, é um Ar·liI pstrll prr.vt'oir O~ YOfl· reMislir. ACIIUM. dos in1erel'll">P-t' 1111.1'1 hCJtli· 
8001 'lnim08 6 8ervir de argumento em fa~ d~de~ está ti 01\ pruVln"ltI; eu !õlClU ""'P1lt" ... 
\Por • . ' .-1"1 0'( provínciA., e não dJt JUl'SIHh,de. 

S:'moJhante divi.no não .. clá; pora provA. (Apniad"s) 
.rlmittir.IIlfi'. emenda 811ppro.siv8 des8" O SR. F. ALVEQ .:- DAgoe que h. tlivi_Ao 
pArte do projerto. I ,Ie di-tr,~lo •• nnu deve O Oevut.do e~q',.cer 
N~o se dividem assim a~ terrft,s de nin- .(')~ int .. r~~~ .. q do "''"'li rli~tril't,o ..• 

gllem. () SR. BEN.'V'DR~:- Q"An'! ... e puS.AO 
M~lit"9 VPZA~ determinft..·f:le uma rli\f1!õ1A hArmnni!'ilH com o..;. ch p,"Yincilt. 

pM um. e-trA'!" em frente de um "'pilr~" O "R.' F. AI.VES:- E., .,·homlli·o nohre 
011 de um ponto qualquer, mas tOlllandu que o d~putado que uceita ' o' watid.to o 



• 

preencb~. NAo digG que attenda material "'.r de toda a liberd.r!e; hei de acru.ar 
e fi chio.lmeDte « vontade doe .eU9 com- "qu el'" corporação, u •• ndo 'de pbra.e. vehe
mittentes, mas deve cumprir o .eu man- mentes energic •• ; é para . i •• o que o depu-
dalo. '. ' tado tem n Ilb.dade d. tribuna! 

Eu ou-tento que o manrlato é voluntorio . Poi s eu q"e tanto s olTri. qU" fui accu.odo 
P. principio de dtreito, emqul\Dtn-não ê Rcei- por el'l h CHm ~ ra tÃO InjuRtameott1, porqu6 
to; Ul8~, deedo qn8 o deputAd f) o 'iceitlt, é me oppnz. R ') d A~vio dos di"he;ros muoici· 
impor.tivo. o depu lado é obrigad.> a CUID- poe.; AU, que, talvez pudess e ".r cenocr.do 
pril-o compleb ~ H ~ liDente. , vor não ta levad o a barra dos trio"".e. 

A divi>!,o d. di.trictoo tem um ponto 'I' um~ cam.ra e.poliador. dos dinueiros ID'l
muito razoave], tem O,fi fim. 6 é que, de- , lli('ipa e ~ •. . 
vendo lt1r o milnjatu; 6 sendo. em regrn, O Slt. L . ~ILVEnTO:-Podia ter feito. 
maIS ou . menos imperativo (~uAnto a mim O "lI SCll'l.l. O :-0 nobre deputado Dão 
é tlemprp. irnpenltivo). os del,utR.dq!olo Liluita~ eRtltVH. coro n vara' f' 

vezes vem 88 em uma pnsiçAo falf'ft parti I O ~n. F. ~LVES:-T;vp. rnzões ... 
reAlIzar idé •• d e . · us alnig,'s, pO!''l"e eoo· O SII. M. FURTADo:-TBve merIo (,·isadas.) 
tr/orlAo o. iol. resses ger,,"" da provincia_ O SR. F. ALVES:-Q". medo tIve? O n ,)-

Por isso li th\'ifoião em di!oltrictol'loé boa, por· bre dLpntauo n:) o m~ conlwc~. Nocxercicio 
QU8 o~ depuhdos defendem os interesseti do df)S devere~ de me u-e :l.rg :) ,~si affront:1T OA pe· 
se1l di~tricto; e Oi! olltro~, que formão P. rigo fl c nenhum me do til7 P. . tenho e terei. 
m1\lori8 de rJo,,, d istl'ictos, devem impugnar O SR. M. FURTADo :-Ain.Ja. li. pouco, 
e não faz~r pasF!sr 8lÕ1 exigtmcias demasiadas R\ll"l'arào l á um 9uj énto a hacalbálJ. 
oe um ,6 districto, 8. tae. prcteD' ões poo- () SR. F. AJ.vI<s :-Isoo provn como nessa 
aAo ser a.dvogl\da~t porque o mand a to EÓ IO(!8li d ndo ~e r o.: p e ila n tle~{'Han<': l\ indivi· 
deve ser oc.ito quanto fi On. licito_. <lu.1 por parta d I< g ente, cujos intcre •••• o 

..Eu defendo, a adol'ção de.t.o ,Ii,·i • • s, por- nobre deputado ve m "qui der.ndPf. Esse 
Q118. em visto de Tt>pro!'entftçãu de mp.l! :-: fActo I\bu s ivo acaha de nU se praticar CIIU
amigos e do proprio povo, t e"ho a conv ie- tr. 11m e"lr,;1;g"i ro . epol'Ís.o digno de ma is 
çl!~ indioi tual de que o eotabeleciment .. pro te cciio em t erra c.~ranh" " que deve 8e 
dell"o R.ti.r.z Rointereose publicu, o devem "rezar do lr oopit"leira. O nobre deputado 
ficar gravRdH8 01\ l~j. o que intere~~a a aà- devia oenllnClIll' esse facto ao vice-collsuJa· 
ministfHçân da jt)!o1otiça, ff\26,ndo cer:sar a ir- du portugu e'z . 
regularict~L(le de divi s iiS com 1\ p8~l"Hgern <1n~ M~i ~ grave sc tornou o f;~('t(), pdaR cil'· 
fazendas, já reunidl\~t para Br"gaoç:Ft.. ctlm~t~nci8 S de I'rau.ctp, to111rpreZ~ e ernbos-· 

A camara muniCipal 00 At,baia represen- cada com qu. foi praticado,.lem da 8"rof-
tOIl contrR O prtljectn... fHndioa H. victilllft no que h:.\ de mt\i~ (·aro. 
Vej~mo8 o mere-.imento dessa rcpresen- O nobre deput.d o rliz '1"e tive medo. O me-

tflcAn. do é q!'lfllidftrl 'c que n:\o tenho no ex~rClcio 
R et)~o nl" rj' p~es6nt"r ~! de nlf'U Clirgo ; d e i llrovft~; pm mim jámflis 
Se eu, já como eirl.dil." , e j " como m.gis ' nfluiu o pod e"o rle mandO.' na ,ddé.; e 

traf'\o OMql1~1I8 cidllde. me OppllZ ft provt\h - A ~ fOS!=i8 victimA. de elUb --.scu,ja o cd"d~ de 
e"ç6 'H~ da cnmara municirdl Jaquella. Juca IDeus inimig-op, e11 ~aberia n~ flr do~ JD~i~s " 
lil'hH\e 1 de immp.IJiata defofórrn. O juiz 'tne tIVt>~~O 

Q"SDÔO, ~r. pre~idente. foi creado o im- mecio da!' brftvftt:t~ d e8~e p--qucnino e me~ 
pC\Ato de C"pitflÇão, eu fnt um dos qus c''! n quinh o pod"rio de rarnilla. domiruntH. de 
eorr1" rãfl pnrB que RO ft)8Se cobrando e..:t,., .. erto qU B nAo cumpriria Ct"', m ~eus dpVl-'rS9 6 

impORto P/irA 8P1r "pDUcado ás obras da OlA.· oito 8e n a re~o ndu'lido.reconhpcenrlo o ~n vfolr .. 
triz. nAo quo reconhece •• e quo a motriz nâo 110 impari.1 que bem proca,têr ... (Ap uiados.) 
8S1t",,, acab"d~, m9.~ porque entendi que A CftmnrR IIIllnJ{~ipal de AtJl.H\la. ha pou .. 
preci~!t'1\ de al,!lClDR repllrOfi1. COR di~f', foi a (~ c u1'ladll de um .mt,do que nf\o 

Mil!', delÕl1A .que vi p me ronvenci qu", Jl: adrnitto defe~~. porqnH <1emnn~tT'ei Que na 
elimarll mllnicip:·d de Atib··i<t. C:tlc'lnrio :.tO~ cobr$\llqa do impo!-lto dp, (':.tpitfi çf1n Ali 1 : ~tll
p~8 uma. 1 I": i deAt l ' tlf\!'lemblé:l, r.ontiD!)S\V~ 'i btdecído ~e têm d~do abl1~os conhecidos e 
eOlUftf 08 impof'to~. qUAndo nA[) pod;a mHis pre~ e ntido~. 
eObrtlf deAde flue Cp.CAarH'l a~ ObrBf'l.; 9 quan· d SR. BEt'!EVIDKS:-En1ão. R fl~sernb!él\ 
do vi que QA djn~ejro8 muniC'p!l_eA erilo em· é reFlponsH"v f! l. por I l ã) haver tomado contaa 
preg.dn~ em fins ptlrticulare!o;; rle.::t1e quo !IIOU· á (':::tomara r pg lll ", rm p nt;.:. 
bAqu8 um proc\lr)uiorda. c.m8raH I~/)1l n}l'(lfl· O SR. F. Ar.VF~ : ~-Von rlizer ~go ril fl rfl~ 
ç"ôo 8 deu em pfl:gf:1mento um'i "RPI!l. e qlltl zá ::> por q"e nih re l"pon~ahj1i-.;;ei 11 CHmsr". 
as"" ~M~a flgura I1ctualmento 011 eqpnlio clOt' qu~nrlo ser\' i '0 Cltr~O de juiz de direito 01\ 
cre ,lore. do presidente <Ia com ... ; rle. de '1' .. 1i ·t''' e de Quppl ent". 
q1te vi que out.ro pro~ur8rlor toroftVIl- ::' P V. ex c . !';Rbc qu e :\~ cum~rRS pre~ tão e 
$U~pP.itil, aconselhei até Dara que não Ee ,fp. vpm pre!'t.ar contu:s 8nouftlmeote Desta 
pA~ft'!"l8P. • 1\~~rnh\éA ••. 

O RR. RCIPIÃO --Parcesepullis. O .R. BENEVIDES: -A R.semblé,) é respon-
O SR. F. ALVIl8 :-Como deput~do, bei de .avel. 
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O SI:. 11. ALVES :- •.. não .ó pelo actoad-j veira, meu amigo, moço muito importante 
dicion',j, como porquc temos uma lei espe- e muito cODsiderado llaquella localidade. 
cialsobre impustos de capitaçào, que m"nda Sr. presidcnte, eu já deveria ha ruai8 tem
que ns C:l.maras apresentem suas Gon~as; po ter procurado, nesta cas~, um meio de 
em scparado, oubre as cobranços deste Im- salvar aqueIle povo dUBte Imposto vexa
posto. A camara de Atibaia creou O irnpo3 teria ... 
to de capitaçflo: mas c"te imp"8tu niío fui O SR. M. FURTADO :-Mas, .e o povo nlio 
regll!armElr.lt0 cobrfldo e administrado; não reclama, se quer pagar ... 
hav·ia IP.Ha. commifi'são arrecadadora, de rno- E:o:se ilrgumenLo não procede. 
do qlle não .0 dava uma base para firmar· O SR. F. ALVES o-Como nào reclama, Be 
HC 11m juizo, pura se basear com alcance já reclamou? I -
cert.o um proces1'l-Q do respon"abilidade, por· Sr. presidente. em um discurso que pro
que v. cxc. sabe-_qlre o rnagi:;\trado, qU<Hldo feri na.-:ta casa, relativamente a este me8=mü 
tem rIu UHRt' uma medida do rigor. deve re· assumptG, eU disse qual a razão pJr que na 
silr blUrl o seu 'aet/). pata nilo dCiolpreFi- eleição municipal 08 individuOR pertenCt>n
t.igial'·'c, Antes do proce,ao de rospollsabi· te" ao CI'0do liberal daqueIla localidade fi-
lidlldo. neceR~?río era saber o alcance. zarãu'grande empenho no ganho das elei~ 

O SIL BENEVIDES :-Apoiado. ções. A razão é porque,aste negocio' sa acha 
O SR. F. ALVE~ :-Of'a, eu, em Casos taes, em tal cnllfusilo que a prestação de contas 

não poJia, corno de'via, cumprir os mC'IS como que 80 torna impossivel. a meno~ que 
deveres, em vista da f:dta de prestação de sé !.lJjeitem a um processo de responsab,li
contl\s. A camara não as. prestava, porque dade: e por isso convém manterem·se em 
c'Jnfiavr~ em t4eus amig-o,s politicos. c, Conse- ~eus lugares. . 
guinte:meote. os abusos c.Jntinuüvão, sem O SR. PRESIDENTE ;-Peço nos Dobres de
qne pnda3~em ser punidoR.. I putadus que cioJáo-se á materia em discuB-

Nl ~e8~ãJ passada, por int'orrnaçõJs mi- : !ino. / -
Ilhas, 0 Rr. Fernandes de Oliveira pediu. a I O SR. P. ALVES :-Eu procurarei satisfa-
respeito, inrorroa~ões ao governo ;era então I ZOI' a v. exc.. . 
pre~iderito da província o sr. doutor Anto· Ma~,. ~r. prflsidente,'esta camara, em 'fez 
niú Candido da Rocha. do aw'essi1l'.se em vir apre.~entar a esta as· 

Posteriormenttj a e~te facto, o sr. A. Can- sembléa uma r~pn!~entação em defesa de 
dido. fazendo uma peregrinaçflO por aquella direito~ de outrem, devia 80tes vir apre
cidade de Atib!lip.,n .. \o sei pOi qnA motamol'- sentar 8URS contas. RalvJl' a sua dignidAde, 
phose, tornou-se amigo deljidldo daqucll;l eocoimar~se das accusações que lhe são fei~ 
família ali dominante, e creio que taes in· tas. 
formações nüo exigiu... Esta carnara, senhores, não Cllra dos inte-

O SR. BENEVIDES:- Essas inf'ormaçô3s res~es de 8eu~ "muDicjpe~, e muito menos 
niio vierno? zéla à'o p~triotismo muniCIpal. 

O SR. F. ALVES :-NÃo vieráo. Então,o O SR P"ESlDEt<TE:- Do novo peço ao 
81'. F_ de Oliveira apresent.ou o seguintr- nobro deptltfl.do que cinja-se á materia que 
project ll • na sessão de 26 .. de Fevert1iro ·de I BC ncha MO dil'cussão. 
1871. (Lê) : O SIl. F. ALVES ,-Sr. presiden te, eu nlío 

(tA }\~semhlêa legislativa provincial de posso deixar de afastar-me um pouco. não 
S. l'auio decreta: posso ter tanta prudencia; a prudeDcia é 

Artigo unic!]. Ficil. rovogada a l~i de 18 de I' hoje tida por silencio; -mas, com o silencio 
Abril de 1863, que ereou para o wllniclpio nâo ,e con"egue a defesa do interosse p"
de Atibaia o imposto de capitoçíiode mil rói, bl,co . 

. por pe::lsoalivre,e dons mil réis por eHcravo.» O SR. PRESIDENTE :-0 nobre deoutado já 
Ali, sr. presIdente, hll fl\zendeil'o~ com tem fall:1do largamente. 

cento e tantos ebcravos, pagando 2$ an- O SlI. F. ALVES :-A casa é testemunha 
nualmenti:!. . dI! que, ha poucos dias, quando ne~ta casa 

O sU. BENEVIDES:-E' um imposto muíto I fallei ~obre·este 888tlmpto. o fiz com toda a 
forte: ti exaggerado.. I modernçiío; mo." ]Ioje, que vejo que esses ho· 

O ~lL F. ALVEs:-Sp,m duv!da~ e se não ffi2DS ~e/ccnHpJrau contl'u, num, porque pro
tem hnvido reclRmações geraes Ó por inta· 'c\lro defender o lnteresse publico, entendo 
re~se 011 pOI' eonveniencias locaes, porque o i Ql1.0 àevu ser energico, postoque Eleroprr 
povo pede com instancia a ccssU<1&,O dess~ I justo. 
fI"ote!!". I Assim, 8r. presidente, este prajecto de di-

Ha. queixas ao ponto de um verendor à~' I visas entre Atibnia e Brngança r um proje
camara não qUfrtH' pag'?.r esse impo!?i;o pOl' 1 ctoque consulta o interesse geral de duas 
causa do~ Rbu .... os cocnmettidos : (~notem os I localidades 1irnitrophr~s: entre estas cl1laR 

nobre!:! deputl1dü:g que este individuo é per-. localidade~ não ha uma divi~a firmaria por 
tencente á politica lib~ral! e é justamente! act? legisiativo; ent~ndo q~e 8S divi~as 
u:n daqu"lle, que a8"I~nOU a representa-I projectndas de modo "Igum vao offendar ID
çao pecltndo Ao revogação do Jrnpo~t(): refiro- tercsses de quem quer que seJa; no entre
me ao sr. nlferes Franci&co AUgilstO de OI i- ,tanto, comprometta-me a aceitar quacsquer 
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emendas que seião compativei. 'com o inte- jecto, já declarei que os seUB signatarioB 
re •• ,6 publico. merecem-me toda confiança; é possivel que 

E<te projecto nlio visa. como s" quer at- afinal vote'pelo projecto; mas entend~ qu'e, 
tribulf, fins politico., elIe cura unICamente tendo havido representações de cidadãos 
de um" nocessidade loc81. ,importante. e da camara mun.icip,d. não é 

Assim, sr. presidente, julgo tcr defendido I prudente que, ddlberemos seUl que ~ com-
o projccto 'por mim offarecido á r.or.:·;jdel'açf\Q ~ rni3:-:ào de c!:itati:-;tica eX1\lDinn (~S8;lS repre· 
da fl8i'iÚmbJéa, e cape:·oque ella o appro-! seDtaçõc~ ~ nó' ~wbl'l:' ellas seu parecer. 
vará.Mcu pedido e relativo 80 projeeto 11.62; 

O SE'. 'Benevides.-Sr. presidente. esle meu requerimento é n"ste" termos, que a 
proJeeto que foi offerecido COlIJO emenda 80 commi,são de estatistica dê sou parecer 
ptojecto n. 20, desde que esta assiga.do por sobre a. representações, e decIaro se ... julga 
doue representantes do l° distrieto, tem, procedentes ou não, e se aceita o projecto. 
para mim, a presumpçilo de utilidade pu- Ainda que o pluecer d" comrnissão .eja con
blica. Eu, na ausencia completa de conhe- tra as rep-esentações OU·" favor, não é abri
cimento da materia, votaria a favl·r do pro- gatorio, cada um de nós reserva 80U direito 
jecto, altenta a co.nfiança que merecem-me do proceder corno entender; mas, guardamos 
os meUb collegas. em todo o caso tlma certa dp,ferencia para 

Mas, apparece Uma representação da ca- com a municipalidade e para com O" cida
mar a municipal de Atibaia, e outra assig- doas que repre.entarAo contl·. o projecto. 
nada por alguns cidadãos, alguns dos quaes O SII. F. ALVES Já um aparte. 
d. incontestavel importanciR, contra o pro- O SIt. BEXJo;VlDES :-Não ha "qui "ocrificio 
jecto. Nosta situação me parece qn~ li ns· algum de o;:liniõefl; supponhamÜR Qua ft 

~emblóa, para proceder com irnpareialidade, comrniSSHO dê parecer eontra o projecLo o a 
não pó,Je preSCindir da subrnetter á cODsi- favor das reprc.sentações: nós estamos obri· 
deNiC;fw da respecti,vil co:rlmis5uú aH repro· g!ldo~ a votar pelo parecer? Nüo ; cada um 
sentaçõC8, 8firn de que elln, confrfJotando o de nós tem o riireito de Julgar aiDd.~ do p)\
prujecto'com essas- repreRentações, resolva: tecer de. comrnissão; maS,dm todo o caso es
de um modo maid conveniente. I tuda-se a materia. com mais reflexão. A a 

Eu já disse ,: os nobre. deputado". signa- I ~os~a decisão tem um cunho. mais forte d~ 
t.arlOs 'dO proJecto merecem·me InteIra con .. J!1stlçn, 80 pa~so que se hOJH dueldlrmos 
fiança: eu votaria. pelo projecto na ausencia I df~sta materia. prescindindo de mais estudo; 
de qualquer conhecimento, de qualquer e'- pó.Je-se duvidar eJ.1 nO.8a imparcialidade, c 
clal"ocirnento, e talvez ainda vot;J nfioad; convém que nós sempl'e marchemos COIll 
m_as me Ipnr~c" que n assembléa provincial I toda a prudenci"" demo~o a tornar bem claro 
na,o pr?coder:l. c,om InteIra calma.. com l~- 'I que nosr-;.ns deCIsões ~ao maduramente to, 
telrll ImparCIalidade, deIxando de rdlectlf I mad" •. 
sobre cst,a~ r~presentaçõe.:. I, Me parece, ')r. "residente, 9~e. O projpcto 

A commlssao de estatlstlca fOI, por despa- IDteresBando tombem o munlclplOde BrR
cho do sr. prosidente da assembJé:J, 8utOfl- gança, a camara mllnicip.1 respectiva devia 
~ada a dar parecer sabre a represer:tação da SPl' ouvicia. Assim, nós estudavamos a ma~ 
c.mar~ municipal de A tibaiu. Ainda não teria debnixo de t~do. os pontos de vista, e 
.pparecell esse parecer: "upponhamos qu. procuravamos todos ,os orgãos de e.clareei-
a eoooooissãa ache procedentes eseas repre- rnentos. . . 
• entações, e qlle esse parecer é t,"zido á São estas as p~quenas observa,ões que eu 
ca,sa depOIS que este projecto passou, é urna tinha a 'azer, 
hypothese que Ae pôde dar. EIl nfio creio, '1'. presidente, que o as-

Esta bypothese revela, portanto. qlle não Rumpto seja tão indift'erente como se pre
obrariamos com prlldenCia, se ror."ntllra tende; a alteração de divisas de municipios 
resolve .... F<emo8 antes que a commissào de, importa o cornrnodo Oll incommodo dos cida
e.tati_tica désse seu parec.r sobre as repre- ' dão. residentes na" re,spoctiva. localidades, 
sentações. "Ie parece que I":', só devemos votar trans-

Eu acho que fi assembléa provincial, desde ferencia de resirlrncia de cidadãos de uns 
qua apparece n repres!-',ntação de Ilfll!i. ca· pnrn. ontros ffiunicipios, quando I:Jles não 
JI))HR municipal. não pólio ser indift'erente, peoPrI1. no caso de uti:idndR publica muito 
não póde de,consideral·a ; Q uma descon'i-I evidente: nós nevemos sempre rombinnr a 
deração, d~sde quo apparece urna re .. ltesen-" ut.ilidade pubJir.a, o mais que fôr pos~ive!, 
t8Gflo, rp~olver'Be precipitadamente. : com n commodidndp particular. Ell ordina-

Eu afianço por mim gup.'despoi" dos de-,' riamente sou muito faci! em a('quiescar" 
bate$'., não Rei como deva votar; não sei onde tran$'.ferencia.s de moradas de cidadáo,Q,quan.' 
está a verdado, meu espirito está em d!l.id •. I do elles a solicitão, desde que eu veja que 
Pois fi CR.$l:R. tem direito de obrigllr-me a I não l:a inconvpniencía publica: maS t decre
votB.r, quando meu espirito está em duvida? I t:trmos tran~ferencia de domicilios de chia
Neflte caso retiru-me da sala- e não voto. Dem, dons, sem q IH:1 f>Jles o peção, por motivo de 
contra, nem fi fa'lor. 'i ntilidade publica. embora mesmo sem pro-

O que digo é, creio na utilidade do pro-! ceder todo o estudo, sem que ao menos se 
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signifique que se presta att.enção ás suas sustentado pelo men nobre coilega, tambem 
representações, não me parece insto nem seu assignatario; venho apenas declarar li 
prudente, casa que o formulámos e apresentámos em 

Nós recebemos esta represcnt~ão ; vamos virtude de pedidos de muitas pessoas do 
du a esses cidadãos, que reclamarão, um municipio de Atibaia, que nos fizerão sentir 
signal de apreco. Quae. "ão os meios de a necessidade de se estabelecerem essas divi
eschtrccimentosque temos? São estes: re- ·sr.s, que elles julgão de toda a conv6niencia 
corrermos á commissão especial, esta estuda para a'lueiles povos. Pessoas de 'Bragança 
a materia; se não tem conhecimentos pro- tambem, que se achavão presentes nessa 
pri6s, procura-os, ou por meio do governo, occasião, declararão que as divisas assim 
ou por meio das autOI'idades locaes, ou por estabelecidas convinhão tanto para Bragan
qUaJlquer outro meio ao seu alcance, a seu ça, como para A tibaia, 
criteI'Ío, c nos dá o parecer que serve para' O nosso co11eg" residentc em Santa Isabel, 
nos esclarecer, , o sr. padre Bicudo, a quem ouvi sobre o as-

O meu pedido é muito simples: requeiro sumpto, disse-me que, estando, ha poucos 
que o projecto n, 62 seja afrecto á com missão dias na Atibaia, ou coll) pessoas daquelle 
de estatistica.conjuntamente com as I'epre- lugar, lhe representarão sobre a necessidade 
senlações de diver~os cidadãos e da camara de se estabelecerem as divisas do modo por 
municipal de Atibaia, afim de que olla dê a que está no projecto. 
respeito das repl'esentações e do projecto o Ora,já vê v, exc. e a casa que em vista 
seu pal'ecer, Outrosim, peço tamliem que a de taes informações, eu devia acieditar que 
assemb!éa provincial solicite da: camara mu- estas divisas erão justas e convenientes 
nicipal de Brag'anca idormacões a este res- tanto para uma, como para outra localidade; 
peito. O meu fim não é contr,\riat o projecto, e foi esta a razão que me levou a ofrerecel' o 
não tenho idéa anterior; meu fim é esclare- projecto, de acôrdo com o nobre deputado 
cer-me; não tenho opinião feita sobre o residente em Mogy das Cruzes; não foi só
caso. mente por querermos innovar as divisas 

A minha regra é votar pelos projeetos entre Atib.lia e Bragança, lugares por onde 
desta casa, quando não ha recla?nação, na nunca viajei, c dos qUlles não tenho o menor 
confiança de seus signatal'ios; mas, desde conhecimento. Sc não fôra ·as informaçõe's 
que h!l reclamação, ·"rocmo vêr se ella Ij ou quc tive desses cidadãos, eu não seria capaz 
não infundada;· aqui só pelos debates não de assignar um projecto' desta ordem, Não 

. podemos nos esclarecei' ; o meio é remettcr o foi, pois, como disse o nobre deputa'do resi
projectó nmissão pa"" estudaI-o com dente em S, .José dos Campos, um projecto 
maior csp", Ie tempo, e nós ficamos com a feito a nosso bel-pl'azer. 
deliberação po,;tel'lor que tomarmos perfeitllc Dadas estas explicações, declaro que, com
mente cscolmada de .qualquer suspeita de binando C0m as razões exptlstas pelo'nobre 
precipitação, . autor do requerimento, sou de opiniao que 

São estas as considemções succintas que elle seja appl'ovado, e nesse sentido lhe darei 
sujeito á consideração da casa, (JJ11,ilo bem.) meu voto. 

E' apoiado e posto em discussão o se- {) S". /Fel'I'eira Alv."" :-Sr. prcsiden-
guinte te, voto contra o requerimento, visto como é 

ItE(iUEHI~lENTO de crêr-se que a camara de Bragança não 
"Requeiro que o projecto n, 62 vá "eom- dê informação contraria ao projecto, uma vez 

missão de estatistica com as repreRcntações. que estabelece divisas que alargrro o seu ter
para dar parecer, e que se exija informações ritorio; e, em regra, as camaras desejão aug
da mimara. municipal de Bragança.-Bene- mental' o territol'io dos se!,s municipIOS, por
vides,» que isto importa o augmento de suas ren-

O sr. Zel"erino:-Sr, presidente, ouvi o das, E', pois, do interesse daque11a camara, 
nobre 'deputado, residente em S. José dos onde conto alguns amigos, entre os quaes o 
Campos, por occasião de impugnar o projecto seu digno presidente, o rvd. sr, Rimplicio 
lL 62, que se acha assignado por mim e por Bueno de Siqueira, que não será desfavora
meu collegrt residente Cl~ Mogy das Cruzes, vel á passagem do projecto, 
dizer que este nosso colJiga foi levado a for- A razão.por que a camara de Atibaia pede 
mular e apresentaI-o só por sua vontade, e que seja ouvidande Brag.mca, é toda pess.oal; 
não por pedido ou informações de pessoas é porque, sendo o sr. capltão Francisco de 
impOl·tantes da locali!lade, . Assis Valie cunhado de dous dos slr,natarios 

O sa. M. l?uRTADO :-:-':ão me referi ao da representação, confião estes, embora, na 
nob1'e deputado em nada, I minhn opinião; infundadamente, nessas rela-

. O SR. ZEFEH[};:O :-1~u, que tambem sou cões de familia, c esperão. que o sr. capi
assignatario do proiecto e s~i como as cousas tão Valle, preyalecen~o~~e da sua influencia 
se passarão, e quaes os tundamentos que naqneHa localidade, tara com que a camara 
existirão para sua apresentação, tenho o dê um parecer desfavoravel ao projeeto. 
dever de dizer algumas palavras a respeito. Mas eu estou certo dc que o sr, capitão 

Nãovenho discutir nem sustentar o P"o- Valle, que já reconheceu a necessidade de 
,jecto, porqueelle já foi sufficientemente Hcregularisal' e~Rl\~ divisas, que já requereu 



, 

--232"-

a passagem de sua ~zenda pal"" Bmgml\::', i 1\XPEnm'\TE 
c que conhece mmto a~u clles lUg"'''"cs, ilHa : Oi'1'1010S 

influirá sobre o animo a~ camara 'para esta ~ Um do ,:'; (H~r{! t<ll' i o do grwcl'i19 enviando Oii 
dar um parecer cont.-ano ,tO pro.lccto por i d a~ camaras de Porto-Feliz c ~lonte-~fól", o 
mim ap resentado, ql~P. I'cp res.cn ta os I nt l~ - ~ p r irn~i ro acom pan hado dfls co nt:H; de l t~íl a. 
resses daquéllM loca lu!ndcR" Jo.s tou eCl" to de ' 187<', e Ol"cam ento pa,"" 187:1 a 187"1 ; e o se
que o sr. eapitã~ ~'nne não l!a. de, POI' consl - ] g'lI n do~ <1 () um cod igo ele pOS t t1 l'HS.-" \ ' eom 
dcrações de fam llla., con t rarIar o!-õ l !ltc l'e ~.~{!S l lll!~ :~:~o de ol'<:nmentos de camanl H. 
publicos; masoíim ésómcn tC t_~q t c . J;' ~ OHtl'0 do "meRmo,cl-lviand o d ocnm en tos 

~e os nossos tr:~bnlhos. não c~ t-iV C:~SC'-1l1 t:10 ; l'~!at.iv()~ ;l~ finanças ua. pl'ovi n eia.-A' com. 
adIantado:;, eu nao pona duvIda ('n1 yoUu' i mi:;;si'io da ffli':enda . 
pelo requeri mento; In a;'), na époc:n. em que : Ontro da carnal'n de Taubaté, pedin.do an
nos achamos, quando JU pouco tempo D OS I tor isncfto para eo ntl'ahir um empl'cstuno de 
resta de trabalhos, não posso votnr,l)or clle . 12:000·rl .-A' comrnissão de earn;'ii'~H;' . 

O nobre depu tudo, que notou .Interesse Outro da. cnmara do Hio-Cl<1ro, envla.ndo 
pa.rticular ne~ta divi sn,~ bCl~, como (ll\alquer . al"ti~o8 tio post,\ !l' n~ . ·- A.' mr;S1l1:-X co~)nni ssão. 
de nossos collcga~, pude oftr. rrr:cl' (:rnencl,a:..~ i Oúll'o cJacnmal'fl dnl,lmcIl'nSpcdmdo ll mn. 
póde offerccer mesmo um. substItu tIvo, pocle! qllota dl~ G: C(}Of,( para. conelusão da Pi olH'us da 
ofre!'ccer tudo qun.nto rpll zc l', comtanto (ll~e ,cndôa .-A' c:ornm iss.ão de fnzentl a. 
se rCg'.ulnri se as di\'i~ns; no int~l'c~;:;e puhl~- ; Outro da cn.mar{\ de CUlnpinas, enviando o 
c~ aceIto tudo, desele que não seja II dc!"ty\ll- : orcamento par:\ 1b'i8 a J8"74, e urna propost,\ 
cao de todo o IH"Ojodo" I clc"vllndo n oTaWicacüo do seCI"etarlO - ,\ 
u Foi s6men!~, 'SI'. pr~sidcnte, pnra fa zer ! primdl'a parte Ú cO IJ"Ímissào. ue orç.~rra~ntos 
esta d ~clanlçao que l)ÜC.ll fi pflla",rn, c COI1· : de <;amaras, e a segunda. a comml s:-}ao de 
cluo dIzendo que a casa Ilão fleve \"o lal" em ' cnmaraH" 
favor do requerimento, pOl'é m ~ im p.m favor! Hl':QCl!:iOHE)\TO 

do projecto, o qual poder:'t :';0 1' ?mendarl~ pel o : Da'professo ra da I'rcg'Hczia de ~nl~t a ]l.)ili . 
nob !~e deputado pelo l ° dl~ tl'l C t o, que J<l n,a : genia, Annn /t lltonia dn Costa GUtlnal'i1CS, 
~e~sao passada., c agcH.'a .n est~~~t~:? -sn eon~.tI- 11 pe.d indo 15~ pal'a alugue l de c.aSl.l . -A' eom
budo o paladlll o dO~1 luteI e::;se~ ele 1108.:-:08 m lssrio rle fnzendn, 
adversarios politi co"~ na eidade de 1\ tilJaia" ! 

N' h I I' p.Hn:C EnES ão avenc o mais quem peça a pu avrn,~ : , . .... ~ J,' , ~ ''I ••• li' 
encerra-,se a discussão. Indo-se pl'ocedcl' .1 : (( A ~;Ü l,;:m I St!:l~ (li) ~,1,_t,l~:.{~~:LO PU) lca, fi. 

votacão reconh ece-se não havcl' cnsa. i quem 101<tO plesent_e:j Ycl.110S .pl'ojectos e 

se~u1~t:~~11:~~~r,2~t~a~~~~~~ ~,:~d"e"rn do ,lia i ~m~~l~~'i~l~~,~;':o c Is~g'~s~~~n ~fg,~Il~\~:~r~~~ 
" 1"'°.1 0cto: ---"--

:..J.a Sessão oi·d~u~.lr~a 
i '\" \I(i 

provincial de S" Paulo de-
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pio de Silveil'as: nma 2' na cida']e de Sil- de porcentagem estabelecida para embolso 
veiras; lima no baino (lo Alambal'Y, muni- dos juros garantidos pelo governo ás com-
eil'io do Bananal; uma 2' na vil!" do llar-I panhias, , 
l'ell'O; umn Z'l na. calado de AI'ens; lima I A l't. 4.° No caso de snppl"essão das barrel
na fl'egue'l.iit dc S, Pedro, munieí pio dn ' ras anti!!,as, e fazer-se o aCÔl'do com as eom
Constitlliç,ío; ll m .. em S. Bento de Sapll- ! pallhias ferreas, os administradores das bal'
ea hy -mi rim: .n~nn. . lln fl'f~glH'zia de Campos- I'eiras te t'áo pl'efel'encia na. nomeação para 
Novos, mUll,c'lHO (lc·Cllnha, ontros empregos annlogos, 

,~'t. 2,' Hevogarlas as disposir,õcs em con- Art. <6,0 O presidente da provincia, além 
trariu. da obrigação imposta no art, 2' da lei, fica 

Sal" das com1l1iss~e', aos 13 de Marco de I autol'is<Jdo a rever as tabellas annexas á lei 
1873, - p. P. ft.od,'i(/".es Alces. -R. Pomoo , l n, 7:1 de 1872, pal'a reduzir as taxas e eli
- Patlre B icudu. " ! minnr <los tnbellas todos os generos de im

~\ il1lJll'i'!llil' jmra entrar na ordem do~ trn- \ porta~rro estrangeira. , , 
halhos, 1 Alt, n,' Ficão a~sim alteradas as disposi-

« A commi,8si'í.o de r.stati s ticn, acha.nuo l'a-' çõe~ da ~lei 11. '7~ de ]1)72 c o regulamento 
zoavcl () pedido do cidadão ,fOSlJ Guedes de n, 1 rle l° de Julho de 1872, e revogndas 
S~J\1.z~, rrt~C dc:;:;n.in ,nral' pert(,Ii~cndo ao Il1U- quaesquerdisposiçõcs em contl'ario. , 
l1ICljHO CIO Caml"nas ,., deshg'arlo do (le: S, Paulo, 13 de ilfarço de 187a,-Dr, Jose 
:üogy-mirilll, é lle P'II'<'CCl' que ,eja ndoptado! ilJaJ'ü, COr1'êade 3d e Beilevides. - Alves C,'u" 
o seg uinte l'roj.ecto: 1- A ,'aujo Ribeiro Filho, - J. F, de Paula 

N, 07 I Hd"a,.,/o, - J oiío Vicente VaUadiío, » 
A asse mhléa legislativa. de S, Paulo lle- I Jo:' j~l g~do objecto . de deliberaç!lo e vai 

ereta: . in i mpl'lln 11' para entrar na ordem dos tra-
Artigo Unt OO , A faze nda do cidadi10 .Jo~é I balhos , . . 

Gl!edes de SOU1,>1., iMunda lia margem do J'io : l' PARTE DA ORngM no DIA 
Camandor.ain, fica pel'tnncr.ndo ao munici- i POSTURAS 
pio de C>lm[.';n"., C dcsan"cxada do de ! O "!t, CORmh reque!' e "obtem prcferencia 
'\logy-mi,'im; ·revogadas as disposições em I para a discuss~o das pOJltl1l'as n, 26 de Mogy 
co ntI'al'lO, . das Cruzes, 

Sala das cornmissucH üa. asscmblón, Ic~iR- II Entt'üo r.m discn~sãà estas posturas. . . 
lativa de S, PRul r -" -.le Marco'ele IR7;{- O SI'. t; ..... 'ea :-As posturas da cidade 
,1IM,?el AI/'o"so.- "donçe, Fi",tado: " ida minh a residencia, que hontem forão de-· 

A ImprH11lr p':." en trar na ordem dos tra-I volvidas {L cama."a m~lDlClpal rcspectlvR, tra-
balhos, I tão de ohjecto ldentJcg aos dos artigos de 

.tlmAcç:fjEs I posturas em discussao; porém, aquellas, 
São approvatlas as <lo projeeto li, a2 e do mltis extensa e completamente, 

codigo de posturas 'lo 2:l, . " Om, versando sobre a mcsma materia, pe-
PROJEC'I'O 0.:, !J8 dida a v, exc, que consultasse a casa se con-· 

H A assembléa legislativa provincial ele S, cede a retirada destas, para opportunamente 
Paulo decreta: . serem discutidas aquellas, que forão devo 1-

Art. 1.' O imposto de transito, antes do vidas á camara de Mogy das Cl'Uzcs. 
cmbarque elos g-enel'OS na.s estrad"de fC I'l'O, ApI'oveitnndo-me da palavl'u, declaro jt as
r"tabelecido pelo :\rt, ;,0 da lei n, ~3 de 18"12, sernbJéa que t.ivc a delicadeza de communi
roi crcado em _subs titniçao das tax,as iti ne .. ea r este J.lcnsamento aos honrados membros 
ral'l}'lS, qu c ora0 ]l'lgas nas bal'l'ell'as que da eom nllssão de camnras, e elles assentirão 
existiiío nas cstl'adas convergentes para as na mocão qRC apresent.o. 
,,,t,,,,das defc!'l'o; em conseql1cnei:t só póde O SR-, CELlDONIO :-1<:' cxacto, 
~Cl' cobrado 1l 0f; c.:a~08 em que crão autol'Í- A casa concede fi. l'ctil'ada pedida. 
,,,elas as taxas itillem!'ias, "" fÓl'ma ria le- São app rovadas om l' discussão as de n, 11 
gi~;1rltuo, vigent.e ~·~!lte ri oJ'Jt lei n. I,.! de .18~2. da ~apital, ns, la c 26 de C~mpinas, n: 14 do t 

.\rt .. 2." Devo!'a () p,'es.dentc da P"OVl1lCla, ,Belem do Descalvlldo, n, li? do Jabotlcabal, 
na fá!'m" do art, J', a!tel'lIr o l'e~'ll1amel1to 'I n, HJ de Cajtll'Ú, n. 2-1 <le N. .Toão Baptista do 
n, I de 10 de,Jnlho rlc 1872, o ',"'VJ fical'cvo- Rio-Verde, n. 27 de Soroeaba, n, 28 d~ ~a
g'ado desde já nO f.i pontos corltj'arios ao xin~, n. 2fl de ·S. Betlto de Sapuc~hy-mlrlm, 
,,,'t. I' d" lei. n, ,32 de Jllndiahy, n, 21 da Cuba, n,36 de 

Art. :3. 0 ~c n~io fôl' possivel c::tabelecer Silveira!:i; c em 311
, as de n. ~hl de S. Scbas

e8-tn~:ócH p,'ovin cincs p<i.J"a. cobran (:a (10 im- tião da Boa-Vistn. 
posto I'cfc!'ido, fi ca o governo ant.orisarlo (i.! 2J P.\RTE DA OH.Dg~-( DO DIA 
í:o lltl'alm" <:om ai-; companhias fCi'I'r.fI :·'; ~ Il a: I .• IVIS.\S 

:i.l'1'ecadação; nilo podendo, poré m, j');'r.:-: . ...:ind ir i Pl'oecuendo-sc:'t "ota~ã.o do rcq.uel'imento, 
das g-anintia s fi ~i(~aes <latins pela. ci contra cujn discussão · ficá.ra e.ncerrada na ultima 
~)~ 'fac arrccad ;"'to l'coc.h:s pllbEcn.,..'õ, nem fel'i l' sessão, manda.ndo ouvir fi. carnnl'n. de Bra
~ ;~ di re itos tlar; tO fl![l;tilhia!-\ ~:;oble os frútc;3 gança sobre o projce t.o n. O'!, otTerecido como 
de t rnnsporte fixado nas tabolIas Ol'ganisadlls, emenda ao de n, 2fJ, (; rejeitado o mesmo 
qu.: .<;:10 rendas das compa.nhiaB, nem a escala requeriment.o . .. 
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Continúa a discussão do projecto com as A fazenda do sr. desembargador Bernardo 
emendas. A velin!> Gavião Peixoto, ora pertencente ao' 

São apoiadas 'e entrão eonjunctamente em . municipio de Araraquara, se passar a per-
diseussão as seguintes tencer ao de S. Carlos do Pinhal, como pre-

EMJ<NDAS ' ténde a emenda, ticará sendo territorio de 
N. I S. Carlos encravado em territorio de Arara-

« Art. 1.0 As divisas entre o A lamhary e a qual·a. 
cidade de Tatuhy ficão estabelecidas d'o se- Aceresee mais que esta fazenda faz parte 
guinte modo: comeeando no cafezal de Gal- de outra denominada dQ Corrente, fazenda 
alno de Campos, e seguindo a estrada que vai p"o-illdiviso, tanto que nenhum dO$ diversos 
á freguezia do Alambary, até á quadra de proprietarios pode dizer qual é a pal·te que 
rumo mestre da sesmaria, e descendo por lhes pertcnce. ' 
ella até as terrns dos Carricis, fi dahi a rumo Assim, Se a assembléa votar estn transfe
direito á· barra do rio Alarnbary DO Sara- reneia, teremos toc!os os dias de vêr questões 
puhy. ' de competencia entre os juiz",s dos termos 

Art. 2.° Revoga0-se as disposicões em COD- de Aral'aqu"ra c S. Cados do Pinhal, porque 
trario. .. elles ficaráõ ignorando onde come9a e onde 

Paço da assembléa, 13dc Marco de 1873. __ acaba a sua cornpetencia. O proprlO sr. des- I 

Leonel Ferrei,'a, - M. Al!onso. -" embargador Gavião não conhece as divisas 
N. 2 de sua fazenda, a qual, devo dIzer, fica maIs 

« Aoprojecto n. 62.-Supprimão-se' aspa- perto de Araraquara do que de S. Carlos; 
luuas-ate passar O açude do tanque do te- fica encravada em territorlO de Araraqnara 
nente Eleuterio de Araujo Çintra. - P. e" duas leguas e meia desta villll.. , 
EU?ldio." O SR. AURANCHES :-E' lirnitrophe, 

N. 3 O SI!. L. ,\ I.V~S :,-Existe uma fazenda da 
« 'Ficão desnnllexadas do mur,ieipio de S!'n. d. Maria Fagundes., , . 

Mogy-mirim, e nnnexadns ao de Campinas, O SR. ADRANCIIES :-A fazenda está exacta
as fazendas do tenente-coronel José Guedes mente na divisa, c o SI'. de~,cmbargador Ga

,de Souza, e de JoaquiinCclestiuo de Abrim vião e seus cmpregados não frcquentão Ara-
Soares.-Al~es Cruz. " raquara. . 

, N. 4 O SIt. L. ALVES :-0 sr. Luiz Nogueira, que 
« Fica igualmente desanncxBda do muni-' era administrador da fazenda, frequentava. 

cipio de Araraqunra,1 e annexada ao de S. Como dizia, a fazenda de d. Maria Fagnn
Carlos, do Pin~lI.l, a fazenda denominda S. des, que é propriamente a fazenda d.o Cor
José de, ·Cornentes, pertencente ao desem- rente, pel'tence a Araraquara, e fica mUls 
bargador Bernardo Avelino Gnvião Peixoto. proxima de S. Carlos do que a do sr. desem,' 
-Ab,.altches.» bargadol' Gavião. . 

N. 5 . Sendo nSSlm, se passar esta emenda, ficam 
(, Fica desannexada do municipio do Ampa- parte da fazenda do Corrente pertencendo a 

rO,6 annexada ao de Campinas, a fazenda de S. Cnrlos, c os nobres deputados compre
José Libanio de Abreu Soares. - Alves Cru,z,» hendem os inconycnientcs que todos os dias 

N. (j hão de resultar desta medida. , 
« Fica desannexada do municipio de Itú, Além disso, como disse, fieal"lí a pal'te da 

e annexada ao de Ind'IRtuba, a fazenda fazenda mais pl'oxima 'de S. Carlo." perten
rural de José de Vasconcellos Almeida Prado. eendo a Arar.nquara; e a parte maIs proxl-
- Alves Cru;.» ma de A raraquara, que ti a fazenda do sr. des-

N. 7 embal'gador Gavião, pertencendo a S. Carlos. 
« Fica pertencendo IÍ paro chia de Santa A:casa porém, delibcrará como entender, 

Isabel os sitios de Maximiano José de Mo- (O s": Abranches pronunciou um discurso, 
raes e Luiz Antonio de Oliveira, ora perten- quc não nos foi cntregue.) , 
centes á parochia de Nazareth. _ Bicudo,)) O"". UIlIt}" Uhlll'a.-Sr. J)residente, 

N. 8 não posso dar meu voto á emen a apresen-
« Offercço com.~ emenda o )Jl'ojecto n.:.t8 tada pelo meu digno collcga de districto, re-

deste anno. -,R. P"mbo." sidente na cidade de Campinas, na qual pu-
O SI'., Luiz AI V.'S:-Tomei a palA V!''', de a passagem dos fazendeiros tenente-corú

gr. preSIdente, unicamente para fazer ligei- nel José Guedes de Souza e tenente-eoronel 
ras observações sobre a emelJda apresentada Celestino de A breu Soares, do rnunicipio de 
pelo nobre deplltado residente em Gnarat.in- Mogy-mirim pam o de Campinas. , 
guetáj observações que julgo necessarias, Tratarei do segundo, e depOIS, mais cspe-
maXllne attendendo-sc a que não tem sido cialmente, do pTlmell·o. 
praxe nesta casa, transferir fazendas de uns , ,Creio que a asscmbléa niio póde por modo 
pal'a outros etistrictos sem que preceda 1'e- ,algum dar seu voto li favor desta,passagem, 
clamação de seu~ proprietarios; procedimen- porque ~em ao menos ha. requenmento da .. 
t? que. acho mUlto razoavel, pois do contl'a- quelle CIdadão neste sentIdo. . ' 
rIO senão IOclI.lculnveis os males resultantes O SR. L. SILVERlO :-Ha, pOIS, não. 
dé semelhantes transferencias, O SR, U. CINTR,' ;-Eu, ao, menos, não o vi, 
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-~ commissão já deu seu parecer sobre elle ? I vil, é presidente da camara municipal,te-
Não. nente-coronel da guarda nacional, em fim 

Mas, ainda quando haja requerimento, um cidadão de toda influencia e prestigio 
ainda quando a commlssão tenha dado pare- em Mogy-mirim. (Apoz'ados.) E' um cidadão 
cer favoravel, estou informado que o fim da muito digno pela nobresa de seus sentimen-
passagem não é outro senão enriquecer mais tos. (Apoiados.) , 
um municipio já muito rico, como o de Estou certo de que Mogy-mil'im em peso 
Campinas, e pl'cjud.ical' outro. aliás pobre, receberia a votaçlio desta asseH1bléa pela 
como é o de Mogy-mll'lm. emenda' do nobre deputado, como receberia 

O sr. Celestino Soares é um fazendeiro um verdadeiro luto! 
importantissimo; tem predios na cidade de O SIt. LEITÃO :-Apoiado. -
Campinas, tem uma chacara da qual tira um O Slt. U. CINTItA :-Opponho-me, pois, com 
grande resultado, talvez oito ou dez mil ar- toda força á passagem do sr. tenente-coro
robas de café; ahireside. Portanto, o fim da nel Guedes para o municipio de Campinas. 
emenda é sómente pa.sar dc Mogy-mirim Sei que elle requereu-a, não movido por um 
para Campinas uma fazenda daquelle cida- sentimento proprio, por um desejo de seu 
dão, na qual n~o reside, e que sem prejud!- cpração, mas por questões p~rticulares que 
c!ll-o róde contmuar a pertenccr a Mogy-ml- nem de leve devem ser trazIdas a esta as
pm.- sembléa. 

Enriquecer mais, como já disse. o munici- Aquelle cidadao satisfaz um cap'.'icho pe-
pio de Campinas com prejuizo do de Mogy- dindo esta passagem; mas eu estou bem cer
mi"im, não é justo.· . to que elle não se magoará. pelo contrado 

Além disso, esta emenda vem alterar com- ficará satisfeito, com uma decisão da assem-
-pletamente as divisas entre aquelles dous bléa contraria ao seu pedido. . 
municipios, a assembléa por muitos annos i As mesmas razões porque combati a pas
lutou com difliculdades p,ra estahelecer, sagem do SI'. Celestino, servem-me para 
aquellas divisas: ora determinava quc fossem combatel' a deste importante cidadão. O sr. 
pelo Jaguary, ora pelo Atibaia, e ora pelo teneijte-coronel Guedes está a duasleguas e 

. Cumandocaia; hu-.dous ann0S felizmente foi um quarto das divisas: as consequencias, 
estabelecido que ficassem as divisas pelo rio os inconvenientes que resultaráõ desta pas
.Jaguar}", entretanto que esta emend,\ já sagem são os -mesmos que aquelles que ha 
vem alterai-as; pois a fazenda do sr. Celes- i pouco demonstrei que I'esultaráõ da passa
tino está nas margens do Camandocaia, isto: gem do SI'. Celestino.' 
é, além do Jab -., i SI'. presidente, com estas passagens pre· 

OJ'a, se es J,{wnda passar, amanhã a' tendidas, a camara municipal de Mogy-mi-
assembléa não J)oderá negar a passagem rim sofrre um desfalque em suas rendas ex
de outras fazen as que estão áquem da do traordinario, porqueha lá um imposto mu
sr. Cclestino, que acha-se a uma legua das nicipalde 40 rs. por anoba de café, e o sr. 
divisas. Isto é sem duvida inconveniente, tenente-coronel Guedes é um dos que mais 
desde quc tem por fim só mente dar mais ri- concorrcm para a renda municipal. _ 
queza a um municipio com grave prejuizo de Voto, pois, contra a emenda do nobre de-
outro; é uma injustiça! putado, e espero que a casa me acompanha-

o SR. L. SILVERIO :-Eu n[o fui quem rc- rá, pelo que me confessarei summamente 
quereu. _ grato em nome proprio c em nome do muni-

O SR. U. ClNTrtA :-Não censuro o nobre cipio dI> Mogy-mirim. (11b!ito bem I) 
deputado por isso, fique éerto. O nobrc de- .. sr. Luiz Silv"'río :-Sr. presidente, 
putado está, no seu direito pugnando pelos pedi a palavra sómente para explicar á casa 
mteresses do seu municipio mais do que o motivo que me levou a apresentar a emen
pel{)s de Mogy-mirim, assim comocu, de- da que se acha em discussão, e·que foi im
claro com toda ingenuidade, pugno mais pe- pugnada pelo meu 'illustre collega residen te 
los interesses deste do que pelos do de Cam- em Mog.Y-mirim. 
pinas. Portanto, a emenda do nobre deputa- Esta' emenda, sr. presidente, consta de 
do não me magôa em cousa alguma, trata dous fazendeiros, os srs.JoséGuedes de Sou
de seus dircitos e eu defendo os meus. za e Joaquim Celestino Soares, que desejão 

Quanto á passagem do sr. tenente-coronel I passar-se do municipio de Mogy-mirim para 
José Guedes de Souza, realmente ellti pe- I o de Campinas. 
diu-a; mas devo dcclamr á asscmbléa quc Quanto á pretensão do sr. Guedes, a com
fel-o por motivos inteir~mente .partic.',lares, missão l'espectica já deu o seu pare~e.r, o~i
que não devem scr trazIdos á dlscussao. nando favoravelmente, e liestesentIdo offe-

Este importante e digno cidadão foi obri- reccu um p"ojecto; e quanto ao SI'. Celes
gado a pedir sua passagem do municipio de tino, a mesma commissao está de pos,e da 
Mogy-mirim para o di\)Campinas por moti- sua peticão c dará parecer opportunamente. 
vos alhehs á sua vont.tde ; elle. tem predios O motívo que levou-me a apresentar esta 
tan to em uma como em outracidllde; sem- emenda, passando este distinctofazendeiro 
pre residiu em Mogy-mirim, tem ali paren- para o munieipio de Campinas, foi o se-
tes e amigos, tem importancia política e ci- guinte: . 
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o sr. Jaquim Celestino Soares já perten- bem em favor do outro, isto é, o qu~ror cada 
ceu, ha tempos, fi6 municipio de Campi- um possuir em seu seio tiro distineto cid.· 
nas... dão; mas, neste caso. deve" a"semblé. ato 

O SR. LEITÃO ;-E pertence, de facto. tender ti vontade do reclamnnte. O sr. Gue-
O SR. L. SILVERIO :, ... por uma lei an- des declara n quem quer ouvil-o,qtle deseja 

tiga. ardentemente plissar para'o muni('ipio de 
Em 1870 ou 18710 nosso collega, o sr. dr.l Campin .. ; é verd,de que levado por moti

Araujo,offereceu um projeeto a esta assell1-1 vos, particulares, motivos quo hool'ü?-n'o 
bléa, que fllra approvado. revogando essas mUIto. 
antigas divisas, passando, de novo;o sr. Cc· Mas, sr, presidente. ambü~ os municipio. 
lestino para omunicipio de Mogy-mir:m, têm razão quando de'cifio fi pos,e do .r. 

O sr. Celestino tem todas as suas rclacões Guedes em ""u seio. No c.;o de duvida. 
eommereiaes, todas as suas relaeões politi-, costuma·se decidir em f,vor do reclamante; 
cas, e toda a sua família na cidade" de Campi- I o sr. Guedes pede passagem para Cum-
nas; ali reside c tem outras fazendas e com- pinaa... ,- , 
-modidades. O SR. P. EGYDIü :-'0 nobre deputado ad-

Por essa razão deseja que aguoUa fawnda, voga 1'1'0 domo suet. . 
que hoje pertence ao municlpio de Mog.y- O SR. L, SILVEIUO: -A par do desejo que 
mirim, viesse a pertencer ao de Campinas. temos de que o .r. Gucdd" p"rteuç" ,,'Cam· 
E' verdade que esta fazen(la acha-se ret.ira- - pinas, accresce, como já ~is.o, '1"6 cllo de-
da das divisas uma legua mais ou menos. seja ardent{~mentc fH,tU pil!o>sagern. 

Quanto ao sr. Guedes, já o meu illustrado O SR. BICUDO :-~b8 o inter"",e publico 
collega, que me precedeu na tribuna, deu os deve prevalecer. . 
motivos porque este distincto cavalheÍl'o re- O SIt. L. SILVERIO :-S. deve prevalocer o 
clama pela sua passagem para 0, mllnicipio iptere!:ise PUbliCO. entüo eu (J reclamo par'!l 
de Campinas; é vel'dade que não nos quiz o meu lIIunicipio; porque, nó;. ao pas,o que 
elle esclarecer minuciosamente, e eu, ainda l\logy-mirHn tem muitos cOD!Õlervadol'es que 
menos me julgo habilitado para o fazer. -- ajudão no pleito eleitoral, nó' temos falta. 

Sou, entretanto, obrigado a declararpe· O que quero tornar bem ",diente" que o 
rante esta assembléa c dos que me ouvem, sr. Guedes ruz questiío de gabinete, por a.
que o sr. Guedes veio a esta capital de pro-· sim dizer, pela sua ~)fH:"SHg(Jm. 
posito para este fim. O SI!. C1NTftA :-Nó" temos o dircito de 

O SR, U. CINTRA ;-Não contesto isso; mas pO'Re Robre dle. 
assevero que é n.ovido por uma questão de O SII. L. SILVERlO :-0" Illogy.nos 'poda0;! 
dignidade, e não pelo sentimento natnral do ter direito por prescl'lpçãc', é nó, () temos 
se,u coração; o sr. Guedes é mogyano, ali por nascimento. 
nascido, e por certo não ha de voluntaria- O sU. LEITAo :-Querem csbulbar·nos desse 
mente renegar sua terra natal. direito, , 

O SR, L. SILVERIo'-:\las é bom qUBO no- O SR, L. SILVERrg :-Nfto queremos esbu-
bre deputado declare que estes motivos não lhal'; é da p~opria vontade do reclamante o 
são suscitados por mim. vir par" C"mpinas. o que sem duvida esfi· 

O SR. TJ. CrN1'RA :-Não, a questão é t.oda. mal'emos muito. porque é de facta lima ex
peculiar; o nobre dep,üadomora em Campi- c"llente aeqlli.icão. 
nas, e é quanto basta para advogar a causa. Não havendo· mais q l1em peça a 

O SR. L. SILVERIO :-Quem não souber dOlil encerra~se a discussàJ, é ~pprtJY, 
motivos que/levtirão o sr. Guedes a pedir jecto com as emendas ojfe:'ecil' 

palavra, , 
o prc-

:! di~--
-' • lO 

esta passagem, póde pensar que fui eu quem CII,"ão. . 
o moveu a fazer este requerimento. Seguindo-se a votação das emenda, "Ir.'rc-

Os campineiros terão muito prAzer A' a cid." hoje. slio approvadas as d" IlS, l. :l, 
maior 'honra em haver o sr. Guedes para o 5, G 7 c 8, e rejoitadas as de 11".3 e 4, 
seu municipio... ' A requerimento do sr. R. POIÍlbo, é dis
/ O SR. CINTRA :-Sern duvida, nós é que pens.ndo o intersticio em fllvor das emendas, 

não desejamos. que tClll de soffrer nova discussão. 
O SR. L. SILVgRIO :-Nós queremos que ° 

Rr. Guedes seja nooso ... 
ESTRADA DE FEnRO DAJ.H.iEIHA A ~lOGY

G UAssr;' 
'0 SR. CINTRA :-Nó. ternos mais direit.o •. 
O SR. L. SILVHHIO :-0 sr. Guedes nasceu ,,~reque:imcnto do sr. Va~l"dã.l. entra em 

em Campinas, ali tem sua familia e nume- 2<1. .Ul.SCU~SHO o pr?Jecto, r~. ":1, que concede 
rOBOS pa.rentes e ftmigo~, é muito considera- prJ.vile~!O a~ b3rao do rlete p corolje! Joa.· 
do por suas virtudes e pelo seu rnerecicnen-I '1""11 SeI'tOflO para a constrncção daquell" 
to; assim como tamuem o cODsiderflO em, e8t~ad!!. . . 
Mogy-mirim. I ,São "'polnda. e entrão C'o"Jnnctamento em 

O SR. C1N1'HA :-E' até presidente du e,,-I JISCI\'\,UO as s'gulntefo 
mara em Mogy-mirim. i E'MBNDAS 

O sl!. L. SILVEHIO :-As razões que mili- i "Oifereço como emenda o 
tlio em favor de um municipio, militão tam-! do anno pass.adc,-Bicudo.» 

projccto ll. .130 
) 

~. 
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« Ao projecto n. 130 do auno passado
Niio poderá o concessionario transferir ou 
alienar R terceiro o privilegio concedido.-
P. Epydio." 

"Supprimão-se as palavras-auxiliando a 
provincia com a quantia de 20:000~ para 
explol·açõesetc .• em diante.-F. Al1)es.~ 

4) sr, ('aula Edu'H'do :-Sr,presiden· 
te. pr,etendo justificar o meu voto, quer om 
relação ao projecto que se acha em discus
silo, qUM em relação ás emendas que forão 
olferecidas. 

Álguns embaraços havia p.ra a adopção 
deste projecto; taes e.mbaraços. porém, forão 
completamente removidos desde que, por 
um lado, se olfereceu uma emenda no seno 
tido de prevenir a trnnsmiesibilidade do 
privilegio; e'por outro lado. uma outra emen· 
d. veio cortar relativamente ao outro privi· 
legio a verba concedida para exploraçõ'e's. 

Port.anto. me parece que se tem harmoni
.ado perfeitamente hem todos 03 legitimas 
interesses; o lado financeiro está inteiramen
te "dtisfeito. attento o estado actual dos co
fres publicos, que não permittem o emprego 
de dinheiros senlio com aquellas obras estric
tamente indispensáveis; attento que a. 
nossa pdn"ipal missão hoje deve ser a de 
procurar equilibrar a receita Com a despeza, 
decretando unicamente a,quellas despezas 
urgentissimas e absolutamente imprescin-
di~eis. . 

Entcndo, SI', presidenté. que as emendas 
ojferecidas estão de acôrdo com os intercs' 
SeR da provincia, principalmente os finan-

• celras. 
Mas, 'sr. presidente, havia alguma causa, 

havia uma cert,1l Rombra negra, que, de ai
guma sorte, como que pairava sobre alguns 
espiritos; esta sombra ha tambem desappa-
I'eaido; isto é, parecia que o interesse talvez 
menos nobre, menos patriotico, menos puro 
era o movei de muitas propostas offereeidas 
oi considerllcão desta assemblé •. -Pois bem. eRsa sombra dissipou-se, a luz 
fez-se, e hoje não se pouerá mais dizer que 
os pretendentes a obras desta natureza são 
levados por esses sentimentos me,nos no
bres, nlenos purJs; mas, por conveniencia 
inteiramente publica. por patriotismo. afim 
~e elevar a provincia de S. Paulo ao ponto 
de Pl'ospcridade e de engrandecimerito que 
merece. 

E' por i8so, sr~ presidente, que, como 
v. exc. sabe, eu tenho. nesta easa, p_ropug
nado sempre em favor das estrodasde f~rro; 
porque, como hei dito muitas vezes e repi
to. sou daquelles que eutendem que e8te é 
o meio mais rapido. mais efficaz de elevar a 
provincia ao gráo e attitude que desejamos. 

E' por isso ainda que entendo quo toda. 
as veze, que se apres,nta um projecto para 
cODstrucção de ferro-vias, com privilegio e 
~?}n garantia de juros, ~esta casa. é porq~e 
Ja se tem explorado. zona que tem de per
correr e colhido todos os dados estatisticos, 

de modo n garantir a existencia e a eft'ecti
vidade dessas linhas, e, neste caso, não deve- ' 
wos, nós deputados, trepidar diante de I)on
siderações secundarias; e, ao coo traria. de· 
vemos empregar todos os nossos esforços 
paM conseguirmos esse deside'·al-IJ/fi!. 

E' por isso ainda que tenho entendido e 
entendo que, desde que o aeto addicional 
descentralisou os interesses Pl·ovinci.es, at- . 
tendendo á g:ita, a essa anarchia que rei
nava no Imperio. procurand.o que cada pro
víncia tivesse àutonomia, uma vida.propria, 
individual. dan~o-lhe uma missão particu
lar em relacão a certos e determinados elfei7 

tos: tenho -entenc!ido, digo. e entendo que 
a conce8siIo de privilegias está na compe
tenci. das assembléas provinei.es; e não é 
motivo para que eu deixe de continuar a 
ter" mesma opinião algumas conclusõ-es 
tiradas nesta casa; que, irremessivelmente 
combate o espirito de descentl'alisação; re
duzinde o acto addicional como que a um 
simulacro, a uma esta tua sem _vida, a nada 
emfim. 

(O ar. Il1'esidente faz uma obse"oaçíZo, que não 
ouvimos.) 

Não tenho por fim, sr, presidente. mais 
do que dizer que o acto addicional ficava 
inteiramente sophismado; porque, desde 
que se· dá uma attribuição n um individuo, 
o uma corporação, !lara realizar certos fins, 
não se póde negor que este individuo e essa 
corporação se achão revestidos de touos os 
meios, dd todas as fllculdades para chegar 
a esse uesideratum; \l, desde que se diga 
que Iiós podemos realizar obras publicas, 
que podemos legislar sobre navegação, sobre 
estradas da ferro, e que se nos diga - não 
podeis empregar certos e determinados meios 
então ell direi, está sophismando uma das 
mais importantes attribuiclles das assem
bléas provincines; então', s·r. presidente, o 
legislador não quereria senão illudir, so
phismar debaixo da apparencia da descen
tralisação, e ainda ficaria presa a provincia 
ao centro asphixiador. 

E' por isso ainda. sr, presidente, que eu 
disse que. sendo o privilegio uma dessas 
faculdades, um desses meios, sem os quaes 
as assembléas pl'ovinclaes não poderião con
seguir sou desideratum, nem o aeto addi
cional .ttingir o seu fim, a rea\i.zação das 
obras publicas; era de parecer, e sou ainda 
que 89 .ssembléas esti'io na corupetencia de 
conceder privilegias, porque. se", privile
gio não se póde fazer obras desta natufeza, 
obras de grande alcance pela grande quun-
tidade de capitaes., . 

Sr. presidente, uma razão .impelliu-me a 
entrar nesta ordem de cOD81(leracões. e foi a • 
seguinte: .. 

Um dos mais nobres membros desta casa, 
um dos luzeiros. uma intelligencia elevada, 
não comprehendeu um dos argumentos por 
mim adduzídos, eru ordem a demonstrar 
que as assembléas provinciaes se .chavão 
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revestidas do poder de conceder privile- Entretanto, desde que haja facilidade d, 
gios. transporte, desde que tenhamos boas estr8 

Eu tinha dito, em reSp08ta ao nobre de- das, 8 producção crescerá com grande van· 
putado, que, desdi' que as assembláas pro- tagem tias finanças da provincia. 
vineiaa Sü achav!'ío munidas do poder de Qual é o inconveniente, porta'Dto, de nó' 
realizar as obras publicas, por esse mesmo concedermos um privilegio? Nilo ha incon 
motivo, por uma inducçiio inevitavel, .se veniente nenhum; revestimos certa e de· 
tlttvia concluir que as assembléas se achavào terminada pessoa de promover es.e melho· 
revestidas do poder de conceder privilegios. ramento, de fazer essa estrada, porqu. 
Mas, que, sendo o privilegio a suspensão, a os cofros publicos não podem tomar a si ess' 
restriccão da faculdade commum a todos, melhoramento, 
por este motivo se dava tambem o poder de Se a estrada não puder realizar·se. por 
alfectar a liberdade da coneurrenci.,. a pro· qualquer motivo, nada perderá a provincia; 
priedade, o commercio, a industria, inte- se o concessionario não pueler obter capitaes, 
resses gcraes. . tambem não é culpa nossal; mostramos de 

E isto, senhores, não é novo; se attender- nossa parte nOS80S bons desejos em ordem 
mos para alguns outros Qrtigos do aeto ad- a concorrer para esse melhoramento; noss" 
rlicional, por exemplo, para o § 5" do art. consciencia ficará tranquilla, p a provincia 
10, veremos que as assemblé.s provinciaes ha de nosapplaudir, porque flzemus tudo 
podem ferir o interesse geral, porque se diz que estava da nossa parte; não tomos di· 
que ~s assembléas provinciae. estão na nheiro, não podemos fazer obra., habilitá· 
c&mpetencia de decretar imposto., uma vez mos quem as raça. 
que não 'preJudiquem a imposição do Esta- Depois, como já ti~ occasiíío de dizer, 
do. nós garantindo um fundo ou concedendo 

Logo, 8S assembléas provinciaes podem um privilegio, nem isso importa necessaria 
ferir interesses geraes, por excepção, per e infallivelmente a retiradá de capitaes do 
accidens, pe,' modl,m cal,s(/! ; mas não em re- commercio para a organisação dessa elO-
gra geral. presa. 

E' verd.ade, senhore., que este Pllder tem O SR, LEITÃO dá UO) aparte. . 
limite, e esse limite é quando o caso que O SR, P. EOUARDO:- Eujá di.se que ain-
"e procura deprehender por meio ue induc- da que não tenha, a provincia nada perde. 
çlio está prevenido por outra lei qualquer: Se se garantis.emjuro., sim; era muito utiJ, 
á o unico Ihpite que tem a inducção; e, desde e talvez nós não prescindissemos de se apre
que nijo se demonstrar que o caso que se sentarem aqui os competentes documentos 
procura induzir está prevenido expressa em ordem a provar que li estrada. daria ao 
mente por um texto juridico, a conclusRo menos, em periodo curto, rendas qltC satÍ9-
que tiro é que, por uma inducção, mas ne- flze.sem; que havia maseR de producção 
ces.aria, inevitavel. esse caso deve e\tar tal que pudesse altmentar o trafego da e8tra
comprehendido na disposicão gerai. da, porque estou muito certo, e é inten-

E, portanto, a conc1usãô é que os assem- Ção da assembléa, não carregar eternamente 
bléas provinclae. podem fertr interesses a provincia com estas garantias de juros. 
geraes secundum quid, no intuito da realiza- E o nobre deputado sabe c' eu tOlno 

. ção de obras publicas por excepçiio,~Jer ac- tanto a peito isto, que, ape.' ,mpopu
cidens, porque se faz nece.sario o privile- lorisar-me, apezar mesmo u. incorrer no 
gio; e o privilegio não é outra cousa senão desagrado de muitos potentados, tive a co
a suspensão, a restricção do interesse geral. ragem de apresentar nesta casa um pedido 

Demais, sr. p~esidente, qual é o inconve. do balancete da receita e despeza da estn
niente que resulta da adopção do privilegio? da Paulista. 
En já tive occasií'io de observar lleRta casa: O que eu pretendia com isto ~ Não pre
n.ós, concedendo um privilegio para cons- tendia outra cousa mais que domonstrar 
trucção de linhas ferreos, visto que" pro- que, se o trafego se tinha alimentado de tal 
vincia não pó de, á sua custa, fazer taes me- sorte que cobriu os 7 %, a provincia com 
hor.mentos indisp~Dsaveis, devemos .pro- cousa alguma mais con.~orreria, 
veitar os individuas que se propõe a renli- O SR. BENEVIDE.:- Da'l 6 %. 
zar essas obras, aeoroçoando tambem as- O SR. p, EDUARDO:- A provincia teve, 
sim a iniciativa particular, para chegar- pois, de entrar com 1 %. Isto nos tranquil
mos ao desideratum que temos em vista; li;a e de alguma sorte tombem a provincia, 
porque é sabido que as estradas de ferro não O SR. BENli!VIDES:- Estas garantias de 
sÓ augmentão ft producçiío, pel. f.cili~ade juros hão de .rruinar a provincia; em vez 
t' barateza de transporte, como Dlesmo fa- cle 7 ha de pagar 14 %. . 
zem "pparecer producção nova em centros O SR. P. EDUARDO:- Infelizmen te, meu 
q?e não podião prodUZIr, attenta • grande colIega, eu não partilho essa opinIão; já 
dlstanc", que se interpõe entre o centro da ! tive occasião de dizer nesta casa que a. 
producçflO e do consumo: o que faz que OB despezas prodllctivas nun~a se fazem de-
fazendeiros muitas vezes não chegavilo a I balde, ~ 
tirar nem 08 gastos da producção. O SR, BE:-lEVIDE' o-Conforme as altera-
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cões do cambio, em vez de '1 tem de ser 14 %. 
. O SR. P. EDUARD'O:- Eu Eoi que nada S6 
faz som algum Mcrificio; sei que para se 
tir.r um proveito importantt!, é preciso tam
nem um gasto de prodncção importante: o 
pruveito. o rendimento eotá na razão directa 
dcs ga.to. de producçilo. Nilo_ podemos dei· 
xar dê eaosiderar ftti garBotisR de juros 
como gnsto de producção, porque sem essas 
garantias muitas vezes uma e.traJa não 
existiria; logo, devem ser computadas essas 
garantias nO!3 gastos <.1e prod1JcçAo. 

Mastambem é ponto de economia politica, 
que todas as veze" quetivermoB de realizar 
a venda da um producto, devamos tomar em 
consideraçilo os j;:astos de producçi\o. O pre· 
ço deve ser de tal modo que Dia .6 cubra 
os gostos de producçiio. como tambam nos 
dê mais alguma cousa em ordem a reparar 
os : instmmentos pordidos e estragados, dar 
IUg'nr á. econOIDla ou a 8ugmentar a pro- o 
dueção. 

O que succede em relação ás estradas de 
ferro, é o seguinte: que todas as vezes que 
em uma estrada qualquer se empregar 
muito. capitaes, a tarifa tambem deve estar 
em propolçãQ des •. e. gastos de producç~o, li 
é por isso qcc eu prefiro as estradas de bi
tola esl:eita, porque gastando-se duzentos 
conl@s om c.da leguo. tem de ser inf.llivel
mente o preço d~ t .. bella em relação aos 
gastos de producção; e tambem porque, 
sr. presidente, ns estr.das d& bitola estrei
ta consomem . msnos e.pitaes, capitses que 
" nobrc deputadu pelo 1° districto e resi
dente nc.ta capital receia mui to que se e/l
casscem de tal modo que resint.ft-se o com
mereio, • industria. etc. 

O SR. BENEVIDES: - SB • immobilisacão -do. c.pita •• for exagerada, pertnrba o com .. 
mercio e • produeção. 

O SR. P. EÓUARDO :-Deb.i~o de certo 
ponto de vista parece que o nobre deputado 
tem razão_ Eu qualifico unicamente como 
capitoes improductivoB aquelleB que são 
inutilmente consumidos, aqnelles que não 
têm um fim ~conomico; ma. aquelles capi
t,es que têm um fim economico, que dO em
pregão na prBvidencia de realizar um certo 
rendimento, siio efleetivamente producti-
Vo~. -

O SR. P. EGynlO: - Todo o capital é re
lJroducti vo. 

é, reproduz. se o. capital ,debaixo' de uma ren
da em um ·certo c determinado periodo. 

Eujá tive occasião de dizer nesta casa que 
não considero ús emprestimos a estradas de 
ferro, senão como emprestimos a lúngo prazo. 
Portanto , tem o prújecto quc se acha em dis
cussão suns clausulas, suas disposicõcs em 
relação. ao' meu modo de pensar e dé sentir, 
e da mesma sorte estão as emendas, porque, 
como já disse, consultão os cúfres da provin 
cia, arredando essa verba que sobrecarregava 
os cofl'es c que tinha por tim auxiliar as ex
plorações da estl'ada de Ypanema a Botu
catú; outro sim, tambem ha intransmissibi- . 

-lidade do privilegio, idéa que, no meu modo 
de ver, 56 serve mais para arredar suspei
tas, s6 serve mais para declinar algllma 
cousa que )lossa marear a reputação daquel
les que soltcitão desta casa estes pl'ivilegios, 
pDrque cm ultima anlllyse póde a transmis
sibilidadc talvez ter alguma conveniencia .e 
nenhuma incouvenieneia publica, porque 
v. exc. snbc que um projecto qualquer que 
se discute nesta casa tem seus tramites le
ga"s: aimprcnsa 'annuncía os -concurrentes 
que se querem apresentar, que tem melho
res condições a offerecer : propor-se-hão. 
Cada proj ecto. sofft'e tres discussõcs, a im
prensa pl.blíca as discu'l.sões desta assem
bléa, e todos os concu1'l'entes estão no caso 
de sabcr sc podem úfferecer melhores con
dições, e portanto., aquelles que aqui não se 
apresentarem, é porquc não têm melhores 
condições a offerccer, e por isso.não ha r~
convenientc em que n6s concedamos priVI
legio a cel·ta e determinada pessoa, sein 
clausula mesmo de intransmissibilidade. 

Eu podia demonstrar a v. exc. e á casa, 
que o prDjeeto consulta a conveniencia pu
blica; mas desde que se conceda o privilegio 
sem garantia de juros, sem quota para explo
rações , é inutil apresentar dados estatistlcús 
em ordem a comprovar que a estrada .dá 
renda equivalente, e que a massa de pro
ducção ó tal que ha de alimentar o trafego 
da estrada, Limito-me, pDis, a dizer que voto 
pelo pro) ectú e suas emendas. 

A discussão fica adiada pela hora. 
2' PARTE DA ORDEM DO DIA 

INSTRUCCÃO PUBLICA 

O Slt. P. EDt.:ARDO: -Ha capitaes que não. 
são reproductiv03, como os de~pendidps CQm 
luxo e com as obras voluptuarias, comquanto 
haja eCQnomistas quc querem dar como pro
ductivas as despezas com obras propl'iamente 
voluptuarias 'ou de luxo, quc satisfazcm um 
certo sentimento innato do coraçãp humano, 
" idéa do bellQ. Os capitaes que são impro· 
<luctivos são aquelles que são consumidos 
inutilmente, e que não têm um fim ,econo
mico; mas os capitaes empregados .nas , es
tradas de ferro. têm um fim eCQnOmlCO ; IstO. 

Continúa a l' discussão do projecto n. 74, 
que refúrma a legislação sobre instrucçãú 
publica da provincia, estabelecendo o ensino 
obrigatorio. 

O sr. nodri;';lIc" i\.lvcs: - Sr. pl'e
sidentc ollvin v. exc. a voz autúrisada do 
illustre' deputado represe~tant.e do 1" dis
trictú e residente nestacapttal, Impugnando, 
cheio de talento e energia, a idéa carde .. 
deste projectú, . . 

Nl(o obstante os talentús do nobrc depu
tado e o respeito que t;lbuto á ~ua el.evada 
intelligencia, sinto. neceSSidade IDdecllDavel 
e urgente de vir á tribuna defender as idéa5 
que, na qualidade de relatúr da commissãq. 

, 
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de instrucção publica, exarei no mesmo pro- I Se é verdade que o mundo velho agita-se 
jecto.. com es.ta idéa, se é verdade que a c!vilisação 

Ha pouco, all1da tcmpos ,,[o remotos, em nos vai apresent.ando como thcse lllcoutes
que luzião em nosso espirito cren,.as que tavel a necessidade do ensino obrigatorio e 
não raro a vida pratica dissipa, já n6s consi- sun.s vantagens, parece que nós, que, hoje 
deravamos as grandes revoluções que tem cuidamos de reformas e pensamos em conso
abalado o mundo como o resultado fatal da lidar nossas instituições, para combater pla
ignoraDcia dos povos; já nós consider!l.vamos nos perigosos que um novo partido, sem ccs
a ignorancia, quando não' um crimc, pelo sal' apregôa, não podemos descmar deste im
menos uma mancha que ennegrece as quali- portante ramo de serviço publico, e devemos 
dades do cidadão. (J}Iuito bem.) pal'a elle convergir'nossas attenções. 

Não sei até quando as idéas con,;ignadas O SR. BENEVIDES :-Apoiado. 
neste projecto, presentindo o movimento de O SR. R. ALVES: - SI'. presidente, a idéa 
lllzes que se agi tão nos seios do futuro, hão do ensino obrigatorio tem sido sustentada 
de vir afagar nosso espirito, provocando uma em quasi todas as nações do velho mundo, e 
nlfol'ma a que sempre resistimos, embora em muitas nacões americanas. 
protegida pelo sequlo, para mantermos um O illustradô deputado, a quem tenho a 
estado de legislação, que, em ultima analyse, honra de responder, nos disse com toda a elll
só dá arrhas á ignoraneia. O tempo, as ge-. phase e enthusiasmo: a. idéa do el)sino obri
raçoes futura.s naselarão. bençãoR se abra- gataria é revolucionaria, e eu tenho medo de 
çal'mos estas idéas, assim como no~ infligiráõ uma idéa que anda sempre associada aos 
condemnação severa se não tivermos energia movimentos communistas c socialistas I ... 
c coragem para levar luzes ao espirito do Mas, notai, eú tenho Idêa que esse infelir. 
povo. e plautar no intimo do cidadão 11 COll- monarcha Maximiliano inaugurou sell go
p-cieneia dos seus vitaes direitos. (il1uito bem.) verno no Mexico por uma circular .eru que 

Os tempos, que correm, denuncião-se no recommenuava-a seus ministros a instrucção 
espirito do observador com uma fei0ão ca- publica., g!'atuita e obrigatol'ia. Eu me ·lem
racteristica; a sciencia nos apresenta a ins- bl'o quc o anno passado a Prussia, depois das 
trucção como o mltis forte e seguro elem.ento ruidosas vietorias alcançadas soore,o infeliz 
de prosperidade dos povos, luz que accende Imperio fraricez, mandol! estender a lei do 
no cspirito dos homcns, que se congregão em c.nsino obrigatorio ás provincias conquista
sociedade e se esfor0ão por alcancar seu des- das, da Alsacia c Lorena. Eu lhe recordo'ain
tino providencial, á· força dos seiis encargos da que em França, espiritos p'"eificos, espi
SOClaes, e o amOl' ao trabalho, fortalecendo ritos clue não são revoluclOnarlOs, têm sus
ao mesmo tempo o dever que tôm os Esta- tentar o, com insistencia, a idéa do ensino 
dos de, por todos os modos, )'romovcrodes- obrigatol'io. 
envolvimento moral e matenal das nacOcs. O sn. llENEvlDl ·8ão contesto. 

SI'. presidante, fi agitação existe em "toda O sr\, lL Al.vr.~ :-Se isto é verdade, só 
a parte. O mundo americáno, o velho mundo, 1Jorque este principio anda uma ou outra vez 
teln instituído em Ruas leis o ensino obl'iga- ligado aos movimentos revolucionarias, não 
torio, e os parlamentos civilisC!doB, os altos podelllos sustentar a these que o ensino 
poderes dessas divcrsas naéiona lidades, têm obrigatorio seja uma idéa revolucIOnal'Ía. 
todos tomado muito ao se rio o que respeita O Sl<. BENEVIDES dá um aparte, 
ao ramo da instruceiío publica. O SR. R. ALVES:- OS nobres deputados, 

Os nobres deputádos têm pl'csencindo o que sustentão com tnnto afan o principio 
que vai pela França: O~ ultimas jOl'naes dão contrario ao ensino obrigatorio, ·parecem 
noticia do discurÍlo do duque de Broglie cxa- cair em uma especie de contradicção quan
minando, nCSf;C pniz, n. legislação da ins- do dizem que não o dcycmos aceitar, e, no 
truccão publica c agitando no parlamento entretanto, affirmão que eUe existe consa
republicano ti iMa dc uma reforma impor- grado em nO'3aR leis! Parece-me, sr. pre
tante. sidente, que ha um desfalleeimento do rigor 

Os nbbres deputados sabem que nas cama- da theoria, quando se sustenta quc o princi
ras prussianas, Bismark, o anno passado, pio é revolucionario, que os socialistas e 
apresentou um projecto inaugurando rcforma communistas procurão sempl'C\ inseril-o em 

_profuiiila na legislação allemã. Ahi, é ver- seus cartazes, e mais tarde levantão-se as 
dade, havia uma idéa nova a. consagrar - a mesmas vozes para sustentar que essa rnes
intervenção secular' contra o elemento reli- ma theoriR, que essa I?Ies.m," idéa existe con
glOso plantado nas escolas; el'a temor do sagrada nas nossas leIS CIVIS! 
~rincipe de Bismark, que a igreja romana O SR. BB:\IlVIDES: -Não hn contradicção. 
firmasse nas escolas um elemento que fosse Peco a palavr'á. 
fatal á unidade que aqllelle governo defende 6 su. R.lALVES: -O nobre deputado, com 
com ardor e pela qual tanto tem trabalhado. aquella illustração ? talento que todo~ nós 
,\ ~urssa, em 187:t, maugurou em suo. cons- reconhecemos (apozados), e pelo qual e cre
tlturção federal um principio favorave] á dor de nosso resp.eito (apoiados), lIistoriou o 
Idéa do projecto, estendendo á toda a confe- ensino obrigatorio em Franca. S. exc. nos. 
deração o principio do ensino obrigatorio. disse, bcm clara e el09uentemente: com as 
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idéas da re ... olucão franceza comecarão a são para dar )larecer; á frente deIla aclpva
surgir os primeiros athletas, pl'opugnadorcs se o respeitavel ancIão o SI', Dupanloup', ho
do ensino obrigatorio; 'falleyrand declarou mem celebre pelos seus conhecimentos, pelas 
cmseu relatorio qu e o ensino obl'Ígatol'ÍO em snas luzes ; mas esse velho cidadão é domI
uma semente pel'l\iciosa que afrectada gmve nado por uma ' idéa religiosa, teme que o en
e mortalmente o patI'io poder, c que devia s ino obrig:ttol'io não possa nssociar-se ao ~n
scr rl'jeitada, O nobre deputado nos disse sino da religião que professa, e é debaIXO 
'luc ,a idéa encont,rou rcluctanciaem gran,les deste ponto de vista que elle o combate. 
cspiritos, e que Só achou apoio na opinião Ol'a, hoje que a Franca tenta conciolidar 
dos sanguinarios Robespierre c Danton; uma nova ordem de cousis e firmar-se no go
disse ainda que a idéa cain, que os e81'OI'-, verno democratico republicano, hoje que e1la 
ços de Guizot em 1833 e de Carnot em 1848 qllcr n adhesão de todos, embora com sacI'i
nnda conseg'uirão, e que Julio Si01011, em ficio de certos principios, para que se firme 
187~,com todo o se u pI·estigio. não pôde con· a republicn , v. exc, comprehende que a Idéa 
segnir q,Ie triumphasse , " do ensino obrigatorio, partilh'l-da por muitos, 

Mas, oe o IYobrc deputado tivesse a pa- mas ni'o aceita pelo chefe Dupanloup e sen 
cienciade procuraI' no sólo francez clementos grupo, tinha de ser sacl'ificada, porque este 
mais remotos,se 'fosse ao secl110 XVI oU XVII, vulto representa em França o importante 
onde não se fallava em movimentos re ... o- elemento religioso, e o preSIdente da repu
lucionarios de socialistas e commllnistas, blica, V. exc. sabe, acha-se mais ou menos 
como se fa11n hoj e, havia de encontrar ahi ligado ao governo papal. 
o ensino obl'igatOl'i o já cons~grudo lias leis Se esta I'azão não just.ifica' cabalmentê a 
francezas . Em 1560, nos estados geracs da não aceit.aei\o do ensino obrigatorio em l~ran
França, li~-se no art. 12 do 2° caderno so- ea, de algllma sorte eselal'ece o movimento 
bre a nobreza, diz Laveleye; « contl'ibuicão áctual das cousas nesse terl"itorio; não so 
s?bl'e os [bens ecclesiasticos P"l'a estipen- podendo argumentar co!,! esse historic.o, CO~' 
d.'ar pcdagogos e homens letrados que eUe essa s\tuação, para so Impugnar o prInCIpIO 
SlIlassem, os melllnos jlobrcs, e alIlda maIs, da obl'lgatol'iccIade do enSlIlO. , 
lI11pondo penas aos paIS, tutores Oll protc- Os nobl'cs deputados sabem que a PruSSIa 
etorcs que não mandassem os meninos á tem institllido em suas leis o ensino obriga
escola, Hendo . a isso compellidos pelos se- torio; mns n[io é idéa moderna; .Frederico I 
nhores e juizes ordinarios, » , , e Frederico lI, no seculo 18, em principio, já 

Dez annos mais t:\rde, os Estados de Na- o tinhão 'consignadd em suas leis, e uma 
varra consignarão a rne~~na idéa; em 1~2 a dessas:-o regulame,nto geral-,. edi~ta(!o por 
nobreza da França CliP.!4'1ll uma petICao a Fredonoo lI, em 1763, eXIste ate hOJe. 
Hcnriqlle III, solicitftnrlo a obrigatoriedade Se a ide,a é tão velha, tão antiga, se tem 
do easino com i.mposição de penas, pamcvi- se espalh~do com tanto enthus'iasmo por 
tal' a 19norancla dos pobl'es; c mais tarde toda a Europa, se tem produzIdo fructos ma
ainda, n idéa foi apresentada a Henriclue IV, ravilhosos , para ~ue sustentarmos que é um 
e então foi conyertida em lei. • principio revoluclOnario, quando' o mundo é 

01'':, ,sc a velha França innuguI'ou este de paz; que.é um principio seI!'pl'e ligado ás 
prInCIpIO em suas ,le'8, p<,ra que hoje apre- idéas ~ocialistas e commuIlIstas, quando 
sentaI-o como meio I'cvolucionnrio, de com- muito antes desses movimentos a idéa j~ era 
II~unistas e socialis las 'I Onde 11 ' 1'>1zão para consagrada em lei? . 
dIzermos que ó uma idem reyolucionarin, que Mais 'tnrde, examinaí"ei o estado da JIlS
>tnda, semprc associada, aos movimentos com- t1'llcção publica na l':lll"opa; por .emquanto 
InUnlStas c soc l!ths tn s '! vou mostrar ú casa que lta prJIlCIpIOS car-

SI'. prcsillen te, ' ... C>:C. que conhece n ,his- deaes q uc dominão "materia em discussão, 
to rIa, corno mCIl$ honrador; collegas, ha de dos guoes se ihfere como eorollario fat.al a 
saber que razões especiaes têm militado no necessIdade dn instituicão do ensino obl'lga-
espirito francez para resistir a e~te princi- torio. , • 
P!O; e os mOVID'Ielltos democratIcos, asso- V. exc. sabe que luta tem-se travado no 
cIuI!do a seu programma a idéa do ensino Inundo para se mostrar qllC o Esta;do não 
obrJg~tol'lO, são levados pOl' um sentimento deve t er intervenção em mate ria de IDstruc
respmtavel; ~lles qu n"cm- estribar sua de- ção pnhlica; mas tem triumpl.lado s~mpre o 
mocraCJ!l na Illustl'a ção e luzes ,to povo; pI'incipio da intervenção, e 101 recebIdo cQm 
querem que o h omem, 'Pie se alista sob suas est!'anheza pelos cs~iritos pensadol'cs e I'e
bandeiras, t enha conheciment.o dos princi· ' fieet,idos o aeto de Hespanha, de 21 dc Outu
pIOS que ellos apl'cgoã'.l, e eu não os cenSlIl'O bl'o de 1868, decla,rando Ideal a suppressão 
por IS?O. , do ensino publico e" não intervenção abso-

Se. e verdade o qu P. vos digo , "enhorcs, I luta c completa do gOVCl'nO em matena de 
notai o que vai pela França p1""senlcmente. instruccão primaria, Os escriptores que tra
Os nobres depu t"doi; sabcm Il'w o anno pa5- tarllo c1ésta materia" e qu e cstudarão-n'a pro
sael? .Julio Simon nprcsentou um notavel fundamlmte, assim como COllsin, Hippeau, 
proJecto, em que se consignava a idéa do en- Guizot, Laveleye e outros, todos dizem que 
"no obrigatorio; e, nomcada uma comJllis,- a missão do Estado IÍ protegeI' a pessoa e pro-
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priedade do cidadão; todos elles exclarnão mo a ignorancia affccta a elle como á socie
com enthusiasmo: que perigo maior amea- dade; e esta idéa presentemente tem sido 
Cá o direito de propriedade do cidadão, do adoptada em todos os paizes que tem curaqo 
que a ignorancia, mãi de todos os vicios, da instruccão primaria. 
origem de todos os ,crimes? e affi"mão que Mas, se â instruccão primaria é gratuita 
08 progressos da ins truc~ão farão os deliclos entre nós, se o Estaao tem obrigaÇão de fOI'c 
decrescer. Dizem ; diffllndi a IIlstrucção e o ncc8\' escolas; se tem obrigação de lançar 
crime diminuirá: poupa-se em prisões o que imposicões sobre o povo, para poder levan
.se despende em escolas! tal' escólas e estabelecimentos de instl'ucção, 
. . 'E a aceitacão deste p"incipio ha de nos tem necessidade tambem de liscalisar o dis
levar a ouüá consequencia, ha de nos fazcr pendia dessas imposieões, de examinar o mb
considerar n instruceão prirn1\ria. do por que .são ell.s a~stribuidas, e, conse-

. O iIIustrado Guizôt, tão respeitavel pelas guintementc, convergIr seus esforcos pam 
suas obras (e hoje não partilha dos receios que essas despezas sejão bem apróveitadas 
d.o no~re d':}J)ltado sobre o ensino obrigato- pelo povo, que, em ultima anoelyse, é quem 
rIO), dIZ que a mtCl'vençrio do Estado sobre a aspaga.. . . 
instrucçã~ primada ó necessaria, c quc não E, dh'ei eu: se não ha meios de se susten
se encon trará um paiz,onde, sem a interven- tal' escolas em nosso paiz por falta de fra
ção do Estado, a mstrucção publica tenha quencia; se impomos aos professores obriga
fiorecido. . cões que eUes não podcm cumprir por falta 

Diz elle que a difl'llSão da instrucção exi · ae meios de complollsão, ou ha de ser irriso
ge-um despl'en.dimento de interesses pal'ti- ria a disposição constitucional, que consagra 
cu lares, uma elevacão de vistas, uma nerma- a gratuidade, ou ha de se tornar etfectiva pela 
ncncia de acção, fói'a do alcance da in:tustria instituicão do ensino obrigatorio. ,. 
particular; que esta é incapa,. de operar no O sR.ll~NJ::vlDEs :-~ão apoiado. 
systema de educllção nacional lima grande O SR. R. ALVES :-Eu me explico. 
mudança.. . .. · Os nobres deputados sabem qual () vicio 

Se é verdade este principio, sr. pl'esidente, quc se tem introduzido no nosso regimen 
que a interven~ão do Estado é necessaria escolar; sabem. perfeitamente que a. falta de 
em materia dc instrueeão e teln sido reco- frequencia de meninos é a causa primordial 
nhecido em todos os paizes cultos, nós de- do atrnzo da nossa instrucção. Ora, se não 
vemos chegar a e8tft conclusão: que a ins- ha meios de se conseguir esta frequencia 
trucção não é direito p"ivado, nãQ é direito sem obrigar o Estado, que tem obrigação de 
dos p3!is, é um interesse de ordem publica fiscalisar ° modo por que se despendem os 
mais reservado, do qual o Estado deve cui- dinheiros do povo, parn fazer efficaz uma 
dar, e cujo desenvolvimento tem nccessida- disposição constitucional, póde instituir o 
de de promover. ensino obrigatorio. 

Mais tarde prenderei estas idéas. O SR. BICUDO '-Supprimil' as cadeiras não 
O principio da gratuidade do cnsino é ou- frequentadas. 

tro que prende··se á intervenção do Estado, e O SR. R. Ar.vEs :-Diz o nobre deputado 
a nossa constituição, em um de seus arfigos, que devem ser supprimidas as cadeiras não 
o tem consignado, para favorecer a diffusão frequentadas. 
das luzes, sebem qne algnnsespiritos con.i·, Nesse caso, tendo as .nossas leis cogitado 
derem-n'a como fatal ao desenv' '''imento da da frequencia, a haver rigor, será supprimida 
instrucçào, ponderando que o ··.pelle o a maior parte das cadeiras da. provincia, e 
que se lhe dá como esmola, c li ue a gratui- resultará um retrocesso de melO seculo se·· 
dade se nos nprC8enta como elemento de guramente. . 
puro communismo. Examinarei agora outros pontos. 

Creio que o nobre deputado não tmtou A obrigação do. e;nsino é um principio 
deste ponto em seu disclll'80; mas é bom natural. justo e legItImo. As aeções que af
fl'Ísar que fi gratuidade do ensino é hoje in· fectão os individuos e affectão as socieda
dispensavel nos paizes que querem tomar ao des, trazendo comsigo. um certo prejuizo, 
sérIO a instrncção popular: n estatistica re- um eerto dámno, têm necessidade de ser 
pelle a primeirlt considemção. de que o povo reprimidas, e, pois, urge que o Estado acau-· 
não quer a instrucção como esmola; e o 'rela- tele es~e mal, esse prejuizo, provendo.o .de 
torio do s,·. Duruv, em 18G7, mosb'a que os remedio conveniente. 
meninos, que pagão, aproveitão menos n es- A nccão do pai que não manda seus filhos 
cola.que os meninos pobres. Se a instrucção á escolá, que não provê a educação dos mes-' 
" 1Otm'csse publico, o Estado, fornecendo es- mos, da sua familia, não affecta, com esta 
colas, cumpre um dever, não faz caridade; omissão, tão sómente interesse dos meno
a gmtUldade não é 11m r~snltado de puro I res, mas, tambem e gravemente, o interesse 
communlSIDO. e, ao contrarIO, é um elemen- I da .sociedade. 
to poderoso para se desenvolver o ramo da I O SR. P. EGYDIO :-Apoiado. 
!l:strucção. Nao é !,esultado de Jluro commll- 0 ·8R. R. AI>VIlS :-Se é verdadeiro este 
msmo, porque o cldadrío tem o dever de con- principio, delle eu concluo que o Estadq 
correr llara 11 Illustl'nçiio commum, visto co- póde impô r Q ensino obrigatorJO, 
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, O SR, BENEVIDES ;-Não apoiado; a con
clusão não está exarada nas premissas. 
• O SR. R, ALVES :-A omissão de um pai, 
que não manda o filho á escola, affecta inte
resses do menor e interesses da sociedade ... 

O SR. BENEVIDES :-Alf'ecta interesses da 
sociedade indirectamcnte. 

O SR. R. ALVES :-Directamente. 
Se esta omissão alf'ecta os interesses do 

menor e da sociedade, o Estado, qUê tem 
obl'igação de velar não s6 pelo interesse do 
menor, como pelo interesse da collectivida
de, p6de impôr o ensino obrigatorio. 

Esta opinião não 'é só dos publicistas; 
economistas muito celebres a têm sustenta
do, e eu me lembro de um notavel, que diz 
« que a missão da sociedade é proteger o di
reito dos individuos; que os mcnores têm 
tanto direito á protecção social. como os 
adultos; que a instrucção é tão necessaria ao 
menor como o alimento; que os pais são tão 
obrigados a instruil-os como a alImentai-os; 
e, conseguintemente, que o·. Estado dcve 
obrigar, deve impô r essa obrigacão. E' dou
trina consagrada por8enior, e creio qué por 
Molinari. 

O SR. P. Em'DIO :-E mesmo por Stuart 
Mil!. , 

O SIt. R. ALVES :-8c isto é vel'dade, e se 
esta consideração procede, que não é só um 
~nteresse privado tJ.ue se prende á materia?e 
l!i'!ltrueção, e que lllteresses de ordem socIal 
IIgão-se a ella; eu concluo que o Estado, que 
tem obrigação de velar pelos interesses com
muns, p6de impô r o ensino obrigatorio, a 
bem da generalidade dos cidadãos. 

i','. presidente, o nóbre deputado, que tão 
brilhantemente discutiu esta materia, apre
sen.tou-nos principios que não podem ser 
aceItos. 

Antes de entrar no descnvolvimento dos 
pontos' que forão por s. exc. adduzidos nesta 
casa, eu tenho necessidade de mostrar que a 
instruccão obrigatoria é apatrocinada pelas 
nossas leis constitucionaes, e que nós, ins
titlli~do o ensino obrigatorio, exercemos 
uma lllcontestavel faculdade, que nos é con
cedida pelas nossas leis primordiaes. 

Do principio da s:ratuid.ade do ensino, 
consagrado n~ cons~ltuicão que nos rege, eu 
concluo a obl'lgatonedade do mesmo, porque 
o Estado tem obrigação de velar no modo 
porque são despendidos os dinheiros publi
cos, e não poderá fazêl-o scm a insti tuicão do 
en,ino obrigatorio. ' . 

Se o Estado tem obrigação de velar no dis
pendi o dos dinheiros publicos, tem ipso 
(acto obrigacão de fazer com que as escolas 
sejão frequentadas. 

Por consequencia, se tem de velar no mo
do por que são despendidos os dinheiros pu
blicos; se tem de velar que as escolas se
Jao ~requent!ldas, e se a fr!:quencia é im
posslvel !,em meios de c0ftccão, segue-se que 
da gratUIdade afflue naturalmente a obriga
toriedade, 

Não é só este ponto que tenho sobre ma
teria positiva, 

Os nobres deputados sabem que o movi'
mellto descentralisador, que presidiu ft ar-' 
parição do "cto addicional, trouxe-nos a 
faculdade, consagrada no art. 10 § 2', dé le
giFlIIr 80bre instrucçilo publica fi estabele, 
cimentos proprios a promovel~a. 

Erá preciso interpretar as no.so" facul
dades de um modo muito restricto, de um 
modo'muito severo, para negar, .ttenta a 
generalidade dos termos em que é coneebi.
do o aeto addicion.I, a faculdade que temos 
de legislar sobre a materia em discussão, 

(Ha di1Je?'sos apartes.; 
. O SR. H.ALVES :+81'. presidente, às cor

porações, que se regem por leis especiae., 
devem ~er zelosas de 8U8S faculdades; ou 
bem sei que, como deputRdo, tenho obriga
ção de velar na guarda da constituição e 
das leis; mas, apezar disso, entendo que'o 
§ 2' do art, 10 do acto addicional encerra 
tanta latitude, tanta largueza, que nós gy
ramos em esphera propria, legislando sobre 
o ensino ubrigatorio. Esta opinião está re
conhecida pelo poder competente. A assem_ 
bléa geral tem reconbecido • faculdade que 
têm 8S assembléas provinciae. de legislar 
sobre ensino obrigalorio. 

Os nobres d~putados sabem 'que, pelo art, 
20 do acto Bddicional. os presidentes de·pro
vincias são obrigados a remetter AO corpo 
legislativo geral. e ao governo, Cópíb au
thentica de todos os actns pro.nuli1:.dos nas 
provineias, para verificar se.são oifen.ivos á 
conslituição, aos impostos geraes, direitos 
de outras provincias ou 08 tratados. 

Pergun to : não é verdade que muitas as
sembléas' provinciaes têm legis:ado sobre 
ensino obrigatorio e as leis estão em vigor? 
Não é verddde que muitas 8ssembléas prq
vineiaes têm consignado, em suas delibera
ções, disposições identicas, e o corpo legis
lativo geral sabe diAt", e é obrigAdo a Ba
bei-o, e até heje não tem revogado laes 
aetos ~ Como nós, que temos pelo art. 25 do 
aeto addicional um poder competente para 
interpretar'nossas attribuições, e não o tem 
feito, 'apezar de varias leis provinciaes em 
vigor, hoje, por escrupulo de interpretação, 
tememos ainda consignar em nOS8as leia o 
ensino obrigatol'io 7 

O SR. BENEVIDES dá um aparte. 
O SR. R. ALVES :- O meu argumento é 

este, 6 parece-me que tem alguma proce-' 
dencin : 

1)e10 ort, 2' do aeto 'nddicional, os presi
dentes de provincias têm obrigação de man
dar ao governo cópia Ruthentica de todos 
os setos promulgados nas provincias, para 
verificar se estes olf'endem á constituição, 
impostos geroe., etc., e nesse caBO revoga-, . 
rem-n OR. 

Ora, tom-se feito, , . 
O SR. BENEVIDES :-Pela inereia habitual 

de nossos governos, 
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o SR •. R. ALVES:- Na provincia do Rio· Â latitude com que foi consignada 1\ COn-
de Janeiro instituiu-se o ensino obriga- slllta do conselho de estado. de Í2 de Março 
torio. assim como nas do .Espirito-Santo e de 1860, não tem n menor procedencia, e o 
do Pará. sr. visconde de Uruguay é o primeiro 1\ cen-

Ora, os presidentes des3as provincias de- sural·". 
vião ter enviado cópia B"thentica dessos Pondera esse iIlu.tre publicista que P con
actos, \lara que o poderlegisl.tivogel'81 ex.- sultapodia ser impugn.da por OU',1'0 laJo, 
minasse se ofi'endião a constituição, e,nes- por impôr penas a terceiro, e não a.prores
.e caso, revogai-os. Bores publicos quefalt.ssem aocumprimen-

Se ·0 poder competente para interpretar to de .seus lÍevere" e por consequenci. pro
as nossas attribuições, não o tem feito e cisassem deptlDição nlio exarada no codigo 
tem-se abstido de legislar sobre instrucção criminal. Ma., esta theoria não é por mim 
\lrimaria, que diz ser faculdade nos_a; .se aceita, nem pelos publicistR. ou economis
tem exactamente reconhecido a competen- tas, que defendem a obrigatoriedade do en
eia das Bssembléas provinciaes para legis· sino: se podemos instituil-o, como creio. 
larem sobre este assumpto: porque o nosso podemos estabelecer uma saneção contra os 
escrupulo de aàoptarmos em S. Paulo o eu- pais ou t.utores omissos. 
sino obrigatorio? Temos rece·io que para Se, pois, a theoria racional. natural, não 
nÓ. o poder legislativo geral interprete a repugna o principio do ensino obrigatorio; 
lei de modo contrario, proceda diversamen- se o Reto addicional faculta-o, pergunto: de 
to de outros tempo.? que mais precisamos para eonBignal-o em 

Sendo assim, se a constituiçõo consagra· nossas leis? 
d obrigatodedade do ensino, se o acto ad- O illustrado deputado, residente na capi
dicional consagl'a a faculdade absoluta, Sl'm tal, impugnou a idéacardeal deste projecto, 
restricçãó, sem limites, delegislarD)os sobre sob varios pontos de vi.ta. S. exc. nos 
a instrueção publica; se o ensino obrigato- di.se: o art. 179 da constituição p'ófltica do 
rio não póde ser excluido da generalidade Imperio consagra o principio do eusino pri
das expressões -instrucção publica-; se os mario gratuito; nos disse ainda que era um 
poderes competentes não têm revogado as prinCipio de direito, geralmente aceito, de 
leis. actualmante existentes, confessando direito patrio e de direito romano-« que o 
tacitamente nossa faculdade, acho que, 10- beneficio não se impõe.)) 
gislando deutro da orbita do. leis que nos Mas, observai no projecto que.e discute; 
regem, podemos instituir o ensino obrigato- impiles" o beneficie? Creio que não. 
rio. ,O projecto diz que o pai mandará seus ti-

Appareceu, sr. presidente, o é fi unica lhos á escola. Quer i.to dizer que mande-os 
consulta que conheço, e que foi reproduzida, li. escola cstipendiada pelo go·.-erno 7 Não; 
pelo illustrado deput.cto pelo I' districto póde mandal·os • escolas privadas, róde en· 
(não quero omittir nem os pontos, que po- sinal-os em casa ... 
dem prejudicar ligeiramente a minha argu- O SR. M. FUHTADO :-Então () que quer 
mentação), apparecell a consulta de 12 de dizer obrigatorio 7 .. 
Março de 1860 sobre uma lei do Amlizunàs, O SR. R. ALVES :-Quero explicar o mell 
que consignava" idéa do ensino obrigato. pensamento. Este argumentojá foi repI·odo· 
rio; mas Di,o póile ella prejudicar II theoria zido o anno passado e pareceu-I!!" que os 
que tenho emittido. illustres deputados que o apresentarão con-

Levado ao conhecimento do conselho de fiavão assá, em sua procedencia, que é para 
. estado a idéa do ensino obrigatorio, este de- mim nenhuma. Se fosse licito affirmar que 

cidiu que as aBsembléas provinciaes,' legois· o projecto impõe a obrigação de frequentar 
la ndo sobre instrllcção publica, não podião 8S ~scolas publicas, poder-sE-hia i:lvocar o , 
impôr peBas, considernndo como falta ou principio de « beneficio imposto»; mas. 

'omissiio criminosa faetos não definidos pelo entre nós, onde h. liberdade de ensino e os 
codigo criminal. meninos podem procurar a instrucçiio onde 

Mas, eomprehendev. exc. que esta deci- bem lhes aprouver, cái toda a forÇ'l do ra
,ão do conselho de e.tado, que fOI mais tar- ciocinio. 
de reproduzida em uma resolução, não pó:!e Contra a vontade não se faz beneficio: é 
ter a menor procedencia. axioma de dire'ito civil, que não .8e póde .es-

A consulta do conselho de estàdo diz que tender ao ramo do direito publico; e embo
nó. noo podemos impôr peDII8 .obre factos ra se estenda, o projecto não obriga I) pai ... 
omissos no nossO codigo criminBl; mas, O SR. BENEVIDES :-Ahi n mioha suspeita 
daqui se poderá até cóncluir que não pode- de socialismo da idéa . 

. mos legislar sobre lDstrucção publica con· IHa out,'os apartes.) . 
tra a expressão do acto addicionaL O SR. R.ALVES:-E' inexacto;.9 beneficio 

Diz o sr. visconde de Uruguay: «Legislar não "e impõe .. 
sem o poder de estabelecilf uma sancção aos O Estado garante escolM gratuitas, mas 
que infringem as leis, não é legislar.)) o menino pócie não procural·as e aprender 

O que quer dizer fazer U!lla lei sem impôr onde quizer. 
uma pena a08 seus infractores '1 E, portanto, este argumento nfio póde 
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prejudicar a idéa que defendo. Eu quero 
que os nobres deputados se cODvenção de 
que pdlo projecto não é o pai obrigado 8 

mandar seU8 filhos 8S escola. publicas: se 
Dão confi. nella., e se tem recursos. póde 
mand aI-o. 'ás escolas privadas, ou ensinal·os 
em casa. li sua vontade e arbitrio. 

O SIt~P. EDUARDO :-E qual O meio de ve-
riflcar B instrucçiio ~ , 

O SR. R. Ar.vES :-Ma. o nobre deputad'o 
foi mais longe, disse que 8 materia é de di
reito geral. par. 'a qual.Dão têm .. competen
cia as Bssemblca. prOVIDClaes; que os ele
mentos do patrio poder .âo tão complexos, 
que a instituição, como lei. do ensino obri
galorio ia enCroquecel,.o; que os civilistas 
patrios têm inserido, como um dever jurí
dico. a obrigação da instrucção primaria; 
que O direito romano tinha em tanta conta 
o respeito filial e o patriu poder, qu~ prefe
ria muitas vezes eiJcurecer anomalias -ou 
desvios que se ~avlio na familia. p.ra não 
perturbar a magestade do pai; que Arouca. 
tratando da materia, apresentava hypothe· 
ses em que o pai. que não dava educação 
ao. filhos, perdia o patrio poder ... 

O SR. BENIlVlOES :-Póde perder. 
O SR. R. ALVgS:- ... em que o pai póde 

perder o patrio poder pelo facto de não dar 
educaclie a .eus filho •• 

Mas v. exC. s.be O que era o patrio poder 
no direito romano: era o pai um senhor ab
soluto 'com o direito de vida e de morte ~obre 
os filho". 

O SH. BENEVIDES dá um aparte. 
O SR. IL ALVES :-Mas o direito romano 

moderno não extinguiu os rigores do antigo, 
suavisou·lhe .s asperezas; se são estas a. 
idéas dominantes DO direito romano sobre 
o respeito que se tributa •• á qualidade de 
pai, par~ce que o argumento não póde ter 
applieação ao estado actual de no .. as causas. 

Nas nOSSRS leis civis. é verdade. 8e COD

@igna R09 pllis a .obrigação de educar seus 
fllhoe; o JUIz do ol'phàos tem certas attri
buiçl5es 6speciaes p6~as nossas leis civis; 
iDas es.as leis ('orão confeccionadas em tem
po em que ao direito privado andava annexo 
o direito puhlico, em Qtle no mesmo codigo 
civilse introdozião diRposições privada., e 
di.posiçOes que dizilIo re.péito ao direito 
publico; e a seieneia moderna tam estabele
cido que a instrucção primaria é materia de 
interesse, de direito publico, para o qual o 
Est.do nlio póde ser indifl'drente. 

Se a ,ciencia tem hoje firmado esta theo· 
ria, os argumentos produzidos em contr.rio 
nlio podem ter a .força que ae lhe. pl'etende 
dar. 

O SR. BENEVIDES :-E' preciso distinguir. 
O SR. R. ALVES :-A lêm disso, a familia 

nlio deve ter esta organi.açã<l que preten· 
dem os nobres impugnadores do projecto. 
Os nobres d,epntRdos colloc~o o pai de fami· 
lia em sitnaçAo tal, que o ame.quinlu. exer· 
cendo um despotismo atroz sobre os filhos. 

Ninguem me convencerá de que estR theo
ria vá dar dignidade á familia, vá dar força 
ao amor filial, mantendo um estado de ig
norancia que lhe ha de ser f.tal necessaria
mente I O despotismo do pai sobre o filho 
traz a desorganisação da familia e a trans
missão d. ignorancia, que ha de .er fotal á 
fa,"iH" e ao proprio Estado! (Apoiados.) 

E os nobres deputados .eparão completa
msnte a sociedade-familia-da sociedade 
- Estado; dizaID que o Estado não póde. 
nem de longe. perturbar as relaçOes de fa
milia, nos direitos Que p~rtencem ao pai, e 
neLto uresupposto entendem que é uma in
va.~o á familia. que devassào o lar todos 
aq uol1M que vêm com mllo protectora. dar
lhe justamente dignidade e força I 

O SR. M. FURTADO :-Tirar a dignidade. 
O SR. R. Ar.VE. :...,.Se a instrucçãO tira a 

dignid.ade, concordo. (Apoiados.) , 
O SR. M. FURTADO :-Não; a obrigação. 
O SR. ~. Ar.vlls :-Na segunda parte do 

seu discllrso, o nobre deputado que impug
nou o projecto, tratando d. legitimidade da 
doutrina. disse que náo podia concordar cpm 
• iDtervençi!o do Estado em materia de, en
sino, porque este tem (uncçOe. facultRtivRs 
e coarctivas. que comprehenderia a inter
vençiio em paizes novos, mas nlio em paizes 
com suaS in~tituições já firmadas. ' .. , 

• 
Tendo mostrado, com dados estatisticos, 

Que .. intervençlio do Estado é uma necessi
dade, porque representa a instrucção um 
interessc de ordem publica. que os diversos 
Estados da Europa têm consagrado" inter
vençi\o como necessaria ao desenvolvimen
to da in1!trucç1io, me parece que não terá ' 
mais procedeocla a parte do discurso do 

,nobro deputado, quando trata da legitimida
d. da doutrina da não intervenção em tal 
assumpto. ~, 

Sr. presidente, os principias que defen· 
dem a theoria do ensitio obrigatorio silo. em 
these, estes que tenho Rpresentado. Devo, 
porém. chamar a attenção da casa para ou-
tros pon tos. ' 

Os nobres deputados conhecem QUO male" 
têm aflligido • instruoçilo popular 10m nosso 
paiz. sabem que, apezar de todos os nossos 
esforços. li medida que se propagiío as e>co· 
las, a medida que silo ellas multiplicadas, 
a instrucçilo pa rece decrescer! 

Se •• ta ,é • verdade estatistica, se em 1866, 
em 1867 ou 1868 a instruccão foi menor Jo • 
que em 1865. como se vê dos dados estatis-
ticos, O DOSSO espírito, ob~ervftdor de~tes 
negor.io. e zelador d interess.s da pro-
vincia. deve indagar u •• s deste atrazo, 
e entãu verâ que e ell8!O: figurão dURA, 
e"senciaes-a falta de habilitaçiw, de apti
dão no professorado. e a falta de freq ueneia 
dos meninos I)as escola •. 

Nilo acbo meios de .e regulari •• r o ensinO 
sem fl instituiçlio de uma esco18 norma: que 
iDstnlB os professores, sem Il instituição do 

• .. 
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ensino obrigatorio. Que obrigue os meninos Nos Estados-Unidos,o ensino obrigatorio não 
a frequel)tar as escolss. é geralmente aceito em todo o paiz; mas 

Se é verdade. sr. presidente, que a falto a tendencia do povo é generalisal-o. Na In-
de frequencia 08S escolas... golaterra, os nobres deputados sabem que 

O SR. BENEVIDES :-A causa primordial Disraeli acaba de prometter projectos de 
está no máo methodo e nos mlio" profes- instrucçiio para a Irlanda; e em 1870, quan
sares. do se fez a rcfol'Ina, o ministro Foster já 

O Sll. R. ALVES ,-As causas p' inci paes tinha dcclarado que a lei era excelle~te, mas 
são, a meuvêr, a fulta' de habilitações no transitoria, e que afinal se reconh~ceria a 
professorado e a falta do frequenciil doe necessidade de introduz;" o systema ame
meninos; e os meios de remover e~tes dous ricano; c na Inglaterra existe o que se COl1-

.inconveniente. são-a instituição da escola signa neste projecto, uma idea que, suavisa 
normal. e do ensino obrigatorio. (Apoiados.) os rigores da obrigatoriedade do ensino, 

E eu, sr. pl'esidente. posso 8!o1~everarácasa «, os conselhos_ffiunicipaes», compostos, na 
que ha um clamor geral, pelo menos no totalidade, de pais de familia, que fica0 com 
norte da provir'leia: os pais os mais extre- a competencia para determinar que taes e 
m080s, os cidadãos os mais omántes do pro- taes meninos devem frequentar as escolas 'e 
gresso do seu paiz. e particularmente de sua terem-nas gratuitas quando reconheçiio sua 
provincia. solicitão a instituição do ensino pobreza. E hoje, na Inglaterra, têm-se orga
obriga to rio. nisado, por esforço de iniciativa energica, 

O SIl. M. FURTADO ,-Querem ser obri- associações poderosas com o fim de genera-
gados. lisar a instrucção, instituirem todas as com-

O su. R. ALVES :..-Qucrcm que sr.jão obl'i- munas o ensino g-ratuito, c de inaug'urar o 
gados os pais que não sabem eumpril' os systcma do ensillo obrigatorio. Na Prussia, 
seus deveres, conhccei~lperfeit.amente Cjual é o desenvol-

8e é verdade'que o espirito de nosso povo vimenio cl-e.instrnccão. . 
é algum tanto indolen:te e tem repllgnancia Na ricspanha ex;'ste o ensino obrigatorio 
de não cumprir senão aquillo que ost;', em desde 185\l. :Em Portug'al talubem vigora. 
lei, razão têm os cidadãos para fazel'em esta Na Suisso, em quasi todos os, cantões. Na 
solicitagão; e os que a fazem são homens Dinamarca existe em toda a região, diz La-
esclarecidos e illustrados. veleye, e eu me louvo em suas palavras ... 

O nobre deputado ouviu lêr-se, };:t poucos O ·Sll. BENEYWES ,-O nobre deputado sahe, ' 
dias, uma rcpresentação em que a camara que a 8uissa está dividida em duas grandes 
rnunicipal de 'S. Sebastião da Boa-Vista, que partes, lllna que aceita a reforma, e outra 
representa os sentimentos do sul c do oeste que não a aceita. 
da provincia, solieitava a instituicito elo cn, O SR. R. ALVES:- Ainda que a reforma' 
sino obrigatorio, ", " não seja aceita, í)ermanecerá O cstado actual" 

Sendo assim, sr. prcsidente, e se quere- que é a cxistellcia do ensino obrigatorio em 
mos reformar efficazmente a instl'llccão na todos os cantões, menos tres, que são os 
provincia, não devemos ter escrupu10 em menos importantes. 
adoptar medidas urgentemente rcclamadas, Na Dinamarca que, dizem, é um dos paizes 

llJas o nobre deputado residente na eapi- mais illustrados do vclho ,mundo, observa 
tal extasiou-se ante a não aceitar.ão da obri- Lavele,Ye, hlt a instrucção na proporção de 
gatoriedade na 'Franca, na Sniss"a e lUt Bcl- um sobre seis habitantes, ma",imo que se 
gica. " póde exigir em mate ria dest", ordem. 

O SIl. BENEVIDES :-Eu apena, me exta- Ora, se é lima tendencia geral d.o velho 
siei diante do estado da Franca... mundo e do mundo novo; se é uma idéa tão 

O Sll. 1~. ALVES :-Nft Fran'ça, sr. 1're8i- generalisada por toda a parte; se Cousin e 
dente, não existe o ensmo ohl'igatorio, pelas Guizot, espiritos soberanos em t9:1ento, affir
razões que já cxpendi á casa; nn Suissa não mão que não conhecem umsú palZ cru que a 
existe em tres dos mais sllbaltemos cantões; 'instrucção se tenha propagado sem a institui
e a constituicão federal de 1872 estatuiu a cão do ensino obrigatorio, não poderemos nós, ., .,.. 
sua. generalisação por toelft a confederação. não deveremos mesmo expel'lmentar este sys-

Na Belgica não haensinoobrigatorio; mas o tema, tãosuavisado comosc acha no proJecto, 
ministro que confeccionou em 1842 a lei que pela instituição de conselhos m:lI1lClpaeS, 
regeaqueIle paiz'declaron na circular que dil'i- com intervenção do pai de famtha? Não 
giuaosgovemadorcs, em 1843,quc o legisla .. podem os nObres deputados, com suas luzes, 
dor coll0..e0u no art.~, da lei o pr~gmmn"t da modificaI' o pensamento (1): commíssão, fa.
lDstrucçao que o po)" tem o dIreIto de recla- zendo prevaleceI' alIlda maIs o elemento da 
mar dos que têm. e velar sobre SCllS inte- familia pela intel'venção de2, 3, 4 ou i> ci
r~sses; e refel'ii!tto~se á instrucção primaria, dadãos da escola do presidente da camara, 
dIsse Notltomb, « mini mo de conhecimentos ou com qualquer outra idéa 'I 
que o Estado póde legitimamente exigir de Assim, oS nobres deputados instituiráõ 
todos os Clda?ãos ». Note-se, o ministro que um systema que já vigora, consagrado na 
elaborou a lei dominante reconhece'o direito legislaçãoingleza, inutilisando os rigores da 
do Estado, de exigir a instrucção primaria. idéa . 

• 
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O nosso projecto é brando e suave, por isso 
que limita a obrigatoriedade sómente ás ci
dades e vilhts. Reconheço que a instituição 
da obrigatoriedade do ensino para todas as 
freguezias e bairros offe"eceria ditllculdades 
praticas; seria mesmo fazer uma forte pres
são sobre o espirito publico e obrigar os povos 
desses lugares remotos c clistantes dos cen
tros povoados, sem meios de transporte, a 

. procurar escolas que talvez não cxistão. 
lIIas o projecto sana esta ditllculdade, limi
tando a obrigação ás cidades e viII as, eom
prehendendo nesta expressão os nucleos po
voados. 

Ténho, sr. presidente, expendido minhas 
idéas a respeito 'da materia. Como é de 
crer que mais tarde volte ao debate, então 
exporei com mais largueza o que porventura 
tellha omittido, 

Tenho dito que a idéa do ensino obriga
torio é sustentavel pelos principios do di
reito natural, é uma idéa justa e legitima, 
que todos os Estados a têm adoptado com 
aproveitam(;nto, e que as nossas leis a favo
recem. 

E' meu desejo, senhores, que a assembléa 
.adopte este projecto, pam que 11 instrucção 
publica progrida I Hoje, que os espiritos de 
todos os partidos clamão po,· sérias reformas, 
·que o espirito do povo se prcpara para rece
bei-as; é meu desejo que se procure consoli
dar, por meio da lllstrucção, as nossas ins
tituições, que um partido novo tenta abalar I 
E', finalmente, meu desejo que. a instruccão 
se diffunda, para garantir os direitos dos ·ci
dadãos e a dignidade do patrio poder I 

Assim o fazendo, sr. presidente, teremos 
concorrido etllcazmente. para a prosperidade 
da provincia, e faremos da escola um templo, 
onde as crianças receberáõ o baptismo que 
as sagrará na sociedade bons cidadãos e bons 
pais de familia ! . 

(Apoiados; muito bem! A'flplausos! O orado,' 
e comprimentado por rttuitos de seus coUegas.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca a ordem do dia 

seguinte e levanta a sessão ás 3 horas da 
tarde. 

o lm. PRESIDENTE levanta 11 oeo.lio, de
clarando· que a ordém dI' di .. é a mesma que 
vinha para hoje, sendo a l' p.·rte, apresen
tação de projectos, requerimentos e indica
cões . 
• 

A' I hora e meia d3 t.rrle. continuacão da -discussão do projécto n. 74. 
Levanta-se a sessão ás 11 horas do dia. 

.. --" '-
26' Sessão oi"(linaria 

AOa 15 DE MARCO DE 1873 
• • 

Presidencia do sr. 'lJigario Scipião 
SUMMARIO. - EXPEDIENTE. - Parec"res .. 

-Prcjecto. -1' PARTE; DA ORDEM DO 
DIA.- Apresentação de requerimento", 
projecto. e indicações. - 2- PARTE DA. 
ORDEM DO·DIA.-Posturas.-E'tr.<I. do 
feno de Soroea b •. -Discu,'so e reqi,erimento 

do sr.Bcnevides.-Observações dos ~rs. Corrêa 
e Benevides.-Obsçrvações dosr. Abranckes. 
-Protecto de orç'Olento.-Ob~ervações do 
s,·. F. Al'IJes.-3' PARTE DA ORDEM DO 
DIA.-Comarcas.- Estrada de ferro de 
Taubalé,a Ub.tuo •. - Discursos dos 3rt. 
Benevides e P. Edua,·do. 
A'. 11 horas do) manhã. feita a chamada, 

"chilO-se presentes 0< sr •• Scipião, Vall.dlio, 
Bicudo, L. Mve., L. Ernesto, A. e Silva. 
M. Affon,o, P. Eduardo, R. Alves, L. Silva
rio, Leonel, Abranches, C"lidonio, U. Cin
Ira, F. de Mendonça, P. Machado, Corrê •• ,' 
F. Alves e Leitão:' faltando sem partici
pação oõ m. is senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' [lida e npprovadn a acta da anteco

dente., 
O sn. lo SECRETARIO lê o seguinte 

EXPEDlENTE 
OFPICIQS 

Um dOL!-"lccretario do governo, com muni
cando que apresentou a s •. ex.c. o _r. presi
dente da provincia dous decretos e quatro 
resoluções, que acompanhárão ao otllcio da 
assembléa sob n. 23. - Inteirada. 

Outro do mesmo. enviando as informações 
prestadas sobre a &posentadoria do capellào 
do seminario de educhndos. e nomeaQão de 

- outro.-A quem fez .. requisição. 
~:;'a Sessão ordinaria Outro do lDesmo. enviando um. ameio da 

AOS 14· DE MARCO DE 1873 camar. da Serra-Negra, acompanhado do 
Presidencià do s,·. 'lJigario Scipiiio orQamento da Bua receita e ~espeza.-A· 

~'s II hora. da manhã. feita a chamnda, commissáo de orçamento de camaras. 
achão-se presenteR os srs. p,dre Scipiao. Lei- Outro do mes'Bo, remettendo o ,·equeri· 
tão, L. Ernesto, Leonel, U. ClDtr., R. Pom- mento de Paulo Delfino da Fonseca, pedin
bo, Celidonio. Corrêa, Freire, Abranche.s, do privilegio para uma estrada de ferro des
F. Alve., P. Machado, M. Furtado. P.Ei'Y- t. capitol a S. Lourenço. - A' com missão 
di o, A. e Silva, padre Bicudo, L. SdverlO, de constituicão e justiça . 
padre Valladão,L. Alves, R. Alves, Manoel Outro da éamara de ~lQapava, pedindo 
Affonso, M. da Silva e Zeferino; faltando autori.aeão para contrah~.f um emprestimo 
os mais senhores sem participaçãu. de 10:0068, para serem npplicado" ás obras 
. Abre-se a sessão. da igreja o cadê. daqueUa villa.-A' com-

ÜSR. PREsIDEN·rE tleclara que sendo hoje missão de Camaras. 
anDlversario natalicio de S. M. a Impera· I!EQUERIMENTOS . 
triz, julgava que não devia haver sessão, Um do dI'. Joaquim Baptista Rodrigues 
o que foi approva10 peja casa. , da Silva, pedindo garantia de juros de 7 o/~ 

• 
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para a C,<i>Dstrucção de uma via ferreá de 
5, João do Rio-Claro a Pirassununga. São 
C.r1os do PlOhal e Araraq.ara. - A' com
mis~flO de constituição e just~Ç1i. 

Outro de Anacleto Miguel Roberg, pedin
do a admis,ão de sua filha LuclDda no ,e
min.no d. Gloria, attent. a sua pobresa. 
-A' me:;:ma rommissão. 

Outro de tTmbelina Gertrudes de Escobar 
e Aquino, pedindo sua,aposentadori. como 
pr,fe-sora publica. - A' commissão de fa
zenda. 

Outro de Isabel Maria Pagã Fragosa, pe
dindo aposeutadoria como professora publi
ca.-A' m~8ma commiSRão. 

REPRESENT. çÃo 
Dos moradores da cid,de de Mogy das 

Cruzos, contra o pTojecto n. 55, que autori-
88 a csmara municipal a vendpr os terre
nos da Ressnca.-A' com missão ao camo
ras. 

PARECERES 
« A commis!l:ão da esmuras, a quem foi 

presente. petição da camara municipal de 
T~ubaté, pedindo autoris.ção para 'tontra
h,t um emprestlmo de 12:0008, para1!erem 
applicados ás obra. public." do municipio, 
oft'erece o seguinte projecto: 

N.99 
« A .ssembléalegislativa de S. Paulo de· 

ereta : 
Art. 1. o Fica autorisada a camara mu

nicipal de Tontaté a contrahir um empres 
timo de 12 OOOS, para serem applicados ás 
obras publica" e melhoramentos mais ur
gentes do mnnicipio. 

Art.,2,' O emprestimo será feito até o 
juro de 10 'lo, sendo pagos o. premios an
nu.lmente. 

Saia das commissões, 14 de Março de 
1873. - Celidonio .-A. C'·11 •. » 

A imprimIr para entrar na ordem dos Ira
balhos. 

« A mesma commissão, a quem forno·pre
sentes algnns "tigos additivos do coaigo 
de posturas de S. João do Rio-Claro, tendo, 
os examinado. é de parecer que Rejão appro
vados com as seguintes alterações: 

Art, lI. Supprima-s" a ultima parte des
de olldo diz,-Ilcando mais sUjeito á multa
etc. até o final. 

Art. 51. Supprtma.se a parte em que se 
refere a casa particular. 

Art. 65. SUppl imaCse. 
Sala das commissões. 14 de Março de 

18'i3.-Celidonio . ...:.. A. Cruz.-X. FreÚ'e.» 
Fica sobre a mesa para entrar na ordem 

dos tr"balhos. 
« A mesma comlJ'issio, a quem forAo pre

sentes alguns arlií-os de postllras d. cama
Ta municipal de Lorena, I: de parecer que 
estão no caso de ser approvRdos. 

Sala das commissõos, 14 ce Março de 
18'i3.-Celidonio,_A. C",{z. --X. Freire.» 

Fica ~obre a mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, 

RRDACÇXO 
E' .pprovada 11 dos artigos de posturas 

n. 1 de Arê •• e n. 18 dn Franca. 
l' PARTE DA ORDEM DO DIA 

APRESEN'U,ÇXO DE REQUERIMENTOS, PROJEC
TOS E INDICACÕES 

Nada havendo a tratar sobre & materi., 
• passa-se a 

2' PARTE DA ORDEM DO DIA. 
POSTURAS 

São approvadas em 2' discussão a8 de 0.33 
da cap,tal, n. 25,de Casa·Baanca, n. 30 de 
Cunha. n. 15 da Piedade, n. 3 do Belém do 
De8calvado ; e em 3- as de n. 2 da Penha de 
Mogoy .. mirim. n. 16 do Cruzeiro. n. 1 de 
S. José dos Campos e n. 6 de Campinas .. 

ESTRADA DE FERRO DE SOROCABA 
O SR. BENEVIDES r~quer urgeneia para 

fundamentar e offerecer um requerimento, 
visto que, po, motivos independentes de sua 
vontade, não se achou na casa á hora em 
que se tratou da l' parte da ordem do'dia. 

A cssa. consultada, concede 8 urgencia. 
O ~ ... nen.,vides :- Grato á banevo

lencia d .. ca.a, não abusarei do tempo que 
me foi concedido: serei muito breve. 

Tenho a honra de submettar ao ,llustrndo 
crlterio dos dignos repre,entant •• desta 
provincia o seguinte requerimento. (Lt.) 

Os nobres dep"tndos .abem que a assem
bléa provincial garantiu juros á companhia 
SOl'ocllbana: conseguinternente, á assem-, 
bléa rrovincial nno são inditferentcs as des· 
pezas feita. pur esta companhia. 

Os nobres deputados sabem qlle o gover
no p"ovincial tem a "ua attribuiç"o cir
cnmscripta pel. lei. Entretanto, ha fact09 
que estão no dominio publico, dos '1uaes re
sultão: 

Primeiro, que a directoria da companhia 
Sorocabana vive em um mundo seu, supe
rior á lei, superior ao governo: a companhjlt, 
Sorocaban. tem,se cOllvertido em pequeno 
Estado no E"tado. 

Eu entendo, portanto, que a a"embléa 
provinci.l está no lieu direito de signitlcar a 
esta companhia que não abdicou () seu di-
reito de suprema in!'lpecção. ' 

S. oS nobres deputados, "ttentamente, le
rem os relatorios do anno passado e deste 
anno, e a corre~pondeDcia' trocada entre 
esta companhia e o governo provincial, hão 
de Bchar que, nessa correspondencia, 86 tra
ta" assembléa provincial de S. Paulo .com 
muito pouca'consideração, e que OffiCIOS e 
relatortos estão cheios de insinuações e de 
allusões, senão á .ssembléa provincial, aOR 
deputados que não têm sido faceis em acce
der a todas as pretensiles da companhia So
roc~bnnf-l. . 

O SR. L. SlLVERIO :-Muito bem, é exacto. 
O SR. BENEVIDES :-Eu, portanto. venho 

significar. esta companhia, que não pres
cindo do meudircito de 'fiscalisar os seus 
8I1tOB; e que estou disposto a continuar R 
exigir o respeito !i lei e nos interesses pu· , 
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blicos Que têm sido sacrificados na gestão 
dos negocio. dest.a companhia. 

A companhia Sorocabana não podia fazer 
.4' chamada de seUR c.pitae. sem a,utori
.ação do governo. Entretanto, fel-a sem 
8Cto solemne do governo da provincia, all
torisando. 

A companhia Sorocabana tem feito em
prestimos para pagar dividendos. 

Ora, não sei que explicação possa ter este 
facto; não sei como a companhia possa fa
zer 6IDprestimospara pagar dividendos, 
quandu os dividll"ndos 8.0 resultadoR liqui
dos dos cnpitae. empregados. Se a compa
nhia precisa contrahir emprestimos p.ra pa
gar dividendo., o que se segue é que ha des
vio de capitae., porque o dividendo é, como 
di,s", o resultado liquido do rendimento dos 
capitae. empregados. 

Ora. se a companhia Soroc,bana contrahiu 
emprestimos. é uma confissão muito eolt·ro" 
rie de que houva desvio de capitae •. 

Pergunto: a assembéa provinciol, que 
garantiu juros 80 capital preciso para a 
construcçào desta estrada, póde ser indiffe
rente a este facto? Entretan"to, está no re
latorio da companhia Sorocabana a confiR
sãoda que taes emprestimos têm sido feitos! 

Esta confiFlsão, senhores, ma parece que é 
um escandalo; semelhoote confissão. em 
uma peça official, é uma _.ft'ronta feIta ao 
governo da provincia, e á 8ssemb'léa pro
vincial ! 

E' preciso, .portanto, que 06s averigue
mos a legitimidade desse direito, e o meio é 
pedir informações no governo. 

O governo provincial, por seu turno, não 
tem andado bem nesta questão. Se nós 
compararmos • correspondencia trocada 
entre a companhia Sorocabana e osr. Costa 
Pereira; e entre aquélla companhia e o 
sr. Pinto Lima, veremos, da parto daquella 
companhia, uma certa arroganci., que pa
rece que se persuaoe que acima dell. não ha 
poder Dp.nhum: é, como eu disse, um esta· 
do no Estado. E' preciso que 08 poderes 
publicas levan tem sua fronte e mostrem 
que acima della está a soberania da lei. 

O SR. L. Sn.VERIO :--!\.ssim deve ser; mas 
não é. 

O SR. BENEVIDES:- O governo provincial 
de S. Paulo tem tido su •• fraquezt18; a 
companhia Soro"aban. tem abu.~do dessss 
fraquezas. O governo provincial, em algu
ma. das questões que estão pendentes com 
a companhia Sorocabapa. em abono da 
verdade, não tem razÃo em algumas dellae, 
embora pos." ter procedido com a melhor 
b,. lé; me parece que R assembléa provin
cial deve fiscalizar e"tas questões e signi
fi~ar o seu juizo, salvando o interesse pu· 
bhco sem prejuizo :l. lei. 8 dando razão á 
companhia naquelles pontos em que tiver. 

H. um pontu a respeito do qual peço in
formaçOes, e sobre o qllal 1Il. parece que 8 

companhia terp todll 1\ razão, Ji;s~e ponto 

foi a exigenei .. relatiu. ao pagamento i o 
engenheiro fiscal. 

O sr. Pinto Lima. Oll porque julgasse 
indiapensavel a exietencia de um engenheiro 
fiscal,ou porque quizes.e accommodar algum 
engenheiro convenientemente, impÔz á com' 
p.nhi. Sorocab'ana a obrigação de pagar seis 
contos de réis annuae. áquelle engenheiro 
fiscal por e!le nomeado. A companhia So
roca bana resistiu, e fASistiu, no meu enten
der, bem, porque pelo contratú a compa
nhia Sorocabana nA.o tinha essa obrigação. 

O governo da provincia, portanto, fez uma 
verdadeira imposiçfto, da qual eUa se defen
deu dentro da lei. 

Neste ponlo não censuro a cawpanhia: 
acho que eUa procedeu bem, 8 O governo 
mal. O governofprocedeu mal duplamente: 
primeiro, porque o contrato não obrigava 
a companhia; segundo, porque não havi" 
lei qne autorisasse a creaçAo deste pmprego, 
tanto que no orçamento níio havia verba 
para o pagamento. Apertado o governo pela 
precipitação e arbitrio de sua nomeação, 
n~o 'querendo recuar, mandou pagar velo 
cofre provincial. E com'8ffeito, o engenhei
ro está sendo pago por esse cofre. Me p~re,· 
ce que devemos a,ventar esta questão, para 
sahirmos do estado de incerteza em que noa 
aebamG_, porque a assembléa provincial, en· 
tendendo que o engenheiro fiscal é indls
pens~vel, tem necessidade de votar, uma 
quota no orçamento para regularisar este 
serviço. . 

O SR. U. CINTRA :- Pelo contr"to ha ne
cessidade de um engenheiro fiscal, e este é 
pago pelo governo durante a construcçiío da 
estrada. 

O SR. BENEVIDES:- Mas é, preciso ver se 
esse contrato está de acôrdo com a lei org,
nica da companhia, da qual o governo nno 
póde exorbitar; Se o governo nao respeitou 
a lei organica da companhia e a nossa lei 
do orcamento, o que se segue é que o con
trato foi mal feito, exorbitou da lei e por
tanto nós n§o podemos hOJe respeitar tal 
8ctO. 

Entendo, pois, que houve uma dupla vio-
lação da lei _ . 

Ha no meu requedmento dou. quesitos, 
que devo explicar á casa: um é relativo á 
verba de cinco contos e tanto; e outro, á de 
dllzentos setenta e sete contos. 

Eshs duas verba. não no. são indijferen. 
te., porque sobre el1as a provinciap.ga ju
ro., e é preciso verificar"se se estes juros são 
legitimamente pagos. 

No meu fl"Co modo de pensar, o sr. con
selheiro Pinto Lima trait .. igiu neste ponto" 
com prejuizo dos interesses publicos. Estes 
cinco contos e tanto não devião ser justifi· 
cados, e entretanto forAo considerados como 
capital. e sobre ol1es a provincia paga 
juros. 

Sobre a verba de 277:000H ha um grande 
6scandalo. 
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No dominio da presidenci. do sr. Costa pugnada pela commissão encarregada pelo. 
Pereira esta verba foi apre,entada anglo- governo de examinar a" cont&" da coropa-
h.damen'te, Ii.mespecificação da parte ele- nhi. SorOMbao.. ' 
mentl'lT; deu-se um titulo g'eraJ, mas IlHO se 8.° QU1tP8 JtA verbas elementares da som· 
especificou verba por ver!)., como era da ma de 277:3798249, que representão os gas
obrigação da companhia e do governo. tos de encorporação, escriptorio e de.pezas 

Mais tarde a commi8são de conta •• procu- geraes realizadas e calculadas para o perio
rando explicar as verba. elementares desta do de tres annos e para dee,pez"s eventllaes, 
.omma, sem um desenvolvimento satiefa- de QIIO falIa o annexo n. 9 do relatorio da 
torio •• penas eliminou desta verba 150:.00011, companhia Sorocabana de 2 de Março 
que glosou. julgando procedente o resto I de 1873, assim como sobre que q\lantias 

Me parece que li assembléa provincial desta .omm~ a provinci. tem pago o.juros, 
está DO seu direito. lima vez que .. este res- -S_ Paulo, 15 de Março de 1873.-Dr. José 
peito hOllve controverRia entre a compa- JIarza Corrêa de Sá e Benevides.» 
nhi. e o governo, e uma vez que o governo .. sr. c.;or,·êa :-0 requcrimento que 
se collocou DO meio termo, de chamar li Ri oiferece o honrado membro residente na' ca
esta questão. examinal-. e d"r um. senten- pltal é tfio complexo, envolve tanta. ques
ça 'definitiva. Procedendo assim, provare- tõe. e de tão alt.' indogação, que é impossi
mos á provincia que não somos indifferentes vel, na sessão de hoje. dar-solhe resposta 
ao era rio ' publtco_' cab.1 que satisfaça os escrupulos da assem-

E' verdade que nós garantimos juros. mas bléa. ' 
t8mb~m é certo quo devemos pagar só .quil E' preciso que os honra10s membros, que 
lo que temos obrigação de pagar, o que fo~ estão mais elll cont.cto com o governo da 
capital effectlvamente despendido n. cons- provincia. tenhão tempo sllflici-ente para me
trucçãoda estrarla; mas toda a desp"za que Ijditor sobre a materia. e adquirir 8S infor
l1ãQ estiver Da letra e DO eE'lpJnto da leI, não "mações que serVIrem pllra reF\ponder eonvc
póde,por uma condescendencia do governo,' Dientemente a requerimento tão ampio como 
ser paga; a assembl~a não. deva seguir o este. 
governo nas suas conoescendeuci •• e tolo- Portanto,oifereço outro, pedindo o adia
ranci.s, q uaudo el10s im portem sacrificio dos mento da discussão até 8R bbado. Se a 88-' 

dinheiros publicos. que nos cumpre zelar e sembléa enteuder que o periodo é lungo, 
guordar., eU. em sua sabedoria resolverá, ou algum 

São estas, em sub"tancin. as considera- dos honrados membros fará cmend. restrin· 
çõeB que tenhoahonra de submetter á apre- gindo mais o prazo. ' 
ciação da assembléa. Eu confesso que me vejo em circumstan· 

E' apoiado e posto em discussão o se- cias do não poder dar um voto ,éonscien-
gulnte cioso... ' 

REQUERIMENTO O SR, BENEVIDES :-Mas o req ueri mento 
«Requeiro que a "Asembléa provincial 80- pede informações. 

licite do governo provincial as seguintes ·,0 SR. CORl\Ê,~ :-.. ' e por iS80 é que uso 
infor.;nRcões: deste reCU~SOt o de adiamento da discussão, 

L' Em que lei se firmou o governo para para podermos aquilatar do merito do re
nomear um engenheiro espe~ial para fisca- querimento do nohre deputado. 
lizar a companhia Sorocaban., e desde E' apoiado e posto em discussão o .e-
quando está eUe em exercicio. guinte 

2.' Quaes os vencimentos Jhados pelogo- - REQUERIMENTO 
verno ao engenheiro, e qual a lei que os· « Requeiro que a materia seja adiada para 
taxou. sahbado seguinJie. -Corr&a.» 

3.' Por que verba do orçamento têm sido O SI". Bellevides :-Sr, presidente, os 
pagos taes \'encimentos. escrupulos dUo nobre doputado "erião proce-

4.' Que motivo teve o governo para exi- dentes, se porventura a casa tivesso de do,r 
gir da companhia Sorocabana que tomasse alguma decisão sobre as questões de que 
a seu cargo tal pagamento: e porque razão. trata o meu requerimento. Podem os nobres 
não se prestando a tal exigencia a compa, deputados lêr e examinaI-o, e verão que elle 
nhia, o governo recuou e mandou fazer O não contém aflirmação nenhuma sobre os 
pagamento pelo cofre provincial. ractos ahi indicados. 

5.' Se a 4' chamada de capitaos pela com- O SR. CORRilA :-Mas Da exposição houve 
p.ohia foi autorisada pelo govel'Do. e, se censura. 
foi feita. sem outorisação do governo, que O SR. BENEVIDES :-Na minha exposição, 
providencias tomou em garantia da lei. é veràade, eu disse quo a companhia Soro-

6.· Se a companhia tem feito empresti- cabana e o governo provincial merecem cen· 
mos para dividendos e despeza", não previ.- sura, se aCaso algum dos factos, sobre 08 
tas no contrato. e qual o procedimento do quaes p~ço informações. fôr provado. 
governo a respeito. A casa, solicitando do governo estas inlor-

7.' Que razões tem o governo provincial mações, não emitte juizo algum nem pró. 
para justificar a despezl\ do 5:8611/750, im- ném eootr!!; e nem nós podemQs dar nOSliO 
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juizo definitivo senão dopai. qUb o governo modo ditl'erente do que penso; ma!, se os 
!!o. informar, e é por isso qu ~ peço infor- nobres deputados entenuerem que nlio 
mações. , devem Cercear o esclarecimento da 'verdade, 

Supponha O nobre deputado que o go- que devem ser generosos par. com a oppo
verno informa f.voravelmente? E' claro que sição. não ha inconveniente algum em defe
a assembl,' a nada terá quo providenciar. rirem o requerimento, porque. pelo facto de 
Supponh., pnrém. que al g uos dos factos que pedir iuformações a o gOVl'ruo. exercendo a 
ell. justificaudo meu requerim ento, dei como assembIé. um direito, não pratica 1110 acto 
certos c censurei. estejào pro\'ndos7 de pres~ào Robre o governo. 

Ora. a casa não tem outro meiu de resol- i) SU. COllRf:A :-Ma. 8S questô"" l'6rsiio 
ver ,obre malerias destl} ordem senão exi- sobre factos. 
gindo informações do governo. - (l SR. BENEVIDES o-Pais é por isso mesmo 

O requerimeoto de adiamento, se nós es- qu e peço ioform.çõcs. 
tivesse,nos no principio da .essão, não terin O SR. CORnE.\ :-Ahi é que estli a difficul
inconveoiaote: IDas achaodo -lIos qU8si no dade, porque versão scbre factos; se fosse 
fim do segundo rnez de nossos trabalhos. e urna questão racioual. .. 
• endo os direitos da opposição já tão Iimi- O SR. BENEVIDES :-N~o ha no voto da 
t.ldos lIesta caRa, o req uerim ento do nobre casa, solicitando do governo estas informa·
deputado. prrdoe~me que lhe diga, é uma ções,,, meoor manifestação de adhe~ão 011 

r.:ta deg .. nerosidadepara com a opposiçiio! d e oppo"ição. Se os nobres deputados re-
O SR. COUlIÊA :-E' a igoornncia em que cei~o que os espirito. ,uperficiaes possão 

me ncho. . crêr que, pelo .impIos facto de o requeri-
O SIt. BENEVIDES :-A oppo~iÇã,) está qua- meoto partir de um opposicioDista, esUo 08 

si ... está isolada. nobreM deputados caminhando para mim, 
O SR. CORnf:A :-Pois rcstrinja-se o ptazo. estão"" identificando cornmigo Da opposi
O SR. BENEVIDES :-0 direito de "presnn- ção. têm um meio de conciliar estes escru

tar requerimentos está restrict, .os sabba- 'pulos, 1'010 respeito á verdade e ao. 'direitos 
dos: eu não teoho abusado da faculd'lde de da opposição: é a declarnçAJ de voto. Votem 
peuir urgenci •• comquanto " casa tenha pelo requerimento e cleclarem que nes te seu 
sido bc nigna para commigo. Ora, 110 sabba- modo d" proredcr nenhuma ceONura vai ao 
do segllinte vem e.:. te req ue l"imcnto á dis- governo nem á comp(tDhia Sorocabllna ;'des· 
cussão. e eu fico ."ID poder ofre rec"r qual- t>l IDaD( ira salvào os Dobres d'''-putados 08 
quer outro a respeito de mil terias oesta se us escrupulos, sua adhesão á compaohi" 
ordem. E:~ üqui 11 restricção do meu direito H ao governo; mas nao impedem qq.e a op
no sabbado; (, uma limitação que o nobre de- pOSIção tenha a sua exp8n.ão e promova da 
putado põe fia dirnito ~a op posiçiio. parte do governo todos o. esclarecimeotos 

Eu a penas ~o,ço informaçõeH sohr. fac- que s~o indi.peD~aveis p.ra a comprehen
to._ e a assembléa não tem outro can.1 para silo dos verdadeiros interesseR publicos que 
obtel-R' ,enão o goveroo. A assemblé. re- jogão com os da companhia Soroe~bana. 
solven do que o governo pre,to estas intor- (O. sr •. Abranches e F. Alves pronun-
mações. Dã o maDifesta adlte':!o alguma ás cilÍrão discursos. que não recebemos. ) . 
arguiçõ~. que fiz em meu discurso. Não havendo mRia quem peça a palavra, 

O SR . L. SILvlmlO :~E' um pedido de iD- encerra-se a discnsslio ; e, procedendo-se á 
formacõ es . votação, é rejeitado o re.querimeoto do sr. 

O SR. BENEV!llES :-Sem du vida, e até os Corrêa .• , sem mai~ debate, approvado o 
Dol"'e8 depu tados, quereDdo salvaguardar cto sr. Bouevide.s. 
qualqu er juizo que se possa formar sobre o « A commissão de fazenda tem a honra de 
alcance que tem a deei.ih dest" rcqueri- oirereccr li consideracão desta nssemblé. o 
meDto, podem deelaror muito 891emnemente seguinte projecto de lei de orçamento, que 
qll~ volüo pelo requerime"l,) sem que isto repllta estar n.o .caso de ser adaptado_ . 
importe ceosura ao governo" Dem á compa- N. 100 
nh i a Soroc. baD a. Desta In .nei ra os no bres A asscmbléa legislativa provincial de São 
deputados concilião 'cu" e.crupulos. seus I Paulo decl'cta: 

. desejos governietas co.o' um t.1 ou qual re,- : . 'APITUI.H I 
p,' ;to 308 direitos d. oppo.ição. . ! RECEITA PROVINCIAL. 

O SI'. CORIlf:A :-SiIO intcl'pellações que eo:- Art. L" O pl:esldente da provlDCla lará arre-
volvem accusaoiio. . ' , cadar lia fórma das leIS e regulamentos 

O SR. BEN~vIDEs: -O msu discurso en - respectivos, n o anno fiDanceiro de I ' de 
volve ,!lgu ma arguiçOes li compaDhia So· JlIlho de 18i8 a 30 de Junho ele 1874, os 
rocabanó, e tambem 110 governo da provin- Impostos abaiXO d:clarados, orçados na 
cio ; maR o requerimento não encerra oppo· quantia de 2.063:11018000. 
sic!io. A saber: 

k verdaue que fi casa está no direito de § 1.0 Direitos de sahida . . 
rej eitar o requerimento, desde que esteja § 2.° Meia s iza de escravos . 
convencida de que os fotctos , a respeito dos § 3.· Decima de legados e hc

·quaes peço informações. tem ·se dado de ranças. . . . . 

1.160:6498000 
136:6008000 
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§ 4.' Novo impostq de ani
maes . . . . . 

§ 5.' Decima de casas de con
ventos. . . . . 

§ 6.' Despacho de em barca
cões. . . . . . • § 7..' Imposto sobre casas de 
leilão c modas . . 

§ 8.' Imposto sobre seges e 
mais vehiculos . . 

§ 9.' Cobrança da d i v i d a 
acti va . ' . . . . 

§ 10. Rendimento da ponte 
de embarque. . . 

§ n. Rendi~e",to da peni
tenciaria . . . , 

. 12. Emolumentos . . . 

14. Imposto sobre escravos 
de conventos. . . 

15. Indemnisacões . ' . . • 16. Eventuaes . . . . 

14:736$000 

1:9478000 

1:6648000 

7338000 

1:435HOOO 

2:320$000 
• 

35:6788000 

15:2208000 
S: 1748000 

50BooO 

!lO1l8000 
2836000 

4:4208000 
448:6'18$000 

4 Chefes de seccão. 
•• . Oi·d. 

Orat. 
1 Chefe de archivo. . Ord. 
1 Ajudante do archivista Ord. 

. Grat. 
4 Primeiros officiae. . Ord. 
4 Segundos ditos. . Orei. . 
6 Amanuenses . ,Ord. 
1 Porteiro . . ' . O,·d. 
2 Continuos. . . . Ord. 

IJespeza.r di-ocrslls 
Expediente da secretaria. , 
Expediente da sala das ordens 

7:780$000 
J: 1138330 
2:0008000 
1:0808000 

2008000 
6:2408000 
5:8008000 
.7: 1408000 
1:3008000 
2:2708000 

3:4008000 
500$000 

44:7068660 

§ :l.' An7>/INlSTltAÇÃO J,; AURECADAÇÃO DE 

, RENDAS 
Th.souro p"ovincial 

1 Inspector. . . . . . 
Secçú,o do co"l"ndoso 

1 Procurador fiscal. . , . 
1 Ajudante., ' , , , , 11. Taxa de b"rreiras. . 

§ 18. Imposto sobre capita
, listas . . . . . 1 Solici tador. . , , , . 

50:000$000 1 Amanuense , , . . . 

3;000$000 

2:4008000 
1:2008000 
1'2008000 
1:0008000 

Sec"cta1'ia 
2.063: 1158000 1 Official-maiOl·. ' . Ord. 2:2008000 

C"PITULO .. 
, DESPEZA PROVINCIAL 

Art. 2.' 'O presidente da provincia fica au
torisado a despender, no anno financeiro 

, de l' de Julho de 1873 a 30 de Jtlhhb de 
. 187.4, a quàntia de. . . S 

A saber: 
' . ; § L' ASSEMDLIlA PROVINCIAL, , . i . 

SubSidIO. . . . . " 22:32,)~00 
Indemnisação de jornada... 4:0008000 

Sec" elarta , 
1 Director . . . . Ord. J:lOOSOOO 

O rato 1008000 
1 Officia!. . . . . Ord. 9908000 

Grat. 508000 
1 Archivista. · . . Ord. 880g00J 

3 Amanucnses . 
G ra t. . 508000 

. . Ord. 1:9808000 
Grat. 1508000 

· . . Ord. 8808000 
GraL ' 50$000 

1 Porteiro . 

1 l' Tachygrapho .. 
2 2" ditos . . . 
1 3" dito_ . . . 
2 Continuos. . . 

· Ord. 3:0008000 
· 01'<1. 4:800$000 
· Ord. 1:200HOOO 
· O rd . 9908000 

1 Correio. . 
Grat. 100HOOO 

· . . Ord . 4958000 
Grat. 508000 

· Ord. 4958000 
G ra t. 50NOOO 

· . . .. 6008000 

1 Guarda galerias. 

Expediente . 

, Gmt, 
1 Offieia!. , , , , Ord, 
2 Amanucnscs . . . O"d, 

1 Thcsou"eiro . 
1 Viel . . . 

Tkesouraria 
. . Grat. 
. , Grat. 

Contado.'ia 
1 Contador . .. .. . 
2 Chefes de seccão. . , , • 2 Primeiros officiaes , . , 
2 Segundos ditos . . . . 
3 Tercei,'os ditos . . . . 
1 Dito addido , . . . . 
1 P,·aticante . . . . . . 

OU/"os emp"ega'ilos 
1 Cartorario. . . .. . 
1 I'o,'teiro . , , . . . 
2 Continuos. . . . . . 

IJespezas dive?'sas 
Expejliente. . . . . . 

ESTAÇÕES 
,Ilesa de 1'e1tdas de Sa1tlos 

·7338330 
1:4006000 
2:0008000 

1:4808000 
C008000 . , 

2:6008000 
3:600#000 
3:00QSOOO 
2:8008000 
:HiOOSooo 
1:2008000 

7008000 , 

7008000 
J:0006000 
1:3008000 

2:6OOS000 

1 Administrador. " 1:0008000 
1 Escri vão ~ , , . " 7208000 
2 Escripturarios , , '. 1 :2008000 
2 Conferentes. , , '. 1:2008000 
1 Claviculario , , . " . 4808000 
(j Guá,'das a ·360S000, Orei, 2: 1608000 
1 Ajudante. , . ,Ord. 3608000 

Mesa de "endas de Carag"atatuba 
1 Guarda . , , ,Grat. 3006000 
• Mesa de ,-endas de Ubatlióa 

44:3308000 1 Amnnuense . . " Gmt. ROOSOOO 
2408000 ------, 1 Guarda ." . Gl'at, 

§ 2.' SECRETARIA DO GOVERNO ' Regist,·o do .Banco de A"êa 
1 Secretario. . . . Ord. 2:5108000 1 Agente das Marrecas. Grat. 
1 Official-malol', . , Ord, 2:4408000 1 Agente das T"es B a r r a s 

Grat. 933"330 Orat. 

4208000 

300$000 
• 
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Registl'O 
1 Administrador . 
1 Escrivão . . . 

de Sorocaóa , 

. Ord. 
. Ord. 

Grat. 
BarreÍ1'a do Cuóatáo 

1:8008000 
1:2018000 

3608000 

1 Administrador. . Ord. 1:4008000 
1 Escrivão. . , . Ord. 1:000$000 

Barreira de Itapetiuiuga 
1 Administrador . . Ord. 1:8008000 
1 Escrivão . . . . .. 1 :2008000 
1 Agente do Itararé . " 6508000 

lJespezas divel'Sas 
Porcentagem de 3 % sobre a 

arrecadacão dos direitos de 
sahidft. e 'imposição na pon
te de embarque em Santos 

Porcentagem aos a g e n t e s 
pela arrecadacão das ren-
das, orcadas em 853:912S000 
inclusive a taxa das bar-
reiras, a 14 % umas pelas 
outras. . . . . . .' 

Porcentagem pela arrecada
ção dos impostos creados 
pelo art. 3' da lei n. 73 de 
26 de Abril de 1872, orca
dos em 263: 1828000, a 4 % . 

Passagem do guarda da mesa 
de rendas de Ubatuba para 
bordo . . . . . . • 

Expedien te das cstacões. . 
Aluguel de casa e oútras des

pezas de barreiras . . . 

§ 4.'. CULTO PUBLICO 
Cathedral 

!Jui~amento e gratificacão ao 
l!\estre da capella e-orga-
nIsta. . . . . . . . 

• ,Igreja do Collegio 
Capellão. . . . . Ord. 
Sacristão .. '" t . . ura. 
Guisamentos. . . . . . 
Quatro festividades .'. . 

Congrua; 
A 34 igrejas providas, a 200$. 
A 112 igrejas vagas, a 2008 . 

Ordinaria e fabrica; 
A 111 igrejas providas, a 408. 
A 35 igrej as vagas, a 408000. 

. . § 5.' FORÇA PUBLICA 
Vencimentos dos officiaes in

feriores e prp.cas do c~rpo 
municipal, forragem e ou
tras despezas do mesmo 
corpo, conforme a lei res
pecti va . . . . . . . 

Vencimento das pracas de po
licia loc!J,l, aluguel de casas 
para quartel, e luzes . • 

V,encimentos do destacamen· 

24:0008000 

119:5478680 

10:5278280 , 

1088000 
4:0008000 

5:0008000 

222: 0868~90 

, 

4:0008000 

4008000 
100$000 
40$000 

1248000 

6:8008000 
22:4008000 

4:4408000 
1:4008000 

39:7048000 

257:539$300 

249:973$750 

to estacionado nas barrei
ras, inclusive a gratificacão 
do commandante do desta
mento da barreira de Ita
petininga, e luzes ," . . 16:384$000 .,----

523:8978050 
• 

R 6.' SEMINARIO DA GLORIA 

A' superiora e a quatro irmãs, 
na f6rma do contrato de 26 
de Julho de 1871, sendo 
3008 a cada uma. . Grat. 

I Capellão. . . . Grat. 
1 Medico . . . . Grat. 
Dotacão . . . . . . '. -

§ 7.' JARDIM PUBLICO 

1 Inspector. . . . Grat. 
1 Feitor. . . . . Grat. 
Dotacão. . ; . : . : 
Pàra arvores, mudas e semen-

tes. . . . . . . . 

• 

1:500$000 
4808000 
500~000 

28:8008000 

31.:2808000 

80011000 
700HOOO 

2:4008000 

1:2008000 

5:100$000 

§ 8.' HOSPIC,IO DE ALIENADOS 

1 Administrador. . Grat. 1 :200$000 
1 Escrivão . . . . .. 1:0008000 
1 Medico. . . . . .. 600$000 
Dotação. . . . . .. 16:000$000 
Para as obras do edificio.. 6:0008000 

§ 9.' PENITENCIARIA 

1 Administrador . . Ord. 
Grat. 

1 Escrivão . . . • Ord. 
Grat. 

1 Almoxarife, . . Ord. 
Grat. 

1 Professor. . . • Grat. 
1 Medico. . . . . Grat. 
1 Capellão. . . . Grat .. 
1 Sacristão. . . . Grat. 
5 Carcereiros . . . Grat., 
1 Enfermeiro . . . Grat. 
16 Guardas a 360S. . Grat. 
5 Guardas do calabouco Grat. 
1 Mestre de sapateiro'. Grat. 
1 Mestre de alfaiate . Grat. 
1 lIfestre de marceneiro Grat. 
1 Mestre de ferreiro . Grat. 
1 Mestre de encaderna-

dor. . . . . . Grat. 
1 Mestre de funileiro. Grat. 
1 Ajudante do enfer-

meiro. . . . . Grat, 
Pespezas diversas 

Materias primas . . . . 
Feria dos sentenciados . . 

24:800$000 

1:500$000 
1:2008000 . 
1:200HOOO 

200$000 
1:200$000 

2008000 
2.'>08000 
6008000 
6008000 
100$000 

2:000$000 
4808000 

5:7608000 
1:9878500 

6008000 
6008000 
360000 

1:2008000 

'1208000 
6008000 

380$000 

10:60011000 
1:5008000 



, 

-254-

Illuminação . • • • • • 

§ 10. INSTITUTO V ACCI 
Ajudante do vaccina

dor. • . . . . Grat. 
1 Secretario. . . . Grat. 
1 Porteiro . . . . Grat. 

Despezas di'IJe1'sas 
Expediente . • • • • • 

1:304$400 

35:141$900 

NICO 

200$000 
200S000 
1008000 

• 
1008000 

, 

6008000 

URATIVO E § 11. SUSTENTO, VESTUARIO, C 
CONDUCCÃO DE PRESOS P OBRES • 

Na cad~a da .capital. . . . 
Na pemtenclarlR . . • . 
Nos municipios. . . . . 

· . 
§ 12. REPARTiÇÃO DE OBRAS 

1 Inspector. . . . Ord. 
Grat. 

• . . Ord. ·1 Secretario. 
Grat. 

4 Chefes de districto. Ord. 

3 Ajudantes. 

1 Desenhista 
• • 

Grat. 
· . . Ord. 

Grat. 
· . . Ord. 

Grat. 
· . Ord. 2 Escripturarios 

Grat. 
· . . Ord. 1 Continuo. 

Grat. 
Diversas despezas 

Expediente. . . . . . 
Transporte aos engenheiros 

chefes de districtos. . . 
Transporte aos engenheiros 

ajudantes. . . . . . 

14:800$000 
30:0008000 
14:000HOOO 

58:8008000 

PUBLICAS 
2:0008000 
3:ílOO,}000 
1:200S000 
2:4008000 
4:80011000 
9:6001)000 
2:4008000 
4:800, 000 

6008000 
1 :2008000 

9608000 
1:4408000 

3008000 
420HOOO 

800#000 

2:88011000 

1:8008000 
, 

40:60011000 

§ IH. REPARTiÇÃO DO ENGENHElR o FISCAL DAS 
ESTRADAS DE FERRO DE JUNDI 

. NAS E DE JUNDlAHY A ITU'. 
AHY A CAMPI-

1 Engenheiro fiscal . Grat. 
1 Encarregado da tomada de 

contas. . . . . Grat. , 
1 Amanuense , . . Grat. 

§ 14. ILLUMINAÇXO PUB 
Da capital, composta de 750 

combustores. . . . . 
De Santos . . . . . . 
De Campinas. . . . . . 

():OOOSOOO 

300$000 
6008000 

6:9008000 
-

LICA 

80:0001)000 
18:000 000 I) 
33:00080DO 

131:0008000 

§ 15. SUBVENÇÕES E CONTRATOS 
Ao contratante da publicacão 

, . 

dos actos officiaes • .. 18:000$000 
Ao contratante da passagem 

dos rios Peruhybe, Guarahú 
e Una. . . . . .. 1:2008000 

Aos empresarios da navega-
cão do rio da Ribeira de 
19uape. . . . . .. 12:0008000 

§ 16. EVENTUAES 

Para pagamento das despezas 
de que trata o art. 35 da 
lei n. 35 de 16 de Marco de 

31:200S000 

18.6. . . . . . '.. 15:00011000 
Adiantamento de custas ao 
. dI'. procurador fiscal .. 2:0008000 

17:000$000 

§ 17, INSTRUCÇXO PUBLICA 

Inspectoria ge1'al 
1 Tnspector. . . • Ord. 

Grat. 
SeC1'eta"ia . 

1 Secretario. . . . Ord. 
1 Official. . . . . Ord. 
2 A manuenses. . . Ord. 
1 Porteiro . . . . Ord. 
Expediente. . . . . . 

1:320$000 
6808:000· 

1:300$000 
900$000 

1:4008000 
600#000 
5008000 

Professor de latim 
1 Professor de Itú. . Ord.' 4008000 

Grat. 300$000 
Professores de primeiras let1'as 

Vencimento dos professores 
do sexo masculino, confor
me a tabella. . . . . 

Vencimento das profe.ssoras 
do sexo feminino, conforme 
a tabella. . . . . . 

1 Professora avulsa • • . 
. D8spezas dive1'sas 

1 Collaborador da secretaria. 
Moveis e utensis. . . . . 
Alimento a um educando do 

extincto seminario de Santa 
Anna • . . . . . . 

222: 439$330 
, 

144:6408000 
• 9008000 

700$000 
4:0008000 

1208000 

380: 1998330 

§ 18. APOSENTADOS E REFORMADOS 
Vencimentos, conforme a ta

bella . . . . . Ord. 
Ordenado e gratificação do 

dI'. inspector gemi. . . 
Soldo a uma praça do corpo . 

55:7518995 

2:0008000 
340$1'20 

f>8:09'.lS915 

CAPI'I'ULO 111 
DISPOSICÕES TRANSITORIAS 

o 

Art. 1.0 Fica o governo da provincia auto
risado a mandar pagar, ao coronel Joaquim 
Leonel Ferreira, a 'quantia de 143$474, que 

I despendeu, sem auto ris ação, com os serviços 
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da ponte sobre o rio rtapetiningá, na estrada 
do Itararé. 

Art. 2.' Fica o governo autorisado a man
dar pagar, desde já, it Manoel Rodrigues de 
Souza, a, quantia de GOns, como indcmnisa
ção pelos prejuizos (jue solfreu nft çonstruc
ção da ponte do Crumbatahy, cstradft do 
Rio-Clal'o a Brotas, e não como pagamento 
pela mesma construcção, como por engano 
se declarou .nas dispOSIções transitarias do 
orçamento vlgent<l. ' 

Art. 3.' Fica marcado o prazo de 6 mezes 
para a professora avulsa, de que trata este 
orçamento, no capitulo - rnstrucção publica 
- requerer uma das cadeiras vagas nesta 
provincia, sob pentt de não receber os seus 
vencimentos. 

CAI'ITUL1' IV 
DISPOSrCÕES PERMANENTES 

• 
Art. 1.' Fica restabelecido o imposto de 

5 % sobre o algodão. 
Art. 2.' O individuo 011 sociedade que fizer 

operações de cambio, banco ou corretagem, 
tendo fundo de 50:000$, pagará annualmen
te o imposto de 50g, e nesta proporção se 
pagará o imposto quando o fundo.exccder a 
50:00011000. 

§ 1.' Pica sujeito ao mesmo imposto todo 
o capitalista, isto é, toElo o individuo que, 
tendo capitaes, fa"a profissão 'habitual de 
dar dinheiro a pl·e111io. 

Art. 3." O proprietario dc pI'Mios urba
nos, cuja propriedade tenha valor superior a 
1:000$, pagará annualmente o imposto de 
lOS sobre cada conto de réis que represente o 
valor do prédio. 

Art. 4.' O governo fará regulamento para a 
al'l'ecadacão dos impostos acima creados. 

AI't. 5.; Fica revogado o art, 16 da lei n. 73 
de 26 de Abril de 1872. 

Art. 6.° Fica o governo autorisado a man
dar pagar os juros devidos a estradas de ferro 
garantidas pela provineia. 

Art. 7,' Continúa " vigorar a tabeUa A, 
com as modificações seguintes: 

Os generos pagaráõ sempre a mesma taxa, 
quer sejão transportados em trem de passa-
geiros, ou de cargas. . 

Fica' supprimido o imposto sobre os se
guintes generos: peixe presco" ostras, frutas 
e verduras. 

ripas, moirões, achas de lenha, etc., por 
carro, não excedendo a carga a 5 toneladas 
metricas, pagará 28000. 

Art. 8.' Os passageiros e suas bagagens, 
não excedendo ás que são permittidas pela 
tarifa das estradas de ferro, ficão isentas do 
imposto de transito; O excesso de bagagem 
pagará como carga. 

Art., 9.' Fica desde já extincta a tabeUa 
-R-. .. 

Art. lO, Fica o 'governo autorisado a elevar 
o numero das alumnas do seminario da Glo
ria, além do numero marcado por lei, a mais 
dez, que não serão admittidas por preferen
cias decididas anteriores ás vagas, e sim por 
despachos posteriores a estas. 

Art. 11. Fica o governo au torisado a pagar 
ao engenheiro fiscal da estrada de ferro de 
Rorocaba, emquanto durar a construcção da 
mesma; e para indemnisar a companhia do 
que eUa tem pago ao mesmo engenheiro, 
ficando ao juizo, do governo verificar a legi
timidade desta obrigacão. 

Art. 12. Dos 15 % que o administrador do 
registro do Ribeirão, da Serra tem do rendi
mento do Taboão de Cunha, cuja porcenta
gem continuará, a ter, deduz-se 5 %. ao 
agente do Taboão, 4 % para o escrivão da 
agencia, e (j, % pertencerá ao administrador . . , 
aCIma. 

Art. 13. Os emnregados da agencia terão 
a porcentagem aêima desde 22 de Novembro 
de 1872 em diante, dia em qus aqueUe regis
tro passou a agencia. 

Art. 14. Fica o govcrno da provincia auto
risada a emittir apolices a juros de fi %, pagos 
de fi em 6 mezes, ou a outra qualquer opera- , 
cão de credito para restabelecer o estado 
financeiro da provincia, e bem assjm a satis
fazer aos credores da mesma, se fôr necessa
rio·e julll"l' conveniente. 

Art. 15. Fica o governo da provincia au
to risada a despender as quantias precisas 
pal'l1 rcparos e construcçãO das etradas e 
pontes da provincia, e que forem reconheci
das provinciaes e não municipaes. 

Sala das conferencias das commissões, 14 
de Marco de 1873. -Frederico José Cardoso • de Amujo Abl·ancltes. - Antonio Pinlteit·o de 
Ulkôa Cintl·a. » 

3' PARTE DA ORDEM DO DIA 
Fica tambem supprimido o imposto sobre COMARCAS '. 

o capim, estmme e outras silbstancias uteis ' E' appI'ovado em l' discussão o projecto 
á lavoura e de vlllor insignificante em rela- n. 77, e voto em separado, creando mais co-
ção ao volume. ' marcas na provincia. 

Fica alterado o imposto quanto aos objec- ESTR<'DA DE FERRO DE TAUBATÉ A UBATUBA 
tos seguintes: ' Entra em l' discussão o projecto rt. 84, 

As madeiras serradas, lavradas ou brutas, que concede privilegio a Faro & Comp. para 
pagaráõ por metro cllbico, 111000; dous car- I a construcção e gozo de uma via-ferrea de 
ros unidos de caibl'Os e varas, até nove me- Taubaté a Ubatuba, 
tros de comprimento, pagará0 2$000; cal, H sr· n,·""vi<l.-" :-Sr. presidente. "
carvão de qualquer especie, telhas, tijolos, posiç.ão em que me colloqllei, nesta casa, obri
tubos de barro, betume, pedras de construc- ga-me a justificar o meu voto, sempre que 
Ção, e peças de madeira pequenlt, de menos o dou contra pretensões analogas, por isso 
de 4 QU 5 metros de comprimento, como mesmo que tem-se dito, por ahi, que SOH 
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infenso ao progresso moral e material da pro-
• • vrnCla. 
Realmente, neste scculo, seculo de pro

gresso, seculo de luzes, é um estigma seme
lhante conceito, qual o de ser um deputado 
embaraço pel'manent~ aç progresso material 
e moral de sua provlncm: é por certo 'um 
grande delicto e um grande erro. 

:Eu tenho necessidade, portanto, como vo
tarei contra csta Ir outras pretensões de 
igual natureza, sem embargo de desejar a 
prosperidade material e moral desta provin
cia, de exhibir as razões de minha convicção, 
para que a IIroviT'cia me faca justica, para 
que eu não seja recebido pel'provincia como 
um espirito retrogrado e refractario a todos 
os progressos. 

Eu não descreio da utilidade das vias
ferreas; mos entendo que estas I'eclamão 
capitaes, meios de execução. Nós, quan·· 
do decretamos linhas ferreas, temos duas 
questões a ventilar: 1', utilidade da em
presa; 2', possibilidade de execuç.ão. 

A utilidade das vias-ferreas decretadas pela 
assembléa provincial não é uma utilidade 
abstracta, ó sempre uma utilidade relativa. 
Aquelle, portanto, que combate a decreta· 
ção de uma autorisação para a abertura de 
uma via-ferrea, não profere uma sentença 
contraria ao progresso mate daI da provincia, 
como por vezes se tem dito a meu respeito: 
sou apontado, fóra desta ca~a, como um espi
rito retrograão; como um cspirito inimlgo 
ao progresso da provincia. 

Não sou inimigo do progresso material, 
Sr. presidente; era preciso que eu fosse in
sensato para sel-o; sou inimigo das despe
zas improductivas; sou inimigo de empre
a s imprudentes; sou inimigo de acoroçoar 
o espiritp emprehendedor, quando este exce
de as justas posses da provincia. 

Estou intimamente convencido de que, no 
estado actual da provincia de S. Paulo, uma 
vez que as grandes linhas de viação estão de
cretrdas e que estas devem _coIn<;{lunic'.'r .os 
grandes centros de produccao da'"provlUCla, 
chegou o tempo da resislencia; chegou o 
t~mpo da pl'Ovincia dizer a todos os empre
sarios: - Basta; esperemos melhores épocas; 
espel'emos melhores tempos; já os onus da 
provincia são grandes; já a grande somma 
de capitaes, que tê'n de ser immobilisados 
nas vias-ferrcas da provincia, excede ás 
suas forças; não podemos, portan to, ir ávan
te ; é preciso pararmos neste progresso pre
cipitado, imprudente; é preciso fazer barrei
ra a muitas especulações que andão de en
volta com o progresso real. 

Esta posieão é desagradavel, é ingloria, é 
impopular, bem o sei; mas me parece que 
aque.les que estão convencidos de que a 
provincia já não póde supportar os onus que 
pesão sobre ella, attentas suas circumstan
cias financeiras "ctuaes, aquelles que estão 
convencidos de que já se tem feito mais do 
que se podia, acoroçoando estas empresas, 

estão no seu rigoroso dever de resistir' a. 
ellas. 

A 'assembléa tem autorisado e garantido 
as estradas de ferro de Jundiahy a Campi
nas, de Campinas a Mogy-mirim e ao Rio
Claro, do norte, de Bragança, do Belém de 
Jundiahy, a' de Sorocaba, a de Itú, e trata 
agora de autorisar o prolongamento da estra· 
da Mogyana até as raias da provincia de 
Mirias. 

Ora, sommadas tod~s estas aütorisaçlles e 
garantias, quantos milhares de contos de 
réis estão decretados? 

A provincia de S. Paulo pode'rá despender 
todos estes milhares de cont<lS COIjl vias-fer
reas, sem prej uizo da lavoura, sem prejuizo 
das outras industrias e sem prejuizo' das 
rendas publicas? Esta é qUI) é a questão. Eu 
entendo que não póde. 

Não creião, pois,os meus collegas que eu 
sou infenso ao progresso material da pro
vincia. Era preciso ser insensato. para neste 
seculo ser inimigo do progresso material I 
Não, eu do que sou inimigo é de animar em
presas que tragão em si o germen de sua 
morte; eu do que sou inimigo é de animar o 
emprego de capitaes imprudentemente! Sou 
inimigo da especulação encapotada no pro
gresso material. 

Os nobres deputados, que têm advogado e 
sustentado a causa de todas as empresas que 
têm requerido privilegio na presente sessão, 
julgão-se livres, allegando que os preten
dentes não exigem onus algum por parte 
da provincia, nlio pedem garantias de juros, 
e portn:nto póde a assembléa ser facil na 
concessão de taes privilegios sem maior re8-
ponsabilídade. 

Divirjo ainda dos meus collegas neste mo
do de encarar a questão. 

Entendo que em um paiz como este, de 
pouca iniciativa individual, del'ouca resolu
çãO espontanea, que costuma até receber a 
direcção intellectual do governo e dos po
deres publico., onde ha centralisação politi
ca e administrativa, onde a tutela omcial 
tem até abatido o espil'ito de resolução pro
pria, onde, em geral, não se pensa ua mar
cha dos nego cios publicos, e c08t~ma-se 
mesmo receber o pensamento director dos 
poderes publicos; em um paiz como este, 
digo, nós, exercendo esta faculdade de de
cretar empresas ferreas, damos uma tal ou 
qual direceão ao espirito publico e economi
co da provlncia. 

O SR. P. EDUARDO :-Ajudamos a inicia~ 
tiva. 

O SR. BENEVIDES :-Por consequencia, se 
nós estamos convencidos de que a direcç1io 
economica que damos á pl'ovincia, sendo fa
eeis na concessão destas empresas, é preju
dicial aos seus interesses economicos, ainda 
não havendo garantia de juros., tomamos 
uma grave responsabilidade animando e 
acoroçoando' estas empresas, quand'o enten
demos' que sãç>fimproficuas, inhteis, e até 
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prejudiciaes ás industrias, e á propria fortu- da própriedade agricola, condição intallivêl 
na publica da provincia. do seu credito; e, na ausenciade instituições 

E' a minha posição. . internas que garl\ntão esta propriedade, é 
Eu entendo que a somma avultada de ca- I d.,'o que o credito estrangeiro ·não virá 

pitaés autorisados para . serem empregados I em amilio da l!rovincia, quando delle prc
em vias-ferreas excede os recursos da pro- ' cise. 
vincia. \ Conseguintemente, se 09 nobres deputtldoa 

Dizem os nobres deputados-ainda quan- seccarem a ,fonte do crcdito provincial, dissi
do seja isto verdade, não cí uma objecçào sé- paudo seus capitaes;' se estancarem a font.e 
ria contra a decretação destes lDelhoramen- do credito, que é a agricultura, dissipando, 
tos , por isso que os capitaes podem ser la- repito,.seus capitaes improductivamente em 
vantados f6ra da provincia, e no gerHI a Dla- vias-ferreas, a consequencia será que a la
xima parte dos capitaes vem do estrangeiro. vour~ não poderá pro"per~r, ha de 80trrer 

Esta possibilidade eu n'ão contexto; 'mas sérios transtornos e diffi.culdades. Entij.o a 
os nobres deputados saliem perfeitamente lavoura, não tendo credito interno, porq)re 
que tambem ha possibilidade em contrario; nfi,o tem capitaes, e não ha creditos sem ca
épossivel que os rapitaes sejão levantàdos pitaes, ficará na impossibilidade de recorrer 
fóra dá p"ovincia; é possivel tnmbem quç o ao credito externo, porque nenhum paiz tem · 
sejão dentro da provincia. credito externo quando não o tem IUterna-

Quanto 180S capitaes levantados fól'a da mente. -
provincia, nós não tomos responsabilidade A ,provincia não te"á credito interno na 
directR, nem temos o poder de dirigir o in- hora em que imprudentemente dissipar seu~ 
teresse economico da côrte, da provinbia do . capitaes, o nessa h.ora não terá tambem cre
Rio de Janeiro, ou de qualquer outra. Mas, dito externo. Portanto, os nobros deputados 
desde que é possivel que os capitaes se le- nf8gão uma esperança chimerica. pretenden
vantem nesta provincia, nós temos o di"eito do que, quando a provincia achar-se emdif
de impOr o nosso veto, quando .iulguemos ficuldades pelo exagerado emprego de capi
que esta direcção dos capitaes é prejudicial taes, a lavoura recorrerá a outras provinclas 
à riqueza cá ordem-normal economica. ou ao estrangeiro! O estrangeiro nliO virá 

Os nobres deputados ainda procurão refu- em nosso auxilio; elle dirá: « Vós que dis
tar-me, considerando que a provincia, na hy· si pasteis imprudentemente vossos capitaes, 
pothese de absorver nas vias-ferreas os ca- haveis de dissipar tambem o~ meus; por
pitaes provinciaes, não fica privada de recor- tanto, não vos empresto.» 
reI' ao credito estrangeiro para o desenvolvi- Eu, pois, srs. deputados, quando contra-
mento de suas industrias. río estas pretensões, zélo dos interesses da 

Esta objecçiío ou resposta a mim não pro- provincia de S. Paulo; não venho contra-
cede. . . riar pretensões particulares, ' levado por con-

Os nobres deputados sabem que o credito sideracões pessoaes; não venho contrariat 
não se improvisa, que, pelo contrario, tem pretensões particulares por querer receber o 
suas bases naturaes. · titulo de Catão Caricato; não, senhores, eu 
t A nossa lavoura atravessa uma cri.e. A contrario taes pretensões, dominado unica
abolição do elemento servil, e as diffi.ceis mente pela minha consciencia inabalavel de 
questões de colonisação têm abalado e hão de q\le commetto um grave attentado económi

. abalar progressivamente o credito agricola co Ilcorocoando pretensões temerarias, im
na proporção do depreciamento do preco dos prudentes e arriscadas I 
escravos e das prop'I'iedades ruraes, e' sob o Sei que os latinos já dizião: «Se não é 
influxo de outms dlfllculdades que encerriío util o que fazeis, estulta é a vossa gloria» ; 
em si o germen de uma g"ande revolucão mas eu não tenho pretensão alguma; e, tendo 
social immir,ente, ' • prestado juramento de deputado provincial, 

O SR. P. EDUARDO :-Razão demais para Jnlgo que tenho obrigação de dar o meu voto 
se decretar medidas que venhão contraba- consciencioso e refiectido; não tenho dese- ' 
lançar os atreitos dessa revolução. jos de dominação, nunca os tive; não pre-

O SIt. BENEVIDES :-Razão demais para tendo celebrisar-me. 
evitarmos o emprego imprudente e impro- Podia calar-me; teria isto sido mais con
ductivo de capitaes, que póde .abalar o cre- voniente ás minhas commodidades; mas en
dito publico. . . tendo que não tenho o poder de calar-me, 
. O credito da provincia de S. l)a"lo assenta porque, desde que -recebi o mandllto, e Deus 
IDcontestavelmente na sua agricultura, por- me deu o dom da palavra, tenho obrigação 
que ella é exclusiva e c iminentemente agri- de justificar as minhas opiniOes e o meu 
cola. Ora, se o credito da provinda firma-se voto. 
na propriedade agri601n, e se estn está em Tenho, portanto, como razão fundamental, 
c~ise, RC está .ob a pressão de uma dep!'e- para impugnar esta e outras pretensÕes, o 
claçào .progressiva de valores, é evidente que seguinte: . ' 
"eriluDl impossivol economico durante lon- Entendo que tem chegado a época da as· 
g.os annos li constituição do credito territo- sembléa pôr um veto, temporarlO, ás' Ilmpre
fiai na provincia pela instl\bi!idade de valof Ras de vias ferreu. JlÍ temos decretaªo li, 
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nhss que hão de absorver os nossos capitaes que a estrada do norte, quando começar a 
por muitos /ln.nos; as principaes já estão de- receber juros, ha de absorver toda /I nossa 
cretadas-aguardemos seus resultados, es- renda. 
peremos que a provincia colha os provei~os Ora, nestas condições, me parece que es
destas yias ferreas, esperemos q,ue se, vão tamos impossibilitados de garantil' juros 
resarcindo os capitaes desviados das fontes hoje" qualquer empresa, por mais util que 
de producção ordinarias, par~ serem empre~ seja, porque ad impossibilia nemo tenetur. 
gados na construéção de VIaS ferl'eas ; e daqUI Eu, portanto, pela consciencia inabalavel 
a cinco, seis, ou sete annos, quando a pro~ em que estou da impossibilidade da provin
vincia estiver livre dos compromissos que cio. de S. Paulo garantir juros por uma 
presentemente tem, quando os capitaes ap- grande serie de annos, é que tenho comba
plioo.dos ás vias ferreas já possão capitali- tido estes projectos. 
sar-se e formar novos. capitaes, então pode- Além disso, combato mesmo' hoje as vias 
remos com prudençJa decretar novas es- ferreas ai'nda sem garantia de jUl;os; com
tradas: . ., . bato porque acho que a somma de capitaes 

Quem hOJe embaraçar a realIzação de taes que já está decretada é excessiva excede as 
mel9-0!,amentos'não é i!limigo ~o progresso nossas posses, e nós não devemo; acoroçoar 
materla!; pelo. contrarIO, é amIgo, po~que o 'maIs immobilisação de capitaes, emqua.nto 
verdadeirO amIgo. do progresso. mateTl~1 não estes já decretados não produzirem seus re
de.ve acor_oçoar crises commerc!ae.s e :ndus- "sultados, não produzirem redditos que venhão 
trmes, ~ao ~eve ac~rocoar a dlmmUlçao das fórmar novos capitaes, e preencher o de/icit, a 
rendas pul?lIcAs, nno ?e-.:e aggr~,:ar a si'tua- lacuna que esta immobilisação produz, c os 
çãofinancel~a da prOVIllCla, que Ja não ,póde, transtornos que ha de inevitavelmente cau
e não, podera por lon.gos .annos, fazer frente sar na marcha regular da agricultul'a e ou-
nem as despezas ordmaTlfts., tras industrias da provincia. 

Brevemente tem de apparecer o projecto T d - . b ' d 
do orcamento "e ahi a provincia verá que nó Não ten o em vls~a, c.omo os no re, e-
hoje não pode~os pagar os juros que temo~ putados m.e farão a J ustl.ca de crê r , que sem
garantido, e que estão sendo pagos ás com- pre que fallo nesta tnbuna c~~sld~ro as 
panhias Paulista, !tuana e Sorocabana. E na ~~estões eem these, em geral, c ~amals co
hora em que a do norte ouzer-se em scena, bl~O das p .s~oas, a quem sem!?re acato e res
lá irá toda a nossa foftlIna com o celebre pe~t'? como e meu de~e:, r~feTlr~m~ aos con
systema de garantir juros sobre libl'as ester- cesBlOdoarlOs dcst~ ptlvtle11O,. ~lIrel que, no 
linas I Teremos muitas vezes de pagar, em melO estes movImentos egl!lmos e ~atrlO
vez de 7 %, se o cambio baixaI', 8, 9 e até tICOS, é.o que acontece sempl e . que ,L. con-
14%. Se tivermos a infelicidade de lima nova cur.rencla se. abre ao campo da Illdustna, n~ 
guerra como a do Paraguay, o que está muito melO de mUlta~ iPreten~~~s que trazem em SI 
imminente, porque as republicas Argentina e o c~nho da uhl da1e, e contestavel que ha 
Oriental e a da Bolivia estão com' catadura mUIta especulação. 
sinistra, se tivermos uma guerra externa, o Não s~ pó de negar que I~oje., no Imperio 
que reputo imminente neste um anno,qualldo do Brasll,.em tod~s as provlllc.IaS ha .uma es
o cambio começar a baixar, os nobres depu- pecu!ação Illdustrml po~ta em JOl1o; IstO qu.e 
tados hão de reconhecer o grave erro, a gra- se da no nOSRO palZ, da-se nos Estados-Um
yeimprudencia que commettêrão, garantindo do~, tem-se dado na Ing~aterra e em todos os 
Juros para a estrada do norte pelo cambio ao palzes. em que a época e de melhoramentos 
par. ,materlaes. .. ' 

UMA voz: _ A assembléa não decretou. Acho tambem IstO mUIto natural; mas me 
O SR. BENEVIDES: -Infelizmente decretou, ,p~\ece que, quando a par do movimento .Ie. 

e infelizmente o sr. Costa Pereira (vai isto glhmo e natural do. progresso. !Uatcnal, 
entre parenthesis), que no contrato;que ce- quando a par das a~plrações legItImas que 
1ebrou excedeu a seu gosto' as faculdades se. debatem para realtzar. mel!,oramentos pu, 
que a assembléa lhe deu, nesta parte me pa- blIcos m.aterlaes, se m~mf~stao especulações, 
rece que executou a lei! verdadeIro Jogo d~ pt:lvIieg~os, compr~ e ~e1lda, 

E' possivel que não tenhamos de supportar a asscmbléa provmclal esta no .seu dll'~ltO de 
as cOQsequencias desta medida faci!, se por- não acoroçoar semelhante movImento mdus
ventura não houver variação de cambio, e se trlal. 
conservar ao par; mas, quando comecar a Sendo difficil discriminar o joio do trigo; 
descer, quando chegar a 14, como aconteceu sendo difficil, apezar mesmo do conhecimen
por occasião da guerra do Paraguay, nós pa- to pleno das pretensões e dos melhor'lmen
garemos 14 % em vez de sete; e nessas cir- tos publicos, poder-se com segúrança deter
cumstancias, quando a companhia tiver gasto minar on41e se acha a especulação, ri onde se 
~resou quatl'o mil contos, nós pagaremos os acha o desejo real do melhoramento publico, 
Juros sobre ~ez mil con~os, calculados sobre havendo outras circumstancias que determi
ltbras esterlInas, em vIsta do monstrUoso hão a consciencia do deputado a reconhecer 
contrato feito pelo sr .. Costa Pereira. que é um mal a continuação da immobilisa-

Já vêm, portanto, os nobres deputados, ção dos capitaes, elle pó de ser levado, como 
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eu,n fazer frente a toda pretensão desta ordem. ou de trabalhos feitos pelo pl'oprio governo. 
Eu, por essa razão, convicto de que hoje Ora, me parece que não ha muita justica 

a provincia . ,de S. Paulo não 'póde mais ani- nem muita convenienci" neste pl·ocedimentõ. 
mar a immobilisação de capitaes em vias Com o systema do nosso paiz, de eleicrio 
ferreaR, convicto de que, apezar de muit")l' pOl' eirculos, "C cresce que as ()ependencias em 
pretensões legitimaf; e patrioticaR de cida.- I que todos nó~ nos achamos das infl\lencja~ 
dão~ que estão muito no Gaso de realizar locaes, fazem com que cada um de nós se 
esses melhommentos publicos, havendo uma jul!1ue na obl'Ígação de defender uma estra
grande somma de especuladores, que SG que- da ae fel'l'o que p"rta de sna localidade, Ist.o 
rcm pilhar privilegias para vendei-os, collo- ainda nos põe aqui em diflicnldades; desde 
quei- me na posição opposta; voto contra que a influencia local julga um melhoramen
todas para impedir que no meio das preten- to indispensavel, pensa-se que contraria-se 
sões pnras passem as de especulação, o progresso da localidade e a sua ordem, 

Os nobres depntados me permittiráõ que desde que niio se acompanhe. En sei que é 
observe tambem quc quando n6s decretamos diflicil; mas devemos harmonisar o intetesse 
um privilegio para nbertura de uma estrada, das localidades, POI' mais importante que 
1m o jui7.0 implicito lavrado por nós, não só elle seja:, ,com oda provincia. ' 
sobre a utilidade dI> empresa, assim como Eu pego licença aos honrados collcgas do 
sobre a possibilidade da sua exeeucão, Eu' norte pum contrariar este projecto, sem" 
já demonstrei subs,taneialmente quê reputo menor vista de desconsiderar aos nobres de
impossivel a execuçfio de empresas ferreas putados, e de embaraçar o progresso de snas 
hoje, attenta a grande somma de capitaes localidades; mas, se os munieipios de Ubatll
que n provincia ha de sacl'iticar para realiza- ba, Parahytinga e Taubató rcclamão este me-

"' ção dê todos os melhoramentos que estão Ihoramento, me pal'ece que o rcsto do norte 
decretados..' , da provincia o contrarÍa, Os nobl'cs deputa-

Mas, toda decretação de privilegio importa dos sabem que n6s decretámos n estrada de 
a decretação da utilid"de do melhoramento, ferro do norte que deve ligar-se com a de 

Ora, os nobres deputados sabem, melhor I P'edro II; se essa estrada f<ir ávante, toda 
do que eu, que quando o governo ou os cor- producção de além de Taubaté não procu
pos lel;'islativos concedem um privilegio a I !'ará" linha presentemente projectada, e sim 
um individuo, a razão dete\'llllnante da dis- i aquellaque entronca-sen"de PedroII. Fica, 
pensa da lei está na indemnisação que os I portanto, limitada a rcnda desta via ferre" 
poderes publicos dão ao tal'ento de invenção. á estes tre" mUllleipios c alguns cil'cultlvizi
Os nob,'es deputados, conhecedores da noss" I nhos, e talvez alguma cousa da pl'OV1l1CIa de 
legislação e da legislação dos povos cultos, Minas que p"ra "hi venl"" 
e dos escl'iptores que tmtiio da materia, sa- Ora,,, facilde calcul"l'-se quc esta zona 
hem que a razão fundamental da concessão limitada não póde dar reddito para o des
de privilegio, além dr, scr uma animacão ao envolvimento c conservacão desta via. ferrea.· 
desenvolvimento daquellas industria'; que Os nobres deputados conhecem o terreno 
não se podem desenvolver sem o privilegio, que ellntem do percorrer; sa.bem que ha 
pelo grande risco, pela grande dóse de capi- uma gmnde cadê" de montanhas, que tem 
taes que l'cclamão, é ainda fi. seguinte: uma a Rena do 'Mar, e que pox isso as grandes 
cel'ta justiça pl'Ímitiv", uma cel'ta justiça obms de arte que esta estrada reclama po
fundamental, indemnisação do talento de ill- dcm ser calculadas, não exageradamente, 
venção, Ot'a, o individuo que se limita a de dez a doze mil contos de róis, porque 
pedir privilegio para uma estrada. de um rcclamão, ou planos inclinados ignaes ,aos 
ponto a outro, tem algum talento de inven- da linha Illgleza, ou tnnei:::; essas ob!'as são 
ção? Leu a carta geogl'aphica çJ.a provincia, muito dispendiosas. Dez ou doze mil contos 
mareoy um ponto de 'partid~ e' outro termi- ~e réis pam sel'em e,?pr~g~dos cO; ulil'a linha 
nal, eis o talento de Invençao deste preten- ferrea de extensão tuo lImItada, a lJrwrz po
dente e outros!! Qllnc" forão os trabalhos demos dizel' que não tem rendimento para 
de exploração que cUe fez, quaes os sacrificios sua manutenção. . 
que empregou, qnaes os capitaes que des- Ora, iniciada, a estrada, empregados os 
penden, que machinismo especial inventou pl'Ímeiros capitaes, espantados os accionis
para'realizar este melhoramento'!! Qllfil é a tas eom a falta de rendas, necess"rinmente, 
exportação, qnal é a importação dos pantos attenta a tolerancia e eondescendencia dos 
percorridos pela estrada'!! Qual é a popnla- poderes publicos, vêm pedir garantia de jll
çfto, qllaes as industrias existentes ou em i 1'08. Isto é Inathematico. E nós temos immi· 
germen, qUfles as riquez.as rnineraes?! i ncnte, dando esta concessão, um pedido de 

Orn, se os pl'etendentcs n privilegias fizes-! garantia de juros para de?.ou doze mil can
sem tudo isto, se trouxessem suas pcticões i tos de réis dentro de 111n aIlno ou dOlls. 
c?m uma prova do sacrificio feito, de tcilta- I Além destas considerações, cu invoco aR 

tJvas pal'a verificarem a ut.ilidade do melho- que anteriormente tenho feit.o const.ante
I'amento, de capit.aes jí, despendidos, bem;. ment.e sobre decretações de estradas de ferro 
!Uas, ordinariamente, limitão-se a apresentar e contra os privilegios. Voto, portanto, COIl
Idéas, q tiO resultão da topographia natural, tra oproj eeto. 
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o sr. ('a.ala Ii:tlUUI't!O:- Peço a pa- t.çilo cle privilegio. paro estradas de ferro! 

, lavra, Demnifl, SI'. pro~irlt!nte, já ftli cabalmente 
O SR. PREStDRNTE_:.-O nobre dcputl\do dernon,r.;;tr~do n('~tn. cnS~1 que e~sa pretendida 

tem a ralRvra; rnafl, prço-lhn que einja-RP immotdli:-ação de Cllpitae!::l não é rnni~ do 
o m"d~ flUO puder á rnateria, Vif410 como falo que um (!rnprestimo a longo prnzo; logo de .. 
ta ~ nen!\~ um quarto de hora para entrnr-3t' pois, appnre··.e um rcndiru~'.nto e este rendi. 
DA. 3a p».rte dRorden: de dia.. mento nao é outra COIJ~fI. mais do que u,:na 

O SR. P. EDUARDO:-Tendo em con~ide- rcrnunernçii.o dOH capitaj3s emprpgado8 Da 
r~ção óque v. 'exc acabade dizfH-lIln. pro- con;:;trucc;iio das vias hncas, d~~dú que se 
curarei Hmitllr, Oll antes, resumir a ponto!'l abre o t\afego á coostante e rapictil cle!\lo· 
s'1lientes e cRpit~es todli fl defeRa que, por- caçflo d()~ prolluctos do çentro productor 
venturfl, t.enhn de fazer do prnject(l em dis p8ra ° do c{)m~umo. 
clHIFlno. Porbinto, op.o me alargarE:i em enn· Port~Hlt{1, os capitatéB empregadoR em Ji-
sideraçõ8s i!erne~, e promettfl Her üreve. nhf\~ ferrca;,; não SHO mais do que um em .. 

Acornpanhnndo aR ob",ervaçõeH rlo nobm prl>Rtimo ti. longo prazo. I 

deplltlldo. que mo precedeu na tribllna, re,- Di',e·nos ninda ,. exc. :-((VÓS s.beis do 
ponderei, topico por topico. à!1 dllvidas snsci- grande catacly~mo flue ~e operou no p~iz; 
tl\das por s. exc. em relaçflo ao ~',.t:9umpto n. VÓi-l tudo:;; el'itá presente cR-Fla grande re~r .. 
que occupa fi nOS~f1 nttenção. ma Q'le tem abalado O Imperio todo; n r~ .. 

A primeira obeervação feita pelo,noure dê' forma do eleme~to servil, que I'uz t'm aboli-
putAdo foi a :;:egllinte: ção a la,voura, o credito, ernfirn; fie nno oh~-

Di~se elle-::«Vós tendes disseminnrIa p.stra-I tf'l.rdes a. torrente de linhas ferref1!'1 que de
das-de ferro por toda a partt, e pl'ineipJt Irnen- fendeh', inevitnvelmPDte tereis a banca-ro
te nquel1as mais uteis, n.quellas q;w se en-I ta i o \'o~':o credltonu.da vajerá perante o 
caminhão fi -ée;-ttros produet,ores: é tempo, estrangeiro.» 
pois, de pôrdes um veto a H'1ta invn~ão; é ~e~s:\ oceasião tive 11 honr:\ tIü dirig-ir ao 
tempo de vos oppõrdes fi esta torn'nte que I noure dl'putado o "pnrte st'gcinte: « R.zã" 
procura devRstnr a'; rendas da provinch. i de mais para dotarmos a provincia dt3 todos 

Senhore_, _e é verdade que toda a provin-I os meios para contrabalançar e"" revo
eia de S. Paulo tem Igyaes direitos a nO'80S Ilução, 
fnvore8, vê-se que ae6b""servaçflO do nouro de I Na. verdade. li 1108sn mi~Rão hoje não pódp 
pntado nno é procedente. ser indifferentc este estado de cousa,; nestn 

Pela razão mesmo de havermos nós benc- I ponto, estou de acôrdo com o nobre deputa
ftciadô parte da provincin, devemos tambem do. Deu-Ele, como dit-!~c o nobre oeput~do, 
niio deixar em esquecimento as outras par- um cataeJywlO no paiz, um ahalo de credito 
't<3l11, os outro9mt1niciJ)jo~... ! por todu a parte, em virtqde da lei do elemen-

OSR. BENEVIDEs:-Nes~e caso, fllfihor será 1 to ~ervil. 
(1ue o nobre deputa·do offereça u!n proj(_lcto i . Poi~ l":em: por e~se mee.mo farto, digo eu! 
de estradas de ferro para todos OR rnuni-! devemus envid,u' todOR OR meios pAra que 8 

cipio~. ! provincia l"aia des3/J cmb~r3ço; devemos 
O SR. P. EIHJAUDO:- •.• do cont!':'l'ie, a !-"IR-; comb!~ter com t.ndH~ UR. nOfJ!ó<HS forç~s eFsa 

sembléa procederia com parcialidudn, ü8-1 gt'ancle rcro!uçno que ameaça extinguir a 
colhendo pon,t,ofl pnra dotal' de melhoJra- i fori~:! l'e:d do paiz. .- . . 
mentos, excluindo outros... i E. senhc.re~, que melOf': tn1.1S propnos. que 

O su. BR~.:"F.VIDES :-EntAo, suppl'[mfio-~w i rneit)s mni~ ldeqot!ctos qll~ ~~~te~, ~e(n des
as estradas ol'dinaria~e decretem-:-,(' 1itlh~ peza dos cofrCF: pllhliccs~ [-'ois nã·) é certo 
ferreas p~rrt todas fUi lo('.Hlidadr1~. quo cu:!! um trnço de penna, CC'IH 11m voto, 

O SR. P. EDUARDO :-Urna fA.zâo aprescn- d{~c: etamos uma estrada qll'3, talvez em 
tada pelo nobre deputado, epormU1tnsVeZ'2~, grande o~cHla, cOllcorreráparac!HltrabaIBn
repetida nesta casa por elle. em eontrnrie- çal' os pfl'eíto~ de~sa revolução 80Cj{ 1, meral 
dade á cOll'trucçiio de linha" ferreo", é a I e economiCil, que abala o palz 1 
ilJ'mobilis.Çiio de capitae, com prr'juizo da O SR. BENEVIDES :-Então o nobro depu" 
inclustria. do commercio e rin lavoura. . tndo quer curar a crise do elemento servil 

Este argumento, porém, já foi re~rondido i com linha~ ferreas? 
convenientemente. Nó~, quando decretamos! O ~R. P. EDUAUOO :-Entre outro@, consi· 
uma. quotfl, quando garantimos um fundo, cIero como um I)1eio pl'incipnl a~ iÍnhas rer
não queri~to dizer que eF,~a qÚ()~:9, quo t!!-'~e 1 roas, qUfl, alüm de Rhr~:-trem a p~odncºão {} 
fundo tenha. re .. lmente. de "cr anrdado do I pramo,crem a facilidade e barateza <1" 
commercío, da indl1strill ou dn lavollra; i transporte, attrnhern fi. colo'nisação, que e 
porquanto, se '\ estrada decretada fôr de I Ulnll da" necessidades palpitantes e vitaes 
cer~a ordem, el1a por F'i mesma chAmará' á provincia, que é essencialmente agricola. 
capltaes; () que não 58 dará por eerto, se I\IuR, o nobre (fleputndo ainda n08 disse 
elln não tlfft3re,cer vantagens, porqoe, nrssc que o prf)jec~o encerra mai~ e~te ínconve· 
C8S0, 08 capItalistas nuo conconeráõ cum niente: Qüe. e,tudando-se topographica· 
seus eapltoes.. mente os pontos por onde tem do percorrer 

Portanto, qual o inconveniente da docre- n estrada, vê se que ha a fazer-rie m'litRB 
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obras àe arte e de dHllcii <!X;"~uçãO; que Al,ta prugresso m_tedoi e morai; 8 minha mi •• fio 
estrada iof.ilivaimellte não produzirá ren · neRta ca,a t.em sido sempre pugnar, ""vi
das que ind mni .em os c.pit .. e. em grande dar 00 0"< esro rços _6'0 de que a provincia 
es{~ nln . cmpregA.doB. / da S. P'n. \: l\) , quer no moretl, quer no mat.e· 

Sr. pr~!-udenle. f..t) C).:tR ol;~ervp.çã() <lo nO- I TÍld, attinji1 áqu~l!a nlturn. '~llt~ lhe é devi
hl'e depu t:H10 ê Imjlru ~ed c n ti~, 6 a co nclu são da. pOI' ílT rcitCt , h.to ú , que tenha o dcs.en· 
é qu"e a esti'ildn. não S~ f :lrá, pergunto eu: volv í rr;e n to m;'õi:'i nr.:!plo,qucrmnterinl, qUl'r 
q:wi o LJCOD'ieniente p 'Ira a provincia 1 rnor:tl, (~IH~ comportn r a ~ua. ricn, c~plcndida 

O Slt. BENEVIDItS :-Irelllos a eoroçO :lf H i f~ pl) j al)t~ faeulrJade prodqr.tíV:l txercida om 
immo!Jd is açflo de C\lpitac8 com prejll izr) aos : todn' 11 RHlI plcnitudú, (Muito bem). 
partil'ulare8. Não h \~Vf;ndo mai!=i qUfllU veg~~ a paltlvrn. 

O SR. P. EDUARDO :-Não ; não se fará. encerra' H,: n discu"üo. Indo·se proceder á 
E se dlzifto que era necessarill, que erncou- votnc:1o. l' ocoCih ec-e-se não haver casa. 
vnniente, qu e d a vl\ rendas e não Hí'pfc'l, 'O sr. presidente l1HHCR. a ordem do dia 17, 
qual a nossa cuipa? e ievanta ·se a 1 hom G Y. da tarde. 

S" não dor mos . dirão: a as,embléa .. -- -
provinclU,! dá só pnra um p·mto (-~ -ouo ~.,a ~essf:to'c~rIiifull'ia 
para outros; a , assornb iéa provincial des- AO .~ 17 Df'; MARCO DE 1873 
taca O norte do ~ul. O'oé,te de l.~,to. Presidcncia ' do sr. iigario ScijJião 

. O SR. J3IlN"VIDgS :-A provio e; " jú Yoto u I SUMMAlll (). - EXP"DI~NTE. - P"r~CMA8. 
a do o orte. que ~erl" 1''''.1u ,i'e"l. por ,,,t.a -P rOJ<'.et,n. - l' PARl'E DA ORD1,M DO. 

O su. SCIPIÀO :-E,tn não tem g '\rantia de DIA.- PU"tu, ••. - 2' PARTE DA ORo 
juros. DEM DO DIA.-E.tradR ,Ie ferro de Tau-

O ~R. BENKYIDE3 :-Ha de k r daq ui fi 2 uatún Uoatot)?. ·-D:t'l dn Limeirst a MI!e'Y' 
ou 3 anuos. f(U!1s r ú,e cmp.nd~ .- Observações esubstitu· 
. O SIl. lllC UDO:- SC pe i!ir, não!'e dá. tivo do S1'. L. Sil-oC1'io . - ObscT'Cações e 

_.0 Sft. P. EOUAnoo :-1':J r,i 5::;o, recehendo emenda i o sr.CfJ r1'êa .--.-ObserTJações tlus 31'S. 

mesmo 11 bt'n t.: ti cio de e xame a pI'OpO~lçi,o Yalladüo, P. Eduardo, lU. Ji''l~rtad() e P . 
a,ventada pelo tl ObrCl depl1t!ldo, Mo conscqucu· EfJydio. _ E~ tI' l\;1~1 <.1e ferro de ftlo}!y-Ifli-
ela é que a eHtra da nã(, ~a /"i-lrá ... ' r im &8 r r\ ,I ~I~ de ~I i n::l~-Gerf\f>s.-3· PAH-

O SU. BENEVIDes :-fi:. IlÓ' caberá fi rc.- TE DA ORDEM DO llIA.-lnstru('çào' pu-
ponsabilldad" de t erm os ""im.do 08 parti· hli ca.-Discurso do sr.P.Eduardo. 
culares a empreht!nder<~m e gastarem eeus A''fi 11 h o ra~ d;l manhã, feita fl. chamada, 
dinheiros inut.ilm ellte. nch[I() ~:'H~ pre.~entes 0!"o sr8\. Sei pião, Valladão, 
.0 FõH. P. F.oUi\ llnO :-011 porqui) não se- L • . AJv(l ~· · , Freire, L~itão, M. Furtl\do, R. 

jão e~cl)ntrac1os capiÜ es no paiz, ou porque, Alvc's, Celidonio, M. Affon'-o, A. RIbeiro 
havend'} rnc ~ mo capitaes, os capitn!jsta~ Filho, L eooel , P. EgydlO, R. Pombo. U. 
não os quei.rão emprestar, por cllt(~ndeJ'fHn Cintra, Abranch cs , Currêa, B~ne\',des, H., 
que n es.t.I'adan:\o prod uzirá bencfi cío~. Por- FC":rrei rn, 11'. Alvns, L. Ernesto, Zeferino. 
tanto. 0;>'0 hllverá inc,)nvenientc. , p, hlachad o, Mnrqu", " P. Eduardo: fai : 

-O SR, BENEVIDI~S :-A. inconvcn iencia tar.<1o ~€m participação os moia 8enhores : 
sernJ>re havera: é pelo me·fiOS a as~e mblén Aorc- ~H a ses~iw. 
provinciallegi.i.r inut.ilmente. E' lida e approvadn n acta da 3ntecc-
Este~ creio qu e forno os pontos tocados dente. 

pelo n ob," deputado. O sn, i' SECUE"fARJO dá conta, do se-
Aproveitando ainda o pOIlCO tempo q ue guinte 

me resta, vou fazor nlgulnas cOllRiderações EXI'E])JEN'tu; 
gerae."l, (Hll r eS po Rtll â.quell(l~ Cjue forão cx
pendid:·H' Deflta casa pelo nobre deputad 0 . 

S. exc. disoe que não 6 terrorista ... 
O SR. BENEVIDES :-Decerto qtlC ""O. 

I O SR. P. EDUARDO :-, •. dis~)e·n('lR fjllH é 
amigo do deseuv ulvime ntu InateriaJ e moral 
da prJvincia; l!Ht. S~ . cxc. di!"~e-n()i' lambem 
que nÓ$ d evernoa t er medo das innnvr:CÕ t'S:: 
perigosns, det-=sf"l.s ;nnovaçOe8 gUR poctem 
acarretar o abllfl;o, e ql.l e por j~so , elle,' sern
~re 00 sall pO Blo de honra r0mo cspartiata 
firme, semp"B "8 oppÕO n todas oquellas rue. 
dHlns que . procunio corn Q que enc,arniJlhnr 
ft pr ovincift. pllra u n aby6mo. 

O sn. BENEVIIlE. :-·Pora uma direcciio 
hOje inconven,ente. • 

O SI\. P. EouAnDo:-Sr. pre.identB, re.pon
dendo a este topico do discurso do no!:>re 
deput.do, eq direi; lambem sou ~migo dq 

, 

OP~'IClOS , 

Um <.l o f·ucr(ltl'l.rio do governo, remcttendo 
o I'eq uerirnentoem que.o padre Avelino 
l\-h\Tc o n dr.~ da Silveira pede que a R~~ern
b!éa r ~ !·:ci\'a sobre seus vencirnento~. - A' 
COlnll:íEl~-:r: ,., dA f:lzen~la. 

Out,ro (j ~ ) me~rno, comrnunicfi.ndo quel Foi 
s~tJc f.'ioil l;d o o der.reto que :-tlltorisll a. --:aWH
ra d(~ Pn r:lhybll n1l n cOlltrnhir um empresti
mo de \lO:OOOBOOO.-Inteiradil. 

Outro t ~ () ru c;:; rno, rem e ttcndo por cópiA. ° 
tlHi ;:;ío t:!H q ue o direct.or da companh1a So
rocabaoa rcclam a con tra o \descon to lei to 
n~ gar:in Ua d (~ jnros. em relação ao enge
nheiro fi :H~31. -A' commis~ão dn fazenda. 

Outro do m e!1 Jno. cnvinodo um, em que â 
comora ri. L~ncóes Dede " construccão de • • 
umn ponte sobre o rio no me~mo oome.-A' 

• • • 
fneam a COmO'lIf!.SlO. 

, 
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Outro do mesmo, remettendo um da ca'l quer o corpo policial permanente, quer o 
mara de 'ratuhy. acompanhado do balanço "orpo polici,llocal,.comojulgar convenien
da receita e desppza e orçamento pora o te. MRntendo a éommiosão a mesma orga
corrente anDa.-A' commiss8o de contas e OiSSÇHO e numero de praça8 em estado ordi
OrçftmeDto~ de camaras. . Dario. mBnt-êm os me8mos vencimentos que. 

Outro do me8tÍ:1O, communicando que foi I nn~ 8ctuaes cireumstancisR, não podem ser 
"ao_ccionado o decrMo sobre a transferen- elevados, posto que reconheça a necesRida
cia dn fnend. de Antonio Jesuino Baptis- de de maior vantagem qu" faciHte a orga
ta; e b 'rn assim publicadas diversas pos- oi.ação completa de ambos os corpos de po-
tl\r.".-Intelrada. Iici.. . 

Outro d. camara de S. José rio Porahy- Assim a commissão ofTerece o seguinte: 
tin~", pedindo a con<ignação <le3:0008 para PROJECTO 
a estracta que vai de Mogy da. Cr"zes áquel- N .IOl 
la vilJa. -A' commiss;;o .de fHzenda. « A assembléa legislàtiva provincial de S. 

Outro da cam_ra de Lençóea, pedindo Paulo decreta: 
eon,ignRção de quota para a estrada do Ar!. 1.' Continú. em vigor no futuro 
Avanhandava, e tratando ds outros me lho. enno financeiro a lei n. 58 de 13 de Abril, 
ramentos doseu municiplO.-A' mesma com- que fixa .,força policial para o presente 
m i8~ão. anno. 

nEQUERIMENTOS Art. 2,. Fica o governo da provincia au-
Um em que Antonio Rodrigues de Mo- torisado a elevar, em CRRoa extranrdinnrios, 

raes pede passag-em para a freguezia do a bem da ordem e segurança publica, até o 
Arujá.-A' commissão de estatistica. maximo de 200 praçao, o corpo de perma-

Outro em que Julio Martin pede que seja Dentes ou policial local. como julgar mais 
o governo autori_"'ado a contratar a impres- conveniente. _ -' 
são da carte ge"g'raphica da provincia, feita Art. 3.' Ficão revogadas as disposições' 
pelo engenheiro. Habe"ham.- A' commis- em contrario. 
são de fazenda.' S,,;. das comml.sllos, 17 de Março de 

REPRESENT,\CÕES 1873. -]i'. Alves. -P. E!lydio .• 
Uma em que 0" negociaílt~" da cidade de A imprimir para entrar na ordem dos tra-

Campinas represeotiio c.optra aR posturas b Ih 
d h 'j d fi os. , 

que man fio fce ar as efts8.!il e negocio aos ,« A cornmisfão de carnaras, a quem foi 
doming.Js e dias, santificfldos.- A' commis- presente o requerimento da C8maru muni
são de eamaras. cipal dA Caçapavn, pedindo autorisaçiio p.ra 

Outra em que os moradores do curato do cantrahir um empre.tima de 10:0008, para 
~>pirito-Santo do Corrego ~las Pedra~ pc .. sererr. applicados ás (,bras d. Igreja matriz. 
dem que o mesmo eurato, seja bl?vado a ca-, e da cadê. daquella villa, emprestimo que 
tegorla de fregllezla.-A commlssão de es- será pago com o imposto e.pecial de 40 r •. 
tatlstIC". sobre cada arroba de café e algodão colhido 

Outra em q\l~ ,os morad<)res da Ilha dos no municipio, e já creado: é de parecer que 
Porco~, mutllClplO de Ubatuba,. pedem a seja adoptado o seguinte: 
creaçao de Uma cadeira de prIlnell'as letras . 
par" o sexo masculino,- A' commissão de PROJECTO I 

inst""',ão publica. N.!OH 
Outra em que 03 moradoreR dn fregue'!.ia « A •• semblé .. legislativa de S. Puulo de-

do P,trccinio, do municipio de Santa Isa· ereta: _ 
hei. pedem quota para e.trada.'- A' com- Ar. I.' Fica aulori.ada n eamara muni-
missão de fazendo, cipal de Caçapava u rontrnhir um cmpres-

PARECERES timo de 10:000$000. 
« A commissão de ~on.tituiçá'J c justiça e Art,2,' O emprestimo .erá contr_hido a 

força policial, na fórma do art. 11 § 2' do juro nunca superior a 10 por centn, o qual 
ncto addicional á con.titlliçiio politica do será pago .nnualmente. J 
lmperio, vem apresent.r li delibernçiio, di,- Sala da. commissiies. 17 de M.rço de 
cus.ao e votaç"o da assembléa provincial o I873.-Celidonio. - A. Crj'z.-X. Freire.)) 
projecto seguinte: A imprImir !'ara entrar na ordem dos tra: 

.. A comruissiio reconhece com o governo balho~. 
que o numero de 500 pracas de forca da po- « A commissilo de fazenda, tendo exami
lici. local, em 147 d:striêtos policiá'"s_ não é nado a petição documentada do tenente· 
sufRclentl-' P}\l'A. uma cornpletll distribuição I coronel Joaquim Silverjo MüDteiro Leite H 
dB força em todus as localidades da provin engenheiro ILA. Galv;:o Filho. que pedem 
cia; mH~ nno oU;;:QU elevar q numero da poli-' privilegio p:lrn um novo f'ystema de illumi
eia local eIn vista do actual estado tloancei naç!ío em algumas cidades ,do norte da pro
ro . . autori~ando "10 j!overno, por.ém, em casos vincia, julga-se incompetente para interpor 
extrft.ordinnrjo~, fi bém da ordem e ~egur8n- parecer fi respeito, ~endo a commissão de 
ça publica, como medida preventiva, para constituição ~ jU~liça a competente l'ar~ 
augmentar até o maximo de 200 praças, este fim, . 



S.l. n,. cnmmi".õ._, 17 · ce Março de I O SR. L. SILVERIO :-Embora a casa deci-
1873.-Ah'·ànchcs.--U, Ci1ttra.» da o contrario, eu devo serlogico. 

po.to em "'seussno, li ''I'provado. . O SR. LEITÃO :-Já foi rejeitada uma emen-
V.i a petiçiio á commi,.ão do constituição da nesse sentido. • 

e justiça. , O SR. L. SILVERIO :-Não em relação aeste 
PROJEeTO projecto. 

E' jllllt"<lo ohjecto dc d.liber.c~o, e voi. . Eu, que já tfve igual procedimento em re ," 
i,nprimir p",a cntrar 118 .ordem • dos traba, lação á cOl)cessãode privilegio para a linha de 
lhos, o seguinte: õIJnds de Santos a S. Vicente, não quero que 

!li' .IÓ2 se pense que recuo diante deste projecto; e, 
« A asseinu!é. legisl.tin de S, Paulo de, além disso, é minha opinião que a assembléa . 

ereto: nilo p6de conceder pr,lyilegio, a individuos. 
Art. unico. Fieilo r."o~ado. os arts. 8'. Sei que a emenda cal, mas ISSO pouco me 

16 oI7 da. disposiçõ". pe,rfllanentes da lei importa, com tanto qUe fique minha con
n. 73 de 1872. e ~uaesqucr disposições em sciencia salva e tranqllilla. 
contrarIO. E' apoiada e entra conjunta/mente em dia .. 

8. PA"lo. 17 de M.rco de 1873. -Benevi- cussão a seguinte 
des.-L. Ernesto ,-A . C'·uz.-A ra"jo R. Fi, EMENDA SUBSTItUTIVA 
/lw.-Leonel Pe"reira » « Ao projecto n,. 130.-Em vez de dizer-se 

I' PARTE DA ORDEM DO DIA -Fica concedido privilegio-diga-se-Fiea 
o governo da provincia autorisado a conce
der privilegio exclusivo por 90 annos aos in
dividuas ou companhia que se propuzerem, 
etc. - O mais como no projecto. - AI1)cs 

POSTURAS 
Siio approvadas em l' discus"õo a de n. 

37 'I. S, João do Rio.Clnro ; em 2'8S de n. 
28 d. Faxina, o. 29M Snpucahy-n;ifim. n. ' 
18 do J.boticllh.l, 11, 14 ~o Belém do \)e.
cal.ado, ))9. 9.27 de Sarocnha. D. 13 de 
Campina", n. II da capital. n. 32 do Jlln
dishy, n. 34 d. Cotia, n, 3G de Silveiras, e 
n.lV de C~jurú: e em 3', a~ de n.25de C9.sa
Bronca. u. 15 dá Pleda'ie. n. :I do Belém·do 
DesCRlvado, D. 24 d. 8. João Bapti"tn do 
Rio"Verde, n. 30 de Cunha, e n. 93, codigo 
da Ca pita I. 

OS SRS. B~"EVlDES '" VALLADÃO manifes
tartIo-f.:e co.ntrlt (JR impoQu8 creados no co
digo de postura, d. eapital, porque julgão 
lDopportuna rt oceAsiÃI). 

2' PARTE DA ORDEM DO DIA 
~STRADA DE FERRO DE 'l'AUDATE A. UBATUBA 
E' "Pp,'o .. ,lo o Ilrlljecto n. 84, cuja l' dis, 

cu .. "o ficárn encarrada loontem. concedendo 
privil('gio" Faro & Comp. para a coo8truc
ção ·(I.quolla e .. trada . 

ESTRADA D~ FIlRRO D ,~ 1.IMl:lRA A MOGY-

C'J·UZ. , . 

n sr. Corrêa :-Voto contra a emenda 
que acaba de ser 'apresentada, porque sou 
inimigo das delegações aos pres~dent~s de 
provincia; se hoje está na presldencl' um 
homem que merece nossa confiança, COIllO 
nos govemos constitu~ionRes repre~e~tati
vos as mutacões são mUlto frequentes, e pos
sivel que amanhã appareça um presidente 
que não ' terlha a confiança desta assem~léa. 

Quando pedi a palavra, esta emenda amda 
não tinha sido ofl'erecida; portanto, não foi 
"lia que me trouxe á tribuna; o meu fim era 
apresentar 11ma subemenda á emenda do sr. 
Paulo Egydio, porque julgo-a incompleta, e 
"ssim o faco. , 

E' apoiada e entra conjuntamente em dis
cussão a seguinte 

sunEMENDA 
« Se passar aemenda do sr. Paulo Egydio, 

e\la não é comprehensivel da transmissão 
GUA'SU' dos hel'deiros necessarios ou testamenteiros. 

Coatinú?, a~' disc,,'."o do projecto n.51, -Corda.» 
qll" cOII"",I. privilegio 1:0 barão do Tieté e O sr_ Paula (':dunrdo:-Sr. presi
coronel .J"aqllilll .Sertol'io por"" construeção dente, ' não posso de modo algum combinar 
daquell. est!ad., P, cio projecto n. 130 do com a emenda ofi'erecida pelo nobre deputa
RnllO P'''S"elo, otrerecido como emenda R do residente em Campinas. 
este, e qne trata d" 'gual concessão para a Esta. em·enda, no meu entender, alé!ll de 
eslrod. do YpanelDJ a, Botuc"tú. importar tlma incoherenc!ada parte.do Illu~-

O ~r. Luiz SII"""in :-81'. presidente, tre deputado, importa aInda uma lDconstl
coherente com meus principios c modo de tucionalidade, uma inutilidade, . 

r, rocecler desde o anno passado, · t6mo a pa- Import" incoherencia, porque o ,nobre de-. 
. avr. para me oppOr, já não digo ao 1'1'0- putado tem frequentemente repetIdo nesta 
,1ecto, mas ao meno!; II torma por que é ello casa qne "c!;ta assembléa náo compete con
concebido, e ofi'e,'eccI' uma emenda suu.titn- ceder pl'ivilegio, mas sim ao governo, Logo, 
ti"a, pa"a que, em vez de se dizer - fica con- é uma delegação que jíl tem o governo, e, 
cedido privilegio, etc. - diga-se- fie" o go- ·conseguintemente, não tem fundamento, é 
ver~o autorisado fi conccder á companhia ou inutil. . 
IndIViduo, que melhores condicões ofrereccr, E' inconstitucional, porque as delegações 
privilegio, etc. - são, com efi'eito, inconstitucionaes; nós é 

O SR. F. ALVES: .... A caSa j:i tem dado que devemoRpor todos os modos exercer as 
tanta vot,ação em contrario!. , , . nossas attrjbui~ões, como poder, e nunca. de-

..... 
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clinarmos da' responsabilidade, ' nunca dei- Em fundo, o nobre deputado o que quer é 
xarmo" de ter a coragem de nossos aetos fazer esta casa passar pelas - (orcas cau
para atirar com essa responsabilidade sobre dinas. 
o administrador da provmcia. ,O SR. L. SILVERIO :-Pois eu tenho poderes 

E' ainda uma inutilidade, porque esta casa para tanto? 
está muito mais habilitada pa~a conhecer as O SR. P. 'EDUARDO :-Pois, meu collega, 
condições dos concessionarios do privilegio, Reste ponto sigo antes o conselho do velho 
porque para esta casa aflluem deputados pai de Poncio Herenio. Este o consultava o 
de todos os pontos da provincia, e que estão que devia fazer do exercito romano que 
em contacto com as nece~sidades <las loc,a- tinha apanhado em uma emboscada: ma
lidades, ~m contacto éom tudo aquillo que tai-os todos, disse e11e, ou mandai-os todos 
possa informal' e fazer com que se façãO para Roma, com honra; fareis amigos fieis 
aetos de justiça: no entretanto que o presi- ou inimigos implaeaveis. Poncio, inexperien
dente da provincia é um homem que, apenas t e, o fez ' passar por baixo 'das forcas eau
chega, assume as redeas do governo, e muitas dinas. 
vezes retira-se antes de conhecer as suas ne- E' o que quer O nobre deputado; mas, 
cessidades. v. ':'cxc. ha de conhecer que, comquant,o 

O SR. BENEVIDES :-Aqui não ha delegação. , queira experimentar, pela segunda vez, esta 
O SR. M. FURTADO :·-Importa em fundo casa, ha de achal-a no seu posto de honra, 

uma delegação; é não termos a coragem dos mantendo a sua primeira deliberação. 
nossos aetos, é declinarmos para o govemo .. sr. ItleutlOllç" Furtado :-Sr. pre
aquillo que nos pertence. ' sidente, pedi a palavra, mais para explicar o 

O SR. ABRANCHES :-E' disel'iminarmos o meti voto, do qtle para oppõr-me ás emendas 
executivo do legislativo. ou ao projecto. Eu sempre fui enthusiasta 

O SR. BENEVIDES:-O nobre deputndoestá pelas estradas de ferro; nenhtlm voto dei 
fazendo uma confusão de podere", está as- ainda, nesta casa, contra est.es melhora
sumindo attribuições do poder executivo. r"mentos, e creio que não terei occasião de 

O SR. P. EDuARDo :-E I'orque havemos dar, porque entendo que as estradas de 
delegar 110 governo aquillo p"ra o que esta- ferro são elementos hoje es"eneines para o 
mos mais nas condieões de o fa1.e,·? Pois um desenvolvimento da humltnidade ., . • 
homem qu~stá na capital, que não está tao O SR. L. 8ILVERIO : Onde 'ha elementos. 
em eontaetodcom as necessidades publica" O SR. M. FURTADO :-Assim, pois, não 
como n6s, poderá com mais criteri.o decidir entr.o, nã.o cogito se a estrada de feiTO é con
das questões? cedida a particulares, ou se a uma compa-

O SR., ABRANCHES :~O nobre deputado Cll- nhia; .ou se deixa-se ao govemo o arbitrio 
tende que nós temos attribuições executi- de escolher de entre os proponentes aqueUe 
vas? Poderemos nós lavrar contratos? que melhores condições oftereça: para mim, 

O SR. P. EDUARDO :-Então nã.o carece au- são questões secundarias, uma vez que .o me
torisar o poder, se' elle já tem el;sa attribui- lhoramento materil,l se realize; uma vez que 
ção. Este ,argu.,mento prova de mais , haja este instrumento de civiliooção e pro-

Nas decretações desta assembléa sempre gresso. \ 
sediz: « Fica o governo da provinciaautori- Eu vejo, sr. presidente, entre os assigna
.ado ... » E' uma autol'Ísação ou delegacão tarios deste projecto o SI'. clr. Paulo Egydio, 
de nossos direitos; ou é uma autorisação aquelle mesmo que depois offereceu uma 
para o presidente praticar actos que de di- emenda afim de que o privilegio não pudesse 
reito lhe competem. Portanto, estão os 110 - ser transmissivel. 
bres deputados entre Scylla e Charybdes : ou ' Sr. presidente, os illustres assignatarios 
autorisaçãQ, ou delegaçã.o. , do projecto, tendo sido favoraveis a elle, acre-

Sr. presidente, não preciso entrar em mais ditando nos petieionari.os, porque, na verda
considerações, em relarão ao ter ou não ter de, não podião deixar de conhecer pe..reita- ' 
esta essembléa faculdade de conceder privile- mente quem são \Os sr •. barão do Tieté e c.o
gio" cer.tos e deVmninados individu?s: e~ta ronel Joaqnim Sertorio, pessoas que, aliás, 
questão Já tem SIdo amplamente d,scutlda estão mUlto no caso de emprehender esta 
nesta casa, e me parece que tal opinião tem obra; não podião deixar de formular este 
passad.o ao estado de facto, c é hoje aqui projecto do modo por que o foi. 
considerada como uma verdade, isto é, que Entretanto, apresentando o iIlustre autor 
a assembléa provincial póde conceder pri- do m~smo projeeto a emenda de intransmis
vile!;ios a certas e determinadas pessoas; sibilidade do privilegio, me faz acreditar 
por ISSO que ~u não vejo da parte do nobre que razões especines o levarão fi assim pro
deputado maIS do que querer co 110 cal' a as- cede,', de modo que me parece 'não dever
sembléa na attitude de repetir com.o que um mos vot.ar contra e1la', desde que foi offere
pleonasmo de votação, digo: ' como que um cida, como disse, por um dos proprios as
pleonasmo de votacão, porque me parece signatarios do project.o ... 
que a assembléa, querendo ser coherente, O SR. BENEVIDES: - Foi apenas uma deli
ha de infallivelmente votar e.ont,·a o requeri- eadeza d.o nobre deputad.o para com a l\!i'~~m-
Jl)ento d.o nobre depu~"tdo. • bléa pro:vincia! . ' /. 

, " 
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o SR. M. FURTADO: - Bem; se foi um acto 
de rlelicadeza, como acaba de dizer o nobre 
d~put"do, eu tambem quel'o concorrer para 
esse neto, e, nesse caso, voto contra a emen
da; mas, se os nobres deput.dos entendem 
que é um acto de convicção, de conscicncia, 
então, nesse caso votarei em favor da emen
da, pOI'que assim .:\tisfal·ei melhor os desejos 
do illustre deputado seu autor. 

O SR. L. SILVRI!IO : - Então não tem opi
ni;;~ formada ainda? 

O SR. M. FURTADO: - Tenho opinião for
mada . 

(O SI'. P. Egydio pron uneiou um discurso, 
que não recebemos.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão, e, procedendo-se á 
votação, é apf,rovado o projecto. 

OS SI·S. Benevides, L. Silverio, Abranches, 
Ce lidonio e R. Alves declarão que votarão 
contrn.. 

Seguindo-se a votação das emendas, são 
approvados o projecto n. 130 e a emenda do 
sr. F. Alves, rejeitadas a do sr. L. Silve rio e 
fi do sr. P. Egyd io, c prejudicada a do· sr. 
Corrêa. 

OS SR8. BENEVIPES E L. SILVIlRIO declarão 
'1ue votarão contra o projecto n. 130. 
EST RADA DE FERRO DE MOGY-MtRlM Ás RAlAS 

DE ;\tlNAS-GERAES 
E' approvado em 3' discussão o projecto n. 

43, que autorisa o governo a conceder privi
legio para a construcção daquella estrada. 

São appl'ovadas a 2" emenda do ~r. U. Cin
tra, prejudicada :t l' e rejeitada a do sr. L. 
Silverio. 

O SR. TIENEVroES declara que votou contra. 
3' PARTE DA ORDEM DO DIA 

INSTRUCCÃO PUBLICA • 
Contiuúa a l' discussão do projecto n. 74, 

que reforma a legislação da instrucção pu
blica da provincia e estabelece o ensino 
obrigatorio, 

.. SI'. I'aula F.duartlo:-Sr. presi
dente, subindo á ·tribuna neste momento e 
tomando parte neste debate, a minha pri
meira palavra a v. exc. e á casa. é que cum
pro um duplo sentimento de dever e de co·, 
herencia, e que arredo de sobre mim a com
plicidade e responsabilidade da passagem da 
medida nesta casa, se porventtll'a ella tiver 
lugar. 

E, Sr. presidente, como a materia já tem 
sido ampla c profundamente discutida, c 
co"'o ainda o projceto actual não é outra 
cOllsa mais do quo a rcproducciío do projecto 
que ventilou-se o anno passaéto nesta casa, 
eom pequenas alterações em pontos não es
"enciaes, cu della tratarei tão concisa, mas 
tambem tão completamente quanto me fól' 
poss ivel. 

Deixarei, SI'. pre,idente, de fazer o his
to rico da questão-; esse historico !'oi de modo 
bri!ltlante, de um modo amplo, exposto pelos 
nobtes oradores, que me precederão nesta 
tribuna ;',,& mesmo porque no correr do de-

bate t@rei occa3íão de toc:tr em idél\s geraell 
e apresentar minha opinião em reh.ção a 
esses factos hi8toricos que forão diversa
mente commentados, segundo favorecião a 
opiniãO de uns ou corttrariavão a de outros. 

Observador sincel'o do regimento, sr. pre
sidente, vou apanhar todos os Itrl!'umentos 
que porventul'a tenha de expendel' á casa em 
rclação nos dous pontos capitnes, .de consti
tucionalidade e utilidade do projecto. 

E' possivel o ensino obrigatorio no paiz' 
Digo que não. 

O SR. R. ALVES: - Digo que é, 
O SR. P. EDUARDO: - O art. 12 do acto M

dicional nos diz: As assembléllS provin
ciaes não podem legislltr senão sobre os ob
jectos qllC estão comprehendidos nos arts. 
10 e 11 do mesmo acto addicional, 

Ora, nem no art. 10, nem no art. 11 se 
acha exarado o ensino obrigatorio; logo, é . 
cousequellcia que pela letra do acto addicio
nal não é a~i"sivel o ensino obrig'atorio. 

O SR. R, ALVES: - Não é consequencia.. 
O SR. P. EDUARDO: - Mas, diz ° n<lbre de~ 

putado, relator da commissão de instr,ucção 
publica, que brilhantemente discutiu a ma- . 
teria: « Se, porém, não é da letra da 'Cousti
tuicão, é de seu espirito, é da mente d·o le
gisfador; e por isso, eu procurei deprehender 
esta conseqllencia, senão da letra, ao menos 
do espírito do acto addicional. 

O nobre deputado, scgllindo o mesmo pro
cesso qlle seguiu-se nesta cas .. para extra
hil'-8c ,lo § ti do art. 19 do ncto addicional a 
faculdade 'para as assembléas provinciaes 
concederem )'lrivilegios relativa,rncnte á con
struccão de obras publicas, qUlz agora ex
tN\hir do § 2' do art. 10 do acto addieional a 
faculdado dellas poderem decretar O ensino 
obrigatorio. Disse o nobre deputado: «as as~ 
sembléas têm por missão legislar sobre a 
instrucção publica, segundo o § ~o do art. 
10 do acto addicional»; ora, ellas não podem 
disseminar a instl'\lccão publica de um modo 
aproveit~vel senão p'?I' meio. do e~sino O?ri
gatorio? Logo, o ensmo obngatol'lo e~tá Im
plicita o virtnalmente comprehendldo na 
disposiçãO geral do § 2' do art, 10 do ncto 
addicional. 

~fas, sr. presidente, recebendo .a propo
sicão do nobre deputado, a benefiCIO de exa
mé, era indispensavel ainda gue o h,?nrado 
membro provasse, cf!1 rel~çao ao enSIno, a 
necessidade da obrlgatol'ledade, como se 
provou em relação á construccão _ de obras 
publicas a necessidade do prlvlleglO. Mas o 
nobre deputndo nno demonstrou cabalmente 
que estão esgotado" todos os· meios em '11'
dom a di sseminar a instrncção por toda a pro
vincia; se o nobre deputado compulsasse 
toda n leO'islacão, tanto gornl como provin
cial havi~ de convencer-se de que ainda não 
_e e'mpregnrão tod.os os m~ios em orde.m . a 
disseminar-se a IDstrucçao pela provlDCla 
convenien temente; logo, digô eu: não póde 
O nobre deputado deprehender tal faculdade 
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do acto addicionaI, porque não é a obrigato- O SR. P. EDUARDO :-Tem. 
riedade em relacão ao ensino condicão-sine O SR ABnANCH~s :-Se tem. v. exc. -.be 

• • qua no1t- como é o privilegio em relação á que'o Estlido tem obrigflçflO de dlll~8.- • 
construcção de obra0 publicas. O SR. P. EDUARDO :-0 tilho famili~ t.em 

Mas, eu dl!5Se que recebia a proposição do direito RO~ Illeio~ que devem ser f1\cultados 
nobre deputado" beneficio do exame. Exa- pejo Estado, por exemplo, " escola, profe.-
minarei agora a questão em fundo. : ~ore~, etc. 

SI'. presidente, v. exc. sabe que o podei' i O SI\. BENEVlDRS:-O Esta. lo n;,o pó.lo 
inductivo tenl limitação; nós podemos de! obrigar a ninguern H. 8er i~8truido. 
uma disposição qualquer induzir uma consc-! 7"0 SR. R ALVES dá um "parte. , 
quencia necessaria, inevitavel, quando o caso O SR. P. EDUARDO :-Não, seohor: taoto 
assim induzido não seja prohibido por outra 80 compelia, que se obriga o tilh" a ir á 
disposição expressa. escola. 

O SR. BENEVIDES:-Apoiado. O SR. H. ALVES:--E' meio. 
I O SR. P. EDUARDO:-Nós temos o § 32 do O sn. P. EDUARDO :-hto não é meio, 

art. 179 da constituição, que diz que a ins- meios são os profe;;sores. c~"a., emtirn, tudo 
truccão primaria ~ gratuita a todos os cida- aquillo que ,.ja mister para que" io,truc
dão.: e, naturalmente, não se pó de deduzir I çiio se possa dar, porque. se não houves;;e 
,outra consequencia da pfllavra-gratuitn - profe~~:)re8. escola!ol, Ca.sas de in:itrucçào, 
senão que é uma liberalidade, um beneficio, esta não fle daria ... 
um favor.: e como uma liberalidade, um bc-' O SR. P. EGYDIO :-Peç,) • palnv,". 
neficlO, um favor, não pó de ser obrigatorio ... I O Sit. P. EDUARDO :-Vou ainda ",ui. longe 

'O sa.. BENEVID"S :-Apoiado. I um pouco. sr. presidente: ° E,tado -tem_ 
O SR. R. ALVES:-Não é consequencia. tninbem direIto. m"s tem o direito de refiO-
O SR. P. EDUARDO:-Lo!\,o, a consequen- ver t.odo equalquer obstaeu!o eru ordem" 

cia que o nobre deputado tirou do § 2" do toroar effieaz ° ensioo; """ ni\<l tem odi
art. 10 do neto a1dicional não tem razão de 'I reito dA compellir o nlho·famili., ° ~enor 
ser, porque esta expressam~nte _prolllblrlo, ou tutelado a aproveItarem a 'lDstrucçao. 
pelo § 32 do art. 179'da constltlllcao. . Batido deste modo o ... rgumento do nobre 

O SR. BEN"VIDES: - Apoiado.' .I deputado. permanece firme,;llnb,lavill aquil-
O SR. P. EnuAllDo:- Mas, disse s. exc.: lo que eu disse em relaçflo á faculdade in

"eu tiro uma conclusão diversa do § 32 do duzida por •. exc., do § 2°, art. 1'0 rio !lcto 
art. 179, isto é, ql,e do ensino gratuito I f,lrdiciooaJ. Isto, sr. pre.idente, ernquanto 
tam\em nasce o ensino obrigatorio»; e parai ao ensino profano: vamos agora 80 eqsino 
profar esta asserção, disse que, se ao Estado i religioso. 
se impunha a Obl'igRÇão do ensino gnttuito O art. 7? do pro<jecto diz que o ('o,ino da 

·primario, e não se qticrendo qne estas des- religião c1\tholica 6po~tolica. romaDfl ~Ó !"ará 
.pezas sejão inutilmente feitas, e, ao contra- obrigatorio na. eacola. pu'blica< para 0""
rio, desejando-se o seu aproveitamento, menorc~, CtijlJ8 paIs pl-ofessarem e~sa reli-
tendo-se imposto obrigação ao Estado, nào glfioo , 
p6de este deixar de.estar revestido do di- DIgo!) que este artigo envolve em sua dis
rei to de compcllir os pais, tut-Ol'e:'3- ou pa- posição mat.erip. que vai de enCi>Il!·ro á cuoeti· 
tronos a ensinarem os filhos e mais meno- tuição do Imperio; porque, em ~ltirn. aoa· 
res connados á sua guarda, porque, do con- Jyee, dá c.,te resultado-perseguir·se !lIguem 
traria', tudo se faria em puea perda, ,e o ·por motivos religioso:;l, contra o di~posto nV) 

Estado não poderia cumprir o pl'eceito que ~!l" do ort. 17\l da constitUição. E' verdade 
lhe fõra imposto pelo acto nddicional. _ que \) project.o apreser.ltado pel. comm'.soo 

Mas, sr. preSIdente, a argumentaçao do 8alvou~ 011 antes, moclificoll, moderou o rigor 
nobre deputado não tem procedencia al- do projocto do anuo pass.do, que eon.ign8va 
guma. Em relação aos meios de que p6de a pen:\ de prisão em ultima an~jys~; mas, 
lanear mão o Estado, para que o ensino ~eja emfirn, eonservou as mll!til~. o com c!'õtns 
efficaz, resolve-se desta maneira: . ! tambem se perSf'glH~ e ",e offende!\ liber· 
. O Estado está no direito de e'mpree-ar to- i dario rl~ con~cieocia, ~ toleranc i :l religiosa. 

dos os meios coercitivos, todos os meIOS que I' (j SR. H. ALVES:-O projaeto é Illuito mo
tendão a tornar efficaz o ensino, compel- derado; admira que o nobre d[lputad~ não 
lindo seus empl'egados á tiel execuçiio e ma· vote por ella. 
nutençãoda lei; e mesmo pOl'que, estando O sn. P. EnU,\I\DO :-0 § 5° ,In art. 179 da 
a obrigação da parte do Estado, est.á o di- co",tit.uição diz que nin)(uem poderá ser 
reito da parte do filho-familia, e o pai, etc. perseguido por motivLl de 'ftlligiiio, urna veZ 
não são mais do que os l'epl'esentanü,s do 'lue re,peite a do K,tado e não ofl'enda • 
nlho-familia, etc. Portanto, estão estes no I moral pnhlie,. 
direito d~ exigirem O" meios de mstrucção, O SIl. ABIlANCUES :-E,tá de enc0n.tro em 
e n.ão a mstr~cção; esta é facultativa; os que 7 
meIOs são obl'lgatol'ios. O SR. P. EnUARDO :-Troux" ,inda o nobre 
. O SR. ABRANÓUES :-0 1ilho·familia tem deputado, corno argumento, o seguinte :.que 

ou nliQ direito á instrucção7 hoje é fó,'a de dUVida que o ensi90 obriga-
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torio pÓ de ter lugar.en~re DÓS, porque dive~'1811,!-dia relativame.nte a eile: l'l!omme c'esl 
888 assembléas provlDClaes, como as do rara. raot! 
Rio de Janeiro e outras, tem-n'o instituido, O SR. P. EGYDIO :-Não apoiado. 
s essas leis não têm sido revogadas. ! O SR. P. EDUARDO :-... é a idéa da qtHI 

O SR. R. ALVES :-Nilo argumentei ,Com 'I só o Estado tem inteIligenciá. tem sabel!o, 
exemplos de outras provincias, trouxe esses ri,,; só o Estado·está nas condições de co' 
es:emplos para mostrar que " assembléa nhecer aquillo que 03 homens devem fazer; 
geral não tem revogado eSSfts leis, sem du- O individuo nada val':1, 
vi<:la porque nito as julga incunstituclOnacs,. O SR. R. ALVES :-Mas note que es.a im-

O SIl. P. EDUARDO :~E' justamente o que posição do Estado á em relação aos menores. 
'estou dizendo, que, tendo diversas assem-' O SR. P. EDUARDO :-... é por isso que 
olá.s provinciaes legislado sobre ensino digo que esta theoria ataca a liberdade ... 
obrigatorio, e náo teudo a .ssemblá. gerdI - O SR. H.,ALVES :-E' garantidora da li· 
revogado essas leis, tirou o nobre deputado. berd.de. , 
deste facto. uma de'duccão favoravel em sus- O SR. P. EDUARDO :-•.• confisca a Iiber- --tentação do seu projecto. I dade em favur do Estado. 

O SR. R, ALVES :-Desejo ouvir a contra-' O SR. R. ALVES :-Ao contrario, haverá 
riedade. mais li berdade. 

O SR. P. EnuARDO :-Sr. pre.idente, v. txc. O SR, P. EDUARDO :-Sr,. presidente, lem-
sahe que lIa muito tempo não tem havido bro-me de um trecho da histGria do tempo 
um só parecer das com missões de as"em- do Luiz XIV. que me parece tal.ez tenha 
bléas provinciaes. e ainda não foi discutida i applicaçilo ao caBO. , 
COUBa alguma a es.e respeito, ou aDtes, ai I'ellisson, encarcerado lia Bastilha, escre· 
respeito das leis provinciaes 8l'guidas de I via a Luiz XIV para pedir urna penna e 
incon.titucionalidades. tinta, e dizia: , 

O SR. R. ALVES :-E' porque julgiío que I «Sire. ha aqui 'uma duzia de liberdades. 
somos competontes_ para legislar sobro a I que, ~odas somrnadas. todas juntas, n~o 
m.teria. I valem n duo<lecima parte de uma libl'rdade 

O SR. P. EDUARDO :-Está. portanto. sus-I inteira; chamão-se: liberdad~ de pateo. li· 
penso o juizo, se são ou não ronstitucionses berdade de terraço. liberdade ele passear só. 
semelhantes decretações... [liberdade de escadá, liberdade de jnnelJa, 

O SR. R. ALVI,:' :-Eu quizera ouvir o i liberdade de escrever a seus negocios. liber-
nobre deputado mais detalhadamento. i dade de vêr alguem com um officiaI, liber-

O SR. P. EDUARDO :- ... emqúanto, pois,l dado de vel·o sem testemunha. liberdade 
não rÔ'r legitimamente d,kidido pela assem- de estar cnfermo. liberdade de enojar-se 
bléa geral, se estas decretações 8;;0 consti- '{uanto convém; 8S ultimas não se recusào 
tucionaes ou não, neste caso ficará o nobre .. ninguem I. 
deputado com a sua opinião, e eu com a, Eis o que chamava·se liberdade no tempo 
minha, nt{, qu~. autoridade competente re- de Luiz XIV, que foi para. Europa um fóco 
solva'qual seja a verdadeira, da luzes. qoc esclareceu toda. as artes 6 

Portanto. o ensino obrigatol'io não e.tá na 
mesma .. azão dos privilegios p .. a construc
ção de estradas de ferro, porque. 8 respeito 
desta materi .. , tem havido leis da assembléa 
geral que, tornando·a.em consideração, tem, 
entretanto, sido omissas na parte relativa 
aos privilegios ; donde se póde deduzir que 
• assembéa legislativa gero! concorda que 
8S as.embléas provinciaes podem legislar 
sobre esta matéria. 

Portan.to, sr. pre'idente, tenho demons
trado, quer em relação ao ensino profano. 
quer em relação ao PDsíno religio~o, que li 
disposição contida nos arts. l° e 7° do pro, 
j.eto é illCOlJstitucional. e que. portanto. 
não deve ser Rceita por esta assembléa. ' 

Pa.sarei agora a aproci"r o valor intrin
seoo e extrinseeo dn idéa capit.al compre
hendida no projecto. 

Sr. presidente, ~sta lheoria do ensino obri
gatorio.é Jl idén, o reflexo,8 encarnacRo de -que" Estado é tudo, e o individtlo na<1 •• ou 
bem mais, parodiando o celebre dito de 
Luiz XIV, o Estado póde dizer em relaçiio 
ao individuo aquillo que o grande despota 

Bcienei"., se espalhou sobre todos os objec· 
tos a vivificou de alguma sorte a massa do 
espírito humano. Eis o que chrismnva-Ae 
com o nome de liberdade no 8ecIIl0 de 
Luiz XIV. em que se fez ent;;o corno uma 
Dobre conspiração de todos o. talentos que 
porfiav;;o em formar o mais bello do,; secu
lo., debaixo do sceptrode um monorch. que 
Babia 1\:ccender um instinctQ de gl':lndeza e 
de enthusiasmo no coração dàs povo~, e que. 
se desconheceu os direitos da liberdade, 
respeitou sempre 09 direitos da intelligen-

• Cla. 
S'. presidente, ClI reconheço que li liber

dade tem limites, e que esta limitação deve 
ser imposta pala lei; mas tambem sei que 
ess .. limitaçl'lO não póde ser posta arbitra
riamente pela lei, porque esta está inscrip. 
ta na pase do direito de cada um. 

O SR. BENEVIDES': -E' a justiça, 
OSR. P. EDl;ARDO:-E' ajustica; e. por isso, 

não podernos,srbitraria e tumultuariamente. 
decretar leis que .taquem" liberdade. sem 
conhecermos que o limite que impomo'. li 
anteo em vantRgem da justiça do que em 
benellcio da sociedade; que li uma limitação 

• 
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bem entendida e nllo arbitrari~, que confie' e é por isso que nós, seguindo os verdadeiros 
que a liberdade sem necessidade; conforme principias que derão lugar á institnição das 
a theoria do Estado, tudo, e O individuo, sociedades, reconhecemos que estas não são 
nada. • outra cousa mais do que o garante dos di-

Sr. presidente, é o peior dos de<potismos
l 

rei tos individuaes; que elIas não crêão os 
aqueHe que 8e acoberta com o manto dalei, direitos, mas os reconhecem, porque o di
a que, por e88e modo, confisca tudo, COU8as, reito sem a sociedade organisadá, que não é 
peSMas. como, RcçOes; é o despotismo en: outl'a cousa mais do que a justiça, seria uma 
volto no proprio manto, debaixo da. mes· phantasmagoria, scria um simnlacro, uma 
mas fórmas tutelares q ua se têin i m.gina· palavra vã, e sem sentido, sem que houvesse 
d9 contraelle, e que pesa o 8acrificio da li· um elemento que compelIisse a reconhecei-o, 
berdade em nome da Rutoridade~ que 8e tem isto é, sem a força publica que, sempre vigi
instituida p.ra garantil-a. e o de,potismo, lante e activa e sempre superior a todas as 

,on antes, o poder confiscando em nome de forças particulares, mantenha o direito em 
preten,ós direitos da sociedado muitas ve- toda a sua plenitude. Se é assim, sr. presi
zee a liberdade, de quem elle é o proprio dente, é claro que devemos ser muito escru
garante. pulosos; muito severos, muito exactos na 

Esta Jimitaclio tem sido grandemente decretacão do limite á liberdade individual 
exag/lerada : oia, apresenta.se nas relações dos cidádãos, scilicet em um tempo princi
d. vida social d,ebalxo da pai a vra pom posa paim ante em que sc apl'eg~a pOI' toda a parte 
de ordem publica. E o que é 8 orelem pu- a libe1'dade, o desenvolvimento das fac ul
bliM' E' a lei quem o diz. dades' do espirito humano; em que nós aca-

Ora nó. vemos esta limitação no gozo o bamos de emancipar uma geração nova, em 
ma,is absoluto dos direitos de propded.de, nome de santos principios da liberdade! 
com nome de utilidade publi9a. invadindo Neste mesmo seculo, nesta mesma época, 
o domini<l da propriedade. E o que é utiH· não ,devemos i),uerer ferir a liberdade, de 
dade publica ~ E' a lei que o diz, Ora, no modo a servir amda de elemento grande de 
exercicio mais frequente de oossa lib,)rdadc, combustão na grande fogueira da persegui
nos contratos, não podemos Causa alguma ção politica,além de outros meio~ importan
é.cerca daqui/lo é illicito, e o que ú illicito? tes de perseguição! Já l,lão basta o recruta
é a lei que o diz. mento; já não bastão os onus da guarda 
, Assim, é a lei que diz que somos, capazes nacional; já não bast.ão todos esses elemen
cfe cOl\trahr quando não somos incapazes; tos que trazem peada a nossa população agri
ma., quando somos incapazes ?Ainda é a cola, de modo que não se póde,dedicar intei
lei quem o diz. ramente ao trabalho, e ainda queremos ati-

De tudo isto, se vê evidentemente com rar mais este clemento dc combustão na 
que criterio c eserupulo. taeto fino e intel- grande fogueira da perseguição; queremos 
ligante devem o. corpos deliber, utes pro- devassar o scio das familias ; queremos in
<",rar limitar" liberdade <!os cidadão,s a i troduzir a luta, a il'u~r~a por todll; a parte., só 
bem da ordem c DO mteres •• da SOCiedade, em nome do pnnClplO do ensmo obl'lga-
para que não se engrosse muitas vezes a torio! . 
ordem publica com aquillo que della não Pois se vessa razão é procedente, então 
faz naturalmente parte; para que não se dê aniquilou tambem a imprensa, porque a 
de mais en.Anchas á utilidade publica inva· imprepsa tambem abusa, porque elIa muitas 
dindo o dominio privado do cidadão; por. vezes dá uma direcção erronea á sociedade, 
que não se considere iIIicito aqudlo que é porque ella muitas vezes devassa o seio das 
legitimo; e, finalmente, para que não .e nos familias, porque muitas vezes joga com a 
declare inCApazes, quando somoS capazes do reputação alheia! 
ex.rcicio de um direito natural! SB quereis ser consequenteB, senltores, 

E' por is.o"sr. presidente, que eu disse admitti tambem a censura prévia, porque 
que o peior dos despotismos é o legal, é o esta tira tod.as as difliculdades; aniquilai a 
de.potismo envolvido no manto, acoberta:ío institmgão do jury, porque o jury tambem 
com M meRmA. fórmas imagin.d"s contrai tem abusado, tem dado absolvições escan
elle, confiscando a liberdade em proveito do I dalosas; e comquanto seja um c01'01lario le
E.tad6 a titulo de beneficio dn proprio in· gitimo.do systema cOllstituci'Ünal represen
ctividllo ! tativo, porque se o systema constitucional 

O Sr. a"aula Edllardo (Continuando). representativo é o governo do paiz pelo paiz, 
-A liberdade, sr. presidente, como muito o Jury tambem é o paiz intervindo nos julga
proficientemente disse Ulll escriptor notavel, mentos. 
é pois out,,, cousa, e alguma cousa mais O sn. R. A,LVES :-Presuppondo esses ma· 
que C? direito de fazer aquillo que a lei não les, li causa é a ignorancia dos jurados. 
prohlbe, Q SR. P. EDUARDO :-Mas vós não comba-' 

.A libel'dade não se escreve toda inteira nas teis a ignorancia em si, a combateis pelos 
leis; ha sempre uma parte fóra tios textos; males que traz á sociedade, Tambem a im
e essa parte? que ficaria eternamente inedita prensa, o jUl'y, o concubinato, etc. trazem 
sem a doutnna,,é talvez a mais importante; males. Em ultima palavra, se vós quereis 
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argumentM com abuso", á consequencia irá mo um ve{dadeito principio, uma verdade 
longe. demais adquirida para a humanidade peran

O SR. R. ALVES :-0 nobre deputado é te a expenencia, então cnrvarei minha CR-
quem ar~umenta com os abusos. beca, então direi que o ensino obrigatorio é 

O SR.P EnuAnno :-Estou argumentando UJl) santo principio, é um principio da rege
com suas palavras. O nobre deputado disse, nel'ação social; direi que o principio do en· 
que a ignorancia é um mal, que delln proce- sino obdgatodo ha de ser essa columna lu
dem os crimes, que estes atacão o Estado, e, minosa ou dê nuvens que dia e noite prece· 
portanto, devemos supplantar a ignorancia, dia o povo hebreu nos desertos, em busca 
que é a consequencia e filha dos abusos e de melhor destino; então direi que o ensino 
falta de cumprimento dos deveres de pais obri~atorio ha de, por si só, dissipar as tre
desnaturados, tutores e patronos, como se vas da ignorancia I ' 
na ordem moral não houvesse monstl'os, O SR . .-\. BRA"CHES :-Quando ? 
como os Im na ordem physica ! Logo, digo O SR. p, EDUARDO :-Quando se demons-
eu, se quereis ser consequent.es, lambem de- traI' que passou ao estado de facto, quando 
veis admittir a censum prévia contra a im- fól' uma verdade reconhecida pela .tlciencia, 
prensa; em vez de estabeleceI' garantias pro- quando tiver provado todos os seus effeitos. 
tectol'!ls dojury.e d~ i,?prensa, devcis antes quandr, finalmen.te, se demonstrar que a 
supprlmll' essas IUstltUlções, do que rodeai-as Illustração e clvlhsação de um povo silo de
de garantias. vidas exclusivamente ao ensino obrigatorio ; 

Pois bem, senhores, se quereis garantir a mas não quando causas geraes e especiaes 
instrucção, lançai mão de todas as medidas concorrão para que um' povo esteja instrui
gemes ou provinciaes, directas ou indÍl'ectasJ do. e esteja na altura da missão providencial 
que ainda não forão exhauridas. que lhe foi tracada. 

QUétndo me disserdes - consum-mat1,m E' verdade que vós allegais que na Euro-
e.ft-, " • pa e na America do Norte, o ensino obriga-

o SR. BENEVIDES :-Desesperou-se. t.orio tem produzido maravilhas, e é geral-
O SIt. P. EDVAIWO:- ... Desesperou-se; mente aceito. ' 

lançámos mão d~ todàs as medidas geraes Mas o nobre deputado pelo l0 district 
, ou pI"OVInClaeS, .dnectas o~ 1ll~I~ectns, e n~da reside~te na capital, BOS provou tambem ;~ 
se pôde o.bter •. qu!,ndo J."stIfi~ardes que o modo cor,vineente que semelhante pl'incipio 
enSInO obl'~gatoI'lO" condIção sme qua non" ão ' geralmente aceito e pelo contrario 
ent~o darm O meu voto; '.;las emqllanto não ~em ~ncontrado resiste~ei~ nas povoacõe~ 
fõr ISt.O demonstrado, nao posso concorrer thol' eas o 

para a adopção dessa idéa. ca ~ I . . . 
O SR. AIlRANCHES :-Todos 'os meios em- h porque tem encontrado reslstenCla nas 

pregados até hoje têm sido inefficazes. regiões, ~atholi.cas ? Porque devassa o seio 
O SR. BENEVIDES :-Não se tem empl'ega- da famlha, mUltas vezes destróe, acaba com 

do os indispensaveis. esses laços tão sagrados que prendem? pai 
. O SR. AURANCI-IES :-E a prova é que a ao filho ; a~aea, emfim, todo o sacrarlO (lo 
Instrucção publiCá tem retrogradado. lar domestIco! _ . , 

O SI<. BENEVIDES :-A causa é outra; é o O SR. R.. ALVES :-Nao apOIado; da força 
nepotismo que estraga este paiz, c dignidade ~ familia. . 

O SR. SCIPIÃO :-E' o patronato. O SR. P. I\DUARDO :-E, depOIS não se de-
O SR. P. EDUARDO :-0 nobl'e relator da monstrou de modo convllleente que só e só 

commisslio. que discutiu com toda a profi- o ensino obrigatorio é que instrue. ;;e a Eu
cieneia a mate ria em discussão, deixa-se le- ropa, se a Amerlea aehão-se em um eleva
vaI' por ess'lS aspirações generosas da huma- do grão de instrueção e de. illustração, ou
nidade, que fazem mesmo o dormente da llU- trns causas geraes e espeClaes têm eoncor
manid~de ; que são essas verdades grandes, rido para essa vantagem.; . 
essas ldéas elevadas, nobres e altamente O SR. A BRANCHES :-Não e só; mas e uma 
humanitadas, que, á semelhança dessas al- das causas principaes. . 
mas, que piedosas crenças nos I'epresentáo O SR., P'. EDUARpO :-Vêde que um facto 
como elTantes ao redor das moradas celes- caracterIstJco e mfehzmente para nós o maIS 
tes, ainda incqgnitas ou entre"ista~, mas in- import"pte, é que entre as. nações d~ raça 
certas, tluctuão em regIões um pouc,O nebu- Scl~VO!llca,. os homens, maIs IndustrIOSO~, 
10,sas das descobertas, até que a mao do ge- ma!s mte.lhgentes, .mals I.abol'l.osos, maIs 
llJo as' "enha arrancar e as transporte no actlvos. tem progredIdo maIs na mstrucção ; 
mundo dos phenomenos para fazel-as luzir entretanto que, entre as nações de raça la-
do seu divino clarão! tina, o inverso tem lugar. 

O SR. VALLADÃO'-Está bonito! I OSR. BENEVIDEs:-Na Turquia e na Hespá-
O SR. ABRAl\CIIES :-Poetico!· nha ha ensino Ilj;l1'igatorio, e vejão o atrazo 

. O SR. P. EDUARDO :-Quando, pois, a vos- em que estão as massas populares! 
Sft opiniao tornar-se facto. verdade Ou bem, O SR. P. EDUARDO'~Jã sevê que o ensi
antes quando a idéa theoriea, a opinião pas- no obrigatorio não tem esse eft'eito magicQ 
8ar nO$ factos, quando ella fór verificada co~ que dizem. 
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o SR, ABRANCHES :-Faca idéa 3e não hou- constitucional representativo será ampla-' 
ve.se ensino obrigatorio!' .' mente reconhecido, será aCf!tado, será res-

O sR.B$~ÍlvID$S '-Na Italh, existe o en- peitado, quando o povo tiver o conhecimento 
siM ob.rigatorio; mas vcjão o est.ado Llo po- de seus direitos e deveres, e do valor in
vo napolihmo! . trinseco desta f6rma de governo, em qúe se 

O sn, P. EDUARDO :-Mas, dis"e o nobl'e alliá perfeitamente o homem individual com 
deputado relator da com missão, se " Fran- I o social, o poder com" liberdade, o direito 
tn,.que é a nação que e!tá na vang'ual'da da com o devei', o principio da ordem com oda 
civilisação, e que, quando não pódotrillmi' liberdade, emfim. o principio monarchico 
pOi' si ft senda dllsgrandes idéas, segue a com o democrat.ico! porque esta terra é o 
eorrentc mngnetica; se a Fl'ança resiste, diz pfliz de aspiracões demOCl'flticas. limitadas 
o nobro deputado, é porque sua situação é pela ol'dem e tr,mquillidade; todavia receio e 
critica, é pOrijllC ella tenta consolidar uma receio muito, que a excessiva centralisação, 
nova ord(\m de COURflS, e transige com a par- fi desvaírada perseguição politica, e o prose· 
te catholica, a quem rcpugna o ensino obri- litismo que faz" idéa republicana na Euro-
gatorio,... pa, nos tl'agãomais depressa do que se pen-

O ~R. llE:01EvlDES :-E' verdade. sa, apozar de não ter havido interl'Upção 
O SR. P. EncARDO :-". e recúa diante da na monarchia c soll1cão de continuidade na 

scculadsaçilo do ensino, autoridade renl, a républicfi, comoum phil-
Pois beU) ; nós, que estamos acostumados tro, lima panacéa, um remedio heroico nos 

a acompanhar a FI'ança no movimento civi- males. do povo, . 
lisador, c, se a França, onde todas as aspi- Demais, senhores. o ensino entre nÓs não 
I'a~ões generosas têm acolhimento .. , é sGmente uma instituiçlí.o, é tamhem uma 

() SR. BENEVIDES :-Que . está á testa da indnstria; e como é muito recente a lei que o 
civilisacão da raca latina,instit.nin como iudnstl'ia. ainda não temos 

Q RI<: P. EDUÁ'UDO.:~, .. ainda repelle, re- conheeirnento dos belloR effeitos que apre~ 
cún, hcpicla pemnte a adopçfio do ensino senta o ensino privado entre nós corno em 
obrig-atOl'io, que f,,"emos nós, povo de hou .. lontros paizes, principalmente a AlIema
tem, criança, embora gig-ante, mas que nin- nha. 
da não está na atHtllde. dos meios civilisado- Eu dill'o que desde que vós decretardes o 
res de que dispõem a França e todos os pai- ensino obrigatorio, para serdes coherentes; e 
zes da Europa?' . para que a instrucção seja cffieaz, isto 'é, 

De certo, senho!'es, que nós nlio podemos aproveitavel como querem os nobres de
du modo nenhum adoptar esta idén, não só putados, c não como eu disse, deveis suppri
Jlorque o Brasil não está nas condições da mil' completamente a industria privada. ,. 
Europa e da. Amel'ica, corno porque será nm O SR. RENgVIDES :--Sim, pelo rigor dos 
elemento, eomojá disse, de combustãú atira- principios. - , 
dom, graude fogueim da perseguição poli·· O Sll, P. EnlCAllDo :-., . porque do contra
tica ! Serc'l. o nb:ysmo, fi, luta, a guerra; c, rio, serão sophismndas, serão completamen
em ultima analyse, talvez cu receie que, em t.e fl'u~tl'adaR muitas das medidas e provi ... 
vez de consolidar a ordem con,titllcional re- , dencia~ imaginadas como tutelares da effi
presen: ativa, em abono de cuja fôrma de cacia do ensino e da dift'usão em maior es· 
governo o nobre deputauo inVOCOl1 ainda o eala da inst.l'llcção: porqu'e, pelo projecto, a 
ensino obl'ig-atol'io, talvez, <.ligo~ (~Ol11 o en- fiscalisacão dp conselho de instruccão, pela. 
sino oOl'igatorio"J:ós ~en~utmo:·; de pl'r,~rmcial' I imposição de mnltas pOl' faltas do;.; álumnos, 
o.descalabro da;.., lJlstlhucões". !não se estende c nem deve se estender aOH 

O SIl. ,\BllANCIIES :-N>\o apoiado, I institutos particulares, sem aniquilamento 
() \ )1' P . d'l-t' '11 . SR. . ~~nUAnDO :-, .. , Dl'que se o enSl- a In( ns rIa prlVR( fi, (O cnSlno. 

~JO obl'ig-atm'io ó uma id{!:), Hio demOC1'atica SI'. presidente~ disse ° nohre deputado que 
eorno a "pregooll o uobre relatOl' da com- a instrllcção é de interessr publico e não 
missao, nlla fayoreee a todo o gOVerllO de- privado, e que por consegllintc o Estado não 
mocratico, e l1e~se Ct'!OSO cst(L o republic~no, podia de nenhum modo deixàI' de acha.r-se 

F,' verdade que os costume.' de um povo revestido do direito de garantI' ainstrucção, 
devem estar na razão e na. altura das insti- porque n ignorancia é um mal, porque da 
tuições que ° regem. OR costumes são o I ignol'ancia na.scem Of; cl'ime~, que directa~ 
principio, a viela, o motor do machinismo mente ataciío a existencia da personalidade 
social; e, comquanto o governo constitucio- social, e por isso. diz elle : o Estailo p6de 
nal representativo. apezar de nrro haverem empl'egar aquellas medidas necessarias ten
ainda emÍl'c nós costumes proprios e espíri- denteR fi. fazer efficaz a instl'ucção, para 
to publico, seja pai'a mim um;l perfeição 80- que não tenha lug-aI\tL ignol'ancia, que é mãi 
bre o governo republicano, porque encena I dos crimes que atac1io a ey istencia do estado 
todas. as conveniencias da l'epllbli.cH. sem! social. . 
seus lIlconvenicnte8, 'Como jú foi dito por i MaS,81'. presidente, y, cxc. sabe que :1.8 

sr, ;'1~r~1" q~e nesse ponto fo.i plagiario do te, p.or excepção soh~e Íl~teresses gerae~; e, 
le. S. " eomguanto crela 'lue govel'l1o por 1880, ficando prc,ju<heaQos certos mte-
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resses geraes, como a'liberdade e proprie- um cOI'rectivo,ja srio bastantes para compel
dade, ' ~om~ r; inst.ituiçlÍ~ do poder patrio, Iir~m O povo a mand,r "e\~s filhos & escola, a 
como l!lstltUlções do JUIZ de orphàos, e da se mstnurem, porque doI! nasce o anaJpha
tutelada se vê que as Itssembléas provinriaes betismo, cousa hOITivel ! . 
não podem legislar a respeito, só opóde po ,' 1 V, exe, sabe, SI', presidente, que a riqueza 
exCepçli?:, não é só material; é muito apreCIada a nque·, 

Mas, Ja demon~trel que essa excepçr.o não za moral. e desta faz parte a eonsideracão, a 
se póele deprehender do § 2° do a,t, 10 do estima publica, e pOl' isso o homem li deseja 
net.o addlclOnaJ. ' como ente social. 

Em relação á construcção de obrr.s publi. S d" d . 
caB, l,lós podemos com eft'eito induzir o pri- r, p,'csi ,1e nte, eu ,"se que alll a n~o tI-
vt1eglO, pOl'que não ha um artigo de loi de nhamos empregado todos os meio" os maiR 
encontro a essa inâuCÇão. . . . adequados, .os mais apropriâdos em ordem a 

O sn. , BENEyrDEs:- Neste ponto, não disseminar o ensino por toda a parte; e, se 
apOIado, lIão os empl'egámos ainda por não estarem 

o. 511. P. EOUAIIOO :_ .• , no . clltretanto na orbita de nossas attribuicões, levemos ao 
conhecimento' da ),uto,ridaàe competen te, flue em . relação á .instruceão publica nós ell- I d ' 

eontramos um artigO elar"', positivo, embora para que formule 11m plano gera e IOstruc
commentado diversamente' pelo honrado re- ção publica, supprindo a,quillo que nós não 
lator da commissno; mas que não tem razão, podemos fazer . . . 
porque a Rccepção mai ,q natural, mais "'ram- Desde o dia em que o cidadão votante fór 
maticRl da pah\VrI\ gI'Rtuito _ é um f'avor aquelle que sniba ler e escrever, abl'e-sc uma 
umn libernlidaqe,que não é dispendiosa, qu~ I!'l'Ilnde brecha na ignomncia. E' um meio in
não traz onus ao cidadào, e que como bene. dir€cto, portanto, que consulta as mesmas 
/ieio poder-se-ha ou não utilig'"'-se delle, conveniencias que quel' o nobre deputado, 
porquanto, o beneficio não é ohrigntorio e ~em todavia atacar ' a liberdade do c)(\'adão ; 
nem se Impõe. desde que se decrete, por exemplo, que n!).o 

E depois, senhol'c8, 110 meu lIIodo de CIl- púdc sei' recrutado de preferenwt senão os 
tenderf não é tnnto a instruccão como" erlu- >tnalphnbctos, é olltra bl'echa que se abre na 
cacão moral de que ' carce~ " povo. ignomncin! 

() Sit. BI>NEVIOES:-Apou,do, '! Não concorrerei para que est(, idéa deen-
O SIt, P. EDUARDO :-.11. educação 11100'al ,;' sino <?bri!l'ator!o pas:e; mas, se eUa passar 

que deve ser essa medida geral, abntngendo em pnm~lm (hscussao, <;'U, como conse:va
tudo; porque, conforme o povo () bcm Ol! dor, em ~egllndn dISCURsa0 apresentare! nl
mal educado, conforme o homem r,,"ente-sc g,umasemendas, Iimitnndo-o quanto forpas-
do principio de n;oral Ou não, este principio i Rlvel. . 
vem retlectit'-se na sociedade; como cidadão, Assim fazem nquelles que, comquanJo se
como empregado publico, como uma autori-I jão oppost.os á idéa em these, uma vez deci
(lade collocad" nn cupul" soeinl, se "lIc não ditlo que eU" pllsse. procmilo limitai-a, dei
fór moralis<ldo, se não possuil' tneloR OR pl'e- , "ai-a m"i~ de conformidarle com suns opi
dwndoR ' ljuQ torojio o homem \' irtuoso, ellc I niões , 
será ,mão cidadão na sorierladr., mito juiz na O SR, BI(I'I;V lJ)ES :-0 projecto' passa, . por'
magIRtrat.ul'a. ; será un) agente P!'r.\,~j·icn,lOl· 1 que est.e anuo o ~Mwte está domina.ndo de 
nas altnR regiijC" do Estado. i combinação com 0;1" di5tricto, 

O SI!. Amu:<CHE"dá um aparte. ' Os 51tS, U, ALVF. '; E AUR.\NCIIES :-);,;:0 
O 8lt. P. EDL \llDO :-Disse o nohr" dep'l o 'I' apoiado, 

~.ado, relato!' rln. comrnisRão, que aignol'uncia I O Sr!. r. EOV.-\RDO :-Como ,'in v. ex!! .. j:;,r . 
. I.: UI~1 mal, c por ;'"1) I~O I1l0 as eonscquellcias ' president.o, cu tenho atacado a cxiRtencia do 

d:1 IgnOI':l!lCIa l'c1kc lcm-sc na sociedade, o ensino obrigatorio, tão sómente em these, 
Estado d.,ve tOlOar conhecimento, deve to- apreeialldo,j:í pclo lado da constitucionali" 
l11a~' em con:;;i~OI":-t'.'}i'i() e88C fncto. Digo eu: dnde, j:ipelo seu valorintrinseco e extrinse
",'SIm COllJO a. 1l1'l1'l'cnsa e outras institnicõcs co . . Demonstrei, segundo minhas fracas for
têm o e:oner:tivo em si mcsmü8, assim fâm-, cas, que a. cODst-ituiciio não comportava o 
bem a ignorancia tem o seu correr:tivo em si I ênsino obrittatorio, e· não comportava por
mesma.· . I que :t con~tit.n;ção impunha ao Estado a 
._Qu~es. fio!=; con~eqt1~llcir+;,;; .. da i~.tIlOl'a.nein '! II obrigação do- cn~ino primari? gratuit.o, c, 

"'ao e n falta de co n~ld erae,,,,, a falta de es- de~de qu e se estabeleCia ,,(jbl'I~"ção !le um 
lima publica, nfio <Í a dcpendencia completa I lado, "sta,'" infallivelmente ;o <lireito de ou
em que vivc ° individuo analphnbcto. Além tro Indo; e que () cnmpl'Ímcnto desta obri
de não poder A'oznt' de ee rta!-: vantngen s. ~o- gaefto devia. ser exigido por aquelies a quem 
ciaes, como o de frequenta!' ce rta ~oci'edade devia all'ectar, que eráo os lilhos familias C 
escolhida-, como DCCU));))' po~j~úe5 sochtcs -_; mais inenol'cs; ma~, que estes, achando-sc 
P?i~ -se ·os CCll'gOt hom"[ío Of.h ci<lad:lo~, . os em ciJcnm~tancia~ de nfio poderem exercer 
<: lun (Hiq~ tambem · hOI!l'áo -0;:5 cargm!., ~ Eis seus dit'eit.os, eráo seus pais, tutores ,e pa
porque eu digo que essas consequencias na- tronos, como seus legitimos representantes, 
turMA da ignorancia, j,í são por si mc~mas a q.uo,m incumbia procurar os meios faculta-

, 
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dos pela constituição; afim de que seus filhos instituidAo pelo modo por que o forfío pelft 
e protegidos fossem instruidos, constituicão o RCtO addicional, que fique a 

Mas, 8', presidente, vigorando a opinião obl'ig.ç!\ó' do lado de quem tem, que é o Es
do nobl'e relator da eommissão, n6s temos todo; e o direito da parte dos menores exer
um direito da parte dos filhos e menores, é cido pelos pais, tutores e patronos, 
outro da parte do Estado: qual destes di- O Estado não garante a emcacia da" ins
rei tos é mais direito: o direito ..to Estado, I truccllo, garante , os meios, as condições sem 
ou o direito do filho? as qúans não poderia ter lugar a instrucçllo; 

Os filhos e menores têm o direito de exi- garante a existencia de escolas, de professo" 
gir meios de instrncção ; o Estado tem o de re.; gal·tlllte mesmo, como faculta o acto 
instruil-os' ha direito contra direito. addicional. o estabelecimento de casas para a 

O SR. ABIIAliCHES :-lsso é. instruccão. 
O SR, P. EDuARno:-Como se explica isto: i Eis os meios que somos obrigados a dar, 

o filho tem direito de 'exigir instrucção; o I para que Oq cidadãos não se queixem de n6s; 
Estado tem o direito de obrigaI-o a instruir- para que n1\o digao: a assemblé .. proyincial 
3e... ' n1(o nos dá os meios pelos quaes possamos 

O SR. P. EGYDIO :-'Não acho antinomia. instruÍl'-llOs; para que mostl·emos· que at-
O SR. P. EDUARDO :-Será porque a intel- tendemos no clamor publico do povo que se 

Iigencia do nobre deputado não é acanhada quer instruir. .. . . 
como a minha. - ' O SR. ZEFERlNO :-Muito bem. 

O SR, p, F.GYDIO :-Não apoiado. O SR, p, EDUARDO :-SI', presidente, a 110ra 
O SR. p, EDU"RDO .-.. ,:porque eu, daqui se ' approxima; e por isso, como já tenho 

queria tirar, a consequencla seguinte :-que abusado em grande e~scala ~a benevo!cncia ~ 
se não se p6de dar direito contra direito, é attenção da casa (n(w al'ntados),- pl'oeurarel 
porque a cada dÍl'eito correspollde não um resumÍl' as minhas ob.ervaç6es o maiS que 
ijirelto, mas uma obrigaeão; e como seja for possivel, e, sr. presidente, como me OCO, 

certo que- a constituição impõe 'ao Estado corra um facto his torico que retraça perfei , 
de dar a instrucção primaria gratuitamen,te tamente o meu pensamento em relação ao 
a todos os menores, segue-se que da parte mais que tinha de dizer, eu fecharei o meu 
dos menores está o direito de exigÍl' a inse disclll'so com a exposição dcste facto, narr";
trucção, e da parte do Estado a obl'igação de do por um dos escriptore. famosos da antI
fornecêl-a. gllidade, descrevendo a historia da destrui-

E, alterar estas relações, é affectar interes- cão de Traja, 
ses,geraes, é transtornar as relac6esentre os • Tendo os gregos feito morrer Palamé~es, 
cidadãos e o Estado, é revolucionar ns rela: seu pai, Nauplius, para vingar,-se, espreitou 
ções da familia, tornando o chele da famili,a "occasião em que os gregos se rehra~ão por 
sem uma forç" moral nos negocios da faml- mar para a Orecia, e. sentado no Cimo de 
lia, ou antes fazendo-o representar um pa- 11m rochedo, no forte da tempestade, em 
pel secundario no seio da familia. plena noite, Naupliuo ergue um archote para 

Não é tudo, sr. presidente; v. exc. sabe servir de pharol, como se o lugar fosse um 
que o podeI' publico n!íO é pl'Ívilegio, não é porto seguro de mar para desembarque de 
monopolio de ninguem; é um encargo pu- navIOS. 
blico de que se , acha I'evestido um individuo Os gregos, enganados, attrahidos por este 
qualquer para com a sociedede; e, assim eo- pharol artificioso, vinhão por entre os COl
mo uma autoridade qualquer nllo póde di- ch6pos abalroar contra os rochedos e naufra
zer-meu direito de exercer 'tal fllllCÇ1l0, tal gavão. 
cargo, tal emprego . mas porque .o empre-I Isto se se increpasse era contra a intenção 
gado publico como empregado publico só maliciosa de Nauplius; mas, quanto aos pilo
tem neveres, não tem direitos, ê'ssim tam· tos e Os que dirigião o leme dentro dos na
bem, n6s, que somos.J'epresentantes do, E~- vias, esses não podiao ser censurados de' 
tado, não podemos dl?er: n6s temos o dlrel- seguirem, alta noite', nas trevas, em pra
to de obrigar It instrucção, porque, se o fi- cura de um pharol que parecia i~dicar um 
zes~emos, havia uma metam?rphosc cons!.i- bom porto de desembarque., . 
tu~!ona;; porque transfena~os a nossa Pois bem, senhores, os pilotos da náo da 
o~)lJgaçao 1?am os menore~, obrigação que se- provincia de S. Paulo sois vós; o archote 
ria cumpnda por seus pais, tutores e patro- acceso por mI!.o suspeita e,maliciosa, c o en
J)os,co~o seus representantes, e confiscava- sino obrigatorio; o povo da provincia re
mo~ o ,eu dIreIto. , presen!a. o povo grego. Pois bem, senhores, 

,J, onde, ach"mos a base, onde @ponto ca- repito ainda: reflecti e obrai! (Muito hem, 
pltal para fazermos esta alteração d~ ,Ol'de~ o orador e Corltl"'i1nentado 'P"r seus amigos , ) 
publica, e mes~o das relações admlDlstratl- A discussão llca adiada pela hora. ' 
vas dos admlO1strados para com.o Estado? '. , 
Não se eneon~ra em parte alguma. ,O ~R. PRESIDENTE marca a o,rdem do dia 

Portanto, digo eu 'ainda que a consequen- segumte e levauta a sessiío as 3 horas da 
cia final seja que as c~usas devem permanecer tarde. ' 
no estado em que se achi\o, e que fiquem -- ' '. 



-t'i'3 " • 

~8· Sessão ordlnarla, 
AO" 18 DE MARCO DE 1873 -" Presidencia do sr. viflario Scipião 

,SUMMARIO.-ExPEDlENTE. -Redncções,
P. receres. - ,Projecto. - I' P ~RTE DA 
ORDEM DO DIA. - Divis"s.- BQlld. de 
Sant08 aS. Viccnte.- Observações c sub
stitutivo do sr. Celidonio.-DiscUI·SOS dos 
srs. F. Alves e Benevides. -Obra,_ [ltlblI· 
ra •. -Disc",·sos dos srs. Benevides e U. Cin
t,·a.-Remocí\o de cadeiras. - 2' PARTE 
DA ORDE,(DO DIA.-Instrucção publi
ca.-Discurso do 81'.P.EfI?Jdio. 
A's 11 bora. da manhã. feita a chamada, 

.chão-se presentes 08 sr •• Scipião, Valladão, 
Bicudo. L. Alves, F. Alves, Leitão, A. Ri
bejroFilho, A branches, Celidonio. P. Eduar
no. R.Alves, L. Silvorio. U. Cintra. P. Ma
ch.~ó. Leonol, L. Ernesto. M. Furtado, 
R. Ferreira, R. Pombo, Zeferino, Corrê., 
A. e Silva, Benende. e Araujo; faltando 
sem participação o. ma'is senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a neta da antece

dente. 
O SR.l' SECRETARIO dá conta do se

guinte 
EXPEDIENTE 

OFFICIOS -
Um do secretario do governo, enviando as 

informações exigida. sobre o registro do 
Ariró e sobre a ponte do rio Parahyba em 
Pindamonhangaba.-;'" quem fez a requi
eição. 

Outro do mesmo, enviando as informações 
exigidas sobre a comFnnhia Soroe.bana.-
A quem fez a requisição. 

REQUERIMENTóS 
Um em que o tenente-coronel Bento J".é 

Alves Pereira e' Victor Augusto Monteiro 
Salgado, cassionarios Co pri lilegio da cstra
d. de ferro do Belém de Jundi8hy, pedem 
modificação da lei que conceGeu o meSmo 
privilegio.-A' commis.fio de fazenda. 

Outro, em que José Ignacio Bueno pede 
quo sUa f.zenda fique pertencendo ao mu· 
nlcipio do Amp",o. embora pa •• c a p,>rten
car ,ao de C.mpinas a de 8UIl' mãi, Como foi 
requerido. -A' commi.são de estatistica, 

Outro de Antonio José Baptista dc Luné, 
que pede seJ" o governo "utorisodo. com
prar 500 exemplare. do alrnanak d. pro
vincia .-A' commissão de fazenda. 

Outro de Jo.é Por/Iria de Llmn, penindo a 
retirada de um requerime:lto, em que solici
to privilegio para fazer oe.lçalDonto das 
rua. da. povoaçÕe;' da provincia por novo 

, . 
.y.tema .-Entregue-se a parte. 

REDACCÕES 
Silo approvadas 'as dás po.tllra. n, 2 d. 

\l'enha de Mogy-mirim. e n. fi de Compinll •. 
PARECERES 

fj A commíssão de iU8truc>Çno publiC8, á 
qual forilo remettido. 08 "etns do governo, 
em virtude do. quaes forão er.adas diversas 

cadeiras de primeiras letras da ambos 08 
sexos, considerando: l°, que nesta capital, 
antes dessas creaçOes. existilio já 16 cadei
ras para o sexo masculino, e 15,para o femi e 
nino; considerando, 2°, que 08 cofres da 
provincia mal comportA0 .sdespez". que se 
fazem com 6. escola. absolutamente indis
pensflvei!õt: considernndo." 3°, que, com 88 
que existião bem distribuida. e nos lugares 
mais convenientes, se póde prover perfeita
ménte IÍs necessidades <lo ensino na capital, 
é de pbTecer que .e approve. das creaçõe. 
feitãs para esta capital. a cadeIra do sexo 
mllscu:ino do bairro do P'ary, visto que so
bre esta-forão apresentado., pelo inspector 
geral da in8trucção publica, diversos docu
mentos, que comprovlio a frequencis de maill 
de 35 alumnos.· , , 

Considerando, finalmente. a commisslo 
que as creaçOso de'outras cadeiras," qué 8e 
referem os ditos aetoo do governo, siio rela
tivaa a bairros de diversos municipios, é do 
parecer que sejão approvadas, desde que te
nhão o numero legal de alumnolt frequen-
tes. , ' 

Sala das commissões, 18 de Março de 
1873. - Padre Bic!ulo. - R. Alves, - R. 
Pombo." 

PORtO em discussão, é approvado. 
i\f« Foi presente á. commi,".!!es reunidas 
de constituiç~o e justiça, fazend .. e obras 
publica •. li pettção do bacharel Alfredo Sil
veira da Motta. em que solicita a assembléa 
privilegio por 50 annos. para construir um .. 
estrada àe ferro de bitola estreita. da cidade 
de S. João do Rio-Claro á villa de S. ChIOS 
do Pinhal, acompanhando em sua direcç60, 
em maxima parte, O traçado da estrada..com
mum 8ctllal, medindo approximad.mentea 
extensão de nove leguas, sem 00"0 algum 
para ~s cofres da provinci., obrigando-se' o 
peticionario a começar os trabalhos no pra
zo que acordar com o governo da proviDci~, 
e a construir a 8stI'TIda segundo os precsl
tos da arte, e segundo a8 instrucções do 
governo, que forem especificadas DO con
trato. 

Considerando as commissões que a es,
trada, que pretende construir o peti~i~na: 
rio, terá de percorrer uma zona de ferhllssl
ma producção agricola e gunàe futuro eco
nomico; conSIderando maio que o peticio
naria não pe<te garantia de juros por parte 
da provincia, nem outra qualquer subven
ção ou auxilio, são de parecer que 8 estrada 
é utilíssima; que a sua con.trucção não 
onera a provincia, e, portanto que pó de ser 
concedido o privilegio pedido. 

Neste sentido oft'erecem o seguinte pro
jecto 

N.IO! 
Art. Lo E' concedido, ao b,charel AI. 

fredo Silveira da Motta. privilegio por 50 
anno •• para construir uma estrlÍd~ de ferro 
de bitola estreita. da cidade de S. Jolio do 
Rio-Clnro á villa de S. Carles do Pinhal. 
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Art. 2." As obras de cODstrncção lerão Art. 3.· Caducará o privilegio se oilQ fo· 
começadas no prazo maximo de dou. an008. rem 8S obras iniciadas 00 prazo de dous 

Art. 3.· Caducará o privilegio se •• obras annos da data do contrato que celebrar o 
não forem começadas no prazo marcado oe- conces.ionario cem o .'residente d" provin
gundo o art. 2·, ou "e depois de começada. cia. ou se, depois de inici.1d.@, forem inter
lorem interrompidas por mais de seis me- rompid .. por mais de {) meze •. Revoga0'" 
zes. ' •• rli"posiçõe~ em c~n trario. -Paulo Egydio. 

Art. 4," O concessionario nào poderá, -Ferreira Alus,. 
transferir a terceiro eRte privilegio. 'A imprimir para entrar na ordem ,los tra-

Art. 5." Revog.dll. as dispo.ições em b.lhos. ' 
contrario.-P. Egydio.-Corrêa.-F.Alves. N. 107 
-P.Machado.)), «A '" .. embléa legisllltiva provincial de 

A imprimir rara entrar na ordem dostra- S. Paulo decreta: 
balhos. Artigo unico. Fica creada uma 3' cadeira 

« A commissão de constituição' e jus,tiça, do sexo masculino em Mogy das Crlizes. 
tendo presente o requerimento do bacharel Paço o ... "sembJé., 18 de Marco de 1873. 
Antonio Pereira Pinto, em que peJe privi- -Ferreira Alves.» -
legio pelo prazo de 50 annos, para construir E' julgado objecto de deliberaçfio, e vRi a 
uma estrada de ferro de bitola estreIta, que. imprimir paro entrar Da ordem dos tra
partindo da villa d6 Xiriric •• vá terminar balho •. 
A raiz ~t..cidade de Castro da p,rovincia do, I' PARTE DA OIWE.I DO DIA 
Parana. e de parecer que pode ser ('oncedl-! ' 
do o privilegio solicitado, com • clausula I ' , DIVIS .... S , 
de intransmissibilidade . e para i •• ., oifere- São approvadas ... emenda. ofi'erecldas em 
cs o seguiDte projecto ' 13' dlscussao ao projecto n. 20, que trata de 

N. 10" divisas entre Atibaia, Brag~nç" e Campo 
«Art. 1.. E'conc~dido, ao bachorel A'nto- Largo. 

nio Pereira Pinto, o privilegio por 50 "unos BONDS DE SANTOS ..... Xo VICENTE 
para 'construir uma estrada de ferro, que, Entra em 3' discussão o projecto D. 44. 
partiDdo da villa de XiriricH, vá terminar que eOllcade privilegio a Jacob Emmerick e 
nas divi.as desta provincia á cidade de C.s- Henrique' Ablas, para eRtab.lecerem lima 
tro, provincia do Paraná. linho de bonds sobre trilhos de ferru,de San-

Art. 2.' O conces.ioDario não poderá tOA' S, Vicente. ' 
transferir": terceiro este privilegio. O SI'. C.~lidoflio :-Sr. presidente. pe-

Art. 3.· Caducarn o privilegio 86 Dão 1'0- dindo a palavra 80bre, O presente prejectô. 
rem iniciadas as obras no prazo de dous on- não ti meu 'fim oppór-me á. .ua idéa CApital; 
nos, da data do contrato que celebrnr o eon- pelo contrario. sou muito propenAo " votar 
ceasioDario com o governo da provinci., 011 i por clIa a"Rim como por todas .s obra. de 
se depois de iniciadas forem interrompida"' igual naturez~. Mas. C1mo entendo que aci
por mais de sei. mezes.-P .E!!ydio, -F.Ai- mo do interesso partictll ... eslá o interesse 
'/)(s'., ,puhlico. que eIU primeiro lug~r deve ser 

A imprimir para eDtrar na ordeal .ioo tra- considerado, nào posso dar me"" voto ao 
balhos. ' projecto oft'ereeido pela commiosiio de con.-

c A commisBão de çonstituição e ju.tiç~, tituição e justiça t.1 qual elle 8e acha, ist·) 
tendo presente o requerimento do commen· é, concedendo privilegio exclusivo n08 sr •• 
dâdorJoaquimFdrnand.sCantinho. em que Jacob Emmerick e Henrique AblaB, porque 
pede privilegio pelo prazo de 90 annos. para se o municipio de Santos tom de aufenr 
construir uma ".trada de ferro economica, grande beneficio com este melhoramento, 
que, partindo da povoaçi\o denominada sendo o privilegio dado desde já aos peti
Sete-Bartas, ou de outro lllgar que mais cionrrios, muito maior poderá auferir oe fôr 
convenha, vá terminar na cidade de !tapeti· autorisado " g.)verno 8 concedel·o a quem 
ninga, é de parecer que póde ser concedido mais vantagens oflerecer, .e se 8brir a con' 
o privilegio solicitado, com a clausul" de currencia. Ist,o (, incontestavel. 

, intran.missibilidade; e para isso olferece o i Este principIO tem oillo por muit"" vez"" 
segninte ' I justificado pela pratiCA, ... presidente, e 

PROJECTO N. 106 com feliz res"ltado. E' ••• im que aindA 
«Art. 1.- E' concedido. ao commend.dor 1 o anno pasRlldo, .PPll.recendú neRla eRsa um 

Joaquim Fern~ndes C,mtinho, privilegio por requerill)ento solicitando p~ivilegio para a 
90 annos. para construir uma estrnda de illuminnç;lO de CampiMs_.. ' 
fdrro de systema economico, Que. partlDdo O SII. F. ALVES :-PBfa Arêa. fOlco'ncc-
da povoaçào denominada Sete-Barro., ou de dido pri~llpgio a individuos ... 
outro lugar qUll mais convenha. vá ter· O SR. CELlDONIO :-V. exc. está enga-
minar n. cidade de Itapetininga. nado. 

Art. 2.· O conces.ionario não podtrs O SR. F. Ar.VEs:-E o proprioDobre de-
trAnsferir li terceiro e.te privilegio. putado tem-se empenhado com a commiss§o, 
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para dar parecer favornel a pedidos dOe bléa autori80U o governo da provincia a cpu
privilegias a paíticülares.tralar, com quem melhores condições oft'ere-

O SR. PRESiDENTE :-Attençiio. cssse, a eonstrucçiio de uma estrada de ferro 
O SR. CELIDONIO :-Se o nobre deputado de Càmpin&s ao Rio-Claro. 

fOr capaz. declare Dor quem e a quem pedi. Nós todos sabemos das propostas que se 
O SR. F. ALVES :~A mim. tem apresentado: umas pedi"ndo garantia 
O SR. CELIDONIO :-Está muito enganado; de juros: outra. sem ella: e outra. oft'ere

.ó pedi ao nobre deputado, como membro cendo ainda 400:0008 para beneficio da 
da cOD)miss!io de constituição e ju'tiça, instrucção publica da. provincia. 
que déose parecer, porém não pedi Que fosse Eu, portanto, que 3sbima do interesse 
Deste ou DaqueUe 8t,"~ido; que o dásse corno parlicularvejo o interesse publico, e que de
entendesse; tenlÍo o tenente·coronel Josésejo .obretudo o interesse da pwvincia da 
Silv~rio requerido privilegio o anllo pas- S. Paulo, não posso votar por um privlie
sado 'para ilIurninar as cidades do norte, e gio concedido a um individuo. _ 

- tendo a assdmbléa deliberado que se ouvis- Assim, vou mllndar á mesa uln substitu-
se as climara. respectivas, e respondenrlo tivo, para que o privilegio seja concedido a 
a.ftlrmativamente, Arêaseoutras, foi a razão quem melhores vantagens offereça. 
pur que pedi ao nobre deputado que dósse O SR. F. ALVES:- A casa será cohe-
soluçila a esse requerimento_ rente. 

-O sR. BENEVIDES :-E o nobre deputado O SR. CELIDONIO :-A casa sera coberente,_ 
podia pedir á vista da facilidade desta votondo contra; mas eu tambem sou cohe
ca8a: é um dos caracteres mais honestos da rente, votando contra o parecer e oft'erecen· 
assembléa. - do o substitutivo: a casa está no seu direito 

O SR. Cl!LlDONIO :-Já que o nobre depu- de rejeitol-o : mas eu tambem o estou de 
tado rallou em Arêas, dovo declarar por 3' oll'erecel-o. -
ou 4' vez, que o projecto queofl'ereci o anno Não penso, corno alguns dos meu" llODra
passado, relativo ao ramal de Arê.s a Re- dos collega., que a assembléa não póJe con
zende, não foi no sentido de ser dado a par- ceder privIleglOs a certos e determinados 
ticulares. e sim á companh-ia que se orga- individuas: entendo que o póde fazer, desde 
Disasse, e isso é foei! <W- veridcar-se pelos que tem a faculdade de conceder privilegias; 
ánnaes, e nesse sentido foi votado. quem póde o mais, póde o menOR; porém 

Quanto á ill~minação das cidades do n.or- entendo que nunca deverá fazel-o: reconhe
te, unicamente pedi á commissão que désss cid. 8 utilidade e Decessidade de 11m me
parecer; não declarei em que sentido: no sen- ,lhoramento, autoriae a a.sembléa o presi
tido que entendesse, pois que de.sjava e de- dente a conteder o privilegio a Quem esti
sejo que haja illuminaçlio na cidade de Arê"s, ver mais nas condições de obtel-o, depois de 

_ visto como acamara municipal entende que aberta a concurrsncill e veritlcadas todas as 
é ella vantajosa. proposta.. .. 

Portanto, parece-me que não póde ser (I SR. L. SILVERIO: -Apoiado, muito bem_ 
eensurado, criticado O meu proce~irnento. O SR. F. ALVES :-0 interesse particular 

Continuando, direi: tendo sido apresen- não poderá imperar no animo do governo 1 
tado o ;,nno passado um requerimento as O flR. CELIOONIO :-0 governo não poderá 
eignado por algumas pessoas, pedindo á ao- ser tão facil •. , 
eemblé. provincial -privilegio parti .. ilIu- O SR. F. ALVES :-Nós somos 36 depu-
minaçlio da cidade de Campinas; ft assem- tados. 
bléa, considerando muito bem a importan- O SR. CELIOONIO:- ... sm acei~ar proposta .. 
cia deste pedido, não concedeu o privilegio menos vantajosas, desprezando a~- demais 
directamente aos peticionarias, porém o go- vantagens desde que se apresentem diversas 
verno autorisou a concedel-o a quem mais propostas que sejãopublic.das; escolberá 
vantagens ofl'precesse. . por certo aquella que mais Vl\lltajo.a fôr 

Sabev. exc. o que Ilconteceu? Foi que os aos interesses da provinciA: não aceit-,rá a 
peticionarias ficarão á margem... que oft'ereça menes vantagens, huendo ou-

-O SR. L. SILVERlO :-E' exacto. tras superiores; pofque tem a imprensa e o 
O SR. CELIDONIO:--Muitas propostas e algu- publico a examinar 08 seus actos, devendo-se 

mas mai.vantajosas, se apresentárão,e den- presumir que seja elle honesto e que deseje 
Ire ellas foi preferida uma que a Clmara o interesse da provincia Que adDlinistra. 
municipal entendeu ser a que melhor satis· V. exe. sabe que nos dous mezes em que 
faria e conVinha ao interesse publico. fUDccion. esta assembléft, niloé possivel que 

Já vê v. Il,)tc. e a casa, Que não é indiffe- negoeios desta ordom cheguem ao conheci
rente, que nlio é sem importancia eela clau, mento de todos, para que aqui se apresen
sula que a casa tem desprezado. tas.em com sua8' propostas, concorrendo 

Ha um outro caso que vem ainda jnstill- com os que pedem privilegias. 
cu o substitutivo que tenhb a honra de O SR. F. ALvEs:-Sobrea canalisacão 
olferecer, é referente ã estrada de ferro de de aguas tem apparecido mais de trinta pro-
Campinas ã cidade-do RiocClaro. _ postas.-

V. exc, como a casa sabem, que a assem- O SR. CELIDONIO :--E~sa questão é de 4 
• 



-276-

annos, tem sido muito demorada. e por 'essa ha de vir aqui ensinar os principios constj
razã,o tem ,chegado ao conhecimento de muita tucionaes. . 
gente; mas a respeito deste privilegio não O SR. F. ALVES :-... pela verdadeira con-
poderá haver concurrencia" porque não .só sagração de preceito constitucional •.• 
não terão conhecimento de que trata-se deste O SR. BENEVIDES E OUTROS SRS. DEP,UTA-
melhoramento,. como não terão tempo de. DOS (com força) :-Não apoiado. 
examinar a obra para offerecerem as suas, O SR. PUESIDENTE :_Peco aos nobres de
propostas. e nem a aSBembléa provincial po- putados que deixem continuar o orador; a 
dérla abril-as: esta attribuição pertence ao discussão não póde .marchar por este modo. 
presidente da provincill, ao poder executivo. O SR. F. ALVES :-A casa, sr. )?residente, 

Portanto, sr. presidente, não posso votar assistiu a essa calorosa e longa discussão, e 
pelo parecer da' com missão tal qual está, por- ficou convencida de q ue a~ assembléas pro~ 
que entendo que a população da cidade de vineiaes têm a faculdade incontestavel de 
Santos, qu.e a provinciatoda póde ser offen- conceder privilegios, como corollario inevi
dida em seus interesses, pois <J.ue propostas tavel do art. 10 ~ 8' do acto addicional, ex
mais vantajosas podem ser alUda apresn- plicado pelo aviso n. 8 de 7 de ,Taneiro 
tadas. . de 1860. . 
, Vou, portanto, como disse, sujeitar á de- O SR. CELIDONIO :-E eu sou dessa opi-
liberação desta assembléa um substitutivo, nião talubem. 
1l.utori~ando o governo a conceder privilegio O SR. F. ALVES :-As assembléas pro
a quem melhores condições offereça para a vinciaes podem conceder privilegios sobre 
realização deste melhoramento. objectos de sua exclusiva competencia legis-

O SR. BENEVIDES :-Muito bem. lativa, como ~obre obras publicas, estrada~ e 
'E' apoiado e entra conjunctamente,em dis- navegacão no interior da respectiva provincia, 

cussão o seguinte ' quando" taes obras não affectem a adminis-
SUBSTITUTIVO tração geral do Estado. Só não podem, con

ceder privilegios sobre objectos que são da., 
«Fica o governo autorisado a conceder competencia dos poderes geraes. 

privilegio á pessoa ou companhia que mais Os nobres deputados ainda hontem sus
vantagens offerecer. O mais como no pro- tentárão aqui a disposição do regimento, que 
jecto.- Cel,ido7tio. » . ' , . diz que as votações nas questões de interesse 

O SI". Ferreira "Ives: - Sr. prcsi- privado devem ser votadas por escrutinio 
dente, eu sou de opinião que, aventada uma secreto, porque sem duvida considerárão que 
,calorosa discussão por mais de uma vez no se nas assembléas provinciaes trata-se przmo 
seio desta assembléa,sobre uma opinião con- loco de interesse publico, tambem se trata 
trovertida, quando a casa por mais de uma vez de questões de interesse privado ... 
tem consagrado um principio em contrario O SR. BENEVIDES :-Aqui não se trata de 
ao que acaba de sustentar o nobre deputado, interesse privado. 
julgo que os nobres deputados, na sustenta- O SR. 11. ALVES:- As aposentadorias e 
cão desta opinião, formando uma minoria licenças com vencimentos, relevações de 
fraca, devião respeitar mais ou menos a de- multa e outros nego cios desta ordem, não são 
'cisão por mais de uma vez consagmda... de interesse privado? Tanto o regimento com·, 

O SR. ABRANCHES (com forçaJ.:-Quer que prehendeu o espirito do acto addicional, de 
nos curvemos aqui á força do numero? I que se pódetratar de interesse privado, que 

O SR. BENEVIDES (com força):- Opinião estab~leceu em suas disposições a votação 
.derrotada pelo numero, combatida pela razã6 I por escrutinio secreto para estes casos. 
. (Ha muitos apartes.) . Honterrl, se a casa rejeitou a votação se-

O SR .. PRESIDENTE :-Attencão I ereta, foi porque considerou que na votação 
O SR. F'. ALVES:- ..• vir-se todos os dias de privilegio para obras publicas, embora. 

Tcproduzir nesta casa a apresentação de sub- dados a individuos, não se attendia, primo
stltutivos, consagrando uma opinião por mais loco, a personalidades; mas ao interesse pu
de uma vez derrotada, importa uma provo- blico que possa provir de taes melhoramen-

. ca\(ão de minoria eaprichosa. tos materiaes. 
O SR. CELlDONIO :-Que importa isso? O SR. AnRANCHES :-Por isso mesmo. seja 
O SR. BENEVIDES :-Derrotada por um s6, com quem melhores condicões offerecer. 

combatida por muitos,. () SR. F. ALVES :-Sr. presidente, conee-
O SR, PRESIDENTE :-'-Attencão I' dendo privilegios, nós, legisladores da as-
O SR: F. ALVIlS :-Não foi"derrotada só- sernbléa provincial, não matamos a lei da 

mente pelo numero, foi derrotada por arg~" . concurrencia; todos, podem concorrer á as
mentos irrespondiveis, por argumentos VI~ sembléa, faz.endo, seus pedid,os sobre ame,sma 
gorosos. . . obra; não evitamos a lei da concurrencia, e'llão 

O SR. AnRANCHES :-V. exc. llunca apre- evitando,comtuQ.o" temos a Hberdade de: es-
sentou um argumento. sério. . colher entre as differentes pr~postas a 'mais 

O SR. F, ALVES :-... foi victoriosamente oonsentanea com o interesse publico; assim 
-esclarecida pela doutrina constitucional... como temos. o direitIJ de preferir aqnellesin

OSR,. AURANCHES:-Não é v. exc. que nos dividuos que, pOr sua capacidade moral, por 
• 
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seus capitaes, .por sua influencia politica e 
posição social, .promettem uma boa execucão 
a01l melhoramentos; os nobres deputados 
sustentão opiJíião contraria, isto é, quercm 
cercear as nossas attribuições. 

Os nobres deputados querem arrancar at
tribuiçõcs nOSSRS para i1ál-as ao govcrn~. 
Porveutura o governo não abusa, o proprlO 
nobre deputado residente nesta capital não 
se levanta constantemente nesta casa pal'a 
prolligar ar.tos que julga abu.ivos com
mettiilos pelo governo 1 Onde mais possi
bilidade de errar, da parte de um individuo 
ou de 36 '! 

O SR. BENEVIDES o-Uns legislão, outros 
executão. 

UMA voz :-Haja vista para a estrada de 
Campinas ao Rio-Claro. 

O SR. F. ALVES:-Assim como o governo 
tem a ilIus tl'acão ' e necessaria capacidade 
para escolher, de entre as propostas, aquella 
que fôr mais yantajosa; assim nós, deputa
dos provinciItes, com maior força dc razão, 
devemos têl-a. . 

Os nobres deputados já têm por mais de 
\lma vez manifestado sua opinião, negando 
á assenibléa provincial a faculdade de conce
der privilegios a certos e determinados in
dividuos; no entretanto, autorisão o gover-
no a fazêl-o I ' . 

Nilo podemos autoriaal' ao govemo aquillo 
que' não podemos fazer. • 

Quem autorisa colloca-se em posição RU
perior ao autorisado. Qual é a nossa supe
rioridade em relação !lo governo:1 E' que nós 
podemos fazer, por ISSO nu tonsamos .o go
verno a fazer. Isto é claro como a luz 
do dia. 

O SR. CI<LlDONJO :-Mas podemos chamar 
concurrentes pal'a fazer uma estrada? E' um 
absurdo . 

O SR . . F. ALVES o-Sr. presidente; tendo 
Jacob Emmerick e HenrIque Ablas requerido 
a esta assembléa privilegio para estauelecc
rem uma linha de bonds por trilhos de ferro, 
da cidade de . Rantos á villa de S. Vicente, 
esse requerimento foi aft'ccto oi commissão de 
constituição c justiça. 

Qual era o dever da commissão? Estudar a 
questão sob o ponto de vista constitucional, 
e sobre o ponto de vista de oft'ensa de direi-
tos. Foi j Ilstamente o que fez. . 

A commisaão, estudando a questão sob 
a primeim face, considerou como constitu
cional a concessão do pl'ivilegio a estes indi
viduos, hem convicta de que sua opinião é 
baseada nos principios constitucionnea. A 
commissão estudou ainda a questão relativa 
á oft'ensa de direitos, visto que havia uma 
reclamação da camara de Santos contra esta 
empresa projectada. . 

Rgta nuestão, que deu motivo á apresenta
cão do protesto da camara de Santos, foi 
aiscutida por ambas as camaras que forão 
ouvidas. 

Igualmente foi ouvido o ilIus trado ar. dr. 

• 

procurador fiscal,que,examirran'lo o contrato, 
annexo por certidão á petiçilo dos requeren
tes, opinou que do estabelecimento de uma 
linha de bonds entre Santos e S. Vicente ne
nhuma oft'en~a poderia resultar aos dire!tós 
da companhIa de melhoramentos materlMS 
dnquella cidade. 

VOZES: - Ninguem contestou isso. 
O SR. F. ALVES: - Eu não, tomei a palavra 

sómente par;l combater os nobres deputados, 
'foi tam bem para esclarecçr a casa. Estou 
mostrando que a com missão, como sempre, 
estudou a 9,uestão por todas as faces; pelo
lado constttuclOnal e pelo lado de oifensa a 
direitos. . . 

A reclamação da companhin de melhora
mentos materiaes da cidade de Santos não 
é razoayel, visto 9,ue no privilegio concedi(fo 
a Domingos Moutlllho e de que hoje é ces
sionaria aquella compan hin, se determinou os 
pontos da respectiva linlrn-da estacão da 
es trada de ferro até a alfandega. • 

Os privilegios, sr. p"esidente, como medi
das cxcepcionaes, devem Sér êntendidos no 
sentido mais restricto. Tem-se entendido que 
o privilegIO para linhas de bon,zs sómente 
mata a concurrencia das linhas parallelas, 
mas não daquellas que vão para pontos e di
reccões differentes, emboracOl'tando a linha 

• já estabelecida. 
Aventada est.a questào na corte cntre duas 

companhias de bands , difl'ereutes advogados 
formulárão seus pareceres opinando sempre: 
que os priviiegios devem scr entendidos em 
sentido mais restricto, porque; como l~is 
excepcionaes, devem ser entendidos de modo 
mais rigoroso, e nunca devem tel' uma in
terpretação extensiva e favoraveL 

Assim, esta empresa, tendo por ' fim ligar 
o municipio de Santos ao de S. Vicente, de 
modo ncnhum oifende a linha já existe!lte, 
que tem direcção difl'erentc, qual a de hga~ 
a estaeão ,h estrada de ferro {, alfandega. • 

Neste sentido, . como disse, . opinou O ar. 
dI'. procurador fiscal. . 

Estí1 questão póde ser administrativamente 
decidida na occasião em que a empresa de 
que se trata sujeitar préviamente á appro
v.acão do governo, com quem deve fazer o 
coiitrato, o plano da obra c planta da linha; 
mas a commissão já teve a prudencia de sal
var os direitos do privilegio concedido a Do
mingos Moutinho, hoj e p,:opricdade da com
panhia de melhoramentos materiaes. 

V. exc. mesmo, sr. presidente, já teve oc
casião de dizer á casa que o advogado desta 
companhia, o illustrado sr. dr. MagRlhães 
G:astro, não mais impugnaria ~sta conCéssão 
de privilegio, uma vez que houvesse a· clau
sula a que me referi, clausula que a com:mis
sito já liavia consignado ailtes da deelai'açlio 
de v. exc.; e, posteriormente, paTapre'Venit· 
duvidas, tomou a disposição m~is ."p· .. essa, 
oft'erecendo uma emenda, salvando os direi
tos da companhia de melhoramentos' mat-e-, 



-278-

riaes , cessiónaria do privilell'io concedido a 
Domingos Moutinho. 

.Sr. presidente, a cómmissão estudou, e 
bem se informou dos individuos que reque
rêrão este privilegio. A família do sr. Jacob 
Emmerick e Henrique Ablas, em Santos, é 
digna de toda a consideração e respeito, ~ 
uma familia muito industriosa e trabalhadora. 
A empresa de bonds entre Santos e S. Vicente 
não pOde ser levada a elfeito por nenhum ou
tro individuo que não estes. Vou explicar á 
casa qual a razão em quc me fundo para dizel' 
que nllo pOde haver outros individuos · que 
levem ávante esta empresa. . 

O SR. CELIDONIO : - Ha de ser difRci\. 
O SR. F. ALVES: - E' umlt familia que se 

compõe de dilferentes membros, todos muito 
,industriosos ... 

O SR. CELIDONIO : - H~ outras familill8 em 
Santos tambem importantes . 

O 5n. F. ALVES: - E' a unicR familia muito 
indus triosa. 

O SR. CEUDONIO : - A unica, não. 
O sn. F. ALVES : - Um dos membros dessa 

familia sabe perfeitamente assent.ar os tri
lhos; outro sabe e pódc fabricar os bands ; a 
familia possue capitaes ... 

O SI<. CELlDONI O: - P6de haver outras nas 
mesmas condicões, 

O SR. F. ALVES: _ .... que podem ser em
pregados no movimento · de terra, c outras 
obras de arte, independente de organisação 
de. companhia, se o quizcrem. 

Onde, pois, os nobres deputados hão de en
contrar outros individuos que oifereção me
lhores condições; que, possuindo capitaes, 
têm a capacidade technica e profissional ~ 

Vêm os nobres deputados que na com
missão impera muito o estudo das qualida
des dos individuos que requerem privilegio. 
Estes podem, independente de encorporação 
ele companhia, realizar a obra. 

Vêm os nobres deputados que é es ta uma 
empresa digna de toda a consideração . . Ella 
não exige onus da provincia, e, além disso, 
fica sujeita a disposições muito garantido
ras, como a caducidade do privilegio se 
dentro do prazo de ·dous annos, contados 
da data do privilegio, não forem encetad"s 
as obras,. ou se, uma vez começadas, forem 
interrompidas por mais de seIS mezes; e., 
finalmente, traz a clausula da intransmis
sibilidade do privilegio, aceita pelos proprios 
requerentes. . 

Isto posto, senhores , não é de presumir 
que appareção ontros individuos nas condi
ções destes para levarem a obra a etreito. 

O ·SR. CELIDONIO: - Pois ·será esta familia 
a preferida pelo governo. 

. O sn. F. ALVES: _ Porveritul'a não foi este 
projecto offerecido ha muito tempo? Por
ventura, a com missão, opinando pela con
c~ssi\o deste privilegio, obsta á concurl'en
ela ,obs~a a que appareção outros individuos 
que csteJão nessas condições? 

• 

. 
Mas de certo que não appareceráõ outros 

que o~er~ção melh~res vantagens, porqUe 
estes mdIVIduos, alem da posIção de que 
gozão em Santos,ganha pelo trabalho ma
nual, pela industrla, têm os ,conhecimentos 
technicos precisos e os capitaes sufRcientes 
para realizarem a obra independente do 6S-
trangeiro. .. . ... , . 

Nôs até nos devemo~ felicitar -por coneo
der. este privilegio a estes homens, ·porque, 
assIm fazendo, concedemos tambem 11m pre
mio bem merecido ·ã industria nacional. 

O SR. CBI.lDONIO: - A.que proposito vem 
isso agora ? Ninguem contesta as condições 
em que se acha essa famma, e a ·sua impor
tancIa. 

O SR. BENEVIDES: '- E nós niio podemos 
conceder premios honorificos. . 

O SI!. F. ALVES: - Nem eu digo i~so; digo 
que a conces.são deste privilegio póde servir 
até de uma tal ou qual remuncracão a estes 
individuQs, que, pera sua capacidáde indus
t:ial, merecem toda a consideração e dis-
tIDccão. . • • 

Feliz, bem feliz o paiz que tem estl'angei
ros como os pretendentes a este privilegio, 
que aportão ás nossas plagas para trazer ' o 
trabalho e genio industl'ial; nós )oderemós 
contar com os esforços dos pretendentes a 
este priviles-io, com a capacidade ds capitaes, 
com a capacIdade industrial e technica destes 
individuos. 

O SR. CELIDONIO :-E quem constesta i8.0' 
O sn. F. ALVES :-0 nobre deputado nAo 

contestou; mas quer olTendor um direito le
gitimo da •• 8embléa conceder privilegio a 
iodividuos que o !ll;)r~eem. 

O sn. BENEVII>ES :-Eu contesto a capaci· 
dade de capitalista •. Não têm os ·capitaes 
preci"o" pnra arealizaçào da obra.. . 

O SR. SCIPIÃO :-Nilo apoiado. 
O SR. 1". ALVES :- O onbro deputado nllo 

eooheM .sses iDdividuo~. Appello para o 
oosso collega residente em 8.otoe. 

O SIto SCIPIÃO :-Têm 8 fortuna neceesaria. 
O SR. BENEVIDES :-Q'lRl ti essa fortuna? 
O SR. SC'PIÃO :-Tresentos a quatreeen-' 

to,", contl)~. 
~ SR, DIlNEVIOI!S :-Não têm . capitaee pro-

prlOS para fazerem a estrada. ' 
O 'lt. F. ALVES :~Além doscapilaes pre

.cisos para a oura, ainda elles têm a vanta
~em ooecooomisar na mno de obra, porque 
esta Sérá feita po.r ellss e seuo escravos. . 

O SR. SCIPIÃO· :-0 Ir. Jacoo ti um doa 
'. . . primeiros propnetarlO~ de Santos. . 
O SR. L. Sll.VI!RIO :-Nós nAo contestamos 

• 
18S0. ' 

O SR. CELIDONIO :-."-credito. qus estej1io 
nas condições. 

O SR. L. SILVERIO :-A nossa questlio :l(o 
ti contra os individuos, é cootra a rótma por 
que l.e quer dar o privilegio. 

O sn. F. AI. VES :-Além, sr. preeiderite, 
dd toda. e.tas vantagens que tenho referi
do, alUda estes individuos se obrigllo a con-



Bervor B estrada entre Santos e S. Vicente, O SR. BENEVIDES :..,.Então melhor é cada 
no que fi província gll~tfl tudOR 08 RnnO::!! um de nós retirar-se para. slIa casa! 
J:5001l, .ólOente mediante" isenção do. di" Se p!'evalecesse a doutrinado nobre depu-
rlelt~s municipae:-l, ~ireltos qlle nune,," P'J- tarlo pelo 3°-. distl'icto.... ; 
ú~r8~ eq~llvltler fl'es~a quantia, e, p rtl'llltn, I _O SR. L. t5~LV~~IO :-:-'f~mbr? da co.m~lS-
08\) In,telr& VItDtRgtHIl podem tirar o~ pro- ~mo de con~t.ttmçao e JustiÇa-, ebom dl1:er.:, 
pl)nente~ de~~a isencà,J cI.'!n ~emelhüntp O SR. BBNEVlDES: - ",. de que a mmo"l}t 
ob ;/{açiJo.· deve cu ,'va"-se diante do imperio da opinião 

SI'. pre~ident€', fi casa tem R~ud~tid() á 'di~- da m::lÍm'in ... 
CU"'I'8. II • tem VISto os argumentuR pró e con. O SIt. F. Ar.VES.:-Eu não rli::;~e j~~o. 
~ra~. tem vi~b que O~ arguuumt·)s apre!ó{en O su. BEN~VIDES :-.•. ,R.e O lIobre depu-
tlluO~ pur partA Ih (,OIIIrrII ... ~ilO dl"l cOfl';titlll- tado tem rnzao qurrnctQ ~fihma que os allto
çil!) .. j'l~tl.ÇI1 têm !,j,lo ~lltfici .. nte~ fllua 8n~ \ I'p'~ d~ !"q~h=-.t.itlltivo nb,l1~nO da. paci€.nci;~ dn. 
teotart·.fl) H. verdud~ de nO~)oO.a fH.culdlide de I caRa, lntnslmdo nC'::ita ldea ... 
cl)~ceder prlvilegios em geral, u a e~te ou O SR. AnH.Al\CHES: - Ql.ler~nos mÍlorda-
áqul"lIe i[),Hvlduo ; p ;rqub até é um argu- çal' ... 
Inpnto UlFl.ttHia I: 1"6 H. ~l~-.;p.mhlea tem facul. O SR. B8KEVIDES:- ..• pOl'que fi. c~~a. 
d:H!.e de coo('eder privilegio, deve Rer a »1- ,sem_prc, t.e!ll pen~"Ado de m:I(~O cont""Al'.in, 
guem; pOI"', do cI)Tlt.rfirio. d!tv~-sO u Rb811r~! ~ntao dl1'el: o p:::l.p~l d:: oppo~lça() !1e~t.:l ca~~ 
do d" poder concede,' a ni"!l!<e?n. . e nu]]o; a OppOR!CaO nao póde eXI'trr "'Im! 

Por!,,"!o.r ".', , . Ora i,to é absurdo, ~ um ,,!tentado á Iihe,'-
" .. ~' pr.Hldente, e~p~ro que a d:Hic,desta COrpOJ"RCRO; O Ry~ternl1 rerl'p~en:.. 

c"",a •. c'lhelente ('omo e, votara contra o tativoé umsy~tem'ldc pllbíir-idncle dr1:-t'·o"t 
Sllhs.tlttltlVO e R.t.;Slln Corl!IO!l"'''' c· . _ .' ( , 'r' . . ' '. .. (a on~8- dl~cu~sao c tem pOI' alma o· debate fl'anco 
gr.~r a Vtrdadelra 0['10130, legltllna e CODi-\.t:· I de todas ~s opiniõe~, e a tolerancin á::.: ex-
tuc!oo"l. I ' •. d "t 't" 

O 811 L S· L • R ,-., I ,pansoes os espll'! os que res!s em as malO-, 
" . I \ERIO;- econH.eClG8.peonu·tr!·'~~ 

mero '0 ' ".". O SR'F V .. _ .l • , : Senh(}\'es, se vós tendes a vo.s~o favor o 
. . . . Ar; E~. P ,lo n ume! 0, não '. pela! poder do numero, M luzes esplendld"s do 
~~~)ar(~· I(t;ã~: ~p~zado:.) AClln~ d~ ?P!fll::l? .d? \ direIto, da ,ju~t!9ft, rl~ moralidade; se DfHla 
. p t ú) eSta. a constltulçau polltlca i somos em mtel!l~encta; se n}lc]n somo~ ('lU 
do \.,perlo. : -' d . t' I O !o'H. B I ._ . • ,._ I r~za?; se nfl fi. somo~ .em .Jus Iça; ~e nR.f a. 

. ENF.VIDES •. ACIma .cln .op1nl8o do I ~lgnIficamos em moralidade: qual o motlvo 
Dob.re deputlf.{jo e:-;ta a constltulÇfl'J do Im-I do vosso receio '! I 
peno. 'O A S d 'd . I Sito BRANCHES:- cm UVI a. 

d ...... Luiz S Iverlo :-Sr pro-ide: te" O SH. B"NEVIDllS o-Por que I'eccinis a clii5-
e'n tnl.hll pdLlido li. pHtJ.l.vra pnra e1T~l'e~~Rr 11m I cu~~ão? POl' que quereis flI?oT'daçar-nos?! 
~ubl"ltJtut,vo ao proJActq que 88 dIscute. I O SR. ABRANCIlES ·-f'p0lado. : 
ld~nti('o, 8() qn~ f i apresentAdo pp}tj meu 1 O SR. RF.NEVIUES :-Não'me c:llo; hei de 
h, "rado . culleg-n re .. i ·le ute em Ar ê;.·.1' ; rn a~, ~ fallal' fl.. toda fi. hOl'a, fi, todo o momen to ; (com 
COmI) ~'1l~ tevH a UJe~rna idp8, e refllizol1~a. I /:,'1'ça) os nobl'C~ deputa(los; prov0quem o. f':S
D.ada m~l~ tenho qt1p. Hcrp.8c"'nt~t; hndt"'n- 1 candnlo da rolha, eneel'l'e!n as discU!=l.8ÕeS ; 
no· me B pP ti A~ fl d f·ch ra r quI:.' Vo to pn r d 1:·,. j ma s eu hei de f H lla r, hei (Je g'1'Í tar, c !=lB não me 
p'lrqut'!. entendo qlle .:u~flilli gat.J.~fl:1z·Fõ<-! me· II quizerem nqui para fallar em nome do di,·ei
Ihor 0. J,nterr.)ÓI!Ow publIco. e qlle a af'somblé~ .• ,to, da opposi<fi.O, em ~10me dfl8 minh:-ls con
Com·, Ja tenho· por VGZPS su~tp,nt:t.dn nll tri-: vir.cões mandem· buscaI' soldHdos; arrrtn
bU,na, n~,) tf:m. co.myetf!ocia ptlra cnncedf:r: qnêm-':1e dC8ta ca?cil"a, d~1 qU:-ll não Sfl~O, por
prlVdr!g'IOR Jt. ln,Íln:luos cert.o~ 6 determl ! que nflo qllel'o ~Hl!': l'epre~pnto aqlll a SON 

D8d(\8. ,bel'ania d,L provincia de ~. Paulo. 
O meu honrado collf!!!1\, sr. fi:', B.>nevi-; Feito este rpptlfo~ vou discutil' com toda 

df1P, v a. i d i ~ co tI r H: r.n li. tI' r i a pro fu n ri B men te. 1 a c)-1l ma e dpfe !'clH'!a de q llC sou efl pn Z , 
por II"'~O dt>ixll tie tornar parle no dt'h~t,~. i RI'. p:'c:':.ident?, ~~tou_ COf]V{ln('~d0, oe qllR fi. 

O SI-, .lCeu,'" ,'9 tl4">ii : - 8r. ·pl·e~ldentc,: Rs!':emhlén prnvlnrnll nao ter!) dl"f'lto de (hw 
confes~o .que a attitúrle encrgica e intolel'an- i privilep'io~ n individllOR. ?\ã0 c,mçn· ci :l flt
te da m:HorÍa me enche de um cedo favor! I" 1 tenc~o da Cfl:-:fl. rlemot'i1ndo-m·c nc::;;ta !1)Htr.r;n, 
Entl'etanto, mais pódc em mcu c:.:: pi.l'ito ,fi ~ ~nb;:e a qunl v:vias vezes h~nho eXyf~ndid.o 
fOl'ÇIl do dever. . . i minha (}pini~o. VOI1 . ~)penns dr p~l~~;Ig-fm 0 

.. ~e p"eval~ceRse. a dOlltl'Ína. d,~ T~cn. illús- i SI1.b~t.nllci:llrn~nte tramal' elr, co:\sidyl'"AÇ;'lll oS 
bado cnll"eg-a representante do ,")0 dl~tncto, a I al'g'llmpntos Inv(Jc~ldo!'; l]().1f~ lH'lu 1I1nstl'ndo 
oppo~iç?i.()..ne . .qta Cilsn. era eOllsa inutil; o pa- i onH10r qne precrcJru-rne n~ t"ilHIl"1fl, 
pAI da. minol'ill na asscmbléa nãu teda Rig-Ili-I O n()l)l'C' df'PlltrHlo,. queC'lcIo inrulenp qnc 
fiC:lçn.o n~m, n men01' irnlJort:-l!Icin! ,Se ~()l'~ I O~ Sl~~t.ent~rl.()'·p,.;:. d()~\lbSlitll~·jvo otle 'pcictn (t 
que n. m:llOl'lfl venee, Re porqllc fi. ml!}Orln. P I (':on~,dc··flçao da casa Al'ão InrUn~cqllf'ntr~,' 
sempl'e ven(:ich,plla deve cahr-se, (lU~ papel ob~e··voll qqp fl ir~é'l c"Xflra.0fl .no F;uh~titntivo 
rcp'~esentamo~ nó::; nesta c:-tsa?! era umn vPI'(hdrlra ~vltons\-\çào, tlmn fip!f'-

O SR. AllltA.'Cal<:; o-Sem duvida. ! gnção, e que, sendo uma delega~ão, havia na 
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id~1t um1t Cônt"It~i~ç1(o fundamental, ro· is'o I bOl,ds se fnrá por estlt fôrma, , , por meio de 
que It delegnçáo importavn o reconhecimento , ltvre co ncl1J'rcnciR, ou sem livre concu,'ren-
da nttribuiçiío qu'e se delegava, i CiRo etc. Di'pcnsna liv,'c concu,'renci1t, dR,ll-

O 81t. F. A LVIl'; M, um nl'"rtc . : do p,'ivilegio " 'lllem melhores cnndiçüHS 
. O su. lle:SRVrDRS ;.- Heprodllú n. fl l'g'umell- : otl'crCCCI"; eis uma. lei, eis nm ncto do domi ·· 

taçfio do nobre deputado; o honrado mcH'- i nio do )loder legis lath·o. 
bl'o contradou os uRsignatarios tIn snusti- ~ 1\áo vou 1501ong-e, se paro-me deis meus 
tutivo. Eu por ora não estou em disc ussão, collcf(ns l!e,t.e ]Jonto, porque sustento {!'Ie" 

. estou "pOnR. tmtando de provaI' flnc os ns- as,;cllIbléa ri'ovinci"l niio tem competcncia 
signntnl'Íos do pl'ojedo substitutivo nií,o po nbsolutll parn da,' privileg"ios. Não estou em 
dem ineorl'er na pécha de contradictol'io', I contradicç,io. E~tú satisfeito o nob rt depu-
i1'l'og"ndn pelo nohl'e .deplItado no scu dis- , tado'! ' , 
curso. , i O S~. F. ALVES :-E' n1aís logico. 

O nobre U«pul.ado ,Esse: o substitutivo I' O SIt. Bf:NEVIDIlS :-Os meus C(·)11p,g"n8 t"m
exam uma delegnçiio, uma flutoris,,\,ão ao bem SilO l o~icos. Eu confesso tambrm qlle 
governo: se cxnl'fl. uma delcg·nçã.o, se con- I

I
I 

fi opinião de 111eUS collegas é· mais g'eral do 
cc de uma autori<açãa, ü evidente que, não que fi minha; fi minha é qllasi que i'olada. 
se autorisnndo e nno se delegando senão!o\ opinião do'; nlCUS co11eg~s eu posso dizer 
nqnillo que se possue, no vosso substitutivo ! qu e é a opinião ge"al ne~e Impel'io, daquel
SA con!';agnt }lliá.S uma id óft.. que Vó:':'; eomba- j les que }J1'OClll';"i,ú res peitar" o:; prjncilJio.~ , 
tei~; cnn!=wguint0n1Cntr. , o VQSbO substitut-lvo i tl'al1 ~ i gi ~ldo algum:-l. (:Ol1~a com a marcha do 
encerra. uma con tl'arlicç:io com a i:~lpl1g'n:l- ~ tem po, co m ; ..... ~; nnce~sidades tIa. época ; a 
ção qtlC f~lZ no Iwojccto, Portanto , <1 \-O~~o l f)pinião(ll1e r,Il prof~-!:5so me P~l'cc(! _ rigol·osn. 
project,(), em 'ultima palav,'", imp""b, li lcgi- ! eliRntc <Im' p ·· 'neipio,. 0' nob o'ci< ,leputàrll's 
timi,!<"lc ela doutrina por nós '11<tent.ada . . que a~;:i/?narão o Rubstitutivo adupfão fi opi-

Me parÍ'ce que 0;:1" foi" reflltaç"o "pre- ni ão média, 'lue na vcrdaoie é a que cu ro
sentada pelo nobre deputado li. oJlinião c~n- pnto gemI. 
traria. , 'o Eu, portanto, nito tenho escrupulo de con-

E"te argumento não tem IFoeedenci", 1'01'- 1 fcs,ar flue a minha opinião radical é a ll1en08 
que n~o ha ' um" rlele~"ciio. Os autores dn I numorosa: mas eu tenho" velleidade de crê!' 
snb.titutivo nffirmlío que" competencia de ' que 00 pdncipios quc mc ob:'igão " n's ill1 
lCg'is!a,' sobo'o obr"~ publicas e conee,:e,' pri-I pensar são milito fortes. E' possivl'! flUO a 
vileg'ios debail:o de fÓI'ma gorai pe,·tence á i h.quez:, de !'Íllnha intelligencia (,di" apiJia-
aSRembléa pl'Ovinclnl. I dos) me leve n e,te CITO; mas estol[ nesta 

O SR. ABItANCHES:-Apoiado. ! i :wbnlavel convicc:io., ' 
O sR.RBNEVID~S ::"-Mns a conce,sào do! O nobre \leplltaçlo, depoi" de at"c~r os 

rrivilegio e e~eellc1ío ~o decreto dc utilidade i nuto"es do s ubstitutivo pelo Indo da eont,r:t
da obr" e do deel'ato dispens"n.rln na lei, >luto- i dieç,io, tl'ouxe um nl'/4'limento ad te1'?·wern. 
l'isando a cOllceRMo do privilegio; a execu-! para intlui,· nos anim o_ ft'acus. 
ção dessa Ipi é (Ji\ compc tcncia nat ur:.11 uo j O ft.r~lIrI1Cf)to (uI. tcr')'orcm, foi u ~eguintp.: 
poder executivo, po rque o privilegio tp.z~:-::e " por::.~ ' bl ll , l!tdH flu poder prJl,(.!c;, r i) governo 
n'um l'ontrnto, o· contn\Ío Ú aetu da :-tdmi-, abuso:-. NÓ porventura fu~se reve--tid ·.' de.ita 
nistl':l<]:lo, do pone" _ e'Xecutivo. })ol'hmto , os RULl)rl~:IIJ:lf1. 
a~~ignAta.rim:; do substitutivo, dize!ldo que Oi~("\ 611 .-qlH! .~~t e }ugumentl'l ô afl te,.",) .. 
o g'OV81'n0 f"c,n n contrato com quem melho- ,'erl/., porqa " 16 .10 .terr"r a mim O! (l ,siclO
re~ r.ondiçõe~ oft'el'ecer. não fftzem uma delp.- flI~t.a, qlW ter ·h() ~t". roprt-· pr- fi -gado a~ ftl , to
g~lÇã.(), não e~tão em co nt'l'adirçã.o, obr'üo rl e risHçõ g OH dt-deg'açõ~<o!; H J;ó la aterro.r tam
acôl'do com OS pl'incipius fundnrnent:les de bt>/O \1-.1 1\1lt.o rp,$; d n ~uh""t tutlV,). 
di"rito publico adminiRt"ativo bl'"silei,'o. i O , I: . I.,. SILVIlr<IO :-El' 80U injmiga das 

O Sr<. \BRA!<CHIlil :-IAto li irrc"p'lndivel. i !lplt-g"HÇÕ .... 
O SR. BE~E\ JOF.S :-I'o"to.nto, n:1o ha "on- i O SI<. BZ~aWI[)ES :-0 nobre deplltado. _er· 

tl·ftoicçãO nem n.bs urdo no pl'ojccto 8nb~ti- vjn!ir·sl~ dt!~t~ nl-gnmt"nto. de que é contrR·· 
tutivo. _ riu á :i dd~l,!a"õ St \I~HeC., quo qU1Z vnlt·r-·e 

Os' nobres deputndos autores do ]ll'ojeeto : oie um IIrglllllPnto "yonp,lhico p"ra ChalO"_r 
confundem dua~ cousas distincblS: uma i " si a l\I "iorl' , em rol ·, çiio rI "lia que.tilo de 
cOl1sa é o decl'ct.o que marca. a utilidade pu ... : cnpfi " T1ç'\, .• 
blica de uma obm; outra COURO Ó o dec"do I O SR. F. ALVES :-F.ilei em these. 
que, di~pen ~R.ndo direito commllm, autorisa i O ~r., BE:-Z~VIOES :-"~IIT' , Plenhor: -n:io digo 
n. ronces!=:.ão de pl"ivileJ?lo; e outrn C:OU\;/;ll é I que a 91.'1 int~H~ãd r" ~"e e~tft; mil pArec~u
a .. nda a encnl'na.çãl) da lei em u~a inciividua-llIl6 qllC:!. rlft di $pnAi'tno e do c -tReto dp CtHI-
luhHle detcrminrtdn, I -ae:, pO ftin.Qp' C · n ~ idernr ept~ nrgnrnt!nt.o 

O SR. A BRANCIH!S :-\Juito bem, i "O'HO ad tr;''J'.J'J·em; ma~. d":-de quI-' (\11 ôe-
O ~R. BE)lE Vll)J,:~ :-\, nF-:semblén provin- ~ m()n~trUl qnl~, IJI) "rti\O pteOlI · n~t'. -nAo bit de .. 

-cial rlp.~reta a l~tílidftdc publica: a nbel'tUl'" ~ Ipg'>4Çlio, c)'I ta toIf'g'uo,h ordem de ~r~uru .. nt0 
,-desta hnh. de ' b nds. E' uma lei, é da no""" i de x. de ter oroeeJenciu, no me" Ulodo de 
competencia. A asscmbléa diz·: esta linha de i p~n"nr. ' 
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o SR. L: Rn,vERl.) :~p.n mim, não tpm.j" foeul,l~~e de' dar priv;lpgil)o. foi •• te: I) cI~ 
O ~I;\. BIlNr;vIDEs: -Ag.Jfll. COlll'ólllerarCI ;1 j 4ntrJ,J1r fi Indu!Õltrlft, as artl-'~, ",tr" fOI como 

qUl-1lõtão ddlH1IX'} th~ OlltrlJ P·Hlt.) ctA vlst.a. f 'lue 11m melO de reUHtnf'fRr por 1l1l-liOOe ('/ n-
Eu inv,.quI-':J,·em flivor da minha opnliÃ(1 't-'sI"õeR pubnca~ OPl slicnn"IOFl que ponell-

RR diverf:a'" COfllolideraçõeR gel'Re!'> que tf'llh Ur,j l)IIj~ feIto a· inteJitgencia em p'OCetó80S 
feito. corou,·tendo o '11reitD dR."t· fl!=<!o:1emblé.1 n1!! ... trwe~ etc. 
vrovincbl')R cnncp.d!~rem p ivd(~gio~; nt'to ato MIioFl, Q'}st" c:tsa, qtlSllqllP,r Quj~ t·, 1lrnita ... 
reproduzirei par~ n}ló tOflllH t8111pO á eaQa • .e Ae a t~r umaj la', m:.t~S oU nH~rl' s feliZ ..• 
me"'mo p:-tra não impacientfti" o meu nubrt-' O fin. L. SILVERIO :-1\S Vt'ZtH~, nuu se 
coll .... ga<com uma dIACU~ .. ãl) muito Jong:} ; I ~ab~ qup,m p. 
apenas dIrei IIquilll) que lõr indi.pon""veL j O SR. BEN8VIDES :-... Apresenta Q seu 

Invor.plpj um argumtmtl) em favor da m:- pedido, P, ",eguouu a m$iior ou menor utili· 
nha opinião, no qual t.oquei. em uma dato' dadH da rOIJ"liJ. flegundo a Ilfl.pIHbIOCI8 e 
8f:1!:f:Õe~ paRfôlaORR. muito ~uccjnhmp.nte'J e H prot~cção, ha maior ou' menor facilidaJe na 
VÔ'I dfl .l'aqfUlro: maNo como a minha opiniflo vH·toria da }<ua pH~teD!".ão. 
tP[Q de~ngr8d8tlo, e tem -mpsIDo pXj~Jtfldo al- Or.!, sr~. d~puta<Íos, ell Crido que nó" não 
gllm8 indignação, sou f ,rç'ldo pelas con!"i- tAIDO~ p,ocleres diAcricionarin~ DO t-!xercicio 
der8çõ~s qUH tributo á verJ:ld(~"A ao pub:I.o:! de nent(ulDll de nOR~flS attrlbuiI,;Oe.:: cMtas 
co .~eMta provln~in. SOl) ftHÇl:ttio, digo, a de- I olHO Ioiempre limjtad'l~ pda ju~tJ(;p., pelll uti· 
mor}lr-mo lIe~t~ tflolDPnto iotobrc' R ,mntr,ru-t. ! d'l.de publiua. e p~lf) djrelto de todo!!'! os 
O~ ocbr~~ oI~pllt,tldoQ ", .. bp,m melhor do qut' individoos que se flchão r.qui. 

eu., que ha c1UIlIoJ e!'<fJecies rie privilegio'Ot: hu Kl hão digo qne os nobres deputndoFl que 
um privilegio gerlil, di"pens~l!d:) nas Id,- Qiw l'acei9 em concl-)nr.r prjvde~it)~ queirà q de 
de cotlCtl'-rellcÍll pnra :fi re:il1zaç:\O d~l um !õlcr proposito vioJar leis; sou iucapaz de o dIZt'T: 
viço pnbl'Cf); 6, n~flfe ponto dA vip;h~. SÓ !õl1-" IflRS o que digo éqllB, a de:-pe1to dB~ IDtt.-n- I 

trltta de :tVengllnr 9 nt'l:dade publICa !Ih çõe~ dos Dobres d,eputado!oó. !'Iempre que Hft!'õta 
. dio;,p)~içiif) H o H~erit/} ou cap~eld "le do in- easa conce,iem prlvdHg'io~9 portem ficAr (·t'r .. 
divI.1UO. em r:lvor de qllfHO SH qtJer (h~r o !t1iS de quP 1 r judlctlo " p~IZ inteiro, ti p 0-
pnvil ... gio. E hl-l um outro pr1vi!pgoio quP. tpUI VlnCHI intl-"ira'; lllllltão a prúPrll-"dtHit', 11IJJI
sidu po~to li Ill'irgem em tochts as rtj!ólrll"'l-iÕ f: Uh a liberdade de todo~ O~ padl~ta~." fAvor 
n»~ta casa. e me parece q\lle 8em ra2ão dto de indlvld'lIdida\1e~ mais ou menoR f(~ljze~. 
ser. . " Mil':, dis!'e o. nubre dtlputlldo" Dlnguem 

Com f'ff~jto, 0.8 nobres rlpplltado!õl pabern I m~jed ~ 1\ concurrench', O~ nO~~f)Q dt ba tes 
qOt' h:t "~patl·nte"l. de lnveDç~o, ~nn('e(11d~FI "'no pub'ico~, a!ol~tru cllmo OR p~lracpreH de 
ao~ g~!Dim~ Ulve.otores; e SI-) 08 nob:'eA (i1'P"" "ommí8t'õe'~; qualqller pes··ou lJóde apr6sen .. 
tado"l '~Rtl]'h.i'em () hJlôlt.ri(~o dHfoIotn f'mcçflo_ tar·f;f-}. o I conCi\rrer. 
concedi,_tn ao~ corpos deliberAti-voP, dp, COD- O~ qobre~ df'p!.Jtado~ sabem pprfeitamente 
,,~e leram privih'glO!o' p!\ra servlç 'S t--uhHro.:, 'lne pela h~g'Si~çfio oe todos O~ paiZeR. e 
lJi\o d9 reconhA('er que AS rllÍlls tje~tes pr,vi .. Wdo D09..;0 (1ireito, o morto de se Ab;'ir con ... 
)pgloe'l qtw ti rnzAo de~h di~pen~n na 1 .... 1, eurrenCla P por meio da Hdit8r.~r,,-é por IIleio 
P8tá. nind" na. npcelolRidndn de ~c unimar O t1a impren,,:;a: convocnr todo!", n arcttndo pra~ 
genio invAntor dOR povo~ :de !'lr)rte IlUH, f.'m ZI) pUTa ll"\O de 86U dil'eitli. Nefólta Cfl~a nt>m 
ri-{or rt·) pt'lnflipio::;, J1ingllem t!'m àlreito~' hfl concurrencia, nem p08si!..lllidad" legal 
obt."r desta C~8a um privilegio .em ter ex- par. que f'X;,to. . 
hJt iio provaR de invenção., O ~n AnnANCIJES :-8em duvida. 

O. nobre. rlepntRdo. exigir;;o de t ,dos O" O SR. F, ALVl~S :-1':' melhur edital ~ue" 
prop'')nentes qu.e ~e tê-ll ;1,prespntado nesta !mpren~a.· . 
Crtsa prov!jfa d~ invenção. Ô~ q!lalqtJ~r pspe- O SR. BI.<;NI<;VIDES: -Aqui aprpsenta fl~ um 
cit"!? Nenhuml\. O.", pretAnriente~ ti privile ... projecto, ~rgl1e: cel'tos traJIlite~. AMO pllhlicí~ 
glos JjrnitHo-~e (I 8Q('rHVer umB nu duas fo- dadp; lá um helIo dia. 1\ r,ommb,.JIO. í1f'W,iH 
Ibaq de p1lpel, rontando Rua historiA ; nadA dH 3 4 0U 8 fi ia.:, apr"Fenfft o flen i1arecl-'r: 
iIlalS QUA10 pTlVilflgio para ~ e~tlõl\dn dt' é d.qdo imlnedhtl:lmeJlt.t~ pijru a r,rdpm dOR 
htl ou tuJ ponto p'lrl-\ tal ou tal pHl'te. etc.; tr~b:j'h)~;; OI) di", tõlPfluinte,!'õe lHO d'''pnta o 
nã·. h'l d1)Cllrn~ptoR nem infl)r!'tlaçõ~~. lernh"IJ~R(1 dl~ petUr lIrgenciB'pHra a sll,a dis 4 

O SR L. SILVgRlO :-Exhihem cartas de cU~!oião. eBta nAu lhf\ é rlAnpg:-ulit, PJtRl'i:-l o 
eu P"l ho. , proje(~tl) n dahi ft 8 ou 15 dJa~ é tran~for .. 

O ~w. BENRVIORS :- ... nHO hS\ pxpIor~- rnqrJo em It~i. 
ÇÔtlJf.Z.: não ha 8StU'd ,01: n~o h" trAçl=l~O; nAq i Oril. poder-a .. h~ d!zer 8PoTin.mente qlJP ~e 
h,. lnvençft:o espec::d; nao ha mHrhlrtll:-;' no- I ~I brlrfl. cqnCllrrenCl" a prOvmrpl tod», ao Im
V JU:;. nem. pruceti~us novus; não h'i cous». I p~rio? QnH:ndo o priviifg'io fôr ctlllht-'cido 
n nbuma! I em Botuctltú. mn Lenções, já o individuo 

1'01- isto é o que a l.i quiz. 'lU"orlo no.' está de po •• e deli", 
deu .. faculdade .• P P que no" dell. de Cnn O SR. ABRANCHES :-E .inda mai., qnan-
ceder p .. iv,h·gios ~ D~ certo que nAne do OR .r .. h>l'p~ j.;Ão publira'loR u_m rnez depois_ 

O penAament.o do tudos os lel!i.larlor •• , O "n. BENEVIDES :-E' verrl.do. . 
'luando cUQfeririio ao. corpu" dehbtrativOB. Pur Cvo.eguinte, 11110 ba concurreDcia , 

• 
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() ~Il. ABRANCHES :-H. um pedido de pri· 
vileg. ,) 't1l-i e~l-a fllt I.H,,,,tll dfL côtl?mi .. pAo e 
.obr. O qu.1 não deu olla alO,l. o -cu V' 
re~~ r. . 

O SR. F. ALvES :-1\ cOlllfDisslío tem tra
ba h ~ ,1) 1I1'U!tr;. 

O Slt. ~CI[>lÃO :-l\htlOl notp o nobré: deputa 
do qu " , "', i llre o pr(1j ... ctl) de 'l1J8 ~e tr~t~,jll o 
""ln.) p,~""'>tdn f·rR·) .,lIvidlS aS ClimlU'a~ J~ 
Slnr ,, ~ t!.J...,~. Vicente. 

O 'no ne~,,:vlOE. :-A que.til" é olltra. 
t\ ~ ..... 1II1l!"1i .... ruvinçlQI de~. P~'IIIJ. aind .. 

fi" 1Jlt>lhor b J I le. R "'l11 ,1 dl-cutmdo com ti 

IIHill1r d'dllor't, rl}ln: r n '1,., tod'l~ ee tr(IIHift'S 
reg'l :r,pnftH1!'l: (}u,tnd., h'jlt t ... :dl\ a pub;i '·.I' 
dH.le . qlJ'tll 11) (} Clntrll'U enIO $o t"dhtt. offh~P11 , 
qlle put"í:1\ o'" 11'1 ...... 0 .. tr"bÍ11I!u~, HI-'j l cnfll 
prdu Á. f' . poll~» ; fl11Jllldn :,~ flO":IoI.,~ dl!oicn~"õri ~ 

~,..jH'J '. ,tn" d , ~ h "JtI p"r;\ rUIPtllht.. ,.!in -I" IH' !ol im. 
Tliw h'\Y " r l(t u.n~ C·,O IIrr~ neia vertia ·leir»; 
~Hril'j pT~ " 1"'4) 'lu ... e.lll t()"')~ u~ plJlllO!o\ de~t. .. 
pr , Villt'ifl.. t i ) 10'4 A'lll ldll-'S inl1lvii1 ·llo~ qu P t 
V ··~ ol ',WIH CItI'Hcnia ·le prlra n reallZItC:1o ,IH .. te~ 

• • 
trthdh ~ -H pU I~:-I"em 'lpr~~~lJti1r. ou tlve~-
~~. rn t.1"'1I p I P I'a i!'lS". D··,.,te 100,jo é q Ile s' 
fUl jn<o; ' i<; 't . e '1II1l eu erllen I1o. : . 

O .SI<' AS"'NCHES :-Apo!.do. 
O SU. lJENt-!" l lJ~.j :-D,~ ,.,rH I.TlOrlO. ~eollO" 

r"'~. p. qn .. !'t l-~ 1~~isIH com. e · ,t.~ IHi. J ; é d .. ~tt' 
m " llo que o po le r (6gn~la · ivo elrly8-.... c b~IJ' 
alt ., ~"rn " ~p..1 1, · v-~ eJevltr. 

O SR. \IHtANCHli:~ :·-Apoi'Htis .. imo, 
n 'I<. L "'LVKIlIO :-MIl to ti 'lO. 
O !-'fl. BE!\EVIDES:-Não lia. p1lrbnto. con 

cnrr~' l crH VI~rlh,leira n ·,. t .. ca"'R; nl10 h · 
(·.OT1f>u r renci" ~pri",: P, f'nrHn. dig ') eu-qllt' 
001 IIl1hr"'~ rI .· puIAd -/ fI, por rndh r intf>lICIOO" ' 
rlt)~ 'ple R jã.,: p " JUltior patrij)tl ~ nH) qll.· 
tf!lIhAn: po r fII :.j,n IHI1.r qnA sintf:o ",,1 
pro)! rl ' ''!'!o lnl1.fp,rlal "R pr ' YIIH:I'i ; p " r lIIelh ,
r,.·:-z'~ Itl~i!=l p!lrH~ q l1 6 -t>Jã.1 "'11301. yj .. tll": o~ 
rt()hrp.~ rlt'lp nt»d !<lo d zo. c · r,~I fI. " 4U'" ~,t'\('flO o .. 
rlir~'''n~ d:t pr()vind'~ inteirA. de 8. Pl1uln o ' 

Qlj(~ :~t 'lC ~1) ()-: .\irf'i oR de t()d'l~ »4t)~!I"'!=I in
dlV i ·lllo:oio d e "tfl p'ovln('in, qll~, p(, rvt!nturJ1, 
p 1 , 1 " ~ ~I'rn rei' li z'l r c~o.:tP-~ 1I1f" lh ·IPl.mp.nt.II:-1, ~ 
Q')~ . ~H n?t ' l ~ ;~ prnp ll Z·· fft.,. ~I fltZf~j O", foi por 
q'11'" não 1'0 ã·, l · h 'IIIl" . I~s á concurreo·CIR. 

O ~m .. "B H A~CHF. :-\fllit.""I bern. 
O SH. BI·:NEv,rm., : '- \:';OfR. n ,tp.m Oí'J no

br s ,.If"'oll1.tI<lO:'l: e, p'lo dirf' ito gprol, o ~o· 
v .. rn". !"a.l vo 0:-1 e S ... li!'!! ' rlt~~ em q'le pó ·jp 
oh"Hr por :.,lmirll~t."~çãf). não ~ ÓIA t'Hzp.r 
cnntru t 'l P ~em CI)f)cur ~nf'ifl; so o privilpg'i n 
en c>t ro!-t-SB a 'J) \11{) contr1ttn; ~o o cnntr~to 
Ó 'lClo rlo p ~ )llf'r f ' X ,~C lll1 • • ): ~e n (·11<\ pArtt'oC(' 
fa7.t~I -o : é oh v io 1) 1'0 ninrl~ l\ nl)~"Ut f .. cul · 
dlld ~ . opio " ctn 'lddicionJlI. t~m Cfltn Iimilft
çftn . E ! ~ por qlH~ eu entoJonrin \ ql1~ nâ.i) temos 
HClll ( i~dt~ (h~ I"oncr,der priviJ"f"giot::. 

0:01 ntlbre~ (·ieputAi1o! .• qup.ren'fl) demf)n~~ 
t1:\':" qll~ p.!"t~ ql11~ ... tA. ' l A oUtrtU;; tê ·n tnlirch", · 
cio (1 11111 intp. 1Tn jll!':t,iç'\ . hAo dH pf!rmittir QU " 
cnlh pp c1igA qllP':'~pfl"8r rI,,~ hoft~ jntt\DçOt>P 
d. cOl nlDis;ào <lo cO lJ 8tituiç6~ a justiça, não 

tem h.vido t,1 ju~tiça. ea pm .... éase-
~uinte: o • 

AI'péllo p'" t"do. os p.recere. ·'4"6.0 
rê :u li fio n ~' ",t8. c.uu\ : o~ n ( - bre~ membro!:. da 
l~lJ rIlmljõl~ã · . 8 u .n.:. têm dado prlvrJt\lll0 pur 
00 pnnos: fi. ontro"'. por 50: H outrOfil, ror 
.40: e 8. outr<l9. fi,!alllJlinte, ror 30 Pergun~ 
. (; 1 Ali : . qllal ~ r:,zao tti-l!'olbt dl'ff'rf"nçK '? 

O "R. F. ALVES :-Q ,.lidada OU D.tureZ'l. 
· h~ ultra..:. . • 

O oR.BBNEVIDF.S:- Q·,al· o principio tle 
\ll. llid)t11~ pulJlH''l qu~ YO~ 'lJt(,rl~ClU a dttt 
p~lvllegi , ,~ cum fal~!ol di~lin«;Oe ... ' Q "li o mo
tiVo por qlle VÓ~. " nn!'!, conCalh~'R prlvtle
:li"~ · AfHTlI·hu~I}I,, n· nhUIlIH,fl.em" (·l~u .. uJa 
·iH intrHllfun SoI.lhihlade: e B outf!l~. com 
·'!'olh. cl'lllfoju),,' Qu., I n r»zã'l por que tl(lR 
' undA"HHlt .R ri ~ pttre<':f'i reo ... nllll fite tt'rn 1-'):

·IiC 'ldo eph, diff renç ·' ;')1)' q .llfIJ n ilo ... 1.0 f'X
IJltu·los tH!r:tnl~ c'))ta )t!o1S mh éft O" dHl'u-
1Q .. ·nto .... quP. .1' . rVi->"fUrfl 1t'lluA, ftClllUpa-
1111'.01.1 o~ ve l jidu~ lie prlvilt'g'ú\F' , 

Sr.. pr··sI4hmt ... , AH '~orn l ul~ftrllloq Ol'l .pro.;. 
j ·~c to~ d ... lei ... que 'êm pfl~!'olAd" est~ nnno 
'1t~ .. t8 ca-ft~ ve'l-'m ·',:l!. em fAIRÇA'1 ft()~ ("nn
l~eR-ion~rIO~ de pr ·vileglo q • qUI-', ft urnol. (Ibr,
~q tolA t1 começ '. r 8:-1 obnt .. dentro o .. 3 rnt'zet'; 
'I ontro~. d. ol.r, tipo 1 "nno~; b a ou!r , ('01110 
) ~r • .lll\rHO ,)0 TIt': lti, dá--t' f>1 ' uldH.16 ~IJt!n"t 
l\t)~ ·, 1 Jta. f:P.IU f·IHuflula nf'nhllm,. ·1 . 

Rtl. cie prop. IPI to, C,del-fI}l', .. tHlhoreFl ItR

pllt. "do~. r" ~ql)e iI~ minhHs p'dOHHI't nÃO tê.o 
··ff itn ftlgllm nestll r.HP~, ,e UH~iin)o porq.u6 
le-p)IfVH Vf-lr C(ln~umffl)!,d() O eOl('an ·la .lo. 
",gor". ir;ciripnt.p.JJlPnt~ H ft propo"ito t6co no 
c! n"O .p:\rft tornRr ~81,ent.~ a de~iJllHlld)idt' do 
prllc~dirnenlo rlll !1:i1~emhléH. ~:O:M'undo ft po
.. iÇHO e '!ll"ort n~ ' R rlo~ pretendf'fJt~8, .• 
vf·J\h·. PXftrCttr um rlireilo ct~ CROIolIHft. 

R-t:, C 'iol ft nlll ·, pó e ctlncod , r privilf'~io, 
"'1f·~tR. nem prn h:p , thef;t~ ntlllhumH, seUl d,,~ 
tt~ rTninllr () pra1. ' Ih C Incf~Õ\R{tc). - . 
: SlIpponhH'po." q'l~ o sr. h~,rfi. , (1(\ Tip.té. O 
-r. corf'nel S'rtorio e "'f'U~ h rd~lru!ol flt'lo 
" 000 f·ste vrivdt-1llio por 90 31I n/,)o1, ~eTtl trata·
NHll d "'-lIItR Ilwlhoramp.nt-o? T :lulht'm fi prt-l
vinda. 'em qUQ.I'lu"', MnJlrA~1l o podf.rR fft .. 
z"r, visto que a lei n:io tem clau"ula .algu-
m~~. . / 

Diràfl ()~ nnhl'fH~ rlp.plltAclo~ que j!olPO P da 
e ~Hnp .. t .. n('ia do eOv~rrHJ; mas f'U rt~!õpnnde
rl'lj ql1A não, porql16 ·o prt\~jdcnte da provin-
I~ill . nAo pó le Aln um ('ontrftto limlt;+r ns 
el'tl1~nll\~ d .. 1p,j: a Ip,j conced~ o privil"gio 
por 90 R .nn()~. "'em clttu!'ll1lii ,dgumR : por 
~nn(:t'qll"'nei8, o pr b Jo/ r80 rllJ Ti,..té. o flr. co~ 
roop.1 S t! rt.rfll e ~eu .. bf\r,teirOM 'lotip.m. ou· 
r"ntp. novAnh anno~. nli,u' do prlvilPjlill a 
RP.U b~l~pr:.\zer, e A~Jl:im irnpP4iir 'lUA" pro
vlnciA, ou Qlle QUR1Qller outra pe~t:OR rea
l,zp. eR~e tllplhorRmeu1o! . 

Ei~ . n. jl1jc)I:tit:8. ej .. a fRZ»O por ql18 nAo 
vnR Rcorpp»nho e rlAo VOR hp.j de ftcomp8.# 
nh~r. A ornvin·r.ia. ql}e nOR julgue. 

O SR. F. AI.YES:-PO. ~u" pão ap.re.~ütoll 
emeDdas na 2' di8CllSdo 1 . 

, 
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o SR. BENEv'ID~$ :-PorqI18 eu tempo per- Eu julgo que nó. devemo. tomar em oon-
did<l: I-lll1lN S -fUto fubhln:.t t88. Ri tersção a reclaIlHlçt1n, n!lteH (tue retl-uJv».-

O sn.ABRAXCHES :-Eu &IHesentei llmn HHS &()br6 o pr!J"C10; ~,ó le ella ~er dt~ hl 
emeo\la qll!-l fOI rf>j 4ltada. ordem. que iu'peça Si cünct's··d\o do pnvJlt'glO: 

O SR. BgNKVIDgo!:-I~!J diRM6 que, Flem con~egUlntalDeute,éa!'"stllJ)ptouewetilttl<iílO 
contestar a capH.t·lti'l{if. industrbtl tJ fi rnOffl- ~reJluJiDRr. 
lidade ,jOM prctendentH!ol, klnda •• s·j!n uão O SR. F. ALVES :-A commilo1FAo tO('(')lI 
h'l j!1stlç>t lia W)lICt~~!olão do IH1V:it~llio. por- nt'~!oI6 pnnto.'lltt I-urnma do ~11j llhrt'Cf>r;~ 
quu a cumpanhl1i d'lN mdhor»mt'ntll~ mfll- ,,111 terno~ o meio d, dr. proeufRdor ·~s ... , J, 
'ttlrí~t"-i' da c}d~de de SliDtosrecJltuJOu COUU'I1 e fi dli'oClltlf'ão qUtl hlJuv~ ülJ~re 1Jl8 !.lu'\.:- c.!-
8tlrnAlhllnte conceH:--àIJ. lIlaraR • 

• 
. OrA, t1e",de que uma compRnhi1t .011 qnal- O SR. BKNEVIDK<.:l !-E ... ttt tudo na P"fo1,tB .. 

qller In-livlIiuo r.'clam~ cn~tra um J r )j'·ct." O, "n. 'F. ·Al.VES :-E~ta tu o UUI,lu 110 
p~ndent.~t m.t! parece '~UH It (';a~!i converte 1018, ! pi", je'~t.o dt'Rde ~ ~il dl)oCIJ8:o,~W. 
atA (~erlo )Jflot(J. p,rll trJbl1n~l dto j,,~t.IQIl. devp I O SR BENEVIDES :-F,tl fiz aqui uma. ()b~ 
ol~Ct)tir'a r(>t'lamaçAr) elltlmnn"1:r~rcofD tuda ~prv»c;ã() que t'J\I'll0U calU!)r du 11< bre tlf'PU-
a'(w!~tl'nf'!fl 11. .... ~'t IUlpror·e.J .. u('i,.,. ' do re ... IIJente em S nI ,,,,'~ e devo P];Vli"ttl-1118 

O SR, F, ALVI{'l:-EI rallpl~obr·8eJh. "Hrfl tOlJlIH8 rt'sl-'HH3flbllids!1eduqu, dl~"'p. 
,4) SR. ABI(AN<'::H~S :-A CUl!1a nã,,) CI)lJ!WC8. EI) não du'vldel da CtqHlcldade indu8HIH.l 

• • 

esta nl1. PI'i~t.o1. e ti8 Illl,ral\ltiJuc (tu,; l,rt'h-Dllt'll.tt's» e~tt' IHI'" 
() ~R. SClfllÃIl :-F..tã illntllt 9() flr,j ... cto. vil"glo: () 4Ut' pu di"'Rt:! 1'01 Qu'e nho btt~ta'dlO 
O '·R. ABI,lANCHE-I :-Não fOI Ildn HCllão D· es .. afoO condlçõeR p:lra foI,(H·lhes concedido o 

e:tp dIAntl~. I priviJegi')t e I) diiol~ll porque (1UVI Itn 4uc 09 
. O, SR .. BI~NRYJDES :-K ~I\ rf~clamFlç~o ne- prt'tendent-f".R di"~uz€MMPm de Cal,itRe ... rlI'.'

vi,' ter ... idll i~ll~rel'lsu e Iln!d .. "',, pr"jAd,u. prj"s sutficlPutes p·Hfl, ft reRlJz~lcão de toda 
p ara que plljeFl~elllo~ eODhp.ceI .. ~ e exert!f-r Jl lmhij; I>Ó Il"'fll ter (lrt'dlt,', (I qlP nAu cun· 
fi n 1:-;9'. dirtntq d,~ t'x~rnp.. MIl'!'\ Hpr~"~nht- p: t~8tO. e levaotHr clipitllcs, ~lJXtlllltJ08 por aI
aqni A. f,·ellifllHçi'w,de umlt comp:-n h,1:\ q'lt gU!I\H a-~(ll't)oçij". 
sl"j~d~1\ "Jr·ndi,h f'IU !ólPUS direito""... " O !o!R. SCIPIÃ0~-E tem capitlleRproprios. 

O· SR. F ALVIl< :·-H j>: não"" j,JiI!" m.i. O SIt. BENEV DES .-8e) 4U" .tem Hlgnns 
off~n,llda, depOJI'l t1h clausula de ficarem !!lal capitu.el'l: ma~ o lI,e11 jtllZO é qlhl nfi(\ 8erão 
VnA·09. ",el1Q Ijreltt)~., fdl .. s :o;ufflclentt"..; pHra, pO!" t:.1 ~ó~, }py"rem 

O flR BgNEVIDES: - ••• e rntmhnto. r..Q:~1i RVIt,nt.e ~8t~~ mdh rlt I),ent.o~: mt'!'lmO qUlln .. 
r~,CIsHn'1çà. IIÃ\) P uhj~ct.) de exuuJ~, não e cio til'eAFlBm. e pmhorb eu recof1h.'ÇIi o t!fHdo 
ubj~cto ,ip rtiRf':Il Q FlH!J ! Indu'ltr1o~O de'l:o.a famtl1». reputo injuf'Õta 

\J ""R, Bk<;NI<':\'IDl';S '-E!) hIJe:j pobre eliA,. Jl concefl"~o de prtvlie~io ~WJU ilbpftur;t da 
() !R. Bl'!NJo:VllJE.3 :-J,H"ldf':nterrJf~nt.,~ 8gorli cnneurr,'nehl, porque ,6 la ha'o'pr outra~ 

no ~dlJ dl:oCIl'rl'lll; m"l~ "!I;} pHrFc~ qlJc o pro f$\lfldI8" em an1tloga!ol c.,n,jl"õp~ NRo h(lUV6 
j,<ct,) da c;lIlImitol·ã 1 deYla ,-ar bem -explicitf' portanto, 11e lDlllha parte, ue:?t'jo de ufi't;n-
:,.I()hrt> '·R..:árl~!'I"IIIIIÇ~'I. der o" pretAndtlflte~. . 

O ~R. SCI'PIÀO; -Q'lanrln fle '-Iprp.Renton H [) !"oU. RmPIÃo :-~em tiuvidfl. 
rr.ch,)) Ç,~'l d,) l-'r. tJ". ~I,'1!~ lhi'lpt' CaJoltrn, I .. O Bit BENEVIDl<~S :-Nln~lJelll contt>f'h que 
Flor. P.'dro Vt(~~ntt! reqll .... rtlU flU~ ft)~:-;e ellH esta fl'lIDllia t~rlhrt fortuna e caV,'-lcid~'1e 
uni/h. ao projectl1, para cOUht:'.clfIlonto dI, moral e Illdu~trl~J; npl~ 811 eollnqutd rup na 
CíilUt. m,~·Brnll lilllpl de cuoducta em qnt:' me telJho 

-o ~n .• 4BRANCHE~ :-E I nrlO ft lí nté h j-J. (~f)11I,c:1l10 AtHlIpre. 
O SR. ~CIPIX():-O lJob,.e deputad0 pó,jp 1'.nloo p"r lI'uitO·'''ll'pn .hll.OÕO rl. pa" 

Jê!-~, alia nhi p·til. ! cienci'l da Ca~R (nãoop(jiadus); por íS80 vuu 
O 8R. ,BEN;:VIDES :-0 que. eu acho é que c .. nclu'r. 

_en,~ no!Ôi (hW'll ..: ..... d"rl~ I x·"m ·io. C,lJjquAnto meu e!Õlplrito ~f'jJ\ nlJli!ot fa vo-
O FiR. F ALVES :-O~ n"brll~ deputados é rH.vel 8 lt1p,fI, Hxaradij Do ~nhstltutivl), do que 

(j1l/1 deviã~)pr'l"llf:d li p'.rR lêr. á. idéH. conti~11i no pro}'("-tl, tod,»VI.I1, COIJiO 

O SR BENll!VIDES :-Um d~putado não é ... oteado que a 8":~8Il)blétl VruvJn. 'ud não 
aq' i pToenr»dor de pKrt~~. ttun C'ompetencia par,., cuI}('ed .. r PTlV"PgIOlõl, 

O fiR F. ALVE~ :-A!'ireclnm8~õfH3 ~ào.im .. vnto contra o pWJeet::l e contra o bulh .. tl-
pr'·N"''''~. tutiv,). 

O f:n. DENgVJDrS :-- 0'1 prnj.'ct_l)l'l Io"ã'l im- NR() h!J1/end() :naís Qllf'm P"''}ft n, pnhvra, 
pTP"'~O:'l p'tlQ eUI'r .. re!u fWl d Il>lCIJ:-\'" A" ; p. "'ncerr~ .. s~ a (jiFWU~,~ãl), e, pro('edf'n,\(!-~e a 
rle~itA qne Ulh d"p!ltntlO requi~r~u qu~ »fI'~ votaçilO. é npprov»dll o 1)J'I,jc~d() IJflmitivo, 
p~ejõ:pnt3CI'lIl-tl)!oO~e nnida a e,qe prujecto, dB- eoUl !-,IR emtlO Ilto.l. I~ r ... jPIT~d" o I?Ubt-tltutIVO. 

• • • 

• ' 'I ~p,r JmWf'~loIa. OBRAS PUBLICAS 
O SR. ~CIPIÃO :-HIl: mllit.Of4 rlní'lH'l'lento.. Entru ~m P dll"'cu,,"!-»o o projeC'to "n.'73, 

;tnn"':'Oq -80 pr,j~cto e que entretllnto não que, Poll pprim~ R Tf!part1ção dBl'l (lbrBI'4 JlU" 
bAo impTe"'1oI0~. IlliCJl8 e c~tllb~lece outras difplJt-ições a fU8" 

O 'R. BENEVIDES :-M, •• ueilt~mos ast_ peil.o. 
qua,lão e pa~.~lDu8 adia/lto.· O .. r. Benevides :-Sr. presidente, re-
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conheço que'a rcp"rtiç~o dns obrAs publica~ O SR, DENEVIDEs:--Sem duvidá; eu já 
c"rece de, nl(?um"s modin~açõp..; reconheço di"~e que h. exc~p~ões, ' 
que tudo o se ,'viço das obra- publica. da p"o- Eu concebo qll~o patriotismo e 1\ probi
viuci" carece de "lte"açOes p','ofllndaQ

; m .. dade individual "cima do VUII?'''' pos'ão IIU
não c"eio que o 'pre>ente p"njectoe~p"ima "" toris"r" existenci. de magniticos inRpecto
j lIftns necessidades dl':R!e ramo descl'viço pu- "e. de eRtrarla., como foll?o de reco'lhecer 
bllCO; acho-o ap"oveltnvrl em p'H!e, m.- q:,e temoR muitos na provincia; ma., eSta 
não jU igci cu',vll',ientes . muitas disposi~õe,< mio é" l'el?,'a I?eral; a rew'a, é inversa; os 
que .,11., enre,"'a, ' nob"es dpputadoR 'abem que nem semp ' e os 

O pl'ojeeto deleg" M preside,te da pro- homens mais notaveis e de moior eRtima ~ào 
vindo o refo"ma da sec "~ta"ia do I?ilvenio p "qu~lIe. que I'e"ellem e.sas commi~8ões: hão 
da repartição da" obra. publica., Rem limite de me pe,'mit.tir que diga isto com a minha 
all?um,sem condição alg"m,\' Eu tC 'lho con- I'ude f,'anqueza, ' 
fiança pe"sual na capaeid\lrIe c p"obidade dn Os nossos chefes de partidos nas localida
actual p"c"idente da p,'o"Hcia, dé quem snu (les em ge,'rJ delegito esta e outras funcCOes 
até pal'ticulal' amigo; mas não tenllo a cer- ã. til?lll'as secunda"i',s; ti rapo um · cheféde 
teza da sua pel'mancncia na admiuist.l'ação, I-","tido n" localidadc que queira SOl' del,e
e, portantu, o execut.or desta reforma póde garIü de policia, quandu clie o devia sei' em 
sei' um outro pl'esidcnte que não mCl'eca-me primeiro IlIl?ar; os nob"es deput.ados sabem 
éssa confiança, .. '1"e, .cl?uudo a hist.o!'ia dc nOSRO paiz, já lIa 
, Tendo combatido as dclegacõe., maxime müitos "unos, !la lO ou l..l, .os chefes de par

quando me achu em 0PllORic;lO, 'sel'Ía contra- tidõs, as influenciM locae8, que ufferecem 
dictol'Ío se désse o meu voto ao p1'Ojecto n" I?Rl'nntia de momlidade, de ol'dem, de paz, 
parte em q lIe delef!n ao govemo n rcf""mn retl'ahem-se, tém mesmo cel'to eRcrupulo para 
d~ Rua secret'aria,e da reparti.ão das obl'as cxc,'êerem em'tas fUflcções, sob,'etud'o em 
publicllR.ce;'tas (>poeas: o re ,'; ultado é que a policia, a 

~ lêm desta inconveniencia, que vem no g'ual'da nacio'1RI secundaria e outl'as com
projecto, de delega,'-se attribllições nossas missões são delegad~~ ,à partc secllndal'ia do 
ao ~overno, noto 'lue eLe contém duus gora, partido ordillnriamente, Em urna palavra, 
ves defeitos: o pl'Ímei ,'o é a cx tincç~il d'l re- senhores, qllando o chefe de 'partido delega 
parti~ão das ób,'"s publicaR; o sel?nndo, a con- certos cal'l?os, têm mesmo em vista i ndemni
el' va~rw dos in"pectores de estr.d"s, s!lr, elar meio de vida a certos amigos que 

Eu pen,;o que até a necessidade urgente não têm recurROS; osta é a ve,'dade, 
da p,'ovincia li a proposiç~u invel'sa: cO'lIRer- Nestas cOTJdições, Se os inspectores de es
vaçãoda ,'el"",tiçM das Obl'M publicas,dando- tradaR procurão e.te ca"l?o como ind~riJnisa-
8e-~lJe uma mniR conveniente orgallisnçào, C ~ão, como meio de arrnnjo,Rendo e~sefi em
extlncção' completa dos inspectol'es de es- pl'ego" I?I'atuitos, segue-se que quem paga é 
tr.dM, li provinria, - ' ' 

Os inspcctores dee_tradas silo homens que EII, portanto , 'ent·en<lo que a primeirR con-
servem Ilratuitamente; ora . o sel'viço g "a- dição de l'ogenC'raç,lo do sC I'viço de obro. pu
tllito dlfllcilmente pódo se,r p"eenrhido, salvo blica~ é a extineçào dos inspectoreS de 'es" 
qU'lIldo o individuo que o p,'eellche é dota- tl'adas, ' 
do de u~ d,esinte,'cRsc acima . do vulgar, de Os nob,'es deputados me pal'ece que forão 
um P'ltl'luhsmo tAmbem acima do vlllg'ar, levadus a admittil' eRta entidade no sel''{Í~u 

Já vêm os nobl'cs deputados q'.1e e<te admillist,'ntivo das ooras publicas, l'al"a pre
mecanismo de obraR publicas repousa sob :'e VCI' casos em quc o govel'llo tivesse difficulda
uma, cxcepção de re/!,I'a-rlesintere.se e pa- eleR de fozer o serviço pOl' a,'rematnção; mas, 
t1'1otlsmu fura do cummllm, \ onseguintp., h;lo de me permithr quc reeorde que temos 
mente, o hiRtoricu de nossa repartiç~o de no nosso mecanismo adminiRtmtivo um au
Ób'8R publicas é o seguinte: muitos abusos xili"r milito impOl"tante destes sel'viços, que 
por parte 'dos inspectorc', de estradas, POI'- são as respectivas municipalidAdes, As ca
que a l' cg-ra l?el'Al é" maiO!'; tem excepçõeR, maras municipaes rep,.esentão sempre o que 

Eu penso, pois, qlle o máo p.Rtado da. ohl''''' !ta de , mais import.ante nas local! ade,., e 
p"bl",,,. da p"ovinci" p,'ocecJe e~actamel\te c01Segllilltr!mcllte, llaquelles casos em ,que o 
da existencia dos inspectol'es de cst""das, govcnio lIau pUlles'efaze,' o serviço p,or Krre-

r:: u não p"ofli~o syste rnntjcament~ a. mo- JOft.taean, serHl autori sado, em vez de nomear 
ral!,'ade dQS cid:Hlãos dest,a p"ovincia; o que inspe"tOl'es, a entender-se com li camal'!\ mu
dlp'o é que os cidael:\os ob"il?nclos a abando- nicipal respectiVA, incumbindo-a de fazer o 
nnr:-m O~ mistel'c~ da f-lua vida, os ~CUR ne- ~e~mo serviço pOI" administl'flçã.O. 
g CIOS, as neces.idarles de s uas famílias, Ap,.esumpção é de qlle as camaras muni
pal'a se Occuparem dos nCll'ocios publicos, 'eipaes compoem-se scmpredas pesson. me
por certo niio se occupar<Í.Õ delles com a Ihol'es das localidades, daR pessoas mAis il1-
mesma Rolicitude que emp "egordio outros fluentes, de m:tis prestIgio, etc; portanto, 
que flzessem o sCl'viço como profissionaes, uma vez autol'ÍsadAs e incumbidas pelo go-

O sn, ABRANCHEs:-Ha excepções, , vemo<le qualquer serviço, 'serião muito 80-
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lícitas em desempenhnl-o, mesmo pelo inte- O SR, SCIPIXO o-Por ora, não tem presta-
ressa dop,'ospel'idade do seu m llnicipio. do sel·viço algum á provincia. 

Eu entendo que o meio normal de se fazer O SI<- Br;t-;I<!vluJ:;s :-Estou certo de que os 
aS obras publicas li li ar.l"cm"ta~i\o; esta ·deve nobres deputados ainda vão marchando com 
ser fi ' og m. Eu conccbo que em casos UI·- O espil'ito que domina 110 governo actual: o 
g-e ntes possa o govcmo VeI"-SO impossibilita, p rojccto li cc ,tl·alisador; os <lob ,·os deputados 
<lo de _ cspemr pelas formalidades da arrc- I 'lucre m ec!Jtrahsllr toda" !lCçãO no prcs iden
mata~:.ao, como abcl·tur.~ de COll cu lTcncla, ce- te ~a pl"().\'~ncJa, que, e pl'eCI~~ confessar, por 
lebl·"ção de contrato, Ílança, ete., etc.; mas maIs habIlItaçúes que tenha,.]a n"o páde com 
neste caso o g ovc l·no Hão precisa delega!"" a e no rm Idade d os tl"abalhos das rep"'· ti,·ões 
ning uem .esse sc rvico, ln:·tnda seus age nt-es geral e provincial, :1. seu ca.rgo O I'CSÚIÍ:.ldo 
fazercm-n'o por adnlínistnl~ão, ~njr,ita nobnl se rá qu e O presidente da provinda,' ntt RU
iL fis~:\li!;tu:ão dó inspec~ol' g'c I"ft I das ob ras ) ~ p..ncia d l~ uma. rcp;lrtiçiio íb~<;l de obl'as pu
publlcns e sens cngenhClros. I bllCflS, ha de curvar se exclUSivamente {, sec-

El1 não digo que a nossa r eparti ci'io dc ' Ç:LO I·espec tivll. dn secre tari" do governo, c 
obl'as publicas cste!" no gríw ? c aper fe içoa- I fará p~r si o exame tcchnico dc todas ' estas 
menta (!UC cu deseJo; ainda nao sou mUIto nlntcrws . . , 
conhecedor das 1I08S)\ 8 causas, nem cs tou Ora, h to não cstá nas forças do p,·cs idcntc 
milito a o facto dos negocius dCBta I·ep .. ·tiç"o da pronucia, pOI· mai s habilit"çõesquc 
(!OhJ a PI'ovillcia; m:Hi t enho pal'a. mim Sus- t enha, uma. vez que n ão seja pI'oHssióual, 
peitado que .f L ccleumn., que, em gc;-,d , da, uma v~z que ,não seja engenheiro. 
parte dos inspec to'·es rl e estradas se IHl le- A eXlstencm <le uma repartição ,lesta na
vantndo contra a. . mesma repartição, prova t 1IrCíl.a, portanto, me pal'e~e indi~pen silvel 
bem em se u fflvor, ú sigllal de que c!la Ihea- c de acôrdo com as lIecessidades aetuacs. A 
lisa ~ se l·viço publico. " I coneelltrn~:,o' de ser"i'ios inhe :·cntes a estcr 

Alem diSSO, os nobres deputados f;abe lll l serViço, c po,· eo nsegulJ\t e a suppressào da 
que esta repartição ê uma instituir,ão nova i repartiçào respectiva, SC'·;'1 uma eoncentraxão 
na p,·ovincia; e s"bcm tambem 'lue não sá exa!,"!,"e.",da, In comrativcl com as tendenclas 
esta, comQ todas as provincias, como tod"s da soclCdade actual. . 
as cidades , como todos os pai zes, têm seu . Hoje, " necessidade primordial da pl·ovin
prcjnizo para acei tarem irléas nOvaR, i ela é ti des'centralisa0ã.o administl'ativa de 

A l'e.'ipeito de obras publicas, nHt~ltinha~se i t.;~u,s .n~go~jos; nt :s de vcmo,s da l' vida. ás mu
como guc uma possecm qnc estavlLo as 111- 1 ~l ' C,lp.", d:{(l e" o .deseentrah5al-as , ' sc!n pre
fluenCHtS locaes; estas lnnneBc~las, cont nt- i ~ll1Z0 da ullIdadc polttlCa, cscm sacl'lllclOdos 
rifldas, tah·ez por esta institniç;io, re,·olt,'o-se j lntCl·csses gQraes, tanto quallto fór pos<ive/. 
contr" o pessoRl tcchllíco daquella repal·ti- , 1'01: c,la l'Hzlio, eu tenhu duvida dc aceita,· 
0,".0, qu o ú reputado illutil pelos ho me ns i o 1,,·oJeetn, e Mmbato a Sua utilid".de . 
leigos, que e"tavão n" posse de faze I· estra-' AceIto a ldea capItal da rc.,hzaçao de to
da~ e de dominar os govcfrros. d os os SI~I'v 19()S 1'0 1' a.rl'emat~çao; acho que é 

Mas . me parece que, no seeulo dc pl"Ogl·o<so uma II cccssldade ; a:ndn quando O rcs ultado 
fil~tcrinl, em uma província l'ic rt como cJo';tn, I da cx pcricncia não sej,a. muito animador, não 
prescindi,·-sc de uma corpol·u,,110 "cir,ritifica I pc rdcrcnlOs nada em faze I· novas tentativas: 
de eng-enhciros. .. ' . ' I se a }CI que l'og-c r es ta. materia nfto fÓI' . boa, 
. O SIt. CIl'TRA:-No projecto nao se prcs- i se Il ltO pl·OctUZll· bons resu ltados, podel·cmos 

cmdc. Il'evogal-a. . .. 
O Slt. BENEVIDES :-... do um'l 'corpOl"oção i . li!,,", . d.ize lll os nobrcs deputad os, a rep~r

de engenheiros, subordinados II uina I"epal·ti- / h ç:,o d"s obras P!lblIc~s ')ão tem preenchido 
ç;jo cent,·al, é um !,"rave 1)'·'·0: me pa,·eec qu e i o h,m )la:'~ quc fOI iOstltlllda .. 
é incompatível com o espi,·ito do scclllo e i hll dll:"': se aqllel!:t rep"rtIçào não tem 
necessidades m:ltel"Íaes desta Pl·ovincia, qu e I prce nchlJ o os seus fins satisfnctorinmente, a 
t.em mo;;t,·ado tantn pnjlln r,ll pai·" os Seus me- ' culpa, ou .é 110",a, ou 6 dn g-overno p,·ovin
lhor"mcntos, n suppl·essão d'l rcpartÍl,ão das c!>ll: .Ol! I.) nossa, pOI·que li" defeItos no scu 
obras publicas. I I11 H cl!lTllsmo, e a aH::;ernbl€a. não tem prócu-

E' 'r' ',;; , . . fi ' .. J'ndo I'cmo\'ê!-os; 011 é <.lo gove rno, pOI'que. 
i certo ~pte, 0lA' lfll .. ll.(h.:"ot as comp,.nJII,!l :-' ou nfw k rn nomeado euO"clJ)teiro;;; halHlíta.do .~ 

~a.!'H. a t'e~llz:~Ç.~o o>~o~ ,nle ~llO:·amcn tos. I'c l~- e, (~a Jlnzes, ou, cnt;10, te~~l deb~}1d o de ti~ca. 
I~ntes aos p,l"VllO~ 10S co~ced](lo~. np"sLt sc~ - li RfL", ca nJO Ú do StHl de \'0!' aqu elle sel' \' ico 
sao, o gove l'n? não podel:a. pl'c~c l n dll' de um p"bli co, ' .. 
PP.~<;;:o~1 techllw~ C ol'garll~~do em, uma. cOl'_1 POI'tan to, o J'cmedio nüo est.á nn. SUppl'CS-
~ol:~~rtO cent!'flll?ada, pal'tl. l~lspecelon;ll' c fts- i s:\o da. I'cpa.1,tieãn, mns lla modifiCllCão da .... 
l!nh~al' t.n H!' ~r.t·vlçns. • ! l e g-i!-\la(~ã{) , ele 1T1orio a. COda.I' OR cml)al'ncos 
nilDJ l'ãO os nobre::; d cplltndo~ : a. vo~ .. :.;n ohj p.rç!lO j 'l'1e c~ t e mfl chillism o contém em si ; c pi:o-
n O p,·ocede, porquanto, no nO;;30 p.·nj ectn" ca '·nndo 11m m .. lhol· pc'soal, dnda n hYpo-
n 6~ ~onserv"mo~ o corpo de cllp"e"hei'·os; I thcse dc qu e ° pe.' 0"1 netllalmentc em"p··e
c~~~~i querep1o~ acahar com fi, repal'tiçao Q"ado ml~~ cumpl'a , CfUUO convém, os ~etlR de-

la . . veres. Nao sc segue, porém, que devamos 
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extinguir a repartição: não, senhores; o que tem má vontade ; e,entretanto, muitM ·veze~ 
devemos f>tzer é melhor organisal a; mas, o direetor está executarido o pensamento do 
não vamos sup~dmir uma repartição que administrador da pro,' ineia, Não digo que 
exist~ em toda a parte, onde e~te I'amo de 8el'- , isto se dê sempre, . 
viço publi ·o cxiste bem organi"ado, Voto, ! Além disso, ha nesta provincia uma lutt\ 
pOI'tnnto, contra a suppressão da r"partição I en tl'e inspectores de estradas e engenheiros, 
dar, Obl'1\8 pnblicns, : provincla mesmo de ·um defeito da nossa le-

O ~It, 1;CIPIÃO dá um apal'te, I gislação, que não nega ao govel'llo :t fisc.li-
O Sll, BC:<EVlDgg: -'- Eu creio que !las quei- sl\ção dos propl'Íos inspectol'es de estradas 

xas que ha cont.:'a a repal't.ição ha muita in- I' pOl' meio de seus enge nhei,'os; Muitas v.czes 
jJlstiÇ"; a m·, io,' p'u'te destas queixas pJ'O- um hom m respeitavcl, influencia de uma 
cede dos nossos presidentes d" provinci .. , localidade, é cllca.T1'egada de uma Obl''', e, pelo 
qJle pcl .. mai,)!' 1'" "!e do"c~sOR, para se livra- simples facto de ir um enltenheiro fnel'-lhe 
rem de compromisRoB com inflllencia~ locaes, uma observação, este individuo magoa-se c 
ca'Tegão a l'espolIs"bilidade ,Ias scus aetos I'evolta-se contm a repartição das obras pu
no dil'ect.o l' da rep,,,'tiçi\O ; e, rnuitns vezes, blicas; ent,'ctanto que o presidcnt,e foi 
os wcsidentes não tendo co ragem da respon- qu em mandou o cngcnllcÍI'o, e ás vezes com 
s.b/lidade dos sens actos , não tendo cora- I instrueções I'Mel'\'a if:ts pam rlemol'ar ou não 
g-em de .. ffrontar influencias lncacs que "pa fazer pagamentos , Co.mo esta, temos muitas 
drinhão pretens<ies impc,'tinentes, pedem , . outms hypotheses , 
rogão , instão, insinuão pareceres d:.t. repal'- ! Ainda Ifl}lis, es tá em praticai nesta provin
tiçã.o, muitas vezes contra as S'..1nS· con- I cia, faz erem-se n~ es tradas por meio de parti-
vicçõcs. cu lares, ou por muio das municipalidades ; e 

O SI<, p, MACHADO: - A tê ordcnão, po:tanto ha um" cert.a pl'evencão, um certo 
'O SR. U. CrSTRA: - Mas, nesse caso, é ciu1l}c contra os homens da t'ciencia ... 

digno de Cen""l'a o emp"egado que é cego E' verdade, scnhores, qlle têm havido al
hstl'l1mento do prc.identc e não cumpre os gQ.ns enll'cnheÍl'os que têm alltorlsado os cla
seus deve res , mores c queixas que ha contra a classe, e 

O SR, ' AB"ANCHgS : - E se o p,'csidente tudo isto conco rro para que se fórme esta 
quizer, h" de fa.zel' ;' por conseguint.r., é inu- opinião hostil cOlltm o pessoa r da r~part.ição 
til a repartir,ito. 'I das obras publicas; mas nós, 'í ue somos le~ 

O SR, BE"EVIDES: - - Eu não digo quc os gisladores, devemos nos coUocar ácima disto, 
directores da reparti',iio proccdão bem; estou I Nã.o vejo razão alguma de ordem publica 
explicando a ~azão, ~luitas veze',· em qucs- para a, revogação desta repartição; melhore
Mes secundal'\as, pÓCie um chefe de ropal" 11101-a, eu estou prompl0 a acompanhar os 
tiçiio, pnr": não cre-(tl'conflictos com () go\'or- meus collegas; d õ-~e-lhc um pesso:ll'techni-
no, cede" de Rua opinião, , co s~fficiente; mas devo dizer que, attenta a 

O s.{. U, CINTilA: - Faz mal. j naturez" d .. , epoc" e d ··, concllrrcllei" de sel'-
O SIl, BEN"VlIJES: - Rem; mas esta é " viço, publicos'em todl< apal'te do Imperio, e 

verdarle em nosso paiz, Muit.as vezes o di- .Ia falta I'elativa de pessoal technico, de en
rector da I'cpa,'tiçiio dRS obras p"blicas toma ~enhciros, não, convém pOl' modo algum a 
a responsabilidade de "cto"~lIeniiosãoseu"; extincção desta repartição, 
demora muitas vezes o expediente, a perlido H,·, tambem um" ,azao pela qunl não po
do p"esidente, qlle póde nssim proceder de demos tce bons enj!'enheiroR: são os venci
muito hOl< f,; , mentos diminutos que rel'cebem, vencimen-

A casa sabe que no eRtndo actual das cou- t,os qllr, nfio cO I'Tespondern ao que podem 
sa~, neR te p~i7. , na. politica, tudo ~e exige, pe"cebcr em empresas particulal" e)Õ;o 
at·é o impo"ivcl; e o p"esidente da Pl'ovin- O SII, ,\ nllA Nc>ms : - São muito bem pa-
Cifl, ten o ncces~irlflde de viver em paz com go~. . 
todo~ ()~ ~eus nmigo:':. c inflt\e ncia~, p!'eeisn O SH. BENEVIDES: - Hel~tivamente aos 
muit'1ro. vezc!Õ! ganha,' tempo, c, então, ch~m~ engenheiros (h provincia do Rio de .laneiro ° chefe ela rejla,'I~',ão e dir,-Ihe , a provincia I e mesmo de Minas-Ge""es, "ão mal pagos: 
n:io tem dinheil'o (como fazi" o "I', Costa, não dig-o que fi provin<'in comporte essn des
llel'ei;'n) , e tl 'nãoqqet·ocon tr·n.1 1i;·empl·e~timo: peza; nlaR, r.stOll cxplicnndo flS cau sfl~ que, 
O~ Rmig()~ rerhm}lrão por' tn a~ e tacs melho- ; no mcn modo de pp.nsa t', existem para que 
r"mento~ :. elles têm I',,',iío, m," não !ta di- I o .e:·viç nã·, sejn bem feit " 
nheiro: portanto, o senh<H' dernol'c RUfl S ir:- t Nós, p rf-ant··, devem s remedial' e~ te C~· 
fo rm !)çOp~ um m r?: 011 dou.:;, ou crêe esta ou ; t~d. de Cilusa..:; ml\R nã) -vej qtll~ o l'cmn
aq'lelln dimeuldarle, I di" esteja na medid,\ pl"p 8t.a, P" rí.s"" , c lo 

O dl .. ~~to\· (lp-rnor'a a~ info"mnçõp-s, ou crGa e'Xcf': pc.;ã d·) R lo t. 1", uá" vcj J utilidade fl.} 
es"," dJfll eulllades, na hoa f;·, pois o peusa- rt'st d, ]1"oj",. ·o 
meqto do governo ninna. ~ honesto , i V to, p Ttant ', a favo!' d art. lo, e c.om 

Então o que acolltccP: ? o\,·co '1tcce que ns i rc~td('ç'll) a Itf'Rppit·. rh ntilid~de de alguns 
influen ci,," locaes, Oll intel'essad,," ]lO!' es ta I e c ,ntm " utilidAdr, de out.r ., 
011 :lqll ell~ obrH, cen~Hrão n. ,'epn-rtição, cen-

I 
H ... r. aJ lu; •. i 1llr.,:- RI' __ pre~i(hmtet 

surfio o director, porque é mOI'OSO , porque . tudo qunnto nos fvi dito pelo illustre depu-
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tndo, que acaba de Msentar-~e, !evn-m e!t ' siderAçóes, A que .ó poderei responder nA 2' 
contar com o seu voto a favor do pl'Ojecto dl~CU:4~flV, q'J~ é 8 (Ice 81tiO Cllfllpelt:Wtf>, 
em discus,Qão . I n ~t"o lllO p'ilqLlt'l !'flU 'por (-!lllt9 ,pv}tdo ft ('ler 

Creiu que R. exc. npartou-~e um tanto do r~u(~ () rwb I~ d~Pll!)\ ' IV uihJ COlllb",l~ (l pr. 
que lhe Cra. rc~t ri c tllme nte traçado pe lo rc- ject.o em P d i~c ut'!o1iio. vi:-.to GU~ hCl!ÍUl 1\ sua 
~imento; pOl'quanto o honrado membro 11I 111i,lnd .' . 
discutill o }J ,'oj cc tu em geraJ, deixando ea) ~ O RI? P EGYOIf) :-Aooi~ldo. 
olvido a qucf;t;lo ~uhl'e n qual devia. recair fi I O SUo U. CIl\:,TUA :-:'Ja ta dlttCU~ ~}} O tleei
di!llClI SSõlO, isto é, a ntilidade c constitucio- i a l'.: 1 tU . I%:-\ 1'1' t:Ul~ndH~ qUH BW p ~rec,. r~1D 
nali (hde du pl'ojecto . \ nnol~yeh'. e e"' p~ro que CP,I mt-'u~ c(jIIPIl~S 

Do di~c lll'R O do nubrc deput.ndo cu deduzo j CUIl{~urr t' ríiõ p",r<t quP, f»t;anws um tr"b~lbo 
que s. ex(~. adopta. ~ ó mcnte a idéa contida ! ~o!Jli.ilt.: to o de U1o l10 fi uno CUnt.ltlUHrt'tn a~ 
11.0 art. l°, r ej eit~~n do t odos os outros ar-li u b!' l'!~ pll!>iict\:oi 110 ~~tH.do em qU{~ Jal'.elD, o 
ttgos. qu ,,' t! pr;r t,)dos nÓ ,i lamentado. 

C01110, porém, em la uiRcn~são não é ad- () su, V. EGYDIO :-Apoittdll. 
mi~siveleRtadist.incçi\.o,Cl"ei(j qlle~. exc.nào l O Sit. ~CIPlÃO:- A r,ep~rtiçã3 dll~ JhrJ\8 
podel'á deixar d ó votar pelo pt'üjccto todo. putdlca~ RClUnll1ltlDtq é uma verdadt!lrasi-

Todas as cpn~ide]'t1çüp,s que forão ft~ltas l1lccnra. 
por s' e~c, devr.m ser tomadas em coosidel'a- , O SI" , L BITÃ O : -E Rntes tombem ja o ero, 
ção, quando o projecto es ti ..... el· em ;ta disCLlS- O su . U. CINTilA: "- O nobre deputado, 
sào; c, então, sen'" occnsii\o-Opport-una para ql1ert~Ddo rno!õltrllrqt1ea repartiçflO dalll OlHItR 
aceital'lnOR, n:'\o Só a::. emendas ofl'crecidas I public1l !o( prusta nnpJrtante:-l serviçoS4 á ",rll
pelo nobrc deputHtlo, como por quaesq\lc l' [ V Hw ift~ não chegou, creiu HU. U e~lc filll; r\plo 
out.ras de nosso:.; collegas, que, porveutul'1l, ~ cO[ltl'lIri ~) . f~z Jitm:u:oiaqáo mliH:S formRI 80 che-
cntendilodevel' fa 7.el-o, · : fo ',»q " tl! a repartição , 

Cl'eio, porém, que o nobre ueputndo niio l Sr. pr t~ :;:; jdent(). o inspoctor g l' rnl d88obr:\~ 
~eve razi'i.o, quando cC1H~Hrou.o t\.l't 7° ~]o .Il l'O- ~ publica~ é um cng'rlnhl 'i~ o fUnl)8do, e q!l.e, 
Ject.o, qnc dt,/, qn":.: c:ontlTlUal'aÕ a subsistE" os : como dt:vemos crer, t'!"t:t em uma pUBIÇi.tO 
cal'gu~ de in5pcctOl'es d e .c~;t1"adas. : i ndept' lI :ente, .. 

Para. co mprova.l' a pl'occdcllciade Rua ccn·, . O SR . ~C IP[ ÃO :-Apoindo. 
Btll''', o nobre de puto,do pl'OeUl'Oll demolls- : O SR , U, CI~TR,' :,-", & entretanto o no
traI" que em goraI os ins pectores de estl'adas: bra deput11du collocou este empff~gad,, ) em 
pl'oduzem antes males do que beneficios i nlDu po ~, iç~!J Il!uito ~tlbalterna, n', posiçiio 
para as obras pnblir::\s da pl'ovincia l c por·,! de um e mprf.g'ltdo que DRO e\o!creV6 ~eLi1o 
tanto devem eSf;~S ca!'gos ~Cl' extincto,,:, com-! aqtJillo 'll.l\~ o preHidento/manda: qUt-l nadf\ 
pletnmcnte, ~ mf1Ís rlJ Z s~ ni-i : ) enf!.an~r as partet1, mentinuo 

~Jas o nobl'e deput.ado devia notàl' que no : assim noS 8P U~ deveres 1 
mesmo "I't, 7°-, '1ue deter~:in:\ a :ontinunç~o I ? SI\. p, MACHADO :-9 aatua! é inc»pnz 
dos In.peetolos de, eslo "dos, J estnoge-se : dlo,", . 
muito as SlIM attriblli~,ões ; ello" não pode l'lio : O SO, U, CINTIlA :-Não m. refiro "O 'e
mais se encarregar 'de exec.ção de obias, i tual, nem o conh"ço; e julgo que o nobre de 
n.pena~ fi cão com a a ttribulcã.o de dai' ao ~O-! plltado não f,'7. rcft:fI'ncia ~ indlvioutl deter
vOl'no aR infonnaçõc::l. preê·í.~as, á.ccrca dHS I rnlofldo, ; :1 ,p cn8R tntto da lJefe~ft que li n()br~. 
obl"as d os SCUR resIJccttvos dlstnctus. ! de)H.!t ac: ·) t.;:lZ da f epart1c>io das obraR publ:-

E' verdade qu e cst,n. mi~!;ão podia seI' r1cs - l ea!i qlJ C :'W con\'ert~ u em- uma verdadeira a.c· 
empenhada. pelaR cnmarns mUlI!cipaes ; mas ! ClI';;:tI?!o. 
é sabido que o'-'tas corpol'nções mto f;ü reu- ; O fiR . ~CtPlÃo :-Apoia do 
'nem todos os dias, ql1e em geral fazem Rua~ ; O SIt. li , C /:\TRA :-Eu f\té nHO aCeito eE:~a 
se~!=;õesde 3 em. a âia~. de modo ql10 nem ! def~::o'n . porque nã~) }leredlto qllc um hu·, 
sempl'c podedío infol'mar ao pl'esidente dn. i m;~1D qu' ) cll\'ga!\ obtAr um pp.quenn pargn.· 
pl"ovincia, com a pre~tezn pi'peisa, solFc as' millho: (l port:'ot.o urna cp.rta pl),~i\ã) ~ocl111, 
ob,:a.s do muni,cipio de cada llmn, . I pf)):< ~H\ dignnrnente OCCllpA.r o lug-ar de in~-

Com n l'e~tl'lccão que e::;tabelece o HI'tJg'O i poctut g"lrnl dn!'! obra!-l pl\bl'c(J~ fazendo O 
a08il1spectore~ de e~tl"f\drt. ~, n:lo podem pro-I papel OU? do '· erevt='1l o \1(Jbre deputado. 
vir 08 male!=; àpontnd0S pelo nobre deputado, ! Cr ~lió , poi·' . que o nubr(: deplltado e~tá 
e entretanto t erá o ~ove:'no m~lis um ponto! mal in fl' ·r flHldo i O, J\ nã.o BtH a!=~irn, cn não 
de apoio pal'a se inform:u c delibcral' sobre I sp.lle r i ~1. o q'1lf-: a ,lrn l rar rnflj~. se o proeed i. 
as obras publicas d~ pl'ovincia. . l rnect·o 00 pre~jdent6 11'1\ prfl vinr.ia tortnrHn-

Nã.o sendo, pOI'61O, c.:;ta a. idéa capital do 1 d (1 11m l~':,!)rq!a <1 u ~ubnl terno pldo mono 
projecto, nào dudd:I.l'ci :'H~eí t}\1' em oeca~i:1.o ; por qll n () diz o nouro dcpu t ada, Oi! Ra 1\ Qub
Oppol'tuna.1 flu e é ft ~.'1 ci i sC ll ~Sa.O, qualquer I--HrviM:·.c i il d~~st.~ f!mp~f'gR.rlo. Rt'rVlndo de 
emenda moditien.ndo ou clim·inando o a r tig-o; ! 1l1 :\niv oH:. bem Wl\h!avel á vontade e nos Cft
apenaR estoll dando as razões que me len~6io I prjdl o~ du pr~~ í d cnte 1 
11. pl'opür a continllHç:í.o dos ln:"lpr.ctOl'C8 de i D,:mfi i .. :, Hr. pre:'lldt'nte, ,",f~ o in!=lp:octor gt~· 
est.ra.das, pOl'ém como mél'08 informantes. I' ral t.!a~ ob rlt~ pllblicH~ t'!< tá reduzidu á con~ 

O nobru úeputauo faz WUlt.s v\llra" con- dição de w.china duei! e IJranda do presi, 
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rl~nte d. proviMi .. , é ist,n um~ rAZ§O ne EMENDAS 
mfli~ P'lrtl nào ('ontinUftf a I'xü~tlr eR~e clirgo, (C FíCft remnvi1" 8 cncjpira do h,,;rro rlo 
rujo foterv~nt. uar lO ~Ó !it>rve para engaDar Ol- T dl0:io de CI_oh,.. p:trll o hnirro da Varzea do 
P'HtflR e plttt'ftr os fIJlto8! I Tanquf3. do me~mo mun icípio. < 

Eu não f'nleudo QU8 ,.,!-'~im FtPja. acrpdit.u I P~C(I (h f\~p.·n,h l f~q. 18 de ~Iar<.: .) de 1813. 
ao t·~~ que lodo,", 0:-:' lI! ~IH~('tt l'l:S da re pa rtH]ã tl i - Celido'itit}.-Zelert1to. J) 

dll~ ohrtl!o1: pllbhe)} ~ desta provlIll'ilt ' em pro- I « A c,Rdeiri.l d~ vrill~eirB!"l letrll-:': .do RPXO 
cedido multo) b/'I)}, e Dmlhum d'311e -~ (.1':. CiI- ' mn.,..clllwo (h frrgn e'l. )H do Bom·SUl ·e~EuH 
pRZ til! fl ~~cm Jloj)har o pnptd qu!~ the~ mar- ficH. r~moJvi ' la para o h,.irrn do pj lAr. 1n11-
CO!) o nd.>re dcpu 1 p...l0; o que ro r. p~Hf'_ ~.e li o(ripin dH ~~r~l\lllhy.-Leonrl.-P.Macltad(J. 
que h:i grande cVllfu~àu entre R 4.a iI~C('âi) d~ -A1'aujo' .R.Fil!LO~-R Fer1'eira.-L.Ernc$
~t-'cr .. t.~ jiH t1og l·,ver.uo e li r!~l'artiça') ciXB obrA.!- , to. _. Ze(crinlJ - A. e Silva » 
publica.., ; e neÚI pôde deixar du ~cr 11S"lm I ({ FI{'õ " i~l!~llf1entt)· cr.:ndItR dlllHI sC$!tln
pl)flJ!le du:-w jl'p:trt.I~Õ t'~, tr:tt,nndo d;~. me~!I"II:' I das cHdeira"l pHrn '08 !õ:eXOR mft~cnliT)o p fe ... 
m!it~ri:-l. n~o porÜHII m~rchar bem ;.C e por I minino n'l f'idAde dói AVlpnro.- P"ancisco 
i~ .. o q IIC ·0 prnj'\cto nutoriillt O g!,Vl'l'110 a fI"!- A. de A 'raujo.» 
i\.)rm~r 11. :-;u~ H:'Crtlt.Hf'la, chaJll:indo para ali « Fica Ig'u'\lmente crendll l1mn cSldeirn 
o pe:-o"!iloli! da reDartlellO que 80 or()lecta (:x- pnTlI () tH~XIJ fH!-\--cllllno no bliirro .In M~t()
tin~tJir. .. . '-' f)· ' n1.ro, DO município dtt Taubaté.-Abrall'" 

Ol·/t. d;~~cie que o projcrt,n con~a!!l'n a idé)! clUJs,l) ~ 
dft rl'f'l lrm" (h ~p,crt'tilTilt do g'l1vel'IlO. ro(n t. t , cc A cnopirJl do sexo feminino, OR fre~11e~ 
apro\'f; it~ment() do~ emprpgfl.jo~ d'l rf'par- í '1.ia rt'l Ribeirst, municipio do Apj;,hy, fi(:" 
tiçfto qll C~ ~~ vrl~tf. nctu t 'xtinllnlf. esla chtll! I removi/h" pflrn a fn'guczia do Paidinho, de 
q'~" n~o ~H f " Z e;'s~ã() c..Jnll ,leh dou bt'n' fi ·, T .. nhatb. ' 
CiOM e 'jo auxilio qU6 o eng .. nhe:ro pÔ.H- I F IC A Igll,dmPlIfp rem' viriA R cadeirA ~o 
prp,t-Ot H r. ~ ! l;,(>1I.'.') I'? Rl"I ' U li n o O" hai rl'O do P/ir to d" A pl1\. 

() J}re .. id,'n1e on prn\ri fH'j:"\ pó ,in C rp ~r nou\ hv. IOlIni f>f l , j l ) (h~ F (lxina. pflra n ("flpI)lI" (tI,) 

ee"çh I Ctln l tl ~ ~ 411 rl (l lolC('jf~ t!\ria do :,{;lvfú'Dn ! ri h~ i rii , l - pnlt ' . ri" me.!õlfl)n '1nllniril ,h. - p, 
n qu},] dHv~râ "er dlTigidH p.,r 11m ellgenht':l - I iVacllatlo.-A.f! S'i?-oa -. - A . Ribeiro ,Fillto.
TO; no P'· P.1 ,·("tt} n<to "l~ dt'tl-'l:mIJ1U qu'~ ~f"J: Ile()'tlc~ -L . . Fcrl'e~ra:-L El'ne~.to.~) . 
e~tp 011 aqll elle ; o gov(;!rno fica com Iluton I A dljol.Cll~"~o fica :hliadH pela hurfl. . 
s~çfi,J ~mpl>l_ 

;;: , J ~ ,, ' 
••. \:-J (~:l~n tiilO qlJ"r (" flr €s,a ~utOl'l~HÇ'V'. I 

como já. r~)i dlt.{) p('l: lo nnhrl! dep\l'~~·lu qUt' j IN ."TRUCÇXO PUBLICA 

2' 1''\ RTE D \ ORDE\I DO DIA 

HH' ptt-)(~t'l'I~ll. l 'Ó lo. ns 211 dj"ru",\'-fj,). ellH'n I C' t" 1I d· .. d 't 71 
~ l ' I I' 00 Ir~u:' ~I. I~cul\ .. ao I) proJeco n •. t ' · 
11'1 -!) cnnVellll'.lli~lJ) p nh·a tnrnn aO ('cmp Hto ". , J . I ' I ·.t • . . q'W n.·torlllfl!t p~"18 ~CtlO (R In:- ruccuo PU-cnmt.nt<J que não cOlltlJ;ue o estado a~tu,, 1 b " ' • , t" I ' . 
d . , ·1 "8 C. ~ P 'o' \) ',1) JlCP) ti as -Hut' era o CDsJUO 

e C· 1Ulo1n~, I ' 
. ... ·o')f 1"~t l' :I(). Llnl!l)lndn-m (~. J.:r. pre~Jdentp,_ :l o~tA!" "- ~'I • fi A' ~ I h 

' I . ' I ~ • ' J.lr.nl-r-~I' "fi. "IIHt. iR Jlf' ~ orl\. 
p ·_ 'w~~ COFljt) , t>TIH:Õ" fóI , c·,nclulft>i er : te:::l \ t-'n- (.) P d . 1 rl ri' 
d " . I SR . IRlt:-:IDr:NTE t!fóJ'gnft fi nff PIR () IIi 

I) qllf~ o pr " J" t't<l 'I~\'I'I ser aC,'ltn I ·e " en...;,1. 1 . < 3 I d 
I I ..:e '1Ilfita e f:Hantu a .!Sel"ttiJ nb luTas a 

í" m ..... mo p'" <I no 'rp. ("J,.·pntnt!(,. Qae uãu ('0111 'I 
b .. tpu. H )Õõ ll~ IItd ;lhtd,. e 'ipl'ntlR Rpontou di _I h.rl e. 
f .. lt lo.:, p .ré 11 'In ;' ~Ó J)lJ.lt·rfln sp-r ft;,rigido .. ! 
nn 2" di~rllol<;;fl 'l . C tlllu ~:!I)r~. I 

NH 1 hl'\vtmdo InA.i~ qll/'1I1 pe<;;, ~ pnl»vf". i 
en,'erra-.e a di- c",,,n,, e é 3pprov",lo o pIO I AI)·~ W DF: ~IARÇC) DF. 1873 
i"c'", . \ Presidencia do sr. vigario Scipião 

()"l1. V.\[.f.AOXO r<'qn er o obtelD di-'pene" I "-'I'! 1'1) I' . P 
do interl'l-llC'!". - I ~ .j .\ ,\ \ \o • - "XPEDIENTr~. - Rrp("~lr,-

. I R·, ·j;l· CÕ ·''':.- !"IrqJI.(·t". - P PARTR OA 
Fln'aU~ZIA no YPORA1<GA I OH.nr.\! O' 01 .1, _p. <to""., - Oúser'l!a· 

Eotl" .," 3' o!l"("l"~') o p.· • .jeolon, 46 I cãrsd ·ss,'s. lei/ri, e Val1adiio,-'1,'PAlt, 
qn~ pll'v,} á cati'j?ul"!n de vdh a f;,q~llt'Z!: I :1'1 ': P \ OHDJ~\1 no DIA - FI'eguWl.18 da 
df> Yp()r~nga, murddp\() li .. XlrlriCil. ~ ~1'1t, -rh,,·· ~!) . -D~~lInT1f-'X'H.;;91) de l"rf>I!!1I'-

t. EIICtHiad ll ;~ di~ ~ il ..... sàl), é a PVl'l)tTa ,!Q O pr[l Z';l ,-C'1 · If' l n~~ .tf~ 1,.tnn e fr,. n"~· z. Dt's-
J,-elo. l C?W$ n dI) $'1', B p1lcr;ides. _31.! PAHTE D.-\. 

nR~I OCÃO OECAnl~InAl.: '1 O!{I'E lIO DI \. - !(!",t nll'çfjol PIl(J'ICH.-
En t rr. ~~m ;1' ~1I ~1f' 1li'ól" i, O o prni~l-. tfl n. 27, · V.I c~ I. -C'I ' tp l r " ~ d.· IAt :m ~ fr'<n '" z .. -

q .lI~ r " movP. }tlgn",p,.: CHI: f!lr-,S d;~ p rI !1le l íit I j)i.'icu,'1'$fJ do $1' Abranc1u$,-43 PARTE DA 
l~tr:Hi ,In UfI\: p:!ra Olltro ... 11 · .nt,)JoI. nl;s :h : ifll ; OH,UI-,)f D,) P.L\. - Or~?fI . Pflt , .•• p,(.dn ... 
Clpmt;! O? J>I · 1Irf.<l,y e P" r~hyb"n:t. : elll l -v ,t" c; i'\ .,.-R tr)\ ,b. fi ·· ft-lfl'n d" Li .. 

O ~n. VALLADÃO r""pl~r e l,btelU rrtirJJ(h ~ ,,,,. in. SI M · !::,V-!!'·i~~ ' ú.-Düczl;rs:J$ d,;s $1'S_ 

da (tlnendfl qllfi r,· m"vC:! FI c(Jdr.irn do Va ~J', I Benevides e I' . Egydi(). 
SAi) 1tpoi~d~~ t) ~'nt.riw conjuutanllmte cU ' I . A';:< 11 : lIH ., ~ j1.~ IIlhllhiL ft-'ita B ("hHmJtOIl. 

di_cussão as "e.guiutdS I .cháv ••• preseDte; o. ar,. Scipd,o, V .. llaulio, 

• 

, 



";~89- • 

L. A1YAO" B;~n<to, Zererino. Corrê., P. ~f.
cbB,jn, F. A!v"N. R. -\1000, Freire, lJ. Ofl
Ir., M. 1\1f.".0. G· id 'Dio. L,,, .... I. M. F,,,
t.do, Le'ilãl). L SI/v'rin, '\. " SI/v" M. r
qUfI!oJ.. P. E 11)'lr·io, :\hrlinche~, L. Ern~Sln 
A, R,beirO F,iI." " H. Ferrolr.: tal laudo 
sem partieipaçã'l OA IJt3is seuhores. 

Abre-sp. a~f>~ .. A(). 
g' lida" "pprovBda" .eta da antece 

dente. 
O SR • .\. SECRETARIO dá conta do se

gUlllte 

EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Um no 'lerrl-lotAri'l do g tvernn, cl'lmmtJni
Ctrllt) tf!r a; f;--l""ent!\'Au H ~. f-'X". O .. 10 tie
CI", .. tOR e 7 rl~s,d'IÇÕ ~"" 'IU'i oco upltohal'au u 
otli"lo Il. 25.~Int~1rlidl1.. 

Q,trq 11u IIlI-'NIIJO, COl1p!,unlcando que f,
r1\, 8:tnc\~innaIH~ ~ pllb1'clt,I)J~ B~ '7 rt':!8vJu 
çõ '''I Acima rof-'Jlei lu~d',~.--lllt ... jrafla. 

Outro, do m·smo. rp.mett,""udú um, .. lO QllP 
,o 1J11I')j" de A.r·lHI,ql"Hft P"dH U ~Hl~flmellt, 
de ;~.OaOB qll~ de ... ~.H~n1e\l com a,..J obras Ih 
CB êl do H;o-ClarLl. - A' cUUlmi~~ilo dto fi:' 
zeulla. 

Outro do mCQrno, envi~nrto' IIrn, em qw' ) 
camaTa du B..,Jém l,p11e 5:000iJ. vara o~ rt'pn 
ro~ inoi .. peu:-oa\ eis da Ilutlrll. - A' me:1UJ8 

• eOrnrtIlS·8v. 
O'ltro 00 rnec:lmo, envh"ndo um, Pro quP. :> 

. CQ,IUftTIt de Jtlndh1hy retJTel'lPIlt.a F-obre o má .. 
est'tdo da e .. t.rlú1I.' I~tle da'JueH: .. (·id1t.(je Vt'Ul 

a eto:t~ c>lpitnl.-A' me~mil (·onlml~t"â'I. 
O"tro oIn rn"''''lJlrl envIJJ.ndo um, rl~ C»OIarll 

tia i->jed8rl~. 'lcOlnp'lnhadn r1:;t~ COllt,.~ (b
q'lella c_mar» d.l8'1 a 1872. e orçom ... !." 
}.Inra o fxprcicio de .1~73 ~I 18~4. - A' cum· 
mi~Ao de COOf8!i1 e OTçltment(H~ decltm·r;,~. 

Ontro do fDt'smn, t'ilV1Rodn Iltn, t'tIJ que ~ 
eflllJlira d6 N>\ZH.rel h I xpO . ..1 fl nt'c,·~l'li Il'Id .. rll
lerem "pprovl\d~)~ !-e\J!'i '1', tlg'OS de lJOstl1r",~. 
-A' ('0 f.!:l mi "!'oSlO de ('RffiarHFI. 

Oqtro d,) mp.s ni), en~·'<tnrlo um. pm qllA I' 

Yi.!srio da pij:rl)(~hjR d ... S .• Juih B'iptl!o"ht f tI' 
Ulu-Vei'\p, pe,1~ AlltOtl!"8(,ã, }))1r~! Vt'nnll 
Urn11 ImrtA d,~ tf~rra~ p ·rt ... nl~ftnte!olo á TnHt'··Z 
daqlJf>lla vl!la.-A' commí~Flflo ,i", ,·}j.If,~r"'::. 

Outru da e)t m 'ra d~ M If!y tiflA CrUZPM, en .. 
vhtn,ju artlgo.~ de p08tucstl.-A' UJ6Smlj tom· 
ruisljf:lo. 

REQUERIMENTOS 
, 

Um de Jooqllim ~lar 'ellino (1" fllv' 
enq)fP,."'a~lu d:l cUtJdU('l,ão fie l:8ciavp,w .. P?H 
O (·pmit.erit>. JH-!dindo prur'I)j,!IIÇfi,,) do priv,j .. -
glO qUf> t.em pro r~ f·~''':r> fim. - A' com ni:;:l-i't, 
dp (",n!O:tltuiçRO P jO!'ltiça. 

O "ro de J·,,,,.e Carnt'!iro B'-tf:toe:. pelUnrk 
privdf'g n para 8 cUfllOtrucçã'l dH ilHlR e!oltp

da <1" ferro ela p.toçAo do" V"lllnh.1. á f" 
z"'ndH-Atibnia - d'u,", tlf-!rdeiro8 do flnJold· 
bár50 da Liweira.- 4' me.m" çOlllmi.sio, 

• 

11 Ep,nSI!NT ~ ÇX o 
• 

Uma r-m 'lUA 0<;] RlufaOnreR OI ('j,ia"~e rle 
~I l.ry das C'.'I1Z·"~, rpl'tP~erltão Cof11T1t tl 
.roj C~.n n. 55, qllP ~Iltotl"a H C"JlmHr" h \'f'll

.j~r O~ tf'rUHIOS da R0Jt1.fLltca.-A' cJmmisloãl) 
,ie CtUD til as. 

, 

PAR1WER 

« A C'om'T il'1Flân 08 (~an·aT'A~. B q'tlpm fo,"o 
pr;>",pnteR rlll !'I \I r .. pre~pntli~Õ'l!o), 11mB d~ Cv

rn~ralj~ C'apit81. e Qlltrfl Ih. d~ C1f1l1l1nhf;, 

:wdindn ~n"mf-Ónto c1p e-"BtifiPôcüo. n 11 npr~ 
() ~ ell portt'iro e SI 21 JHtTft FlPU pprrphrio, 
jll'g'iOriO jll~t.IIF1 O!'l 'JlOtivOR que 911"glo, é ris 
pltreeer q..ae ~ej1 adoptadu' o tegu!ute Jlr",,-
j<cto . 

N, 108 
A fl\ltõlpmhlélJ lpg; .. httlv'i pr()vinr,i~l. Flflb"'e 

l)r(lpoto:t~l d,..,~ e(I!WH"~ inflnicip'Ies ,Ia ca
pitllJ (~ tipo C''1T,pin~''', d~'cr(~t~ : 

Ar1t. 1.° F,(>fl,j t']t'VI!,JaR n 1:2:108 11 vrAti. 
tif'~cà I clt) p"rteiro ,1a c)'jmijrlt da 4·""ital. Q. 

10008 a di) zelAdor 11n I"f.>rniterlO JHlbJ](·o da 
!H!~ml1 cid»<!p.. A a 1:00U8 H gr}!tdi"llcno do 
· .... crelario da CPlrlÍara mu dcipal lie Campi ... 
f1l'l~. . 

Art. 2.° R 'vogadas na di'po'içOe'. em 
~·,ntr1irJfI. 

~",I ... d:.os ~nrnfl"lif'!ó'õ 'Q~ ]8 dl~ :l\{arço dn1863. 
- A , Cruz, - Celidlinio,» 

A tllJpnUlJr' :'IH». \'ntrar 011 ordem do.-i tra· 
~»Ihos. 

Sãll ::IpproVR,il\l!'l!=lR do r)!o.ieeto~n. 43. ,(.]09 
\I't.ig-os de pnFOt,nnl!'l· de S. Jn·é do~ t'UrlIPOq, 

. ~ da rf'prro"'f'nt"çflo du po,j. r lElgi..;"~ fiv!) ~o
~1I'!~ ('l ah:"olv1(~j.)o na pena de gl:\lés t':1I.I.rela--;RO ao'S \~eerl),. \,,0)01. 

PROJECTO , 

F.' jql!!ado obj'J("!o dB deJjb~I'~ção, e vni R. 

P' Ilnlr parH I,mtr<lr n") ordelll d~8 truba
h,J:"I, O r-eg',lint-fl 

, N,.109 
• « A A' "ernblé. lt·gi.lativa provincial ('8' 

'rAt R : 

Al't. t1niro. FcS) cff>udn urna 2 11 p<;:(":ol~ 
III ~AX() mas~ulll!O nij, cHhdHflh Atib;dH: 

1 ' . ~ re'7()l!I1IJ.'I\;I ~"l 'lI"pf)f~'Cv'~~ Ptn ('.' ntr».rJII, 
P,c" dI, 1H:j~tnllbléa: 19 de Marco de ]873. 

-F.Al'oes,» 
• 

•• ~". 'Im,-i,!" .. Siiv .. (para1/rJlU re
clamação): -:-,r. pr(>~jdpnt~~. ,I!~IJ H ph II1\'TJl 

,nll':-tIllf'llte pJir:-t fl'Z! r 11m» rp, l·nna,·i!o. que 
IH>.p~lre(,9 de toda 1<1 jn liça: náwf} ti1 q'llJ.n~ 
h .-p. 1":1tIlV~ d~'l ~\\'t.I'1. 01'C":'O:~o nl~lr", pro· 
·\"i~. P0rtlll!'! ml'; ~{'hH'iI':i f'ntfio ~1l~P:f)t~; t.i
lu-m,' r~tir9.d() do reCllltiJ logo depoi~ da 
h", mada. 

Foi bl:.n~em lido nc1. cxppdípnti", e ~ppro
V!-\dl) por ef.:tfl a~jo;6mb'Jp<l, um p'Ht~4·er. I1R il
"~tr?dR comrni·H,,;Rf'I ne itl-.:trucç~o PUH'CR. 

relativamente á appruv.çAo e Dão approva-
, 



• 
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, 
• 

llfto d. eruçfto de .Igumas carl.irRR de "ri- -Ih. con!inn.rem. funceiOTlRr. e. de.".za 
Plt-'inl~ lP.tJh!-õ f. Ita pruvl,..orhwu-'nt'l lJelo gon" a per feitA, pt,rquf-> pt'ru o IlO\lp.rno,r6,h·(':Hm .. ' 
verno. NÃO estive D!\ ca~.:.l qllR.ndo fõl;P- lell fIltd1ie8r ao the·onTo e á in!o"trtH'çàp pllbH('fl 
eFõ~~ pJlrecer por ()cca~iiw tia leitura do ex- C()U~a. IllgoUlR. vi~to QllA pile tl1nlbem não 
pedlf-'ntp-; fle t~~tlv~s..:e tpria f,··jto ne-'lRIl (J(~ teve cOIJ·murIlc1Içã', e rlesconho.l(~e legal
CA"'lfb a rechUDl::lçã() que Deste m'Jmento I nlPnfe 1\ Jl!!~!olA TP!-',,}uçfifl a re .. pdto. 
f"Q'), _ O SR. R. ALVEs:-Ttl;m flicio prRxe np~tR 

Sr. pr."ideTlte. pelB leildo 16 de MHrQ~ dI' CO'" "pp,.ov.,.-.e 08 actos 110 governo por 
1846, t-t-tá o.prefolil ente da pruvincia Autori· ..:impli~1óI parec,'rplÔl ••• 
8ltl1o Si rreBT prnviQoria DI-'nte "se las d~ pri O SR. A. I<~ R1LVA :-~,11}, lõl;enh'lr; P.U flpre· 
medrBfõ:I l ... tr»8, ficando, p(,rém, !'=en Reto de- !ó:ent() um exemplo em e'Jntrario: as t1posen· 
penopntfl-de apilrov>dt80 rlCs;lIR ~ji;s;lp,mhléa. tOdOr1AS. -o. 

Ot'x-I,dmlflll.lt,rndor ,1e~tJ.l provin~!ill, o !--r, O SR. ABRA!'\CHES :-~ntft.(} pa.ra pe Appro-
eon·Hlhl~iro Pinto Lirn!l, u~1'I.n,'lo rjp,,"ta 1"111- VHf e .. te Reto d,) gnv"'rno pl'eci:-:a umA. Jei' 
tori~)\ç;lO courechda pda J~i d!~ ]816, crpou O SR. A. E SII.VA:-~IltF. por 'lue lei fi('a 
prnvuwT1Rmente Hll!umll~ CROPlf».<.l de pri f!"ea.da Acadelra "lueos n"bresdf'putl\dosap. 
nleir)\!i:I h>trs!'l, c Jogo q1le ~e in!'tH Jlárf10 o~ ~'r()várão 1-
tr.b.lh"A de.ta c .. n ••. ex". o "ctllAI .. dmi O SR AllRA?iCHEO :-Pela lei que8utoriAou 
nil"traoOT flllhmf'tt~\l Pl"~P1)ctn ti nO~SR CI n o prf'~iri"rlte n PTear. 
flioenlCilO. Como era Datural, foi elle ,dfeeto O su. A ESILVA :-MA~ Sfl e!'l:~e HC'to é FU-

• á cnlIlllli:-o~ãu de instrucção puuhca para dar jPjto li i-lpprovnçito dft 8yscmbléa. e llPm Ajo:-
seu Jmrecet. lral'lhf' () nobre aeput,ado eRta a~~erçAo. qlle é 

AR!Õim. foi hontem flprfH1entRdo'o rpsper- fllndHda nOR c":nvlos dpsla fl!ól~er1Iblel:l; e 
• 

tivo par(>c~T pela honrad)\ cornrniR~~o, flppro'-
I 

romo i~ ha pouco oize.n,io. Rl" Bptl~entadorhs 
vando unH'A,nerlte urna ou dU~8 d~.~ c~del- concedidas pelo presldfmte da JJrOV!nCIH, O 
rAs das qu ... forã 1 creadl\~ p~Jf) gnvernl1. eDtrp l .. m virlllrJe de lei, voltfifl entretnntl) a eJÔltll 
ell~s a do Pary parA () ~HXO mSfoIcnlino. l\s~~mb!éa, qU(~ RPPTI:V<t dt-'fiOltivRrnpnte 

Orfl, ~r. Jpre~ldent~, v. exc. jõlAbe qUA n~ fl?tA Reto do prl-'sid(Jntft. é d·\ lei n. 24- tie 
al·to~ da governo A~O approvfldo<.: ror e<OltH ·lRÔü, o o eXtlmplo está na lei n. 30 de 
a~!'Ipml Ma em Virtude do uma lei que tpnhH 1Sn8. ' , 
pR,~a.to POi" trf~~ dj!o<cn~"õ,>s; R A~~emblél-l -No caso em QUH!õtt.H0 ftpr~sHnto 80 nobre 
]f'gali!o\~\ p'lr este ffindo. !"og'unoo nntp.noo, o .. deputado a lei n. ]0 de 1870, que p.pprnVílU 
ar.to~ do gOVf"no. Entretltnto a iJlIl~trH.dfl oacto 00 pre ... idp.ota ctn provinein, crpsndo 
cornmjí'-~ii" riA jn~trucçào publica flpreFienta provisoriftmente umll CH,IAirR em Santa Jphj· ... 
um pltrflCer, limitRndo--se a dIzer que approvH ;.{p.nia, ne!õ:ta Clipi,t,.,] ; vê, portanl'o. v. fixe., 
a erPliçào de Ut·DR. ou dUflS cadeira!'!, nôo que o ml-'l1 modo de entclldt'r ARtá de 8côrdo 
approv1ndo 8S olltrn~, flcm conr>ll1ir. como i~om O!ll e·tylnR d.'!õltlt A.~~embléa .. 
devj", com um projecto, para fwffrer 8111 di~- . E como se hf\ nA npproVllr n crf\flçi'io ÕfI' uma 
Cl1"PÔAR op..;;),ta c", .. ~, como tem ~ido e!'<fylo.. ra,iena !'Iefll RPr pt,]~ If'i '? A~ cnmmuniCBçOe~ 

O SR. R. ALVES :-0 Reto do governo f'r(l nl'lIIp(·d~m 8er l" .. ita Q pp.lf1 st=lcret~riR da ft8-
um HctO. Jjrovi ... orlO: nno preci~ava de Ipj sembl(~A, poj~ el1l-!. não tem )\tt.ribniçAô lH1ra 
parft ~er revrog'»do: II~Orn"l(lnicRr ar) w,vprno que a :t!'lrf>mu'éa 

O SR. A, E SILVA:- Q1lan<1o f'l!=lBe f:ssirn, I HpprovClU o p<\reeHr d» cnmmi~~üo qllA dt'~ap· 
pp,rgnnto: e IlS (,.A.ip,ira~ flue fir.Ro crf'n{h~ provou a crl-'a\dio de tnes e to.B::-Ic-étdeirRjo:, e 
ddlnltiv~IfHentr. por quI' ]pj o fieno1 O)!no HpprOVOtl ~<:t~ ')11 Rqtlf~~ln.' . 
11ó ia I) U'11vprno s1Ibt-'r !o<'" t"râo ou nflO appro- O ~R. BICUDO :-A me.:a manda fazer n 
VA1R.S tftf'S CR(h~!r)\·.,? St~ fui ou nilo apfHO" com'! uni(·~lç:'l(). 
VRlo I) foIPIl !;lcto? V. flX(~. ~8}wqueo p'\re· O SR. A. E ~ILVA:,-T'into a meRA llHOFe 
CI~r dac(lmmi~·ã() fi(~a ::lTl'hivRdo na !"ecrr.- julga 8utiJrisada para i!'lso, que não IPhnduu 
tfl riR: dn f.l~~ernbJél}, de Já ,di,) SI} IH'; n I1lfHHI fn"zor. . 
nflfi!-l C"II munira fiO govprn'l; (·orno. pf)i~, Ell vpnho tlventar P.~tf! qIlA.d»n pATA que 
'~Ahf'râ eHe da 'esoluçflo tumMda pela as~em Il~ cndt>irfiR que fOlão iOupprJmída..: nfl l1 con· 
blp~ , tinllf1m p,rn viU<lr, e ()R re~PfwtlvoR prAfe~Fn~ 

O SR. R. ALVES :-A mesa da Bs;.::emuléH P'A R reCf'hAr S811';;' vencimnntoA: procuro 11r-
df'vJl c')lllffitlnlCHr. 1 rll}lT J1!ó'!Õlim fl rl~l·j·"O da a~t:tpmhléfto 

O 'R. A. E SILVA :-Nilo nev.; "" com O RR. ABRANCHF.S :-A meSB deve dliciar 
mllnirRçõP-!'Õ ao g'I)verno "'"O feit.!-I8 por neJi- liO nrp~idpUlc Ih J>T1.vlncia. 
berJ1Qi10 da aSljembléa; ella 'por ora nadfl O SR. F Ar.VEl' :-1-1(0;0 ()lU,ntn tiR Que n~o 
dt']·herol]. forã,) apprnv»da .. ; mRB quanto á que foi QP· 

Eu entrmoo, ·Flr. presidente. qne 1) com-I prnvada, {~prePi~() Jpi. ' 
mijo:l~i:lo df!vil1 conctuir ~eu p;Her,pr com um O SIt. A. E SILVA:-Entendo que eAtes 
pr()jertro , para ~er por nóq aprerj:.Jdo A con- RctOS'oo /lovernn pãuRpPl'ovado~p~18 8ssem
vertido em Jei: do contrario ficamos no i blpl-\ por rnt'io de uma 1p.I. 
mPAmü; e {1 govcrflU, na i~norRnci~ ~e b\~R li' O ~R. AnRANC'-lE"'; :-El'tá rn~Anaõn. 
e~deira8 forlio ou não approtadas, deixará O SR. A. E Sll.VA :-Eu já .presentei uQl 
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tx.mpl~. Q".ntln o 1!'~"PrIlO ftpo •• nt. um 
emprf'g"rlá,' e FtnjPita" folte:~en 'net.o '8 IIppro
VRÇ;'O ,tI~ ••• embléa. "'ta o approva por 
rDf'io',de umA h·j. ' 

O SJl. ABRAl'CHES :-Tooo é Q".ndo ~, I!'0· 
\'erno ,não pJ::tá autorisl\do por lei a fazer a 
a pO!o1 p n tA dnri A • 

O SR. A.E,SILVA:-Onr. C.noirlo d. Ro
(ll}J~, qnnndo prPFli(ipnte dR provinciA, apo 
pf>ntnu um empregcHJfl, A r.::njp,jt.ou FIeI) "cto 
á Rpprr'lvArAo rlR~P!'lpmhlPB, qne o flpprn
V0l1 por m~jn de nma 1Ai que correu tOrlOR o~ 
trflmite" do -Tp.llimpnto : o. mfll~mó f ... z em 
TPJACAn á cr~"ç~f) (Ip, (,RfleirR~ pTnvi~H)rifll;l, 
exemplos que já ap!'e.entei 808 nobre. de 
pnh"1nfl. , 
U~H "oz:- \ ro.entou em vil'tude da lei 

da "Roemhlé.? 
O ~R. A. E fllLVA :-N~o. 
fi "R. ABRANCHI!' :-R •• a é qnA é a Que.

trio. T»hpz o gv~rno n}io tives~e rompe-
tenf'iR pArR JipoPllnhr efl~p f'mprpe'ftrlo. . 

O .n, A. F 8i1.v,,:- O fez em virtnoe rle 
urnA Ipi, QllA diz qUfl o ~overno ponprá RPO" 
flPnt.Af com o orch'ri'ldo pTn~oreinnl n~ f'tn
prptz~r1o~ qne tivprem InHiH de 12 flnnOR dr 
~prvjço. ~lljeit,8nno. porém. e~Re RetH á HP
"rov.~iio ria ,,,"embléa, bem Como a j~i que 
au torlRfl R'! ('r~ncõp.A nrovisoriH s. 

O SR. BICUDO :-E' porQuo "lei determina , 
1~!õlO, e n quP diz respeito á creaçi'io das ca· 
jPiTAR nno dAfprminfL 

O SR. A. F. 811,v'\ :-Como niio rletermina, 
Re a Ipi ôe 18-!6 maneJa 'lue a~ flndeir;l!õl Crf'fl
dR~ provi!iloriRffipnte pelo governo ~ejão su
jeitR!': á RnprovRci'in da R~~p.mbléB ? 

O '13. B'CUDO :-1.00 ~e f~z. p uma foi ap 
prnvRd R.. . 

O aR.' A. E 811.VA:--F;,. o qU8 ~ntendo é 
quo o devia ser r'or nma Id. . . ' 

"~mtirn. Jolr. J'lrpsir]pntfIJ, como AO não PfliQPO 
fa.l1l\r Fohre R oue~tão, porque rech,mnu tHn 
nohre . deput.rlo cRtar eu r"lho,in róra do 
orch'm ; -peço Que v.··exc. ccin~nltA A eB~B 
.obr. o meio rle ~e resolver <l,h difllcnldode. 
Ou commnnique-Re 80 governo. approva
çfi:o rio pRrpC'PT, 011 voHe e~tA á rommj~~fio 
pRrn finn]il'ln}. .. o Cnm '1m J'lroJpctu Aflprovanrlo 
o Rrto do governo, que é o 'que eu entendo 
ler·l. 

O SR, PRESIDENTE :-Devo oAcloror qtle • 
meSR CO!'ltnrna. ~e (Hrigir An Ilnverno sómen
te qn.nrio tem dA mano.r 81ltogropho. ri. 
]AJFl:. 00 rf!quprimp-ntoç pedinrfo inform:iCl)ps 

. - , 
e por ifj2Q.o não poch,,', 'Por "(~}jbp,r~ção SUR, 
communlCRr li Rpprovnção do.pArecer. 

EI! tombem rep,,"i que a commi.~ão não 
finttljfO.ou ~pn p~rpr~r por 11m prnjpf'to. 

O SR. ABRANCHE~ :-A ql1e~tãr) é rlivpr~R. 
O 'R. PnllS1DENTE :-,\ appr v'ç!ín ri. um 

.Clo do governo tem sido .empre por um 
pr .ieet.o. 

O SR. ABRANCHE8 :,-V. exc, COO'l,lta o. 
an"He~ • 

O SR. PRESIllENT& :-Entretanto, como é, 

deR.jl> dA cu., a meu commllnlcaráa ap-
prnvoç/io fio pAre,'.r em .que"tio: ' 

O 8R ABRANCHEs:-8im. eenhor. 
Fazem a :ne. algum.. cOhsiderRçl\e. 00-

brp, 8 m.'lterü .. 08 ~rFl. Bicndn, Ferreira Alves 
e Roorig".s Alve.; resolvendo .fioal que , ' " me.o commuo.que ao governo a apl'rova-
~ão Jo parecer. 

I' PARTE DA ORDEM DO DIA 

POSTURAS ' 
Sno .pprovada, em 2' di8eu •• lio as de 

n. &7 de S. J,,;,o do Rio-Cloro; em 3' as de 
o. ? de Suro,_ba, n. 27 de Mogy da8 úuzes. 
11.32 de JllndlOby, 11.34 ,la Cuti ... n. 36 
de Sdveir.s, n. 19 de Cajunt, 0.14 do Be
ém do De.calvado, n. 29 de S. Bento de 

S.pucaby-mirim; n. 28 da-Faxina e n. 18 
do Jaboticaba!. 

Io:nt,rão em 3' discussio 8S de D. 13 de 
Campina.. . 

.. SI". Leitão: - Sr. presiden te, na. 
pOltur .. da ei ade de Carupin •• , que forAo 
opprovad.s o finno p .... do pela re<olllçAo 
D, 43 de 6 de Abril daqualle anno, encon
tra-se o seguiu te, nos seus §§ 2° e 3° do 
art. 4°. 

D z e.te artigo ( U) : 
« A comara munici~d cobrará, etc.: § l°, 

etc. : 
§ 2.° 18000 de qualquer carro 011 "ôhicuJo 

de eixo fixo, rle peR.oá re'oidente ró .. do mu
nie'plO, . de cada 1Jez que vier commerciar nl! 
cidade. e 2S sendo de "IXO movei. No.te 
Cfl~O, 09 c8rro~ que não. pagarem O imposto, 
sorMO apprehendidos pelo fi8c81, para ga'
f" ntio do imposto e muitA. 

§3."58 leto,io o carro frBnqueiro que pas· 
qal' para a Cidade, além do cor rego cuja ca ... 
b ceirll ti junto á pro,," do mercado,» 

Como v. ex~. vê, d. redacção de_te § 2·, 
collige--" que este Imposto deve r.eshir só· 
lDent{~ fôlobre o~ carrn~' que entrfio "na cidade 
de Çampin •• para ali clJrllmérciarer". 

Ms", na execução de_ta l"i; tolvez por 
má interpret_çAo, ou \,or flu.lqoer outro 
motivo, tefD"~A cobraol) o irnplJ"to de todos 
08 carrOR que enlrão naquella Cidade, vin-
dos de fóra do munieipio. ' 

Ora. a maior parte . deRte. e"tr08 .~o 
aquellee que conduzem prodocto. da lavuu
ra destinado. 4 pxportaç"o. Como v. exc. 
•• be. estes gimeros já .ão por demais tributa
dos. já por impotltos geraes, já por illl\lo~
tO"'l provinciaes ; 0, coftsegu.rntemente. não é 
ju<to que fiq"em lIindn sujeitoR a este imo 
po,to cobr.do pela camara municipal de 
C. mpinR". I 

No ~ 3° hu ereação de um imposto de 5$ 
~obre todos 08 CArrOR tranqueiroN que pllliljaa .. 
rem .Jem do corrego, cujll cabeceira é junto 
ti. prnça rlo mereRoo. 

Além d. rldllcllld.de que ha da .e cOl!he
('er verdadeirRmenta qu~c~ são OA C1lrrOB 
rr.nqueiros, pOlque, muitos que nAo. do 
dali. têm, entretallto, a meom'a ~9nfiguflçGQ 
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'o m'A.,.,.e (.!tio: oeen,re .i"d~ qn. ~.t·6· 
earrnA ljeDomin",.joA~ FrB nq IJfltiroA~já eMtÀ 

_~njel.toA . " um ímpu!iltu .ntillo. Ilrovineih' 
Q.'lt! P. enbrad . fI·ro UIJ1R; p~·q.llmit h-nreira fi " 

lu.d. no rio C.mantl,,"",", d~ lOS por ca" 
~ez q.ie pur .. li. tr,.n~itAo. 

Or .. , . 9ujt->it:.+n t) ... ~e elite'" CilrrllH 't e~t~ .. 
imp!l$l.t.Ofol dp 5' pl'h poptur" dR e_mara fldl 
niclphl e C"'IIJlJna~. t n riHiI"R8 por deUlQi 
on,.rOLlOlJ f"Rt~ trihnto : p"'Q11"ntn. e'H1• um 
d •• , •• ,"rroo ,p'á ti_ p"ll"r 15S : lOS em 
CItrr."lnd,'fllli. P -5S em CHutph·a • pur e"t!,. 
;t'íAj;!,'.m : 'u.'r,rpsH"en -lo QUA muitofl d~Jlt.P8 CAr 
,'OR. '~Il ,PI , ,.io dlHmlHt, S , df! ,"uHR, porQII' 
~êm .tl ehedaq Ofll yoltlt tntp:in, pIei m fWr 
tom ' do,. por CArrOR dR Fr"nCH, qUAndo F"fI , 
dit mlt, __ prlleed\'ncin, e rno,1111.A'o cI\fé .... 1-
I?ntiAll e ont.rofl 2'fmRfllB dA p:rp·. rhçfio, qlll ' 
'êm 8Quella eidade pRlS seguir.m p-I .. es-
tud,. de fArTo, • 

P·trA ohvi"f p.st-e. ·~mbo::tr " çOA. acnrdp.i "'0", 
O 11ll't11 iHu'itr~ colle~1t r.·~icilo'llltA em C'iml.j 
D"'~. Am off~ree"r um" ern~n tJ\ á~ p ' l~tl1r,," 
qllP. "A "dIA'l em rli,","n '..:~Ao .. A emA~lfia P In 
'.rpr_t_ti .. tlnq §~ 2' ., 3' do .rt. 4' il". 
po~tnrR~ Ihql1elJIIl CldJHIA. conf",ceionads!II {' 
apn"" v . -f!.!'t li tlnnn plÍtlll . fltrto. 

F.'''poinn", e entra conjunctamentc em dis
cussão, a seguinte 

EM~NnA 

• O di.'pORto no. §§ ;2' e 3' do nrt, 4' das 
pO.tur"R "pprovadas pela resolução n. 43 de 
ti de ~ bl'il de 1872, não comp"ehende os CRI'
rOA que Mnduzirem gene·,·os de expOl't.Acào 
para a __ trada de ferro, e nem t.mbem· os 
vehiculos que transportarem passageiros, 

( S. R, ) . 
.p"ÇO d. Msemblé., 19 de Março de 1873. 

- AI1Jts Cruz,- P"a1icisco A nt,mi , de A ra,,10 .)) 
Ence l'rad1\ " disCllSS>lO, são apjll'ovada';· as 

posturas com a emenda 
Entrão em 3' diRcussão os artigos de pos

turAS n, li da capital. 
E' "poiada," entra conjunctamente em dis

cUBsão, a seguinte 

EME"DA 

• O~ theAt.ros l.vricM e drAmat.icos na cApi
t.I patl'Aráõ :10$ de cnna noite, e nas POVOA
ções do municipio 108000, 

O. espect.aculos dec"voninhos pntl'RrM 
508 de cadR ve7., e nM f,'eguezills do munici
pio 2.')8000, - Valladl!.n, » 

. EncerradR a disCllssão, si'io approvRda6 aR 
poRtllrRR com 1\ emenda, 
.. .0 SR, CEJ.lDON'O requer c obtém dispensa 
pe interst.irio em favor da emend". 

2' PARTE DA ORDEM DO DIA 

FREGUEZIA DA PIEDADE DE MATO-GROSSO 

. E' .. pprovndo em a· discussão o projecto 
": 46 do Rnno .pa"sado, que eleva. li catetl'0-
r~a .de f :'eguezu\ a cRpellR da Piedade de Ma
tO-Si'OBBO, DO termo de Batataes. . . 

DES' NNEXAÇXO DE I'Il1r.Gt:EZIA 

Entra em 2' discus<ão o projecló n, 114 do 
' '1no pa~R~dn, que de~~nrJe::xa o municipio 
'e S; João Bapli.'a do Rio-Verrle, e .nnexa 
o da Faxina, a f,'p/Zuezia de Nossa Senhora 

da Conceição da L.vl'inha, 
F.' lIpoi"d., e entm conjunctamente em dis-

cussão, a seguinte . 

F.MRNDA 

« I. razendlls de d. Manoell • .TOA.iJllina de 
Mo,."es, de Jonquim ,José de A "alijo ViannR c 
de Cllslodio dA MarAdo e outrns, ficão de., 
.nnexados do vill" d.s \ r.,'a. pal'a perten
ce '·e", á Limeira. - Yallatláo » 
. F.llcerr"d~" di'cuBsào, é approvado O pro-
Jecto com 11 emenda, . 

CADEIRAS D~ I .ATIM E FRANCRZ -
Entr" em ê:' diRcnR'lio o prnjeclo n, llR do 

anno pn"".dll, c"c.ndo cadeiras de latim e 
frnncez naR cidades, etc. . 

,. ,..r. 11.· ·. · "'4 .. • ... : - ~r. pre~idente, 
estou convencido d. inefficacia da minhA pa
lavra I não apoiados) ; ma. não po •• o <leixar 
d(~ cnmpdr o meu d p"e!', dp,~rle que me per-
1I, .. do de que o projccto artnal é uma nece.
.irinde q"" póile .pr ani.<ln, e qne nao p6rl8 
ser satisfeita no est.do actll?1 da p"ovincia 
sem grave det>'imento de .uaR financ' •. 

Os nobres collp~". me relevarM, se, por
venturA, flin,ht uma vez O.II! venho inrommo
dar (>lão apoiad 's ), com o meu -,pirito de 
Aconomin, flspidtn p,~te qne, por nhi além, 
tem sido até qualificado de avareza. 

Senhore~, não so'n avat'o; mas tambem não 
8nu prodig-o. Se eu, por 1uivoll':lf fi ernnomia 
da pcovinc!" .ou qllolificado por vô. de AVA
rento; en tenho o direito de vos qllaliRear 
de p,odil!'os: p""qI1C, se All, porqnp. qUArO 
economil'iar o~ dinhei"os d~ p"ovÍ'1ci~, sou 
l\Vnrento: aquelle. que querem ,..,,'ol-os 
Rem mnit.o cl'iterin, porlPffi RPr q1Hlliticndos, 
com maior força de razão, de p",di!!'os. Com
qll"nlo a ava"eZR seja um g,'andr defeito da 
nlma, a p"oditl'Rlidade não é menos.,. 

() SR. M, FURTADO : - E' m'lio,', 
O SR. BI!N.'Y 1>"$: - , , , e "Ié os ecCIAsias

ticos, OS theol0tl'''' e phih.opho<, nRsim 
como O~ ec()nomi~tll~, dizem: Hem r.rnb~l "rzo 
de .erem ambaR "" qnRlidade., pl'odi~alid.de 
e ava"eZ1l, vi"io;.; cOndp.mnRVp.i~; to~iavj)1, a. 
~vrl1'eza é muito mp,nOR n('lciva á ~()cipdade 
do qlle" pl'OdiA'nli clarl e ; e " roz>\o é ri"r" : 

O ~val'ento er{)nomj~1l um patl'imonio que 
o flltum o emprPtl"1 convenientemente, e por 
e~te modo fiel'á indemnh:::.tdo o prpjuizo da. 
.oripdade;n prncli/l'"lid"c1e "nin/l'uem "pro
veit.n, trflz com~ig'() o TJl'ej l1izo proprio e o 
prej uizo das /l'el'nçõeR futu ra", 

Portanto, que,'o ""tes ser ",VArento do que 
'er proditl'o; porque, se eu fôr avaro, O eapi
tal que eu "ecumulo.r paJ'a saciar" minha 
avidez, Re,'á apl'oveitado pelas.ge,'ações futu
rn. deRt. 'provincia convenientemenle; ao 
passo que vós, dissipando as relldas da pro-
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vincill, fazei~ um mal a v6s mesmos e á O SR. BENEVIDES :-Qullntas cidades te-
mesma provincia. mos? Rn não possoprecisRr, não esperava 

O 'R. U. CINTRA: - Obrigando a c1'eação que se discutisse hoje esta materia,· e por 
de impostos, contra os quaes sempl'e se isso não vedfiqnei: mas, me parece que nã? 
gdta, exagero, dizendo que temos 30 ou "', cidades 

O SR. BENEVIDES: -Sim, scnhor, pelo menos: multiplicadas por 1:400S, davão 
Ol'a, o:, nobres deputados h~o de pel'mittir 14l contos em um caso e 5ti contos em ou,tro 

que eu observe que este proJecto não póde i caso, ' 
ser sustentado, nem sob o ponto de vista Dirão os nobres deputados, que R nOSSR 
ecollomico, nem sob o pont.o <le vista mesmo situação financeira comporta este accresci
de utilidade, no estado actual da instrucção mo de despeza: mas eu não direi outro tanto. 
publica <la Dl'ovincla, Senhoree, eu não SOll inimigo das letras; 

Os nobre's deputa<los pretendem crear ca- já passo por um obscul'antista, por ser in i
deiras de latim c francez naqllellas loca idn.- migo do ensino obrigatol'Ío: é natural que 
dea onde fól' possivel a existencia de vinte receba tambem o laMo de retrogl'ado por 
alumnos r,'eqllentes, sendo e;;t.a condiç~o de- contral'Íar a creacão destas cadeiras: mas 
terminada pelas camal'as municipaes das 10- tenho consciencia" de que SOI1 amigo das le
calidades, trns, que quero o progl'esso desta provincia; 

O"a, 08 nobres deputados, conhecedores da ma;; entendo que não devemos, pelo enthu
tra(ncção da in"tl'lleção desta pI'ovincia; s!asmo de um" idéa, sacrificar 'outras neces
conhecedores do estado da instrucci'io pl'lma- sldades <la provincia, quando temos um com
ria: conhecedores do modo porquõ tem sido I plexo de necessidades a cuidar, Nós temos 
fiscalisada esta condição de fI'equencia, im- obl'as publicas, instrueção p";mal'ia" nego
posta ás aulas de instrucção primaria; po- cios da f"zenda, e muitos outros negocias a 
del'ão am"mar que os me"nos .busos não se I nossoca;'go: a nossa obrigação, como leg-is
darão, fi uando se tratai' de vel'ificar "s loca- ladol'es, é dividir a8 rendas da provincia, pro" 
iidadcs q,ne estão no caso de possuir estas au-I porci,onalmente a todos os ramos d.o sel'viço 
las? ermo que não. . publICO, Mas sacrificar certos serVIços pal'& 

Ell posso, portanto, dizer filie, em vir.tude sómente cui<l"r de outros, me parece que 
deste p,'ojeeto, nós teremos, pelo menos, em não é de justica, ' 
todas as cidades e vilhs da provincia, urna I Ora, os nobres deputados sabem que nós 
aula de latim e uma de francez, já gastamos com a vCl'ba-instrucção publi-

Ol'a, oe nob"es deputados, no seu projceto, ca-mais de 40) contos de réis; me pare
m"reão 0< vencimentos de l:O)O~ abs I','ofes- ce, pois, que sem exag'eração poderei dizer 
80res; multipliquem pelo numero de cidades que', no estado actual da provincia, nós des-
e villas " pendemos com a instruccão publica o maxi-

O SR, M. FURTADO: -Cidades, mo qne está ao alcan,ce· de 110SSaS fOI'ças: 
O SI<, Be:NEvIl>ES : - Mas não vejo aqui, creio até qne se nós amassemos como devia-
O SR, M, FÚIITADO:- Ha uma emenda mos as finltnças da provincia, nem devinmo~, 

apresent.ada POI' mim, este anno, erear uma só cadeira de primei-
O SR, BE~15VIDES: - O nobl'c deputado tem ras letras. 

razão, cida<les sómente O SR, ZEFERINO :--Mas está se creando. 
Bem, ficará ° p"ojecto mais restrlcto; en- O SR. BE~EVIDES: -As~im como está se' 

tretanto, a despeza não sel'á de menos de fazendo tudo: mas o que é certo é que não 
50:000$; e, pe1'gl1nto eu: a provincia e~tará estamo!'l em circumstancias de gash\r senão 
no caso de fazer esta desp('za com a instruc- o que é indispensavel, porque a nossa situa
ção secllndarüt, qllando nós temos um gnl,n- c'io financeira é gl'aviRsima. 
de d-ficit na dcspeza ordinal'in, e um gran<le • O. nobres deputados, daqui a um nnno 
deficit eminente na despeza com a gal'anti •. hão de I'econheeel' que eu não fui pessimista 
de juros das estradas <le fel'ro? nas minhas previsões." 

Poderemos nós hoje, que lutamos com wa- O SR, ZEFERINO ,-E' prudente, 
vos difficuldatles para equilibl'Rl' o o"e'lmen- O SR, HENEVID;:" :-", no fim deste anno, 
to com a despeza, despender 50, f:0 ou êo con- financeiro, quando tiver-se de pagar talvez 
tos mais annualmente, sem tenhos 08 meios' dOll8 mil contos de réis só de wtl'antilt de 
de fnzer face a esta despeza? jlll'OS de estradas de ferl'o ; porque os nobres 

O SR, ABRANCHES :- \ poiado,. I deputados já têm garantido 30 e tantos mil 
O gR, BENEVlD~-; :-Esta ti ql1e é a qnestilo, contos para estes melhOI'ament.os, hão de, 
Não posso de memoda di.el' ql1antas eida- eomo diR'e,comprehender que não sou pessi-

des tem a provincia; mas penso que tere- mista nem retrogrado; sou amigo da pro
mo~,de 30 fi 40 cidades... I vinria, maR sou escrupuloso, e receio onerar 

O SI" ~RRA~(;HES :-A despcza é de 70 a mais o sell futuro, já tão sobrecarl'egado. 
80 contos de réis, O sn, A BIIANCHES:'- \luito bem: e que 

O SR, BENEVIDES :-Eu calculavlt em 60 COI1- rião dl1vido sacrificar minha popularidade; 
tos m"is ou .meno~, que não duvido arrostar os comprometti-

O SR, M. FUlITADO o-Sendo só para cida- mentos que já tenho arrosta<lo; que não 
des, n!\o chega. . duvido sacrificar minhas relações, porque, 
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a~im.1\ de tudo está o amor que voto á pro-I gi8lftç~oo e com a porta aberh que b" p_rll o 
vmCla de !'t Pftulo!... f .. orou_mo. 

O SR. ABRAto;CHES:-Muitobem. . i M,,"o ,hrmos um .. c_pecia na "pn.c"lft-
, O s~. BllNE"lIJES '-0"1\, deveudo nós eqlll- daria paro coo1 .. cl.sse de elllpr-". lo,", e 

hbrar o orça~ento, e e~t1\ndo eRte orçnmento uma nuom)\lil\ que ni1l) co mpr~h " fJ I1t): vamos 
dependente tunda de dl~cu8Rões; e Wi nohres I 11llgrnentllr il~ irrp:!,11 -ri,hrJt1!'1 que já. f'X 8-
deputados hão de v~ r que, npc'l.n.1" do~ csfor- : te l)) em t ',Hio o mech 'lIti!OttUo nI1IDini~trat.iv ,). 
ço~ ' empreJr1ldos pela commi~!';áo, ella não I No1t·, uma inc n\'o llit' QCI:\ : Vf>rdftrlfl l-wja 
pôde con~egui: ev.itfu· o delicit, como VA.-! 'lHe ef\ln i l!c·.nv ... niene a c3tâ já muito in:vo
mos nós creal· ml\lS essas des.p'e~aR; c?mo t~r,.d", em ,DOS ?" . hliblt()~; t'U ('I'''' i., qUA Fi 

v~mos one Rr as nossA.S l'endasJa ln~uffi.clen- aõl:;l~tJ l bloa prOVJileIAJ. deve e..;t;1beh"'ct' r "R 
te~.para OS serv~ço9, votados, com 60 contos i eond 'çú '<1\ .I(oro.1< dR crençã", d •• ~"h., o 
mais .ou menos, I delXllr nf) poc1er ~XE' ClltIVO fi eY..fllne OR~ ('on-

Além dest.a8 rnzões economic"., au creio i .liç()eR O"p.ci •• ~: a .p •• mblé. deve e.tllbe
que pÓd~-RC contestar 1\ util1dade publica I 'ec,<~ re>trU de pro~.mento de padei .. • o • o 
deRte proJecto. , pre"1 Jento tia prOvIll.c.8apvilc ... M ••. epte 

Rujá disse' uma vez que nós não temoR "Fly!'ltclOOR de crel'lr c~d~tr%~ ~rn um pnnto 
obl"ig""çãô de legiRlar sob"e instrucc~o Ae- o.rto, em um. localidade determinada, oe 
cundaria: ella. póde ~el' promovida por nó~ rpfI"lovcr (:.tLd.~11"3~ de. U!D pltrll tlut.ro p··ntn. 
cumulativftmente c@m 09 podere9 gel'ae9: "~O detalho" quo lI,'''. pertencerp fi. .dnlÍois
temoR essa faculdage, de que devemo~ IRn tr;çã,) rl~ que RI) porler le>l.~htlvo. 
çar mão em circum'Snn~ias mais p,·u'pe.·,,~. , O ' ,R. 7,HFEn!",o :-No projeclo dá-so nulo
Mas, nã.o tendo nós obdg!\ção, tendo apcna~ rl"l>'l<}ã.·, n·, J!',.~ v .. rn() P'j fR 1~ 9 0: 
uma faculdade, e não estando a ins trllcd\o O "R. BENEV!DE. : -No prOJAe1o dá 'c lÍu-

mos' collocar, parece que não é mnito cllnal mnvel' . [i4U ft.!ntls n!\o Ch(~K"Uf" a f'stn p" nto. 
e justo que, antcR de tal'mos melhorndo a I E .. f,1\ nntorls:tç:'io, na H.u'-lHn (·ia de I ~ i!'õ que 
in~trtlcçi\o primaria, vnmos onerar O~ cofres I ~stf\b,r, lf>çÃo T"f..'grk$\ gpr)\ .. ~~ .. é uml\ d f·lpr.llç~o 
publicos cuidando da instr~lcção secundaria. ! In,ce.ta,"'\. Ut" vez qu; nó_ não eot.?"I •. 

O.SR. ABRANCHES :-ApOlado. ; comns IP,tl rns V ltrfl creação df";;.fila~.: cIH1e)rB~. 
OSR.BENEVlDl!:s:~Accresce que estas ma- ' e quedelogalUo. "o governo e"tR >Ltriblli

terias de ensinosecll.lldario são matcrias que çã? então fR,çomos nlllei condições que li-
não são por assIm dIzer llldlspcllsaveis aos Imtom o arb.troo do me_mo gov'''ll n • ' 
1l!ist.eres dl\ vida, e quo, uma vez que na pro-! . Mas, o~ nn"re~ deputado. R.uH"i""" o pro
VlnCla está ab6rta. n . lIvre concul'rcncin. na i slriontc Iln provmr.lil n suppnmlr e.r~mover 
instruccão parl,iculnr,e que !las localidades cadeira', t irão por coo"ogninte, nôo IiroitRn
mais importantes hl1 Iyccu e !luhis particu- , do, es,a nutolrisaçfio. 11 indppendpnei. do 
lares, c que estas mais ou menos cuidão de I flrofessorodol. O. profe"sores'devem ser vitn
ensinar a" má,terias secundaril\s da instruc- !icios; e"te é o meio de tor081 ,08 incl'pen
ção á .pobreza, admittindo alguns alumnos dente. o de torlllll ,cs arredados d". Il)tas de 
grn.tultamente, não ha inconveniente em IDtp.refl~t!~ locAf's. 
adiar-se esta medida para ,melhores tempos . O 6R .. M. FUR1'ADO o-Pelo eontrorio, desdo 
Nós ,d~vefl.l0s, no meu frael1'''entender, curar q .Ub '.Jio lod up"odeotc" hão de ser pol!
emprlmelfo lugar do segundo gl'áo da ins- tICO'. 
trucção primaria; logo que n p"ovincia pos- ,O .s": BS~EvmEs :-0 prore.snr que nfio (~ 
sa, é esta a sua obrigação, para acoroçoar o VI tRlo c.no 80 or etll do r.a., l?eHlid .dos. n~o 
estudo comoleto di\8 mate rias elementares tem mdep-anrl.ncl': o m ... O de.conhecer "s 
da vida nas 'sociedades modernas. Para isto COII""8. A< intlll encir,. Illcaoo o os homens de 
li preciso uma despeza de cento e tantos posi9iio p,litiea, representHo o ppn~', men to 
contos annuaes pelo menos. dom.nador ri,," loe_lIdarlas; esUo 1,1ent" f!-

Ora,os nobreé d6PUtádo~, creando u~tfl~ 1 ~i~~: ~~~r~I~Oe~(~:r:o'!se \P3 f 
C? .Neguí~t8 do· 

esdeira.,.vão diminuir os recursos ~"e telllo.! bora legitimo dent'r~ "<I;'c o;ntnt mt"al., e::,": 
pa~fl 10,818 tar~e reformarmos a JDstrucÇão' ce um t~l ou qual con ... tr:~~~~el~~ ~l~ ~!;~e 
prJ~aru\ e a co,Jocarmo8 no grb 6 qne devo , do. profecsnes torna-o d ' ,1 t .. nttlnglf. i . ',. ... l. .~. epen.en elõl, f'u. 

AI
' ' d . I 1 1Ph .. oS mC!'lmo ãs lut8.~. · »' JnfllJf!ncl a· d~R pJtI· 
em aohs conSI' er.çlles, ob.erl·o tam- I"xõ e" á , l'ntlllell"ia dn" .'n t'" I P bpm q b t ' t' ' , ' ~ • li!,;'" OCR OO. oIr 

empnd~8 d nfl.)I t;1, prOJ8C 0, Rf.l81m camo J?as i iSRO a vitnlkio tiPuie e bon~'i ordenadoH e:1o 
. "': U~~ . C;)~ que mo . p~rerem lO· ~ condi çô(!!'i O!tril .)5 bons pro f e s:'Iore q 

ac..t,,:v8IS; " prI!Qe:r~ é rebt.va 8 apo" en- i Sr pre <" ." "nle e ' 1" Cll"~ I ' 'h J tadorlas. I . • • ~ ." ~ . ~ H. .•• ,..,Jt( a ~ OTR . (e 
"'" i dl scutlr-eo () proJ fh·,l.O de Inetrncçuo publl('a. 

-Me porece que .nó. d.v~mo. est.bel,'cer ! O) eu ciJo quOTO prejudic.:·o , São ,o.t." .s 
um. reru.1l0 <1" ,h rOl to eluNtento, t,.t.b ,Ie-! Cryn9i01er.çO ~. q'l>' tinha a rnZPf' 1':m re>u
c.ndo regr •• 8obr~ np0geolJidoriR"0 !loca Bco-I moo declaro que n;; ,' . " u inimi~o do I .. tim 
batIDo e ÇOID. desiguald!\de que h:. II~ le- o lIew do franc~z ; não condewoo em. lhese a 
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cre"ção dA-tas e~deiras; a minh" oppo.iç1ío 
ti provi.ori •• acho que ella deve .er adiaelo 
por" quanclo n<l"s.s cir<'um"tancias flnan· 
ceira'i melhorarem, e para depois que tiver 
mOR r.ollocllrlo a mstrucçiio primaria na
qUAII. altur •• que deve chegar ... 

O SR. P. l\hC!IADO :-ApOIado. 
O SR. IlENF.VlllE' :-... e qlle ainda não 

chegoll. (Maito bem!) 
A di'CIlS.à·, fie. adiada pela hora. 

3' PARTE DA ORDEM DO DIA 
• 

INSTRUCCÃO PUBLICA . 
" ContinÚ. fi I' di'" .. " ào do projeeto n. 74. 

que reforma. legislaç"o da' iu.trucçã" pu· 
bllc, d. provincia, e estabelece o ensino 
ob'igatorio. '. 

lO· 
O SR. ABRANCHES desiste da palavra para 

se v;ltaT. 
Encerrada a discussão, é approvado o pro 

jecto. 
A Tdquerimento do sr. Rodrigues Alves. 

é diFlppn!o's-Jo o inter~ticjo. 

VOLTA·SE A' 2' PARTE DA ORDEM DO 
LHA 

Continú. a discus.ão do projecto n. 116 
do anno passado, sobra cadeiras de latim e 
francez. 

(O SR. ABRA.NCHE' pronunciou um discur· 
so, que não recpbemos.) 

A di,cusoilo fica adiada pela hora. 

4' PARTE DA ORDEM DO DIA 
ORCAMEN o PROVlNCIAL 

o 

E' Approvado em l' d'SCUS.R@ o projecto 
n. 100, que orça a receita e fixa • desppzA 
da provineia para o exerci cio d. 1873 a 11>74 

O SR. BICUDO requer e obtem dispensa do' 
intersticio. 

• 

VOLTA·SE A' 2' PARTE DA ORDEM DO 
. . DIA 

Continuando a 3' discriARão do prolecto 
. n. 116 do anno p,"sado. sobre o.deiras de 

latim e francez, é o mesmo approvado sem 
mais debate. 

• 
llS1'RADA DE F.ERRO DA Ll>lEIRA A MOGY" 

. GUASSU' 
A requerimento do sr. ValJadão, entra em 

3' diRCUAsiio o projecto n. 51, que concede 
privilegio ao harão do Tie!é e coronel .Toa· 
quim tlertorio, para a construcção d.qllelia 
estr.da. . 

O sr. Ilenevilles:- Sr. presidente, 
apezar da .ciencia que tenho de que e.te 
proj~cto passa, continúo a lavrar 0. meu 
proteste. pqrq IIe entendo que ell, não en· 
cerra certas cnndições indispensavers para 
~er convertido em l\~i. 
QlI~ndo nó~· conc:z(; ;[üos um privilegio, 

temos de reconhec2r a utilidade publica da 
obra, fi. exeqni-hiliqade da mesma e o direito 
que tem o individuo que o solicíta á cou
ce~sAo do mesmo privil~gia. 

Os nobres deputados não conhecem o ter· 
reno desde o seu pon to de partida até o Bell 

• 

ponto terminal, de modo sufRcienta; não 
conhecem o terreno de modo sufficiente, 
porqlle, pRra decretar· se uma e.trada de 
rerro, não blsta saber se na carta ge<gra
phica _ da provincia pxiqt~m eRS8!o1 d(;us 
pontoo; o qlle é preciso saber·se é ft \-oeiçito 
deAta e~trada em relHção áoot outrHQ jâ pxi@
tente. ; precisa sober-se das difficul·tades 
que off~rece o terreno, o computo dos cltpi
tap.9 que se têm de emprt>gar, 88 rle<olpt-Zli9 
necessarias para a realização do methflr.· 
mento. aR deSpeZft8 intlispensavcis para a 
conlõ1trt1cc~o da obra, etc. 

Oro. n6, não temos explorações destes ter· 
reooR; não temos hA8es para 'OI ml\rmo~ um 
juizo da extenS'lio do~ sacrIfichH'l rt 08 Cllpí
tae. que se devào empenhar; não c·mhece· 
mOR 88 dlfficuldades <10 terreno; lIão •• be
mos dos me'ios artistico!.l.q oe Redio ouds 
conveniente!"! a empregar; nao conhecemos 
• força de produeçáo das reg'õPs percorridas 
pela linha ferrea; não s.bemos as forças 
exnctas de sua população. Todos estes ele
mentos e8tat.h~ticos são indiRpe08ftVeis para 
que a assembléa possa convenientemente re· 
solver. 

Nenhuma de,tas informações existe pare. 
aos habilitar a resolver com plPBo conhe
cimento da materia, 

Podem dizer os nobres deputados que tal 
temou.tração era inntil, porquanto o pro

jecto é despido de qualquer onu' á provin· 
cia; os pretendentes peliem privilegio .em 
~ar8ntia dejllro8; CODseguintemente. gastão 
os seus capitae9 por sua conta e ri...:.co. 

Senhore •• eu penso. como já por vezes 
tenho dito, qlle nos paizes novos como o 
nOR!<.o, o governo exerêe uma certa funcçRo 
directória do espirito publico. uma certa di· 
reccão moral t assim como exerCe uma dITPC" 
cão' politiM e economic •. Portanto. pelo 
facto de não se decretar hoje a re'pon •• bi· 
lidade da provincia, pelo facto de se conce· 
der o privilegio .ém garantia de jnros. não 
e.tamos nós excluidos da responsabilidade 
em que incorreremos S8 dermos UlDa direc
ção economica inconveniente aos capitaes 
da provincia. 

Ora, en. que entendo que nó-, na con"e-são 
de prlvilegios. temos caminhado largamen. 
te, d(~ uma maneira generosa' por deooflis; 
eu, qlle entendo que nós, na conce,são de 
privilegios. temos dado ulUa direcção incon· 
veniente ao espirito particular. e 00 e.pirito 
publico; eu,que entendo que o proprio p,der 
executivo entre nós tem dndo uma diroc· 
ção ecúnomica inconveniente nesta mataria, 
porque tem anim.do o espirito de especu· 
lação : não quero tomar a responoabiJidade 
de nRvegar sobre as me~m8S ag1lflS. 

Nós hoje devemos animar a iniciativa in· 
dividual. mas uma iniciativa espontanea. 
uma energia pessoal cheia de pureza, "em 
a pOSSibilidade de qualquer suspeita, da 
menor desconfiança oe corruptela. 

Os nobres deputados não ignorão que, 
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desde que se tem alargado o horisonte da fez, 8e esses pretendentes já os 1!zer5:o, por 
eivilisáção material do Imperio, uma das que niio trouxerão esses uados á casa, para 
gr3ndes molas da corrupç1io politica tem, que nós vissemos e julgassemos T! 
,ido" concessão de privilegias Conseguin-' Mas, nada; a assembléa apenas tem co
temente, sempre que se concede um privi- nhecimento geographico das localidade. e 
legia, o espirito publico perturba-so, a con- a conjectura de que ellas, sendo ferteis, hão 
scieAcia nacional quer saber qual o intercs, I de produzir renda sufficiente; mas eu direi: 
se que a Batuou no animo do governo, 8e o as povoações que têm de ser percorridas 
intere.oe publico. se a consciencla da utili- por osta lInha, embora dotadas de riqueza 
dade publica. ou Se qualquer razão politica natural, nóio estão no grao de dosenvolvi
inoonfessavcl. ' I mento industrial que oft'ereção renda &uffi-

Eu. portanto, entendo que o esta'10 nctual ciente para alimentar uma ehtrada de ferro. 
politico do paiz é tal, que a concessão de pri-' Se eu !:Stou convencido ne que e.ta em
vilegios excita sempre suspeitas .. respeita presa não poderá aUmentar os capitaes que 
da probidade governamental. Eu, que vejo se envolverem na mesma, a minha con8e
que o pendor do espirito pulllico é e.te, nao quencia li que ellamorrtrá, ou virá amanhã 
quer08utorisnl-o a que duvide da pureza ou depoi. pedir g'arantia de juros. lIIas eu 
da 8s.smbléa provincial de S. Paulo. Venho, que entendo (lue n6s não podemos hoje daI' 
portonto, vindicar nossa dignidact". comba· garantia de juros á nenhuma estrada de 
tendo a concessão de privilegios mais uma ferro. emquanto não nos salvarmos dos 
v~z. compromissos que já temos tomado, não 

Não é indift'erente a concessão de um pri- posso animar semelhante empresa. 
vilegio por um corpo deliberativo eomo o Eu já disse e repilo: nós temos gdTIlnti
n08.0: eu bem soi que o melhor direc\or dos COQ.l o juro· de 7 % trinta e tres mil 
dos c.pitoes é a vontade individual, é a ca· contos de réis, de capital para construcção 
pacid.de de todo o cidadão: mas 08 nobres d. diver.as estradas de ferro; se todas est"" 
deputudos .,bem que o cidadão vive na so- empresas so realizarem, teremos de pogar 
ciedade, que o cidadão, para dirigir suas dous mil o tantos contoB de réis de juros, 
vontades convenie!ltemente, carece de uos- O 'su, M. FURTADO :-Não haverá renda 
Buir um criterio muito esclarecido. Os no- alguma. 
bres deputados sabem perfeitamente que o i O SIt BENEVIDES :-Não ha;" poi" 'se a 
nosso paiz, sem injuria, é profundamente: provincia hoje não tem relIda orclinuria que 
ignoraute em matoria de economia politica: exceda a 2,300 contos de réis I A nossa renda 
a economia política é aRsumpto que é estu-

1 
ordinaria hoje chega a, 2,300 contos de 

dado .ó pelas altas classes SOCla88, pelos réis? , 
homens da alta politica, pelas classcs il- OU. SR. Cn-:1'RA :-E essa mesma ainda 
lustradas. e por alguma parte da classe com creação de impostos: , 
commerei"nte e indust>iosa; mas. fi massa, O SR. BENE~IDES o-Sem duvi~à ; elltre
do povo li ignorante, é incapaz do julgar de' tànto que os juros garantidos a 33 mil cou
um phenomeno economico, de um facto com- tos de réis importão em 2 mil e tantos con
pi.xo quo suppõe o jogo das leis economica •. tos de réis. Portanto, nós já aut6risal)lo8 

Ora. se o povo, em materia de economia capit.os com .garantla do jmos sup.eriores 
politica theorica e pratica, é completamente a nossos r"cursos ordinarios. 
ignorante; se póde-so dizer que os conheci- O SR. F. ALVES :-Mas esta é "em ga-
mentos economiCOíi hoje, por assim dizer, rautia. . 
slio privilegios da. el~sse. superiores da 80': O Sll. BENEVIDES :-Eu digo que, estando 
dedade. nós tomamos umll grave, rcsponsa- convencido de que esta empresa não dará o 
bilidade perante 1\ massa ignara desta pro-' juro de 7 %,0 não acreditando'que ninguem 
vincia acoroçoando UDla falsa e imprudente i"e envolva em IRes empresas para perder, 
dir."ção de nossos capitaes,' : tenho para mim, corno mathematico, que 

Temos, portanto. razões politicas, razOes I daqui a um ou dous annos não só 6"ta como 
.'conomicas. que impedem-nos que sejamos i todas aquellas, n quem dermos privilegio 
f"ceis, que animemos estas pretensões, ',~ste anno sem garautia dojuro., ljão de vir 

A utilidade de uma estrada é da nossa pedIl-a. 
competencia; mas nós não devemo" legislar .Já temes UIl1 oxemplo: o annu passado au
ás cegas_ O que quer d;zer decretarmos uti- torisámós ~ concesEào de um privilegio sem 
lidade pllbliea de uma estrada. sem explo- garantia de juros. e este anno veio a COO1-
rações préVIas. sem, dados estatistieos, sem panhia pedir nuo sÓ garantia como augmen-
e.onhecer-se a zona percorrida pela iinha to de c.pita!. ' 
ferraa. a sua capacidade produetol'3, 03 seus I Por cOllsequencin" ccrto. é mathcmatico, 
recursos economicos, otc. ? Dir-se-ha : os in- é infallivel o pedido de garantia daqui a 
,l!viduos que solicitarão o privilegio já fize- i um ou dous finnos. :\'ão se póde fazer uma 
rao esses trabalhos. Petgunto eu: onde se estrada de ferro no Brasil sem garantia de 
ach~o, por que nllO os exbibirilo 11 esta casa 7 juros; a prova é que" estrada Paulista e li 
() presidente da provineia já os fez: onde InglezlL, que são as melhores lmhas da pro
estão? Se o presidente da provincia já os finei., não dão ainda hoje 7 %; se eBtn 



-297-

>luas, as melhores da provinoi._ não dão esse; em oconomia politica. theorica I' pratica, 
jUiO, o q'lC Regue-se é que quem pretender I onde ~c e~tuda esse assumpto com perfeita. 
abrir urna estrada fie ferr() na provinci.\ de! circumsrceçõo, o espirito dos economisLas 
S. Pau~o~ S8111 garantia de juros, ha. de per· j s~n~ato~. c d~ft escripcorcs de ~jreito ~dmi .. 
de", r; nlDguem md!-D·se n~Bt(l8 ncgoeJQ~ para I Olst.ratlro !lH.18 lj()nc~.tOJõ~ e pratlco9 vai ff':!

perder: ri. cODseql1cncia !~ que j)[;dcm pl'ivi-: gindo ecotrn. UH companhias, por causa das 
jegio hr!je par:t nmnnhã p~r:llr,~m garnn-! espcrüln(;58;:; e falta de economil'L no cwprc-
tiA.. i go do~ ea pitar,s. 

O Si:. P. EDu,\HDO :-"Negp..-2.e. ; Na. Bel:~ica.l1f'je,03 economistas prnticoi-; 
O SR. BE~EVIDES :--1':11 nüo gósto de cre,1r i o os cst~Hiigta8 mlli!=; nota vo1s sustentã!) qne 

d.ifficuld:::td~l!; fnturf!'", attenta a. beÍlr;Yal(~n· i(~ prefcnvel o govern? com todoo.s;~crlflc!(>. 
~ll~ d~ a.':l~cmblé;t. 'i hzer as o8tradas ne ferro por ndmlflistrnçflO 

Portanto. cu, quo defendo o íntere~,se da ! a aUmentai n eorruptela das c()mpanhias, 
provincia, voto f:I:r .. tcmatica:nente. miiit~;.l· n o~J.1nclllJ(jr!O e os monnpolios. 
veZCR illumdo ,o rn~n cor:~ç:io com n f::lính:: E cu. rreio, porqlw sou um dos que acre
con~ciencjn, cnc":o nCl'te C:hO: sou um da.· i ditão muito nfl. pCl'fcctibilidndc da humani
que!lcR qne \'otHo particuhr (~:-:ti·mfl. iH; .'SI', ,uade; creio que fi opinião da Relgica ha de 
lH\rflo ú.) Tidé; (: lIm dor; hnpor~'nnteR dli'!- i ving':ll', porque rstc seclllo~ que tem sido de 
f(~s do f,9.rtido c0:1~cr\'n.dor, um <laR homens 10spccll]a~ão1 c que tem estragado o espírito 
~\ {!'.H~m rnn:b reí-'p?ilo. (J f~OU :~;!~ seu pltrti- nacionnl i~ ::tordem rnorrrl~ 11a de,sr,r corri· 
cnl:{f ~;~i\i~,!, FnçJ porfnnh !'r.l ;;rande Rn.·, g'ido illralliv(!]mpnÍ(~ prl:1.rrncr;fi.odas ic1ém; li 

crifk.i .. l .. , pr1o~ ::<f:;l timrntos mOl'f:.r:-~. 
() t-:.:? ."\.!.IR_\XClI;::.s:-F>.l hmb;~rn. .OrH , ::':lipponll:lmos quo as jdí~:1S da. I3elgica 
.0 ~~H J)E"~\E,T!.DES :--, .. :n1.'< tf;T;lw f::ido se grmel'dü:.cm nn.Etlropa~ sejão udopbúlns 

conl':cqaeDtc; e ~p. o sr. t;,lrüo do Tieté nGo peló~ g'o ... rrnos~ que ;"<im influxo chegue ao 
fosse lI!:l hnmcrn tflo oo1.a. __ cl. ~aí) importun- Brasil f' cllln o nosso goOVCI'flO se compenetre 
1,.') n'l ~qcjedadp" Wl p"din. ::tlixf!:--rnp, domi- de qnr cl~'\"c rrnJizar :1~ \'ias ferreaR pOl' ad
n:1!' Pi:!'',. !lmizl1,~.k. c0rto df~ que ni"io 8~ dnvi- ministr3(::-i()~ f,nendo crnissfto de apolices? 
I.Lrifl dJ' mim p':-i'!'" íórma nlgu :nn: mn3, m'es- . Firf!,l'(l inltiuiclo, porque csb't ú mcl'CÔ do pri
mo por St.'r ellc nrn cida'liio de pi)sição; chc- i vilr0,"io e()nc~dido no SI'. harDo do Tieté, pOi' 
r,:, de tW1 pnrtir:!o •. vi·je-:ne obri,!.!"!ldo B Com- I HO nlulO::;, r :1 outros, quando (~certo que sem
br..ter 8:1:1 prctfDi:=;io, pari! q!1p.nüo lô:e acre- pro .';(~ m:1.l'ca o prazo de2,.;~ ou·1 annos, sob 
r1itc qn:J oomino-mc ncstn.t';n:-::a por afiei .. pcrw (h~ eaducidndf-' do P!',jv!lcgio, pa~fl. ~/~ 
ÇÕ(~~ PC;!"0::lC", H.eí;r,~i!o [(,nito o !l.r. harão inieial' a~ obras! 

'11 " . . 1 .",. ~ d () l' \ fIo.... j , 110 lot(:. o ('·)n~l(jr:.r0 Jl.11.l1.0, c nm 't~l~la fio . sn, .• , i. LVES :--a. pnnerplo nnl.Jcnu(!mo~·: 
quo r(~qn? a~ (''''mdi~tjc~' de f0rLuna n 'f]uc isto devia srl' ohjceto (le uma elnusula 
vroui:üiCh pari' i'ei:líz!-\:: "'3te me!horament:J; ,do contrd.0 fcito ~om o ç~ovcrno; mas hoje 
mn~ n~}'; c e~t;\!J flGi)síi:o ~~Hr;unim: a qUCB-; tem-se c~ltcDctido o contrario r p6dc clla :ser 
·cio t\ :")l'i~n~iro. () dirfitn :!.' ;;111' priviJegi.o, ' inserida :~n lni. 
·~t~;;Lilldr) ~I fXC~l!:t,:.;:;d~;~+' d.'l n::\pr8Sa~ e o O Slt. HESEYíIlE;-"·, :-E~ton fazcnào r:stns 
b~l'ór~irQ,; ::'. j(~q);,l:,~;~)il:,'!:!I!;~ (:,., ()r.r:rnr~G("l n cow;!(l(~J'n~i"Jí'." gerru-;s: pOrrpl(~ nH~ pareco que , 
provinel~~ eom p'~! .. ~ntin L].~ ,]i!:'.'.. O pl'jril{"l~;,i~l; li1c::,rao pOI' se:,' OdiOSO, nau 

Eu rlí.~tl) ne~;te ;j!':~js,'(n nOJ ;jr."1.\·~~ dnr~íLo ll()llp ~~~r pr~qwt.ll0 nem longo; n:io se pôde 
(lue já t::nho Wlí:f'dn I'ni n:.;~j"()S: ,; ,l af:"~cm- eonerdp'I' prinlp.gio, .. 
i~)léi~ C:)l::~;,.-i . .': ;J1':';,:L!.;··;') ;-.HH· D!) r,;H10S e smn O SP.. F. Ar.VE8: - .\eeitnrnosnmenü;~~ 
;l menor l i!niLH];1·'), ~~Dq,,(1. (11:(: ínc p:t1'ec~ ex- llC:-::~(' sentido. . 
'r"o",'l:""",,',) ·"(>'''Il~',' l·'u·':'~ (:~l[I~('·' o ')rl"rl'Jc~,'o O (Co .llr·"·J·'\·JJJJ·~S.··~ .. I');l~'::, Clll'l(jUC[f;:' ,'o' .1 ..... "\,,.,< ..• -,." ....... ,.> • ., J • _~, ..• " .-- - -

C,)ftlO tlll:h de rr;i!lizar nHlH. ~~;tr:Hln que Te-· uma fnlCi~i;l •. f~eu~ llrt.l):-':, hi~netos e taUll':1-
putamor: llHT;, a ptovincia tom o direito de 11('1,,"0. ("')ll(~e(lt'-·~:(' p\'ivíIcgiol.~omo nma in·
exigir qn~ 6 001"1\ f';~j;l ini(~i:),-h dent.r() de um dn:nnj,';;r:;tO ;;fJ snCl'iiicio feito )H1J'it :l rcaliz"1.-
1~I:n[) r'!':~·,',r) d,~ 1".~r~p{). /~ 11:" o individoo use. ~~i',o li'" l.lm mc]hnl'nJm~n!o p1l.hlic0, l~or.:ll!; 
I,;t·~ o.::::!. í:;·.~'il<:~in brnb'J~1l dentro dr um ('(;r-! crrto pi'l'i[)lto (h tr:mpopJ'(~cu;npal'n. O,l!HlIVJ

ti) p,.~,-j,~,.(~): rli-(:l C: !icitq d~).l'" "!I~ nw privrir:;rio i ctU!) nf'. il:idf'Jm,jf..:nT d0.'~ :~:wrifi('i!)l~ :r.ltos n. 
lj.}!' !1O :,!!ri'F~ ~""li "'!~":U:;ll~il ~d~!1[;!a, ~":!!P-' l)l'm d:!, (·:'ill~a pnhlin~:. 
fJonb:-l ~j),~(!:)' I) )-1". )~:!!"o;(ld()T:(;t:, 11:)') po~:'m 01'01: () prazo d/~ novent;L aUllnsjil, i.~ 1.lO.i~ 
ou n00 CJw~ir;!; qw'. n~~:]'l j~iio ?prmil.!a, condcmll:;ih. S~(: ()~ 1JolJl'(~s dupntauos, lalo\; 
(,illcl;'! c ~:Ci1:-; h~:l'd,-~iras lliín f)lleirfto us.nr do como S:lO !lO'; lU;U'(H'io~:d()·,:;.l·:,.;tados·-ljIlidos, c 
pr;vilt'gi) n iir!n f\n::i,-,j'i:' (">J1c: fkA. n 1)1'1)- dn Be!~2.'i(,:l ~~()ln,~·ttl(lo, (' 1l,1;~ obras dOR qlW 
Vlllei:l impc)n;-;;i1Jiiit:·!;~ ik C:tZi'f cl}ner.sf-:~') n tt'm ('S!"l";~d,í) ~~u1)I'p e:-;t.rnda:; de lt:\fl'01 h:'H) d:~ 
rpa)rJ'h:;- r,!:t!··~ W':"~'~:). :'~IlP:)(inh;l:ll()S 11tH'! snhel' qli(.~ Iln.il'~ ~í'g'llndo a.lcA'isla(~~!..? ~ dou
:]. p;'l;\;-i;'~~ia ;~ .. ~:~;;-d oi .. :U\],:; (lU tren annOí_ I trina Jll::j< ~P!?U1Jas nw~ 1,,~t:1..J~s-()~H~o:s.c 
lDu(f(, (:c f;:',:st.f!m:~, c )trlU .ia. ',':) i acrmtecendo i na Bl.\,lg'i(·a, nã.o se eoncf:d~~ m:llsyl'lYdeglO 
!~:·l flsjg·:~:~' f' oll~~r')~;.l)fl,ize~"1: {'lIa ficar:í de \ p01' 110Vtmtn. :ll~nos; ,_~~on::Jdel':~~se ]i-;S~ .t,?m? 
i:'i,'~~.;}')S (::·tJZ'li~O.':'. f',!]ti\iJ a e:'1pi;!',( qlle dec:or-I um dCSplOpOSltO. \Jnt~".e e!I1(:ü ?U, tllntà 
:~!) nO'"Jcnta annes! : unnos, que é o trrrno me~l!o ria Vlua.lllunana-

Hoje_ l1a Europa,nos paizes onlle 8e pellRa I ú portanto uma hasc ffimto natul'al. 
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Acho, pois, uma injll~tiçlt no prazo muito F.' apoiada, e entra conjuntamente em dis-
longo, injustiça absoluta ,e ioju~tiça rrI \- cussão, a seguinte 
tiva, comparando-se csta conccss,lo com E~IF.:\"DA 
out. as em que se tem dado prazo menor, I "Ofl'ereço corno emenda o projeclo 11. 85 

O :-:iR. F. ALVES :-En já expliquei a. n1zão •. deste anno.- Valladrl·}.) 
O SR. BEl\BVIDE~ :-Eu faço justi~:a aos no- A disCIl~sãü fiea adinda pela hora. 

brc.4 deputados. A cen~tll'a qne fH<JO em rela- O S[L PHESIDEi\TE dcsig:na a ordem do dia 
ção a cRte projecto cabe a diversos outros; Heg'llintc c levanta a sessão ÚS 0 horas da 
os n01)1'es deputados não fizcI'ão excepção tarde. 
sómente quanto'" este; o anuo passado mes- I --_ ... _. 
mo, supponho qne houve alguns no mesmo I\.cla da .O('.ttoiàn 
sentido; sobl'etudo o pt"azo de noventa annos . 
se tem dado a diversos, i AOS 20 DE MARÇO DI, 1873 

~Ias, em todo o caso, estando eu diRcutine I Prtsideneia do sr. úgario Sei pião 
do'c!=->tn materia,jttlguei que devia chamnl' A'~ li h\!ra~da wanhã. te:ltfl. a cJlr.wijdB, 
a attcnção da ca.sa. para este ponto: a~hãíl-~e l~rtl~.entejo; os. ~~.'S. V,dhi"Üd, r.C~r-

Noventa annas é um de~propo~ito é o sa- I~.J, A. e tjdva, H. ~hc~, R" PumlJu:, Zl~le
cl'ificio do intcre::.se publico em favo~' do in- 1'JD,~, ,L: .~h'~~,,:. jl,LFurta ;0, lq':'lre. Celldo
dividno que obtem o privilegio; é um prazo ~~!O, ticlPIO<), L(~1fao. ~;~;1~que~, 11. Alve,~' L. 
qlle já está condemnado pela. experiencia da :-;JlverlO c ~l. A~u~J"'o ;._ lal1t1ndo U!'O !lJ!iI:S :-c-
InO'hltcl'l'a da RelO'ica, da Franea dos Esta- nlJOres Sllffi pai t,cIP&Ç:.lO. _ 
do~-Unido~ e de oTttros paizes .. ~ , I ~ O EU .. PIlESllH':~'l'B (leclara que mw ha . ,"'c::-·· 

En, acreditando, que fi tcndeneia do scculo suo {.lO~ h 1tft de .uuinero .1~gH~,. l,e, d~~PO:H de 
é combater os excessos das grandes compa- I ~,Ii\'r~.d;\e, ~p'pr~"Il.ua a ,H."ct:i. da ~ (l,ra d, OI d.em 
nhiasde vias!c"rcas, pela difficuldade de,lodla dgulUte "~nH,clD,,quo \I"lIa p,lra 
fiscalis"çiio por parte do governo, pc:" difli· I hUJe. 
euldade mesmo da acçao dos propl'ios accio- ] . .. ... --_ .. _-- .... 
nistas sobre as directorias; reconhecendo! 30- Sessão ol',Hc-u.t'!!:~Êa 
que est.á na conscien('ia do seculo, que eRIA: AO'; ti DE illAltCO DE 1873 
na consciencia da. provincia c de todo o pniz i 'd' ,7 I, ". • ...... 

que as companhiaR em gel'al abusão pOI' de- i, PrcS! enel" ('~ sr. vlgano SClpzao 
mais de Rua posicão, trntiio só do sell intc- SU~lM-\lU). - !;XPEOIENTE •. -:-l{o'li:'·ÇÕ"". 
res~e, sflcr'ificandô o interesse publico; acrc- -- Pri\J~ct,o: ,~- t)arecl'~.-la l)ARll~ DA 
ditando, digo, que não está longe o tempo ORDE'!. j)) DIA.- 1 ",til'''". - V"nda 
em que os g'overnos hão de fazer estas obr'as I de terreno J:~\lhi{~lp(d.- Cii.deii'HS de pri· 
por ar,lministraçrtO, para impedir os granues! meir;19 It,trflP .. _- Emend,·l~. ""- I"'{"!içât1 di3 
escandnlos que as companhias têm commet- imposto O!u:lI c;p:-.I.-. 2- PAUTE DA OH-
tido, não qlwro collocal' esh1. provincia, dnn- DE\f no ·DL\ ... _-- In .... tr:lc~f\u p'ibllC!L--' 
do pr'ivilegio por noventa annos, nn. impos- Discu/l'sU (lI) Sí' BC,ttf?ct'des. 
sibilidarle dr" qunndo melhor esclarccidn ,~'~ 11 horilfõl rI:\ Iliil/l!JD. r(~!u n ,~h;':mtl(lP, 
q!lizcr anipiar carreira, fazer estas obras por l'lchfl,:-f1C prt'~f'ntp" 0" ~r",. S~::;iÜU1 \lall»dai:) 

d . t - Bi-cudo. L~itão, M .• \H·,Jn:-o, L. Alv(),;, L(~t;-a mlOlS rficao, 
~ Ilel\ Abr:'lIH:.ht's, C{-)]iI1(lnio. Yr(~irn. H.. Al· 

Rrs. deputados, já tenho fallado tantas I' B b 'I ,. I b t t' f ves, li. HrI U, \.,. Unird, ). T\f;1C}]l}(10, lC 
vezes 80 I'e es a ma crIa, que não quel'o a- Ft,rrl-"*"l'rl-l, L. Ernesto, P. Kl:J<l1";", H"'!1('vr
tiga!' mais vossa Htten~ão, . dP-H, F. A Iv:'!:!, Z,~rerjno. Araujo, P. E:-,y.jj(J, 

Al('jm destas succintas observnções, eu e A. e Silva: taltando ~e!ll participaCü0 O~ 
considel'o como pai'te do mr,u diRe,ul'SO tudo rlllJi~ !'enhores. .. 
qU:-lllto tenho dito pOI' divel'Ra~ veZP,R a l'eR.. .t\brn-se a SP-Bf'(-\O. 

peito da incompetcncia da a~Remhléa pl'ovin- E' lida e upprovada a (lcta da antece-
cial para concede!' pl"Ívilegio", qucr debaixo dente. 
de fÓl"ma geral, quCl' debaixo de fórma indi-I O Silo ), SECllETAijIO ié C ó' ii'.:illtc 
vid lIa1. ,-

Tenho Rido eonRtantemente vencido, c es- I EXPEDIENTE 
pera que hei dc'scl-o sempre. He"peito a "0- , OFFIClOS 
bel'ania da casa; mas me h:10 de pel'mit1il' i Um do SCCfi'tfll'il) du governo, C(JUirr,un:-· 

que, declare qU? cstou~vencido e submisso, II ('ando qne aprp~ent(lu a!". f'xe. o .5Jeerrto? 
porPITl nao convleto. I as tre~ re!lolllçÕA~ que p.eorrpanharHo o dIt· 

Voto contra o pl'ojecto, nrl'editandt) (il1(~, l cio !=lO/) n. 80,--Int(~ir;:-!;1. 
em comprmsaçao lIa::; amnq:tllJ'ns qne tenho i Ol;tl':) ,.\0 m(:~mo. rnvi;·:i:,\n o do pJ"lf.:.idel;
tra.o-ado por CAusa deste c rie outros \'oto!'.,; te da comp1-'rlhill ho~-ue"h::na rom H~ infor
t~!lho consciencia de que sirv? á CflnRa pu-I rnaçôeu e>;igii1a~. - .. \. tj':!:--'1J1 fez a rf:qui~j~ 
bllCa, ao pl'ogrcsso bem entendIdo desta pro- I çnn. ' 
vincia c ao I't-~gnla.r desenvolvimento de suas i OLJtro do mef'oIDO, 1'::\ :::l;do o da eBJ)Hd'H 

finanças. 'l'eoh? concluido. I' de S. Roque 8comrJ'lIb"dn de artigos .de 
VUZES :-Multo bem. postur88.-A' commi.8ão de csmar.s, 
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Ontro do me.mo, enviRndo "s cópias do I de 24 de Fevereiro de 187J, é de parecer que 
oftieio do ill~p p(' t ()r OH the.~o1Jro pr ov ln cit11 I entrí-m ('m discu."~'~o c ~('jiio rpprovado!lt . 
... riu ;iC: O Jwlo qual fo i Bbnto um credIto d {~ ~ p~Ç(J d:l. a!-!F- ('nlhlt' ~ i ~ I'Olnn('hdt 19de Ma~-
l :fiOOg pUla ilS dt~~revt~ do cx ~)pdi~nte d:. ; ço dp 18i:J. · ·Cd 'úlfJuio.-- ... I.Crv.z.») 
~ea{'fn ! i~.- .\' fOmm l ~)ol;1o de f:1zendx. ; t i A commis:-úo d e eall!~! r ,, ~. a quem furnu 

Outro da Ci' mnl'a do BelplD de J~ln dülh 'y. I. pr~~e " I !~~ (P' iltl'O :~rt i ;!nH .: c po~ t.ura ~ da CIi 
p.nvl'1Jl{!o »s f: ontl'l ~ do (' x nfcicio de JH12 OI I mllra fIe :\I ogv (; a ~ Cru 'l_ c~. e~ttlbe"ec(' nd o 
18J3, c :-c5lIpe·:tlvo orç~mento.-A· comrni~- :Hbc!l ~1 rnra c; rro ~: · filr:ehnl~, é deJ1:lre eer 
8:!I) de o r~;.:.m entLs dp. CiJ'lnlflTas. f1u e JOf'jP,t) os dltvs urtibo~ 11pprovad l l s !:'CITl 

ti t::(.~ U J:: RI.M ENTnS a I t ,",1':'. cnl.l . 
ti m do tl}UirH Frxn dsco GOJlç!llv,~~ Bllfrc· Haia· ti·· ;:;; cornmi~f'Õ i' ~ , 20 (! p, M~ll'(.~O dt;l 

~ ") ' dlr'"'ctor do l~lljh' gio d r'TIuIIJilHUio - :le l tS7:1.- GcUdonz·o .-A. Cr l~ ;..--X.F1'e-ire,)) 
~()S~H. Senh orn Mâi do~ Honwn~-em Porto Fi rA ~ ! jb r tJ n ffit'FR para entrltT Da ordew 
Fcli1., 'i~edlfldo um AuxilIO de 1:0002, frll fl1- d o~ trab.l.\!110H , 
vor dos menInos putJrcs.- A' cr.:rnmis~;fD de «( • ..\ Ct mrni",,,iio on e::tmf1ra~, a qurm foi 
fazend' i . prc 1' p n te a repl'lJ :w nt"-çflU (~m que diver8o~ 

Outro d (~ Cep:lrio Lang !\rll'i(m, profe,"~or moran "l"I'f:' da ci c1:ldí' dc~ )dogy dn8 Cruzes l' é~ 
dt! prirr. f! inls letl'i!S da cidad(! (~e H .. aOf)IlE'. Clfll~jão co ntra o pr\ljecto n.5;), '1110 ftutorísa 
ped~nd " an:zmento de 1J1'd c nadc. -- A' !l ;e~ - 1 :\ Ctl:l:t!rn dfl qUCJJIt eldadc Il vendei' um t er· 
ma ~I,zllrnís~~ll). i ren o rlp.n lHJ i ina r·'o- RC~~llcn-. é Je pRr ~cl'r 

nEPH;'~SEN'J''\(;M .1 qU ( ~ se ~ ,j !ln t. c e!1.>:,a nprc~t'nt!tç:1o:1 0 dito pr o-
') " j b o A ' , \ ,-- I d .! os rr, O!' i;,í10 r ~ ~ (O !'tlnu u C :-ia.n t. .. .ri ( ; :l , lt! (: ti~ n. :~;)I pa r 'l ~., ~j' tcm~ (..a tlll('C USI e t:-

fn·g" lIf'l. : a d t~ Hltut a l phig-c n ift, p 3d i :,d u a ç ilo qu:!ndo ~H: di~cl!t ír U~H-' pr('j ecto. 
con~(~rvflçàoàeum cnpeli:ioqllc !:'H tl ~fa~n :)!i : S sla dR ~ Cf)rnml~~ÕI!~, lH de ?darçv rit! 

fJ I, -, I·' !'e,' t ' ) J" A ' .... .. .. _ -.~ ,'" " , .... : 11.)- '') .1 (""1'" ("e',',lf)" 'I'" II ~ _ . le 'g' JO S C\ . ·~ CI' " .•. I :-. .- ,. :) .. , .. - ' .Ol,.}. - - . J. . ~ , .•• - " I I I . V. 

zi!nd ;,. Posto 0 11) di i-; c;J~!-· 3o. fica C5ta odiada, por 
HlOJ 1~C 'I'O : pedir a pnJtlvrn O !H. C urrô:1. 
~ .110 : Forão pl'C R ell t c~ :lS commissões reunidal') 

1I A a :-:s;!mLióa J( l gi~lat!~ ;i ll i ~ ;-:.:~ P.1ü }O Ide const itui ci1o c just ica, fazendit e obras 
del~rda : i puhlicn~, ag ~segll jn'te ~ pÍ'opostas pai'n o abas-

Art, unico, O termo de Mog-y da'- Cruli" i t<,cimento de ag.ua potavd <la capital: 
eon·titlle uma COUJnrcn. 8,úb R d no nil,}!cão ! nc LilHloro .Josó Branco c .José ··Antonio , , 
d~-coma~·cA. de Mr) ~!'y dn:=: Cri;Z6;-"':"'" r'j!n ~! ~ Co('lho, de 12 d e )i'e\'ercil'o de 18;2; 
cJrcnrIi~i'l"Ipçà() aCIUi1J. ; 1)0 Alldt'iHle e RantoR e Augusto Pom, ue 

ltr";ngtHh::-:. ;1<', di~po ~ i(~G.::~~ :~Di CíH.ltra1 ic. ..... i:21 de Fnve rcil'o de lHi2; 
( 8.R). " . . ' .' De ~I nnoc1 FI'::llltisco dn. Silva Novac~ e 

p. t,;o da. aj:lpcmbl /~n , :.2U do :\·l·i1ç;j .L] jH7:L (en j!cnh ciro H ap1lHcl l\l'ehanjo Gnlvão Filho , 
- em'ré ,!' . ·' 1'" oi rl ~ ./J'Ü:'lld!I . . .....;. l~(dlrul,,() . ~ i de2 ) de, Sotem bl'o de 181:2; .. 

E' julgac.b· fJhj r.( t:, de c\( l !illf.!i':·Ir. ~H~, i' di:..- i De Fl'nllCiseo de Siqueira. Queiroz, d.e 1:1 de 
pC, ~ .~I! d, ~ d f.~ l:U lJrc:, .';-, ;\ f!. ; ·~lg u \' rin.l! ! J1ff) d (1 i On1uhl't) de lb72 ; 
!'!'. C·j." : e'1 1 !:c :. ~~ u h:' e ;: i rl': ..... :>"_ p:~;"~ ; (~nt~· :)i . .De ~Iâ~·: imili n.no 1\otlllnunn, de 18 de Se-
r:..;. or dt:m do~ tr! b, J h n~, I! tc:nh,'~ de l fnn; , 

l?EIJ .' C(;ÜE~ I Jk hdwfil'tl .l3en·;\.":i~ , de 20 de Setemb,'o d e 
. Siío :tpprov:,d .HI II ~ ~do~ pftJj ' ; l'I.;J~ 1, "1 . ~f), 1810 : 
'd 4(; (! fj2 dest~ :~r; l }() . I'} JI ~ d o,: :l1'ti gO!i df\ Df! .fo:·ío Hibeilo düs Santus Camargo, U~ 
p ! j ~ ttn ;i~ , t:lIlI{Hi !ij d;;) .~ ! '~ linnn, (: 0 BI~l em do :!:} de Setembro de 1tnO; 
nt~""(l;il'J~1l10, ~. (.~ b ll . :J,.~ (I a c!i da '!':1 do Cunhn. n o di'. ,J oão F rancisco 1.\1.) :-) li cis, de:~ (l o 
'oh D, BO, ' , Outubro ele 1870; 

P.~l,·. ECL aE~' , De AIII:onio .J()i)I~ do Couto, de fi de Outu-
" A ( ': : ll!nji ;.:q· ~,") (\e C8IIlarn~, a, quem for:\O I bro de lb'j'O; 

i'T(~"'I'nt ; '/õ "~ }1r t l[~(Ja de posJUrfls da C~[)Hlrfl ne :\UgU fitO F o rn, ·J.e 2-1 de "\"üvembl'o de 
llllljiid r: ,l; ,Jf' ."\11);=-) rln~ CrllzeF, Já cnviado~. ]810; 
iJ(~nell,t' carultra p~ra O fIm (>J ftfjsjgn~lr () De Jo;io Hihcil'o dos Snntos Camal'go, de 
r!TIeiu, ef)llf'lrJJi:~ lll "nda. :l !d , é dn parecor li) de Julho de ] 81 :~; 
'1';0 tlPj i:o :~ p~lT(lV.,; d 0! ; ditos <Ht if!r.":l eorn as De .1 0tlf}llim Jo~é Pac.:l\('eo Fililo: ele 21 ele 
"I!g'.ll!Jti ' i> Cmel\d :i!: : : .1ul ho d(~ l iri:!; 

Art. 11 . D l~ ~ U' ~ lia ()" lll\' r: :-- ·t"lr!:;nrd--· ,ii - : ])c Fl';\.nc:isco de ~j( ,l ueil'a (Jilf·il'oz, ele ) ./ 
, ' 

I:{ :-J. :' ;~-·~r. l'a ed,' en t:'rg'r!l: hd ju iz·.; cn u~; :,'!· ~ de Ou.tnlJ!'i) ele 1ST!.; 
ten t .. C0 mo l>c rj ~ dI) (· ·; (' ;, !o. , Ik Henrique J.1tL ;t; de .\ zc \"I..~ Jo ~farque~, 

;.,,!j:.l d ASC :>:)1I1'!·" Hj ' ·' ,20d ..: '\ lp.u·" ,;,:: ~Kc·a. : t1 c2i d e Fevcrei l'ode 1 tl' i ~ ; . 
- Cr:lilt;;;tiU. -. \',I;~·eii·f. )t' Do dI' . . João Pe reir:l !l ('go Fil ho) u c 16 de 

[t' !(!;) :-;o hrt~ : ~ I :: ~ · ' a P ':;'.\ nl~ ar )} . ~ O i': ~ · i= H i Dczen )1J I'O de 1812 ; ao todo quinze. 
,j ,}.~ :- f}' uall!:l". I: ~:a primeira pe(f f"' !TI os proponentes ·privi-

,I .\ co m :r I !"~ : ! " di: I' . ! ~i" ar.·; ;.; , 8 q : i ;' l i"J f-..;~ :1 : j Irgio p OI' íO allll W; para cons truir á sua 
}lr(' ~IW t eFl o~ dou '? 11 rtigo~ de p ·)sl.Ur8fó a p- custa, possuir C usar um encanamento de 
provado" vela carntl fa de Nazarcth em d!\ta agua potavel, fornecendo a um real e meia 



o litro a todos os predios situados dentro vaiorios no manancial e dahi conduzindo-as 
,los seguintes limites: ponte do Carmo, da por tubos a outro re,el'vatorio central á ci
TabatilÍgucra, cemiterio da Gloria, 131'1"08 dade, donde fará distribuição pelos chafari
da Lihcrda(!c ". Bexi~a, i~re.ia da Consobqao) zes, torn~iras !mblic"s ~ Predioo particulares, 
131'1"0 dos l.;u ,IaS C cstaç,LO da Luz. I medIante a '1 uanha de 600:000$000. 

Não fazem mOI1opolio dn. venda de ng'lla; Na sexta, obrIga-se o proponente a l'cpl'e-
forneccm-n'a gratuitamente nos indigentes, sal' e filtraI' as ng-uas da Cantul'cira, nbeirão 
c hem assim bomba c pessoal competente da Pedra-Branca, por meio de obras pro
para cxtincção de in(~endio3. 'Tll'in.s, conduzil~aB mp tubos de ~Cl'I'O fundi-

Na segunda pl'opõe-se seus autores a t'a- do n. um rescl'VatorlO (10 tl'es mllhõeR e dUA 
nalisaJ' às agnas do ribdrito da Pcdra-llran- sentos millitro,s, deste deposito rlis',I'ibuil-as 
ca, na ~erra drl Crrntorcil'ft, l'e('olhcndo-n~ a cem torneiras e a cinco chafarizes Pllbli·, 
em um reseryutorio f:iuh1cnnnro, e dahi dis- C08, C colloc:ll' eento e cincocnta registro,'). 
tribuil-as pelos edifieioF: publicm; c particn- para extinc\,fio de inccIlclios" mediante' a 
ÍaI·('.S, "ohrando destes um" porcentagem quantia de {j;)():OOOnOOO. , 
sobl'c o vnloi' locativo;' constl'llCm quatro. Na 8ctimn, propfíc~se seu autol' a c,mah,sa,J.' 
r,hafar~z('~, tl'(,:'; pont{'.-';,e doze pila8.tras, onde !'n~ ~,gnas. d:\. Cantfl,rej~'~t ('In 9u~ntidade' ~l~
o pubhco se nha.'lteer,ra gratuitamente, IIl('-! pr)'lOl' f!. óLOOO.OOO tle lld'OR tl1HrlOS, eondu
(1 ian te, porém,. n. sn hrrn ~~iO nn n 11a1 í..lP ao: 0008 I zi.nd~~n.,;;. ~ 11 m J'(,:~iPrvatori 0, dorHtc f..~(, . fal'ú I! 
por est(~ SerYICO, e por forTIt~ct)!' :)c;'ua fles dlstnlJ1lw:to, oh!'lg·n.Jl(lo-:,~e a constl';~lr qua
t~~lificloK e .1'epHl't}çrirs pnhl!cn~~, p;trn. .ex-! tro cha.ral'i'l.(,~, pela quantin .... dr, ()OO:(yJO~U')L 
t.lncç:iÜ ele lIICe!H] lOS. de. 'J.ornfio nbl'lg'a- i Na OltaVft, F:;r~1l autor propüe-i=;(" n executar 
todo o ('staLl'leeirnf'Ilto de pCl1n~lS flp a!:~:nfl j o plano do eng-cnhe!l'o Hr.unlens, cem algu
em todop. os cditieioi:', s('ndo (·'8te pngo pplos mas modificações, mw1iantc n. quantia. de 
proprictarios. ():l:l:OOO~OOO 

Na terceira, pl'opo('m-sf~ .'·~i·Ui-: a,ltol'c!-"! fl i Nn. nonn ~ ohriga-se o proponente ~1 fLl,zer 
abastecer a eidade com fl,Q'ua da C:lTIi.fl.l'rira e I todos ()~. t!'abalhü~ pn.ra o· abasteeim~nto, 
de outros mannnciae8~ co'flor.nndo n:18. l'nas e i peln. qU::llltia ele> ü(j{):ooo;~O()O, construmdo 
prnça,~ chaf::trizes ü torneiras, sr!'vindo fi! resernltnl'io8 .. f' ('nr,:1.namrrltn.:~ qun fnl'ncçào 
todos O~ f~diliciosparticlllarcs, eujos pro-) diar.ianwnte :tOJO.OOO de litI'0:' , cinco chai'r.
prictarioR a isso nfio ~(~ oppon}liio~ P fl. todos! rizes e tem t.ol'neiruq. 
os cRtabelccimento~ plll~li('o"; í'stahclccPill! Na dreimn, propfJr-se S('l~ autor a deriY~u' 
nas rU:lR e pra(;ns ('ontjdn~ no pel'il!wtr'o ue- ! a~ :1gllft~ da C<1.ní:al'rÜ'a e ,de outros lD3,naIl
terminado j}elos ponto~ - ronv(~nto da Luz, 1 eiacR rircl1mvizinho.o.:.:, eondnzindo-as n 11m 
.J ard i m pu b iro, Campo-R.e(lon do, 1 j()spíta 1 dOR 1 l'f:sP~'Yr>.tOl'i o na Con solaç.iio., fI 11 o H.'l'it ali
hexiguent.o:,:, igft'ja da Consola{:,fio, ('flminho l mentado díal'iarnentD ~om :1,000,000 de litro~, 
de ~an!o l~maI'O, La.vap{~s, rua fla Ta.ha:tin~ I1 c d2hi. dist..ritmil ... n.s pl'l:1. ('idade, pr!a quanti:l 
;'~uera, lfrrf'Jft lIo Bom .1e~!I~ e convento da de ·/OO:ooogOOO. . 
Luz, uma rede tnh\llar com to)'nCiJ':lS f~ hO-1 ?'\n. lllH.tecimn, . .;.:nll autnr f:OI"!}llr·ui:'ú. trul
caCR pf!.rtl. e"\:tinc(:::'o rir incrm<lioí'.. "j queR no ponto jndiC',ndo p~ll) flnp:'~nheiro 

Vcn.dern pelo pl'f'\O dp um renl. a;..~ djvr,1·~n8 Brnnlre.'-::.: c'or~1 appardhn;:; pr!.r:l iiltrar, ~lfim 
(l.uantldades do ngltil seg"uint.rs: ]10:-; ('haffl:- de rf~COJhf'l' r..li ~lg-U:l.s do ribeirfio Pedl'n-Bl'un
.I'lze~ e torncir:ls dflS JH'af;.as e J'Un.~, mIl litro; ef!, r d.ahi, nm tubos fIe ferro fundído, condu, 
Jlas casas pa.l't;ctlln,n~~·., fOJ'nceida~pcJas pen- zil-a~; a urn re\.jeriTatorio na. C0l1S0lU(;:LO, 

l~a8 COIl.stl'uidas pela f~mp\'f~!-'a, dOlF; cinco donde partirit. a. flistl'i.lmj{.:fio P:1.J':l ()~. diversos 
lI~.ros, par:~ irrig;)(:~lo das ruas; para. O~ jaI'- p()nto~, clt!. ('id[H11,~, COllstruirá cinco dwJaI'i
dlns pu blicOH (l ('.ditirios ri r, em hellczflm(m to, . ze~ nas pri n ei paf.:,q pl'fl(~n.R, ei nr,ocn ta l'i'gj;:;tl'O~ 
d.cz h::ros.1!ão ng~w .. g'l'atl.litft.mentf~ pnrf!. rx- i prll':1. f'"~:tin('~~i'L() df' inc:ndio:; t.c ilTjg'a~;ão, p 

tlne~::..,o de I1lCendlO.c.:;. i dOll~ lJ(~hNlonI'o:::, pO:' ü20:000t}OQo. 
:\a (l'.l!lrÜL pcllB ):lUU aul li)' privilrgio, P01': :\':1 duodc(~im~l, ~:;('ll ilJÜO!' o1Jri,[~a-s~ a Cll.-

\0 annos, paI'a. vender agua pota.\'d l"1}t, ul.pi-j canal' i.l..~"j ~J.gl!3S da Cantan:irtl. na qnantidadu 
tal, obrig'nndo-~·e a. t:':lIw.li~al" HS af"uns dos! nceessaI'in. l)<ll'fl () alJ3stecimcnto dn. popuh
l'ibeil·(jes·'quc eel'C'ão a .eidade, eon~..,trllindo i ('.50, conshu"indo dqlO.c3itOi' p mai." Ohl'ASpre
parn if3s0 as Obl'll.-'; nee(~<;,:.cmrias P l'hafarizes i êisas; colloCt!, onde' () ~2,'o\'el'no dctr~nninar, 
(m~ algumas pl'a~;as:, mas ·l'e~~pcita.ndo os i cllllfaJ'jzes d(~feITo, pelo]ll'e!~odnHOO:OOO~OOU. 
(~XJ8tCllt€S; eow:;truD q.nntrn I'fls!lS publica,,, I -:\rt. d.c'"3i!'1::' terenil';l. pl'Op{)C-sp n autor n. 
]Hlríl hn.n}los e fornece g-ratllitamentn :1g'1lfl.. i fazcl'onbastceimentopcla(tuantifldc~-t)O:OOOn, 
}l:1.l'a extineção de ineendios, hem (~·omo hom-! com o di1'8ito de \"rn(le1' l)f~llYUtS de n.gua !lr]f, 
has c Pt.'ssoal n eeI?8s:tl'io; n l'cd til. 11 m 1 ('1'(:0 i prazo d (' 40 a.n n ü~; . 
do pl'C~:o p'l.r:) o::; eHtabcle(:imentos pnhlieü~, i :\n dp(~ima qUaJ'!a, pede :-:eu ::.utÜi' lH'lvile,.. 
Compromctte.,":w.n vendeI' a;:nIa. llOS f:JHlfari- j gio por!"">ü annOi-; para. construi:-, usar (! eU:-:i
;,:es, na ~azào de 20 réis po}' ~l;( f:l1lladas e por! tea.l' um ou mai.,,;; encatlam(,Jlto~: fOl'nett' 
toda a. tHlade lll.lnea, mais de ·lO r('.Ís H, menor I g1'at.nitamC1l1(; agua, t!cuÜ'o um) limiteti (](1 
quantl(l!:~tle. I cidade, em dtafal:ízes nollocaclos em todas as 

Na. qUlllta, propõe-se o seu 'lutor cncar",)' II praças; COllstl'lle pilastras e cem postes para 
àS aguas d:t Cantarelra, conRtruindo reser- irrigacão e eüinccão de incendios ; fornece 

. ~ ft 



, 

- , 
Ilgua "o~ pr~dios particulares, á vontade do~ "eql1erimento de 12 de Fevereiro de 18'72, 
senho ios, pagando estes , além das ,obrfts da flca livre a todog vende,' ngn1\ pelas rtIa~, e o 
de"Ív"ç"O dos encanamento. geraes, deposi- con.umidor poderá comp"lll-a ou mandai-a 
tOR, elc" lima taxa calculad" sob,'e o valorhu"c. r onde lhe parecer convenient.e; -pela 

, Ioc»tivo dos m'~smo, preoiHs, mediante a g.- c1,,,,sula segunda de Ruas b"seR, ob,'igô,o'se 
rantia de Juros sob!'e O capital maximo oe os propone ntes a te"em um trem de bombas , 
503:000$000, eRcados e lItéo,ilios necess"rios, e bem aSRim 

Na ul t ima , fi na lmente, 'cu autor pl'Opõe-se 1\ d, ... em pessoa habilitado para acndir 1\ s 
1\ faz,.r '" obras de abastecimento e a distric incendioR ;- 'pela clausula teree;"., brigá ,
b ,dr I\gu" ao. predios pa,'ticula,'es, mediante se os p"oponentes fi fornecer gratuita.mente 
" taxa. annual de 36$ ; o,'ca todas as obras agua aos iudigentes; e, finalmente, pelaclnu
na qllnnti~ de 7'J7:1I00$, c pede sobre e~s~ ca- Rllla pl'imeil'a, compromettem-se a ve1Jdcr 
pital a ga,'an!.i" de juroB de 7 %' Taes são, agua á ra~ào de um real e meio por lit,'o, o 
em resumo, os planos e condições das difl'c- qu e equivale, pouco mais ou menos, a 20 I'S, 

rentes propostas. , o barril commum, 
D ·sta expnsi~ão vê se quc eUas se podem' As outras propostas desta elasse, ou 1'1'0-

dividir em cinc/) clnsse,': propostas, que exi- poem-se a encnnar as aguas da Canta,'eh'a, o 
gem "penas o dh'oito de venda de agua; pro- 'que está hoje considerado impraticavel, como 
postas, que exigem pl\gamento dos particll- se dep" ehendc do parecer da inspectoria das 
la ·e~ emai!"!lIma · stlbvençãoannual;propos-obraspnblica~.deln de Fevereiro deste anno, 
ta~, que pedem pagamentos da p,'ovincil\; ou nf,o f01'lleeem agua gratuitamente nos 
p "op08Ias, que torniío obrigatoria a comp ra pob,'es, 
dengua; p,'opostlts,que deixão livre a compra E, poi$, considerando as ' commissõe., de 
de agua; c, finalifteute, propostas, que pedem conformidade com o parecer aciml\ citado, 
gal:anti" <le jll"os. \S commi«ões entendem q',e o ser vico de que se trl\ta realizl\ uma nc
que as propostas d" ,egunda, terceira e I ce8sidade de primeira o,'dem e de toda a 111'

quinta chs<es devem se,' in limine rejeitadas: I gcncia para esta capital, além deconco,','er , 
qu.nto ás da segunda"porqlle, exigir, além I em alto grão para .. bom estado sanitado e 
do p"gamento do. partICulares, uma sub- i hyg'en,co da populaç1ío; cons,derando maIS 
venção annual de 30:0008 f p , 1' p" .. te da , q lIe o abastecimento da aglla encanada não 
provincia ou da municipalidade, como pl'e- t püde e não deve ser .obrigatorio: considc
t',nde a segunda p,'opost,., e isso por todo o r"ndo que fi provincia e " municipalídadc 
tempo c o p,'ivdegio, se ,'ja sob!'eca''l'egal-os, não podem coopera,' peCllniariamente, de 
d~ um onus pesM1Iss'imo que os cof,'es muni-li mod, directo ou indirccto, pa"" fi realização 
mpaes não podCl'lão comportar e que os co- dessa Il ecessldade, e, flnalment", que a p,'o
f .. es provinciae~ difficilolente comportllrião; posta do maj or Benedictu Antoni, da Silva 
-quanto ás da ,terceira, porque obrigar o' offerecc vantagens que a fazem p,'efcrivel a 
povo a comprar airna é um acto mais Ilue in- todas: " pinii'lo que deve 'ella ser aceita, e 
justo, e um acto odioso e iniquo: qua um, da I oil'a,'ceom fi segui nte 
tur in»it" beneíicium ; -qunnto ás da quinta ! _ 
classe, isto é, "s que pedemgarantiadejllr s i HESOI.UÇAO N, 111 
pOI' parte da prov~ueia, porq ue o~ pl'i~cipios I Art, L' E' auto risada fi camar" municipal 
eCOU,Or!"COS,_ de acol'do c_om os p!'JnclplO~ da I da capital a contratar com o major Hene
~dm\!l1 ~tra~ao, a~ou~el hao quc a g"l'Rntr~ de 'I dito Antonio da Rilva e José Antonio Coelho 
JUI'OS da T!rovlncta só deve sei' concedl~f~, fi con~trllecão das ob,'as pa.ra o abftRtecimen
corno milIto bc m p~ndern" camam mllnlCI- i to d e ngua" potavel, segundo as bases de sua 
pai em sU!unfol'rnaçao ao g-ov,crno, de 30 de I proposta de 12 de !-'evereil'o de 18'72, 
JaneIro dCRte "nn '" como r8tullulo c acoro- ',' A t n '1" c d'd o 1l"I'v'II g'O'por ,-/'0 "n-

t t ' b Ii 'd 't·· ",., I .r ,~, I ,once I o e I . fi çoamen o ao. ta. a 10 p10 nc no PIO\lllCl,t I SI" t·· o cncan mento g'oz<\r 
é não muniClpn.l: no, e mt::t.I~to, o abasteci- I no., pa . a c~ns rUllcm , . a 'b 
mento de a"u~ é Ulll trabalho complctamente ' deUe e (\os lugarcs necessarlOS para as o ra$, 
imp,'odl1eti~o c me,'amente municipal. Estas Al't, 8,- Os empresados seobrigaráõ a 00-
razões sobcm de impo,'tancia, attentando-se meçar ", obras. dentl'o de dous ."nn,s da, con
para o estado da f,lzcnrla pr .yincial e para ;-t cB.ssão elo pnvllegl~ e a conclllll-as em 19nul 
g 'ande "omma el e juros garantidos pela pi'O- prazo, contado do dIa do começo deUas. 
vincia com c!'t r"dlls dc fel'l'o , , I A,'t, 4,' CaduCllráopl'Ívilegio se não obser-

As eom mlsí;ões, p rtant 1 , ,,<?lve:'áo .sua I varem a di~posjção do art. 3°. . 
attençi'ío SOD':C as pro!,st", de p'rImell'a clas- I A t ".' F.' 'ntmnsfcrivel este urivilcgio, 
se;edeRta~.lulgãoque c prcfel'lvcl~~t,)das! r.I, .1 ~ .. ~ .. 
a p i ,neira d ell"8, I PROO (la assemblea legIslatIva provmcllll de 

Esta proposta, I\ssignada pelo major Benc- i S, Páulll,. ~l de Março de 18'i;l. ~ Paulo Egy
dieto A "tonio da Silva e ,I osé Antonio Coc-I dia de Olweira C",'vallw, ~ Joaqu;m Augulto 
lho, teodo "quelle ~ubstitllido ao primei,'o i Fer1'Cir~ /lhes,-:-J, l!?tto",w de,Pa"I~Mach.a
signatado Lindor" J os6 B!'anco, oITerece ' do, -fi, 11 "to,,;o de Ara"Jo,-Zefer"l/J Jt,"ge, 
vantagens' rcnes, pel,," quacs deve ser aceita; A imprimir para entrar na ordem do~ ira" 
poi-quanto, pela exposiç§o qlle fazem em sen balhos : ' 

• 
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l- PARTE DA ORDEM DO !lIA I ria primeira" letrne do 'ex" feminino "" ma 
, , POSTURAS 125 ~e Ma'ç() nesta ca~pl tll!. -p(wlrt Macha-

,S?o approvadllfl 8S emendas off,we('irI'a~ em do.») , 
3- di.cussilO ás posturas n. 1;3 de C'Hnp'- N. 11 
DaloZ. . ~ Fi('a~lcrefhia uma cl\d(~jrn 

Entra em ni~C119!õl.ão a emenda: offdreciol'l I (~'llino nro halrro do ,Feit!ll, 
tRmbern em 3a diecum.ào tis pü9turat-l n. 111 Una.- Vallar?ão, )) 

do Sf'XO Ir tl.:;-,

munieJ pio de 

da r"pita!. ' ! N. 12 
Df>pnis dtl nlg1lm debfÚ;e, em quI,:) tt>mun i « ~nbemenda EO prn.l·,!cto· n. 96. Ond(~ diz 

partl-'l nR firs. L- Silv(Hio, Ab't'I~nche:~, ConéCl I -b~lfl'O (io ftnqn(>ly -dign-s'3-ffl'gl\E.zia ,to 
~ Villlnoã", encer\a·sa fi discU8SãLl ~~ é rejei-! Ita{J1ter:y.~P. Alves-». . 
taOR" ("menda. i (O sr, Dl nelo prnn-UIlClDU um dl~-ClHS:O, 

Sã I) a~pro,v!l .. rllt~ nm }Jilli~H~U~sflo t.7I p')~tll- '~U'~,nãt'l'?('ehemns ) ,._ 
l'flS n~ ;18 ne Lo rena ; e em 3a J.\s. do n. 37 do ~ npol<;do' e p~~t() em 018Cl!5SílJ o se* 
Rio-ClAro. .' ,gulllte 

VEND..\.. DE TERRENO MUNICIP,\L HEQLEfilMENTO 
E' apprl,vad') em 3l'L1iseu,"l~úo o project . .) i « Requeiro ql~f~ il~ eHlanJa.~ ''',fio li c1mn;.is-

ll. G8, que RutnriR1\.<i camara de Brotl{~ n i f:ão de ln~tnl('ç,!O publ'ea.-BtcUdiJ.}) 
ven1t,for uma parte do terreno do seu patri-! Dcpoj~ de b!'(~ve (li!-iCU8,,~n, '"W q!H~ temn:J 
monto. í p;~Tte os SiSo V,dl:HH}{), B.;"lrlgu,~(i A It.' es 

CADEIHA.~ DE PR!MEIU.A.R LRTR.\S : e ~bl':.)nche",. o sr. ni~u(10. pedi! c obtem a 

E9tni. em 29 dlRC\lRl"~1) o projeclo u; 13 do i ret.!l'cd~ 00 t.:.CIl reql:eI'lUlP.lltO. . , 
anno lH\~sn.do. creando duns cadeira" cte: Cootlnuanno a dl~CUH!'f0 do pn:-J'!cto, é O 
prnnAiras h tnH~, uma nf\' Lagoíoha e outra : mp~rno arpro~.'ildo I'em m:'lis d~Late. -
Ila VtHl("a Grande. ,... Seguindil-~e a VOf.flCfl" dfl~~ emellda~ !i'l\1) . ' 

Sit! apoiadas· e entriio conjunetarnente flpprovuda.s a d.e n. 3 (1!t pní·tu), n de n .. 5, 
em dI,t)CUHSão 89 !õ=eg-uint.es . ,UJeno~ qUflllto u ~l'e~çllo de Dma '2 11 cadClru. 

EMENDAS : nRvi!ln de Gllnallen, ullfa no!ugardenoml" 
N". 1 e 2 ~ nado-Ventur,a, 1lma p~ra o E>f.XI) u:a:-culino 

«Ofrm'pco como rmenda DF.} '~:rí)ii~ct08: em SlipucRhy-mirim, uma para o PCX!J ftjmi-
OS; 107 e 109.-.17. Al-ües.» 1,,: nin\) llR villa de -Cana-nóa, nma. oa vi11;t de 

~. 3 : Barreiros e ontra ero S;'V'.lljahv miri:lI. 
«Fica creada um" cadflira pal'í-\ o sexo: Sã!) n,rprov:\ciíL~ as de iHL 8, "'lI e ta .. 

feminino no Bflirro-Alln, luga.r denominaQtJ: . ::);.)0 rejeitan~lS [j~ de UfI. 1. 2, 7, g.~e 10 re
-Col'lnia Allemíl-. e approvad.1. a Cl'eHC~O; ~lr('!.~;'l a da Il. 4 o2a. parte dactc n. ;:;, e pre-
ria 211 cadeira do ~ex.() feminino na cidnde"do lJU01c;;c1a ~ <lo n, Ô. . 
Tioté. ()rovisoriamente' feita pelo g'overn"J, . ISI:~NÇÃO DE IMPOSTOS 
-A. Cruz,» O .SIL U CINTRA requE:r e obtüCi,1 prefa· 

N. t! : rencin. para a d!sctl:"~jiw do projdcto n. 6ô, 
«Fiea cf3arla UIDf\. cad'éiirn do í"~'XO femi ~ : qu~ isentfl !:ü imnn~t() rnunicipal, estaht-Ie· 

ninq, d'l rritneirnsietrae, na, ddad~' do TlE:té.: cido iw1a ici n. 21 de 30 do M~\rç) dí-\ 1d72, 
-U. Cintra.» an!'-l moradm'os da parodü:l eb Sjnta CI'U7.. di, 

~.;) Campions. 
(Off~r(~ço corno emAnda o nl'<ljCt~to n, 9U Hntrn An1 p, di!'-'CUfFlflO Í'tlt('I Pl'oj,-,C~"'. 

desto .1Dno.-R. Pombo,») .. . O SR. U. CrNTRAfundan::f.!nta e lIH'efeCe [I, 

N.6 se/!,uinte . 
C( Pica igualmente crendll urna (:,dBi-i')'! de; E)[E:-';DA SUBSTITUTIVA 

prirneírniJ letrllH pu.rv. n fl8XO ft?;n.:inirlG na: Art. i.O ContJnllará u fillpC)· .. to n f<1\'o~' ij8. 

fregll(lzi!~ de C~l,mp'H.:;-Nr,vo"", munidnio <In! m~trjz da CünceirJi\? do nwsmo mqdo que 
cidadô de Cunha.-Xavier F'l'et'·)'e.1\· : ext:"te, salvo ~:.~ !3egulntes re~\tfiecõl't~: 

N.7 ' ~ l.0 O impof,to, depois (l:J~1 ()br~J~ conclni-
.(lOffersQO coroo emenda o pr0,le';to n . .5 i da;4, continuará a favo!' da mt.triz dn SJ!lta 

daato anua.-M. Jl/fmz,sv.» Croz nt{! fl. teru:inaeflo d8 su?s obrus. 
N.8 . § 2,° Plli', el:li)',n~nto a. carlHH? Ultlnif'ip&l 

« l:i"icft() creadSH &9 8Aguintea eadsirll~! fnrá. 0:1 l'eparoa indísp~~n~~a"'!Ji~ na fllatn'l da 
pflr1i o Bexo mascu1ino: lHfill na ff't~r.;aezja de ~ ~a.nt~t Cruz t~ eust:-. d:,) i;;PJ,::!'to ,'!l1Ui'a.-
Santo An~onjo da Aleg'ria ; e outí:'\ llil fie- i l/. Cilttl)'a.» ~ I. 

~\1e~i~ do Esp,irito Sant~l: e, uma p:ú'a; I) sexo i Encel'l'adn a di~;e~9~;~(l, (: aptJl"oynd:_l ü8t:l 
feminIno Da vllla de Ca.lul'u.-R. PO·'rítbo.») ,emend)~, fic:wdo TH'i-'JudlC~l~~) o pr\'Jo,'to. r 

N.9 .A requerimento do er, U. Ci!~~.fn, l! diH~ 
« Fica -igualmente creadlt Uma 211 cadeira: p8P.8ttdo o intersticiü. 

par. o ."xo mn8culino na viila de Xiririca. ' 2' PARTE DA ORDE:\l DO DL\ 
-Zeferino JO?'fje .')) , 

• 

N. 10 
({ Fi ca sem e:fr~:t() I~ I'!:upre:%ão 
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• h1ica ela prúvínci<~i e e:.;tabele~ü o orlsino sou n.)~lS fip} á bllndeirB do pzntído con~~r· 
obrigrt'rorill. ,vador éombntendo com todas as ,fnrçllR a 

O sn.'H. ALVES, rN:'\~~r, e a C~f'a eonf'!e- ohrigr.tor:edado do en~ino, dn q'U8 ",.qtlellfH~ 
de, qU!~. a i~:,;Cul-'!-iãf! Fe f:i0~! ~mglobadamenle, qtH~. Bffi nome da liberdade, vêm pe'iir· mais 
{) ~ vot:'lç:'j;) por parV~:'l. 'li t~t'f,f~ ,.coi~strnnl!jm'3nto f~(jbrc !l~ pOpU1RÇÕf~S. 

'1) "'P. ~;1~'H"'\'~d}~-'~ :-(filovimento de at- E' ve;'~;.1dH que a qll~!-Otão do ~nsino obri·. 
ten~'ãv~ sUenci/).) Depo!~ oi:.: :1h.ura :1ttlngidil 1 giltOí'IO. ('.OHJO brilhante e pre'fuud3meute 
v,r e~te pr,-jp",-:lO no brilhnnt't~ d:~bahl tr».v:>.- no~ djg.~e . um dos iilustr'f,rloR defp.n.o:nrps 
do e;n 1"'1l'~1}.1 di!;C!H;~ão, é na ,realidade te- j dosle pr(,j,';,cto, é veid!ldtJ, digo, qU'A no B"s
rr:Pt'id~ld:·! t}p, mini'a p:::rtc cnçebr ~gora novo I ~il o'" intí!:"C;:'SP,S quee!~tAo dr} envo!t,fl ne)-ltf4 
doh'lt,e. (lVãoapuiados,) . . ) 9!lüsti'io. !i<ÚQ .c~mpjetam'ln.t~ di\·er.!io~ dos 

T,-,í1\J~ Ocl oi'a(,1~;rt;~~ qnf' ~·nqtcní;a~fio o pro- IlotcrC:01sc!=I rel1glOso8 e palIticos qUA acorn·, 
j(~etl) oirCt!lirilO com tal bnllH~nti!'im(j na I p.anhilo psta qUr1~tão DO cRtado a'ctual da 
fôrm:1, e rOm tal pr\!tlci3ncl<i no fundo. que! Europa. ll~$b COnhf.CCli-3<3 o estado po}ltico 
me óbrigã~j a pcrCOi'ri.:H· uma !3stl'sda. rul~itO i e rell~ôoBo da Europll mndernl'l. e\compa· 
c~c;:,bl'!lsa! ." rnr'ff~ [lU HO~30, para !4e comprehenner qrJc. 

O t'iJcntl in~inn?.nto dos defensores da l2'rnºa~ a Deuf;, na nOSíia 811ci'cdadt>:, nesta 
ide;l l ~ua p~'1hVr!i Hedu,ctortl,.n {õcym,pat~1i:;1 ~111; qur:uti:'in. n uf:pirito f,,:ligioso e politieo nÃo 
CJU~H,r'(-rCHO de t:Hlt~ lm~opolfl.fdado .que.l-, ('Süw. cm,pAnha(los rhrcetamento na luta. 
le51 qlW ~3e fi\o'cnturüo fi cnmbatd,·:!, que ell i corno 68 :tChHO na Europa. 
r8eS;'~) Fi.:f f'l!'m,inau(} pr,loH núbro~ deputa-; ~h,s 8E~im é, apr~cinda a Que~trío Pf}]o f)R
Ih:.! tl Uii\themati"ac!<l pelos·· apostoloB do i p'irito pnblicosincc!'o.dÜf-\íntereswado e puro, 
l)t(,;:;r~!;,;:'J d{~~tr~ Bí:'culo, CO!lH) um r~pirltO! comoen:b que fl.ão C,\ nutorc!'O deste projc('.to; 
reUI){':~',l(~I)l empt~l'rndo P obs(:;urantista ! faç,) a. EHH1~ cOl!t'g'llS n. mnis plena jU!oOtiça; 

O SR.· H.. ALVE'~ :--Eu respeito muito a: os meus :Hnigoh têm fiS intfltlçõero mais lJU· 
opiniiw do nnl1rl) deputado. ' ! r~s '-' p(;.l:1"jotic",~. CFlHlO inteiramente con-

O SH BENEVIDES :-~Muito agrarlfcido lhe i victos, lla ineihor boa fé, da lrgitirnidnne c 
Hco, e~ tamoiHn muito aprecio o nobro depu- ! utilidadB (hl idéa: snu, incapaz de IlÔr isto 
tildo. em 'duvida, e não o ponho . 

. Peço. poL:, fiOS meus inustiados colleg'à.s MaB, rL~ .mcll*_ honradoa col1egns hi'io de 
e a. oplni;io da pl'o,;,incia t.oda 11 benevolen~' me. peflTiÍttir que observe que estA questão, 
cia pl-ira :18 rapida __ cotls.idel'açÕBS que v':;u no estMlo fl.ctual da sociedade brasileira, é~ 
oup-al' snbmettel' ~n seu illu~tntdo critcrio. aS8umpto de esp8culnc;:~() p'l.ra o partido re w 

A impren:-<:! buera.l dllcôrte, n imprenSA volneinnnrio que IImenÇfl solapAr hS ba~e8 
litwi'ri,Ha d,H;tfi provi:'1cia e de outrnt\' do 1ID- da:~ no~:~~~ ínstituiçõeF; e aqlll~lle,~ e--piri .. 
veri:), V:tn f,dto d!..',i~te B~nl[npto materia de tos tunrervaiJorcs que, n~ melhor boa fé, 
ptnpngsndH. ha hwtO!1 anpOfi, que tc,m, por acomps.nhaD :\que.llos qtlfl 8speculão politi
a',':i:',Ím c;lZeí', it::or:ol,do ni"j uõpirito publlco 'enment,'3 cr,;1n esta questãn~ compromet-tem a 
da n02S:l, :,:ciel~;dn.\~(: ~l I;TI~u(',a da nt,llichrjf.l f{~ do ('.vnl~f.{·nlO poli\iro dil Ci'Cnlll (!()n~lerva .. 
pablic!1 n ;::-1 Jl'·;;[ti:J.li'>1cl,;~ ,\rfltr:. ld.:ía; de dora. do Jmpcdo do Bra:"i1. 
~:\..Tts q:\(~ aqnelli's q:te H',nl n onRndh dt~ O f.:.n. :\ml,\l';cHES :-N(w epoiado. 
imrlJg'nd-n~ pflrec;em-se .Jivor(:hi;o~ dn. f:!.1.'i O Sr!, J3:.~::'l'gVIrJES :·-·,PÓ le ~er um erl'O do 
"'(l'''Pi!·,(j(O ,;",()"",'",,',,~ '~'l '~I,,.",,1~) ô,,·.,/r)j'(>i·,- "I,r"""''''-\/)' mo".' ('(lDI"'CC"''''' !""P'," <:c. ,~I.".- ,',," v ,. ,·'v' ...• ,.,~;,- "~ , . , . "c.'Ú\~' ..• , ~. '" >. ',.-:(J"~ ~., I «,' 

dtHl do e~pÍfit:) J~b;".rd \L:8 t:~mpns (!ue eür~ O PA!'t,:do republicano dj) Impedo, o part:i-
n~m, ,in reyolu0ionario r'flVfH~nl:\ com a que~Uo 

O e,~p)rJtc l!;;st.rl ;'>0 fnnat.iRlTIO r:ilighf)u Iol '10 c.D::lino olll"igatodo, Não 1111 !-ómentn pBfà 
;1:) r:~a:Li:;,mÍ) poliíic;l. () efpirj~1) arp~Hcn 81"tC plll't,ido. o defiBjo do diffllf'i'lo do 111zf'~; 
'"i;'fi1t:lÍ",;; d~~;·('.n:,:',)i' (1:1 lilp.rd3da de cr;n:-:~ien· I~~:i:e rVH·~·,:dn1 'intül'er-sfl.();') em ap..-itar pr-ofon
<~;. ih !:',;~~r(h ;:j d'J CDi'G:)(;. da ill:p,;,'d:1.df' ti:l iliirn{lnti~ (,:;;t,} oruem deccn,"!},'! Gxi~.tente, 1em 
:~;)l!i;';d,~:;,,) !.'jt:iL C:Jili.)':i. H;.; rl'(;pot;'n;;i:l~.; d~~ int;w':-f.',F(~. B.'ll (;sp<dh;u' \O:ementep. I'ev'olucio .. 
L~f,'j) ~, li,l a:.1!:,;;;·i(~<~rjG civil, tGr:l \'::mbern nal'iH~ fI'F todo olmD!';Tio, I' e<.:te pr"jOl'ti) d~: 
>u f;l";"U:~'jdG n(~,;ia qunst.r1o P;)~' t:d fôrma. r:n:::jno (,i)ri~;;J.tol'i(> é \1!i';fl.scmcnt-J revolu· 

'
''(' ,>,. "';v"r C',')"'(!'·' ('," ob,'i'»"lnr',,,::,·:,;(· ,'o ("'(11"') r,'", ~.,) ., •• 1,,,. '.' ," " /, '. .""~', , .• !<" J • ,. , 

, " '{"" 't 1 1 () "o, ", ' d <l!H:li;:) t:'.'J qU:·~.llcrhO~> n,? Je~;Uj l:l~. (' ~ 1..1.- SU. ;~.'. ü.LVES:--~,(1.,O apDIa o. 
trfJlnnntunnr:, dfl el;;f:\n-.ri",/::·,s O:J ,1.}WOlllt:,1UlS. O SH. JJE:;·,n,<;VIlJES :-Eu, portanto, eomo 

Ea. j):d c:. :;;ünh:}re~~, t.~Dho r;[\e.do :~p' tr.\",lar , consCtVadOl' cOR'victo, como liberal sincero, 
lut:~ com tfio d!stl'i(!to'::; e VI11'1:-tdo~ n.tbleta8,; I que prézo qco~~Q.r, dentl'o da. orbita constit.u w 

tenh) mudo qlW ('D1rl l·:c;bl'c os l.,?)CUi~ fraCOil i cionnldo paiz, sempre combati este pl'ojecto, 
b[}mlJrDf-]-~-l ()(!;O,;;.L;:idü (h," n}}1h~;l8 ;i0e.'i\Cg c o tenho feito pO.i' suas tcndcnciu8 revolu~ 

, 
::'·i~CtJlO, '.'",-. rI ,, --,.,-, "'.".';<, ... , .... ,.,., .. ,.- '·\n I'" I ."., .," .. ' ;, I "') 'I", I'" ,.~ ,~ .. ""' .. ""'J-.~'. ''''' --"'"< ..... ,~ 

, 
Dl H l.~ 

, , 
ClOnanas, 

Os nobres deputados sabem que os poizes 
novos como o nosso 11:10 podem rompAI· bl'us
camentc CQm o~'t~sn<.lo, nem deixal',de rece
b~!,' o in!lnxo civilisador d}lv ,·aça. a que per-

i tenccm; nós, povo di{. ra~:~ latina, nfío po
i demos nos libertar ah.c:oluta.mente do ~nfluxíl 
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dlt civilisflC!íO l.tin", e nlío podemos ~eixar como 0,8 meus collegas, parecem quere!' signi· 
de receber' fatalmente !I direcção dnquella ficar que eu os tachei de socialista. e commu
n.cão que está li testa da civilisnç1\o latin". nist"., Msim como ,o seu projecto, Orn, o 
Fi" po"que a éivilisação franceZlt .etua eon projecto de ,instrucção publica, que nnd" tem 
slantemente sobre nosso estado de cousas, I com" proprIedade, não podIa ser tachado de 
e ha de Rctuar, .ocinlista e communista; cu disse que o 

Eu disse nos honrauos deputados que em- principio fund"mentnl donde parti!/. o pro
bom esta questão em si não fosse politica e Jecto para legitimal-n era 11m p"inf'inio da 
nem l'eligoiosil., que embora os menç; üolleO'''~ e~coln. communi:=;fa, da escola autoritaria, e 
aulores do proj,'cto estivessem, para mim, não um principio libe;'al, e pOI'taoto" em 
acim" de qualquer suspeit'\ a respeito oa 110me do prinçipio liberal, nfto se podia sus
pureza de suas intençõ~s, todavia meus colo. tentai' este projecto, 
lega., assim como eu, não pedem abstrahir- Para confirmar semelhante flpreeiag~o que 
Re do estado social em que se achão, e da submctti ao critel'io da casa, hVO'j1\ei a 
j'lfl.u'encia dflquellas cansaR gentes que hão I coincidencia de que os Roci!'lli>.::t.rtR e ("ommu
de nece!'i~m.riamente actllar sobre nossa civi- ni:.:;tas, os revolncionario~ e internaci nalis
lisação e nossos costumes, tas todos sustentão a obrigatorierlnde do en-

O:'a,nesta situ"CãO, desde que debaixo do sino. Est" coiocidencia, na marchad'ls <1ou
pretexto do p,'ogresso moral, debaixo do trinas, na historia d" humanidade, era uma 
pi'etexto da liberdade de consclencia, ,le- razão 'a posteriori que ell tl'azia para contil'
baho do pretexto da tolerancia religiosa m"r o meu, argumento, a priori, tirado da 
tl'ata-• ., .ystematicamente de profligar " in- nntmeza uas causas, 
flllencia legitima da Igl'eja sob,'e a civilisacão Além disso, os nob.'cs depuhHlos, lidos, 
e sobl'e Iteduc"ção, po"que .. igJ'ej .. catholica como são, na theodft dos pnblicistas moder
nitO póde sei' indifferente á educação moml nos, dos phiJoMphos, e dos economistas con
do povo, compl'ehendem perfeitamente OR~ temporanp,o~, qnB, m~i~ ou meno~, tratão 
nobres deputados que nós não podemos ser desta materia, hão de, reconhecei' que os 
llldifferentes, porque não podemos separal'" escriptol'es representantes do radicalismo, 
instrncção da,educaç;;o moral, do elemento como BaRtiat, [)unoyer r, Bauddlhrt eonsi
político, do elemento religioso que a civilisa- derão a obrigatoriedade do ensino como um 
ção da Eu opa tem collocado nesta questão. attentado á Iibe!'dade social e um" exol'bi-

Eu, portanto, como conservador catholico, taneia dos pode"es do E.tado, 
sigo a escola dos consel'vadores catholicos Communismo é collectivi.mo; a liberdade 
da, FI'Bnça, uma das razões pelas quaes com- é um direito do individuo: impol'-se aquillo 
bato a obdgatol'iedade do ensino, que é um direito individual; converter-se o 

Disse eu tambem aos nobres deputados que direito de um individuo em obl'Ígacão, é 
combatia" ob:'igatol'iedade do ensino por mudar a natmeza,das cousos, .' 
sei' seu principio fundamental socialista, e . Eis a razão pOl'que disse que o principio é 
neste pont,o pal'ece-me que_não se me fez in- socialista ou communista", 
lei,'" justi~a no debate, porquanto eu não! O ~H, ADRANCIIJo'S: - V, 'exc, sabe que, 
disse qll~ mells collegaserão soc!a!istas ne~, quando o homem entra 'I!ara a sociedade, faz 
communlstas, e nem o seu P:·0.1ecto; Rena 1 cessão da pA.rte d~t SUft liberdade. 
isto um par",loxo perfeito. O que ell disse I O SR, BENEVIDES :-Peço pCI'mi",'o p"r" 
é o segllinte: que os principias fundamen- tomar em consideracão o· aparte do nobre 
taes donde partiu o projecto para susten- deputado, o 

tar o direito do Estado obrigar os paIs e tu- I Aceito .ua proposição com distincção: o 
tores " ensinarem Beus filhos, sob penas, direito de liberdade nllnca se limita; o exel'
erão principios da escola societaria ou com- cicio d" liberdade p6de ser modificado por 
munista, porque matavão a individualidade, interesses de ordem publica; mas e preci,o 
e absorvião no Estado a vitalidade indivi· que a limitação, no exercicio da libel'dade, 
Uual.. respeite a essencia da personali 'ode. Ora, 

Ora, o principio fundamental da escola neste projccto, ataca-se a c.sencia da per
communista é a absorpção do individuo pelo Banalidade: logo não se póc.le legitimar tal 
Estado. limite. 

Eu, pois, considerando que da parte do O SR, R, ALVES' - Não apoiado, Peço a 
pai de familia ha o direito de ensinar seu palavl'., 
filho, e que da parte do Estauo não bit um O SR, BENEVIDES :-l\u disse aos nobre! 
direito perfeito de ensin"r aos individuos da deputados, que sabia perfeitamente que meus 
sociedade," em nome dos verdadeiros prinei- collegas tinhão razões de nlgum peso em 
pios da escola libe.,.l profliguei o p!'ojecto" seu favOJ', que tinhão mesmo R lHitoridade 
pOl'qlle este pdoeipio fund .. mental donde elle de muitos paizes civilisndoR; II"Rim como 
partiu par .. obrigar cra um principio com- tinhão a autoridade de muitos. escriptores 
muoh>ta, um principio autoritario. Isto é respeitaveis, de muita notn, que pensnvão 
cousa diversa. . com meus. colleg"s, como Cousin, Rtuart 

Constllntemente a imprensa que me tem \lill, e muitos outros que podiacitltr; de sorte 
combatido nesta provinCla e na côrte, assim que, recorrendo nós ao vasto campo das au'-, 

, 
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toridaàes, cnda um tem por si 'autoridades i r,m segundo lugar, disser~o .os illustl'es 
recommendavclS, ,collegas: desde que a conshtUlção est!lbe-

Podemos, portanto, dizer que, segundo o I Ieee aos poderes publico" geraes e provin
desenvolvimento historico desta idéa, é m,,- I ciaes " obl'igação de dar o ensino gratuito, 
teria controvertida. Sn 6 mfttúria contrQ-! ipso j'U"I't, ficou dadn n facnldndc de obrigar, 
vertida, aquelle" qne têm paI' si tantas I porque, sem n obdgaçfio, fi gratuidade não 
fintodd.de." " f"vOJ', eont", o ensino ob,'i-I se podeda eft'cetuar, . 
[t"rltOr'iO, podem encarai' esta Boclednde ci- 1 Me parece que forão estes os dous Ul'gu-
Yili~fldn. e todos os n.mig-os elo prof!1'('ss6,mento~ cilpitaes.· . . 
com coragem, com' Rcicneia de que, com jus-I J~' Ve\'dHdc que fi constitui~ão impôz aos 
tica, não póde fl sociedade humilhal-oR com I porlercÇj pu hlicos, geraes e pl'ovJnciaes, a obri
() lnbóo de ignonHltr,c;, de retl'ogi'ados, de I gação de da.rem o en::::ino gratuito. Me pa: ... 
obReurantistail e de jesuitas, i roce, porém, que foi um grande esforço do ta
. O ;m. ~, A~'\'.BS :-C!'cio quo todos fazem i lento vasto do meu collega q,:c. invocon estn 
Justiça as opInl0es do noh,'c doput.do, I argumento; me pftrece que fOI um grande 

O SR, BENEVIDE'; :-Refi,'ocmc á imprensa esforço aqlJelle 'lu" elte empregou para jUH
libel'l'ima quo tem dado esta Ilualificação ao tiHca,' este 3"1,"umcnto, 
in/eliz ensino obripato";(); 'I'oliro-I':1e áqllelles Digo (lue foi um g"'ande esforço, porque o 
que são os pi'opagandistns elo seeulo, meu eolleg'a, dotado de uma intelligeneia tão 

-Vou entrar em matel'ia: ! elevada, tão vasta; dotado de uma clareza 
Com toda n fl'nnqnezft confc:;,~o (PV~ não me i de e'Xpl'cssão tão ngradavel, e tão invcjavel: 

foi possivel pl'ep"ra r-me pa,," " dchftte de npezal' da minha attenção, não pôde implantar 
que O!'n, ,nos oecupamoR: eu tinha em vista no meu r:spjl'ito n convicgn.ü, de sorte que, 
diseutir hoje o o!'çamcnto; tinha pen'~ndo ! (:omo fi YCl'da(lf~ impõe-se pela sua evidencia, 
em algal'isrnos, em numeros e imposto.:;', i rnaxime quando é demonstrad.a, quando é 
COI1~as muito divers~s; de SOi'to que us meUR exhibida por uma intelligencin. cinra; eu 
eollef(Hs hão ele pel'mittil' que eu vá muito deduzo que a ohscuridade da sun demons
de vaga!', porque d.esconfio da minha merno- tl'nção é o eriterio da falsidade da. Flua dou
ria; não tnlg'o npontamento:-i, e prrciso, ra- trina. 
pidamente, .tOI1Ull' a .snh:::t;1I1cia da. rninhn: VOlt agora prQvar, segundo puder. 
a!'gtHnenta~~áo cxhibida no meu primeiro di.c:-I A COH):;tituiç.ão, HC tivesse a intclligencia 
curso; c tomal' tambcm rapidamente a sllb-· daria pelo men illu~tre collega, o seu argu
stancia da, argumcnt8ção rl.e dow:; illu8tl'es.llYH~nto Pi'ovari:t demais. Be, porque a con
adVB!'8fV'io~, rfue, tüo 'ht'Ílhnntrmcntr. hon- i stituição estabeleceu a gratuidade do ensino 
rárao o debate. .. : prima rio; virtualmente Ímpôz a obrigatorie-

No meu primeiro dist.::lll':·,;(), considnr'ei a; dado do ensino, enHio a CO'tstituiçfto con
quest:l0 sobl'e o ponto de yistn. eonstit1!cio-! demnou :l liberdade do cn::;;ino; mns esta .in
uuI: 8(}b o ponto df~ Yist~l !'!H~ional' e sob O :tclligeoria não se co(\rluna, nem com a letra, 
ponto de vi,stlt lltilibrio, ; nem eom o espirito ti" constituição, porque 

Os meus eolleg·fl.-. hOHl'11!'ltO-lne, tomanuo i esta l'espeitou a liberdade do ensino, como 
em cotlsid::l'ação o~ meus ?"l'gnment0s rapi-: rei;pni.tou_ a libcnlncle do cidadftO em todas 
tne:.:;, na mesma o!'dem em '11W (j~ c!';tahelf'ci. : as suas l'el'açiJcR, 

A respeito da constitucionnliflndo dü pl'U-' Em ReÇ\llnclo lugar, quando a constit.uição 
jecto, qnc se tem cnnsidIJ1'q,c!O pela imprensa I (~~tilb8JCCr.U aobl'igi-tção ao Estado, de ensinar 
como Íl'I'iS01'ia. flltiltr!ndf~, pretendo demorar··! g'l'atnitnmente, o que firmou foi: direito COi'~ 
rne mais, porque 'estou ('oJlyenciflo de quo as Il'cllltivo do cidudilo de cxigie o ensino gra· 
eon~ictel'neucs qne aprosontei não ~:tO futeis.1 tnito do Estado. 
nem irJ'ls()l'ias, e q\le p"odiflO, quando muito;! O su. P. EDlJARDO :._. O contrarilJ ~eria 
seJ'l'efntndflS, mns jámals ridicllln.l'i::;ada~, ! est~.bt~ltH~I·r dlrelto contra di'eito. \ 

Os nobres deputado:::; qne me combatê.l'ão,! O SR. BENEVIDES :-Da obrigaçflo imposta 
r,.egllndo a minha mcmoria, apl'cse 11t,íl'fl.O j aQ E~tad\) re:iuita 8perla'~ n reconhecimento 
d0l1R al'B'\lrnefltc~f.:, eom os quaes pl1ctcndôt'fio i formal., do d,ir.t"'ito quo tem tudo o ~ld~dão .?6 
demonsrral' a Insubstan,Cla daquelles P01'! t x'g r 1.!ue o E..jt~do lhe prnste a lDstrucçao 
rnim ndcluzicloR, . : g;'l·lt.uita; n!~da mnis. 

DiRR81'ão clles: as VOf'Sa.S objecções relati-! S"g'uoflu al"gllmj~nto do nobre dc,putado, 
yas"á InconRtitucionalidade do pl'ojeeto, [mo I dIS:',,<:)-:;o~.~, ~~xC.: .1 ,.jd~1l1;'l."") tdD o din:oit1J do 
Improcedentes; primeiro, porque dc~dequr,a exipril' () en'iinlJ gn.Llitn: o Ifl!:lior nno po
(jon~tjtl1ição den á i-lR:,;:prnhléa pl'ovincinl n f:l'-: dt'r .. l obtclr r~~to en:,::lO {::-,;:tJito 1lbcr:t.lisad6 
~~uldrl(~e de l('g-i~Jar Robl'c inRt.l'llcç:l~ pl1~)li('.a ~: pBh .e·'rJ·litlliçãn. ,n!l~ b.Yi~\lth"""'e~ OUl que 
lmpl ('lta:mentc deu todos O~;; meiOS lndl~·';-I o~~ pai'" I' tutOl'eH h.l!.<~m a. :-CU8 deveres, eern 
peil~aYcis para rt c1l'cctivÍ rlade do en<sino, ; !lIlB o E:-;tHdo obrrg 1HL . . 

qJ'a, n. obl·jg'ntoriedade ~o ensino. é um I Por ClJliseq!Ip.Dcl~. o rL.rtdto de ,exigAncia 
rnel() effi.e~z de FO tornai' maIS gCl'al a dlffusão que tern (; mi~nor t\:) ensmo grfltUl10 do Es
(!n inRtnlCção primaria: conseg-uintcmente, tadu, nÚ'.J podi=mfh liar ú;o;:u)'l'itado por saua 
ficou comp"ehenclida lla faculdade dada pelo pais ou curadore·', precisa 8er, 8oppletiva, 
aeto addieional á assembléa provincial. I mento, dado pelo E_tado, " esta suppleti.i 
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dada manifer- ln-',H) na obrigHtorie(hd,,~ d:i! bl' :) d;, 18~8, p '·\rt,87JCA!'D á:õi Cl1lTI::tf:1S Tnnnici
e08ino irnpo9ta 1\\)9 p:'\is 6 tutf)re~ em fav ur ! U:1P f: ; é um a ~t " nie ;IlJ ' nit1i~trati\'I} inv ·, din·jo . 
dOR ·menOr I'B. I ~ ~!Qílh'~~2. do p'J ;l'.!l' Ftdi~.l ari0, dJS ju il~s' UB 

-Estamos ainda n!l q\li1S L ~;O, ~~ I pa r _ ~ l'e:w\ 1 () rph ~·u;!= . 
vel-a. tOIllOS f\ pl(!Jiminer. ; O ~ H . a. A 1.\'1::5: -,~A jrl ~ pe"cão (1[1H e·:(!ulns 

A in~t.nlt'ç{w publica g r ail : i t:t :-::1\'1 p 'ld p. rú l j á p(.;r t'·ll ê~ H-:: l u ;~: mi:ni :~ " lO!;; (1l _";; :·CH.ir e~ I! a 
ser dada 8í: l!\ B l3 ua, c O": i;a t(}j ie ~ aü~d E -:::t i~·i ,~i ... !:t·ir:to. qnn ~f; n (! : r,p rp-~"d ) ~ proyjncj JIH~: 
é que é B qllest::o . : j â \' ê f) n " brp ,:?' pl} : a!"b (1'1-:) t-~m . , ~ . ki "" I ~ res-

Corno \Iw ho d o trft !~i r destfl ll~Jit f! ri:\ I..;a p~ i t.o . '!'iós nfu ! pn ll :1. 1: : n;1 :"$ fdtnh:l ! çO~i:l 
pal't3 d o u t ri~ J;l , :dl l e·JOsid~.'- rllnd e!~t ,~ c '):n , j;llõ: (·;)r : l ~ll· :1fl . l) tdO ('O lltr;\rio, all sal"auH;~ , ' , 

i cornpld.l1 nlrwt", O~ Oll ti'O:':1 ,! l"gu mentn::) do meu .DoD:·n evlLg;:. 
O outro SQU al":~ \ llne\"!w é o j;leguint.(>: : O SR. 13 i-;:-':EV I OE3 : ,- P (: n~: () q' e o 1};f'U ar

! [!'n me~'t.\) rli~í) r"j t.:Xpo",!O CriiTI tld~ ;l c i a <:iZ11, 
I I " . 1 . [ . A . h I 

O Hobi'3 dsputl!do deou'.:lu (1a f:wnld~ldp 
,;eral dadá no p<.l!lc l' hrti!o'htivo prr\ prov,H 
11 neces~·idH.rl e da : n:>:tJ'ucçü,j pllbli~a a f;l

culdnd~ de iUljJôr o en:.:,in,' obrlg1!tOl'lO, e 
con!!lidcroll n ll!nitlição oppo'- t;; pl)r mim; 
como IIrbitn:ri:t, como f {'.:>; trictivfl I>;'. fncl1i- 1 
dada dad'1. pedo actl) addidnn"l, ~ ~111 o mílu~;r 
eorrecLivo : de ::o rt e qllO, em nome d,}t; jn~ 
tere!o\s t-: f:t Jjbel'3e ~~ , e dU~1 lnteresseEl deilcell
tialisAd úref' , cO!l~iderou v. minha opin iãlJ : 
como incnl:siltlh:100uL i 

I ~ 11l!'l n :F) l !'V f' fln ree 'J 1IJacuu •. i'llltt It o l-
• 

, 
Ma pUl"ece que o nobre u .::put?.do U:·ifl tf'~: n ; 

razôo. e que a ,HSp08i~(i(} g '~ !lciil.! ; ~ dn í!dn, O SIl, !h!~gV!OES :- E m -!~~' ~{und!) L5:r~r. é 
adl1lciona! não tem o :t!e&wJo 'lU :-1 dliJ !h (~ ! ;.). c:;~: l y~10 d :! um I ; :i'::~rego n B tHLH,)Za H,;)
quer dHr. Illu :; trado Como Ú O m ::: tI n obre ! rnini~tr!ith'>:. q\1f; .... ~ i, lllH a:il~ ilD d izl~ l'. na 
adverH,arl u ne~ta,l.natHri a , Habe p "'.ifr; itam;·;l : !-lrçi'lo Allppri.· u i;w i'cb, do .... V,.~q , l-~Jtore"". 
te que nó:r não ~)Od C:ll DS i!lt eJ' prd~H II :;) t, ·x:o r.ur :·ldo "es o j lJ ; 1. t: ,; q :) orpldo!), que ~&D ent i
de lei i,:..olado, tertWíi n cces~!)ri:l!nf~Dtc dl~ da ih1fl qllC f?y6!o na B~pb i)r~ (]'l o;'d .:m tJri
harmonisnr j Ao PÓ c eIO P.8 dJr.pc~,ir:,õ,~t" t~i- v ndn. P, do p ndn:' j!}di(~i~ljjO; a cn::·i(,::10 d ;; 

, , l· [ mll:U'i..' ~l , mas t )'~ 1II }iJ Hl c~m o r-' y~,t~trl;l ~;eral B tn nç;ent. (~ lidmini ;,trittiva r)l'Dvint',i ~'. atn-
de direito. ' C:lndo n.o p 'ld0~ i',: (!k:nriD, quan~() a cO[l:::ti, 

• 
• • 

Ol'a, S8 o nobre deputado c01~:~.nl,:gt' !! ttliçu'1 ent.:-\bnkr!; ,~ a bHrn~)íli,::. e indep'2;ud!Ül-
cónstitul(:ilU (lO I'l' r'''' jio nH' fará o. in,;::tica Cl'~\ do~ t,)O r1, ,', -, <,., ~ ·I'.\nbl;(o~ ; • .1 "'1'" , . '. ,.J u 

dt; 3credl ta r qu~ cu t,enha algaw·; 1:];lti\"os g r~) tBreniro hg· ;\ )·, In <l Ctsaç ~ o , ( q , um 
')"!'n c""" "~r'IIII' '' ~ I' ' ~ ,n "e", " ' r ",-" .~, ..... r':'\;;':~ • " ... "" t.," "," 'n:r>;.tl·"t-:"" '1 '1' ' rn. . .--'L. . ... . ' · U ... ' • . ' V 'o "", .... ,,,~, .",... "t-:'l " " ~' f ' , 1." , '.';~'." ',' '·: ,nome,s;nr,lleHlpo 

!-':' verda.d'e qllll p l~i f) ,:c-to 1:,ddiciO :; Hl H ~:~ , ...,:t r~ :\lvndr. a: (";rJlo :10 t;:HL>.~ :1:.:d : r.~h f!iJ, in-
1 I ., • , 

sembléa p r0 \'ind ~.lJ pód !~ l l ' g:~,lar r, ,·,l,:,o i!1 S- 1 vad :' t ~ mhcl!1 () lar dC'Elentico . inv:; de~) p!)d (~ I' 
tru~çã () puhli ca .. n~" tl'o ·lo o ll t ra ll : n í tn c;}~ () : do" tlltor n,~ e ('urndnrc:I, e ?íT~et; l :a. e :i;:: t ~ nc; f1~ 
~~r. 'tO nquelia d l~ rivad r. pelu r.:~t.<tb '~le e; ni l~f\ t()! d!B l:U rlb l lkõl!~ t ~iP~ C fltn'l'õ;~~" ;;Hlnidpil(\.!: , 

do en ;ól iuo pub!i Nt !n ~t ltuid l~ V -- L) ~'n \llJn~ o t ~.:: ~ ~ht~ ! e G i , l n~; pr:l l< !(i de 1° d ~: O tli OUI'O d t~ 
geral. Mü~ este al' tí j!.o do ::C1Q ad ,!:j' I'.)!u l : 18l 8. q l ll.~ Ó ilii! ;! ~(;i ~c rf}!, P.. qnu n~G t'" j ;'0-

u no pód tl !~ t!I' d e$tHc:~~h do· ~i!.! l\ lli ... t : )~, : (,,) . l 'J: l g HdH, t:f~i~:1 :.! >'; t'}I~ n an~ ::\ - m tlr!:"ipil!~ "I 
Orn, pa i,) s eu ili ~ t ;)i ic~, o r. C~1J a d:ii~~ion ;; i in ~pH'ç~:() s(lhi' I~ :1. in , '[ ; õ;eçõ1o Y~' Hj-j;'d; !~! , 

lÜl;l 

foi nT}'F~ expfln~ãt'). nm dC8~r;,ojt·j:ih':i:t: c:()~ O ~ IL H .. ALV~:!.' : --;;;.dv ;1 e~mpkt,;.'.uen !e!i 
'] J ' "["l'i) ' ··,F" cun;;;e J 103 gen. :~~.'. ! a pi' OV :!J~ ; il, OB ij : l!~·L :l r:ao : 8 1 ',H (I I ,}) :1 1110)'0 (j.~ h)":0, 

podião legi:-:.la:· vIOlando os in te;·~~'-f';'>,>; gtj~ I (I ',,", ' y·" ,·V .. ··I I)F " ' -0 -' ,. "I .... ". ,J , .. ,·1''''<'''. ''' 'I. V~ .. r," .. ) . " ,l _i '-" ';", ;;~, 1 ,,<., v ,,· 
l'9.t'H. p; p~:tii ' ) bl)mt~i,; ' g,: ',:n · á~', rÍjnnl::j~)~.! ';d;\.jd:;: . 

, ' '1' . ~'C eu provllr 1)0 :' o p:'.t!·;o po;.Coj·, P. L:~t;l,';, ~Jl)l' q: '!i~ 11; ) ~,n j ,' í:tO ('.:~:q,,~; (; ('j';·;O ,~s pri .:::j:1nt ·, 
::l CUI':ll;:~lla c: O (llI"dto d ~~ ilr:p()~dç:~;o i:: ~ ~il'- t R-l d f}!Il ('rHn :', rrl~j eOil'w faZt11(o pDr ie 1! :1;': 
Il$llidndB si:;G jntc r r,~lf'lHii garnlj~t tcrej :?:·lç:;;.do :~nn!';elh (}n; iD (:. !l~ S í-;j';; cín\l:{rg,;) d{~ :-· t.a b(:rü ~:,·· 
uma Jirnit~çit,(lleI! I-: I ail i~ r t C ;}i to V3g'd p jun. n"!.! i}~~'l p';' I· ~~ ~al ;:·~ H: ; ,-.;C'ni~Y::.{) n):in\()f;~tll. l' :" 
dieo do HPtO Hd .ddon I. n .. h :':'g· d "p l~b1d;): ' . ;.;n \;:~;i~! d:l l~~i ('\1 l e lh: 

O SH. 'M. F1JBTAVO :-Ap" jado. Onttl b ro de lS',!H, qt:;} d?- á., C:lrr:an~ ;.; ilitU);-

O J>::R, }'. j~J.VeS ;-Qn e!"tN.; print:ip·-d . "ip ;l,"'~ a in ~: p ( ~~'C~ n 1;:1'1 o~(~, ;i :J.s de pr'i iJ),~.i r~I ~} 
O SIl . BEXr..:vJD~,::, : - ·En ~\'j :) qGU o..; n [; tF' f~-;: : Ifl ti.h~ . n i"li) p:ld ; f1o T i,,~trif ~ ;{ir e:_;~ : ) ldlriblli ,· 

d 1-' p l ~t ade;:.. p~ nl ,t '\ nla:- c; ;} p ffi'J :~l t ) ,; t!d w) ; (;~~() . ("OfiI O o fi zp ;";' r, D !;. PrI 'j ~, t,""!. (; :;l:lfb p ::;g l:;n 
OIH ::~~1.0r!() . e f.t llb .. ~ ltH'e ; ú li n~ ~l 1:. '::-';-1 i l ,!:Di ! t e' ;': ;; d~i: ! r::';! I ' :.q i\' liS ;\ t:"jb:d c ~-j,-,:·; (h:-l c~· 

'! ' . 
ni..:~r)l_ f;lv () ~ ; ~ de m!lltn , C!l j:', app ill';;ÇJiO d ,,! v~ ; í;: l .o::. ;' ~}! fJl ': l rnf.'h ':>I ::~. iH' Dl t~f ~", c;_:rr.r.p .. tCJ~::! i a 
!:er re :tn ["OI' 11m :!I "t~ r; !..0 ,) ' ; r: l i;;, ,·- 1:,;., ~ i;J o r!' : ; p ;·lr :~ er ." ~~' oh. b~E õ ,_, ~ ~~' ;1} : ; n:::; h:!(ÚI t:::~s u":l ~ 

~ . . . 
i!I,)ad t) peto l · r ' ~ l d l'n ie d a t:rilV ' 7! (' , -I . H , le .q' Y):F ::l~ tnlP1 11~ i ' ; : ( ': 1 
'11' ' J' O I' \ '" . uqt)J UHI:?; ca p ,a :nco ; !gr~) " n ! ;p . ~ 1, P :' ;;!:I,:; . : . SiL 'i,. :'LV r:;S ;-; rn pil,~ !i- : q ~ )TIl1il " . p:'l;- _ 
1

, , 
j , ' , l ' • - I 

ro uglll'~, 11m :q..r .-'nte H.l : fl i Il'i}' llaiIV':) n'i' " i li !! A · f ~ I) "' j ~, : ',;!.;.)r: . fjli(l l ' Ji ~:.'" h\!:1 ·) fl 7:!.t'!:H LO;.!. 
. mendu pl~: <) p ro·~ i, i elltft d~ pl'!J V1nCl a ... x, ' r ,! ~ " ~'·elho~ , .:.:ní.tJ Httnl)Uj~0\~l ató - f H: ';mpõr 
c~lljo fonc~(j0~ qUê\ ~ ;):;1" ki dl..l lo de O-utu-'; eJ. l l. ltlV , 
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() SR. AnnA!'\CHES :-E nct.n~lnFnt~ o~ P!'C' pqbVCll, :to~ ín~pf.l~tore~ O aos proff~~~orep', 
Ed1j'.:Ilte'l clt, ,(~"rnHr,H: InilT1H'ipl1:~R já.eXi·)!'crerD I' p rq!l~ p"",teR !;Ü~ e!l,pr~'gi!du~ provirlci~f"~, e 
8'-\ funeçô"4 de 1!l!>'p'·Ct.OI'P.!=I nc d:,.:tflctl. "l. !":"~Gndde;>. e:;>;ta. no fo«~\l dH'(-·1t.o ol.'r!garl-

() Hl:. BI<:NI':VIIll~S: Rent~o. p:d". Hm~l fllnf' ! dn nl-; a! tll'p,irn" deverd~ que 111m; im,Jô·.'I. 
C;fil1 dl'~, C~l!IJilnt" ·mn:::(·I~l':e:~., cnr;;l!r;l~:()"~ I O Sr!. ;\1, FUHT_\DO :-E .. ..;,l Ú t,d'1 a qUfJs· 
n{~:l'l;:t.'~ p,'!o dlr('!~() h,"l'nl. n, ir.·;;'Hwgf\n d.} t?"l, <', I) (PW V·,I m~t~li" () projtl0tO. 
l'í;:.:iil() pl'lmnrio, ~',~.n':i) " i':~lnli,I,',riH n lr:~- () :-:;n. i1EHAl'-:CH1:::S :-E' HJ e":":1 a q1lCf.ltào'f 
(~(-;jrn. J:l)P'~l-·t,:~ ld'!) p'tr~jpein, nm i!iÍ'\~r( ~ ~~"f' ,() :';1'\. ,\'J.. FUH'l'.\OO :-E' a pri:lcip!\I. 
gl'r1d, imp{Jr~f,~du ~l i'X\~l~110:1f" (!i'!~la li!TH O :·:a, Ih:NI<:VJDES :-P"derrd U:.;'HIi con:-.i· 
perturb Ç;h D'\ in,lept-~!!d"'llel:l do :)(!~j;~J;'" ,ii!. d::ll'i:;' H p rto (;,·u!Ti!lld·p ntcÍ1'DIlL 
dl,'i~rln, C jf:71;:",f~() Iln ordem pri~r!da. plll'. () pqb!'(·) d;'rut;~do apre;-;;'nt'Jn HrITurnento~· 
qliO Ilta·:~)i. o patrii.l pid;~r, 1\ t~,l, !'{ l' a enr~-,: pn!'nr;.H~nti1 r:1 (·jnn».c'..J c nr;.~lJ:!)Q!lt0S hidt()-
t.·lh.t~ll tii'f') r:,~.z}lq >.HI'I" :ljze,' ~.:!,~:(j prrlj-'\!'!O l'if'nSf'Ollfi!'frl~l1iV',I~; d!:~~ pr;meil'o~. 
era iJl;ln.,titlll'lo!J:d. v::-.to quo :lt"!~:--lI:,'H t,~ Náo r-;)"~O He'qnpanlll'!l" () meu nobre coJ
dM\ t>~~~1~·'!'l inff'r;'8Rf~ w~r:h'fl; f\ d,-f''')'.l o\~n" Ip~'tfl no b!'iI1Plnti~mQ da~ imflgenfol e na: RU:\ 

-il~Ff~[Jjb!ea l~'gl~hfj\':lprnvin(·!""l. (~mb IHl 11' linf.~wl,~~i~m fl!leot8; m3~ irei com minhnB 
gi)'l~d)t!;) ~!)bje in-'f,' U("~f1" p\!h!ie;;. n~a:~ ~;~n r'f'~C'18 fJrç'-iS W':Mll" Da b,dauça da n>Ínha. 
fJ podp,fJdo ft~7.er ('om 'W/lfiJaçn' do..: intr:':r6!',,~~ I r~lz'i·) !;C,:!R itrgll!!HJnt.o:l. 

gerHe~. ~~&CI!1 tiles intert~:·se~. 81l tivel t::,m~ Dln:r~ o [lrlb;'u (h~putJi.d(), (1 roi eSf<.e o s~u 
be::l raiã.) p :l'a i~IZf)r lJ.tl ii,(d)I'I:,~lit,urin'~'l!p nrl::~n,i"lc~;to capitp',I, ~ insrrucç{\Q é um in· 
I ' \ 'I 'I' 1" -' I. (} e!l~~!;lO não e;,:tüv,l ('om P!·c:·'~!'!l'. ~~ l1'~!<Col,l ~prB"R.9 pUD l;~()! ol,..:t;?(.n uno f'O tGm ouri· 

f8{'!I!da!e goraI (hd~l pelo "do ~ddICi')!l:d. ".!1!(:ã,) fil dH.I a. e'lm(} o djr~~itc) d(, irnpol·a 
O, n:)hr;.J:~ d;;ptlt:~d,);,\ c'>:ltcsii:'ii,o IJ!H~ ~l enJ nr;:>:~ d03 interç:o'sei'; l-<och~.(·}l'l. Pfl) nOlne 

psn:did:tJa fus,"u UI:'! jrlt'';:;'OS'';(l f!'(ll·:ll. N!,;.:t!' di'; dfÍrll·i\o,d~.s luze~ a. f'ell cal'g,l~em n(~me, 
ponto r,!(~:Hdo ?O" nol)i'i.~'·' (~t>pat,;ldor-; qllt! fiz emfim, d:.;~ intere~se~ S:lgr:-ldol'Õ da ir~(ancia, 
urntl di:,tlnccrw: fi, P';OI:!idf:d;1 tlÓ ~() j.:Ier llU' do~ !ld .... craVt~j9 l1UC nâo f~odpm deft-'nder-:-l3 

.. • I ' 

intp.rc'."o ~snn.ll e ró h "er ta:nhom um in ! por ~i pruprjo~, e qlH~ S0 ~lbrigi1(J fi ~'lnlbra, 
ter:':"~-;f' n·!minj,'t<'ftti",·o prO!l!'rI/Jinl. I 110 rrJ~nto d08 r'-H!<~re':-. pnb ico~ I O E .. tndo 

C:;mpff!h,"n lo pedei\arr}(~!lt;) qtUl nJ.) hil n:1n pó h Ro?r :nildr"l'twte ú mi .. ·er:a da infan
lei ~~m ~nn('c;{o, e pnrtnnto. I!,~',d(~ OU8 n :1f~ eb!., n:\O PÓ,)(~ Cl'uz:,r o'~ brac!):>/o diantH da , ,,' ~ 

!:'emb!éa tem Il:n!l f)sph;~ta (l(~ f,.(·~}lfl, p,.,.<t I," ign;):"aneja da infaneip.. q(W pe-ic encareci· 
glslar <Íl\fit;l'o d('3~,l ié>;;!Hr;.., i'Ó la impur d:~;n8ato o pilo ef::pirituai; o E .. tadn não é 
n!::'D.:Úl rkimlllistl,,.;tlva;;.: A~,dlll, enr.Bnd0 nu, '! U"rl Si:}' P~~Ol.';tl1. nflO é u:n ~er :nddr~r~nta . .' ~ 

fi 'll's,~r:jbiéa provirwi;lt teif) c!jmp~~t('ncin' '10 pl'pgr(!:":;;o da inf;tncia; o Ei"hldo é o tutor 
p).Is'n irilpol' [H':O::3 :~() di;' etrli' g.~l'aj d:l in.;· nato lic todi:~ HS rnj~,Hil1'-i !'ocj;te~·: tutor 
trucção pnblie~, ao!.; in:.;;~wct!)n:,~' d~ldistrie· n;lto dli inf:{llcia. é o f.lr~xilio, fl..pl'otecçli.o 
t~fl ~~ }lc3pr"fe .. ·;n!'R~ ;)ub~!c()q, p,'Jrqti~ f'i1" e')ut!'!\:; fy"H.tHI1H.. contra a e~tupldGz, Ct)n
(,,'elH et·;lpl·t·:j':~dl)';:. qn'l rid.]. pn:'vc'ltu:'a, faJ- tIa 11 inddfc:;,\:nça dCB p,da, tutores e cura-
te!-rl [lD enfllm'ir:nento' d0, S!'lH, d:~\'!':-c:'l. dore:~. , 
. i'vln~l ll .. m:) cnufI.a é itUpI.lt'.,:Vlli;[i a !;(J01 clp.j O SR, PHESIDENTg :-Peç0 licença ao no
Jn~t,ru~>t.:all ptlhJH~a. p:,ovlncHtl. u. cl:rgn cte I b,1) dt~p\'dadt). parti ub . ..;ervnr·lh·· quo é f'he .. 
e!lJ~lI'e,~~d()s provineIH~':I, ~-!LO H:",,{Ui-i;,t() {b I gl't,h a llilfl1 de pllB~1lr~I:os a 2ll dh;c-URHão 
Ci.lBlpetf;BCI6 àa n~:~embl('H. provineiid~ e (ll!~!";') ! da lni (8 orç,\ment0 í'irovir·::ial. c- O sr. dr. 
C.0UfH~ i) impor pl~naG a Lre(~lr,), a cl!h,:Ac;' in9pecto:' di) th'2S(J~lro :H:hu·se r:a antr.-
'1110 n8') f'8)' enJ()n't~él.dl)'-3 ',_.l\,bl;";l<1, Or:~ 0,0: 

• L 

n(/!"w-: deptlt,ado~ 11) ~'eu DI'oj"cto it!lrlÕi~ní 
l'l-"'» n,,(> ''""',, tllt,),"·"1!~ ('11 r'·' ·ll'r o " l~i'l' 1"1" p""'.~ , .. ,;.:t ,I. --", .... J,' ,c<_. L:' 1"'-.' ,. 

V('rl·t ·r'\ ;"))''''n ";'1"1''''''·)'' ~,," I"I·· .. ~,,",:,,) '" "'," .. U'.' .' u ,'.. .. 11. ......... ,'" '''~ .,,' '_." '-", I. '.-' _ . ' 

fi ll),,' ('"l"j<> ,1 I)', e 1"1", "!·'~·!)',,,·I.)<> , •• . ,. ,~.. " .... _-1 ." .. '. 
" 

nn~b.enr:id(l , 

h!f~~u~ 

-(Ie l"·'·\~' .;;,,,.) " ,,>,,1,,,,, ,,;.;,",,'"" l-'[·,'oo"" ,-,_ .v· , .. . "., t' ;l .. , .. ])\'0-

B"'"E' .. j)\···· ('On('''lIl';üt(''·,',,'r·l.·~ .. .., l!o,~',11 """"-·~""·'''l~''·' .-,,,,,,,.j,,.,,,,,,, 

minha opini~b. G ~l'Dje(~t.') Ó jrH\,))L;ti7.,~cjn
~~:o.l n:1 p31'te em Ci\l~ irllpÕ;! p;>ua:~ l'iU :Y~l, 
'cnto,' e cur~dor; c nf:o o é lU I\;:'iLr) r·m qll'~ 

impõe pe[ll\ ao r1in'-ct.ol· gllr::d ela instr\lcç~jo 

, 
.,<> ," " .". 

o srL BE:\KVIDES:- Eu 
meu diseur~o. 

interromperei o 

,l'HJo:SIDF.:STE : -O nobre deputado, 
querendo, pôde ficaI' com a. palavra pal'a con
tinufll' rlrnanhã. 

O Si/. 

() Sft. BR:\l~VrDF.s:- l\csta questão não 
, pos~o sel' juiz, Interrompo o meu discurso~ 
, ' 't ~ pOl' uma eOl'teZi:l a v. cxc. e ao SI', lTISpeC o:.' 
! uo tllf~~ou\'o, que, se~llndo Y. exc. me obser-

VOll 1 está á minba..es}Y01'fL O contrario disto 
<':':"''''''\ "li", O",'O~"'Oi"'" 'TI,',]l)" ,.'" < U • '... .,.~\" ". ,n. 

08;1. -VALLALlÃO (peTa (/J'de'íIl) requer c ob
tem lll'g'eneia p:lrft continunçao da discclssão. 

A casa concede n. ul'gencia. 
O SR, DEKE\'IDES :-81'. presidente, não 

nonsnl'ei da. gcnerosidadr, da. casa; YOlt scr 
Tlluito ~)vnth~tico, 

" , O meu collega. sustentou no ~;en discurso 
i que a in~trueçá() publica era um interesse 
i de llfltnreza gcral, íl que nssim sendo, o Es
I t~do tinha fi competencin, ~mpl(i de legislai' 

• 



, 
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sobre li mesma, de impOr a obrig~toried"de 'publico, e de me~mo dirigi'-1; nospaizes 
do enSino, se porv~nt'lJ'" fosse eUa indi~pen- "OVOS o E,tndo deve suppri ' a imperrciç~o, n 
savel P'lrlt efficacia do s)'stema de ensino que contingenc.i>1. dos homens, It falt .. ela asso .. 
houvesse adopt"do, c a , 'o, a t",(tn dos capitltes c a falta de mOr:l-

Ha um ponto de vista em rlue estamos de i lidade mesmo, " 
acô,'do, ' , A Inglaterl'll púdc diopcnsar hoje a inter-

Na ~!!s~áo pn$;~ada, em que tomei part.e n;\ ~ venç:i.o do E~tado ; o:.; Jl:!=itados·.Unidos da 
la discussflO, n doutrina por mim cxpcndidil ti" mes mn. f6nn a ; sao paizes milito ,'ico.": , ~)fIde 
foi que podiamo~ cons idenLl' aR aUrihni çües o espirito de (l.~soriação ftlz pl'('Iuil!io ~~ onde 
do Estado sob um duplo asp ~c to, t<mdoclll I, os e"r>itaes pn"<lcem sc,' inesgotaveislleh sua 
Vista. a sua essencl1\, ou tendo em \'lsta I energu'l c fecu:1dl~la~e; mas nu l~ r.a"il, .pmz 
aquella~ funcções qu e elte póde exerce" coo- I novo, sem )\~~OClaÇ'l{J; sem <'l1pltaos, "em 
fOI'me o gráo de c ivilisação <.to paiz. Entã.o, enet'giH, Clt não podÍn. condem'Hu' a legit.iml-
reproduzindo a rloutl'Ína de publicistas m'lÍ- dade'd:t inl e rven çao do E~ta"o, . 
to al'torisados, chamei a attenção da caRa Portanto, adrriitto que é uma funcção fa
parrt n. existencia. das funcçôes cllnmfldas ne- c'lltativa, hoje necp.Rsaria, o dnrante ainda 
cessarias,obrigatorias, imp!'cseindivcis, es- : muitos annOR, no Brasil, a direcç:lo do 6n~i-
8E\nciM~ do E~tado? e Il'luellas flln",ções que I no pelo Estado e o estabelecimentod~,llr: por 
os publtClstas qnaltficão dcfacultatlvas, telfl- i melO de l,)'ce uR e escolaR, e mUlto pl'lnclpal" 
pOl'adas e accict cnt.nes. ; I m ente a I'l~speito da in~tl'u('çrru p;·imnria. 

Di~se eu: consitlentdo o Estado em ~ma ! ~la!=), pOl'que o Esi:ado tenhn a fn,culdade 
essencia., é uma catidade purame nte neg a- ! tempor:ll'ia d e e:;;pn lha t' a in .·üi'ucdio p:'jma
tiva, ol'ganisada unicn,mente p:lI'a reprimi!" a I ria C"l'atuita, ni"l.o ~egue-~e que elle tenh:-t o 
violencia, a injustiça e " fraude, iI"", se i direito de ob l' ip;a ,' os particlIla ,'es a i Il s tl'll i r
considerarmo:::; o E~t"ado , n ~ío em abstracto , I ~C, que pOf.;~a conv~l't·cr o din>:ito àe cada 
maR se o consit.lcl'armo:;.; em uma soc iedade . UIn em obl' i ga.~ião juritlica, em ObrígHt;ão nd
nova, podem as n eceR~idades d:l civilis"ciio I ministr>l\iva, 
do tempo, podem ~scirCuUl8tancja8 J'elnt-iva~ ! O SIt. M. FUltTAOO dei um aparte, 

' de tempo e de espaço, daI' aO Estado attl'Í- : O SIL IlE~ E \ [oE~ :-'\a pal'lc racional eu 
bu içôes racultati vas , attri buições tempora~ I dig-o q uC o Es: a 'lo, t on do fac uld",de tem pomo 
ria~ que não decorrem de sua natureza, I r;a ele CI'CUI" esbtbelecimento:'o\ de ensino, em-

Considerarla. :1. c!'iscncia do Estado, dissc l quanto o pai:!' n:'to tiVe!' energia propl'Ía para. 
eu, elle não tem ,co mpctcncia de dai' instl'uc- f»zcl-o pOI' si, n :lO tiver capitaes, m1.0 tiver 
dto a ningucm, porque o lÍar instruceuo (. I o desc ll\'olvimento do espidto de a~~ocine~o 
i1m o neto positivo, o a eSRcncia intirÍnt do I em larga e~c:da; tendo me~mo n. obdgaçao 
Estado é puramente negativn, Mas, se nó,_ I temporada d s fo,'necer csblbeleeimcntos de 
considerarmos o c~tadQ no llmsil, quc é um I e'nsino, uno se pódc deduzil' dlthi que elle 
'pniz novo, cu conecbo a tutela offieial ató 1 ten ha O direito de obrigai' os pal'ticnbtl'es , 
certo ponto; concübo fi existenc", de func- i sob pcnalicl:tdcs, a frequentarem as esco las, 
ções facultat ivas ,cxercid"'s com muita vanta- I' OR estabelecimentos, Então fiz uma Ilistinc
gem; c então pode sller.p.d~r que um mtc- cio cntl'e OR dcve rC!i de IÜl-t.lIrez~t moral ou 
resse de natm'eza pa rticular em sua essen-I êlutloados impcrfc it,os, e deveres exigi\'ciR ou· 
cia se converta çm illter~sse , publico tempo-! perfeito., 
rario. : Eu n e~o no Estado o dil'eito de exigir soh 
~estas condições, disse cu: a instl'llcç<\O i pe na ~ a frcq uenci n fin s escolas; ú lima doce 

publica, intere8$C em s ua essencià pl'iva.do , ! vioi r. il cin; m;\~ não deixa de SeI' violencia; é 
podia const.ituir-se em uma sociec.hHlc t-cm- j Um:l vi olcnc ia eom um fim bcncfieo, com o 
porariamente iJltcl'essc publico, Esta thco- , fim rl e euae:l" II povo, 
ria não é,·minl.!J'1., é de ,Sencllil, Stual't Mill, l Entc10 , para deixar bem fl'isantc a. impl'o
Mingheti, e taJltos outI'as iltustraç,jes con, i cedcncia da a"~llmcntaçao dos nob,'cs depu
temporaneas, publicistas da. primei!';). catB- ! bulas , invoquei o seguinte arg'nmcnto d e 
gOl'ia. . . ; analogia: se v ós ~ pOl'qne fi, instJ'uc0ilo !1eja . 

Pódc, portanto, o Estado no Brasil tOl11fU' a i uma cD ncli l~1i.o de perl'eiç:i1o individual,e inte~ 
seu cargo a dift'llSão da instrucçfto publica i res~c 6. ol'dem social, cstnbclcccis penalida -

jWimaria como a nOSf-ia const.ittlic:~10 o est.:·d.'ln- i de~ lln.ra ol)\'ig-n.l'-:~{~ to(lo cidadào a aprender, 
eceu. Mas, uma Cow~a é espalhar pO l' nw!n 1 a r.dllC:i.l'~ S e, enh'i,n, sendo a virtude t.ambem 

de institutos. publ,i cos o ensir.1O gl"l.t~lHo, c 1 H,ma. condi';3í.O de p :3 rfei ~::1o e de jtltcrcs~e so
outra cousa c obngal'!\ aprende!', ob!'lg':ti.' O~ : (:1<ll , deveI S 80r eohel'entes estabelecendo 
particul~res n. fl'ef)\lCntal'cm os 'cshbeied- i tamhem penalidades para ·;ue todo cidadão 
mentos de cllf;ino, . : ,:;ej a. vll'tuoSi O, 
_ Eu !lã? contesto que o Est.ado, pe j~ i!Of;S ~: : ~TÓ :-> o p odeis fa7.~r'! :\",(0 seria o Es tado 
cons,tItmção, e mesmo. pelo direito ciI'CUII1S- i iUY:Juil' a e~phtn:!. tia. moral "! Srl'in o dil'eito 
tancIaI, attenta a impcrfeiciio d" nossa civ ;- I publico da id),de média, Como, em nome dos 
lisação, eu não contesto "a con\'cnienc.ia. e! intel'esses lib:':! rn.e~, OUSj\-8C proch,rnar fi in~ 
mesmo indisp"nsahilidade dlll'l1l1,tc laq:;o,,1 tel'l'c ncão do E~ütdo 110 sacrario da "ida in~ 
a.nnos, de legislar o Estado ~ob\'e inRtt'lle"ilo I tima dos cidndiio, e do. indi"idu,os?! Og 

, 
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nobres deputados r"deár1fo a questllo, dizendo O SR. BENEVIDES :-0 argumento é tl mes
que meu argumento não procedia, porque mo. Os nobres deputados dizem: a ignórnn
a virtude pertence li esphera d" educaçãO oia é um mal, e é a clluaa da. mi_criRs e dos 
moral, " instruccão pertencc a outra esphera C1'imes, e não se a remove, e por conseguin
de relacões juridicas. ,te a miaeri" e o cl'Íme tambem, sem a obri
• Os n'obl'es deputados disserão: demais a gatoriedade do ensino, Eu digo: póde,.e 

instruceão é um interesse publico, tanto quo contestar que:l primeira condição da per
a primeira condição nos paizes livres é !l feição seja R virtude? Póde-se negar que a 
consoiencia de seus di~eitos; o cidadão igno- primeira causa do crime é o vicio? Então 
rante não tem consciencia dos direitos so- sejais coherentes, estabeleçais psnas tam-
ciaes, não conhece a lei. bem para que todo CIdadão .ej" vil·tuoso. 

Ora, (j ERtado, sendo interessado no desen- O SR. R. ALVI!:S :-0 nobre deput,lId<> isola 
volviment.o da consciencia jul'idicade todo es.se argumento dosmai.: não foi esse o uni
cidadão, deve removtfr a ignorancia que é co argumento que empregámos. 
um obstaculo, e não se pode removei-li sem O SR. BENRVIDES: -O nobre deputado não 
lancar mão do ensino obl'Ígatorio, A igno- tem razão; estou consic\eralldo seus Rrgu
rnneia é a caus,,' dos C1'imes, é a causa dns mentos um por um. Estou tent.ando de
misel'ÍM, é a CRusa do exceSRO da populaci\o. monstra r que este Rrgumento p"ova dem.i.: 
Em conseque.ncia. do que afflrmárão tnmbem se a ignorancia é um mal, se o meio de I'e-
08 nobres deputados, que em nome dn econo- mover esse mal é o ensino obrigatorio, eu 
mia politica, em noine da ordem social, em digo: a virtude é um bem, sem ella o crime 
nome do direito penal, a obri'gatol'Íedade do não desapparece, sem ella a miseda não des
ensino em reclamada como uma necessidade' apparece, logo deveis eRt.belecertambom pc
publica. nas para o cid.dlto que não fór virtuoso, de-

Digo eu: os nobres deputados não têm veis exarar na lei a obrigatoriedade da vir
razllo na sua argumentacão. Quem é que tudo. 
contestR que fi ignorancia 'seja um mal? Por, Vou .goraáquestão. Disserllo 08 nobres 
ventura nÓR que somos inimigos da obdga, deputados: vossos argumentos não pro
t.oriedllde do enRino, ~lI~tent.mos que a igno- cedem; VOSRO argumento chamado á (u"
rancia seja um bem? Quem póde dizer sem e- ciori de nada vale, poi~ que a virtude gyra na 
lhante dislale? Quem póde dizer que a igno. e.pherll da moral, ao p.sso que" instrucção 
mncia seja ,um bem? Quem não sabe. que R não gyra nessa esphera. 
rgnoraneia é a causa da miseri .. , quem igno- O. nobres deputll<lo. "Ao til,,, razAo .'n
ia que ella é a causa do crime? Pal'a que os ,I.: o. nobre$ (Ieputa 08 .ahem p'" f. it.
nobres deputados tivessem razão, era preciso 'nente que os devere ... ;'0 seClaeH A iDllivi, 
que acreditassem que nos sustentavamos se- 11t •••• 'oabem que entre o- de.el'u ."C","" 
melhante paradoxo, e <J,ue demonstrassem • in,jividU8e8 apparecem os devere' d~ In8·, 
que não havia outro melO de remover o cri- 'rueç;;o" de perfeiçio mora,; o dever da 
me, de remoyer a ignorancia senão a sua instrucçfJo é um d~ver moral, um dHyer RO
panacéa do ensino obl'Í!?atOl'io, ei.I, pOIS lia moro! ROClal : nAo e um <lever 

O SR. li ALVES '-Para remover a igno- exigiMl, e.ta é a que.Mlo, FIe ni" (o um de-
rancia não ha outro na provincia. ver exigivel. o E_tado nAo tem direito do 

O SR, BENEVIDES:- Não digo isso! Não ,brigar, não hajus eogendi ~ re.p~ito d" lOS' 
duvido "que o ensino obdgatorio pos~a pm- trueçfill 
duzir os fins que os nobl'es deputados têm . E,. " mou arllumentn : m .. 08 nnb ••• rle· 
em vista: ma~ oque contesto éque sepossa out.rlos procurlio dar" mmha opinlAo 11m 
I"-nçar m~o deste ~eio uma, vez q!le eHete- ó'aracter absurdo: prolen !ê'ilO ifICu!<'ar que 
nhaem SI grandes mconvelllente., e encerre ~11 haVia negado que a iD-trueçAo do filho 
11m vicio OI'iginllrio, porque não se póde sus- f,,"sa uma ohrigaçiio ciyiJ do p.i. 
tentar perante os pl'incipios da constituição, 'Pe~n lieenç" AO" nobre. deputados para 

O SR, LEITÃO :-E' um ensaio que se quer repr"duzir o que di~·e. 
fazer, Di ••• eu que DO patria poder •• ell'undo 

O SR, BENEVIDES:- Portanto, os nobres no_ ensinário j>< o. rem.oi_ta •• havia um 
d~putados fi~erão um~ injl,lstiça: eu não du- e,.mplexo de r •• laç~6.: rehçô"~ u.turo.M, 
VI do que a Ignorancla seja um maj. que a relações morse., 'ela~õ"8 pooltlU', e que 
mi.eria seja um mal; mas então, vós, que en- 8 I.titude deix8"d. p .. lo legi.l.dor, 80 e'". 
tendeis tambem que a virtude é um bem, m.nto natur_1 p moral era moi, .. -to do 
d!lveis obrigar todos 08 cidadãos a serem que ao elemento positivo. porque O legi.lo-
vIrtuosos. .. dor ne_ta mater.a t.ve o bom senoo de con-

O SR. M. FURTADO :-Muito bem. 80r mais na acçih dOR e"stumeo rio que na 
O SR. 'BENEVIDES :-, .. deveis estalielecer oeçlio da lei: o !egi.l.dor conll"u m.i800 

um s'ystema de educação moral, disciplinar 8 progres.o d". costumes e nA eon.cienci. e 
obrigatorio. . criterio, por ... sim diz.r, no poder do pai, 

O SR, ADRANCHES dá um apnrte, d" que ns em 'aei" rio rli .. it" p.ra nlio iova-
O SR. R. ÀLYKS :-A hypothese é muito dir 8 •• ntid.de do lar dome.ticn. 

diverss. Iste.' cousa div8ua da duutrilla que oa 
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Dobr~. dpputado" phsntaoiárlo parl\ refu-, autori.ado, considera como causa da perda 
lar-me. Nao neguei que o 'poi t v ••• e obri· do p_trio poder a f~lta, cull'OSIl na educoçACl 
gaçÕ". relBtivR' a oeus /llhos; 8ff1rmel, po· do Ilih,). ' ..' 
rem, qUtl no p.trio p'Hler o el.mento n~lu.. Mell .rg'umento Ó o seguinte: nuo hlL a.c· 
r .. l e moral .ã,) mais largos, tanto que pelo Ção eXlg,vel p.ra O filho compelbr O pal.a 
direito romano, como o~ noores deputadul' educai o. dada expressamente p~la ltil f\~~un 
sabem, nem todos o. deveres do paI tem 8e· lmwo h. para f) alimento phy"ieo, natural. 
çnu CIVI,I pftra exig,ir-fl6 Rua eXt'cução'. tl )lté Mtl~ <;>8 e8criptorefo1, que prtlC,urão m~_i8 80 
.. r~gr .. ge"j ,é o contrario; qu" •• todo" U8 e"pIrlto da leI do que !lo motenD, que mter· 
dC\'ens do p)l;trio poder não têm -para fioUIt. pr~tão u direito atteodt'.n.do á fRZA·) da~ cou· 
exe'cuç;'o acçlio ,ex.glve). Ha excel'çOe •. e "a" e nntur,·za da" lD_titui<;O"., .50 todos 
1.I$1u tõÍlI)' pequenas. EIS. O m~u argumento. ncorde~ emdemonstr8rqua um~~ d8~ causas 

D.go eu: o pai temobrigfl(;ilO du UNir all- pell'iB qua.es o pai verd6 o patrJo puder e II 

menlo no """ lho: .11ll1eotQ nutaral. ° I culpa na edtll'açâo dos filhos; pur 1 •• O,qll~ 
que nno rtá o aJimeuto nattJrsl eslá expo.to I J) potrlO poder h,·je é um facto que não_e 
8,ijoft\er UIllR. ncçã,) pt}ra:obrlgfll ... o. PcrguD 'al:":-.e,nta ~auão IHi t"lUC~çào da prlJl~.. . 
to: ji Alimento e~pirjtu}tl et-tará no meMmoOra, ,dtHi'lO que o ptllnão CUida ,da pdu('Q';' 

cas,,? E' a"sumpto cootrovertitlo em direIto, ç.o, de.appalace a razoio di acr da, instItui
.U"t"nton<lo Stryl.io e outro" quo nos .It- ~nu do potrio poder. 
mentm\.~ coml'rehendem o ensino d •• pri Eu. portanto. n'o di •• p que o p.i nno ti· 
uH~irA8 Jelras e (meios. oha dever dt~ educfir 1"8U~ filho~ : (lI"lo con-

Eu então invoqueI a autofldflde de AIO trario. di, •• que tem Ilever mor,l, o dever, 
C'R, o qual,demoDstraqu6 ama dl1s cnUSiid pt)~HtlVO. Es~e dflver pOS:tIV:) não tt'rn, é 
pela- quaes o pai perde o potrio pOl!ur, é o verdade, ullla ,acçiHl especial," particular. 
abandono da educ»ção de .eu filbo. vara .er g1HnntHlo; mas tom a IilSp.cÇito 

Elltito eu dIsse: 110 nossu dil'ellO civil ha I' "0_ jlll~e" de.orpbl\os p»ra c,moellir .0 pai 
O corrtJbt.vo contra o paI deonaturllrlo que, fl dl.r educ.çao , retIrando·lhe o patf10 \10-
("lta 8 seu. devere. ; esto correet.vo é tll'er' i der. do que tem oldo depositario in/lelo .. 
dn fio patrio podpr ; o filho por meio deseu 1 SllClednde. , 
curador ad hoc exhibe 8UO. qlll'ix8" y JUIz' UtIl rlus nobre. deputado3 que combateu
reeuldlecu ~ decide. Ota, ii<'to é cou~u dJver- j ruo, \"eiocom argurucDtoa ecouomicofol. 
81!. Set{undu .ajgun~ ..illfi~'C,~IbUl,.tos, ,.pin10 I . Eu. di?le qllo (·':'.tes 9rgumentos podino 8~ 
tambt'm o tItUlO uB alllDeDLo~ eXIgir du pai i pl·~~,tar fteoDclu~õt"~a mUltodJvorsh:..z, e por· 

. ~ m .. tn)\·d~o prim\~l'Ig. . j tanto provavfiU qrJP., ~U] relaç::i.o tO caso, 
~ O SI{, F .. A.LV~S :,.~ ,E~\ 8?I.;}U ml!:;,i~tra .. !() j nüg tinhfio gn~nd(! f',Jfça. " . 
fjn!o'lel1~1) a LtJ-1Gltlil. {lU yliO WIO t,ü poda <"!;P. i Du"~c o. ullb.re deputado; o (je~e!)V()I'ilmcnt,o 
pIle"I' (\ perdi}, do jJbtl'lO poder pai f:dtlii' ü! ex~gel'ild9 dflp9pul)!çfio tí um mal; Illlla de8 
Vlli fi cduca'çilo.ao, l"eu fiihú.. i eau~u'$ d~'staqeseflvul~jHleot() e~8g(!rhdo, ou 

O SR,. B~NEVI!)E8:- O nobro d.zpntudo i desequilibno di~ PUPUiHÇãú. é n ignorHocia; 
UHO tem r~:zão. O 008i10 direito e."tnbelece; o er ~in(} ubrigatoi'io remove a ignufanciu: 
nlguniol .caliQ!ol expl'e~so~~, pelo~ qu<~es o p~l I logo o (m~,inu ubrigatorio póle IhH susten
pt,rde o pHtno puder; m8~ et1t,BR C!íSQS não I tado por motivo~ ee~DolDíct.l!". 
são t~x",tlvo~, l"ão t·xemplaflcntlvo,,;. i Ora, eu ta.llbem pOSSI.> tirar 68tnS conee· ° nubre tiep"tad" •• be que o dire to ornsi· I quelloisB. 
li·ira "'6 (,offijJleta pela praxt! dos trihuDl1eS, fl i O dp.seovolvimento da procre~çf.o é um 
que ft upinião dos prltXi:'ltfl~ é uma or.igem mal, a c,;stidade é um bem, os inl"titulcões 
auxillnr de no .. gQ dlreitv.O praxu;tn., o mni~ mODft~tlé~R dt1BeDvolv~m 8 Cl'l~tidhde : fogo 
Hutori"edo que trat .. desta rnateri~, é Aru-, a. lD.tittli~õos mODO"tio •• s~o /lrmad"" na 
c'. O. nobres deput_do. sabem que no dl-! econ"mia pol.ticH ! I O celibato é um emb.
reito fO·rtlH10 e dir~ito portugue~, Um do~ i.I':~ço á procrcaçao: logOt o cclibllto é lt'gi~ 
caso~ pelos qnaes R~ perde o patno PUd6i, t~ i tHllO ! ! 
qURO'!O o pai comUlctte tor;wzas e 8evjcí~R i· Por iaso este argumento como eu disse, 
de natl\rAZ~l phy·dca ou mondo Em virtude i nnu tem {lrRnde força em rl'lacão aOC8S0,6 
disto, ArÔrll o outros prhxh,tas têm entendi"; I é susceptlvel de apreCI3C\)"S mnito viiris'" 
Ilo'n". comu O fundamento do patrio poder i ,Ias, Be porvI'nt.urá PU q'uizes",6 abusor da 
no direito mudemo é a educRçiio do filho, o, pocieneia da ros», de.)ocnollo a~ queRIOes, 
plltrio poder não tem razão de 8er, desdej O. nobre. deputados já têm 010 ~uvldo 
que o fI-i.O"O eduque seu filho: o quo tÍ um i ""08Z ; tenho f.lif[ado fi"r deUlo;. a atten
pa/rio poder dado a um pai que de"'cuids I çiio da .. s •.. (Não apoiados ge .. aes.) 
do filho ~. i V~~S :-OIlVlffi08 com muitu pr.zer. 

O. oubre. àeplltRrlo9 •• bem que '-' dirfJito i O SII. Bl!NEVIi)ES:- ..• mos me parece 
bra.iJeiro positIVO mo./ifi,cou profundamente que (la argumentos capitao. forão por mim 
o direito romano. hoj" é matoria axi1mati-

1 
con.iderados, ~A!l'undo me foi. po.sivel. 

";" em dIreIto que o patl'lO poder te.m por Quanto á. Iltllldade do proJecto. eu não Il 
tundamento 11 educação e ord~m f~mÜlar.. contesto; póde eUo .hegal'8tJ8 /lns que 02 

CQnsegulDtem~nle, ArueR, praXlstll multo, nobres deputados têm em vL.tll. E eu Dia 
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dtnidarfa d8rcl.lle mel1votll, $e porvent~r. r6l'oJucioparia, qualldo vejo os intaro."e. 
o estado do Ika.i1 IMa outro,e alI riM 'ti- i·<ln.otirndore8 e.trenrl'cerem, quero ncom pa-' 
Teose reeeio de qué •• to en'sio .o'genêrllli ohar 'a r8si.tenci .. quo o. con"ervndures d .. 
a'.se m"i. tarde, tornando-se as~im úm ele, Frnriça c os cBtholicos têm ÚppolstO fi esta 
monto nn;;;rchieo Ra~ Ivcfdidudes do 'jnt(~ 'l1úc· ">, .' _. , . 
rIor; e, ~·p-port.il'nturs o proje<!to não rnccr I O SR. BICUDO: -J\Iuito bem. 
r~,so e." .i offens8 n, rertu"prin'l,ip,o? ,coo'-I 0, SR. BENE':'D,ES: - No ,estado actual ~>t 
tltU<: onaes o tlo d1l"'lto publl' o adllllolstrll- sociedade brasIleIra cu heSIto em dai' maIS 
tivo e CIvil, querAputo~e ~uitu ~ftlor. " um instrumen~o de,centl:alisaçno, c de op-
1 Devo Il'uda UI!," con8Ide~.~ílo ao meull-, p;cs$ão, 'lue hOJe se locah~a' nasCldade~, po
.lu~tre Hdver~~rlO. , " -,; rem que amanhã penetra:a no~campos e será 

O nobre ,jepntarto 'COIlHidernu 89 minh •• 1 uma novavioleneia exerCIda sobre o cidadão, 
apprehen"ões COlnO, infundadas, ca In,'" 'h, i O SR, BICUDO: - Pcior que a' guarda na_ 
!l,.toflca da doutrmR P"" 101m expendid.! cionaI. ' 
corrio n'âó tenll-o o Illçknee ql~e eu enx:-'t'gftVS I . ·O'su. B~NE"v'IDES: _ A :F-rnncn, senhores, 
DOR h.ctOA ; 8 preliõ:en tou " i d (iR 'coino- ron q 11 is·' 1 resisti u er'e~;iRte á vossn id-qa ;: 'os -'Estndos
hndo,ils 'Pidh,RÕes do mundo civilisado. i Ünidos, npe~n-r de-A. terem aceitado em sua 
ppri"orren :'\ ArncricB; n Eu,ropa, (I di!õ!H!-n()~: 1 maxima parte, conta ainda alguns Estados 
O~ E~tftdos que 'ní\o 'IH'loptno f) enRino obri .. i que 'ntlO n âceitárão;,c'haainda alguns es
gatorio formão \lm~ excepçilo ti .... , ao pa""o I criptnres republicanos individualistas que 
que hquelles qui; o'l~tll adaptado forndio a ! cOlnb'ücm ° ensino obrigatorio em nome do 
relrra j!'t!rar; I', .e um de. rriterios d. "cel- principio republicano individualiMa. 
hção d' un,a ld6'1. d. sua legitimidade dou Direi aindaaoR nobl'cs depu/nd s que na 
trm'al,' é 01'800_0 d()' PUTO_ ,C1vilisado8. Suiss!! ha muitos cantões que não aceitál'ãe 
c.,tallH'nte qúco ensino obriKatorio tpm I a idúil, ' 
'pOTf;j li ,C~;(hlentimnnto, da' c!vili~açâ()ccr.40 i. ' ·Eu,roi~, Be p0rVCll~lll:a não tenhr) por' mim 
!-f!!ll,tJornnea I Se v·Ós vl~b'.8 IHl ,'marcha' dfl ! a umimmldade', a mfHOl'1~ mesmo, dos P!IVOS 
,de. no. Frang .. resistencia, cODstantes; Br' i civilisados, tenho a reslstencia de seculos 
'viates .,t~ medida COOJO um gladio na m~() , opposta 11 esta idéa i tenho fi guarda, dos in
dos revolucionar.ío. ; t"Olhem !laveis de re- tel'esses conservadores, da civilisação ,con
conhecer quo e,ta idê. genero.à tem por.i temporanca; tenho a guarda dos interesses 
e.piritos muito libel'se., c'piritoa muito conservad"res deste Imperia, que se, achão 
~ào~, eRpiri~os 1ll11j.t,O .cnsatos e e,'p,irito" I profundamente abala?os! ,. , ' , 
mUlto eonr.erv.dores ! . I F.u defendo as aspIrações da descentrah
, ,Eu, p!}rtanto,di~.e o nobre deputauo',cm S3Ç;;', adn;linistl'at!va qu~ são 59,criticadas no 
nome dn elvlli,nçao, om Dome 01"8 ""plra-' vosso 1'rO.1octo, hOJO a tItulo de ensaIO, po
Ções do Meulo, em nome das idéas libera"., I rém que amanhã tomará uma physionomia 
N"TI nomt'!das Íl1(~~!o)con~erva(tor~s bem c_n ... : I[ mais carregada, e, sct'á mais um instrumento 
tendida" em Dome de todas as povo3coe. com que -<)3 regulos de aldGa ecspeculado~ 
desta prcovinoia, d,'feneo o cnsino obri,"óio- ! 1'8S poJiticos hão decsmagal' as liberdades 
no ! <~ i inllividu';.H~3 1 ~estc paiz, onde BC especula 

A itH~.a mnis, di~n{!, o uoblt t3 d~put.nclt). 8sta com t'ur.lo, ondg np,olitica tem estragado tudo, 
f;.)Si!oltt:lDCia e',!!n qtH ':lrgumentniN (~OUl tnn· c onde f.s'.H1l1nencuiS locaes,pesã-o por de
tu vigor apresentada pd. FI'"nQ" de.de s". mais 8001'0 a libel'd'ndc do CIdadão, eu não 
cuIo .... e flihr::t· doI'; jnte.n)Fl.lolc~ pól tieos' c. reli quero dr"r este fncho incendIario, ~ste archote 
gioso., que "e têm envolvido ncsta ques- de revolução, hoje que a repubhca ameaça 
tao,' invadir o Imperio! (Ma,t, bem,) , 

(l An. BICUDO :-Foi inju,to nepPIl parte ' Eu nã) sou, pois, 'um falso conservadO!" 
O 'n. B~NF.VID~;S,:- O p.rtido rathGl1ro n1io sou um f"l~o liberal, não Sal! um visio

"'Ir mece na Europa, o. ultramon,tanoB p,- nario qu"nd, me opponho a esta idéa I 
trelltecem. o "".IOU 'eru!.r e o relig'oso de- DisE'C1'1(o aind'a os nobres deputado,. que. 
batem-o" "onju chm"nte .,Hn estes que.- tanto a ]<'I'ança ,não tinha resistido consta'.'~ 
lõ"". " ,COn""guIlltpmente pe Dllpanloup e temente a estaldéa, que alguns Estados Ja 
t}jntti~ olltr~~ cp!t'bridA.de~, ('ombatt!m f"'~b 1\ adoptúr';lo, , . , 
idéa '(f'ontinufw o~ nl brcs d~PUt.lldo~ ) cão é Eu não 'conteRtei o Hpp~reClmento da Jdea 
porque fõpjflO f,t~UR injmig(j·~ nllt.llra~fI, ·po- em um O~~ outro ponto da. Fra~ça d:-r;;de o sc
rén) !õllm vurq;H': T€cedi)q.ue ~par do.enfO. n enlo XVI,. nem me::;,mo a sua. V!C.tOi:Ht ,tCl~pO
obrigfltorio ..,PlIhil a itlCtnr i 'l do er.pino R·l-'e1)·~ raria. ou 'definitiva, tanto quef'ltm 'alcgll;:;ia
]Hr, vf'~hJ1 fi lJuedR. da I:.:r;.>jr~, ve'nha a vÍ{!to. cão francaz~ de J7J3; mas di~,,:s:e que para 
l'nl 'ompl"ta d·, 1 h~tjdlH)lO ellropC1). mim tinha muita forq~ acon~ide!'a~ao, deqt.lC 

O FoR. HIcur'o ;- E' um r-Ylg'?nO rnllnifeRto 11, i(lp::t.~6 tinha rnedl'ado nn Fnlnça no do~ 
O SR, BI':r<I!VIDlCS:- E" ,j",,1. Bem'"m minio fatal de Danton e HobespielTe, e que 

Qn' gorar da numero ih! pI-lVON. civil!f~:ldoR nR hoje O~ conRer·vado·'eR da FnHlça., O ~~n~l'c 
E "opa e da AlOerica tem Ilceitado a idé. da opinião sensata da Fran0", reSlRte a Idea. 
do eo-ino obrÍllwtorin; m~. M. no 8Pt.a.JoOs nobres deputados pt'OClll'árilo como (}.lIe 
"atual do Ilrüsil. diant.e !le uDla prQl'sglllld, \\DilJlar a assemblén; Gonsiderando como Im-



minente R victori~ do en_ino obrigstorio O SR. BENEVIDES: - .,. Como que pro
n" França, vi.tn como Julio Simon, actual voeárilo uma reBeção da E~ropa, e esta reae
ministro d', instrueção publica, é defensllr ção lia de p' odllzi dodas as suas eonsequen
ar'arrimo de_ta idéa e pugna pela aceitação eia. até q"e a Igreja se colloque dentro de 
do Reli projecto. suas rRias legitimas e incontestavcis. 

E' possivel a victori .. , creio meRmo pro- O SR. BICulJo: - Onde sempre se con-
v"val, po"que os erros do catholicismo, os servou 
errOR do' pa tid, c ,nserndor, e os excessos O SR. BENEVIDES: - Na idade mMia não 
dl\ auto"idRde t"ouxerão a reacção quasi geral se conservou. E' preciso ne"ar a historia 
do espil'Íto libe!'RI da Europa. para dizer o cont"ario 

O SR. R'Cl'DO: - Quaes são os erros do Senho"c., ha na historia da humanid·,de 
c ,tholici'mo1 RCÇ~O, reacç~o e t"anRaecão pára a conqui.ta 

O SR. RJoo"EVIDES: - f:l1 egtou ~o'l"iderllndo d •• idéaR, NÓR, inimi/!,oR do ensino obdga
A hi.tn"i. <l- h'lm.nidnde, não fallo nll parte to, in, tem,," de ser vencidos, porque a re
dogmatiea da Igreja, porqup, além de in- vol\l~ão ,caminha. ha de vencer-no~ pOl'que 
cornpe:te!lte, Rou muito cat-holieo. eRtá na reacçãIJ; m'l~, qu~ndo vier a tra.ns-

A i/!, 'ej .. r"mana, Il pltr d. /!,lU"'da do dogm:., aeçfio, que é :. te"ce;,'a phMe da ma,'cha 
tem procurad" av"sRalIar- o mundo conver· historica e pl'Ovidenehl dos factoR. nrjR, os 
tendo 11 Igl'ejll em inRt"ument" politico! conse"v"do"eR bem entendido., e 08 libcraes 

OS SRS. VALLADÃO E BI<,;uoo: - Não ReMatos, llllvemos de di,'i/!,Íl' " seclllo. 
apoi'ldo O "R. BICUDO: - \h'i esta,'á comnosco. 

(I Silo R. ALVES: - Temel-a travada! O SH. B~"EViOES: - Sem duvida. 
r Ri"". j I Eu, pois, não duvido que o ensino obri-

O SIl. BENEvIDRs: - Eis os errOR. Eu MU gatorio, á test.a de cuja j)"opRgandase acha 
cath,ilico ortllodo,o. Na pal'te dogmaticlI ,Julio ::limon, vença hoje na França. As re
curvo-me á I!!'reja, n~() di'e,.tfl, creio; maR Ri· tenrias que .li tem enrolltrado c,'eio que 
'11" na <li. iplin. da i!!,rejll, quero dizer, no .e"ão esmag"d~. pelo radiqalismo e repu
~et\ pode" di-ci!?I;""r, g 'Ilnde parte onde o hlicaDismo rppresent"ndo as a"pi"ações ac
poder errle_i"'hrll tem procur,ado exo,r~,tal' tu.es da Fl'an~~. A F .... llç .. cst" na reacção; 
aVRssaUando a caphe"" d" SOCIedade CIVIL mas, qUllndo vIer 11 transaccão, qUllndv a 

O SI' RWUDlJ: - Não "poiado. soded.de tiver sentido as (,inestas conse-
O suo BIlNEVlD>:S: - O noh"e deputado não qllenmas dos excessos da reaoçao, quando 

pó de negar a historia da idade média nem 0& princi ios sãos vencerem, porque vencerM 
os rRctn. r,,~temporaneos na Italia. Allema- sempre, a igreja catholica ha de dirigir mo
nha e SuisRa. ralmente a civilisação da humanidade, con-

O SR. HICt'DO: -Náo ne!!,o; mas precisa- scrvada com a justa liberdade, O en~ino 
mno ver fi philo.ophia da hi.tol'Ía. obl'igatorio então cahirá por te'Ta ' 

O SR. BhNEVIDES: - O nobre dep.utado não VOZl<S: -Muito bem! mnito bem! . 
~'~e desconhece,' a civilisação da idade mé· (Va1'ius senho'/'es depMa,dull7úo comm';me1ttar 
dia., o umdo'/' .) , - ,. 

V,SR. BICUDO dá outro aparte.. A discussão fica adiada pela hora 
O SlI. BENEVIDES: - Talvez o nobre depu- . 

tRd entenda que minha proposição tem maior O ~R. PRESIDENTE designa a or?em do dia 
ela.terio, . . segUInte, e levanta a sessão ás 3 horas di< 

O SIl. BICUDO:- Está. bem restricta; mas tarde. ' 
ainda assim não" aceito.' ----

O SR. BENEVIDES: - Os err s da igreja of- 31> Sr"são ordlnal'ia 
fici"l romana, a sua exa!!,erada acçiio politica AO"; 22 DF: MARCO DE 18i3 
e~oci1\l, a lntR sy~tefl ntic:\, in~en~ata, mui· " 
tas vezes contrR as libe"d"de' temporaes. . . Prcsidencia do $1'. j)igario Scipifi9 

O ,a. BICUDO: _Nlto apoiado. "U1.:I1.:I \RI J. - EXPEDIENTE, ~ I'nr"c-re •. 
O SR. REl\EVIOK'=- ... contra jnstas as- 1· I'ARTE DA ()RDF:~{ DO llIA.-Apre-

pirAções da liberdadA, e conReg'uintemcnte aeotllçao dp tPqlJ"rlmHn'o~, (,r j 'I·tn .., in .. 
contra AS aspirações Iiberaes do 8eculo.. ,o;e.çõ".,-Discur~() e requerimento dI) sr. 

O SR, BICUDO: - Contra as justas, não; Be'!evides.-ObserMçãu do sr. Scipião. -
sómpnté contra asjnju~tas., A·lI,.",,.. .. nt,o.- t'rnj ·ctl)~ .. -~. p-\ ~tTF;- .DA 

O ~R. COhRÊ,\: - -\ Igreja não erra ; só os ORDRM Df) nTA -Comorc"s ,. OburM-
pontifices é que podem ter erros. . çOes do sr. Corrêa. - "",pno.",- DisC'IIrso c 

'O SR. BENEVID~S: - O nobre deputado não adiamento do $1'. Abranches.-E ,tro'la do 
me compT'phenrleu. Eu e~tou me refel'indo á h-rru da LlIUell"n a MVF'J-guÜ8t'Ú.-Ei.U6CP 
parte política, á parte di<riplinllr dot I!!,reja. <1"8 • 
. 0< pontifice. nã? têm 'comprehendido {)S A:. Il hor"" ,I:! mOilhli. f.dta, a rh."'R~~, 
lntet'el'1BeB vel'dlldplros dl\ CUrtft. roma.na, os I ·H:~hit(' ... 8P. pr~í'(Jnte!' OI" f.lr!"!. Smpliu, VaIlSJdAo, 
interesses ve,'dadeiros da religião, os inte- Bicudo. Ribeiro F,il1\). U, Clntra. P. Ma
reR"e. politicos e sociaes do seculo,. '.' , ,'hadn. Freira, R. Alve", ArRujo. L. Si.lve· 

Os s~s. VALLADÀO E BlCuPO :-Não apoiado. rio. fI.. PomQo, p. Eg~dio, IJenevideS, M. 
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Furtlidn,LeG!!el; F. AI';sp. Corrêa, L. A lve •• 
A. e S:IVA, Zeror!!!o, L. Ernpste. M . . Affo", 
00. C.bd'lDio, Mllrque. d. s,l~ •. Abrsnche. 
e P. )o;,\n.rtlo; fahaD~o Hem participaçêó 09 
mRi~ ~erlhúrél . . 

Abre-•• a oeA.iÍo. 
&' lida e .ppronda" Bcta da eotece· 

deDtll. 
O 611. l° 

aR eommf8POea · qQ~. p.r~ se ttl'.~tll·.r81J) 
"bra~ que ,6 Rprovellilo á rorllt.I, 8que 
obrigadA 8 pro\'incia ao pag.meoto de qua. 
tro ceotoo réis por cada cou.., d. gado !lUA 

nolh •• " mR~ar. AB.im. opinio que nAo dAVA 
ser objecto de d-hb.,oçAlI o r~querim~nto 
de que trotAo. Poço ,Ia •• "~mllé8. 2-:! de 
Março de UI'73. - Paulo Eggdio de Oli",e{ra 

SECRlIT-I RIO lê o .eguiot. Ca,.~aIÁo.-Fer,.tira AI1!es.-Corrla ,. . 
EXPEIJIENTE POAtO em di.eu.,lo. é oppro\'ado. 

. OFFICIO «A8 commi .. õ". roullidao de eao.titulçAo 
Do •• cretorln do ginerOt), communicando e ju.tiça e de e>lati.tica. tomaodo .. m eoo·, 

que •. ,.xc. 8on,'c,onou o de"reto que trano 8 , <.IerR9~0 ~ •. ~ ·epre.ent.çOe. que ~ ~st. a., 
rer-. R 'é"8 d. f-egu •• ,. do J'.quer], e que .embléR dlrog ... Ao a eanJ.r" mun,clpd de 
mAndou pnbll'~Rr as res"l·uçôe. sobre ., Serro Negra e porção de cidadloR, pedindo. 
pu.turro oa lIolatu8. Arê,,, e Itú.-lntei- aqnello, que o peu munieipio Reja deRligoHo 
rBd.. do termo de Amparo e Rone"sdo ao de Mo~y' 

. REQUERIMENTOS . mirim. e eotR, pediado em Aeatido eontfR"u ; 
Um d,' d L .. u .. Allh·I , •• Ie C.mpna M.· é rle pAree.r 'IU6. ant.8 de tom." eAtA 08, 

ehá,io: .recl.lllando cnntra o Reto de.to MS- . emhleo qu.lquer r.80IuçAo •• PjÃo ouvidu; 
serublll., 'lU" ."'pp' Imiu • eBJ.irs ri. rua 01, por intermedio do governo. 18 cainaros 01" 
OUYHiUr t di. qu,,1 é vrOftHol:-:orll.-A' eornrnis - Amparo" de MIJgy .. mirfm, e bp.m ARPim 08 

.A,) de "'Rt"'''Ç~O publíOB . . r-·p.~tivo. juizes de ,Iireito. Sal .. dOR eorn-
Outro de d. ,Ao1rj.,no AnlluAt. de Oliui .. mi~·lIe. dR ••• emblé. 1"lliol.t,\'. de R. P8U

AllrMnrbe" pro r.>80r. do boirr" do COgU'A In. 16 tio M~rço de 1873 -ManiJel Alfo11S0 -
".ú ,.'e)atnau,11I eontn, o ':I~to dPftt1C - ,,<oi~fHl l " Zp.(t'ritzo JIJrge. M.cntlilnça F1I.rtado.-Paulo 
1;11'0; que ;upprillllu ou. cadeirR. -A' me.mA E!lgdio.-.Ferreira A llles .•. 
co ·missão. p ·],"tt) f!m disCUH!ilào. P 8pprov~do. " 

O,itro de' d. Anre. Rodrigne. Du.". R ' .A rOmmi"Afto de coootituiçAo e ju.tiça, 
b88. profe.oora á rua Vinte cinco 01. M",~.,. "qbem forAo pre.entes dou8 rpq .rimpDloa 
,.cl"mllndo conin o Reto de.ta aA.en,bl(, . de Jo.o F,rmmo Furt"do de Mendooça e 
que >upprinliu .ua eadeira.-A' mesmo com Jopé C .. rneiroB8.to8. em que pedem a e.h 
nll~fõ.O . . ' !8B~emblé" privHegto por einroentft annOR 

Outro de Horacin do Sonto Muniz & Comp.. para a conAt-lIcçà" de uma e.trodl d. ferro, 
pedindo un'H varba rle dali" cont08 de réis movida pôr Anima" •• Oll por Olltro qualqller 
para a factl/rn 6 orn.mento ele umA tribunR motor, ue.do n eptnçILI) dos V.Uinboa, da 
dp'8t,n.d. no a,imini,trador dM provincia no companhiR ' ferr •• P.uHota, até a "ueDda 
the.tro provi.ono que eetão ennAlruindo á dos herdeiros do barão da Limeirn, á mar' 
rUR du B ., .,V'Íllo, ao_ta cidade.--A' COIll- galO do rio Alib,i.; é de parecer· que. por 
mi."~o ,Ie faz e.nda. intermodio do governo, .oouça n eO~l'ftahift 

REPRRPRNTACÃO POllli,t •. SoJa na. commi.<C>.R. 22 de MArço 
Do. morado"·8 do bairró do P"ry reela, · dp 18'73 -]le1'rcira rilr;cs.-Paulo h'U'!Idio dp 

mando contra o f.cto de fUDcciooRr are., Oli'Dti1'a Ca1'1!alho.» 
peetlv. e.co!n n" rua do Braz, e não nR-' Po,to em di.,·usslio, li appro •• do. 
qudlo bairro.-A' cOlllmi •• lio de in strucc~o «A eommi •• ilo de con8titniçlío " ju.tiça. 
l,ublic8. • • qu om foi proAento o r"queriínento dA Jo,,· . 

PARECERES q·uilD MarcelJino da· Silu. empresario d" 
«A. conwli . 'lI es realli,hs de cOllstituiç§o serviço de condl/cç"o de cadavereo da c_pi, 

eju.tiç" e "l,.os l'ublir" •• tendo pro.ente . tRI, no '1"RI pede prorngação, por moi8 dez 
o "querime"IO de ['rnncieco de Siquoir. "nnoo, do priVIlegio que pora c~.e fim Ih.6 
Q,.,piroz & eoulp .• CID que BoJiciti\o pr,vile'l rui co!,cedido pell1 lei n. 28 de 28 de Abril 
g'11) ptlr !"lUcop.nta linDO!!! pRrB, por SI ou pP}a ,1p 18)6. . 
eOIDI'"nh'R <\u. org .• ni.arem, con.truirem i S~n,., o •. e~viço, de que. trata ".petiçlo,de 
'VllrlJi~ obra!ol )mpC),.t~n!·es epecesB'lriaR 8P.R·1 ordem ftlumclpal, 11 commlElpiio oplnn. que 88 
ta ""pilal, Cnmo ."i~o uIDa nova c.dêa, um l ouça. mnnicipalidnde. por iRtermedio do 
paço para 8 a.8emblén provÍllcial. ntn ho., g"ve'llO. P,ço ,i" ..... mhlà •. 22 dR Março de 
p' t lil eom aecommodoçOea por. cem en fpr, 18i3 . -PaltZlI E!lgdio de Oliveira Car~alllo.
mnR, varie. pr.çll. ,ia mercado, modiante Fer"eim, Al~es . . . . 
certBSl vantng í"mp , ~oQ)'o i,.~jftQ :} dl~ ncreebe- Po~t·o "'m d..:r.u ~ ~Do! (~ ~p ... rov"do. 
r"m q,,~lrll cento. r(,,, 1"" c"da ec,,.'o pro· I 1·' PARTE DA ORDEM DO DIA 
vcniento dA mqUnçll d ,) ~,.d,1 om to!hl A! APneSl~N'J'hÇ.~O DE lJBQURnI?dENTOS, PkO.JltC .. 
provincia, o (Hj!.r !l p: f;fi () de p .lrAc~r qile 1\ " I TOS I;: l!'DICAÇÓEtl . 
.. breo de qua trata. pr0I'0>IK (lavem ."1 O sr. 0 .. 0 .. '·1< .... ·: - Sr. presidente, 
,'onBtrnida., Att': nln n " UR f(i,.,ndc poe ••• i- tenho ri. honra de ,ubmettci' á consideração 
da 'le, 'li'. nã', o porlem 8~r COID ri' GOndlç1!e"I' da a~~embJéa provincial de S, paulQ o se-
MJb cBtip\l1~c!3~, porquanto leMo injusto guinte requerimento. . 

• 
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,r;;' dever do deputndo prov~ncial ,elar na o, serviço do sua l'epartiçfio ,reclamava m.i,s 
el<1;lcução da IAi, sob"etudo qlllllldo esta é R um empregado, devia ter proposto á a8sem~ 
lei mRis importante da provincia; refiro-me bléa provincial a Cl'éação desse emprego o 
ao Mç"mento provincial. "r anno, passado, " 
AI~m de"ta razão que me levQu " formular Se ndto paiz" lei fosse limll vardade, se 

o presente requerimento, tenho necessidade a autoridade costumasse obrar só dentro da 
de lllze-, que só podem pe' ministradas pelo eRphera legal, por certo qne é8te !ll'bitrio 
gove",no p,'ovincial, par" poder discutir com não teria sido praticado; o presidente da pro
inteiro conhecimento de causa o projecto de vinc:ia agl\~rd .. ria a abertura desta assem

.. orçAmento futuro; isto é, duas I'IIZÕC8 tenho bléa" viriapropôr a creação des"e emprego! 
para pedir informações ao 'govlÍl'rlo: .1', o E quando porventllranecessidades impres-
prinripiogeral ,de fiscalisação sob,'c os "ctos cindiveis da. ndmin,istração o forçassem a 
d,,,,,,dministraçao provinc;"l; 2', "!leces"i- saltar po.r cima da lei, 8, exc. tinha obriga
dade'de escIl'recimcntos pilra discutir e votar cão de vir pedir a esta casa, um hill de in
com .eonh~cjmento da materia o futuro pro- demnidade, justificar seu ,neto! 
jecto de orçamento. , ' Mas, fazel' o seu acto, não pedir o nosso 

« Requeiro que o governo informe: lo, por ftRRenhmento c. surrateiramentc o sr'. ins
que motivo deixou de SdI' cobrado o imposto pector do thesouro provincial, no projecto, 
s,bre os aapitalista", cre"do pelo ~ IH do incluir esta verba de despeza, para que a 
art. 1" da lei n, 73 de 1872? » assembléa provincial de S, Paulo tacitamen-

O Ol'\?'mento que decl'etámos o anno pase te crras,p um empl'egoo, que não tinha sido 
sado estabeleceu um imposto sobre os, capi- creado por lei, e legitimasse um al'bitrio do 
talistas; votámos desprzas na confiançl,l. dos, poder executivo, e um escandalo, contra o 
redditos desse Imposto que creámos; ,entl'c" qual protesto! ... 
tanto, elle não foi cohrado I A assembléa Eu Cjllel'o, portanto, saber em Cjue sc baseou 
provincial tem, pois, o direito de sabel' que, o governo para nomel,r um ofticial adrlido 
razão actuou no animo do a rninistl'fldor da para. o thesoul'o provincial, sem l.ei.; c quero 
provincia para suspen(jer de fácto, para re- saber mais de que vCI'b" tem lançado mão 
vogar um artigo de lei por nós elaborado e para este pagamento, e qual ,a razão que teve 
por elle sanccionado, . o the"ouro provincial para cumprir esta 

liu pergunto, portanto, pO!' 'lue razão o go- ordem ilIegal. 
verno da provincia revogou um al'tigo do {( 4', porque razao deixou o governo de 
orçamento provincial por elle sanecionado; cumprir a maxima parte. das disposições do 
por que razão não Col)l'OU· o imposto, sobre orcamento vigente, relativas" cadêas, hospi
capitalistas, que nÓs crcámos 'I Deve-noR dar taês, matl'izcs, estradas c pontcs? » 
a razão; nps cI'cálil0S esta fonte de receita; O nosso orçamento em sua maxitna parte 
o presidente da provincia não tinha com pc- não foi cumpl'ido, Os J"esidentes da provin
teneia pam· deixar de cobl'ar O imposto! Se eia, rlominados pelo {a'vlWetis71l0, pelas sym
era vexatorio, inj llstO, iniq uo, fi responsabi- pathias pessoaes têm cump,'ido aquellas ver
Iidade era nossa,: o govcmo da provincia não bas dos favol'eridos da fortuO[,; mas aquel
é nosso menhr, não tem podei' de emendar las regiões, que não têm a fOl'tuna de tcr 
as nossas delite"ações; O presidentc da pro- altos padl'.Ínhus, têm sido condemnadas ao 
vincia é um mero instrumento >lctivo, con- esquecimento até hoje! . 
sciencioso embora, de nossa" dicisões, Mas, pergunta-se: o governo da provin~ia 

" 2', por que razão não foi feito o respectivo tinha o al'bitrio de deixar de cumprir 001'-
rCl?ulamento?» . 0amento que nós estabelecemos? Porventura 

Faço esta pergunta, porque até hoje o re- "p,'esidente da provincia é tutor da assem
gnlamento não foi feito; pelo menos náo foi bléa p,'ovincial de S, PáUlo? 
publicado, A p,'ovincia !em nep~ssid"de de Nós podiam,os ter fdto um o;çamento in
saber por que esta m.tena náo fOI reltulada; convemente, Imprudente, prodlgo ; o gover
e nós ternos tambem o direito de saber qu(' no est:nia no seu direito nao sancclOnando-o; 
r~zão teve s, exc, para não executaI' a auto- ma_, desde que Hanccionou-o, é obrigado a 
rlsaçi\o que lhe démos, cllmpd!-o, pOl'que a I'esponsabilidadc é nossa; 

« 0, cllI que se baseou o governo p~,'a no- pile não tem o direito de, por prudencin, 
mear um offlclal addlCfo para o thosoul'o p"o- pOI' principios de economia, sustar a cxecu
vineial,que gratificação abonou-lhe, e de que ç1io de nossas leis, porque nós somos sobe
ve"ba do orçamento sae a despeza pal'a tal mnos, somus senhores de nossos netos," a 
emp"f'p'''? I) . "e~ponsabilidade é nORRa, o governo não é 

OBr, co~~elheiro Pinto Limf\ nome,!u!,m nosso, tutor, não tiT.'ha, portanto, o direito 
offiewl atldldo para o the"ouro p,'ovmcml, de deIxar de cnmpnr o orçamento "ctual, e 
c 'cou um emp"ego, e marcou-lhe um ordena- m·dto menns o dll'eito de, sob pretexto de 
do, fem ,ter Ipi no orçamento. economia, abrir uma grande breeha á. ex-

O I'r sldcllte da p,:ov!ncia p( de ,cr,eal' en;. pansão de sua~ .sympathias, de Ruas affeições ! 
preitos? esta no arb!tl'IO da anT.'lIll1straçao ";' A ve'dad~ c que est~ orç~mento s~tem 
Onerar os cofres pubhcos sem lei que!) 8,11- Sido cumpndo:á merre <la lmportancla dos 
torise? Se o govemo provincialeotendia 'lue protectol'e~ 110 cprtlls locnlidad~s; a'luellae 
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localíd"de~, que não têm a fortuna de ser .« 8', . que providencias tomo"!! ;0' gOVêrno 
prbtel!'id,;s por' uma iufltulOcin, têm 'sido para abertura da estrada do Tietê a Botu-
esquecidas, têm sido co~sideradas verdadei- catú? . , 
ros engeitados, verdadeiros filhos espUl'ios, Ha. no orçamento uma, fu;torisação.plÍra 
verdadeiros filhos de coito damnado! (Ri- abe"tura desta estrada, clIJa ImportanCla os 
sallas,l , . nobres deputados, melhor do que eu,. eo-

1':u deseJO; portanto, que o governo da pro- nhecem, 
vineia nos dê a razão do seu procedimento,' « 9', que razões teve o governo para não 

« n', se fez-se as obras, neceR~al'Í,as pará cnmpl'ir a lei do ~rç"mento vil!'ente em sua 
fechar o canal que commUnlca a RibeIra com maxlma pal'te, deixando de lançar mito dflS 
o m~I'-pequeno ao "ui da cidade de Iguape; oper'ações de credito; para o que estáva lI.u
e, caso não se tenha feito, que tazão impe- toris~do, para inteÍl'o cumpl'lmeuto d" l'l? » 
ditl' o governo de cumprir' a disposir,ão do Os nobres deputados "aoem perfeitamente 
orc"mento vigente? que n(s decretámos as despezas cspecialc 

r. 6° .. q n6 providencias tomou o governo, mente, e decretámós a receit.a; e haven
de acdrdo pom o presidente da provincia do do-se reconhecido que o defieit era inevi" 
lUo de Janeir.~, para evitar o cxtl'avlO de tavel, a!ltorisámos o governo a lançar rnlto 
rendas " " . de operações de credito, afim de preenche,' o 

Eu sei que fi es~a respeito ha alguns que defieit, 
.entendem que esta disposição hoje não tem Por conseguinte. o governo estava armado 
razão de ser, pOl'que os ext.ravios não se dão; por nós de todos os meios para execução in
mas creio que estas opiniões não são autori tegl'al do OI'çamento; elle não lançou mão 
sadas, <i,ue, de facto ha extravio nas rendas I da oIJel'Hp'ão d~ :,I'edito, é, portant?, res!>,on
da provlO~la pelo norte, . savel p~I"~ dlfficuldades actuaes fin,anceu'as 

Em todo o caso, uma vez que a assembléa da provmcla, e pela não execução do orça
provincial autori.ou o presidente da provin- mento, ' .. 
cia a dar providencias e " entender~se com I O sn, ConnÊA :-0 nobl'e deputado é ini
o presidente da provincia do Rio de Janeil'o, migo das operações de credito",· . 
para evitaI' o ext avio de rendas, s, exc, já O sn, BENEVIDES :-Não sou inimigo das 
devia ~er da~o os p,a:~sos autoris,"dos, já devia I1 operações d~ credit,o;. aqui estou pugnando 
ter felto acordo; Ja ·ha. decorrido' pl'OZO de pela execuçao da lei do orçamento; portanto, 
!TI.isde umnnno,eentretantonadameconsta o apal'te do nob"e deputado não tem nada 
que SP- tenha feito até hoje, E, se porventurA com o caso, Eu posso pensa,' deste modo; e 
s, exc,_ en~endeu que e~ta autorisaçã~ dc ; pen~o, c a assem,hlea pensar de modo .con
facto nno tll~lm .mals razao de. ser, por I~SO 1I trulO, c cu hOJe promover a execuçãO do 
que o extravIO nao se dava, dev", ter traZido orçamento, 
ao conhecimento desta casa os esclareci-' EUllullca recuo de mlllhrs opiniões; sou' 
mentos e informações que obtcve, demons- semp,'e eoherente, Sustento que a operação 
t.rnildo que de faeto nfio havia extravio, e de credito é meio extl'aol'dinario de despe
tranquillisando nossas con.sciencias, nosso za cxtraol'dinRI'ia; condemno que se possa 
zelo pela renda provincial. ... fazer despezas ol'dinarias por meio da opera-

« 7', por que motivo deixou o governo de ção de crcd.ito; estou no meu systema,A 
emittir apolices da renda publica para p"l!'ar a8sembléa, porém, autOl'isol! o governo para 
ao SI', barão do Rio-Claro e commendador operacão de C1'edito afim de preencher o de
Ferreira? » fieit, emuol'a o defiei! fosse detel'minado por' 

NI} orçamento n.ás autorisámos o governo despezas ordinnl'Ías, 
a cOilsolidar essa divida; o presidente d" pro- Não est.ou, portanto, sustentando agora a 
vinci •• lo~ge de cumprir nossa autorisação, Ilel"itimidad~ absoluta e doutrinai das opera
tem' eontmuado a reformar as letras com i ções de credIto pal'a fazer face a despezas 01'
premio de 8 %. I dinarias; estou, como deputado provincial, 

Orn, evidentemente, a assembléa autorisou p"ocurando saber se a lei é ou não executa-
o governo a emittir apoliees da divida pu-I da, porque sei que o orçamento provincial 
blica para pagamento dos srs, barão do Rio-I não foi CUI'Jprido, 
Claro eeommendadorFerreil'li, "e nós assim Na" h,. p"t.uto contrlldicçiio nenhuma, 
antorisámos'a emitti" apoliees, é porque en- Nós RutoTlsámos o governo h lançar ID~O 
tendem0s que a divida fluctuante não podia I ,i" nrer"çOe. de crCl1itol p." preenl·h.r o 
continuar. àeficü rio orçamento; o govprno, p Irtanto, 

Entl'etanto, o governo nito cumpriu nossa tlllh. meios pBra eVItar O defieit, tinha 08 

autorisação e tem reformado as letras I E' oneio" precI""" pua cumpllr •• verbas do 
uma desconsideração á qssembléa provincial! 'orçamento; não o fez: estamo.,porlanto, 

1':stamos, pois, no direito desaber"s razões "" dirpi'o de perguntar !he os motivos quo 
pelas quaes o governo da provincia é infenso o !pvftrfto a este procedImento, 
ao systcma da consolidacão da divida pu- g' pu,",vel que u governo ti.esse r.zão 
blic", preferindo o svstema da divida flu- para i •• o; ma. n6< não podemoS .<Jivinhu, 
ctuante, . ' . SuppoDbaLT1os que o goven:o seja infeoso 

• 
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li operaç&aa de credito; lIapponhamoo que diyida publlc~. E' precl~o que tenb8mos 
tenha elle tenUdo reolizar •• 'a. ')per.çOe.. .ciencia do modo de pen •• r de •. 0.0., para 
mu qUI' tenha enc"ntrodo dlfllculd.d_. quo não contiDu_mos a ctnr ftutoris.çOoa 
eeonomicos Oll prAça: em todo o coso, prs-I qu" 0&1) "PjAo .flDOI executadas. 
ci.orno. saber ,.cot"o port,cul.,idllcloo par. • li. S. o. clividondo. · d .. p.tra~a. fk 
ser,ir6m·oo,", de DórID8 Dfl di!4cusl1ào d.} pro- I ferro gnrnntidoR poJü 'proviDCift têm "ido in ... 
jecto de orç,monto pnra o f~lturi l exercicio, ! fariorp.8 a 7 %: o, t~ndo si ,to jnr~ri.l·dl4. por 
afim ,Ia que nAo venha" acontecer o mo.- ! que motivo ,I.ix.u o gOiemo dto tle •• r ". 
mu .que 80 :.leu em reloção ao orçamento vi·! t.rif". ..."eeti •••. n. róru,o autarisada 
g"nt., quo tornou·08 letra moita. Nó. eon · 1 pelo I.i do orç.ment;j vigente .• 
tllmoR com op8 .. çOe. de credito p.ra cu- A lei do orç.monto, tendo previsto a po,
brirom o deficit; o govern,) Dã" Jonç~ Ir,~o eibllid.do dA nuo prnduzire,n •• C,}all'~Dtllas 
deRte meul; /) ~eficit continúJ\ e pen'liste t ferreas r,~ rJi1itos I'luftlclentes. da rnodo ft -eX-

Or8, e-te 0018ÚO de COUSRS é uma perfoito elulr B fll·.cti.idnde do p.g~UleDto dos 7 % 
auom"ha; nós temo" neceR!õ4id~de de wRtsr ~arftntido8 pal" provircia, iD(licou um meio 
o "eficit, ou por meios extroordiD6rios : mil., I de .lIi.i .. O 1'"'0 da respoDsabilidade pro· 
>8. cruznrmO" 08 brsços. 8S finanças d. pro· vicehl, o, onti'i.·). autorísOl' o governo a 
viDcia nunca 60 restabeleceráO, e o seu cre-' dour a. taTifas, n. hypotheso da falta de 
dito Berá abalado. . rendo dé' \'b. 

Estou infnrmado, ~eDbore., que o gover· i Or., o. nobre. d.'putados Babem perfeita
Do • . bem eomo o 'the!$OlliO provincial, ,üiO in- I mente q tlt\ nenhuma. d!U3 nO/8a~ f~:ltr?.dA8 de 
fenRos ã emisslo de apolices, e que prcf~rom 1 ferro rrarantjd~~ deu uinda 7 %:. con8e .. 
o .y.tema daa lotras. I guílltcm.onte, ~.g"ndQ o n08S0 .0rçamonto. 

NQo creio que pO'liio nel ... r uma r.zio ; os ~re8;dente. d •• il<o tor elevado a8 tarif •• ;. 
eeoDom'ics em fAVor de .emolbant6 doutrina; 1 não o Ilzor1lo ; ues.jo, pcrtnnto, oabtlr q.ual 
porqut, além de (jue, doutrinalmente, .em- I o motivo do.t,. I"ocedim~nto; quo! 8 razAo 
IIre 80 julgou pr.aferivel, oIuda. !te condi- por que nãoliborlar~o,por esta forma, fI ·pro· 
çOes do legltimidado, IIS emissões de BpO- vineia deAt~ grande ·pa.o da g.ranti .. do . 
Iices d. diVIda publica áqtiello .y.tcmll de, : jllTO'. peBO 'lue jli. é, hoje, m'Jito forto, li que 
emprestimo. a prazos com capitaJisoçbo o I brevew»llto o. tornara muiti •• imo·m.ior, e.· . 
ref"rm88, que pódolD cterni.ar uma diVIda, '[. \ando iUlI ;, ioell~6 rrllliOf BOroro. de tooponsu
Bugmeutando prQgre •• ivaIÍlente .. somllla . bilidadll pel,,, eml)('8HU que já ostãocoDtra· 
da diYlda contrahida • . ,\lóm di.co, dá." I hcl .. (l um vios Ju execução. 
tambem urll outro inconveniente, o muito 'I (( 12. Em quanto mont:b o, juros que 
grave: é que ataco u illdopendsncia da I>ro- f Ilctu"llll~nto pogã') fi proviucia as linba. 
viDeia; fica cl!a 1< mercê dos SOI1' 0;6(10-1 ferrea • . ~ 
ros. · . ' No projeeto · do orçnmonto não .~tá iste 

·A provil1ciB deve dou. ali! coutOR do réis; : deterruinad:o, e (; !lma Deces.idade; 6 preciso 
i1upponh.Íllo. quo, vonci.do o praze>, OA ero· ! q·ue o pro. meio .~ib., pola mono~, Mn~o 
dor •• ni,) qu.-irilo reformar as lotrao: fio.. ,,: Mil! e!:actid~o, .ppt'oximadamente, o gttalt· 
provincia sujeita á contingencia de, p.lo tum du .~. r."p?:l8!lb!lidade, que é para 
Inenoo, flcor dependente do toes credore. . curarmos dos m~lO~ de fazer face a 08sa 

E' verdadd quo 08 actuaes creÔ'Jfas sno dc.p.za. 
cid.dloa re8peit,vei., e qijC mllis por pa- « 13. Em quanto ge pódo enlclIl.r oa jur08 ' 
triotiRmo qll.o por intere.". vi.rão em 8u~i · . qlle n provincia h. de p.ger do juro. decr.· 
I ia da proviucia ; ma~, nó. devemos .empro I tado_ durante ° e·xercicio tlnancoiro proximo 
proceder ·de acOrdo com as melhores dou- futuro.ll 
trln"', B nunca .Ieiurmos " província á l-to li. alom elos JIHO' que já paga" pro· 
morrê doa oentimentos particulare". ~iaci" pelo. contratos celebrados com o 

«10. Que motivo. teva paro, em vez de governo o pelo •• tado Bctual d •• empre.u, 
eonsolidor .. divid. flllctuanted .. prnvincia, ,.o governo pólo calculor opprol!i "",IRlllent, ., 
augmental'8, camo tom foito e continú, a I ou, pdo meno., dar-nos o termo·mé,Jio do 
fs~er.. lonu., que, dentro do e~ercieia financeiro, 

O BCtUo! presid,'ntp da provinch não.e! tem de pC'.r sobre" provincia para0 p.g •. 
tem limitado fi reformar as dividas Qua nó. /Donto du quantias do juros, o"tipul.duR 
Unbamo., tem ogmentado, tom cOlltr.hido .0brAludo pan as companhi •• do , Mog,
novos .mpre.timo., o pelo mo.mo .yste:1lO rnirim e do 'n"rte, que prov&vo!mentft mui 
doo OeU8 anteCP'&8ores. I brevo exigirãO o cumprimenLo desta con-

Pareee, portaoto, quo, nos "ao. rt'giO •• ce ••• o. . 
!>.6.idoncifte8, paira um p008amento hORtil i Tomo. nece •• idade de oor epcl.reeidoa 
á .. mis.a" de apolie.R, E', poio, conveniento ' .obre e"tn '.Rumpto. paro .ocllmarmoo eet08 
que .a. proviDcia .. ib .. quol ó sy.tema da adrl'çúe. com aq1lell •• quo já Ropagiio, p"r. 
adminIstração, para mar"har d" acOrdo, Da •• bormo. o 'l1Hu,tum pro.avol ela nO.SOl rr.
eoofecçAo do futuro orçawento, se, porven· pon.obiJidft<1e, e poderm08, no orçamento, 
lur., o g f.lverno Q infenao a estas oper.çõos votar os ffln~o. indi.peneaveis. 
ae credito, Isto é, á elllies!o de apolice~ da «14. Em qUinto S8 póde urç.r a deepeza 

, 
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. exigioa pelo governo p~ra o engenheiro 118- 8,' Que providencia tomou 'o iI"verno ·ptlra 
oal d. ",trno. Sorocauana. e par.'o Semina- abertura da e~trRd!l do Tietéa BAucatú, 
rio da Gloria.» 9.° Que rnzrio teve -o govern tl para nlto 

No pcojecto ele orçamento. que e.tá pen- cllmprir R lei do orçamento vigente em_ua 
.iente Jo dlSC ': S;~\1 fle.t. ch.", ha dou. Rr- maxima parte, deixando de lanc" mão das 
tig :l~. um, .ftl1;ori~)lndo a despe'Za p:HJJ operações de cl'edit.o, para. as qnaes elOltava. 
pag'llro t'o~6oheiro fiscal tia eJõ;:tratla de ferru Rlltorisado, para inteiro cumprimento da dita 

- SorOCahI\TPl. o outro, h utl)rl!l;~nd() o 8Uf!- lei. 
mento du 10 IIlulllna. par. ·o S,eminnrio d. 10.' Qllemotivos teve para, em vez de eon, 
Glori., solidar a . divida flLlctuante da provi'ncia, 

E' prociso que s~ib.mo. o q/fantU1n oe.s". allgmental~a, como tem feito e continúa a 
ft.utori~~çGe~, pa,ra , Que tafllbellJ p08!õ1nrno~ fazel', 
doeret.r ... erb.' prec i<B" nu urçam"Dlo, !l, Se"~ dividendos das e~tl'~daR de ferr ,) 

,,15 Q 18 motivo. ha p"ro a verba di' gal'antidns I'ela Pl'ovincia têm sido inferiores 
9008 r., caIO 3 p:llfe,sora 11 vu "0 n 8 copitol. a 7 %; e, tendo sido inferiores, po,' que motivo 
(' pür que cau.as está l\vulsa, e desde deixoll o g verno de elevai' as taí'ifas res
qIlRndo.» pectivas, n. fórma autorisada pela lei do 01'-

Ei q , _ ~r. pre~ i d~ntet O~ rtiff~reDte9 quesito!ol çamento vigente . . 
que existem no rBljllCl'lrrlent.o qne tenho a 12, Em quanto montão osjuros que actual-
honro de Bllbmelter li vossa iHu8trada coo- mente poga a provincia ás linhas ferreas, 
sider.çilo" _ . 13, Em C(ua,nto se póde calcul:,r os juros 

O meu tim é "peDas habJlltllreRta cua e '1ue a provJnC1a ha de pagar de Juros decre
R pro\'incia, IlfiO ~Ó a julgar como as lei!oo I t.ados dUl'ante O exer.cicio financeiroproximo 
stio f'-x ec .,ltl\dll!õl, tnR~ lambem pfHA. qUB o futuro, 
gó.veroo mini s tre os m';os de po~ermo', 14, Em quanto se. póde orcar a despeza 
~"m perfeito con,hecimento de ca"SR. r"801- exigida pel, governo para o éngenheiro fis
ver ""bre a receita e desp'eza do futuro exer- cal da estrada Sorocabana, e para o semina-
ci"i~ finaDI -ei ro, rio da Gloria, ' 

T'nho c"Jir'lui<t", . 15, Que motivos ha pam a verba de no-
OS SRS, AR.UJO E L, SILVEmo :-Muito ve eentos mi/réis, com 11 professoia avulsa 

bem, . n<l Gapital, e pOl', que causa está avulsa e 
(Osr,p,'e.,idente deixa a sua cadeir(f" que é desde quando, -D,', José Maria Corrta de 

occupa,Ja pc/r1sr, vice p,'csidctitc,) Sá e Benevides, II . 

F,' apoiado e posto em discussão o se- O "'·0 ~"ipiàll: - SI', presidente, este 
guinte reqllerimento contém 14 quesitos, qll" não 

,n~QUllRI"ENTO podem ser con~.ider"dos e convenientemente 
"Requeiro que a as.8ombléa provincial so- respon (;idos de momento, 

licite do governo d,\ provincia que informe: Alguns dos motivos que net.uarão para que 
L' Pai' que motivo deixou de ser eobrado o govemo não désse cumprimento " certas 

o impost.o _obre os cnpi t"li s tas, CI'eado pelo verbas do ol'çamento são conhecidos pela 
§ 18 do art, I' d'\ lei 7J de. 1872, casa", 

2,' Por que razão não foI feito o respectivo O SII, DENEVIDES: -F.u não conheço, 
regulamçnto, c O SR, ::;CIPIÃO : - , ,_ a falta dc dinhcil'O; 

3 ,' Em '1"e ~e. baseoll o governo para no- (nitros seguramente a casa igno"", 
mear um official addioo para o the~ouro pro- Nestas ci reumstancias, entendo que não 
vinci»l, que gratiticnç~o abona-5e-Ihe, e de podemos vot:tr sobre um requerimento desta 
que verba do orçamento sae a dospeza com ordem sem mnduI'o exame,,_ 
tal empreg I, Ü SR, D~i\EVIDF.S: - Não apoindo, 

4,' PO!' que razi\o deixou de cumpl'Ír fi mn- O SIl_ 1:;;t:IPIÃO: - , , , e esto demanda de 
xima parte dns disposições do ol'çamento vi · tempo . 
gente, relativas a cadeas , hospitaes,matrizes, Por este motivo, vou re'luerel' o adhmento 
estradas e pontes, . da discussão do requerimento do nobl'e de-

5,' Se fez as óbras necessarias pua fechar putado pal'ao sabbado pI'oximo futuro, 
o canal que comm uni eH a Hibei,'a com o O SII, UB~~VlDES: - E o ol'gamento qne 
mar pequeno, 0.0' sul da cidade de Iguape. ; c, comec;a n Se!' discutido hoje? 
caso não tC'lha mnndndo faze l' ta,,, obras, O SR, SCIPIÃO: - Embom comece a ser 
que cansas imped in'lO o govel'Oo de cumprir discutido hoje, não sel'á votnn senão daqui 
a antoris"cão relntiva d . OI'C'lmento vigente, a;) ou 4 dias; de sorte q'tlC ha t empo para 

6,' Qlle providencia" torno" o governo, ne q""lquel' de nossos c lIel!as e'c "rerel'-se 80-
acô rdo com a provinci:\ do Rio oe Janeiro, bre" mate da c, durante a mesm" discussão 
p"ra evitar o extravio {lc rcnda;; na exporta- do ol'çament.o, prestar as informações que 
ç,lo dos pro jucto~ do norte de <l, P'Ul I" exige ° nobre deputado , . 

7,' Por que motivo deixoll o go~erno de I Ü SIl, BIlNEVIUES : ---:Não ap i.do, O no
emittil' apoliees da divida publica provincial I bl'e deputado quer fázel' uma cortezia ao go-
para pagar aos srs, barão do Rio-Claro e verno, . . 
commendadol' Ferretra da Silva., O SR, SClPlÃo: ~ Não é eortezia, Eu pelo 
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menos nlfo POSS? votar conscienciosamente I § L' Estes 'l?rivilegios S6 considerarãO .ca
sobre este requenmento. ducos e Sim vIgor, se as obras a f.vor da • 

. O SR. BENEVIDES: -O requerimento "pe- quaeR forem concedidos não tiverem co
nas pede informações, pergunta os motivos, meço dentro do prazo .de tres nnnos da 
por que ni'ioforão cumpridasalgumHs verbas i data de Sim concessão, Isto q:,ando ~erefe
do ol'çamento; c na pel'gunta não 11" oppo- I m'em a estradas ou a navcg-ac.ao: quer para 
sição. ' um, cluer para ontl'os casos de que tt"ata 

O SR. SCIPIÃO:·- Eu descuhro ninch n" est.. ci. §§ 3' e 5', se"á este prazo etc doze 
requerimento do nohre deputado Ulll quê de mezes. . 
opposição, e a casa, apoiando a administra- § 2.' Os privilcgios dc quc tmtão 08 §~ 3' 
ção, não deve votar sem maduro exame. e (), s6 sel'Ro concedidos 'sohre propostas das 

O SR. BENEVIDl<S: - A easa que,' dar \lm· respectivas camaras, que informaráõ sohre, 
voto de ndheSiío ao govemo da ]l"ovinoi"-, as vantagens e utilidade das empresas" 
emhora com p"cjuizo do esclarecimento da que se referir·em. 
materia, com prejuizo da lei. Art. 3.' Todos os privilegias concedidos 

O sn. SCIPIÃO: - A casa quer esclal'ecer-se pela assemhlén provincial no corrente allno 
para deliberar, . ficão sujeitos á disposicão do § I' do art. 2' 

E' apoiado e posto em discuss"o o seguinte desta lei. o 
!lEQUERIMENTO Art. ,L' O presidente da provincia não po-

«Requeiro que o requerimeuto elll discus- dCI'á, pOl'ém, concedol' privilegio ]l"l'ft con
são fique adiado até sabhado pl'oxirn ,futuro. I stl'\lcqiio de estmd" do fel'ro Clt! eontinun
-Scipião. » i ção de outra feita pai' conta du f~ovel'no 

Não havendo mais quem pOçt " palavl'a,: gcml ou com privilegio por este concedid@, 
encerra-se a discussão. I sem que préviamcnte tenha peclid',e obtido 

O SR. BENEVIDES requer a. votação nominal :tutorisacão prévia do govcrno geral para 
sohre o requerimento de adiamento. . essc fim:' 

A casa resolve afli:-mativamente. , Art. G. u Ficão revogadas as disposições em 
Votão a favor do requerimento os SI·S.! contrario. 

Corrêa, 1'. Eg,Ydio, R.. Alves, L. Ernfl'to, H. I Par,o c[" assembléa, 23 do Marco de 1873. 
Pombo, Zefcrino, L. Alvcs,Celidonio~ ::)(;1piào, ! -1>n?::: Süte,'io,-Jlv/:/s Cj'u.~. ») ... 

U. Cintl'a, ~Iarqn,·~,I\I',::\tron~o; ,eontra, ,os: :'" 1l:3 
SI'S. ,llcnevldc:=., 1u dlau:w, Blcu(10, ArauJo,: C( \ 'j';«·('.nbl,·'" 1"(:I'i.::!"fl·':·' '!ll·(·'Y;'lCI··,l de " 
~f ['\,,·taclo (t' ;\'IV'''' LI'Ol11,j I' ",'ll'n""o: Y) " ,.",-, n ~(, C(')"~ H _,~ ~.., 1-. .• 

1\ • / ••. '. '. ; ~-_<::'.~;"{ .~_ -:-.,., J. ,. _.1 ) t "-'ol.;)(! ~·.!ec~rcta:' . . _ '. n. J Cll eu.), (, ' .. Llüo;...., d I IL~o. /.n. 1.0 ':[0 n;'ovni1cnto de ·eadeu'fl8 de pl'1-
F" !' . " "1···1)1·9· .. ·'·'· [' I)' ·,·'·.I·.I'···',··· .. ·"·····l.·llt •. '. . I I d b 

1 ,-", m(~i;'as letra.:::!, (e (lua quel' 0:-.3 R-3XQ!-i, o sel'-. 
pr'('JF"'!'OS I - I l' I t ' . 

S 
. I I h·!\·t "d" d' l'b .' - ,vrt,l'-·:::-:e-lul~,Cel'í~n(ocanal(aOaS(>;gUln"(.eprc·, 

.ãO.lll: g~(OSO JCc O e e 1 ernçi\o, e vao i fcrrmcin.: 
.. lmpnmll' pn~'a entrar na ordem rhs tm-, ~ 1." O casado. 
balhos, os segumte~ : : ~ 2.' O viuvo honesto, 

• N .. 112. ., j § 3.' O quo hem morigera(lo convive em 
« 4.. assemblea legIslatIva prOVinCIal dc- j companhia de seus pais. 

ereta: . '. ..' Art. 2.' Picão revogadas as disposieõcs em 
. Art. 1.' Flea o governo da pl'OVIl1~la auto- contral'Ío. . " 

T1~ado ~ co~eedcr, na. fór,:,a pres:r.wt~ P9 r Paço ,da a3sembléa, 22 do Março de 1873. 
esta Im, p.llv~lcJ~1O exclUSIVO pOl. ~" a uO -Correa. » 
annas aos IndIVlduas ou companluas que se , , _ .. 
propuzc"em fazer sem garftutia de j<tros. 2" P.\Rrf<, DtI. OEDbM DO Df \ 

§ 1.' Estradas de fcrro ele bitola l'll'ga ou COMARCAS' 

estreita. O SI<. R. PO>1DO requBl' e ohtem preferen-
§ 2.' Ditas de rodagem com trilhos ele ferro, oh pa,." a rIiscuss;w do P"ojecto n. 77, que 

e ferro-canis urbanos. . tl'ata da creacão de mais tres comal'cas na 
§ 3.° Esg:otos de aguas pluviaes e sel'vidas,! provincia. '" . 

e de materlas fecae~. : Entra em 2' discussão este projecto, com 
§ 4.' Navegação fiuvial a vapor no inle-! O voto cm separado. . 

rio r da provincia. I .. s,'. {;_u'l'ca :-Depois ria reforma ju-
§ fi. O l~lumiJln~.:ão n gaz, e njarclin<lmento I diciaria, é uma necessidade publica a subdivi· 

d?s larg'os " pi'aças das povoações da pro- I silo rIas eomnrcas da provincia; c por isso 
vmcm. i (lcclaro que votarei p~lo pt'ojecto crcando as 

. Art. 2.° Estes l)l'Ívilegios só serão conce-j de Al'êa~, Limcil'u c Amparo. Apena8 a rcs
dldos depois de apresentado" pelo:, ]l1'OpO- j ]lcito da nltima farei uma observa(,ão, ",; 
nen~es orçamento, planta, dil'cr:ção, calculo I que não convém quo' o Belém de J'imdiahy 
do mteresse que possào trazel' á provincia i faça parte della. 
as ~st!'adas . que se propuzerem fazer, .bem i Begundo informaçóes de respeitnveis e imo 
aSSIm deSel'lpção das vantagcns de sua dll'ec-I portantes moradores do luga,', c vô-se do 
ção e da l!"portancla dos terrenos e povoa- i mapp'l topog"mphico qne tenho em mão~, 
ções que tIVerem de percorrer. : Bo'!ém dista do Ampal'o 71eglllls, sendo a 



-aI!)· .. 

I\Qmmunieação por terrenos montanhosos e i porque ella não faz' mais do que exercer a sua 
de todo o ponto rnvios, ao passo que distan- I soberania; logo que reconheca a necessidade 
eea-se de Jundiahy apen.s 3 ~ leguas de, da: creação, deve razel·o. • 
bons caminhos; e seus habitantes tem rela-I O t.ermo de S. Roque está precisamente 
ções immediatas com Jundiahy, e nenhum. i nas mesmas condições do de Mogy das Cruzes, 
com o Amparo, tanto que pessoas conside- I O SR. L. SILVERIO :-E por isso eu voto 
radas do Belém se oppoem á idéa do proje-I contra. 
cto; de resto, os pl'lmit.ivos povoadores de I O SR, CORRÊA :-Póde votar; o nobre depu
Belém foriío originados de Jundiahy, e por tado é livre e tão livre e independente como 
isso entre ambos os povos existem vinculos os seus collegas. 
de pal'entesco. O SR, L. i'3ILv~mo :-Rem duvida. 

POI'tanto, havendo I\lguma modifi_cflção no O SR, CormÊA :-Já dei as razões que QC-
sent.ido do Belém de Jl1ndialty não fazer par- tuão em meu espirito, s·r. presidente, para 
te da comarca do Amparo, votarei pela sua formular a emenda que sujeito á considera-
creação. ção da casa. 

FOI'mulei tambem um projecto, elevando a i'3ão apoiadas e entrão conjuntamente em 
comarca o termo de ~Iogy das Cruzes, que discussão as seguintes 
offereço como emend'a a este que se discute. EMENDAS 

Mogy das Cmze" tem estado debaixo da N. 1 
suzeraf)eidade de Jncal'elty; e supposto que o "Offereço como emenda o projecto n. 110. 
juiz de direito Rctual Reja. expedito, promp- -Corr4a." 
to, honesto e illustradis,imo (ap"iados), to- N.2 . 
davia, como a expedição 'do~ feitos não depen- "O termo do Belém de Jundiahy continúa 
de sómente delle, os escnvães d.e Jacarehy a pertencer á comarca de Campinas.-Valla
'têm trazido demora a ella, Assim é que antes dão,)) 
das férias do Natal do C0rrente anno tinha- N.3 

• se feito em Mogy a arrematacão de um es- «Fica igualmente creada a comarca de S. 
cravo por 1:2G08000, e, na fórma da lei, subi- Sebastião, que se comporá dos termos de 
rão os autos ao juiz de direito; quando re- S. Sebastião e Villa-Bella da Princeza, e do 
centemente andei por Mogy das Cruzes, a municipio de Caraguatatuba.-LuizErnesto.)) 
25 ou 26 de Fevereiro, foi que tornou o pro· N.4· . 
cesso despachado! "Que o projecto elevando o termo de Mogy 

Ha demora notavel e prolongada na expe- das Cruzes a comarca seja parte integrante 
d;ção dos feitos por culpa dos escrivães, ou do que está em discussão.-Currta.» 
por aftluencia de serviço no fôl'o de Jacarehy. E' apoiado e postG em diseussãa o se-
Além disso, do facto de subsistir Jacarehy guinte ' 
como c:>'beça .de comarca, e por conseguinte REQUERIMENTO , 
Mogy das Cruzes sempre na sua dependen- . «Requeiro que se ouça o governo sobre as 
eia, resulta que as partes fazem continuadas emendas.-Abranches." 
e onerosas despezas completamente evitaveis A discussão fica adiada pela hora, 
83 pOl'ventura o termo da mmlta resldencia ESTaADA DE FERRO nA J,lM&IRA A 1I!OGY-
f .lI' elevado n comarca. GUASSU' 

q su, L. SU,VERIO :-Essa razão prova !le: A requerimento do sr. Valladão, entra em 
malS. ,3' discussão o projecto n. 51, que concede 

O SII. Coum~A :-Estou disposto a appro- privilegio aos srs. barão do Tietê e coronel 
var qualque!" comarca gue se intente Cl'ear Joaquim Sertorio para a construcção da
nestas condIções; e a lel não resIste que um quella estrada. 
termo seja promovido á categoria de comar.. São apoiadas e entrão conjuntamente em 
ca. (Apoiados.) discussão as seguintes 

O sa. L. SrLvERIO :-Sem duvida; mas não EMENDAS' 
convém. N. 1 

O SR. CORRÊA :-Que culpa temos qne esta "Offereço como emendas os projectos 
medida seja neces.aria em 'consequencia da ns. 105 e l06.-Zeferino Jorge. r. . 
reforma judiciaria? Hoje vemo-nos na C011- N. 2 
tingenciade ir creando numerosaR comarcas. "Offereco como emenda o projecto n. 83. 

Já o anno passado tive a idéa de apresen- -Luiz Ernesto.)) 
tal' o projecto; não til-o, por condescenden- N. 3 
cia com amigos. Actualmente, vendo que Ao projecto n, 55 : 
será 11m adiamento eterno, resolvi apresen- «As obras da construc~ão serão, começadas 
tal-o, e clle não está fóra dos eixos, por!luc o no prazo de ;3 annos da data da conclusão da 
termo de Mogy das Cruzes é extenso; alh são estrada do Oeste até a cidade da Limeira: e 
d,iscutidas muitas causas 110 fOro; ha 11eces- i se não forem começadas nesse prazo, cadu
sldade da presença de um juiz de direito pRra carlÍ. o privileglO.-Paulo Egydio,)) . 
a prompta expedição dOS feitos, A assem- N.4 
bléa está no direito de crear comarcas, a .Offereço como emenda o projecto n. 85.-
despeito de alguma opposição do ministro, Vtdladlío.", ' 



N.5 
. • Sllpprimn-~e o art. 4° 

-Zej'erino Jurge.» 
do projecto n. 85 • 

N.6 
Ao projecto n.J30 : 
« As· ob!'"s de construccão comeaarM no 

• • P""ZO de 3 annos depois de fioda a estrada 
desta capital ao Ypanema.-Padre Bicudu.» 

N.7 
. «Olfereço como emenda o projecto n. 8-1.

Palda Machado.» 
N.8 

Ao projecto n, 81: 
«Art. l.0 F,' mnl'cado o prAzo de 3 annos 

para serem começadas as obras de construc
cila. O pl'ivile/!i0 caducará, não sendo as 
õbl'as pri neipiadas nesse prazo. 

Art. 2.· F,' intransmisslvel o privilegio.
Paulu Egydio.» 

Não havendo qnem peça a palavra, encer
",'se a discussão. Indo-"e Pl'oceder á 'Vota
ção, l'econhece-Re não haveI' CftRa, por se te
rem retil'ado alg"uns sra. deputados. 

O SR. PIIESIDENTEmarca a ordem do dia 
24, e levanta a sessão a 1 y, hora da tarde. 

3~' S .. ssào ordinllria 
AOd '.14 DE MARÇO DE 1873 

Presütertcia do ''1'. vigario Scipião 
SU:'IMARIJ. -EXPEDIENTE. - I'roIP(·tO.

P"r~cpr -I' I'ARTE DA ORPEM D(' 
DIA.-E"t"dR. Je ferro.-Ann.xoção de 
In gUHZIH .,---.Em~nrtnlo>.- Pot"tllrAfl de N" .. 
zar .. th .-Oh Hl'Ó onhli(>R~.- IJz'scursos dos 
$1'$. Benevides e U Cintra. - 2' PAUTE 
l>A OIHlE.\1 llO Dl \. - Io,trllrçào pllhl! 
c" .-])iscurso e emenda do sr. F. Alves.
S' l'AltTI> D\ ORIJEM Dil OlA.- OrçR_ 
U)por" proviocial.-])iscu,·so do sr. Be
nevides. 
A'" 11 hora. d, IDanbft. feita 8 chAmo~ •. 

$tchã .-tolA prp~pnte~o~ Rr..:. SCjplÍlo~ VRllar:Uto. 
Benl-'vidp.s, Bicudo, Corrê", P. E~yljo, A. e 
S Ivo. R. Alves, L. Ernesto. R. POlllbu, Ze 
ferino. L. Alve-, M. Furtadu. P. Mlleha
do, A hroncllPs, Cei!donio. U. Cintra, Lei
tão. M. d. Sol va, F. Alves. M. A ft'uu.o. R 
FIlho, Freire. Leooel, P. Eduardo, L. SrI· 
verIo. R. FerreIra e ArAujo : faltando selD 
pllrticlpação o~ lJlais senhores. 

Abre-se a ~eA~ão. ' 
E' lida e npprovada a acta da antece-

deDte_ . ' 
O SR. l' SECRETARIO lê o seguinte 

EXPEDlENTE 

OFFICIOS 
Um do mini.tro da j"stiço, communic.n

do que. por porte de.t. bosembléA, trans
milt!u • S. M. o IIIlperoclor 08 pezame. pelo 
falll'clmento dA Imperatriz duqueza de Bra-
g~nç"- .-Inteira.1a. " 

Outro do secretario elo governo, Mnvidan
do, de ordem de s. exc. o .r . .pre.ldente riA 
provincia, Q cOlp~legi8lativo para o Te-

])~U'lll. que, em aeçlio de··l!'roe~p, tem da 8er 
celel.Jrado amanhã, annlve;fjario "do jura_o 
mento da constitulcão dv Imperio. --lotei--rada. 

Outro do me"m~, porticipnndQ que "I're
Bentou R.~. exc. o fl;r. pre~id~Dte da provin~ 
da o decreto r re~oluçõ~!'l que racnrupaohá .. 
rão.o ollieio sob n. :<9.-Int.ir.d.. . 

Outro ,la camara lIlu,"cipol ,lo c.p·t"l. 
r.pre_enl.ando sobre a cr.'Çilo do. elll~.rego8 
de advogado e engenheiro .de partido. -
Paro se reunir ao projecto que já foi apre
!-lentado. 

Out.ro da' tYIAi;:IDft ('Rmara, enviando s'eu 
bAlAnço de 11171 n 1872 e orça.J..c"to P"TIl 
1872 A Hf73.- A' cOlJIlDi •• ào de orçamentos 
de CRmaras. . 

Outro ria camllfa de ·Ub.tuba. euviando 
artlgus de PQPturas.- A·' COILOIist!ão de CI1·· 
rnRr~l'I. . 

Outro dA cam8rt< de J8cnreh,y, repre,en
tando ~obTe a necp. 3o..:;j .. lfl.1 e , ue (,uJd~r-"'e 
qUAnto ante!ll nOA concp-rtoR da ponte !õlobre 
!) rio Parahyl>'i. -A' ('olllmi,;:"'âo de tazenda. 

Outro da camor" do Ho-Clnro, ('"vlando 
8rtl~0" de po.tura •. - A' cumllll.sâo de ca
fOJ.lT8R •. 

Outro d. CRmara de S"nta-Br.nco, pe-
o 'imdo o pftgJtmento da qURfltill tle"'pen(l,da 
com a força puliciAI por~ l.revp"ç;'o da In
..:urreição dlj Durte. - A' cum1UiB~ào de fa .. 
zenda. 

REQUERIMENTO 

De FeJix GIlIIIlBrAe. &. Camp., negoci.n:. 
tes defoltA. c»pitaJ. prop\)J1ci().~e fi cunlolotruir 

. prflç'lS de merendo, ft'itij8 de ferro fundido.. 
-A'" comml",õe. de COllstitlllÇão e ju.tiçi\ 
e obras publicas_ 

REPRESENT>ÇÕES 

Um. dOR moradores d. cldArI" ri. CaR •• 
BranCA. pedindf' que ~f> rp,c(!n~idf're ~~ di .. 
vi~a' pntre .qupll. cidAde e 8 vlll. de C.
conde.-A' {'oI11rni1'~ii!} ele f'istatl"'tirft. 

Outra ele d. R I~" M:-tfll\ de Jefo:u!", Cflotrll 
$i dt>creh~'Ção· da de~:-tpropríAcão de ~t'U8 t ... r'" 
n'noq. fpitlt pelA, CMml'lrn de CtW pinft8.-A' 
c()mmi~pâo de confoltltn ici\o P jtl!otlçft. 

O,ltr. do pAdre Joó\o -de Souza Carvalho, 
profMI!o<or de primeirAS Ipf.r88. ff'clHmJlndo 
contra o Reto da R~8enlbJéa Que não Appro .. 
vou a crelicRo OA F:llB ra,lpjrll na rua dlo\ BOI\

M.·rte, DPstA cRpital.-A' commi.são de lOS· 
trnrção publicA. 

E' j,IlgAfio ohjeeto de d.liberoçfio e v.i tl 

imprimir pArA ent.ror nA ordem doe traba
lhos, o oeguinte projecto 

N. 114 
« A as.pmblé. provincial decretA: 
Art. 1.. Fie ... "neX' 80 t.belhoo.to da 

villa do C."<'nde o.c",torio de orphão •. 
Art. 2.' FicÍlo revogadas as dI81'0.iç1íes 

em rontrario. 
p.co d .. 88.emb]'''. ~() d~ Março de 1873, 

- J"4lt4dllo.» 



PA·RIf.CER Art. 3.· Fieilo te.vojl'ftdn ao di.posíç6e, 
• A Mmmi •• §o <1e camnTOS. "qtJem foi em contmrio.-X Frcir~.» 

pre.,'nte. "ópin do c"digo de posturas da N.3 
cidade de I'ú. já "I'pro'ado em l' di.,·us.ão « A. divi.". entre a viilll de Campo-Lar-
no .nno d,· lK'1l!, é de parecer que .eja .ub- go e SlIrapuby, fieM d.t.bclecidas do seguin
ntettido á ~I discUSfão com 88 feguintes I te TDodo : 

. empndos: Pnncipi!!o no rie Sarapuhy, ·n .. borra de 
Art.42. Supprima-ôe Il paInvra- arre- um ribeirão que de.c~ entre a barra do Cer-

motod".. cado e ° Capão-Alto, subindo por este acima 
Art. 139. Depois da pnhvra- flsaal-di- _té alagôa no cominbo que vem de Soroca

gn-.e-pora entregaI 08 ao juizocornpBtente ba para Jun0i8cangoll enlre-meio da morada 
como b"n" do e\'ento. de José Antune. e Luiz Simão, subindQ por 

Art. 144. Depois da pnlnvra-fi.c,d-di- e,ta vertente acima até as cabeceiras, e dtls, 
gll-se":"puru ,;arem en-tregues ao juizo com- tf!B a rumo direito até 88 divisas oas tprraR 
patente corno beu. du evento. d. fazenda da d. Franei.ca Clara de S.Ber
- Arte. 162 e 163. Em vez de~inppeetores n.,do a João de Paula Machado, por esta 
de oll.,telrões-diga-se- inspectures de es· di.ioa .o.ixo até. b.rra do rio Pirapor. no 
tradu. Sarapuby.-L.Fel'reira .• 

Art. 17Z. Aecrescente'8e-precedendo des-I . . . N. 4 . 
aprop, I>çflo. I «Os "tIOS de Angelo de AlmeIda Nobre· 

AI!. 174. Em vez de- 5ROOO- diga-.e- goa, Antonio Alexandrino d. Almeida eAo-
3S000. tania Bopti.ta Moreir., ora pertence»te. ao 

Ar!. 1'78. Em vez de - lSOOO-diga·.e- Arlljá. firHo pertencendQ a S,nta IsabeI.-
2S000.Padre Bicudo .• 

N.5 § l! o Em Vpz de-5"O rs.-diga-se-1S000. 
'. Art •. 182. 18.') ~ 208 - •• , pprimflo-o. 

AI 1.210 §§ 5°, '., 8° e 44. e art. 223-BUp-. -prJ m8o ... se. 
Art. 224. Em vez de- 18'12- diga-se-

« A f.zenda de Jo.é Ign8cio Bueno llc~ 
pertencendo ao Amparo. e",bora pas." pau. 
Campinas a fozeoda de Rua rnãi a Que eslá 
unida a fllzenda do supplicante.-'-Co .... ea •• 

18'73. 
Sal. d •• eommia.õe",24~. 'força de 1873. 

~A.Crl'z.-X. Freire.- Celid{)nio.» 

N.6 
« Offereco como emenda • 

deste anno.-F.Alves .• 
o projecto n. S6 

Fie» ~(Jhre 8 rne~a para entrar nfl 'Ordem 
dos trnb.lh" •. 

E:ncerrada a di"cus,Ao, é .pprovado o pro' 
jecto com as emendas. 

I' PARTE DA ORDlD1 DO DlA POS1 mas 
Siio approvada. em' l- discussão 

IlSTRADA nE FEllIlO n. 21 de N.zaretb, de 18'71. 
88 de 

E' a pprovado o pr"jecto n. 51. cujo 3' "BRAS PU8LICAS 
di~('U!1l~flO fb'ára encerrada DIl ultima ses!"ão. Entra em 2a di8cus~io o projecto n. ,73, 
e tolIH::i flmpndft~. ' que extingue B repartição de obra~ publicas, 

OS SRS. RENEVIDES E L. SILVERIO dech.- e estalwleee out, as di'posições a respeito. 
rão qlle votárHo contra o projecto e todas 8> O SR. U. CINTRA requer e obtem que a di.-
emendas. CU_SilO se foça eDglobadamente, e fi votação 

ANNEXAÇXO DE FREGUEZIA por partes. 
Eotra em 3' (lI"CU' •• O o. prujecto n. 114 SAo .poiadas, c entrão conjunctamente em 

do "000 passado. que anriexa "freguezia discussão, as seguintes 
da LavrlUha 80 município da Ff\.xinR.. EMENDAS 

Sã" .n"iod"" e ent"lo conjunctamente em N. 1 
disColSSnO, as,seguintes «Otrereço o projecto n. 63. de.te anno, 

EMENDAS como emenda ao 8rt. 6'.- Valladão.» 
N. 1 N.2 

" O oitio denomhado-P.ry- pertencen- «Fica o governo. autorísado " roneador 
te á Serra Negra, fica ennexado 80 munici- desde já aposentAdoria, com o ordenado que 
pio do Amparo.-Araujo.» actu.Imente percebe. 80 chefe da 2' FecçAo 

N. II Francisco d. Paul. Santa B.rhan.-Leonel 
({ Art. 1.0 A. divi.a. da freguezia da Ln- Fe,·reira.- Luiz Ferl·eira.- Araujo Riheiro 

Iloinh., do municipio de S. Luiz com a CI- Filko.-Litiz Ernesto .• 
d,de de Cunha, serão a8 seguintes: N. 3 

Dfl harra do ribeirão lta~:m, peguintio o' c( Fica o governo 8utoriRsdo a npoflentnr 
Pa"'hytinga (rio) "cima' até. harra do Rio i com todOR O. vencimentos que ora percebe 
do PeIxe, ficando pertencelldo para Cunha 'o actuAI chefe de Fcrçiio, coronel Nono Lniz 
os "'."ro,loreo que ."tiverem áquern do p,- BeBeg"rrle.~ Leonrl ]lerl·úra.- Araujo Ri
rabytmg., e P"I" a freguezi. d. L.goinha hti,·o Filho.» 
o. que"" acbarem além do Parahytiuga. 

Art.2.0 E.ta divisão não altera a8 de São 
LUI;ii Com Cunha, qu~ /lcão senQO U Bntill'"S. 

, 

N. 4 
c Fica o governo autorisado a aposentar 08 

empregados dll secretaria do governo q\le 



contarem quarenta annoo de .crv'ço, "em obstonte .er prJTi8"U tachado de n<lreDto, do 
1I0ta, eom o. vencimento. que então' perce que sor prodigo pua tornar-me amavel ao_ 
berem.-·Paula Mac1.ado» I mell" constituintc", 

O sr. U..-IU:-;\I;;,Jc;.. :-Sr. presid entt1, não r Bit f 'Jço fl\votes com. meu dinh··iro. "8 nf'to 
. tin". t.nçào de tomor parte Ol'<t" d"bot,,; ,! COIll o dinheiro ,Ia proviociA, pO~'1u. n~o tU! 

eulretento 88 {'Rl6odas qne aC<tbã0 do Fer eleito psra faz er fllvorea Il nlOgu(\m~ hu 
apresentAda. ()brig~o-mc a ealvar :: minha ' ell'it.o pora. zelar d<l interes8e publico. (Mui , 
rc,poosHbilidade . . to bem!) 

NAu acredito que poo." trozcr" menor I Crei", pnrhnto, q:le ha uma triplice ano· 
luz fi esta il1ustrada ns"embIÍl14, nem ereio I rnAJiH D~~ , tr. emenda; primeiro, vio};' çAo do 
'111" R minha pal.na tcnh. o menor valor I regimeuto_ Ollerece-se como emeDd~ o quIS 
(llão apoiados); ma~ jiligo '1"", como depute.. ! não Ó emend •. Scgundn, usurpnçao de pu
do, tenho obrigação rle luHtificar.me no eGn~ : dercti, porque a afl~embléa provm(~I8.J invada 
ceito da provlnei •. Por esea rll.à". sempre '. capbara do poder eXMlltivo c eXllrbita dos 
que .e t'a\a de 11m. ,li'CU8,ãll em que .e attdblllçOa" quo li,. forilo conferid •• "elo 
pO. em jogn certos principios cardMos da, aeto a:ldicional. Terceiro, violaçil.o na pro. 
administ .. çõn, t omo parte DO debate unicn-I pria leg.ielaçiio provincial, porque nó. temos 
mente para lavr.r O meu protesto. ! lei. ~uo rogulno as condi,Oes da Il.po,enta-

NAo "oi como em um projpcto a re8p,ito doria, e não eRtá no DOSSO .rbitrio dar apo
de obraa publira., se o regimento de,ta C,,'I ' entlldori,," com vencimeétos inteiros ou 

-é lei, não fiei, digo. COmo em um -pn1jeeto de pnrcil:lGs; eehHDOR apenas Da nossa eompe .. 
obras public8s 8e .pre.ent .• eIT'."dR'" re,'· i ~encill decretando ·a" condições para O go- ' 
peito lle "~o.er,t8dori8s de empregados dIJ i vuno opo.entar otn vlotada lei. . 
5ecret1lrift do . j!overn f)! t:;a nó,;; temOR loi regulando a rnatp.ria,88 

O 81t. P. EOYDlO :-E' jrrl~gulQ. !"~ nA.o -un BrW;;;f!otadoriH8. li. Jiut· ri.;aç!'io Ó U:08. inutiJi· . 
duv do. " ,Ia,h', POH)UO o presidente pó.Je (.~el-o in-

O SR, BENEVIDS'S :-Ora, o proi""to tem oIepeudente do 0".0. outorislJção; ,e ni\o ha 
por 1Iw refurillllr: .. repArtiçfio de obraR pu- lei, I .. e.xorbitancia, porque nÓ' nfio pnde· 
bJit-al'l: " que rHlação tem a~ obr:H; ~inbllCaB mos l"gi):tjar ero·especie, f.D~S em gel)~JOt t!nl 

,eom aposenhdoriA. de empregados da se· reg'., ern these. 
ereto,," d" guvorno' Eu não d,,"conheço que eBteR tre. ~mpre-

Além dORta irreglllaridarie contra a qUAl gndo. da • .i Íl retari. do governo lêm presta
protesto, creio qnp.~ 1Ipeznr de ter li assem- do mllito bons serviço:! á provincia; todos 
bltia provincial Coo"taotemente apo.entado nós conhecemos ",ses empregauos " hvor . 
'emprcgful(J~, eJlI\ nffO tf~ m competencia para (j08 ql1:1f'S t;C pede Bp:)~entlldoria; são c'id~ ·
fa_zeI-o; pôde reglllnr a~ co·,1dJçõ"s da apo- dfi oA muito rc co rl'lmendavei~ pelas FU~fJ qua-
sentadoria: e o presidente da provincia, em lidf\defl pe BI!!Oap.FI, e pelos tlerviços prt~st8.dos 
vista da l ei, applical·fl · no~ en~o~ particulA- á provinda. Mia S, s em ernbarH'o da~ sn8~ 
res,. e nau ronvertel'-ee em poder-executivo, I q\lnlidade~ pesponep, sem embargo do seu 
em .dministração, . . m ., r l'c imentl) p .. ticuhr e publicu, não posso 

NÓ>e tpmo~ 11'1~ quo TPgp.m as apo~H' ntado-1 f.icr r,lvoTaval R c~ta pretensflO, porl(Up. a rt1pu" 
ri.", es.o.leis e~tabelecem as condições d,' lO dl.gal, e colloco .cima das consiu"raçõe8 
tempol de ,ncHpJf.ciôfldt!t' dos bODS Aerviço~. pps<õl.oees o~ · jnt? re s ·\ es.dl\ causa publica. 
etc., e segundo estas condjcõe~ varião Rj.I Fojtlls el'ltn~ confliden: cOI! ~ sobre 3.S emen· 

• • 
v8ntagl~. n8 ql~8 8.lI fercm OH "poRentn do s : lH\ i dil ~ , vou apreciar ,08 art ig.IS do pl'ojp.cto. 
apORentauorlHs com o rdeD~do proporcional. ' A J'e!=lplnt.o do art. lu nada obse'rvo, pnr
ha apo~eDtllduri&~ com ordfHHido intog-raJ. e ,I que reconheço n flua utilidade. já D'l l- dis .. 
h8 apo.entodJria. com ordenado e grntill- ou •• ão <iecl.rei que adoptav. inteirdrnente 
caçOes. . as idéas exaradas no ort. ]0, 

Or., oe a.sim é, dada a hyp~the.e de qllo I A reopoito do art. 2° nada ob<ervo tnm-
estes emprogRdOB eBtl'ino "'1. condiclles de bem, rcconheco a sua utilidade. . . ~ .. . ' 

ser apoRentados unicamente eom sous orde- O meslDO digo a respeito do art. 3· e do 
DadOR, póde 8 •• 'embléa fazer·lhe. 11m pre, art. 4° e 'eU8 p.rngrRphos. 
sente d"sgrntlflc.ções Y A '".embléa tem C;,'m.h,!", porém. os arts. 5",60 e 7°. 
c?mpetencin de d" pen.õi' s Y Dar 11m. g,'a- Par. n~o tomar tempo á cas" inutilmente, 
tJficaçAo contra o' direito expresso é um pre ! recor í10 o que pondurei sobro 111 incoDveníen .. 
eente. é um. pen . fio. O po~.r legi.l.tivo cia 11a "uppresMo da repartição das obras 
tem competAnoia de di.p.o ... na lei? Do puhlicos, • 
fR~er f.vore.1 De (nzer presentes com sacri- i . Julgo qll8 esta rep.rtiçao, em uma época 
ficlO oos cofres pub ~ icos? : de progre ~8o Ol:\teriol, é indi!ipenRAvel no 

Eu como nl-!~ t8 CRRft nHo fltçoprp.~ent.PB á I mH(' hini~rno administrftt.ivo da provineift. , 
eu~t~ do ernrio dn pr()vinci:!, continúll ai Se hn de fe ito uo serviço HctuRl daR obrai! 
prodlgoor este. f.ctoa qll o eu reputo .bnsi- ptlhlicnp , cll .. ~ procedêrão ou da culpa dos 
VOB, embora dohi me resulto odio.i rlodes. proprioR governos que ordinariamente Mo 
p0.rque eu quero aDte ••• lvAr 08 cofreR pu- mUIto frouxd. e condescendentes, (lU da im
bhcop, promover 8 fiel execuçAo da lei, Dão perfeição d08 DOSSOS · costumes poJiticos o 

-
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admlni.trativos,a dil impe'traição dR actual i secretaria do governo carece de reforma, 
reportição dfls obras publico.. Por eonse- i faça-a, ou estabeleça as bases ou eondiglles 
que:!eill, A6 COD"8~uirmoR moralisftr 0' n"" i gerRes dentro das quaewo pI'esidente da pro
j;10S cor.tumes prelitieoA o admirri;õ:trat.ívoff,! vinda a dc~envolvn; ou poroutra~ faça a ro
a se 'modificarmo," Q !egi'sluçi\o exi.tente,' forma debaixo do ponto de vista geral,indi
esteR defeitos no serviço de ohraR publiCaR cando pelo menos'as idéas capitàes e geraes, 
desApporeceráõ: m",~ eviJenkrnen!e nlla i para que o presidente da provincia, no seu 
serão corrig'ldos p,'l" Ruppressão da rop"r- i regulamento, desenvolva-a c faça as applica
tiçào da_ obra" publica.. ' ções; mas um" delegação absoluta, como 

Quando os partidos tiverem aquolla cohe- esta, voto contra, porque acho-a inconve
são indispensavel, que Só é cimentad" pelo nlente e perniciesa, 
espirito publico, pela allianga das idéa" e dos Apl'Oveito ,o ensejo para declal'ar que esta 
interesses collectivos: qUflndo os partidos minha opinião contraria li delcgações, nada 
deixarem de seI' dOI'llinados pelo individua- tem de especial com o actual presidente da 
lismo, que, entre nós, tudo tem estragado e provincia; faço esta declaração, porque quero 
estraga, os governos tambem serão mais in- que s, cxc, me julguc, pelo que digo o pelo 
dependentes, maIS honestos e lllais energi- I que faço nesta casa. Interp,'etem os meus 
COR. Mas quando 08 partidos Rfio fl'acos, ú j actos taes qunc~ elles são, e não segundo a 
poder que nasce do seio delles fatalmente é I opiniiio dllquelles que pensão servir de in .. 
fraCl), nao póde ser forte; e quando, pOl'-1 tel'prcte desses netos perante s. exc. o sr. 
ventllI'll, tenha a velleidatle de o ser, é cs- i presidente da p,'ovillcia, Sou opposicionista 
magado pela cruzada dos interesses pcs- fl'anco c 111anifesto tanto ao governo geral 
soaes. I como ao provincial, pOl'CI'W não comprehen·. 

Eu, pois, julgo inefficaz a suppressão de I do que possa fazer opposicão ao governo geral 
que trata o art. [" do projecto, além de que I c não ao provincial. sen,ro este delegado da
semelhante suppress,io eausará serias em- I qllelle e executo,' de suas idéas, do seu pro· 
baragos \administl'ação da provincia. O pes- : gramma. 
soai technico indispensavel para o servico I ,Sou amIgo particular do aetual presidente 
de úbras publicas ficará sem cent!'o e selu daprovincin., talvez amigo mais intimo do 
uma dirccção imprescindivcl fóra da ac1mi- que é n maior parte dos actuaes su~tenta
nistl'fi0i'io. dorcR df~ Sllll ,administnlçã.o, e conseguinte-

Pelo pl'ojecto centrali.~n.-sc mai~·-r o servjc,o, ; mente ningucm o nprc{3ia. mais, como homem, 
subordinando-se mais di!'cctamcntc o eC)J~l)o ' do tIne ca; ningucm é mais amigo pcssoal
de engenheiros ao pl'csidúlltc da provincia;: mente ck s. cxc. doquc cu; sou seu collega 
mns nw pal'ece qne uma actmm!stl'ac;ào PC!"_' e amigo -particular ha muitos annos. Mas 
feita collDoa entre o corpo dD enn'l~nhcil'oS ; por ~r,l' amigo particular ue s. exc., não hy
e o presidente !la provincia um~ 'entidade pothequei" minha liberdade de eonsciencia, 
centl'al (lue fiscalisa os agentes secunda rios, nem o meu direito de livre exame de seus 
aperfeiçôa o tr'abalho, dá'unidadc :ís re~olu- actos publicos; por seI' amigo de s. exc. eu 
ções, for111ula projeetos, eleva a idért e como I não devo sustentar n sua fldministração, 
que completa a missão da alta adminis- I clesde q uc és, exc. um delegado do gabinete 
tração. ,Rctual, a quem tenho combatido desde que 

De sorte.que um presidente de Jll'ovin- foi elevado á alta administração do Estado. 
cia, embora não,scja dotado de eonhecimen- Hoje já tenho razões em que me funde para 
tos technicos, tendo um habi! inspcctor! fazer nlg'llmas censuras á sua administração, 
gornl das obr'as publicas, c scndo homem de i c opportumlmente as fal'ei; mas as censuras 
talento e bom sonso, pódc resolver na nu- : que faço á sua administração, não importão 
seneia mesmo dessos conhecimentos, ao paBso I 11m ntaq \1C á sun. pCSSOfl, nem O desconheci
que sem a centrnlisação de uma repartição mento das suas qualidades aliás muito rcspei
especial, o presidente terá, ,,16m da neces,si- , tnveis. Censuro alguns actos de sua admi
dade de unificaI' e inspeccional' o servi co, nistracão, e tenho a mais intima confian0ft de 
ainda uma grn.nde papcllada que irá aug-mên- que esses erros resnltão unicamente de ser 
tar o seu tr'abalho, e o !íttrito immediato e ; s. exc, delegado do aetual gabinete, que exer
constante. com os pl'opl:io~ eng{~nheiI'ofi c i cp: urna prc8ryão inc'Ony~~iente ~ sobre os mi
Com os Interesses partIculnl'es; 'ao passo I filmos negoclOs da ndmlnJstl'a0ao. , 
que tendo um chefe de obms publicas, este! Eu,ataeandoaadministrnç"odosl',dr,Jo~o 
inspeecionará os seus emprcgados, lidará Tbeodoro, ataco a inílnencia pe,:niosa que 
com elIcs e terá esse attl'Íto com os indivi- tem dado aos negocios da prov1Ucia de S, 
duos, at.trito sempre inconveniente ft digni-I Paulo os 81"8. conselheil'o Duarte de Azevedo' 
da'Ie e á mag'cstade da primeirlt aut01'iclaclc j c <lI', J050 Mendes de Almeida. 
da provlllcia, i Os Sito, SCIPIÃO E F, ALVES' - Não 

Voto tambem contr9, o nl't. 6", porque " 'apoiado. ' 
uma delegacão dada no presidente da p\'o- O SIl. I3ENHvrnEs r-Passo adiante, Isto 
vineia, e ell sou lIo.til ás delegacões, não vem a Pl'oposito da confhnca, e pOl'quegosto 
de\ego as minhas attrib~liç?eB,· I de ser ·conheeido tál qual sou, e q~\8 apreciem 

Se a assembléa prOVinCIal entende que a os meus ~,cto" taes quaes clles SRO, 



o art, 7" diz 'que continuarãO a existir os ciantes, slio capitali~tl\S que têm '8UflS fllmi-
eal'gôs de inspectores de estrada~, etc, lias e n1\.o podem sacrificar seus interesses 

Voto tambem contl'a este artigo, porque para se encarregoarem da gestão dos nego
entendo que, se porventura 1", necessidade cios publicos immediatamente; ou são h '
publica reclamada pela pi'Ovincia, é n ex- mens da camada secundnria da sociedade, 
tincção dos inspectores de estradas, Se os, que não têm posiç1ío nem fortuna, e conse
nobres deputados querem sinceramente uma guintemente vé'o especuhl' com os cof:'es da 
separação entre a politica e a administração, província, ser'vindo de graça, maR tirando 
é absolutamente indispensavel acabar-se com indemnisaçil. do descuido, da falta de ge
esta entidade chamada-inspectores de es- i rencia, dn falta de fisc.lisação, etc, ' 
tradas -, julgaria antes m"is conveniente a I Em vista destas observações, compr~hende 
~l!pptessão por esta razão: Desde que o pro- a casa que ell aeci!o o projecto SllbstltUtlVO 
Jeclo estabelece" regm de serem as obl'as n, 73, com restriCçoes, Convenho na neces· 
publicas feitas por arrematação; desde que sidade da reforma da secretaria do go':el\Oo, 
estabelece a existencia de inspectores e che- mas desejava que os meus collegas .eus as
fes de districtos, é clltro que estes empregoa- signatarios a t(lI'nasgem mais ampla estabe
dos nome~dos pelo governo, São, nos dis- lecendo as b'lses da reforma: "qui vem ape· 
trictos, os inspectores natos e natul'aes das nas a limitar,ão - sem allgmento de despeza 
estradas feitas por contrato, Tambem o -que é muito conveniente; mas Cll dese
inspector de estrada, fi par deste agente do Java que o pl'ojecto amplo, que fizesse re
governo, é um verd"d~iro el"mento de an"I'- I forma mais geral, deixando ao presidente 
chia na ad ministração, é uma luta permancn- apenas o trabalho de desenvolver as idéas 
te entre o Íl'spector local e o agente do go- geracs da assembléa pl'ovinci"!. 
verno; fáco de intrigas c de embara00s para 1 São estas as considerações que tinha de 
a adminü;tracão, e o governo na maioria dos i submettel' áconsideracão da casa. 
casos ficará "sem poder decidir, O inspcctor! O su, 1<', ALVES, autol'isado pelos assigna
local dá uma informação, o engenheiro dá: tarios das emendas ns, 2 e 3, r"qlle[' fi reti
olltra, o inspector de obras publicas eon.cor- I rada das mesmas para serem offerecidas em 
da com o engenheiro c ° presidente fica em i occasião opportuua, e a casa concede a reti
um dilemma, ou sacritjcar o chefe da repar- i I'ada, 
ti<)ão que tem uma responsabilidade, 011 dar:, A discussão tlca adiada pela hora, 
preferencia á sua informação pondo á mar p i O SR. U. CINTRA requer, e a casa concede 
gem a do inspector de estrada, mllitas vezes i ul'gellcia para ~."a continuaç"o, 
um homeln de prestIglO a quem o governo; ContInua a" dlSCl1s .. ão, _ 
não quer tirar li forca moral; de sorte quo i 4) sr, IJlhó~ Cinlrll:- SI', presidente, 
não vejo necessidade da existencia de inspec-, como assigonatario e autor do pl'ojecto que 
tores de estradas desde que a provincia seja! ora soffrc discussão, c,)rl'o-mo I) (lever de 
dividida em secções, tendo cada uma um en- i dai' ligeiras explicacões ao distitlcto orador 
genheiI'o em chefe com ajudantes e m~is' IluC me precedeu, o 

auxiliares er~ados pelo projecto, : Tivemos a felicidade, 8[', presidente, de 
Além de não haver necessidade desta dua- I merecer o assentímenco do nobre deputado 

lidade de agentes administrativos para ins-"l' ao mesmo projccto, menos em 'relação aos, 
peceionarem as obras feitas pOl' contrato, h:1o arts, 5', 6· e 7°, Creio, porém, que as razões 
de estes agentesge!'al· conflletos e Bmbarar,os adduzidas pelo nobre deplltado pOI'ft justifi
á marcha da admmlstracão. , carem o voto contrluio que pl'etende dar n 

No caso em que a::; oóras sejão cspecial- estes :l.1'tigOR nã.o são' procedentes, e não me 
mente feitas por administração, temos as demové1'Íio <lo juizo que fOl'mei quando con
camaras municipaes, cOl'porações In,uiV,> na- feccionei este projccto. 
tllraes para exercerem inspeccão sobl'e as, S, exc, disse-nos que não p,'dia voll\], pelo 
o?~as de se~.ls municiplOs, e côm re~p,onsa· i art, 5', pOl:que entende qne a repart.iç~o d~ 
blhdade !BalOr, pO,rque ~m tod > o caso Il uma i obra~ pubilcns presta Importantes serVIços a 
corp~raçao admll1Istratlva repl'esentando a, provlOcla, 
moralidade dos habitantes da localidade, in-: nada mesmo es!,:t hvpothese como vCi'da
teressnda pela pl'Ospel'idade do sell munici- i dcim, sr, presidente, õ nobre deputado devia 
pio, com uma responsabilidade moral e na-! notai' qnc, pelo pl'ojecto, não se extingue a 
tural, porque as camaras municipaes, 58 por- i rcpal'tição, de modo a. ficar o governo da pro .. 
vent.ura forem por lei conveL'ticlas em um; vincia privado deste auxiliat': o projecto dis
auxilio do governo da provincia, tendo um" i põe que o presidente ela pl'ovincia poderá re
responsabilidade legal e mOI'al, além d> in- i formal' a secretaria do governo, levando para 
teresse pelo pl'ogresso do Seu rnunicipio, hão I ali o pessoal da rcpal'ticã I que se supprLme. 
de melhor inspeccionar as estradas do ljue: v, exc, sabe, SI', presfdente, que na secI'e
os actuaes inspectores. Accresce que os ins-1 taria do governo j,'" existe uma sccç~o, 'com a 
pectores de estl'adas servem gl'atuitamente: ! dcsignacão dc 1', que 6 encarregada da 
de duas um,,_: on elles sã~ homens :lue tôm i maio,r p';II'te dos t,raball:os relativos" 'O,bl'''8 
suas occupaçoes, são pl'Opl'letarlOs, SaO nego-, publicas; e que tem ate .se dado confhctos 
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entre esta seccão e a repal,ticão de obras o que não se dá em relação ás Cl\ml\rllS II)U
publicas, Or,t; .pelo projecto; autorisado, nicipaes que reunem-se com difficuldade, 
como é, o governo a reformar a secretaria, Quanto ao art. 6", disse-nos o nobre de
clle poderá fazel-o de modo a tCI' uma sec- putado que não póde tambem por elle votar, 
,ao completa e que mais regularment.c sa-' porque é contrario ao system<t de delega
tj~faca c8te ramo do servieo, que hoje, a- ções, c que este· artigo antorisa O pl'esi
meu"" ver, resente-se de m"uita irrcgulari-- dente -da provincia a reformar a secretaria 
dado. sem detel'minar as bases, ou circumscrever 

V, exc, c a casa hão de saber que, com a as raias dentro das quaes deva o mesmo 
existeúcia desta secção na secretaria, se- gyrar. 
pamdamente da rcpartição dc obras publi- A este argumento direi que o projecto 
eas, muitas vezes, procurnndo-se uns papeis "ttendeu perfeitamente o estado financeiro 
tendentes a materia de obras publicas, ora. da pl'ovincia, não augmentando as despezas 
são c~cont.rado8 naquella secção, ora na i que ora se fazem, quer com a secretaria, quer 
repartIção que se quel' remover. ! com a I'epartição que se remove, 

O. SIl, VALT.ADÃO : - E' verdade. ; Disse ainda o nobre deputado, que enten-
O Sl'. U. CINTIlA: - Convém, l'}rtanéo, dia que a assembléa devia formular bases 

acabar com este estado de cousas. , sob as quaes fizess..e o g'ovcl'llo est.a refOl'ma, 
O SIl. BENEVIDES dá u", aparte. : e que não se devia dar-lhe um poder discri-
O suo U, CINTHA: - Bem, mas o projecto i cionado, como ~e faz pelo projecto. Entendo 

não pl'olllbe que ti secção cread" na scere-I que o nobl'e deputado nao tem razão. 
tal'Í:t elo governo seja dil'igida pc" um on- i v. exc. sabe que a reforma de uma repar
genhcil'o, de modo que, se o governo jul- i tição depende de conhecimentos peculiares, 
gal'- conveniente ao serviço, nomeará para I conhecimentos que não tem a assernbléa, 
chefe daquella secção um engenheiro. Nest.e ! pOl'que demandão de estudos especiaes e que 
ponto, portanto, mc parece que não proce-I só podem ser feitos pelo presidente que se 
dem O" argumentos do nobre deputado. I acha á testa da administração, E demais, 

Tambem não posso concordar com o no- I feita a refol'ma pelo governo, t.C1'á eIle de dar 
bl'e deputado quando impugna a (~sposição I' conta do seu acto·na s:ssao seguinte dos'tra
do aI't. 7', que manda qne SUbSIstaO os car- balhos desta assemblea; entao eIl:t o appro
gos dc inspcetores de estradas, Voi'ém com I vará se julgai-o vantajoso, ou deixará de 
attribnicao reBtricta de darem ao governo I fazel-o, no caso contrario. 
informações, isto é, como mel'os informant.es. I Creio haver respondido os argumentos ad-

Disse o nobre depntado que esta disposi- . duzidcs pelo nobl'e deputado relativamente 
cão pôde gerar ·conflictos entre estes in.-! aos arts. 5",6" e7" do projecto em discussão. 
pectores e os engenheiros de districtos; e i Aproveitando-me da palavra, peço licença 
que, em taes casos, melhor se6a appellar a v, exc, e li casa para uma pequcna expli-. . -para as camal'as mUnIC1paes. caça0. 

Mas, pel'gunto eu: pOI'vent.ur" não se po- i O nobre deputado que ultima11.1ente faIlou, 
clcl'ão dar com as camaras municiDucS esses fez da tribuna uma allusão a membros desta 
conflictos que SUp]1Õe o nobl'() derlUtado s~ i ?asa, allusão que, feita vagamente, póde ser 
podem da\' com os Il1spectores de estradas? 11Ilterpretada de um modo desairoso pam este 

O SR. BENEVIDES: - !l' uma corporação I ou para aquelle dos deputados desta assem
que consta do melhorpe8soal da localidade, I bléa, Eu estou bem certo que s, exc, não se 

O s~. U, CINTRA: - Pois bem; é nma cor-I dirigiu á minha pessoa .. , 
poragao composta do melhor pessoal; mas, I O SR. BENEVIDES :-Certamente. 
o presidente da pl'ovincia podel'á nomeai' I . O SR. CINTRA :-" . c meómo quer me pare-
tambem para inspcctor um individuo dos I cer que nflo se dirigiu a mcmbro algum desta 
melhores da localidade. I cas", .. 

Demais, o inspector de districto não tem O SR, BENEVIDES dá um apart.e. 
outro fim senão o de infol'mar quaes as O SR, SCiPIÃO :-Apoiado, nenhum de n6s 
obras de necessidade pelas quues reclama o aceitaria. , 
sell districto, O SR. ClNTRA o-S. exc., dotado como li de 

O SR, p, EGYDIO: - Tem nma ncção muito sentimentos tiio nobl'es, era incapaz de'offen-
limitada, I der a seus collegas; mas C0ll10 das suas pa-

O SR. U. CIl,TRA: -Limitão-se unicamente lavras podia inferÍI'-se uma insinuaçiio des
a pl'est"r infOl'mações, não tem de dirig'il' . airosa, e o scu discurso foi ouvido POI' diver
obras, nem de apl'ecial-as; c, se isto pódc i 80S circumstHntes; eu era obrigado a vir, 
dar em resultado confiicto:i C0111 os CllgC- desde logo, dizer que não ~cncher'guei em 

dar em relnçnoa.s camal'as murnclpae3. neste momento occupa aattcnçao da C1sa. 
O SIl, SCIPIÃO : - Considere-se aind:t:t dif- I O nobre deputado é muito considerado 

Hculd)lde de reunir-~ a camara para prcs- i nesta capital e na provincia toda; os seus 
tar tacs infol'mações, . discursos attestão qual o seu procedimento 

O SIlo U. CINTHA: - B' verdade, os inspcc- nesta casa; s, exc. o sr, presidente da pro
tores de districtospodern informar sempre; vincia conhecc-o muito de perto; estou certo 
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de que s, exc, dispensaria interpretes; e que ção e educação publica é ~ questão do SE 
aquelles que prezão ao nobre deputado, e cuia; observemos o quc se passa na Europ~ 
que prezão a sua propria dignidade, por I obsorvemos o 'lHe se passa na America, ol 
modo nenhum podel"ião servir de int""pl'ctos, I sorvemos o que se passa em outros "onti 
:Apoiado8,) I nentes, e \"Bromos que hojc é considerado, n 

Eu. como tenho a felicidade de re:':llcÍtar o [)hi'a~c de Hln eset'iptol' imuortante ameri . , . 
actual administrador dà provincia, como cano, o verdadeiro cstaclista aqucUe qllC nã 
amigo, entendi do meu dever dar esta cxpli- s(Í se rlüitingue flfl diplomacia, que não s· 
cação; porque, em alguns espiritos poderia se distingue no parlamento, não só se dis 
pairar a idéa de que @u subo as escadas - de ting'ue pm todos os ramos sociaes, comi 
palacia com qualquer outro fIm que não o mostra ornais activo e vivo interesse, pe!: 
de tratar dc negocias de ordem puhlica, ou palavra e peloR fictos, em favor do maxim< 
pelas relações de amizadc ',. desenvolvimento da instruççiío e e.ducaçã' 

O sn, BF.:<EVIDES ,: - Nmgucm cou testa, populal'. . 
isso, Provar e demonstrar os lllultiplos beneficio, 

O SIt. CIN'!'RA :-Bem', e creia o nobre Lie· da educação e instrueção, sel'la qucrer pro· 
putado. que se o seu discurso não tivesse de var e demonstraI' a evidencia, e a evidencia 
ser impresso e de ser lido pOl' ahi além, eu sr. presidente, não prova-se, não dcmons. 
não o responderia, não pórqne não lhe vote I·tra-se, lllostm-se, 
summo respeito; mas porquc tinha eertcza A instrucção () educação publica eOncor
da sua intenção. Entretanto, como algucffil'cm 1Hl!} só para, a prosperidade intcllectuai 
poderia,suppôr que o nohl'c cleputado "" cliri- I do Estado? como. llanL o dcscnvolvimentc 
gm a mIm. . . _. 1 1ll00'al, ~, amdit mau" para o dcsr,nvolvJmcpt-c 

O SIl. BENEVIDES ;-Nao fOI ao nQhre dc-! economlCO. 
putado, . Como desconhecer 08 beneficios da instruc· 

O SIL SeI PIÃO :-E' bom declarar a quem! çfio economicamente i'allando?! Porventura, 
foi. i Sl', prcsidente, não é a intmcção que aug-

O SH, BENEVIDES :-Não tenho obrigação; I' menta a [ol'ça pI'oductiva do trabalho? Não 
creio que devo scr acreditado: não me referi é a instruc(,ão que dota a mdustria com as 
ao SI', clr, Cintra, mas nã? tenho ohriga<;üo!1 dift'crentes machinas" c I'az o trabalho S~l' 
de declarar a quem me dll'1gl, c~l!,pl'lClo maIs pelas for,!as da natureza dl-

O SR, CINTHA :-", visto como combatIa Inglclas pelo cspil'ito humano que pelas forças 
um projecto de Que sou autor, e~mcsmo pelas museulal'cs?! Nfi.o é a instruccão que des
relações quc ha êntre mim e o presidente da I envolve o genio industrial, quo·' produz seus 
província" vejo-me ohrigado a faz('i' estas maravilhosos inventos? Porventura não é a 
cxplicaeões. : intruceào que pódc elevar ao maiol' gt'áo de 

Fallando conl pureza de homclll de b~m,! prosperidade unl paiz na [industl'ja, sobre
digo: tenho certeza de que s. exe. nfío me i tudo na agricultura '! 
quiz oirender ; mas, repito: se v1in responder· Não podemos, portan to, desconhecer tantos 
este asse' to, foi pol''lue vulgarisando-se pela bcnclicios, mesmo economicos, que póde pro
imprellsa as suas palavras, alguem poderia! dUZI!' a diffusão da instrucção em seu maior 
enchergal' nellas uma offcnsa ; e eu náo que- desenvolvimento; seria negar a Bciencia, qno, 
reria que isto assim passasse, porque, acima no dizer (10 Bacoll, é um podor. . 
dos meus principias politicos; acima da, O SIl, BE:<EVIDES :-Sem duvida, 
dedicação que tcnho pelos meus amigos, i O SR, F, ALVES o-Vou citar-vos um facto, 
está a minha dignidade, está a minha indc- scnhores, observado pOI' um escriptol' muito 
pendencia, principios quc não posso eoder a distincto, pOi'quanto os homens dc estado 
ninguem; mesmo porque a rninlm posição I' jámaís devem pair'ar no terreno das theorias· 
social, seguindo uma profissão independcn- puras e idealismo de principios; mas devem 
te, dá-me o direito de o seI'. ! eonheccl' 03 factos sociacs que põem em mo-

Não havend~ rnais_ qU,em pe~,:a a palavra, I vimento, em vida os prine~pios e doutrinas, 
encerra-se a discussao, e approvado o PrO- I O SR, BE:<EVIDES :-APOIl1'lO, 
jecto, menos o art, 6', que nca prGjndicnd'J I O SIlo F, ALVES: ~ Assim, eSSe notavel 
,pel~ emenda u, 1, que é approvada, ! ~sc,;ipt?;.,citou (l seguinte facto em rclação 

E approvada tambem a dc n. 4. ,a L8CO".I," . 
. O SR. BENEVIDES declara que votnH con-I A Escossia, sr. presidente, ora considera~ 
tra o art, 5' e a emenda n, 1, I da no secnlo XVII, na phrasc do distincto 

2' PARTE' DA ORDEM DO DIA i escri[~tol' Mac~ulay, eomo os vcrdadcirosEs-
_ i qUllnaos da huropa, pela natureza de seu 

INS'l'RUCg_\O PuBLICA I solo gi'anitico c pobre, .clima fdo c humído, 
. Continúa. n 2.1 discussão do pl'ojcctu n. 7~, i em qne Oti frutos mal f-mzonavão, Rendo n. 
que refol'rna a iustruc9ão publica da ]lrovin- 'I· tlvda O principal !:ercal e principal alime~'1to 
ela, e estn.beleec o enSIno Obl'lga.tOl'lO. ,de f-iCll povo selvagem e supel'stlC1080. Cem 

., sr. ~i'e!·r~~~·a A.av;i~~: - Sc._ pre},i-! ~Ilnos depois tudo se muda; sobre CBS~ s?lo 
dente, a lnsÜ'uccao e edueacao publica e o : Ingrato, tccli.ndndo pelo trabalho o ffims lll
grande üever de -'todos 08 paIzcs; a instruc- i tclligentc, torna-se a "Escossia llIna nação 
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moral, pl'ospera, religiosa, tolerante, esclare- i cloquentes e bem escl'iptas que não posso dei
cida, e sup_el'i01" aos inglczos quc outI-'ora os 1'''''1' de ~"Iêr todo; vos entregarei amanhã 
despreznvao, ignalando-os em commel'CIO e I quando 101' leva.r vossas camlsar,. 
industri2 e excedendo-os na agrícnltui'}l. ! Híppcal1~ na sua obra-Instrncção publica 

Vêde o eft'eito grandioso e fecundo .la I-tmduzida já em nosso paiz, conta que nas 
instl'llcçftO; fi, sua appliCRção:10 ramo da ngl'i- rUrtR de I\" C\V- Y ork, appl'oxirnanQo-se de uma 
cü.1till'a frzcom q,lle desse clima frio C infcl'-l velha com nnl liv!'o na. mão, viu que lja as 
til, dessas terras sem uberdade, a Escossia I poesias do poeta populaL' americano Long-
ehcga.sse ~o ponto de tirar as mais abul!- i fello:v. . . • ...... .... ·i1 
dantes o rlCas messes, chegando a ser mm:::; i Vc, pOlS, a casa, que nos Estados-Unldos 
considel'ada na ngricnltul'<1 á. propl'ia Ingla-! não se p,'OClU'ft educar .só o homem, é tam ... 
terra, que só a m:cedc em industria c com~, i bem a mulher, porq-ue hí se considera a mu
mercio. : Ihm' como a base da familiR, como funda·· 

Nós, um pai, agl'icultol', devemos CUl'n\' j mento verdadeiro da sociedaqe, c que por 
não "só da instnlcçao primaria, como base da i conseguinte dC\TC tor a mesma educaç~o que 
instruccão mais desenvolvida, e fundamento i o homem. 
da instrucção applieada 'lOS differentes ramos! O SIl. 13E~EVll{ES :-Apoiado. 
da vida social, como principalmente procll- J O SR. F .. ALVES :-E esse eseriptor que 
rarmos desenvolvei-a quanto ao ramo agri-l11ota esse facto social do grande desenvolvi-
cola, c nlesmo ao ramo industrial. : mentodaeducaçãodo sexo femininonaAme-

O S1I, BENEvlDEs:-Apoiado. .: rica do Norte, diz que a. raúíoda mulher 110S 
O SIt. F. ALVEs:-Pareec que os nossos i'outros paizes tOl' uma, educação que a torna 

govcl'no8 vão comecando a l'CeOnllCccl' essa i pcdnnte nfio épelacducqeão que recebe: mas 
grandenrccssidade, dO estabelecimento de es- i ó porque nos paizes on'de a mulher não re
colas :igricolns; sei que foi incumbida a COlJl- ! ccbc cdl1caç}lo, a que fL tem fórma uma ex
missão que ~Cln de assisti!' ú e:tposigão uni- i cepgão, P- essa exC'cp0ão a totna vaidosa, 
versal em Vlenna, de faze;' o estudo neccs- i fal-a ostentou- conhedmentos de tal ordem, 
sario ao desenvolvimento da instl'Ueçiio quan-j de tal fórma que são consideradas como pe
to ao estabeleeimento de escolas agl'icoIas: (j,mtes. Porém se n educação da mulher feil' 
na Europa; e a provincia doWo acaba de i g~nerali"ltda c0r.n0 no.s Estndos-Unid?s, e!la 
fllndar uma. c~cola nOl'mal ag'l'lcola, i nao ,·eT)l·e.~entara essepupel, nem sera aSSIm, 
- Assirn 1 Fir. pl'cRidentc, querer demonstrui' !·qualifi(;ftdn.-. 
os bcncfidos da instrucç:,ão, repito, é querer: Eu, p~is, uesejo que o meu paizeaminlle, 
demon stl'nr u rn axioma. ~ qU.f~ o nOR~O governo acompanhe os da Enrop:l 

Eu dC8ejo que meu paiz cmninlw, apüZHI' ; e lla. Amül'ica no maximo empenho do dcs
da difí'enmça de f'órma do governo, ti" dif!'c- ! envolvimento e educaqão nacional, porque 
l'~nça dON principias politicos quç nos sepn- i a cducu~:ã,o nacional desenvolve o Estado 
l'art:o, em igual e~teil'a trilhnda pela g'ranue i rião s6 intelleetllaI o rnoraI, como economicU'
naçao dos ,Est.ados-Unidos; desejo que nfi.o l'lTICnte fallando; não podcmoR llcgar que n 
~ó o Est.ado, como a })l'ovincia, corno ~lS eóm- sciencia ó o grande podeI' da. riqueza. ' 
rnunns, COlIJO 08 proprios cidadã08~ eoncor-: . O SR. BR:\EVlf.>ES :-\tó é um capital, im-
rendo com seu contingento, busquem o de."-: _material. -
-e~volvimento lllaximo c1fLcdncn~:ao e instrnc- i O SR.. F. ALVES :-E' um capital immate-
çao publica. : rial pl'oduet.ivo c repl'oduct.ivo, 
t"S~·'J)i.'n~.;idf:nte, ° (~e~cllvolv~rn.nnto ,da ins-!" Por.ü~nto, 81'. prcsident~~, eon~lecidos _OH 
,UCçao publica nos Estados-UnIdos" de tal I bencilclOs que podem provlt' da lllstrueça.o, 
ord~m,quc se comprova e se dcmoH~tnl CO.!ll I cu nao ~ne demorarel maI.S na ~emopstraçao 
as segumtcs aneedotas, que mostra0 quao do que e uma verdade aXJOmahca. dt:ama,," .está a instrucção publicrt pelas A instrueçiíoé um fnteresse, não só privado, 
c a~ses soemes. .. . I como t"mbem publico. , 

Um est.udante da 1111lversldade de Hu- i O SR. B''''EVIDES :-Ate certo ponto. 
var~en, por oecasião de fé !'ias , indo para sua' O SR, F. ALVF-S :-Mostrarei que da parte 
(ldea, procurou na bihliothcca comOler'cial do Estado ha todo o direito de intervenção 

l,;,nOS h.stados-Unidos todas as eommnnas têm i no ensino .. , , 
~ma ~,bliothe":a), a im P?"hnle .obra -- Hi,;to- : O SIt. BENEVIDES :-Circumstanciitl e tem
lo <la lcvolucao dos Palzes-·Balxos de Motley ~ pOl'<ll'lamentc. 
~e .. a l'8spo~fa que teve foi esta,: eHsa ohi';t i 9 .~~~ . .F" ALVlpS :-., • _mórm~))te",quRndo 
dsta sendo ll,da pOl' vossa htvadell'ft. O estn- in. Jlllcnlt.lv.:t partlcular ]~ao se ]17amfm~ta. no 
dantc r:~or:uru. essa, mulher, que, p~sto qne i dc~envo~\'imcnto do ensHlO; .m?l'~(mt.e nos 
f: e c1as~c" lnl1ma, corntudo buscava lllu~tra.l' I p:nzes ];;n\~I'ante:), pOl'rplC lntcllzment,e ,a 
de~ e~P!nto, e de,,'cmo:3 ~oh~l' que ~lOS I~sta~! Ig·nOl'ancl.~ c :;.empl'c C':,ap1'lchmm c tntnSm18SI
nOS-Unldns o }il'ofessol'auo D CXC1'Cldo qtmSI 'I' vel de P:1l·'3 a nlho8. J:llnesto 'logado e mnle
t a sua l1):1iol' .parte pelo sexo fem[riino; CH- fiea hcralh~fL! 
eendendo-se o estudan_te com OI lavadeira, O., esel'íptores que opinão cout:'" a ;,~ter-

J
. ~ta l~e respondou: nao vos posso cntregar venção dlreeta do Estado no ensino, dIzem 
a o hvro porque as paginas delle são tão que o Estado, não tendo doutrinas, ng.Q 
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tendo idéas, n!io tendo religiiLO, não pórle in- 'o o poder p.trio nn Stl ~, .eçl\o Bllpp.rior e 
tervir no de!'envolvimento do en!=;ino. Mn~ natllrnJ, nã.'l ~p. e Oj 'ontra uma le i cor:.verteo 
diz o eminente escriptor, o sr. F.milio Ln- i'o ej:;Rt> dever r.ll~ural i~ CD 11m devp.r po~itivo 
velpy e, na su a obra i m mortal- I nstrucção do ' õo ~l fi ro. 1 fio E xp:,!~ !o' f:'J q u!' fi : v :, I ~ Ú r t' In 10 0-
povo-dignnuc !":el' lida : « Como negar ao \' i ml'ntoiJ IrH,giH t r!!.t.lIrá. ob\"l g'~ndo -fl n u~nr 
E~tano doutrinas?'? Como neg-al' que tenhfl I i~SS!l faculdlldc,qll n iria cau~al' tfli)to~ trS'ln ~ 
id/>a~?t Como TIrgnl' que 1:p,nha ou deva ter 'orno", · socLle.", eo !.n o a priv(l~ão d ~) P:1tl'jv 
religião? POl'ventura o E,t.ado não p"omulgn poder, . . 
urna constituição definindo p ri l,cipios poli- O SR, BENEVIDES :- n .. text"s . O pai ,le
tico~ · e de garantia. individual? Porventura vc d)\.!' f<lnc~r.ã 1 a ~B\l!; filhos St-'W1ndo 811 ~ ~ S 
O Estado não p"omlllgn um codigo penal, '1"·.Ii .. !a'·)e.,, c"noliçóe'.. , 

/ nprecinndo o merit.o e d,p.mel'Í.to. das ~cçõeF;? O S1\. F. ALVI': ~ :-~I', pre!-\irlent.Il, ('0010 
Niío promulga um codlgo cIvil legisland o ",.gislradC!, faz end o pal'to de. t :\ a B SCtD

"obre propriedade, sobre a hemnça, as obri- IJlé".,. 
gaçôes, duraç~o dos direitos;, p"escripçfio; O SR, BENEVTOES:-Nflo 11. lei ""prc.". 
leg-islando, ernfim, sobre a famlhn.? 1 » I'li7endo q ue p(~rde' á o patrío porler. E !l disf'e 

Vêm, portanto~os nobres de putados, que o qlle er" "pini"" do pro.xi;tas, e citei 
Estado tem idéas, tem doutrinas" princi- Arnue., 
pios; e . quando os poderes , collectivamente O SR, F, ALVE; : -O nobre d.'vutado, su,· 
representados, promulgão a~ leis , estas eon · tno.lando qn ;~ a rn :\g i ~ trflt\Jr;l deviH interVir 
tê!')) principios do Es tado, porque este n ão (: I doe:ci o que not?:s~ l} o !\l.HJ ~() e s cand,:lo~o de 
mais do que ::l.collectívidad~, não é mais do am pl\l df.'iX'lr d~ In:'\ndnr [leu filh il ú.f;' S ~ 
que fi universalidade, vi sto que ó quem V CI'- c(l ln ;.eu; l"ozen ,in p ar te da rrH~~i~tr:\ttlf~j, 
dadeiramente faz as leis desde que ella R deVia tom"ra pal.vr,,: prinripdm,nte ~"ra 
devem passar pelo voto da maioria, dos ci- I rno~:r~r que, f'.t) nAo t:-nhoposto r.m prntica 
dadãos. . . . . (~ FiRH. obrigatoriedad e de { ~ n!o'jno, que o n(JbJ'[: 

Vejamos se, d"monst,'ada esta thcse, de o doputado consirl e", l e~, lrnent" exi , tnnte,"
Estado dever intervi,' no ens ino publico, par H \ porque reconh eç" quê dia "fIO ",tá "xpre.· 
maximo desenvolvimento da Instrueção, pOI'- ;;;.nmente declnr.ftda na IHi t)o~Hivn. . . 
que, nlém de seresta do inte resse do cidad,\o, ! Irei demonstrar qll" n" Icgislnção p02itlvJ\ 
dos cllefes de fumilia, tambem o é do J<:sta- \ nHn hn um" loi rXnl'r.8~" ' ., 
do; vr.,jamos, se o Estado deve dccl'eta:' o O ~n. BRNEvmE~ :-:-~àa ha llm~ l(.'i ex
enRino obrigatorio, e se n a nossa legislação pre~i'a q1)~ decrete a p!'iV)H;;::)O do pl-llrl0 po
civil temos urna leI que imponha ao pai de rt e, r por falta de in.trur(,ào d.1da "0" filho,; 
fnmHia o devc~ de dar cdncfl~ . .ão aseu~ti!hos, mfl~ bn Jeí~ expre!õi~A.!-"l dando RO pai obr· jgA.' 
não como um dever natur fl l, mns como um ci\o d~,in~trl1il' 1-10" filhn~ Flf'gnrldol'll:.aS <lua· 

. dever po~ itivo) ou obl'ignçno p.;<igivel,quc p1'O- iiôn C) f>s e cond içóeR; e 1n. pi'n xist(1 !-l (! :,e ~U9' 
duza fI('ção e sentença .indiciaria. te 'l t i\o a opiniãu, . 

Senhores, disse o nob"e deputndo pelo O Slt . F. ALVEq :··-8r. preoirlente. vou de· 
l° distl"Ícto, vós quel"eis decretaI" Ullla lei qUI" mons trar que não h. texto_,'" lei p OF ill VU 

já está no regimento, que expõe OR devCl'es t"jue conSl1grern este de~er naturfl! e mo
de nossa magistratul'" OI'phHnologica; que· ral ... 
reis intel'vir nas attribuições . justas, nfi O SR, BF.N!WIDIlS :-Niío lia. 
accão l'eRpfútflvel do pode i' jlldicmrio, na O ~R. F. ALVE~ :- .. d!) pai dAr rclorl1ção 
acçRo J2'nrflntida desse grnnde e bcncfico BO " ftlhr)~. n iHH l) n~t, r :)nd() if.1.t.o. P, ~:(I, ado l'~ ta 
poder pe!:t div isão do poder p·llblico, 11 minh !lopi nifw, \\11 r" (~ ( )il h f' fr : ;) r:;: r. e!'~id~l rlo 

Concordo com o nobre d eputnun quando I do poder legisll\tivo ger:1l · couvurtol" C 41. 1 o df
sllRtent.a. que, decreta.ndo-se o ensinu ob,.j- v~r 11 ~!tur",1 P.IU UOI I;e var f)!),:j:.i \·o , dando 
f!'atol'Ío. pela _.:l.ssc mbléa. pl'oyj~ci.nl, ella v~1i m PR mo IUa'A.r á nrjv < ~ <};·!,:. dI) j :}l trio P O;f'H'.'1 
atRcar a acçao do poder .lUc1J ClHl'lO, lIHU:i nao 1 O ~n. BENEVIDr!:S :-u p<1dGr g r: riJ] PÓliO. 

POS~? acompanhai' o no1>l'o d eputad? qlland~ I O F:TI. F. ALVES :-R' jq .. j·wv'nt.) o quo ,l. !;~ 
con~J?eracorn_o uu: deve!' cstnbelecldo·na lei tou r:lizp.ndo: qlle p:c;Io;;.a lei dt;VC " t·.r f t'ita pelo 
pORlhvR, e naa, :lrnpl~smc~_t.c natu!'nl, ,de porler gerHI e di!) peln pndt~r p:,()vinr.ik :'. 
modo a dar,lllg"_"' a urna !lC,àO na 'lnal pode O.,\. Bm' EvIDES :--11". nünea -.úlo po ·· 
provir a prlvaçao dopatno podeI', I.ler rovincinl. t 

Sr. prt:sldenlo , n:w pOd~tlw s JlP.g :H It prn- P 
prlll naturr.zn ~ () amor palernnl: uã') POd B- O SR. F. i\r.. Vg.:; :-N,~nr~. , 
mns ~u!óltent~r fl (lpiniao pBradoxt\1 dfi·qua () ' O SR . R, i\Lvl;<:s:-Nao P. pC HldlJ. 

pai de fltr;nllia, por dever dfl natUff'z't, não ! O S"R. F . . ALVES :-Sr .. prnsidenfc, QUO a 
df':vA. dar In~trllccão n Meus filhos, nfio deVi! ! edllcacÁo no iilh o é 1110 dEver nnt.und n§o 

• • • • 

a!JmeutRI:-os moralmentn; mas obRervarei bit qllH"tão, e todtl!.' o;.:; el'('rtptores de direltu 
AO~ nobret-) df'ptltadosE' á cssa, que nn n()~~;1 nBtural como }l prnpri:-t naturezfl., D8. Flll
legh .. hlçào civd e!'se deve r n:ltul"al Tflc<Jnhe bllm6 H~CUr) do aru o r patrroo. R~~im o "ffir
cido .pelo C1ireito nnturaJ, rf'coobecido pela Ulão; e r.ÓR cl ('v"molól l.Ib~erv8r que Wf'FrnO 
propna natureza, sobre a qual fund.~en.a. nos codig03 civis 11a mui,tn8 veze. a cOnsa-

• 
, 
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grnçlio no devereA n.ttlr"e~ .em que dê lu- temos o eodigo p~nBI que pune o castigo 
gar fi df.itos civis. . immoderado. 

Vejalllos. porém, 80 além de ,hv<:r na Estas causas da privsç1io do p"trio'poder 
tlll'HJ.aeha-i'rl con:;;,'n~~rSldo () preeoito no pOli Ilchilo-sc expo~tas ~1Il lei, a qna), 08 com",:' 
"er civilmente ubrigado a mandar I) filho li ment1ldOrC8 e doutores praxista •• como Arou· 
e.cola. Estudemos a questão no te"eno da ca e Coelho ,Ia Rocho, duo interpretRçào ex· 
j,gi-Iaçíio p08itivI\. tensiv., considerando-as como simplean:en-

O jU:1- ce orphüos tem seu regimento. te (·xernpliflcativall. 
A Ord. L. l' Tlt. 88 § 15 eBtnbele,"o clima Eu, c pplicando ainrla o mesmo principio. 
um preceito p"a O" tutures curar da rdu- digo que Il privaçã') do p.trio poder é uma 
cação dos menore" s,'gundo "u'" qu.lidll- peoa. e em mataria penal toda 11 iDter-
d\~:-. e condições, e daqui eu tiro ocorollariú! pretnção... ' 
de quo fi Ord. estabelece ('.ürno um ckvcr ! O SR. BENEVJDES:-E' restrictiva. , 
do' tutor.,; a educaroo não HJ ~hy,ic. como i O SR. F. ALVES :-5ern duvida, nunca de
iO!pllectllal do:~' 8(~U,:o; tutelados, l', segundo i vemos 6mpliar a pena a c"sos ane)ogos e 
~ Ord., eu, como juiz de orph:io~. tomando argumentar com ca80~ semelbantf's. 
contn~ 11 tutor qlH:~ não CUl"e da educação Portanto, F8 a Ipi é penal, e s6 se refere 
dOA seu~ tutldado~. remo\'erci i) tutela. fJ.OR tutores. n6s Dão podemos amplial.n 

])ir fie·h"o O" nobres deputado •• "li .• lei para ,er applicada tambem á privação do 
,impõe _eFi:3e deye.r aos tllto-I'e~~ com rna1.o~ili I patrio poder. 
de razao devera Impor nO\"l p~ll~ d~ f;HJlIlJn. I O SR. M. FURTADO dá. um aparte. 

U SR. B~NEVIDES :-Purquc o tntor fl o ! O RU. F. ALVES :-Façn-,se a lei. Eu estou 
substituto 'lO pai. i mORtran.lo que DR legislação positiva "fio ha 

O SR. F. ALVES :-Eu não entendo 1tS:.!!ÍUl, : lei eXpreRl'IH. Vou 8lU:litantar ~ minha opinião, 
primeiramente porque a prlvacão ,h tute I de quo a lei devo "pr feita pelo poder geral; 
la é urna pena; em-segundo lu"gar. porque I que~ além de 'multll H penu. de prisão, Da 
,.,'a pena nflo é Identic. li da priv.ção du qual deve ser convertida a multa. deve-se 
putrio porie,.. ainda applicar a privaçllo do patrio poder 

O 81\. BE1<EVIDES:-O p.:ctrio p'lderé um Co'no extrernamedida D.cessaria. 
direito 'MI" importante. O.SR. M. FURTADO :·-O_juizes de orphiío8 

q SR. F. ALVEs:-Portanto, nÓi nã') po·· não cumprem fiuas obrigaçõt.H:j. 8enão .. -. 
de~o9 interpret.r extensivamente a 1"i, O SR. F. ALVES :-Eu 5011 juiz de orphfto., 
uSAda,quo dia é re~trictivH C penal. e julgo que no estado 8etusl das cousas, B6 

Não ~e jJóde eRtender a lei civil ao patrio o juiz, firmado em a1gumas opiniõt'B de pr9., 
poder,porqueéprincipio de,direito criminal, xistn!'l, fosse f'l::8cutBr eRf'R lei "contra opsi 
que, quandu se trata de m::.teri:t penal. fltes~ por fa·ltn ueedncaçi\O ao filho. isto seria uma 
mo ClviJ, oe maturi~ odio"'a. devemo3 enten· desordem ~()ci:-d: e tant.o f'cjulga caso O'Jnis~ 
der a lei de medo re8~rictiv:l, e não DfIlplia. 80 qllll se proJectn legislnr a respeito. Eu 
tivo. . me recordo do quo, quando um juiz do or-

Acel'es",,, ainn., coruo nisse. que ti uma phãoJ põz em pratica esoa lei, houve UlJ)a 
pona dill'erellte: náo .e póde estender n pe .. repr.'cntqção ao g'overno, a qual foi .ffecta 
na da privaçãn da tuteh ao pai que !lã" é ao conselho de Estado, e e.to opinou qlle. 
t~tor; por umn imagem, por urna ti:~ur:\, omb I'tI. n edllc3Qã.o fosse um uever naturfl,!. 
nó" dizemos que o IHd é tutor nato; ma!' nàr) não havia lei eXpre8Sft. pORitiva "que deter 
() é, porque o p?.i, 1I1érn dos devcieH que n mmnsse a privaçilo do piltrio poder, pelafal .. 
lei Impõe. tCHl 0,01 deveres impu ... tos e Rupe- ta do cumprimento (18588 dever, porque j~to 
riorcA pll!;1 nnIU1"t'Za, qu'o devem flef rtlspei· tt-azia ccnsequencíaa grllve~, consequenciR~ 
tado:i polI) jpgl!"lH.d()!"; porq'lfl a lei nflo pl'e- de tal ordem, que é at6 um argn~ento ca ... 
H1IDe que o pai deixt3 de rr:nndar [leu filho pÍ{.~l contra o' ensino obriglltono; pqrql1e 
á p.~co)n. aRte vai pÔr as familias em BgitAÇ~O. em re-

O Sll. M. FURTADO :-Se o pai fór um das- voluçP.o. embo"a reconheço que é um" revo
vairado (1'1" 11::1" cuide do filho. o nobl'o de· luçiio nRO completornente phy.ica, ma_uma 
putado, corno juiz de orpliüos, não dá tutor' revoJuçAo beneficll e mora!. 
a .' .• 0 1I1('1101"! OSR. M. FURTADO :-Q'ler dizer que a lei 

O SR. F. ALVEs:--D,)l], pnrqllf! 11 l~i di,"_1 nHfl é efficnz: . 
pô,'" rc.pe.ito. A Ord. Liv. l' Til. 88§ 6' é! O Sll. F. ALVES:-AssÍ'11, estabelecendo 
expreSNa 1\ respeito. mnndRndod.ar tutor aos 1 qu~ n~o lia lei positiva, eu vou dar as razOes 
filho. de pais que .,,11'1'00 Blien"ç50 mental pelas OU30' 80U levado ~ de.ejsr que' se 
üU enft'rrnidades g-ravw~. façf\ I11Dfl IpI goraI e não provlUcial sobre o 

Ternos di~poslçOe8 q'Jf) IDarcão os caso'Ól eOfo:ino oor:gatorio. . 
da privllçíio (lo p"trlO poder. "ia ta:ntiv"". O illu,dro .enhor deputado pelo l' dl.
A~~)rn fi morte, que extingue indo, exUngn8 tricto. rBsideote fH~stfl (':llpital. adi.antou um 
o pf\tr~o poder; o en~amento, e emancipação dos· urgnmentoEl que eu trazia pt\ra de-
pel,," morto. do dll'eito; monAtrar n Inconstitucionalidade do oo_ino . 

O SR. BENEVIDES :-SevieiB8, torpezas. obrigatorio decretado pela 118Belllbléa lIfO-
O SR. F. ALVIIS :-... Qul.\n~Q li eeviciae, vinci61, 
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A 8s.embléa provincial tem pelo aolo ajo Nos differentes paizes da Europa esta 
dicion.1 n factlldade de legislar "o~re a QuestAo tem .ido agitada nos parlamento, 
jn~trucção e sobre e~tabelecimentos pro- gerBes e não llOS parlBmentoH provinciaes. 
prios -para pro!!lovel--a, pó ie e"tabel~~er l Tal é a importa!!ci~ do ensjno obrigatorio, 
assim todos os principio" de um" boaorgà. que Da sua decretaçiío, no" differentes pro· 
nisaçfin do enslIlO, mas oãeJ priQt~ipio!-l qu e jecto8 a~resentfldo:l,entrlj ellea um por Julio 

\pO.5sÃo afl:'eetar interesses gdraeR, co.nsti- Sim~m. D'J a8~emhléll provincial franceza. 
tuir ohrignções 011 ramilia-b •• e do E.tado. ohi Sll decretárão pena" para execução 

ASf'im, temosestabeleeidona-constituiçno, do 'ensino obriga.torio que não podião ser 
qut! as R!>sembléas pl'ovinciaes não podem applicildas pelll assernbléa provincial, e dá
legislar sobre intere!Ô{8U getsJ, a~sirn como se intervenção dn poder judicinrio. 
não podião os conselh',s.geraea. E' tal a importancia e consideração quo .. 

O SR. BENEVlD>;S :-Apoiado. fa[llilia não r,óJe e,;tu sujeita á obrigação 
o SR. F. AL'YES :.-Pell) Beto l1dtlicional scnfio decretada por uma lei geraJ, que liOS 

ficou a in,trllcção descantr.lisada: mos já- projectos que têm sielo apresentados se at
mais pura poder decretar obrigações 80 p~l- t.eode a respeita O poúer jlldiciario, a qne-m 
trio po'der; podendo as ILsscmblé"s provin- campete curar e defende,' os direito. da fa
eiaes penetrar no f<:sio da família, e cre"r milia. 
direitos ou obrigações que são do dominio N" .. e;; differentQs projectos apresentados 
da legislação civil_· 00 mundo europeu e Americo, dá-.-e a inter· 

O SR. ABRANCHES :-0 Est.do póde impô r venciio (lo poner jutliciario DO cODhecimentn 
o ensino obrigatorió '? dessas multas, ê não ao poder administrh-

O SR. F. ALVES :-Póde]" devi', impondo tivo. 
por lei geral. O. nobres deputados nu,) poJam deixar de 

(CruziEo-se diversos apartes-i reconhecer que deve bllver '"para,iío dos 
O SR. PRESIDENTE :-Attençã0 ! , deus poderes, jndienHiu e ~dmlllh~t)'ativo. 
Peço ao nobre deputado que rest:inja-." P''''' m.ximn JIiJOrdade individual; para" 

o mais.que Pilder, porquanto a hora de,ig. liberd"d. dfts familia" ..• 
nadll para dis~ussão de!lh materL'i está a O su. P. EUYDIO :~E' d}), constituição. 
esgotar·M. O SR. F. ALvgs :-Pelo projecto que aceu. 

O SR. F. ALVES :-Perdee-:ne v. 6XC.; n.opa a no'Si! attençAo. as multas são impo,t". 
pOfolso reatringir-mp., tenho necessidade de admini1<trativftwente e devem ser cobrRdns 
demonstrllr dS minhllB proposições sobre de igual modo, com reCUf!o10 pnrn o presi
materia tão importante como aquulla de que dente da provincia, "utoridad" administra· 
se lrftta. tlVft. O Dobre deputado, SE' esblbeleceu e~taA 

O SR. P: l<:GYDIO :-Sem duvida. di.n08ições, foi porque nÃo podia venccr a 
O RR. CINTRA. :-E' Dor CaU"1i da hora. diffieulda,'o de fazer cooRtitucionolmente io· 
O SR. F. ALVES :-Nós, por doferoneia par. tervir o poder judiciariona execução do eo-

com outrem, não devemos interl'0Wper OR sino obrigatorio. 
argumeotos de um deputado que está n. No mundo europeu (101 é a importoncia do 
tribuna. Acho que esta questiio é muito imo eneino obrigatorio), qlle applic,,·.e até 11 
portante. pena deperda de direitos politic08, e tem·sc 

O SR. C'NTR" :-Ninguem diz o cootrario. estabelecido medidas o leis goraes. que são 
O SR. F: ALVES :-Sr. -pre.ideot~, l' ITfI de· medidas indirectas para o estabé"~eimento 

lHonstrar que o ensino ourigatorio ueve ser I do en~jDo obrigoatorio •.. 
decretado por lei civil, vêm u. nobr,," depu- O SR. llENRVIDES :--No projeeto de Danton. 
tados que, nos paizes mesmos em que ha O SR. F. ALVES :-No projocto de Daoton 
tal Otl qual divi.lio comparav.1 com a de e de Julio S,moo, e ons le,. europea" exis· 
provincias; 1' m FrRnça com a divisão em tentfls. 
departameotos, em Hatlpanh~ com a divisão Como dizia, tem·se estabelecido medidas 
da provincias, tem sido o ensino obl'igatorio indirects8 de obrigatoriedade de ensino; 
instituido pOI' lei geral. porqus 8t1 conoi- <lomo serem preferidos no oOl'toio para a con
dera que o eneioo obrigatorio é um precei- Rcripçiio 08 aoalphnhetos; excllindo do voto 
to, uma obrigação que vai affectar a f.mi· os que oão sabem lêr nem escreve,'; impe· 
li., e & ramili" escapa completmente a ac· ,lindo .drni.são n8S fohrica" dos menores 
ção das asoemblé"s. provinciae.; a farniJia analphabetos. Eotre nós temos a medida 
póde ser sómeDte sujeita á legislação civil; iodirecta de propagocão do BORioo do .lv»rá 
os direitos d. famitia estão e"tabelecidos no de 24 de Outubro d~· 1814, § 7·, de poderem 
direito civil, e o dirtdto civil. por cert0 que conservar OR orphãos SAro pagamento d.e Lol
nlio pódo ser feito por um. a8gemblén pro- dada até 16 8Dnos, O" que mandarem ensi-
vincial. nar ft Iêr (i escrrver. 

A familia, por stla importanci •• como base I O SR. BENEVIDES :-E' obrigar indlrect,
da sociedade" e como dtj intereSil6 geral do mente. 
Estado, está sujeita ao direito civil, porque O SlI. F. ALVES :-Tal é ° espirito de crear 
é sómente o direito civil que pôde imper acçiio indirecta de propagação do ensio'.! 
obrigaçOes á familia. obrigatorio, que até .. " 



(Cruzão-se ao mesmo tempo innumeros apa?'- podem emfim legislAr 8ob!'e qualquer ramn 
tes,) de intel',,"se civil geral. 

'" ··n, Suecin, como o decreto áe 1680. q!lP O SR. R, ALVES :-Cumpre mORtr.r que 
pt·f.Hl(~rl-'via o en';:100 obrigiltorio, não 11ÓtiStl OS tegi!'-lHr sphre o ensino primaria é lt'gislar 
rp.~llltadosdese.ia.do>'l,() f(-d promlllgLlu olltro, .. obre a r·;rnil1:l. 
dctCl'rnhH'Ind;l qu~ ningllPIlI podefl:l se ca~ar O SR. F. ALVES :-Co'mo não (~: leghdando 
sem 8ft' prrviamente cOllfirm ~d(), c ning:Jeru ~~ohre o en~lno obrig'iltorio, nflO impomos 
~I~ria Cllllfirm!td() ~;elTl :~abdrJêr e C!o'Ci'l~vt:r. uma obl'igaçà,) á faIDilia ? 
1'Tào tUi'dou qlle o~ pt·Qf'(-\8.;ore~1 St~ qnelxa~ Se hll lei p sitiva, o V')!'<~() projrcto é in
sem de nã'l pn:iP'f e EliD~r tant08 rdumoo;,;! ntil; se b~, ma~ a I, i nào é be{~l clafli, OURO 

O sn. AnHANCHES:--V. OXC. 1(-\11 no:.; es- fl5'l b:?;o'·poder competente é a ast=lt':lllbléa 
CrilltoR dp IG '')r~(-lLafjHgu~, publicados no !4pral para faZf>r a ll-ll Oi1 declaral ... a. NÃ,I ha 
(];wreio Paztlistano. IIlnior d,~feit,) que a f"lta de po!l,'r. Corno 

() i"H. F. ALVE.S :-NRO, ~enhr)f; f,)1 em um p'}'1er lt'g'lf.ol<1tivl> provincial (hWewo~ res-
1l.1'tlg'n d,ll JO'J"nal do Coramercio. ! pei t f\,' () P ,d~'r JI''f.!islatlvo gerld. 

Vê 0, P li~, o~ I\,)brt~,; dc'put,:ld,);; fl. gr;\nd(-> (lIa rli1)81'SOS apartes.) 
diffi '\dda'le qllP. h·\ nr.. eXr.~Cllçil) ti:) clll'linn U SIL PH-ESID~NTg :-Attençfio ! 
obrlgator!o, porque. a!ern ,fe me,ii :il~S (llre(~ O SIL llgNgVIDES':-O priJJl'cto F1pre!'õ:p,n~ 
tli~ e indij"peta~? é prcclso ainda flp~diear bHl0 1111 a:-;;~emblea gel'a!, ~e fól' c;Jnvertldo 
nW1iil.I:.'.R I"{ue, nfl.o PI)dOIll ser estabelecida ... i t~lr~ lei, prn,var.á a jn~'ornp:-'tencla <1~ n~:".I~m.
p lr lelR provlnclaefl. . ,llJlert~ provlll'cl~1 em decrdH.r o ensino obfl~ 

. Eu julgo, ~r. presir!Gntp, qnt~ devcmo~~ I :!ill'orio, ')ue importa obngliçfw do patrio 
Innç:H no l"ein da funilia e~~~il. ~wmente fe pO(l,~I'. 
cunda <1") en--linn obrig"~t0rio. lií'ío opio:'ln,1(\ O SR. R. ALVES: -Sa forem rnv0g::tóas 
como o nnbrB deputadl) p~ll), ]0 d!~trif~ti)" pela aR~(~mhJé~l w~ntl as lei ... já exi~t\',ntp.s.' 
qüeju!g:l. que ti u-m~\ H(~n"'.ilte nOi~i~:a, revo i O SR. F. ALVES':-Vull tr.C:H ne-tu pOlltO. 
lucionarip.., cornmuni .. ta (, ~üeinll~~ta: n:iü I Prlweirarn"nte a ~}Qs~e e um factó que 
tlcornpanbo o nobre fhp:lttd') nnste 38!l rnodu nfifJ deve !-ler superior ~o direito. 
de 1)3n"'Hlr: o en~irlJ obrig~tQrio, na!) Fõ{~ O~ ado~ leg:sl»t!vo8 das »s .. nmb!éa,;; rr)· 
póie cOllt!l~t",r. é lUI) princlpi1) que produz vinciaes ~ã.() flpresentado!-->l á aS!-'t:lu.biél1 geral 
uma. revoluçã'1 !Dor:,}, f'mancipa o homem' parfl. rcc,)llhecer se clles C~tflO ou não de 
não l"Ó pollt!c, Corno re(lgiosp.mlmh~ "::dllln (~onf\>l'midf\d(~ com a Cf\TD'pf:teu('ia dnR fIle~· 
do. N:i.o p ~dt'rnos [](-:g-ar qll!) (;~:..;c d('v;~r dos mas fl.!o'sernbJéi-ls. Ml\q, Pcrf;Il'ltC. eo : qll})e~ 
Pllis d.e familia, Vloh\l!o e'Hl1 tnn(:o e!.'C-aO- o .. acto:;j sobre OR quaes tenha havido pOI' 
df110 por eile,o:·, deve foIer cílnvert.ido f~m uaJa p1'lrtt; da af<semblé I geral uma nprcciaç<1Q: 
obrígflçilo, porem p'JI' I(~i w~rnl c nf;o por e ~e nao tl:tn lJaviJo uma dt-'cisflO ou ",iflJpI6~ 
ornA. lei provincial, porqtIc » família 11ão parecer a rc:;::-peÜo, curl!0 qunl'enl o~ nobres 
póie r-:6i' 8"ffeclada por obl'ig-o;aÇtlil àecri'-tada I dHPJ.t.)~doq F'-(~r'Vil' ~(~ deste argutnsfJto? 
por lei provinc~Jl, t)}oto as~ím que o prnpl'i(1 O Sft. A13aA~CHEs ;-Approvou Q ensíno 
autor do prpj<>cti) ap,reJOlentn.do n'-\ as~ernb!éa obrign.torio n'l A!llnZ(Jnas: l~ouve parecer do 
provinci:!l du Ril) de Ja,rH31ro, sobre O cn~ill() con"p\hlJ de E .. t'ldo a radpeíto. 
obrigatorio, ret\ollhecendo que nensino übri· O SR. H.. ALVES:-As leis exif.tem, e~tão 
gatori n f>r8 um principio que am·ctava monl! em pr... 
~ bendieament.fl o pniz, apre~;pnto!l um pro O sn. 13ENEVIDE~ :-0 conselht) de E8~ado 
Jecto na fif.lsernbléa gp.r:-tl. H.t!firn-me ao rcrflohecetl que a aSHemblé:l provineial não 
pr0jp.cto upre~ent:;ld,) pelo !:ir. deputado Cu- tinIu competencia, remetteu o acto para a 
nha L!?:ibio. a~scmbiéa geral' interpretar, c e~ta não d~-

o SIL H. ALVES :-PelOI amor que tem ao cidill COU~)\ nenhnrna. -
principio. rn~ i~ Ilflda. I O SIlo AmtANCl-IES: -Manteve n lei. 

O SI< F, ALVES :-0 EstoJo dCCI'etaodo o I O SR, llg"EVIDES o-Como tcm mantido 
enf:ino ohrigiltorill,., I tudo. 

O SR.. BENEVIDES :-Prnva qtJe H:;: [lBsem- I O SIto PnESIDE1':TE :-Peco aos 11013I'e8 de-
blf-l-'S proVinCl:-:C,. r-:ã·) inC'Olllpetcnte::;, . pntados que dcixen1 cont.inuar o ol'ador. 

,0 S.R, F. ALVEd :-Surn uuvid;), PQrqlle I ° Slt.F. ALVES :-Sr. p1'8<;;;idente, para me~ 
no.;; UJO podemos Icgishu' l:nbrc a pfoprir-llhOj' pj'ovar que o ensino ohrigatorio deve ser 
d.!tdtl, !"ohro .1 l'ucce:~,..:ft(}. ~OlH'') obrig;lçôU:'i deel'ctado pOl' lei gel'al, c ni1.o p,Ol' decreta-o 
CJVlf;1~ sobre a fnmilh, ernfim. 'i ci'i.o l)j'o\'incinl, CU VOU apl'csentíll' um trecho 

9 SR. ;\ lltl.-\NCT-IES :,-G)llln ;l;ll) p()d\'mo~;: (-]0 S;' .Tnlio ~imon sobre a. materin : (Lê) 
P:H'~ rli-IO se l"gl .. h t:wore clC'8;qJr()j:Hia(~ó:~~? «( A lei que impõr ao pai a obl'ignção de criar 

O s~. P. ALVES :-Civilr))CIlt.(~ n::(() padr:- ~(msfil]lOS sel'ifti!lofrica~cdeiXRSi:ie. doimpot'
mü~: H:~;o p urna ex(~eFç;'1o (',In favo)' sómentc IlhoR pela mesma l'az:lo a. ob:'i~rnção de illR-
do lDtr,:-c',sn prnvinchI e inuf:icip:.).l. i tnlil-oo:::: . .\ lei ntacaa pl'oprierl.:-lde pelo irnpos-

O Su.. i\nRAxCIIES d{1 tlm apnr!e. 'to; a libnl'dadndo t.raba.lho eindividnal pela 
. O ~H: F. ALVES :-A~ a8~emI.).(í~!.s pr'j"l,'ill- conscripção (o g'lw.rd:t naeionnl; n liberbado 

â1aof'l nau podem lf'gislal' ~obre a p;'opricda- ]'r,lig-iop:a, pelo juramento; a liberdade do pai 
e, "obre a familia, sobre a 6UCCC~suo: não dc familht quando prescreve aos pais criar 
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o filho; pelo artigo que pel'mitte ao filho eX-Ia obrigacão de daI' ao filho alimento civil; 
ercer accões conta o pai e casar contra sua isto é uma phraseologia creada, uma ficção 
vontade; deverá tambem poder impô,' o ,;n- inb'oduzida no direito; mas nós não podemos 
Rino' obrigatorio. l) : anmittil' ficções de chl'cito qun rontr:'1riem () 

Os nobres depHtndos, estabelecendo o en· : mesmo direito; isso ó dar ao direiú) 1lEla 

Mino obrigatol'io, olJrigão á familia; tcgii3HtO~ j extcnsi-':.Q que elle não púde ter. 
pertanto, sohre o patrio podor", I A lei que estabeloo" () podor do pai ali-

OSIL IL I.\LVES:-Nüo se cl'ên. obrio'acão mentar o filho I) o as~cnto5° de U de Abril t:'l .• 

nova. 'de 11'72, confil'mado pe10 alvarü de 29 de 
O SIlo F, ALVllS:--Quul a lei que estabe- Agosto do 177G; ahi se tl'ata da creacão do 

Ieee O ensino obrigatorio? Não eonl1oo,o, Se filho, dos seus alimentos physicos, ma;' nada 
ha lei expressa, como se apresentnr na as- se diz de alimentos civis alt mO\'UC8, 

selnbléa geral um pl'ojccto, e como lcg'islar O sn, BE:-';EVIDE3 :-E' cxacto. 
inutilmente, como quer o nobre clcpntado? O SR, F, ALVEs:-Por isso, julg-o que fi 

Se ha lei, sêde lop;icos, accusai, ~lCcusai com a opinifi.o desses pl'axista:s, citados pelo nobre 
energia deqnc soiscapa7. o podei' jutliciario; I deputado, POdCI'Ú ihm:ll' lnelhor os deveres 
responsnuilisni esse po~er quc (~eixa os pais i naturacs do pai; mn~ n~o, 6 UTna justa intel:
manterem os filhos na 19nOl'anCIN, e,,-:salcpl'a.! pt'etaç.ão da llossa lei CTvIl, porque üst.n. le1, 
social, esse nu,l que nno deve Se,l'Ufll dil'nito,! maIS ·ou Y11Cllü:;; imbuida do direito rnrnano, 
c essa liberdade, qnn nfi.o é sagl'adn, i eOnSn[!TH. com bastanto força o p'l'andn podo;, 

.Julio 8imon considera n imp0l'taneia g~l'nl i pate\'u:d: Clllho]',l ll1odWCHclo ,o poder pdn:-: 
elo cn~ino obl'igfltol'io, que equipara a cl(~crn-Iluze'i do eh;,j;,-:ti'lnismo. 
tncão do ensino ohl'igatol'io á impO\'tallcia da! Assim, Si'. pre':';ld(-~nt('~ n:\.o pos,::;o neste 
lcrj civil e gCl'nJ, que deel'ctn o imposto-a. i ponto :-lcompal-:lwl' o .nobre doputado; e pela 
conscrípeüo (recrutamento), guarda naeio-: inesma orc1enl 1m eontroY\'.:l'sia relatiyamente 
nal e 'os mais deveres entl'c pais c tiJl1oS1 I aos tutorcs; muito::; entendem que o eRpirito 
objecto dos códigos civis de um Estado, ! da ol'd, é que os tutores têm obl'ig:H0?io de 

Vêm os nobres deputados {-lHe D::;te nsta- : cdueai' os oJ'phàossómente quando cllesfoJ'cm 
dista, como jnuitos outros, tambem de grande I de qualidade, quando t~8tiVf.H·ern nas eonc1 i·· 
nota, é de opinião (lue o preceito imposto á 1 etics de fiel' cdueadoG; fóra. destas c:ircum
familia está na identidade da razáo daquel- ! stancia.s, m: manàaráõ aprender um officio 
l(~s que ata cão a liberdade a. bem da l't'opl'ia i mcchanico, ou os cmpreg'ar{lõ na la.\"olu'u; ou
libcrdade, previstos pela con8titui~;ão do Im- tl'OS, pol'{m, eomo Pereira de Cal'valho, sus
perio, pOl'que deve··se aUendcl' ao Íntcl'cs,se I tenhl0 que não HÜ elevc entender af'Stm't.üo 
publico, ao interesse do l~:stado : -_._. suprp·· [rcstl'ictam{~nte, devendo une educa\,lt0 c in:-;-
ma lex. : tt'lH"eiío nrimal'ia (:n1 touo o C:1!ólO. 

A insll'ucçfio public-(l, assinltomo ó um: Os' nobnú, dcputados no sou projccto não 
interesse pl'oYlncial, tl la.mbem de interesse i tornão obl'igatorio o entiino rr.lig-Íoso a. seitas 
geral; 11. :lcção conferida pelo aeto acldícional l diffcrentes, e hem o fazem. 

, ao legislador provincial nua {~ tal que o :111- .Julgo quo neste ponto (J ]Jl'ojeeto é louva~· 
torise, porém, n intervir na familia, cstahde-· vel em nflO eontrat'Üu' j c nr.l11 podia COJ1tl'n- . 
cendo preceitos, obrigações civis, . riar a libel'(lade l'clig'iorm. Eu sou da opulião 

O Sito BENEVIDES:-Apoiado, 'da sCf;ularisação cornpleta do ensino, Sendo 
O SlL 1<'. ALVES :-S,', presidente. é tal a de opinião que o jlrofcSRor deve Iiinitar-se 

importnncia. do ensino ob,'igatorio, que al- nn eseola a incutit, no animo dn, infanO,ia os 
glln~ pnizes têm el'guido sua i9-éa n um prln- principios mOl'nos, os principios dCRsa l'eli
cipio de ordem nao só civil, como politica, ! gião revelada 'pela eonseiencia c pela rflzão; 
collocando-a á frente ele suas constituiçõcs. i sou de opinHí.o que até ahi deve parar n. 
Temos a constitui~.iio helveticn, citnd::t pelos· missão do pl'ofessor.,. 
nobres deputados, apresentada em lHi2, que () SI<, HEXEVIDES :-Quanto li ~cclllari
estabelece o ensino obrigatol'io; temos as S>10"0 do ensino, propriamentc dito, o acom-
constituições de dous Esta.dos amcl'ieanos, panho. . 
Coroliuas do norte e sul, que elevarão cste r o Sll, F, ALVES :-", não devendo pcne
principio á ordem civil c politica.. ! traI' nn.~ escolas o ensino dos dogmas, obl'i-

Em Portugal foi decretado por lei geral dc : gando-se as conscieneias. Estamos em um 
29 de Novembl'ode 1844, ! paiz constitucional, cuja liberdade religios" 

O nobre deputado pelo I" districto, re"i- ' é g'al'Uutida; estamos om um Daiz que prc
dente na capital, citou-nos a opinião de: cisno de colouisacão; nós"não po'aemos tOl;nal' 
Al'ouca; nos disse que assim como o pai i obrigatorio ° en"Ãino dos dogmas que acci
devia alimentar o filho physicamente, dcvia-,o 1 tamO:L Eu (,f1'cio que., qua.n~o D1eSUl? não ~e 
tambem rnoralmentê, e aecrescentolt fi 0lll-I estabelecesse esta dlsposlçao, os pu,s se ha
Jllão dos pra.xistas que dividenl o~, fllimcIl- I vi50 de 0PPÔl' eonstitucionalmente fi, que OR 
to~ em TIn:tnraes e civis, i S811S filhos aprenc1eRsern dogmas de uma 

Os praXIstas" em l'(~gra, estendcm semprc I religião que nüo aceitassem. 
os casos da 1m; nesta materia nós não te·· O sn, AnUA"Z\CIIES :-Já \'6 (iue não pôde 
mos uma lei positiva que determine ao pai I deixai' de votar pelo projeeto, 



o SI!, F, ALVES :-Eu voto em parte, na offerecer uma emenda ao projecto, porque, 
maior talvez; tenho pczar de não poder no caso delIe passar, ficará mais completo 
aceitnl-o integralmente, if:to é, quanto ao assim emendado. 
ensino obrigatorio; entendendo que a idén Os nobres deputados no seu projecto não 
é opt~ima, rnns que, so[!undo n, eonstituição, quizerão offender a liberdade da famiHa, por
não nos compete CUl'ar delIa, que darão ao pai a liberdade de escolher um 

Nós devemos concol'l'cr pa!;a a secularhmção mestro para seu filho, de ensinaI-o 'em fami
completa do ensino, devemos acompanhar fi lia. Assim consagl'anuo a liberdade do pai 
opinifio eloquentemente sustentade pai' Ln- em escolher o mestre para seu filho e em 
veleye, o ensino da religiltO deve sei' da família instruil-o, apresento a seguinte 
missão dos parochos, mesmo pal'n. que o pa- emen,ia: «Os pai~, tutores c protectores que 
Tocha demonstre á sociedade que elle com- não mandarem seus filhos, tutelados e prote
prehendc YCl'dadei l'amen te asua missão evan- ~idos á escola pn blica ou particular deverão 
gelica do ensino religioso, A e:;te respeito commullicar ao conselho municipal de ins
folgo de diZe!' á casa que os difrIlOS vigal'ios trucção 08 meios pelos quaes os instruem, 
já vão cl'eando suas escolas de domingos, dcclal'ando o nome dos professores ou pro
onde explicão o cathecismo aos filhos dos fessoras que escolherem, A mesma disposi
fieis, ção é consagl'ada no projecto apresentado á 

OS SR, AURANCIIES :-Quasi todos os viga- asscmbléa geral. ' 
rios fazem-n'o. Sr. presidente, ahara vai adiantada; eu 

O SR, F, ALVES :-Não sei se isto está estudei esta materia profundamente; podia 
muito gcneralisado, alongar-me por demais; mas vou concluir 

O SR, BRNEVIDES :-E' até obrigagão dcHes, para discutir-se o orçamento provincial. 
O SR, F, ALVES :-,Julgo que o parocllO Outro additivo quc pretendo ojfel'ecer á 

está mais no caso de explicar o catheeismo ,considcracão da casa é um complemento da 
á: 'infancia do qne, o professai' publico, pOI:-1 id,;a rIos ~obrcs deputa<los, Os, nobres de
que o sacerdote mCllte 110 anImo da mOCI·- , putados nao podem coagir o pai a mandar 
dade o prestigio de sua pesson nos pi'eccitos seu filho li escola sem terem prevenido um 
religiosos, e mesmo {largue deve-se acabar mal que observa-se constantemcnte, e que 
com este systcrna n:U1 escolas de dar-se o os estadistas da Europa aprcsentão: ha mui
eathecismo ao menino antes para desenvol- tos pais que, pe!>, sua pobreza, pela'sua falta 
vef-se a rncmorin. do que sua razão e fé rc- completa <1e recursos, dcixão de mandar seus 
lig'iosa, fllhos á escola, ou porque não os podem ves-

A atmosphera da escola, diz Guizot, til'. ali porque precisão do seu serviço para 
deve 8el' uma atmosphera religiosa c moral; sua sllstcntacão, 
mas não deixa· o de ser, desde que na escola O SR, ll.. ÁLVES :-0 pai não póde espe-
o professOl'ensina a mOi'al c a isso se limita, cuIar com a pessoa do JUho, 
E!lc poclerá ensinai' mornl, e depois o me- O SR, F. Al.VES :-0 pai que assi[Il proce
nino pódc aprende]' com o parocho a moral de o faz ]1or necessidade, c não por especu
evangcliea, a rnor"l melhor dcmorrstl'arla, a ladio; e isso é até uma medida moralisn
moml aceita. (lo Evangelho, desenvolvida e d<i'ra, porque o filho habitua-se· ao trabalho, 
explicada á rrr~rro. 8, além do amOlO natura1, uedica-se mais ú 

Assim, sr. presidente, sustento a. inter- familin. pelo dever futuro de sustental·a em 
vençüo do Estado na instrllcçào publica ;-mas falta de seu pai: é uma medida moralisadara. 
(lucro a 5eclIlari.sagao do ensino, :Nos Esta- O poi que colloea o íilho a tl'abalhar em pro
(.os-Unidos lul, unm seeularisaçào completa, veitoda familia não explora e nem especula 
fóra lima ou outm seita que procurn mais com os serviços do filho, Elle deve e póde 
Implantar o easino religioso dq qiW civil. legalmente exigil' do filho os serviços que 
Não se p(jde contestou', SI', presidente, que por Slla idade possa prestar, 
nos Estados-Unidos, mesmo a rcspeito de. O SR, H, ALVES :-Sem prejuizo da ins-
religião, ha mais enthusiasmo do que em truceão. 
nosso paiz, onde lavra U1Íla grande indiffe- O im, F, ALVgS :-Pois é mesmo para s81-, 
I'ença religiosa; a!li gasta-se 210 milhões de val' a in>;tl'llcç'io que cu vou apresentar o 
do11"r8, sete fI'ancos por cabeça, que equi- additivo, 
vale a 28 .. 00 por capital; Im 48,OOJ templos, Assim, não haverá vexame aos lavradores, 
e todos os annos eclifica-se 1.200 templos, e mesmo as pessoas das povoações, que mui-
. Vê-se pois que a obl'igaçao do ensino não tas vezes precisão dos filhos ]lp_ra fazerem as 
Importa o ,a~iquilamento religioso, .porque o compras domesticas, 
ensinO religIOSO deve ser desenvolVido corno O SR, ABRAl<GIIES :-Isso fazem demanhã, 
o civil [leio Pl'OfCSSOl'rcprcscntando o Estado, i O Sit, F, ALVES :-);luitas vezes é uma 
e o l'nl'ocho a igreja. I pobre viuva, que tem um filho e não pó(je 

DIZ um escriptol': o Estado fará cidadãos; ! pagonr um criado; e os direitos da pobreza 
a l~rc.in, Cf,entes.. . : envcl'gonh~tda devem ser rnu.ito reSI~eitados. 

"'estas clrcurnstancJas, SI', preSidente, pos- Os homens de arte, ou de Illdustna, como 
to quc seja contrario á decretação do ensino tropeiros, earreiros, etc" precisão muitas 
obrJgatorio por esta assembléa, pretendo vezes dos filhos para os ajudarem em Selj 

I 
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serviço e assim concorrerem p(l.l'a fi. alimen- relatorio não f;C declara inimi~o do en~ino 
tação da familia.. obl'igntorio; Rómrmtc rr,c!nm a medidn~ encr-

Eu n:10 queroquco pni se flp rCJ vcitn do SÚl'.-1 r!'iC:1::J com o ~o torna n ccc9:sndo r~l':l exeqni-' 
vico 'do Hlho, inentinrlo-lllp, no animo ~;(í·- i hilicladc ela idéa. O fjüP, Y<lle no lei sem !-llmC

mént.c ' o nmo)" ;l O trabn1l1o ' T.lh.p;:ic~, (ll'1 ' Ci~O i ~~~o, e sem (J ~~ .Y~t.r,ll1~ el e :Iledidfl ~ que a pos-
1J1lf1 lnruta tnml)em· o nmoi' fl.O de~e nvol v l- ~;ao t".Ol'nal' exeqmvcl? 
mento monll, pelo ensi!)o ; e é por isso que ! Vr.n:! s na l)!';ttica a~ difficnldrtde~ d e exe
apresen,to e~tn adtlHivo qu e, ,!11C par:::!ce" "ai! ell~::'1.o; n l(~Il'~ <los . n_o~so., costumes h(m~vo
sanal' (hfficilldad(l;~ na. e:xecuçao da kl. , ; lfmtcs, 'l!111 lIlV~l(hnl.O eO::I::p. eon~elho o€J InR~ 
ASf~ irn, já con :,: id orando que o profnsf~on1(,I. o: t:'lleeito, nr'vornd, em juiz, te!'p.i~ de lntnr 

elev e tel' lD~liol' rernuneraçüu, CJ já a grande corn"os nlt'jo~ ardilo <::o!'l qUB tendem a illudir , 
lltiliofhle d :-lS c fl colns noetul'oa s a hem do!'; o vosso p!'("!ccHo obrip-nt ri!). --_ 
m enorCR e adultos que n:1C} po:;:;~ ;w ~'l.'equ cn- I Sú a a :")~e mhl('n geral podel'á. c!\n ~ titl1rio
t~tI> ns flnhlfi d iu l'na:-t, fOl'm! 'llel um pr'ojccto I nn!mcnte dec!'('t~l' o co <:: ioo ohrig-a tol'in e 
qne o{fci'C~ço. cunl,o adcli1'iyo c comr lernento ! rorlcnl' dn pl'eceito~ e p"incjri~~, clp J!lndn n ter 
do que Ol'f! (hScntlmos, (La.) , : compldq, exeeucilo, {nzen do lntel'Vlt' (J pndel' 

O SI? , H .. ALVES :'-:\l't, 7. ° :\'fín lws er'ú : j udif':;fl!'in, () e!:candn por' lei civil c {!c1'Ill 
en~in o obri[!Rt.orio I I e~~a ohrij)'ll Cão irnpm;ta. Ú f>lmili:l, e cl'erlndo 

O s U, F. i\LVE!-; :-~e P:I::;s:ll'oensirto ob ,' j- ! I-' ~~;}R m e(iidn ~, que garantil'i:,ô (\ excquibili-
-(!atol'io, fi millha emenda ~erà ulna medid a I d~de do Pl'CX'f' i to , . 
jndircct a para a excquibili(hlCle da lei; ni'to ! 81', preRirlente, v, exc. esHL an cio~o que 
pfl~~ftnclo o en<.:j no ubdgntorin, ainda Bel'á cont'"!lnH o meu dj~(,;111'~O pnl'n.:-:c di~r.ntir o 
11m n)(l~o ~e, df)senvolve~ a in~tl'l.leç~O, por-[ (JJ'~?ünr. Tlto provincial; concluir'ci ft~ minhas 
que os InrllVldtloq que nao puderem -Irequen-I ob~eJ'vn cõe!;, 
1;-\1' as csco!;'t~ duran te o diu. aR fl'eqllentaráõ Senheú'c!=:, RO I) fi. favo\' (lo cn~ino obrig-ato
dU1'Ante a· noite.' ! rio, mn.~, dec!'ct-ndn pelo poder co mpetente. 

O SR, ABIlAN cnE~ :-P01' cs . ..,a. fôrma. o.'" p1'O- ; Irn!h~ moR 0[; Fstnc1o:=:.-Unido;;;:, ne~~e p~j7. 
fCRgOl'eS ffitH1al'áõ 'n. e~('oln do dia. par:'-, 11 nolt e , i exmnplar do prog'rc~Ro na. A rneriuH, q\lflnc1oó 

O SIlo F. ALVgS :-,);lio, O pl'ojedo pl'C- ~c g','ita: l!!rJOI'anria, é O me~mo que se g-ri
vinc cs~c incon\' cn !cnt~, exigindo attest:1çi1o hlRse :-F(lC'r'u! todos (~Ol'l'pm a. rornh)lter o 
qlie comprov t1 ojusto impedimento d o~ alurn- ih~f?c ll o ; m~ s pnl'a comh~tP}-o niw pudemos 
nus du rante o rl ia. , I d e~l'('s pr, ilnr a flcciío ele poelc~l'cR in(l f'pendcn-
~e~d~ o ' cn~in ~J dccl:etado pcL1.!'-i :lspe,mbl {~n~ 1 h~~-~:-o l r,fl'j~lfl;d(}l:~~ernl, (ll~e R~) ,p (Í~l c d ecl'e!,ar 

pl'OVlrr C HtC~, mmtns (!Ifllculd ndes rrat;.'r:~snp- j obl'l~_,!,}lç i)e>: n. Íilmllrn-n o JUd~Cl<lflO-? un~co 
parece m e qnr, pOl' .1ilcurnpetenC1R) llaO' po- I (wmpetenf e pnrn fazer cnmpl'lt' as obngnçoes 
dem se!.' remuvidas com Jll c did~~s,espeeitle;3 a I c t.OI'n:l1' .effectiv:l a. ~al'1 cç,lu pennl. necl'ete 
tomnl'. , a. n ;;;~c mhl(>,l p-Bl'al o ensino ob"i t!~ toriSt, qnB 

Assim, fi Ici n, 1:511 de 2i1 do Outnbro de o !.lniz Hppl:tndi l·ú. tÜ(1 Il ece~ f.; (\ria r~formn; n. 
1871, que dcclll J'Oll obrig'at,orin fi. in;:;tt'u('(;ão .l clle compch~, c nii.o n n()f;., na c"phera consti
pl'jmaria. na provinci:1 do Rio ele .Janeir'o, iHH3 tueionnl. (Afuüo be'in ! 'm'/dto be7ft,) 
cidades e villas ,dent.ro dos limit c~; dn clr.clm"1 .S::íü }lpo iadn~ c cntrão conjuntamente em 
ul'bana, ainda. não teve e-xecueno , O con ;.(c~ i di sCllSSã.u as scgl1int (',~ . 
lh ei o .I osino do Nas cimento ~ilva, e m ~: en 1I EMRKO,\S 
relntodo :l[JI'cRcntn(lo no dia 2~) de ~h~ tcmh l'o I (L\I't.-O~ p rofc:::sfl l'(~S pulJlicos de in s tt'llc· 
do f)nno p<l s;.::;n elo, :10'6 diz que, :\ l~m dn J'ft 1.i1cs 1 Ç~() pl-'imH1'ia, que ,lb;-üem aulas noct.ul'n~s, 
cRp ec: j~lcs p,.de ordem· publica 9ue lhe paJ' c- i pCl'ccheníô R,' grntinc~ ~ã.o· rle:2j rnfm~:llmente 
ccr'ào pondcrmi:-ls para não :ll'i'JSCi-lr' :t e-};ccu- (por nlumno menor, on adulto rnatnculndo c 
j~fio de tão importa.nte lei, o\! trns lnl.Yi :1. qu'e I frequente. 
devii\o ~el' tomt1dn s . em ('on :=.: if! Cl'n ~:~f) afim dei ~\rt,-Pal'n o tecebimnn t o ela. gr~, til1cn~ão, 
'metlM/ra1' _(I,S dislwsiçfJes d(~ lei e fa.cilita?> SZUt I de\'e r~io apresentar huc~tflc:ão jnrt1da do in s
e;,eecução , Que n. nniea pena cstno(.>,lee ídn era ! pnclol' d o di~tricto, ou ela (,~::11fl!'a rnlln ieipnl, 
a multa.; mns nüo se havia pi'ovido;1(:i<ldo i OII do pa.J'o cho qllc comprove nãü poderem os 
f,obt'c o meio de n. fn.ZCl' c.1I'ectiv n ; e fnlt<1nd o nlnmnos, llor illudql1el' justo impedimento, 
estc, iUlda impor taria 11 multa imposta pdo;:; fl'cqnental" uurunte o dia as ~uas aulas de 
consclhoB; e qu o o resu lf-ac1o ~eria o dc~el'c - en~lno, 
dito da. lei, e urro ~m. de Dom conselho fnz('! :' i Al't, -- E' c:~so de ' impü tim'ento, para não 
leís p,tra serem uC~10hedccid ~1R, aco~ttlrn:u;do \ poderem frNp:en tar durante b dia aR filho.'i, 
o povo . a dcsr'c'dpeitnl-as; nào cabendo nas: ('ujus nai::.:, em notorio c pahlico CRtado de 
attribuições da ad1l1injstraçi~.o deterllli!lnr a : pr:bi'ein, prcclsão de ;::;(:118 fi:~rvic.:0~' OU n. bem 
ol'dem do procc~:"fJ C nelD converte;' em pl'i,, : elo Rua h~'/úu!'a, indur..;tr ia de eanciro ou tro
são ~~ m,nUn, comu nfto poderia a assembl (:a l peiro, 
P"ovlnc,_1 fllzel-o , i Art.-O governo da", regulamento ús 

O SIt, R, ALVE~ :-0 SI', Jos1no ú aclvcr- ! uulaR noctUl'nar:; subvcncl nadMs, 
' sario da idéu, . Al't,-Os pais, tutOJ'o.s ou protectores, quo. 

O sn. F, ALVES :-Não, senhor; em seul não mandarem sens filhos, tutelados e proto-
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gidos a uma escola publica ou particular, 
devel'ào communic~~t, ao conselho munici
palas meios pelos quaes os instruem, de
clarando os nomes dos professores ou pro
fessoras quo escolherem. ~ Fe,','cim Alves, » 

A discussão fica. adiadn pela. 'hora. 

:3' PA llTE DA ORDE:'.r DO IHA 

E'n primeiro lugar, me parece que o pro
jecto tem 11m defeito capital: npre8enta a 
totalidl1de da receitn, mas não 11 da df'.~ppzll. 
e nem DoS diz -o terno" ,aldo ou deficil, 
Orç:t-.se a receita em 2.003:1]58. e orç6-~e, a 

. de~pez~ Bem 83 80mmar as 3Uas dJfferentes 
rareell .. ,. 

O Slt· AmlANCHES :-Ft>Í erro do impres-
OHÇA~dEl\TO pnOVIKCIAL são, porque no original estava flommadll. 

Entra em :da di~cUSf;fí.Q O pl'ojecto n. 100, O su. Lh"!;NEVIDES:-Eu, svmrnando at1 IHn· 
que orça a receita e fixa a despezn. da pro- cellH~ (la d(>.~peza, acho que esta IDt)nta a 
vincia pal'a o anno financeiro de 1873 a ll:l74. 1,702:638$045. 

(Acha-se presente o "l'. inspcctor do the- Pelo projecto do or,!,mentó tefiM um 
souro provincilll.) saldo de 360:476SS:;5. E~ vou uemonõtrar 

O Silo AnRANCHES requer, c a casa resolve, que este saldo noo exíste, que é fictici~. o 
que _ a discussão deste projecto .Rej~ em quo, ao contrario, temos um grande, delicit. 
uua.H paJ'tes, comprclwndendo a pl'lmeIra os O,SR. AURANCIlES :-No projecto nunca se 
capltulos l' e 2", t'creita c despeza fixas, e a declara o defieit. 
segunda, os cnpitulos 3° e4°, disposicõcs O SR. B~NEVIDES :--F: essencial declarar
transitorÍas e permanentes. "so o deficit e determinnrosmeioFl de soJvpl-o . 

• u ~& •• ~~ell.~,·vi4~C:",j :-':"Senhore~. a h'Ha Mas, como dizia, pelo~ d{ldo~ do pl.ojecto, 
está muito }Idi}lotad:'!, e-<HJ, tendo'nece~fli- temos um RRldo ae360:4'16H855o 
dade de justifiear-rne perante a C:1.!ol:'1 e pe- O RU. CINTRA :-E' n despez3. fixa da pr0-
r .nte fl. pruv-inei:i. precisava do fazer }ArgHF villciao 
cou~iJ.eruçijils ~oJH(:~ 1\ marcha 11:·] poJitic'll e O SR. BENEVIDES :-B(} (O ; mas não figurão 
da admini~traç;lO g'l'ra.! e p:'ovin~i;d d3Sd>J I DclS despezas 03 juros gnraDtido~ á,·t estrn
a &RCI'n,.:no fatal do~ gabinetes de 7 de 1\Ilir- das de ferro; as 10 1\lucnna~ do- Remiullrio 
ço e 29 clcMl.lrço; epo(~;!:~ dond,0 partem o da Gloria; o engenlnir0 'fi~cnl dJ e~trad1l 
cufr;;qIl11cirnentu dop~~rtido cérHH'rvadof, So.rocalmna; 8.!=l e:-;tradfls o pont(s; nt)lD os 
as divl~Õ'l~ .1flm!-'nt:'\vl)i!~ f}lle !clVl':lü no i<eio juros p:{g,js aos credores da provlncia e o 
do partido, o aoatune!1to do c:-tpirit,) publl· capital da divida fluctuante, Hu, portanto, 
eo, a cUI'ru~lçij(} gf}l'al dos nOf:;"lO~ co~ttIlTH~~ um grande deficito 
p ditic(J:"; e adrninJ:;trhtivos. O aba.~tardflmen O S!L F, ALVES :-Apoiadoo 
lO do foly:;tellla lHtrlamental' e 8. nbsorprrãü O 8IL BENEVIDE.S :-FeitaH estas consjue~ 
ah~ülntil do POd{·)f t'S.;~clJLivo u· da pf)(lcr IHO- ra<;ões gErae~, vou apreciar o pl'oj(1ctn ••• 
dorado:, suLre tudos p~_~ p()llf~ru,c, Robrc todOR O sr.. CINTRA :-Etl aí'flrm3 que DIl verba 
os partidos. E-obn~ to(]&S as opíniõ~sl em um3 -Semín!}r!t) da GlnI'Ía-esttí Jançada a des· 
pahlVf}l !.... peza. com n~ 10 alumofts. 

O sa, U. CIN'l'rL\ :-:~ão apvhJç;, O SIL BENEVIDES :-Eu fallo do quantum; 
O sR.·BENEVIDES :~. o. ma~; o [Ui'lllmpto (~ o noure deputa,lo tem no projccto de orçil.

l5rn.vls~ilDO, c o eS~Hlço de tempo flua tenho rnenfo f1 ,~lltor-i9liçilO parfl 038a de~pezl'1; mÕ18. 
a minha dispy~i.çâl) c muito ~!!ft.>; Je Borte i no projecto impi'OüsO n~o ettá consignad& 
que talvez H~Ja. jorçado a ~ucrJüfar e~ta par- I eHí~a verba. 
t.~ que tinl!,l er;tr':dn uo pi'C'gramm:l do l!lCU I O Sil. C1NTfL\ :-E3t~. 
discurso, conccntn,odo minha nttenefio pro- i () SUO' BENEVIDES :-Não eslá; cs nobres 
pn~rn8nte Suorl) aS.l1e~tõG:--l eCÚIJOm.(Cll.s. ! deputado:-4 Hl.ltori~âo 8 deRpeza. 
~e porventllf;l o tümpp me fiuxtlJUr c fi I O SR. CIKTIl;-\ da um l!parte. 

C;l~(t me l:i<':J}f'J:~::H Sll~ bGne~olencja. termi-I O ~:!, BENKVIUgS·:-E' projecto de orça
ll:~rei UH'H Uj~iCllj'SO (:o:n a part8 polilicfi" I menta:. por eon~oquendfl, t9das as verb88 

Glmo ;:;~~r:dmcnte a. oppot4içã.o YJa~ cir- do orçamentJ dl\Vem scr orçadas; os DobreI-! 
í)f!mi"tatJci~" t:~m CJue cu me :~eho. qua~i SQ- deputados autorisarão essa de!'lpeza. tlHtS 

J.Ii.:!f;0. (;~Ic~~nlire :;.e,~peit~H~::), ,'?mo )o:e,copsi-I niio a.orçarão; o nayA.rte da despcza deviào 
IH'ta tuuo 111l"nto e polltlC'O I!np~~rtlnpntH, menClonal-a t:'spccadmentB, dllndo o'quan~ 
l:tl, nilo querendo i~correl' 11:'.1 drsagr~1dn de tum, , 
v..v. ('XC,S .• COi11f'Ç:-Hld a. eon:~:r~~rar'o pres(:!n- Creio, pois o que. incluindo na. despeza 
te pl'uje(!to dt' orl; :i rD:"d h), vi=-!J i,;1i'J a~ eir- tod!~!~ ~l::'; verb'is autoris3d!'H nas ~lisposições 
('UllH·;t~~ncifi.3 fir:p.l\('.t.::ili!·~ da. I",j'ovincia, SBT,- I gerafs, permanentl's o tl'ilCsltorIaS, h1\ um 
do ~ç:·n.vi:-;.:-;ím::)~~. qilalq:!Hl" d0 nós "tem obl'i- grandedeficil_ 
gnç?jo rie tl'azt!;' I,) t'iOIl e'J1H:;H:"iO, (,ir'hora li- Orn, nÓ':l, urna v\,!z quo fazemos um orça
I!\lt.:ldo, para rf,elhor~r l:~~:tt~ i:'>t.ado de CO,I- . nJl:'nb, devemos dBt'!arr:l'. ou calcular. pp}o 
U-:~, que é ~;u r!lm<Hlient!~ :;fiiie:ivél, I menos approximadnméllte. o q'ltantw/iZ de defi-

O projpeto do orçan n!ltu
1 

Jl.a m;:llUl o~li- c·z't~ e dec,'etar os rri'í~i()s, of,jiuarios ou extra· 
uiflO, é f.';ll:'lceptivel (L~ rep<l.r'J:;, P\:~:'.) U{!en ordinaril)~. pAra RoIva] o. 
~:;\ il(J~~ il1u~trados rnunibros tia coulmi:.;5ão O Slt. P. EDUAHDO :-ApoiaJo. 
<lo j'"zenda para .ubmettor ·a,) sell illu,tra- O ~R. BENEVIDES :-Sem esreranças de 
{\o eriterio algumas ob8er.vações. .uccesso, e ullic8mente tendo em vista cum-



• -':;:"3 S 6 -, 

prir os meus deveres, eu tenho de sujeitar O SR. PnESIDENTE :-Tem ~id,) ""ta a praxe 
á <"oDRiderllci'ío <h, casa diversaR erri(Hld?B p. snguidn . 

• 
,additivo!:l no prcljl-'cto do orç:l.mel)ttl, divar- O sn. BENEVIDES :-Sempre ('Jue ~e apre--
gindo dos meu:"! illn . .:trndos el.)lll'fP~:, mem- sentu!) ftqui proji2ctos em 2a diRCU~~âo, 
broB da commjH~ã'J de fl1zend~. em l~tlmero- v. oxc. rt:eehe hgo todas as emend:ls; mfts 
SOR pontos. COr.-l0 ha, tHr'i1 it~í pl-lra. 03 otltro~, e outra 

Primeira emenda: pí'.fn mim,sc qnf!l'<:Hll rjun eu me ».ss;~nte, eu 
«8unprímão·!<c o:~! arts. lo 2° ~3° 4::. 10 fJ I 1n'J ~,;:;lf:,ntnrei... , ' 
I.. " t " : O ';:;1' PIIESIDllN1'E ·-Entpn;Jfl (lHe í) DoDre 11 das dl~no~lcõe~ permanentes... i· • ó', ~.I...J - . )' . 

O SI C ',' I." t·· r. I' I dep~ltad() p6do Ld!ar rn.~~·ml') ~;ohn~ (j1~pO""I· t INrRA: -' ",,"'l.li. par 'e amo(\. Ihl') C~: -H _. . I _ 

d ·.· <.::íl çiJ:'-"t penn.l\DPnLss; rrHL~ 8u13.8 nme:H,as nao em ,.CU,. o. d d' .. 
O SR n ...... 'EVIDI.·o '-I"ll"o '")"m't~;:;o I pc> em S~;- votaras Ben~() em OCC3SJ(U CQlll-. ,.c..... ..~..r _ .. ~ ,p." ..... , 0:>1 fA'""'t l 

nobre,' deputados 'lU" eu deel"re 'l"C isto: peC·)··d ,c. B , •. t· li bl·' voto 
- 'd'. ã P-"\: -'0 .t'-' I SH. ENEVIDgs:-~,ao a OEO_!3 n,-nao e 1~(.USS o •. I!l"!"(} 110 cap.;. tr?. "l-tie. ,.. l' - .' - . j'"" t' 

da receita provinnial 5~) toda~ fi:'; di~po!~j- çnc; f) que (dg;) e que :lUO posso {l~~U Ir () 
~' . art l° (' .I'(~U~ f)!'ln\f"'J'a'lhp~ 8~lrn tOlnar em ções permanentes :o"";ao crelindo IrrlnOl'itos: . '1' -. 0, /. 't ,. . õ 

como hei de diRcutir o cnp. }o sem' trlünr conFlI( 01' 82:10 e.umu.ai;~Vap;JHn e <.nF.lpOSlç es 
dus disposições permanf'nte~? perrnanenl,es q!le creanlO lmpo~to8.,. , 

O SR. M. FURTADO :-Nloguem l'rolllbe 
O SR. PítESIDE!'TE :-Na rÓl'fia d,,~ regi- essa diecllRs:ão ampla. 

mento, estes· artIgos dcvilio i:"8r vothdoR 8t'- O sn, BENEV1DE'S :-~ •. Ora, ;1;.:; minhas 
pBradamente; mas a casa, !l podido dI) 8r. emendas S30 cxact,:imcnte suppl'imindo aJ
AbraDche~, resolveu que se disruti:'>:3um 0:'1 gu!na~ destas verb,;g; como querem os no· 
C!lr~. l° e 2°... lJl'El8 depnt~r)()~ tirai'·rrll.~ o direito de fRl1ar 

O SR. BgNEVWES ;-:Mas o capo }o trata d~l Robré isto '! 011 eU n:10 s~)i onde tenho a ca· 
receita,... beça, ou vv. exc:". rd.n têm razão! Eu vou 

O toIu. PRESIDEN g :-0 nobre df'ptltado para a irnprenl.l.a pnhli(-',ar t!lC!O i~to. 
poderá mandar 8ua8 emendas á mCHíl p'lfa i O SI?. CORRÊA :-Peç,:) a pa!;Wl':-1 t pela or· 
serem votada::! opportuocunento. I dr-m, para úffcrecer um !.'of!\ltlnmcnto de 

O SR. BENEVIDES :-, .• o e!lp. 1° trR.ts. d~ I ordem. 
receit.A. ; R receita d(~ q[H~ se:cornpõ(~? De .18 O su. PHE~IDENTE :-0 nobre dfp'.!tudo EÓ 

parflgrapho9; nestes 18 paragrn!)l'!oa Hl- pOlierá fa7el-o !'le o orador COllsentlr. 
clüem-~,w impr:!.'Itos crelldo!-t pelas (li~f-'()~:çõps O SIl, BENEVIDES :-Não, Benhar: nãf) é 
permanentes: ora, se nós ef-itamoR disuutin- prd('if'o, fm já R!'nI.Wj eie fallflr. 
do a receita, fl RB est~ls dh::posíçõ,~~-\ perwfI- (O O'J'adol' 'reti1'a-se da-sala) 
nentes crearão muitoG imposto~; ~e co]Jo... Nào havendo numeru lp~.Fd plHa se votAr 
eDU-OS em .RCUS paragrapho::.-, como eu hei o requerimento do sr. Corrê .. , e 8endo 3 
de separar a disctlHSH.O dfl receit.a destas hn ns dr.\ tarde, o .sr. prc!lidente designa}l 
di~poRiçõAs1 i ordem co dIa ~egujnt'i:'., e levanta a 8!jo::sã(\. 

O C S - j.' .. I " SR. - INTHA: -" e ]i;W orn o JH"jJI o Cio I .~"."'_'" __ '. __ 
sr. Abrancbe~, eR:tnritl em (jjseuesf'.o ~'óm(-'n~. ! 33a SeSf.i:!.o Oi"diiil,n:it"in 
te o art. lo, e ní10 toda ~ rrceitn. 

O SR. 'h~NBVIDES :-Está em rli!-'cii~r-ão p. i AO.:3 '2f5 DE MARÇO DE 18'1B 
receIta. De que SA compõe a ~'ecpita ? D~ dj .. I P-residen'cia do sr. m'gario 8!clpião 
TPito;;:! de sd:Ja~ nos quaes RB ('ompr~IH'rJ(!em ,SUJL\IAHIO. - EXPErHENTE. '- Par.'cflrss. 
4% sobre o algodão, ereados pelo ·"t. l' das' -1' PARTE DA O~E\l Df) lllA. -
dl~p081ÇÕP'R pi~rm8npnte~, i PD~tnni8.-0ffi('iO~ de ]11>:.t.1Çíl.- Observa-

o SR. CINTRA :-1\-fas não e~t.á em djflCU:,~: (Jues dos Sj's.Co'l'rrJa fJ Zc(erirto.-Rpmllção 
são. , ~ (l~, ('~!oeira<::.-- E![l~nd~~~.--· Req1te'J''lme'ltto 

O ~I\. BE~mvIDEs :-Ma", l'e e,tá em di"-I do s,..F.Alres.- Observações dus S1·S. Bi-
cossao " recen.... I ,,!<dn. )}[.F",·tado, R. Alves e Benevides-

O SR. CINTUA :-Requei,. o Dobre deputo-, 2' PAliTE IH ORIlEs! DO DlÁ.- !n.-
do 'lue entre o orça menta todo em di~cu:"siio,! tru('cüo pn hllca, - Discurso do S'i'. Bz'cudJ. 
que eu dou o meu voto. i -3' 'PARTE DÁ ORLJEM DO [l!A.- Or-

O SR. P. EGYDIO: -Aroiado, . çameni.o proviucial.-Discl"'SO do s1·.Bc-
O SI!., PUESlDENTF: :-Eu passo fi lêr o re-,; nevides. ,. 

gimento... , A'. 11 hora. d~ manhã. feita a chamada, 
O f;R. BENEVIDES :-OrB, pejo afnnl' GA i achãll-sl3 prescntB~ O~ STS. Sei pião, Vallfldão, 

Deus ! ... A'respeito do regirnentonfio tenho I L. Alve.~, Bj~uC!o. H. Alve~. Frríl'c, Abran
duvidn, f cht'S, C!didonio. TL CintrH, :M. Affunso, Lei-

O SH, PRESIDENTE :-0 nob~e depubdo 1 1'50, L~cnel~ P. Egydio. F. Alve3. M. Fur
pódc fallar; m,s as emendaR .'ó podem spr i 1edo. L. Ernesto. ['. Eduardo, P. Macha
apojada~l por occasiãJ da discussão desse! do, Corrê'), L. Silverio, An.ujo, R. Ff'rrei
cap'tulo. . . 'rfl, li. Filho, Benevides, lL Pomb", Zefo-

O 'R. BENEVIDES :-Estes não são 08 pre- rino c A. e Silva; faltando/seUl participa. 
cedentes da cua, çã.o os mois senhores. 



Abre-,e 
E ' lida 

uen te, 
O SR. 

gi.l in h, 

a ses.ilo. 
e npprovad~ a aotn da 

- .. 33'1-

I braças, conformando-se com oparecerfavora
anteee- I vel da respectiva camara, considerando que hã. 

I necessidade de semelhante empresa de trans
do se - I porto para conàucção de cadave,'es ao cemi-

I t eria p!'oject.aào, que fica em distancia quc 
EXPEDIENTE to ma ditlieil-:t eo nduccão manual do cos-

OFFIC! OS turno; considerando que; no estabelecimento 
Um (;11 cumarn da eapitnL ' prGpondo :.lU·· e c.l1s.tcio de ~cmclh:lt:te ;"el'vixo fun eh[c na 

~rm{~nt() de venc imen tos }.;nr>l. os fi.::caes e refenda localIdade, não e facIl fl conCUl'rcn
procurador da m,e~m9.. - A' comrnissiio de cia; ú de parecer que ~e conceda o privilegio 
cop!":u; ü orça mentos de carortrns. pedido, para o 'lue oflb,'ccc o seguinte pro-

Ou tro da c.mara ti n Con o t itu iça", cl\vi"n' .i e~to, qu o, julgado objectoda delibemção, de
rlo uma rp.1H·c~eDtfl.~flo (l m que OH povos d o YCt'Ú seI' convertido em lei: 
Bairro-Alto pedem a crc.ção de uma ce- . N. ll6 , 
deir" ':0 primeiras letras,- A' commissão I A assembléa leg islativa provincial de S. 
de in~tr.ut!çHo pnblien. Paulo decreta: 

HEQUEIUMENTOS A l't. l,Q Fica nutorisada a carnal'a muni-
Um do Jo[,o Firmino Furtado de lIl :o nJ on- cipal da cidade de S. ,Ioão do Hi o-Claro a 

'; '1, foz e ndo alt eflr ção á SUa pri:r",ira p ro- contrataI', com .Jacob \Vitzell, o scrvico de 
pn:- la rldativa á cO[jotrucção üe umll Iinh:i conducçlto de cadavcl'cs da cidade pará o ce
de bonds a partir da: e:;tftção do~ V"ll inhw?, miterio rJllC ~c l1l'OPÕC' n enmara municipal 
do m odo a não am.:!ctar 0 8 interesses da com · constnIi !' extra-mul'OS, pago o transporte 
pnnhi. Pauli8ta.-A' comrnisóilo de cor,>,!,· I pelos particnlares em vchieulos classificados 
tu i ci,o c j Ilstiça. I con rorm" a tabellaj un ta, pelos precos e com 

Outru na professora do bairro da Luz, re. ! or; ~fcccssorios na mC~lna.indicados, transpor
claman do contra o Rcto da 1:~sernblé:1. que : tn.ndo gratuitamente os indigentes que fal
suppril n iu f.;U~ c~d.oil'n..- A' eo mrnisdio de i lccerem [ora das c~sas de caridade, 
instruc ';ào publica. i Art, 2.· No caso de sc" ,invadid!t a <:idade 

HEPRr:SHN'l'h ÇXO , ! POI' qualquer epidemia, os preços terã.o dimi- -
Uma em qu~ o vigp.rio e d iv:JI'F O'"' m/Irado- t nui~;a.o d_a.f)lHtl'ta. I)ut'te. ' 

re~ da freguezj[l d ~ S anta Hita do Paf< ~n - ! Art. : ~ .o A eam(\.i' a, municipal concederá 
Qllatr0 pede m ti:OOOS, H~ndu dous prutl }!!:i I pri\'ilegio ao emprúsado })or 20 annos , po
oornn ·d)\ matriz e tres p~~t'a n eRtrnda qu e! r1cndo sCl'oprazo pro rogado pela camal'amu
~egJe para Ca,sr\-Bran c~L -_.' A.' commiR~âo · , lli cipal por mai s 10 a.n~os, se julgar COllYe-
dc fa7.endo , : nicntc '10 bom publi co, c se houvor concu)'-

PAIt!:c r·:nl::S : l'enci:l. pnra o mesmo servi co. 
« :\. r.n:nn:d~ ~dio de eOlltns de CH ffial'f: s, n ; Al't. _Ll, 0 O sOI'vico fUD cb rc deverá S3r man

~"c,,' tiaha .ido de novo' r omet!ida n pro- i dado como determina" tnbella junta, ap
po.ta do cawnra d e i\Ioi; Y' mir;m, c oncluo I provada pela camara, dentro do prazo de 

, com o p·HI:'. cer~que se r-do pt n a sCHuint{1 rc~ I don~ annos, soh pena de caducidade do pri-
.oJUÇilO: : vilcgio administ,'a t.ivnmcntc declarada pela 

J\. 11,; : cnm al'H.. . 
A 8Sf' cmbléa provinc ia l resolve: . Art. 5.° E' intrallsmissÍvel o privilegio. 
A rt, 1,' Fica elevoU" 11 ,p:ratiflcllÇ"O d" I Art. 6,' Hevogão-sc as disposições cm con-

feitar rl~s ouras publicllS a 160B : exp , d, entc i t raria. ' , 
do ) : '-':1' ,e eu~tns,~OO;S()OO; obra" publica!', Saladas conllniS~(ICS" 26 de Marrio de 1873, 
9:1".5826, -F, Altes.-P, IÓfJ?Jd,o, 

Re\"'o gfl d 'n~ as di~posi ç õe~ em cor.tr~lrio. t A imprimir para. 6ntrár na ordem dos trs-
S)\!a dfts;: commi~H .. õe,::, 26 de Março de : bl/.lhos.. , 

187a.-l,,Erllesto,-A , R, Pilho,» i I' PARTE DA ORDEM DO DIA 
AimprlDIII' para entrer na orde:';') do" tra , i POSTURAS 

bnlho~. : São npprovadilB em 2a disCUSE-ão RR do n. 
« A cOlllmiss1io de cont "" t''llrio ex"mi·! 20 de Itú, n, 31 ue Nazareth e n. 38 de Lo

nf~do nR (: ,~~ camar~s Je P \) rtn-Feliz. Tatu- j rell:-J.. 
by (! .Taboti (: r.bal. é de p:Hecf'r qu e scjüo np- I g' fljs~ ensado o inlersticio em favor de 
pr o\' ftda ~, VI s to (!~tarem conrormcfI. ! toct»~, 
S~la dfi~ ('ommjs!'õc~. 2H de ~htTco de : EII!iào em aa discussiio 8S de D. :31 da Mo-

1873.- L.Er1lesto .-A . 1Ubci;'o Filho.>; ' gv dii~ Cl'ijzc~. 
Po~to f'Hl <1i~cu:>"~jflO, (, flPfHO'lP..do. i "'rl~ ' np:)jada e cwtrn cc,njuntamenttl em 
A commissão de constitniçilo c justiça, a. : di~cus;,:fl!) a s(lgl.l in t.) 

quem foi presente o requerimento de .Jacoh ! E~lgKnA 
\Vitzell, res idente na cidade de S . .João do I (( Ofie'"ço cem " eme nd" os RrJ,W;oR de poo-
RIO-Claro, em que ped e privilrgio parn.con- ! tUPiS o. 3U de~tt) :Inno.-Co'rrêa» 
dU('(;ãodccadaveres fiO ccmiterio flue prctcn- ! Ef}rernlda:.\ discussão , ~üo approvadas3s 
~I~e :l camnl'a construi I' extra-muros em lugar I po~turaH e mnenda. 
Ja designado, em distancia de' quatrocentas I O SR. COHIIB" requer e obtem dispensa àe 

, 



-338-

in tere ti cio 
emeoda, 

, 

para 8er discutid·. amanhã 8 O SR, LEITÃO ;-Não ha de ser .ó um o 
prptondente. 

OFFICIOS OE JUSTlCA ' O SR, CORRÊ" : - Por que, em veZ õ" coo-

E' I l' d' ~% Ful t ar-s (~ o intereSA(' individual, na o se liA. 
"52opprovA.( o em , ' IACIIS~étO o pr~j ecto ne ter eru !inh:\ de conta o intere~ :~ e Pll

n. b' que re'loga R J~l que ~r~ou no ";U'U blico ~ 
de U atubll o ugar e eSCrIvao prIve. .IV O, I O SR. l:ElTÃo :-)tn.~~ pór1c-f>e p e dil' infor-
de oT,ht\o~ e ~1HHmte8. . . ' d 

A 't dI' E t' IDRcõesaoJIl,zdc dll'elto a comarca. 
rcqucnmen o () ~r . ~UIZ 1rnes ,1, e O· C "N'o sei' !'ó"" "','r" o mal'S d' d' r t'. sn. OHREA·-" ,. " O" • 

ISpe nSa O O lote:s leiO.. compelente para is!Õlo. . 
Entra ,em la .d)~cUSSã~ O ~TOJeelo n. ~O. ,Em vistR. poi !-l . d83 diJviua:;t que p~irão 

cresodo. na ~ap~t~, um 3 ot,Iic lO de tabelhào pobre o meu espirito. e na fl.u!õencia d n e~
do p llbl1 co, ]UdlCIRI e notas, cloreciment,o s 8 respeito da conveniencia na 

O sr. c.orrea:- Acbo .. me de todo o medida. terei do vota l' contra. porque mo 
ponto faIto de esclarecimentos ácerca dn pRrece que o proj ecto em di~Cl)Ssão involve 
necessidnde da. creação qu e se propõe no dispo~ição inutil c '~el]l razã() de !o1 (". f , cuji\ 
presente project.oo Não o~tou em dia com , nppariçflO não à c\' ia t r. r lugar nas se'cnas 
os oegocios do fôro da capit.1 ; Dão sei mes- I de-ta aSBcmbléa. 
mo quat'lto~ trthelliães exi~te- nL o. . T,l e~ serão, entret ;\ut,o, os d!\rlll~ que me 

O SR. P. EGYDIO;- Exi ~te lll dou~. o ~r_ t sejiio fornccidop, que me demoviio do pro
dr. Hypolito e o sr . .Toaquim .Jo ?'é Gomcl-' .! po~ito em que pc rs.i ~ lo G me pers.ua,lão n 
. O SII, CORRil~; - Aca bl\ de rtiur-me o t quo vot" " favor do l'r ojecto. 
honr.do ,collrgaql1o ha dous tabellionnto., Osr. Zei'",·in .. :-Sr, presidente, como, 
f":; para aFlt.R capital. me 1)8 rcce que !-;ão ~llf- ar.:sign<ltario do }Jlooj AcLo em di!'1c\l~~}j I). fi, . 

ficientes, de modo a não "perecer o serviço, .. em vi8ta qa i:npt1~n 8çj:io Cj1le ~cabfl. dn fltz~r 
O SR. ZEFERI!\O :-~ão apoiado. ao Ille~rn() proj ecto () h onrarln coll eg ll, cor
O SR. Lm'I'Ão:- H oj e, depDí~ da reforma re-rne o dever de diz(H :dguB1f\ COUtia. ~ r e~ .. 

jurliciari:.t, são pOt1co~. peito. isto é, d e sddl1zir 118 ra zões qUf! mo 
O SR. CORR}o;A :- ..• estes dous fun ccio- levarão a 8pre 8ent:d ~ () ti. considor~ção deatn 

narios,de que fez menção o illustre roelDoro . • •• emblé.. . 
são rligno8 de nob\ pelA. prompta ~xpediçüo Sr. presidento, j ;.~ O ~\ n tHl p:Hl.'1fi (: O , qunndo 
que dOo 80S ~cgocios I<!.ffecto<.t aO:; fleus car-j me :ichei ne Ata Cllpitnl, RO me dizia q ue br.
turios. .. vh lIeeessidade da. crer.r.fio de um te rceiro 

• 
O 8ft. ZEFERINO :-Não veúcem o serviço. tabellionato. pura , qllB os lli'gocios forenses 
O ~n, CURRl~A :--:- ..• hft. Uf1~ delle~. o H. eorre:::scm mais rflgularmente. 

dr. HypoHto ; possuo a capacidade preciso E.te auno, "qui cb eganrln, nlglJmn~ ' pes
para bem desempenhRr al'li funcçÕe .~ de !'eu !=!0l151 entenderão-se comrn igQ ~ flizendo~nHl 
cargo; e quanto ao sr . Joaquim J0sé G)-, que me não esqnecc~sA de Aprt'senhr um 
meH, é tão peritonamnte. rin, que o j ulgo ca- projocto neste ~",nt-ído , vist.o corno f.sta 1.nc
paz de escrever uma obra que t i ate do ju. rl ido. viria ~ctld i r nO !i I"CCIc.moR dns p:Htep, 
ri~prl1dencin eurematica... porquanto, . Fend o o se rvi(}') do f6\'0 ~n)perinl' 

O SR. p, EGYDJ~ o-Sem duvid.: ás forço" dos Rctu ae< tnbelliães, muito so f-
O fiRo ConnÊA :-. o' sobre per intelligente, frilio ellils em seus di1'8ito(~" 

é hooesto e probo (apoiado.r ) : é empreg.doSoll um dos primeiro." rec <>nh ecer· que 
muito escrnpuloso no curoprimentojde seus os nctuae~fnnccio n ll riOR I'RO indivi ciuos com-o 
devere.. pet ente mente habilitadlO" para cumprirem 

Se se t,.tnsse de algum a e.crivoui •• ain- 08 "ellS deveres; mas, porque tenbão h. bi1i 
.da eu concorreria com o mel) voto . porque t.Slções. ni'o roe pegue que pos~üo, com ~1.lti8-· 
o fS~crívAo é mais onerado de ~ervjço8 qUA o fAÇào do interess e das p~rtcF, preeoche-r os 
·t.ab ellíifo ; my, creio que estes officio~, na deverr,!=!. lnherent.er; 9. ~pus c6.rgo~, e i F- to 
Cépit.1, estão ~ep.rado... . pe1n "mucnci" de traoa1hos que solne cllcs 

O SR. AR"UJO ;-Estão dh'ididos. pr ."o, 
O SR. CORRÊA :- .. , ora, _. é assim, ,, O SR. ARAUJO;--·O moviment.o do fOro é 

obvio quo 8 exiF-ten~Ja de rlou~ tabelliãl:!=!.. extraordlnario. 
na capitai, é sufficiente para o bom C regu- I O Sil. ZEFERl4'O :~-Como bem di7, o mOI! 
lar andamento dos ncgoci o~ 00 fôro. honrado co)lf'gfl. o movimento do fôro na 

O S IL ZEFERlNO :-N:\o ap Jiado. eapitRI é extr2ol"rli n a l'io; c. depois G:l npre· 
O ~n. CORRÊA. :-Proscrl' vnrnos o perni {~ ! o- la~ nt:1 çfIO de8te prnjec to, tenho ouvido (:1I :u~ r 

80 F-y~tomR de crêar empregos para Ratif,- a mlllta~ péB~o as q\le c~ ta trE'dit..I~ :- e m (~ n· 
fazer a certas e dctermi na lbs c811dídntu· r'l'r de uma ne cersida.de ícclsrnada hn muito 
ra~... I t c n1pn. 

O SR. n.VIDES ;-.Apoiadissimo ; illuito D.d:l~ a8 rozõe. que me l"v.,"o n. >lpre-
bem.· sontnr eAte projecto, e u o sujcitn ú rl(llil~Bra .. 

O suo C0nnJ.;A :;- .. , já esto u visando -81- çâ:J de~ta :H~!'embl f:' a. ('.p.rto de quo e l18 O to · 
guem que está talhado pera o lugar que se mará 0 0 grão de consideração que mere-
quer crear... cer . 
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TAnho conrJtiido. I con.titucionaas: não se póde oífarecer como 
N,to havendo mfl.i~ quem p.eça a plll11\1'rn,tpmenàll a um ~rnj~cto Urn ontro projf>.cto; 

:-ncerra-se a dIscussão, e é approvado o pro- 1 isto é contra fi. c~.ntltituiQão, é contra o regi-
Jecto. I nlf'n dn H .... ~;ernble!i. 

i\ req.!lerim~n.t.o do sr. %dferino! é dispen-I Q lal a .lei, qllH.11l dhlpO~içãr) qu~ nos au: 
sado o lot~rl'itICI(). I' tOfl .. a H, lsto? Um proJecto ~prtl~en,~do a 

REMOCÃO Dl<; CADEIRAS . »'f'~eilJble'l para 8CI' CUflli'ertl<10 em Itn não 
~ p6de deixar depai'lsar p(~la~ tres diH'u~!-õ~8 

Cnntinúa a 3 11 disClHl~fO ~o jJroject.o 11" 21. di~ que nos f1tlllt. o regimento; nfio póJe ser 
qna rerlHIVt' all!o(lrnas cHd~Jras dI' p~\[Delra!-l Off'ff!cido corno ernBndn a um nutro. 
l~t.r.n~.·cJe\ln~pfln\outr!j!ólp')nt_(),.., nOiJ mllnj I OrA:, perg-unto eu: art'moeã), n rreflcão 
ClplO,~ !!e ,Jae~.ff;hy e Parahyb!lna, e ernen- i dR cadelr,lS' (~e primeir!-ls letrl-!-'" é chjecto'lic 
dn~ Ja offe~eC:lda~, , i ernf'odf1 Oi] do um projecto ei-lpfJcial? 

,São ~pOUHt?R e entrã,o conjuntamente em i O fIto P. EGYDIO:-S~m.duvida é irra-
dJSCUSSHO lDalS ag St,'g'llntes g"\!h\r. t 

SUB-{n.fI~NDAS O !=:R, ~LFunTADo:-Me paréce p,i!'l, !'Ir. 
«Em vpz (l:} p,davra-Pol'to-diga. 88- prr.:!!!idnlr,o. que t d;J9 estes pr(Ij.,'ctO" que 

Coc:H~s-Leonel.» I"qui'" CEltfio corno ernendH.:-l, remov~nd,) e 
((Fica creadll ,uma cad(~jtn de primeirB".: I cre\ndo C3dpira~, devem ~er ds",tfl,clidnfl do 

letrfts vara o f;.eXO m:1~("ulino no nlto do! PI'ojPcta prIncipal A soffrer 8~ rli~OI)~SÕ6S 
RihtHdí.'\, mnnlcipio de PllldamonhanfJ'aba, i le~ae.::, !~S dn!Cu~~õe!ól do regiml~nto, 1.)1)rn. 

x , F' '" - '·1 J ._ avzer frezre,» ! qac PO?pt\o Ber convorll. OR t'm ei: li r,nn-
«Fie:-\. ereada uma cllrlenn de pri!Deirn~' trario é pro('eder.~~ inc()n~tittJciunlllrnentet 

Ji>:trqs, para o f.õf>Xr) mas"ulioo na frf~~rnp.zi!l I 'C'PlIO já fl~l tem flqulproca lih,. 
da~ Dore.., do S.-Ipé. municipio do Ja;lú.---I " Eu, POiR, r.~queirf} q1le a V<lhção (jeiolte re· 
L. Bit'veria,» '. 'qnerim~!H() sej'-l dividida r.m ·1111\ .. parta.::., e 

( Fica removida Fl cadeira. de primfdrr,. .. j e .. tr)n CtFt') de qnn n n.;semb'é'l, vot-lndo 
letra.!:! do El-exo ffil-lSelllin'l do S,~lto de Q'lp.luz i [wln pdopir l1 , i~t() é. qtl~ ~~H d~ .. tJ'tql)H n'l 
p~ra a fl'eguezia de São BernfHdo -Leo- i e!nenrl~l:;; <10 Pi'0LH'trJ. reje.itB:áo. OI1,trft. I,l-'to é. 
nel.l) . ' I fpIe VA.lJ el1~.8 a. comml:-i.:-aJ de ln~trul'ção 

O SR, l~ .. hvGS fuudamento e oiferece o I puhlica. 
seguiute i M'"~IJ fim é exclu!ólivJlmp.nte promovt-'f ft. 

RE<-lUERTMIO'\"TO I execnçH.\, dA. lei; não tenho outro, fclZ!:}udo 
( R~qtleiro q1lt" H.:oI ol1H:HhlIi Q , qne trfltão O? i e,.;tf~ rp.q'H:rimonto. 

CrtHHtHo de c'ldeiras, ~ejÃo de"tllcl}da~ e aíl'tl Não havendo mnis quem peca a palavra, 
ct.a~ á cooomi!Ssão de instrucção pllblic~,- enc.cna-se a discussã.o, e é n.pprvHd:-t a pri
F. Alves,. mClra pUI'te do requerImento, sendo rejeitada 

(O'slI.BICUDO pronunciollumrliscurso ql1o; a 2'. . 
ni-lo rt-'cebemo.i,,) . _! O SR. LEONI-:L requer e obtém a retirada 

. O sr. ,'tltll"IIHion~~a 'RlUI!'huCo :-Sr, pre de sua cmend;1. . 
sidentf', vnto pel., reqll!:'ri!l,ento qur; qenb~ Continuando a discusstto no projecto, é 
rie t"t:r offueei(lo p~lo nobre dHflll'rad;) pf~l<) i nc;te npPI'ovado sem mar.~ deb'üe eom as 
3° districto, qU~int'· ti primeírn pl-1rttl. h,:t,) é. ! cmend,u; relativas ti l'c!l1nçito de c~1.deif'fHL 
para que sejão r.~~ pm{mlta~ deHt.n'~r.·ja~ do 'j. S8g!lindo-~e a vot.nçf'í.o das maiA emend~8' 
projecto, P. contr», quanto á ~eg'lluria. istrj {\ i ercnndo cadcint:;;, são t.udas flppl'ovadas, bem 
par~ que se~f\O ell;-t~ remcttidn8 á commi,!-!~;i.d 1 como "a gnb-emenda do Rl', Leonel. 
de :n.tr~cçao publIca.. . .' 2,' PAltTl' IH ORDEM DO DIA 

Nós sat.lemos. ~r, pl c~ldente, que a ('OIU, 

mi~~~o de jn9tr.uCçf\o pUblica e ... tá fldRtrictfl, I "I~STR,UCÇÃO_ PUBLICA, 
q~}~Sl que übng:-Ida a accI~ar t()(Üt!-1 fi,'''' me-I ContInua a 2.1 (~l:SCll~sao dO.pl'OJect~ n. 7:1, 
dlds!'l que se npre:-,~~nl:arem a. sua ()onsdor~,- i que refot'rna a legl'=llaçao d~ lns:tr'uccao pu-
cão Robre eí'ta ma.teria, : btic~ da pl'ovincia e estabelece o~ ensino 
v Ü SR, U, Cn'TRA :-Nãil apoiado. : obrigatorio, 

O SR, 1\1. FUllTADO :-Desde qu. ,lia 01, i (O 81', BIcudo Pl'OntInciou um discurso, 
boroll um proJI~Ct,o sobre cn~dno obrigat'Jri0, I cpIe nào recebemos ), 
de~de que ql1er a djfftl~í10 rhO'l, Illztn, C:'stá I ~"!';,I/;', ~ ;un'ê ~: -SAgundo o meu costu
claro qU'J h1\ de procurA0!" e nceit1.r t.odo..; 1)...: ! me, sel'oi breve e conciso SObl'C ° merito do 
meios tendentes á re~!iz~ç{,o de ~na, iclé!\ : pl'ojecto claholll'ada commissã.) deinstrucção 
capitnl; e UID <IOf', seno;: m[~mbrü~, o [>lr" Wl- publica, \ 
<Ire Bic1ldo, ne~tq momento dtlelar:'u qne é N:l.o aceito o princi-pio ria. ob1'igntoJ'ierhde 
iuntil remett(~r-B(~ qnl1lquPl' projf'cto d(~FltR do r,nsino; a materia p[votante so conténl 
llatllreza. á comrni8~Ho, porqiw r,l!a conf1:l ! no al't. lo, • 
na p~ljlvril, IOflV:I;S3 nno; inf()!'!1l:-JçÕtj8 dos fIa COtl';n. de dOlls annos pronunciei-me 
dep'lt8do~ qno Hpresentilo o P!'Oj8Ct.O, I cont!'a a idéa, pouco me importando flue os 

8r, pre8ident(~, voto contra Il:-! emen~as! paize~ estrar!g'ciroR tive~sem a.doptado o Ry~'" 
de que se trata, porque entendo que são IU- I tema do JII'oJecto, pOl'qllC os costumes, a pe-
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1· .' dade come todos sabem varião con- gião, ainda a de seus pais? Não é uma vio-cu lRll t. . , lencia ? 

fo~e..~~tb~I~~~mo por esse lado, tem-se ~err: duvida que a U1~ica religião verda~ 
observado (ue em alguns Estados ha sido imo I deu'a () a 'J.ue temos 11 fel.ICldade de ?rofessar; 
Profieno o A,.inripio 'ela ohrigatorie.lade do est'lrcl'B'lao tem. acomp"nhl"ddod pa't' l;assu .:' 

,,; , " I clvlhsacao, e aSSIm se amo a o a 0.(,0 o e:-;-
ün~'.',I.,O. . " ,',: t8.do so'cial (apoiados). O qn~ tem feito a l'C-

1\a:o .~O~l dos qll? cnt~nd~l11 que (~ m,~t:e: l,t i liO'ião protestante? esse SClsma quo sepa~ 
é de (hrel~Opllbl1e', sena~ q\1~ de (!:Iel~o: r~u.sc do nosso seio? Nada absolutamente, 
civil;. aSSIm que, nes~a c?nform.lda,d~, J~.~l\~ i ao passo que a catholica tCI11-nos dado gra~. 
occaslão de expendeI mmhas Idé,'.s, Ic\ol : des homens, e adiantado o progresso eont!
vcndo numel:osoil ~Ivlhshs c praxistas quC! IlUO da humanidade por meio das letms .. 
ha na nOBsa,1!lrI~pl udencut, baseandrrmn por: Na niédia idade, os monges da Thebalda, 
igual ~al~eg'Js!.<lçao (~ucn.os l:ege. i applicadüs a~sel'viço. manual, c?pin.rão os 

Senti nno ter o.uvldo o discurso que de livros do. antigos esenptores, e nol-ostrans
principio pronupclOu o honrado membro re- mittil'ão; e outros não menos no~ave~. por 
sidente Ha. capital, o sr. dr. Benevides, 1'01" suas obras como Petrarca, BocacclO, sao me
que, certo., ellc havia addnzi,' ;í, (p1e~t.ãO nos rccom~endavei.s pOI' s~us ~ escriptos .do 
grandes feIxes de luzes... . que por igual se:vIço'; assim e que d:bmxo . 

O SIlo B""EVIDES: - Obngado. . .. dcste aspecto mUlto lhes deve a posteridade! 
O SR. ÇonuÊA: -'.". cO,mo~h~ c tl'lvlal A jgrp-ja cat-holica nunca ~l'I'a.; quando 

nasquestõesemqu~ll~tel'Vem, hBtlW) nus,er~tc ella delibeJ'a em eOl'pol'açào, na.? ClT:1.; ~ se 
então; mas posso ;lJ \llzal' d!ll'obustez e !ol'ça ! têm havido papas que se ~c1?-lu:o t,rallSVl~ldo 
do Reu discnrRo pelos llltenol'e.s, enHncI}'~(~OS I do ve['dndcll'o cspirito do ChrIEtlHn~.smo, Isto 
pelo honrado membro úccn;a dn ma.tena.! resulta de qne os phen'')menos rn:ll~ puros, 
Faço rrtinha n opinião do J .. ~obl'P, ~eplltfldo. ! qunndo caem na in~~lligencia. humana, par-

O SR. BE"EVIDES, -MUlto obngado.. . ticipão da sua debilidade. 
O SR. CORRÊ" :-:- ... Ma.s, o que me traz a tn- Gregorio VII. sem duvida, J:Oi um dos 

buna não é a obrlgat~nedade d~ en~lOc.: que I maiores vultos que se assentarao no, solto 
está prejulgada em mInha con~clencIit. el I??- pontificio, um gl'ande despot". por9ue quc. 
rém, o "I·t. 7', que t!'ata do enslIlo da rchgmo ria absorver os Estados na Igreja, como 
catholicn obrigatori"a pal'a os filhos do~:.; cath? aconteeia. sempre que se tr::lrtava de .inves ~ 
licoR.Creio que a hom:ada com missão não deVia tidura d03 impemdores.da .Àl!emanha, a um 
ter formulado um artIgo desta ordem,'p0r'lue, d .!les fez passa:' uma noite dc lllVerrjO ao 
se a. relig-ião é aquelle sentImento - Jt11plan- relento, no pateo de seu palacio, ' 
tado no coração do homem, uma dn.s eOll- i Apczal', porém, de tet' haTido ,alguns d~s .. 
díções humanas, que nos toma no bCl'~:O c I varios no pontiticnrlo",-- i1. igt'eJa_ cathollca 
no!"; acompanha ao tnmul~ com as ]:lg['lm~R: tem sempre tl'un&itado pura c su, flssegu- . 

. de no~so~ pal'entes e (:mlg:os; ~e es'~c sentl- i rundo-nos sempre a salvação ete.l'na. 
menta ú de pura úonSeIenCIa, nao seI em qU,e: A curia romana pOl' sem dUVIda tem por 
se fundou a honrada commis8ão p""" obrl- i vezes se de'viado ~lo verdadeiro espirito da 
g-ar os meninos ao ensino da religião entho- ' doutrina de' ,Jesus; díl-o à histària da. hn
lica t . . _. manidade. Releva. agora le~bral' .um facto 

Pa.I'cce h~ve.r :"stO contradlCçao, Visto co- que li em um escriptor-'- T;2llemat"-. 
mo li eonst!tulCao... Villemai". se em cathohco, talvez fosse 

O SR. K ALVES' - A religião é de pura destesvetho; calkolico8 da actualidade; era 
conseicl1cia c tt constituição a garante no em todo o caso um livi'c pensador. Mas, 
art. 5'. . .. _ conta elIe que, conversando um .catholico 

O, SR. CORREA ,;:- ... estabel~cc'a rel1glllo com um protestante, este. manifestou o d~
do r'.stado; maR, nao obstante, nao se oppõo a sejo de abracar o cathohclsmo, e pretendia 
que o cidadão sig!1 esta ou aquella .religião. ir á Roma para observar de perto a pureza 

O SR. li. Ar.VRS: - O mesmo proJecto não lla nova doutrina que tinha de adoptal'. 
se oppõe. , .. .: O catholico, pOl'ém, que conheCia o estado 

O su. Coum,,,,·- QlllZr;r>t que houvesse e tendcneÍlt d!1 cnria, procurou desvll'~-O ~o 
um" e.n1(llJch, 0:. preten~o iOI'mulal-a, qu~ ~ seu propasito, dizendo-lhe, « não. vas la; 
rchgmo cathohca contInuasse n. ser enslnada pódcs reformar as tuas uléas sem Ir a Ro
DaR r,scola~ publicas, cnão com csta elausula rna»); e isto porque entendeu .que, ind() 
de RCI' obngatonu. áquella cidade e observando a C lll'la , estava 

O sr.. H, ALVES: - O pl'ojeeto não ohl'iga: a sua conversão tnl.Ilstornnda, 
O SIl. CORB"A:-Obl'igai \1 formula da lei Apezar, porém, deste conselho, o protes-

~ftle l~l~llltO: de ?l'dm.a~lO lnt,,~rprct.a-Rc por I' tanto foi fL Roma, e lá. VIU deS['egl'amentos 
form,,,,l., e~pl'oJecto diZ: (Le). taes que, quando de volta,eneontrou-secom 

Ma", a minha r"zfio de decidir é esta, que o catholico, e disse.lhe: ilgo:aestou c~lllv~r-
sendo a religião do dominio da consciencia tido, recnnheço que a rel1glao cathohca e a 
individual, não deve ser obrigatoria. . uniea YerdadeÍl'.a~ apeza~ dos gI'ande~. abu

Como obrigar crianças fi seguirem a rel1-1 S013 que se pratica0 na sede do eathohclsmo, 
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esta religião ainda subsiste, e faz immensas ! Comquanto no projecto do orcamento 
conquistas no orbe C impede a civilisação! não se declare a existencia de um sa"tdo nenl 

A minha emenda é p"nt que continue o· de um de,lieit, nO,espirito da com missão, na" 
ensino da religião catholica, apostolica 1'0- turalmente, estava a p,'evis,;:" do dejicit, em 
mana. nas ~OS8fIS escolas, evitandó-se assim virtude de autorisaçã-i de. dcspczas existen-
a obl'lgatorwdade, I tes nas disposições perm'Ulentes. 

O SR, BENEVIDES: -Muito bem, Da eonfl'ontllcão entl'c a receita e adcs-
o . 

I<;' "poiada e entra conjuntamente em dis- peza, expressamente dedal'adas no pl'ojccto, 
cussão a seguinte resu\t.a o saldo de 36il:-l,6fi855, 

E"ENDA Este saldo nã, é verdadeiro, porquanto a 
«( O art. 7° seja substituido por este:- A commissho, ne) seu pl'ojecto de Ol'çamento, 

religião catholica, apostolica romana conti- nas disposições pf3.t·!llanentes, autol'isou cer
núa a se,' ensinada na" escolas, - Corrêa,» tas despezas que não forão co,nsag "das es-

.4 discussão fica adiada pela hora, pecialmente entre as vel'bas de despeza. 
3' PARTE DA OUDK'l DO DIA ,Fazendo-se esta consag-ração, ou com .. rehen

I dendo·se entre as vel·h"s de despez"s os j 11· 
OllqAMEN'rO PIWVI~Cl;L ! I'OS garantidos 'ás estradas de ferro, as 10 

Continúa a 2' discussão do projecto n, 100, I alumnas do seminario da Gloria, o engenheic 
que orça a receita e fixa a despeza da pro- ro fiSCal da estrada de fel'ro Sorocabana, es
vincia para o exercicio de 187;l a 1874, i tradas e pontes, juros 'aos credores da pro

(A cha-se presente o sr. inspectO?' do tkesflu,'o) . vinci" c o capital dessa di vida; teremus um 
O ... r. Uli!õ" Vinil",.: - SI', presidente,. dejicit importante". . 

a casa foi testemunha das diffieuldades hon .. i Este dejicit calcúlo que será provavelmente 
tem encontrndas por occasião da discussão I o seguinte: juros garantidos' ás estradas de 

. do pl'ojecto de orçamento, do qunl Ol'll nos! fo1';'o, 1,086:6508000. 
vamos occupar, difficuldades motivadas pela Este calculo é feito pOl' mim, tomando 
deliberação tomada pela casa, em viJ'tJlde do apenas como effectivo metade d) capital das 
requel'i'Dento offerecido pelo nobre deputado empresas llecl'etadas, em via de execução e 
residente em Gllanltinguetá, c pela meSllla i de proxima realização; e :Iinda concedendo, 
approvaclo, de diseutir-se o mesmo orça- i por, hypothcse, que a realidade ela garantia 
mento por capitulos, , de Juros seja de '1 %' ' 

O illustl'c deputado, que em primeiro lu- i C01l1prehendem, pois, os nobres deputados 
gar tinha,de fallar sobl'c a materia, tendo queo meu calculo não é exagerado, e até ao 
de offerece,r emen~lns sobre o art. l°, receita i contr~rio. creio que :será maior o onus que 
da pronflCla, preCIsava, ao lTIeSmO tempo,! pes.ara. sobre a prOVlnCHl. 
discutÍl' disposicões contidas nas disposicõcs. Creio, portanto, que no fim do exercicio fl
permanentes, ilú~mamente relacionadas êom I~ nar~ceil'o a pro;in~ia terú. pago de garantia 
uquelle art, 1", VIsto como encerrão tambem de Juros 1,086:IJ50UOOO. 

t 'I ' , 'o I 'I I . , ma ermo (e receIta; mns, ('o mo esta parte I' \..,3 Cll o a (espeza C:im o sermnano em 
tinha sido segregada da discussão, v. exc., i 3:0008; eom () engenheiro da p,:~trada Soro~ 
com justó rnofivo, em vist:\do regimento,: cabana, em 12:000$; calcúlo, por hypotllesB) 
não podia. admittil' tn.(Ú; emendnB, e neste a despeí'.a com esb'adas e ponte8 cm"3DO:O()Oi~; 
caso a discURSão não pôde progredi!'.- 'a impul'tancia da divjda fluctuante "em rêil:.i 

Assim, para que hoje desappnrccão taes 70J:OOO;); os juros em 56:000 .. ': ter·cmos que 
uifliculdnde8, ~equeiro que a discussão, do i it despeza da p!'ovincia sublJ'(1. a 2,lf17:U;)Uf$. 
orçamento se faça englobadamente, l,funtando-se30,00!)H para "aeleas, e a despez", 
,A caRa, sendo consultada, resolve no sen- I especial refcrid>t no projecto do orçamento 

tido da proposta do SI', U, Cintra, I no valor ele 1,702:638S145, resultar" a des-
. O Sl1, BENEVIDES pede permissão para con- ! PC?,fl total de 8,889:63tl~lt1i), 

tlnuar seu discurso interrompido na ultima i Calcúlo que para essadespeza, attenden-
sessão.", i do-se á l'e~da, que eu aGre~it:~ qne ~~e, po~e~á. 

A casa concede, I ter,ha realIdade de um deficzt de1,93i):0!l.)~"éji), 
CI SR·. l.h~lIle"i~nes: - Grato ú benevo·l ~a.s bnses do meu calculo, para chega!' a 

lencia (in. casa, procurarei ser o mais bl'eve 1 este resultado,. eu elimino da receita ainc~n. 
qu~ me fà~' posRivel. .... , 12 % do im'p0sto EiOb!"8 o ~l~~odà?, que compllto 

Sr. pl'csldente. j)l'omettI dlV,dll'. o meu (11-s hypothehrnmentc em luü:ODOljOUO, . 
curso em duas partes: parte economicfl, e Calcúlo o de/'icit na quantia refel'l.d;-:, 1'a
parte politica; occupava-me então, em pl'i- zendo na receita npreRentadn. no pro,Jzeto as 
meiro lugar, da parte ecol1omica. Prosegui- seg'uintes modificnções: 
rei hoje nas considerações quc pretendia Elimino 2 % do imposto sobl'c o alp-odão, 
apresentar ti. apl'eciacão da casa na sessão que eu comba.to pelas razões quo depOIS F>uh· 
passada, . - , met.terei á eonsideraciio da casa'! e calcúlo 

O p"ojecto do orçamento em discussão cal· ! esb eliminação em 100:0006000, 
cuIa a receita da provincia em 2,063:1158; Elimino 5% da decima de heranças e lega-
~alcula a despeza em 1,702:638Hl45. (los, porque proponho a revo~ação deste 

, 
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eotes impO"to8 9fi'ec!fio 8 producçfio .gri-Ioe 8 alta do imposto de exportação repellisee 
ciJh. base de to.ia n nflS Q fl ri1lueZJl. i do merc:,do estrangeiro 08 nosl4os produc

A provinci~ de S. [J;\nlo (~ ('minontemt\n~ i to~ ~ I~tü cootrihuiria para n morte cta la
te Rg'ricolp, ró.le-~e dizer, ~?I)í!-'l. que Uj-da a vnllrn~ r eon~:wgtlinteUJf'nte para o 8Hiqui-
1':'U~ fonuo;4 e H. rnaxima pBr;e de n08sn~~ jilmentf, d'i provinda! O mercAclo para a 

sreDd(l~ (l~:-:l'nta Dl!. propriedadp, flg-rieola : de I n()~~t\ export~)ção 1Jgrieola,l=Iendo reduzido. 
~ol'ie que tndo o impqsto que afl't~ctflr A pro- 'nece:;:.sariarnellt~ li,mi'ta-8o ti producçAo. e 
<Juc~Ê.o (l diminuir o tra.b8lho ngricola será determina def'locflçiio de c~pitaes e para]y-
um lmpo1'"'LD nocivo. Racão do trAbalho industrilil. 

Os nd)i'es dept1tr.doB me pod(~rão diznr- 01'a, llÓS estnmos quasi nessas ,condições. 
«Ex.1ctamei'lt.e pOI que a ,~~ri('nltur,l é 11 f,m- Os nossos generos de exportação, segundo a. 
t.:1 primordial de Ilo~:;;a riqueza o de no<,pv. leg'islação geral, e ~eg'undo os orçamentos de 
~,;rttJn~, devo sur onerada (lp impoiOto:", por 1807pal'a cá, pagão 9 %; é uma taxa geral 
1."110 t~U1Jt)(nJj que {-'lIa é p:'oteg-id!l pel.-\:~ inr.- i muito elevada; , 
tiflliçôps 3dwinh:trati'la~ c jllôicinrip.8, e I Ora, se a produeção saida da provincia, 
('íoi-L:t:-; l1:10 pre~tão f.:'(~rvi(;() gratnitn. ! que se exnorta, já paga 9 % de imposto ge-

O Jlgrn'ultor.l"llj(~ I'\).:~dl(~ do E·;tndü B dH 1'<11, o)) nobres d~putndos compl'ehendem que 
pr;J'Ji!.!eirl lt r-:egtlrança (! pr{'kc~ão doi'! SWll" I ° nosso producto vai ao mercado estrangeiro 
dlT"jto:;:, a reg,i1hrid;:dn \L~ Sil1R tf:)n",flC(;Õ~~R I com 13 % de direitos, 0. que necessariamente 
f) RellS n~'g'I)ClOB, I);n ll~T:a paiRVl'll, a v,nrae: :tllgmenta. o custo de pl'oducçào; e sendo o 
tia 'Ie )oU:l prl)priedn!.L~, deve em troca t.Hm~ i ellsto de produeção a base do preço corrente 
hem Conc,_I:'\'er p:UH (13 de:o:pezas do f.erviqo !.no mel'cado estl'angeiro, os nobres deputados 
pul~liCO, e PI):~:lDt:) deve até concorrer em I comprchendem que nqnellcs paize~ ·que pu
mruor qUrtIltloa.,je do que O~ out.ro!9, p"rque I d~rC1n levar ao mercado estrang'elro sua 
é urna (~I~HH\e mai.;-; iml':,rtnnte.) Heflp()n;)() ~ pI'odneçfio com menos de 13, 10 e 9 % -estão 
sr. pre~idRntt·, não SU1>'li'nto que o flgoj'jeal· HO caso de venGlel'seus produetos em melho
tOl' seja iSf'.nto do- imposto. não concorra res condições; o rt:.sulta:do será que a nossa 
p"J'a os c"sp<:zas 110 E,tado: mas o artri p,'oduccão será repellida do mercado estran
cultúr tem deSpl!ZaS de consumI), eJ!e pÓ-'in geiro, Quando a nossa produc,ção não. tiver 
c.oncurrer, cnmo dB fflct.o concorre, p:f\ra (1 mniR nccitação no mercado estrangeiro, sen,.. 
IIHIl':bioi~'Ij)o"dv, l1(lminbtr:-o..ç:'iO, por Jn~io dos do a, extensão da produccão limitada peJo 
impo!Sto.~ indirectosqué:!, atrüctando OH con consumo, vêm os nobres "deputados que a 
su,nidoreiJ., ~tffectã0 tl-.lmbem a clle. Mr'l.~ não nossa lavoura sofl'rerá f"rande abalo.' 
é j!.l~.to que o propr;etario Po/Tricolfl, ~dé!ll dr-I (Quant:t desloeação"de capitaeR I Quanta 
conçnrFer pl~n.\ :'lS c!e.sp('ZilS do E::-ltndo com i mtRoria! (~uantos clamol'es Re levantarãO 
todo~ os impo~tos indirecto:" q".e (d'f:-~ctiio no' brncland,o coritrn. os impostos?!!! 
consumidor, t) Dortf1nt:,) 11 Clllc, ido r j1l:.;tO, Eu creiopoiRque é umaproposiçãoabsul'
digu, que sofl'ra tamh,~m n impoi<to dB ex~ da. o dizer-se que o inlpost.o de expol'taçãoé 
p(I,rtaçüo, pCl'que, este, nao ):fYI)('.ta o cnn:u~ I pago semyre pelo consumid~r estrangeir~; o 
mIJo!' ~ BtfnngeJfO nomcnte. enmo JTIn:t··, I' Imposto e pngo pelo consumldor cst-:angelro, 
gt~nte fW pf'r~ll<l:de. .. emquanto a sua tn.'xa se mantém de modo 

hlUjt.~ gente Fusknt:' flll!', s~~nd(j O~ nOt:- que não produz modificação no preço COl'ren
~o,.; pr!)du~tos exp lrtndoH pnra o pstrángei· te e não impede a concurrencia. dos nossos 
ro e Silli vi'ndido3; e) slmdo o con~umidor gennl'os com as prodncções nna!ogas de ou
quem dcfhitiv(llllente paga (J impIlH!:,l, o es- tros paizcs no mercado estnmgmro, 
t,!I~lgPlro é qlJem ,. vem a pagfll' 0'1 dif(~jtoi.l Quando, porém, a tn.xn do imposto for tal 
de tXi'ortHç~o; 8, '~~,'nd,) él~sim, é .. uté 11m que eleve O custo de pl'oducção de modoq,ue 
lict,) de p"tnntl~;rlIO i\l1gmBntAr e~tc lD:lJJ,)sto, o preço conente nos mercados estrangClros 
pnfyuO Jd.\t>nlHn;-;;..: 'n,· nOS~09 pflt,ricios e I não indemnise o preço nat.ura! do n~sso PTo-
Onp.rilfllrs o estl'flngeiro. I dueto ngricola, a consequenCl8. sera a. IDln-

E~tl\ propol'i~:j!o nno é verdlld,dr~, goa, a restI'icçãO e o aniquilalnento da nossa 
O impo,;.t,) dt~ expr)j'°tfição póde recair lavoura. 

foobre o e.o:tranw':!ro, mAR nom FAmprH re·· EUCl'cioque, por esta razão, e mesmo por
c~e. A' ineidf'Dcia dD im"po~t.(: depende de que.o governo g'el'al já mostrou convencer
<l!rl":urw·tancia8 especi5!es ('. da um eomplexo -se desta verdade, não devemos manter os 
do condiçõeR 8oci,;r;:-:. 1 impostos de exportação, Sabem que. em 

Qunnd,l o impo;.;t,-, (\t) p,xp')rt:~Qfil) (\ oleva·· 1852 o SI', visconde de Itabora~y, de sn!ld?sa 
<h Lie tal fórmrt i que in!1u3 no pre(}o do mor- memoria, o "primeiro financelT'o brasllelr?, 
endo eEltnlTJ~~t~'iro ~J cnJhca o;;. n():~;;:nA pro· tinha meditndo uma salutal' reforma e rev)
d,tH~'O~. quanto f!O PTt'(:oo em {~rin(3içü'l:-< (!::',.3~ são de nossos impos~o~, Em seu,s notaveis 
:-:c.re~l ;'IH dos outros pr-:'ldncLJ'-' \.'tHJ(~:,'r::nt:~~~. discul'so~, quando mIlHstro da fa~enda, .0 
(nrl(:~nte:ncntfj, OH o r:I'):-,":"l!.Ycner.) !,;~!ll de SI'. visconde de Itabornhy, de m-anelraluml
ba.i l:,i'd' de preç,! :;tc q'.l;~;) WI':;!;) df, :,r()dn(~· nosa, protligou ah~olutnmcnte os imp9sto~ 
çij\) ~:upportc a baixa, 011 rot.;J'i:r·~ie l:()mpII!~ de exportação dos prodllctos da lavoura, e 
ta[ne)"jto~ d I mercado. Ora {~aJcnlen; os 110- disse que era preciso olharmos para o futu .. 
breB deputados o que serÍlt da nossa lavoura. ro da lavoura, que era a primeira industria 



do BrllRil, c que era preciso tirar-lhe todos 
os embaraços que a desRnimnvão e enfra
quecião tia lutR com a prodllcção estr:m-

• geJrl\. 
Este notavel estadista declarou que ia 

iniciar uma reforma lenta para seextingpir 
gradual e successivamente os impostos de 
exportação. Reduziu nessa época, como se 
vê.do o"çamento de então, 2 % na imposição 
eXIstente, e tomou o compromisso perante o 

.paiz de, emqunnto influisse na gestlío .dos 
negocios financeiros do Imperio, trabalhar 
constantemente pal'a extillcção deste im
posto. 

Ha portanto um compromisso solemn~ de 
um ministro da fazenda, da esphel"a do sr. 
yisconde de Itaborahy, para extincção do 
Imposto de .exportação, por ser a morte da 
lavoura, por ser nocivo á ag";cultUl'a. por 
matar a industria agricola, por limitar o con
sumo, em uma palavra, que é limitação na
tura! de toda a p"oducção, porque não h1l pro
ducção sem consumo, não ha producção sem 
mercado, 

Agora compenetrem-se os nobres deputa
dos de que, havendo uma relação intima ent,'e 
exp;)r~ação ~ importação, as difliculdades de 
uma Impos'ção exagerada lançada sobrll a 
expor.tacão affectão necessariamente a ex
tensão da importacão, e conseguintemente o 
interesse de todas as classes consumidoras 
do paiz, os interesses portanto desta mesma 
provin~ia, que ainda importa do estrangeiro 
a maxlma parte dos objectos de seu con
sumo, 

Digo eu, portanto, os interesses geraes dn 
todas as classes da sociedade, os interesses 
da agricultura protestão contm o estado 
actual dos impostos de exportacão e rcela
mão contra n tentatin de uma 'no\'8 eleva .. 
ção na taxa dos mesmos impostos. 

Além destas considerações, eu apresento 
consideracões de ordem consti tucional. 

Eu enténdo que nós não podemos, sob o 
titulo de dizimos, impOr sob,'e a saida de 
uma maneira illimitada, Os nobres depnta
dos conhecem :J. natureza dos dizimos pro
vinciaes, sabem que não podemos impô,' 
illimitadamente; os dizimo& têm limites não 
só estabelecidos pela propria legislaeão de 
1835, geral, como por todas posteriores, e 
sobretudo pela lei de 2<l de Setembro de 
1832, lei do o"çamento de Hl34, lei de 8 de 
Outubro de 18;J3, lei de 21 de Ontubro de 
1832, alvai'á de 2;) de Abril de 1818, lei de 31 
de Outub,'o de. 1835, regulamento de 30 de 
Maio de 1836, lei de 11 de Setembro de 185~ 
e aviso de 19 de Dezembro de 1850, 

Por esta legislacão geral está detel'minada 
ajusta esphera dos dizimas, a orbita dent"o 
da qual póde a assem bléa provincial mover
se' para es tabelecer os dizimos, 

Attende,:,do li. legislação existente, ao tem
po da mod,lleocão imposta aos dizimos pela 
legislação geral, ~u entendo que o maximo 
que nós PQdemos ImpOr sob o titulo de dizi-

-

mos' vem 1\ ser 3 %. N6s nlio podemos fRzer 
imposicão, constitucionalmente fallando, res
peitando a esphera do poder geral, superiol" 
a 3 %; toda a taxa superior a 3 %, emquanto 
houver imp09to de exportação decretado pelo 
poder geral, é inconstitucional, 

Ora, estabelecendo-se portanto o imposto 
de 4 % sobre o algodao, no project,o do orça
mento, ataca-se a consti tuição do ImRerio e 
o neto addicional,' visto a offensa irrogada 
aos interesses geraes do Imperio, 

Em virtude disto, sem a menor esperança 
de resuando, mas unicamente para satisfa
zer os reclamos de minha cónsciencia e tra
zer n esta casa o concurso das minhas fracas 
idé'ls, ClI propon ho em uma das emendas, que 
tenho a honl'lI. de submetter á consideraç>lo 
da as~embléa, a supp,'essão do ·art. lO das 
disposicões pcrmanentes; entendo que devc 
subsistÍr o estado actual das eousas a respei
to do imposto de exportação, Proponho ~am
bem a suppressão do al't, ~O das dISpOSições 
permancntes. 

Propon'ho tam bem a suppressão do impos-
to sobre os capi tali s tas. . . 

Eu voto contra o imposto, porque julgo in
constitucional, e mesmo inconveniente, 

Os nob t'es depntados s:lbem que a materia 
convergente para a l'ece,ta geral não pode 
sotIrer imposição provincial. Os nobres dc
p,utados sabem tatilbem que, em c.onsequen
C13 dll guerra com o Paraguay, fOI estab~le
cid o o imposto pe8soal, o imposto de indus
tria e profissões, o imposto de transmissão 
de propriedade, etc., de sorte qne as socie
dades anonymas, os capitalistas e os pro
prietarios já sofft'cm imposição geral fo,'te. 
Me pal'ece que seri" uma duplicnta, que não 
póde se" ndmittida., desde que nós não po
demos legisla,' em materia de impost.o con
tra os interesses geraes. 

Ora, a matada contribuinte para o impos
to geral nã/)o póde ser materia de imposicão 
provi nci "l: os capitalistas e as sociedades 
"nonymas estão sujeitos,. pela lei g-eral, a 
imposto~ sobre as suas rendas, e ainda mais 
sobre O t:tulo da industria e profissões a que 
pertencem; são sujeitos a taxas fixas e a 
taxas variavcis, que, ua realidade, são atéjá 
muit.o altas e one"osas ao capitalista e pro
prietario, e que forão creadas unicamente 
pelas necessidades da guerra, e que farão 
creauas com promessa de serem exjnctas, 
quando taes neceSSIdades desappa,'ecessem. 

Ora, se o governo geral teve medo destes 
impostos e os creou em cireurnstancias anor
maes, em cOlIsequencia de guerl'a, parece 
que não obl'aremos 'com muita justiça im
pondo tambem sobre taes objectos, 

O SR. p, EDUARDO dá um aparte. 
O SR, BENEVIDES :-Notem os nobres depu

tnd,osque eu, se porventma não tivesse estes 
emba,iaços constitucionaes, não teria duvida. 
de aceitar o projeeto dos meus eollegas, visto 
que s, 8, excs, respeitarão o capital e apenas 
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procurarão o recurso na renda, não sendo a mas modificações exigidas pelas nossas clr-
taxo elevada. . cumstaDeias. . 

Se eu não tivesse escrupulos constitu- Em todo O caso, o imposto da decima urbana 
cionaes, e não acreditasse que era possivel ti um impo.to que pode ser cobrado mais 
chegarmos ao mesmo resultado por meio de facilmente, vi.to já ser um imposto conho
outl'OS recursos, talvez dÓRse o meu yoto,' cido, senão na piovincia. ao menos no Im
visto que até é uma das idé9.s do seculo pro- perio, e pur isso h~ de cau"àr menos abalo á 
curar a maior somma dos recursos nas ren- p")pnlnçúi} do que esta novo, que poderá ser 
das dos capitaes e nos impostos indil'ectos considerado, como está concebido no pro
que não atacarem o consumo das neccssida- jacto, CC}!110 uma nova face do imposto pes ... 
des primaI'Ías da vida social. soai, já creado pelo governo gera·!, 

O SR. P. EDUARDO :~Acho inexcfjuive! esse Por isso, proponho que eR~e artigo 3' seja 
imposto.· .. substituidu por uma emenda cre.ndo o im· 

O SR. BENEVIDES: --Não é. posto da decima urbana, q 110 póde nOB dar 
Mas, nós já temos o imposto pessoal, dc 8 renda talvez d.200:000Il, o que em sua 

modo que vamos sujeitar os capitalistas e aceitação e execução encontrará menos re
proprietal'Íos a um duplo imposto, de sort~ luctanci, do que este novo imposto creado 
que vêm e!les a ficar muito mais sobrecarre- pelo orçamento, .. . 
gados que outras classes da sociedade. Quanto 80 artigo, 5' da. disposições per-

. Ora, não convém, portanto, em um paiz manentes, revogando o artigo 16 da lei D. 
novo desanimai' a formação da riqueza, ve- . 73 d. 26 de Abri! de 1872, concordo inteira-
xando a accumulacão das rendas. 1 mente com a commissão sobre a necessidade . , 

A!ém uis.so, cOlllp::ehendem (\sDobres de- 1 de Slla revogação .. 
putados que, UUR circumstancifls e.~pecia8R A respeit.o do artigo'}' e seU8 paragraphGs. 
do paiz,. egricllHura e os capitoli.t.s sôo I combinando com a commissão na necessidade 
elementos do ordem, e convém sempre ros- das modificações, vou um pouco olém, e por 
peitar, em épocas do idéas ravol ucion~ria8 i isso snjeito ao criterio d a casa as seguin. 
e socialistas, como 8S deste eeculo, e.ses! tes idéae : (L~) , 
imporlante. interesses. ! « O imposto de tralHito, antes do ell)c-

Eu nã() po.sso ab.trahir da imposição Que já barque dos generos nas·estradas de ferro, 
.oifrem estas çlasses pelo poder geral; estabelecido pelo artigo 3' da lei 73 de 
quando o poder geral supp'rílllír esta impo:":to. 1872, é a taxa itineinria que .era. paga 088 
será en.tl'io ~ccaRião d.e exnmíJ~arrnOB se pfJ-1 barreiras que eXlstião nas estradas conver· 
,lemoR Imp'''' taes tnbutos.hntendo gus a gentes para as estradas do ferro, de sorte 
distincçiio entro a renda provincial e a geral que 'ó pó de ser cobrado nos casos em que 
foi feita pelo poder geral; do >'orte quo todo erilo alltorisadll. as ·taxas ·itineraria8 na 
o imposto, que .ff"C~" a propriedadd e c.pi- fórma da legislação vigente anterior á lei 73 
tae .. tHD ~UB natureza intimA, n}hJ póde s.er de ]8'72. Jl 
decreta"opelo poder provincial: a proprie- Vêm os nobres deputados. que eu propo
dade, 08 cop;t ••• são materias que ,·á . per· nho que () imposto de trao_sito 8eja reduzido 
tencem ao poder geral; porque os grandes aos termos da nossa legislaçiio, porque nós 
interesses do commercio. 08 grandml inte queriamos apenas que o imposto fosse () 
re .. es d., producç~o n.·cional são interesses mesmo, porém melhor fiscalisado e salvo das 
garaas e não provin~ifle3 :. e HC as assem fraudes que se davão. 
blé". provinciae. tive,sem eorupetenciB il-I Em segundo lugar. além de propôr a .re
limitada para legislarem sobre esta materia, ducção a seus justOR limites, eu entendi. de 
o re'llltado seria não.haver ullida,ie. o te- acOrdo com a commis"ão, que h. na. tabel
riamos então novos dementos de unarchia,. Ias Axaggeração de diverAI\s verbas e DIl in
novos ele:nentos de perturbações na ordem troducção de genel·os de importação estran-

·80ci,1. ! geiros. 
Penso, poi., que O artigo 2' das ,Ii.posi- Ora, li nssembléa provinci.l não póde im-

ç!Ses permonentes não dove ser aceito, e pro-, pôr sobre Il import8çiio estrangeira.,. 
ponh()nasminha~emend:iBnsul\t.Hlppl'essão. i O SH. SCIPIÃO :-MJls isso é só .. qnanto 80 

A reqpeit-o do artigo 3° das meíl:mas dís- i trsuRlto: nl\B barreiras, os anlmaes quo 
pOsi~õe~ permanentes, creando impo~to8obre I1 cor.duzi~a generos importados sompre paRa· 
predios urbanos, cu Apenas proponho uma Tão: nun é imposiçfio sobre o genero; é sobre 
modificação á ICiéa do~ mOll-'i callegns. que é. I o trB.u~ito. ' 
em Vez de frearmo. CRte impORto, que ci no- (Ha divet'Sos apa,'tes.) 
vc, o qne tem Rua 8ernolhnncR com n decima O SR. BENEVIDES: -A que"tão é a se-
urhJ\niJ, restaurarmos e8te dn. "decima uruana. 'gumte: a assemb!éll provin'Jial não póde 

E.,te imposto é .pplicndo no Rio de J.- crear tributos sobre importação eotrangeirll; 
Deiro, e em outrfi.8 pro\,jncia~" e é. portanto, os generos que vêm 00 estrangeiro e que, 
muito conhecido. . embo," aquI ent.rem indirectnmente, isto é, 

. Q·'nnto li "U" rcgulnrisaçrtü, basta DÓ. oS genpros indirectamente importados Da 
adoptarmos a lei do munic.ipio da cilrt. e provincia, vindos do estrangeiro, não podem 
applicarmos ao direito provincial com nJgu- ser impostos, porque éum modo de 8mba-

• 
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raçar o commercio estrangeiro: ti um modo o qual fica revog .. l0, de.d. já, nos pontos 
de entorpeceru rehçOes intornacionaes : é contra rios "O .rt. l' da emenda. 
um modo até de aff_ct,a!" n propril1 expor' Se não fôr po."ivcl e.t"belocer estnções 
tação, porque 08 Dobrds deputado: _Bubem ! provi~clH. e~ para a rob rançfl d(~ i~plJ~tu dA 

que 08 prodUCl03 não ~~ ImJHOVJ~aO; O~ I transi to, fie 'l o gov~rt~ · '. ttut.orH~ajo a cuD· 
dinheiros não caem do CC\). Com ~uc pa- tratar com ft!ol compannu\s -d?s estr:~das .:p, 
gamos nÓs a iroporhçâil'1 Com ~ \lÜ ;} 86 ,~Ii- l ferrv a .~ rr ee:\(hçíb .!.lo inl p {)~ to. ~?o poden
JQ~nta ft exportsção't Com Il Itnport.açilO. i tio, J,)ol'cm, presclOdlr das gllJ'aflllas fi !'JCft es 
Com que se n.1imcuta fl imMPortnção? ~om a I dsdus pe}a Jei eontrn?s qu ~ ll:-recRdão rcn
exportRção: ísto pela !'8.'llN mUito s,lmple!:o' ! ... d ,\~ p.!Ihllc:i.!? n~m fertr 0:1 direitos das com
de qUI3 não ha producção sem troca j na;> ha I pilnlllnn. 
troca sem producçüo. As~im. não póde ha- ] Nu C:\ .. H j de suppre .:::.::.'[w das barreiriHi nnti
ver exportação seiO imp1rtttção. : ~n~. a fU7. p. r-se u acôrdo <:om ».~ cOI.;.;pn,nhias 
ti. Ora, se a importação ti prohibidtl, o que I da !" os trttth,. de f t' l'J'o~ O'~ administradores 

S6 segue é qU6 a exportação tambel~l o será; das b:trl'ciri':lR ter:1o. ureferencitt na llGmel1-

se a importacão é diíficultada com impostos I ção p!lr:L olltro~ (-~mpH'go~ nna!ogus, 
eXRcrgerados: nossa exportaçfio SOl á· fatal- I O pl'esideutc dH. provincia, alem da obri-
"d ' . . I I mente reduzi a. ] gaç<1o I!upostn oara :i terar o regou amento 

Se é expresso no a~tlJ addiciona,l e lia do lmpQ~ to d o tra!l'iito r(~ferido. fien auto
nossa lo~iSlh\Ç;ãO que nós não pode.mo:) iru- r: ~H\d(} f L rc \o- er 1\ t(lb ~ll ~ da!' taX:\H par1\ re
pôr sobre a iwport,ação astr .1 !lgeirR, ('U vou t dnzil-n 8 c elim infll' della IJ B. gcncroHde im-
mai!õ4 longe e digo quo nflo pod emo':> impOr : port:lç i\o eRtrangei ra, I) . 
directawente ~obro u propria exportaçib ! NHti m~ohn se mcndas tnrr:b ·. m, (".omo corol
parR o estrangeiro. pcl/\ ailiança illdi~pen- ! I ~Hio. proponho 9. :o:.up·prcssão UO ~I't. 40} (J88 
S&vel que !ta cotf\! A. exportaçã.:, c a impor- ! dl spo8içõe ~ permrsBentes aO projccto d~ ar
tnçRO, [>o{1emos impór f3.obre O transitu, 1:'0- ! çalacotu , 
bre 09 generos produzido~ na provioCia e : A! é m di~s o , proponho . a r evogaçilo d o ~ 
Das outras proYinciaa; porúm não pedelD!J~ i arts; . 8° c 17 rJa le i dri IS"I"2. O art .. 11 e l e v,~ 
impOr sobre 08 geoeroK produzidÔi:l DO e~l - [ a docimll du herH.nçA. a 15 por cento , Achan-

, trsugeiro e vindo-s pRI'a aqui, a titulo de I do esta taxa Il1l!itc) alta, proponho li sua re
taxlt itmeraria, porque é um Bophisrna a i VOl-raç?l o. 
prohibiçílo que temo. de reetringir o com· i O "" .. U. CINTilA :-Eu • pRgal'in, de bom 
mereio, que é oLjscto geral e não proviu- : gorado . , 
cia!. ' , . O SII, BJlNI::VIDES :-Além diB;O," dispo-

Eu, portaoto. proponho, esta modific~ç~o: SiÇfW delllte nrt.igo nito está de acürdn com o 
na tabe1Ja. RSApeitt> as modii1cnçõ(~~ feitas i rlll'cito gorí\1, 8d m' noh.n~~ deputndo~ qllP,
.DO regulameoto O na Jei que moddiCOll ii~ : rem harmonis"Ir ;' 1 h:gl~laçfI01 1!doptem o 
taxas itioerarifl!ol. I1ln~ nestes termus. EO- l mesmo priIJ ei pio g eral; porque na l cg i~I:\
tendo quo dev eruos eliminar tudo qnr:ntn é · çiw geud ~ tH.X. 'l é t.ambcm de 15 por cento; 
imposto de imp ort!!oçào. Isto IlÜO Ú indiffe- I mas vêm o:; cas Cl S tod íls t.ax titi vos , ro~pe! 
rente. I tando n8 gradt\çõ 3~ nntufa C!-I do Sl'\og110, e f) 

Os nobres deputados eompreh f. ndem que ! mnior ou men uJ' gnio do paren tt~ sco. M?R 
a eX8ggeraçào das tabellas nll8 g eneros tio 08 nobres deputalin8 c)eVNr) R tiixa u 15 por 
importação do e~traLlge:ro aU'ectll o cun:-:u· I cento indistin;! tnm 3nte . sem at t en çào ~ o 
mo, e o CQo s- urn o não é intere.sse meu . Hem l g- r õ.·w d<:l lHtr(~nt t\ I"'!o! d e~ igu:ddade esta, que 
dos nobrs8 deputados. é intereSilc da tüdos , ! irá pc rtur oal' a~ rc!llçõe~ de f;,.U)j!ía, a que 
porque 8 maxitOB 'put6 "daK no~sas uec~ssi- ! nó ~ n ::o rOd ~Hno~ SOl' lndifIuimtes . 
dade. hoje é 83tH'Bit. pel a producçiío es· Como di.,,,_ pr0l'0nll() t.mIJem •. revogo· 
trangei,·.. I ção do or\.8'. 

Ora 06 nobre :; deput !tdo~ sabem que o im· i eomprehsnoo!i ~ razões que nchlill'ão no 
po~to exagerAdo, influindo ~obre () preço, ! f~ spirit:.o d:i C&HI\ pnra decretar e.·,tf~ HI"tig l) 

ha de restriD/lir o CO!l!'UCDO, com o q'.le to·· i dI:} l i! i : fo: f~lcilitar o prr)ces~o daR iif1nçBR, 
dos h~lO de sotTrer, OlkxjmB as clas!3üs T)obreR: que na. re:!li d ari e , rq:gundo a 10gÍ!']I;~J!() ge-

,e a <ios empregados publicos. . i ral, é complicado (} muito dt.'mol',d(). I\l~8 a 
Eu entendo, pOI'blnt.c·, que d(~V(~l1\i}R com- i rf\zão pOi qUI} p:'oponho e~:h~ reTr'og'fição é 

bater todos os impos tos d? ill1púrt.:lçl1o e,.,- j porque entend o que e,..ta diFlpo..:tiçfto de nUR~ 
trangeirf4, uno ~Ó p i.ll·que nào ó ele nO '::-:lt CUIrJ 8a loi Illodifi '::t o direito ~ ('pd o g!\rantías 
pel.encjo·, como htnb~lI1 porq\le é de n()~~'J à ;l provinr.i ;L diilJit(l~ qnfl só a hyp:)th ecll, 
iDtere~se propri o, iut,erc!'se de cou~Mvaçilv manti da 1 1!~ !1l dire it o g:f.!rr.!, tal qU'l1 e!\tá, 
da ·vida, porque H. carestia da vida ní!o ô dere nde . E:-l t~ te:'If!G de rc~pon~ab i li dttrle. 
couss muito agrsdnvel, : t'C IlI a. lIYP() t li e.;~ 'l CO iH a:-i SU'lS fuqn ,t!id ados 

Para complemento dS9 roinha:i idéas S:l - i es pecjl\:~ ~, na o obriga a tercc ro~. 
bre O impo8to de transito, o1iercçn fll.3 ~e- ~ Foi~ como tii !oi ~: c~ uma [;\c rlid'H!C no pro
guintos ernendR8 : ! ce8 ~O de fi}\IIÇ'H~ : ma~ me parece qlle u illte

«( Deverá O pre~ideut8 dll prov inc ia Rlt~- I reR!ólO fiRcal, a integridade do 8eu direito, 
rar Q regulamento de 10 de Julho de 1872, não Oca guardada, urua vez que nàol;e póde 
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modificar os effeitos da legislação hypothe- ros e a amortisação lenta e progressiva do 
caria, que pertence oi. espher. do direito ge- capital. Ma', lIão se consolidando a divida, 
ral. c continu:mdo este estado de causas, porque 

Eu não desconheço a conveniencía a,dmi- as garA.ntiH8 de juros continuão, bem enrno 
nistrativa deRtfl medida, mn.fõ\ creio quc,a se· a insufficlencia dos impostos, essa divida se 
gUT'ançFt do direito de pr.opriednde da prov·in· irá pfogl'Ms~ivamente tiugmcntancto. Ora 
ch fica affectada, porqne fica livre da ga- não ~erá de boa finança consolidar se esta 
rantia que 'ó a lei hypothecaria com suas divida e preparar os moios de uma amorti
formalidades dá em relação li terceiros. saçào lenta em 30, <10 ou 50 nnnos ? D".t. 

P!'oponho como 4a emenda a s.ubstituição maneira, a provioeia ficará mais folgada, e 
do art. 1<1 do projBeto pelo seguinte (Lê) : seu credito não soffrerá abalo, porque OR no-

.« O governo consoUdará toda a divida bl'es deputados pod.em ficar certos de que, 
fluctuanto dfl província. ernittinuo apolices corno acont~ce a qualquer de nó~, desde 
da divida publica M. Juros fie 6 par cento, qlle n. provjneia não paga suas letras no VfJn~ 
pagos sen](-~Rtr(ilmente. e fará a emissão re- cimento, e pede reforma, seu credito soffre 
ferida tambem para pagar os juro~l garan- um téll ou qual abalo. 
tidos ás lioha~ ferreas decretadas, applicl1n- Além dISSO, sendo certo qun nós não te
do para esse fim um por cCQto da renda nr- mos meiOH de pagar aA garantias de juros 
rec~ldada dos direitoR de sdda, um por cen· decretadas (} eminentes pelos impostOR. o 
to daR taxas itínerariHs daH estl'Udi:l8 COll- meio mais regul",r é scpartJf as nossa~ ren
verg'sntes ás linhas ferreas e todo o impos- da G dcspeza ordinarias, creando uma ren
to da decimfl urbana ou dos capitalistas, se da ('xtraordinaria pata despezas que· até 
passarem estas irnposlcõe~ como lei; deven- certo ponto são extraordinnrias. 
do entender-se que, se houver sobras destes Assim poderão os impostos fazer face ás 
impostos,.ó elia. serão appllcadas aos ou- despezas fixa_ e outros, .. 
tros serVIQOS publicas.» O SIl. INSPECTOR DO TUESOUUO:- Como 

A dibpOsíçãl) é imperativa, porquA os go- tem feito. 
vernos nenhnma importl1ncia têm dado ás O SR. BEm~VIDES :- •• ,Como tem feito_ 
no:;;saB autorisações. Ficará a emi~~ao de apolices unicamente 

Esta l-!linha idéa·tern noI' fim o Hcg!liutr: para fll.zer frento ás de~pezH8 com 09 ju
Acabar com a nivida fluctu:l.ot.e, qur é um ro~ garantidos á~ estl'adA.8 de ferro, e para 

ernbar:-l.çn á nrlmiolstrnçno. e preparar um preencher o de(icit que porventura lipparcça 
prazo longo para a extincçãQ de nos~os com~ na~ ontr~s dl-'sptlzlls. 

promissus de uma rnanpira. mf1iB sunve. Tambem disponho que todas as sobras 
Hoje a nO:-o~I!l divida fluctU!lote anda em das verbas do orçamento, depois de pagos 

pert" oe 800 o..,ntos... os .i mOR ri .. divid .. , c feita a parte respectiva 
O sil. U. CIN'l'RA :-SeiSc.ento8 e quarenta para a sna amortisação, serão applicadas ás 

con tos. obl'as publicas mais urgentes e uteis. 
O SIt. INSl'~CTOIt DO THESOUIIO. - E' Na emenda 6' proponho a cl·eaç.ão do im-

exacto _ posto da decirha urbana. 
O "R_BENEVWES :--Pois bem; GW ('autos: PI'oJlonho tambem a suppressão da verba 

evidentemente que, com O" nOSE05 reCUrS(lS de 1 ;200HOOO e a de 22:400HOOO de congl'uas 
actuaes, nilo J){),lel'f~rno:~ i)3gal' eg··a;;;; quan- a ]1..:: .igrejas vagas, ·e a verba. de 1:400$000 
ti(i~ na hOfó\ ém guu Qll?lfluer duq credore~.pn.ra ol'dinaria c fabrica'de:15 igl'cjasvagas. 
exija. Respeito as congmas para aquellas igre-

Os actu~p.f.l Crt~dúl'(:A d:-t prcvinr~ia 8ftO cio jas que estão providas, para. não haver pre
"daCão,:, muito recommemdaveiB. 113m fortuna juizo de di,'citos. 
muito sLllilin, ~lâo 8ustentadore~ p&tl'iota~ ·Mas, sendo época de economia, não se 
da administração. m(l!o'; e~tüo no direito de tendo cumprido estas verbas, e estando as 
exigirem seus c:-lpit!\es na horH. em que qlli- igrejas vagas, ha conveniencia publica cm 
zere,Ii. Hdje preSl.ão·Re a r(~f'()rmnR !4uecc."l- sua SUppl'cssão. 
siva!ol i mas is·:o é llrp acto de patriotismo, é. Proponho tambem a substituição do arti-
crnfim, um f1\vor qUB I'az;em á provin(d~. g'o 15 pelo seguinte (lê),' 
Ma:-'i .me parece que, comqllHnto a provmcia « O governo poderá. de~pender até a q1.lan
não <leva de:-'DrpzaT.o auxilio de seus' fiat·)s tia de 3D contos de róis com as obras de 
na hora ele penuria ctn HCIlS cofl'e~, tlld&.viu segurança, que reclamarem as cadêas da. 
não lhe f]r.a mnito digoo o cRtilr constante·· provincia, B até a quantia de :300 contos de 
m(Jnte á rHDl'cê da boa vontade e dos favores réis com estradas e pontes provinciacs, sén
dee cida·lüos. do 100 contos de rêis em cadadistricto elei-

P,)r isso digo que as c~)nven[en(~ias econo- toral, e sendo as obras de intcresse pura
miCfiS a regularidade da~ finançHs. c a digni~ mente provincial.» 
àade da pl'uvinr.i'l (~em h~vAr nisto A menor A antorisação do projecto é illirnitada; 
offensa aosl'atl'iota. cidad;;os seus credores) eu n['[o g'osto de auto ris ações illimitadas ; 
exigem a coo!-wli{.hçllo da divida; porque mas, convindo na necessidade c convenien
nós põdernoB na nossa rectlita ordinaria Vo- cia de se autorisal' de modo geral, apenas 
tar meios de pagar muito f.cOmente os ju- faço uma modificação á idéa do projecto_ 
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(Conlinúa a lcp) : com isso, porque estou já acostumado ás 
« O governo podcrá despender até 30 con- derrotas, que é a lei do meu destino nesta 

tos com as cadêas, etc ... » casa; a unica decepgi'ío que aqui posso ter 
No pl"Ojecto não' ha ve"ba para este S8"- é quando pass,\<' uma idéa minha,-ó urna 

viço; mas, como ficar o g"Qvcl'no completa-: victol'Ía; mas, a derrota é COlIsa infallivcl 
mente desarmado dos ll1eios de oecorro,' a para mim., não me- surpl'cnde, é um dcs
dcspeza~ mger.tes e indispensaveis, (1'10 tino fatal, a que me sujeitei desde que aeci
possão appa('ccer de um momcnto para ou- tei um mandato e para aqui vim. Mas, 
tro? deputado provincial, julgo q!le tenho ob";-

O SR. U. CINTRA :.- O anno passado essa gação de tomar parte em todas as discus-
verba era de 50 contos. soes e de apresentar o fmcto do meu estudo 

O SR. BENEVIDES :-Attendendo ás nossas e da minha f"aca intclligencia. . 
circúmstancias actuaes, proponho apcnas Não tive, pois, cm vista contrariar os 
30 càntoB para aquelles casos de mais ur- meus compn.nheiros de commissfío, de quem 
gencia, em que em alguma localidade a sou particular amigo c com quem qua.i 
segurança publica reclame esta medida, sempre marcho de acôrdo; apenas tive em 
q\te póde em algllmas occasiões ser indis- vista o interesse da provincia, e esta pe
pensavel. quena. divcrgcncia procede apenas da. rlivcr-

A respeito de estradas e pontes, 0'3 meus sidade do modo por que encaramos os factos, 
eollegas dão autol'isação illimitada ao pre- e mesmo da adversidade de nossas opiniõcs 
sidente çla provincia, de sorte que cl1e pódc, economicas e con:;titueionaes. 
ou despender extrabrdinar;,unentc, ou 001- Ha alguml1s disposiçoes no p"ojecto de 
locar-se 1)0 ext.remo opposto, não fazel' cansa orçamento, sobro vencimentos c g't'atifica
alguma. Então dei-lhe um arbitrio de 300 ções de empregados publicas; eu procurei 
contos de réis para estradas· e pontes, sendo igualar a condição desses empregados, de 
100 contos de réis para cada districto elei- modo a nito se dai' a anomalia, que tem-se 
toral da provineia. dado, de fieltr um empregado com g .. anrles 

Colloeando-me desta maneira ent .. e as ordenados e gmtiticaçoes, ao passo que fica 
duas opiniões extremadas da cascl, de um ontro com pequeno ordenado r, Rem gratifi
lado, nutorisação illimitada, do outro, 000 cação alguma. Eu cstaoelcci nnm regra 
contos dc l'éis, que o govemo não tem cmn- geral: todo ~o ordenado representa cluas 
prido, distribuo as quotas com llma certa tcn;as partes e a g'l'atifica(;ão um tct'ÇO dos 
Igualdade entre os districtos, tc[[(10 "jlenas vencimentos dados pela lei. 
o governo arbitrio dentro dessa cSl'hera. li' esta uma medida dc igl1aldad.c, c creio 

Ha outras emendas secundarias, que tam- quc della resulta .. " para a provincia uma 
bem offereço CDIllO addit.ivos, c não as f UH- economia de () ou 8 contos lle réis, c Isto 
damento porque fi. hora já. está muito em uma r.pocn. de economias não será. illlío. 
ndiantQda, c. não quero mais fatigar os meus Esta, ditfercnca é importante para:Ls falta.s, 
co)legas. licencas c apósen tadorias. . 

Ficou, portanto, saerilicada a pru·tc poli-· Ha'a'!ni duas disposiçües transitarias quo 
tica do meu discurso. talvez ntio devessem SOl' apresentadas por 

O Sil. U. CrNTRA :-- Tem a lei de força mim; mas, como estou convencido da sua 
ainda. . jus tiça, as apresento, comtan to que se 

O SR. BENEVIDES:- Porém, ando mesmo creia que só a convic~J:lo da justiÇ,fl me fez 
sceptico, e, ás vezes, o silencio é o melhol' com qne as apresentasse. 8<1,0 duas auto
discurso. risaçoes para. pagamento de credores da 

São estas as considerações que oifel'ego a provineia, que me pareec quc têm direito; 
respeito do or.çamento. Eu tcria ainda ob- cm todo o caso, a asscmbl6a procedná como, 
servações a fazer sobre alguns assumptos entende,'. 
administrativos; sobretudo, pretendia oc- Qua.nl0 á palitiea, limito-me a (li'l.er que 
cupar-me das esh'adas de -ferro, cspecilll- sou um tenaz opposicionista) conservador 
mente Sorocabana, de Itú, Paulista, e ela empcrrado, Cjue, achando este pai'l. geral c 
do Nortc; mas, a hora está muito adia.nta- provincialmente mistificado, cstou sceptico 
da, não quero mais cançal' a attcllção da e descrente desta. actualidade, c continúo a 
casa. J>l. tenho fallado muito; o que de ser s.Ystcmntico opposicionist:i do governo 
principal tinha a di'l.er, que era anal'ysar o gemi e provincial. 
projecto de orçamento e apresenta,> as mi- Pretendia fLll1damentar estn thcse, de
nhas emendas, consegui; não tenho em monstn-tl' aos nobres deputados as razoes 
vista com istO' corrigir o trabalho de meus de minha. conscicncia, fi. minha. descrença-, o 
collegas, ac·!.'editcm sinceramente. Sendo meu desanimo, c convencel' áquelles que 
rep~·es.entante da provincia, julgo que tenho me fawm " injustiça de crer quo nesta des
o dlrelto de tra'l.er tambem meu conting'cnt() agradavcl e ingloria posição fui levado por 
em seu beneficio. de8contentamentos e despeito, que me fa-

Sujeito estas idéas á eonsideraeão da 'l.em umft grave injustiça, de que estou cer
casa; se ella julgaI-as uteis, as aceitará; se to, havião de ,uTopendel'-se se entrassem no 
não, as rejeitará; c eu não Inagoarei-mc amago de minha consciencia. 
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Acostumado, neste mundo de miseriaS'f a 
ser victima das injustiças, resignadamente 
supporto mais esta, cel·to de '1ue o futuro 
de meu paiz, se neste paiz houver regenera
ção pos8ivel, me fal','t justiça; c, f.'e este 
paiz não é snseeptivcl da menor regenera
ção, (~n, que creio na immol'talidadc da alma 
c na justiça divina, ag'uardal'ci cheio de fé a. 
sentença da Sabedoria Inf1.nita! (frI-uilv bem.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Slt. PRESIDENTE marca a ordem do dia 

seguinte, c levanta a sessão li, 4 horas da 
tarde. . 

ala St~~sào or~Hnfu·h\ • • 

A05 27 DE MARCO DE 1873 -
.. Presidencia do sr. dpario Scipião 

SU.\lMARI')' - EXPEDTENTg. - Parecl'res. 
- 1" PARTE DA ORDE,l DO DU.. _ 
P,):tlFa~.-Cadejra~ dB prírnriras JetrflS. 
- E'\tr~da do ferriJ do njo-·cl~ r·) fi S.Cnr
I,,, do Pinhal. - Obser1!ações dos s'·s. U. 
Cintm e P,·esidente.- Obse"vaçõfS e "eque-
rímen!u do 81': L. /.Yilve?'io. - Obse?'vaçOes 
dO$f'·s. [J.Czntm cP. E.~ydio.-C"nali
S~çl\(} ,](~ :lglH nn capitnl.- R,~que'rjmen
t(~. -D~sc",.sns dos !'·s. P. H!Jydio, Bono 
1Ytdes e Ze(erzno. ,- h',J pre~tl rn o Blll n i (~I P lil. 
.-C ,,,·ar··ü".-DiscUl·SOS dos 81'S. Valladão 
Corrta. F. Al"es e,U, Cintra.-Emp.ndas.' 
-Di,c1""s')s dos srs. A ral'jo e Zefe,·i,,". 
A's 11 hori:t~ da ITHmhã. fuita a ehamada. 

fichA'I-se presentes n~ sr,.. Sei pião Valllldão. 
BIcudo. Leitão, R. Alves, n'~fii'wides, Abran 
ehes,I.P. Egydio, L. Alvo', F, Alvo". U. 
Cmtra, Araujo, DarnetriQ, L. Ernesto, Zefe
rin?, L. Silverio. Corrêa, P. 1\lachado, A. 
e Stlva. M. Furta'do. Freire, L~~onel, Pa1l1o 
Eduardn.Celid0uio e IL Pombo: faltando 
"'em particjpaçãlJ 0:<; mais ~enhore~. 

.A brc-',3 a 8es!'<:lo. 
E' lida e approvada a act·a ela antece

dente. 
O SR. l° SECItETARrO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFFICIOS 

Um do secret.rio do governo, cornmuni
cando ter sido "aDccionado o decreto que 
concede privilegiO para a conetmcção de 
uma estrada no ferro de bitol. cFtreita de 

.Mogy.mil'irn ás raias do RuI de ~finas j e 
beUJ Bssim H'rom ~ido publicadiH; riS resolu
ções rElativ~H nos rnunicipios de C1lmpinas 
e Penha .-Inteirada. 

Outro do rn()~mo, l'emettGndo, em addita
monto acl alicio de 3 do corrente, o olicio do 
inRpector geral dr18 obras publícas :1compa
nhlldo dns contas relativas ao~ trabalhos 
exe(~uta(~os na o~trnda do1S Setc·Barrn~, du
ronte o mez de Fevereiro ultimo.-A' com-
mi~sr:t) de fazenda. . 

Outro da camara de S. Luiz do Parahy
tinga, enviando artigos de posturas. -A' 
commissi1o de camaras, . 

REQUERIMENTOS 
• Um de Francisco FabricianoNegrão, re
clamando contra o acto desta assem bléa. q uc 
não approvou a creação de sua cadeira n~ 
A$u a-Ilranca .-j\.' commissão de instrucçiio 
publica. 

Outro de d. Olympia MP.rlins Meira Viei
ra, reclamando contra li suppress;io do Bua 
cadeira á rua da Liberdade. - A' mesma 
commissão. 

PARECERES 
« Foi presente ás commissõ9" de com!i· 

tuição e justiça e de obras publicas, o re
querimento de Felix Guimarães & Ctimp., 
em que pedem privilegio por 50 annos, para, 
por si, ou pela companhia que organisarem, 
construirem praças de mercado, de ferro fun
dido, nos lugares mais· convenientes; e ato 
tendendo que Os pretendentes propõe-se á 
construcção de obras municipaes, são de 
parecer qU,e, por 'intermedio do governo, se 
ouça a camara municipal da capital.' 

Sala das commissõe~, 27 -de. M:nço do 
1873. -I'. R!Jydio.-Cm'1'êa .-P, j}lacltado.
F. AI1!es .• 

Posto em discussão, é approvado. 
c( A commissão de constituição e ju~t.iça, 

tendo presente o requerimento de AnnclBto 
Miguel Roberg. em que peeie á a88emblea 
que mande admitlir no seminario de edu
candas a sua filha menor Lucinda, altenta 
a sua miserabilidade, é de parecer q (le se 
remetta o requerimento ao governo por. 
que este o d,etira ou indefira como entender 
de justiça. 

Sala das com missões, 27 de Marco de 
I873.-P. Epydio. -F. Alves." • 

Posto em discussão. é a pprovado. 
« A commíssão de e~t;-ltistic~, achando 

razoavel o peaido quo. esta a.sembléa diri
girão os cidadãos AUg'URto Ribeiro, Zeferino 
José Arantes, Luiz AlveR de Lima e outros 
do mu·n;cipio de Casa-Branca, relativo ás 
divisas entl'e este municipio c o de Caconde, 
é de pal'ecer que Beja adoptado e converti
do em lei o seguinte projeeto 

N. 117 
« A aBBembléa legislativa de S. Paulo de

creta : 
Art. 1.' A divisa entre os municipiosde 

Casa-Branca e Caeonde, definitivamente 
fie. "estabelecida do modo seguinte: 

Comecará no Rio-Pardo. por eHte acima 
• até o espigão na casa de Regínaldo Gomes 

da FQn~p-ca, por este n obrangp-r tiS verten
tes do Riu do Peixe, atravessando e,sto a 
rumo direito ao' alto da ferro, por e8ta a 
pasAar HClmll da, casa de José Ant.onio Fer
reira a encontrar o ribeirão dil-Fi"trtura
por este acima até li diviR' de S. João dn 
Boa-Vista. ficilndo o terreno áquem de.tas 
divísas formando os limites entre 08 muni
cipios de Cnsa-Hranca o Caconde. 

Art. 2.' Ficão revogadas as disposições 
em contrario. 

Paço da as~ePlbléa legislativlI de S. Pau. 
'. 



10,27 de i\lnrço de 187.3.-1YI. A/[mso. - 'jlI. 
F!wtado -Z. J,n-pe.i> 

A irnprír.lir para entrar Da crdCN1 dOH tra" 
balho" . 

« A cOmrni5~ f.ú de cam8r.a:>-:~ H. qnerr. forJio 
presente:l 8lgll m~ 8.rtig ,)f) :!dditivos. HO r o rt't
g o de po,:;turas da (' i<h de tie L :1 f CIHi, O!1 t e-lI 

do cXR.minndo e ilch~HJO reg u-hre~, é de po

rena e a àc fi. :.l1 de MngO' das Cruzes,offe
recl das coruo emen da em 3a diECUi'i5âo ás de 
n. 39 d. me.rn , ci dndc. , 

CADEIRAS DE PiUMEIRAS LE'l'RAS 
E' appr o vlH10 t'm aa dlsc-ussão , com as di f

ferr:nte s ' em c. n da~, o projeetn u. 13 do 1)DDO 

p,,", ndo, crG.ndo r.adci,.s d e primei",s le· 
tra s . ' 

recer que estã" no co ',o d e sercm approva- EstnADA DE FIlRRO no mO-CLAIH) A S. CARLOS 
dos. ' 

Sftlo da" commi."õe", 2706 Marco de 1813. DO r lNHAL 
'-Celidonio . - X j?,'ei,·e. -A. Cr'i •. )) O SI'. ilJllIúa Cint .. ", (pela ordem) :-. 

Fica sobre n IlLSIi para entr~r Ina ordem Sr. presidente, ,peço a v. exc. cUll!-iulte li. 
do~ trtb " J b o~ . . " cn!~a S6 concelie pl' cfnrencia para li di~cll~-

« A commi :"sáo de camnrnfl, a qllt~rn furão são do projecto n. 104, que se acha na ordem 
presentes diversos artig()~ addjtivo~ dll pOs:! - do dia: Vuu dizer, fi razão porque peç,) pr e-· 
tur~.~ ~a CH.1fPH» do Hio-ChlriJ, Bcll'!n ' !c-;)!-1 fererJ(>,IB P)\r:~l fi diRC\l!'S:1O dc'ste pJ'(;j{~do. -
reguiare8, é d!~ parecer qUtl sejflo !-mbrnctti- C('rre peja ddadt'l qtle f:;~tl'\ n~HemDl éa 
dos á. d:s eo!i~;i0 e approvo.d o~ ~eill _ultcfH.- bu o como v. exc., não desejão a di:-('.us~áo 
çào. . deste proj ccto, pOl' !:l-er pretendl~ntt1 no 01;-

S:\Ia dn~ cc.' mmi s): õe:;l, 27 de Ma.rco de FOumpto n elJo contido um indivídu o que di· 
18'73.-A . C,·uz.-X.P,·eú·e.-Celido"io·.» zom ,er r.·publicano. 

-. Fica sobre a meS a par" entrar Da ordem ~II, portAnto, para salvar qllalquer incul-
dos trabalhos, (lRçào que S("' queíra f3zor recahir ~ol)fe a 

cc A commis:::fio de orçamento de Cam8rft~ nssemb!éa e sobre v. c-xc. que dirige 08 no ~ · 
ofTeroce u orçamento da rece ita p des peza "OS trabolhos ; nào pod endo coosent.ir que 
dX8 camArft~ mUDicipa es dH nrov inci a, JHHA HP. n o~ empre~te Rentirneotos dn P:HClld idll-
o nnno financeirode)87il n 1H74, ",h 0.118. de, porque entendo que tod o " qu.l~uer 

Fica snhre a' me sa para entra\" na ord em petieion8rio, portença fi esta 011 áqupJla po-
das trabalhos. . lI,tica. devo merp.ce r jn~tiç!\, . v ~ Dho hoje pe-

«( A cumllli~s8o de c nrn ~ ral~. 8. quem forno 'iIr para que, de pret'eren~la FI. ql,Hdquer ou
presentes diver",oH arti'go . ., do pO!'ltu:'ns, pro- tP-l materi,l, f:cj» di!l-.eutlda esta, 
pO!-ltOR pela Cam8f1t de Ubatuba, tendo-o~ O) sr. i-or(~sj,d('!nte :":"'Dcvo declarar (L 

examinado -COrn a dcvid:-;. attenção~ é d~ pu- cnsa QUI1 e!'.to ,projtH.:tn, ha mUlto tempo, 
Tecer que S(Jjfto submnttidos á. di.'"cu~sno e ~I('h'l.,sl;") na ordem rio dia. A Ilffluencia dA 
approvaçã o com na ~egujnteR p.uienda~: lJlaterilJ. porém , tem !'.iclo tal. qUf'. nunca se 

Ao art. 16-depoi3 da palavra - depoRito r.:hf'ga 11 ef:lgotar a me~rna ordem do dIa. 
-accl'escent e-se - entregflndo-so ao juizo Ha rwmfJre IH~d id r!s de preferencia para a 

' competente corno bensdo evento, disCLl:-;sfl o de OlltrOR' prQjt~ct.os, que ~ào con-
" Arts. 53 e fJ9·-Btlppr imão -, e. cedido. pela Cil"": para este, "nt.r.tanto, 

Sllla dft~ cOUimi ~~ 6f'~, 27 de lH,tHco de n.mdlt ninguem pediu prefBrencia. Eis ara.-
187a.-A . C1'UZ.- Celi dflnio.» .. 7.:"10 porque oão t em ~it1o discuti do. 

Fica sobre a mcsn para entrar na ordem [on ~~gui!'.t,emente, qualqu e r censura que 
do~ t rabaJhos. :';0 t en ha feit.o á pr f~ idt'ncia dn a !'=se mbJúa,4! 

P HOJECTO N .] lU por cn ;· t ,) jnju~t. l . (Apoiados. ) , 
« A a ~~·~mb ; C ,i l U,j !Sltl t IVM. lI!: :3. l).'1ulo dc - A casa. s~l:dj;' C(' IJ :, uJtada, l'oneeJe a prc-' 

eret.a: fert-'l!cia. 
Art. 1 .0 Fir ~~ r o~:t.aur rlrlo o impo,.:to de 20 Ent 1"n . portanto, em In disc u "~ ã ~) o ~r ~j e c ~ 

por Cf'no s (J l)f'(~ t:~~ d fi. ('<,;tI'~VO (lUU ~í;bil' da to n. 104 ct( ~!-l r(--l :111110. ' 
pl'()vi "i](': :t _ ,~ !~II', b.niz !'-ij.ã't-~~' eo '-Sl'. pl'es idente, 

An. 2.° Fie n I'CI,.' {Jg'!\do o im;:o~~t.{) d(~ ~OOS V. (~:\C. e a. Casa llüo tp~tr,m\lnhado que 
sobre a mRLrI c!! I ~ ! do escravo ql1r cntnll" D,i: 1:r,nlJo, sompl'c votado COlltra todos os pcdi4 

proviuci:t, C!'· f"ft.l ;:--!ecHio pela lei 1.1. ]2 cio D do ::. de p l'iv il cgio~ que Re tem fp,ito a. est.a as
de 1\:1<1r<: o cl r. l B7 l. ~cmh l (~n ; nf(! meRmo om l'dflçilo áqucllCR que 

Art. 3. ° Fi ci\o revog?.d~H~ 3~~ djsn()~~i(l õe:; ctizern resp eito ao ;3° dis1:ricto que tcnho n 
Cf/ ! :oontr;\flO. . - h onrfl. no l'cpl'(> ~ cntal·. 

S. Plllll n, :W r,e àl !-l TcO el e 18i:L-J)t. J ose lJortanto, eOl !C l'entc r om o meu modo de 
J1I, C. d(! Sd c B cuct z"de,'L) pensa.l', tCl'ci ainnn. de votar contra esta pl'C-' 

[-. ' jul~! ~tl : ü ol'jt·c !:u de (hd iLe;- i,c:oO , e ,-:d :1 i ~en~;ir: ; r,lfio ~ü peln:; r:.I ::ü('s fIlie tenho ma.ld
im prillll!, : ': :r:~ c t .t:"t~ r na ~H JI' ~:: ií ,b t 'dK - ! ff!~ t, ;! d o a (:n ~~: to' como al '/(!;! por Ol1tru !-> que 

-ilws. I p:l!~S() n e;llll :t lal'. 

1 I, I " P OI' e:::lc IH'o.,· t;e to, SI'. presideate , cOllce~ 
" ' ,' tTl-: D \ O1Wl"! DO Dl.-\ : df!- ~c no 1.Jn dul.l'cl A lfrcdo ~i h'ei l'a da Motta 

P{)::; 'I'UnAS . ' p ,'ivilegio pOl' [)O annos , para construir uma 
S2ã '" .pp~ovad'''l UIn 3- dlsrus,"o "e de linha fonca da cidade do Rio-Claro ',vi\l.a 

n. O de Itu, n. 21 do N azareth, n. 38 de LQ- de S. Cartos do Pinhal. 



-351-

Ora, me parece que estn, assemblé~, cm cntendo prestar um serviço' á companhi(l do 
vista da decisão tomnela pelo conselho de es- oestc, qu c não desejo fique estacionada na 
tádo, decisão quc fo i por clla acoita quas i cidade do !tio-Claro, 
quo unanim ementc; não p0de defel'ir esta E' apoiado o pos to em discussão o so-
pretensão, que, }lOI' Cel"to, ve m entOl'pecer _ ~t I g uintc 
continuação da estrada que se diz gel'al d e I - ~F.QUERlMENTO 
Santos .ao llio-Clal'o , "Hequeil:o quo Se ouça o gove rno da pro-

A commi s's:~o de co nstituição ej us tiça, to- vinci a a reRpeito dest e projccto, -L, Si/
mando em considoraciio um pedido de pri- verio,)) 
vilegio feito por J oão 1:' , 1<'u rtado de il1 endonça, O S[', Ulhú:a Ci ntr .. :-Sr, presidente, 
pa"" a cons tru eção de um ramal férreo quo voto· contra o requerimento em discussão, 
P:lI'tincj" dos ValIinh os vá te i' fi fazenda do porque entendo que elle não tom razão 
barão da,Limeira, opinou que se ouvisse o de ser , 
governo a resp eito; visto corno esta preten- () SR, p, F.GYDIO :-Apoiado, 
são l!0di:l p,rejudicat' os interesses da COO1- O SR: li , CINTltA :-Parece, senhores, que 
panhla Paullst,t, a Oplll,"O publi ca presentla' alguma cousa a 

Ora, eom maio)' for~~a de I'nzão, n prctcn- respeit,o. des-;tcproj ecto ! E se e\la, sem razão, 
são contida !leste pedido nã.o páde,sel' dere, já nos imp utou intenções que nãotinhamos , 
1'"1,, por csta 1l8sembléa sem audICoc", do agom [loll erádizCJ' quc de todo~os pl'lvIleglOs 
presidente da prov incia, visto corno esta que t êm s ido ped idos a esta assembléa, este 
estJ'3da tende a embaraçai' a continuação da foi o mais infeliz, porque para elle crearão-se 
linha de Santos ao Rio-Claro, que, segundo diflicltlclades que não para os outros, , 
a decisão do conselho de es tado, li consule- Não esto u commissionado, nem tenho tn-
rada. como estrada. {!cral. tC\'CSSC algum em dcfcndCl' este projecto; e 
~Ora, se a estrada de Santos ao Hio-Claro ú el'cio a,16 que cm primei ro lugar a eommissão 
cOll s illeJ'ada geral, não podemo~ nós eonce- el ev ia ter-se levant.ado para defendeI-o, mes
der p l'i vilego io a um individuo ou companlJia mo porque fi. sua d efesa seria mai s robusta 
para fazêl-a: supponhamos que est.e indi- e forte do que aquellafeita por mim, 
vlduo ou companhia nilo faç:lo a estrada, O S!l , p, EGYDI0 :-Não apoiado, 

O SR, p , EOY[JIQ :-Caduca o privilegio, O SH, ,U, C1N'J'ItA :-Animado, pois, s6-
O SR, L, SILVERIO ; ·-Bem; mas, em toclo mente pela justiça cla causa que defendo, 

easo,durante os3 armos que são conce(hdos pedi a palavra para oppôr-me a este reque
para que possa caducar o privilegio, nin- l'imento, 
guem mais pedeJ'úf'azel-a; e, supponha o O nob)'c deputado seu autor, paia justi
nobre deputado qu e aeompanl:Jaquc sc tem ficaI-o, a)''''um ent ou 'com direitos adquiri
de ol:gulllsllrpura a con~tJ'uc,!ao da cstrad~ dos , disse ,~\Os 'lue a assembléa tem ente,;
de Lamplllus ao lüo-Claro qucHa contl dldo de eOllven lenCIa tratando-se de pl'lVI
nualea? _" legios indentieos, ou~Í1' as eompanhia~ já 

O SR, p, EOYnIo: .. -Salvao-se os dIreItos organisaclas e que podião ser prejudlea-
dessa companhIa, das etc 

O S lt . L. SJl.Vl!iUI O :-Em todo caso ú um . ' '. _ ' . 
obstacu lo que se vai Creal', Se é estmda Sr, preSidente, a asse mblel1. 86 plocede,u 
gel'al , me parece que a asserriblén p,'ovincial dC8.te modo 9uando se tl'at~Ya de um PI'IVI
niío pódo concede l' pi'Íl'ilegio; por i,"OqllC leglO rcque ,'~do pelo SI', 1'l1rtado de Men
páde es t.e facto emharacar a continuaeiio ela donça; e ent.ao procede u ,!,Ulto, bem, porquc 
linl"" por plÚ'tc do ge"el'llo geral, qltando esse projecto n:'o só ferIa os lllt~resscs ~la 
queil'a constnül-n fl. s ua custa; ou pôde companlll<-\ Pal;tllgtn., corno pl'lnclpalmente 
ailld", il' d" eneontl'll 1'.0' interesses da com- os da companllla Mogyana, 9,ue cu, defendo 
panhia do Ol:s t o, q u:l,nclo queira uell:l encar- 'c?m todo calo I' , com. tod~ a ~o~ça. ]+" "sr. pre·· 
regar- sc . ~Iden to, t'} uando aSSIm nao proccdes:-se, a as-

1':nlel1(lo, pOI'btnto, que devemos ouvir o sembl6a, quando fosse approvado semc~han-
gOVCJ'J10 a cstcJ'espeito , te ]ll'oj ec to, !t c0rr.'p~IllJJa, ~ogyan~ tena ~e 

O SI!. F,ALVES :- .:IIas se o nobl'e depu- socorrer-se do dJl'el~o CIvil, e havJa de e -
tado tem intenção fOl'mada de votar contl'a,oarnçat' n ~:lla. execllçao . 
em nada lhe apl'oveita c~sa f\.uclicncia. No caso vertent.e, por~m, n5.0 h!l a m.esl?n 

O SH .. L. SILVEltlO :-0 m ~l ll voto C! contra, razão; o proj ecto flao vai pl'e,lllclIcar dlrmto 
como tem sido s ~~mprc em l'c laeao li conccs - de compa.nhi a. !ll~nma.; entrctanto, o nobre 
são de p rivilegios ; m as t{UCI'O que so ouça o deplttado fllte)' cj ite SOU"" c!lc "c,in. ouvido o 
gover~lO, pOl'qne deve c ite e:;tal' hahili tado gove l'no. PCI:gunt.o e u : a. quem ) a. que com
p~lI'a Rabo I' se convêm OH Il ~io r.,,~ :t can ;~c ss;'i() ; panhia 0ste privilegio Vil:i oft'enri Cl' ? A nin
ou se, ao contl'ill'io se deV I: (h~ i :xal' ~d \' o este g ucrn, ' a. companhht algum-a, e só a uma .ap
dil'cit.o a ,quem de jusi i ~; , perlence:-, p)'ehensão c I'earla pelo nobr~ deputado, ISto 

Bem sei que o requerimento que " OU S Il- é, á futu "" eompanllla da hnbu' ferrea do 
jeltm' á dclibcração (1:1 eas), não pass,mí: ltio-Clul'o, se algum tlia quizer fazer o pro. 
entretanto, salvo a millha conscicneia, e longamento da mesma linha! . 
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E depois, senhores, nem sequer a compa
nhia do Hio-Claro está oi'i~anisada! 

Nào ha, portanto, razão para ouvir o go
verno a este respeito, como quer o nobre de
putado em seu requerimento e muito menos 
a companhias que tenhão !!ircitos adqui
ridos. 

Sr. presidente, fi companhia ruglez. tinha 
privilegio para fazer a linha ferrea de Santos 
ao R,io-Claro; entretanto formou-se a com
panhia Paulista com privilegio votado por 
csta assembl6a, sem a menor oifensa dos di
reitos daquella. 

O SR. L. SILVERIO :,-Mas, fi companhia 
Ingleza foi consultada 

O SR. U. Cn\TRA :-Foi consultada mai8 
tarde, e cedeu o direito que tinha, assim como 
ultimamente cedeu-o. sobre o prolongamento 
de Campinas ao Hio-Claro. 

O privilegio d~ companhia Ingleza era só 
até ao Rio-Claro; daqui pam diantc não 
havia nem ha privilegio algum; como, pois, 
este que hoje se pede vai ofl'endcr dirCltos 
adq]liridos? Direitos adquiridos de quem, 
.ele que companhia? 

A assembléa não deve deixar do YotUl' por 
este project9. tanto mais que nem se pó:de 
precisar qual seja o prolongamento ,1>1 linha 
do Rio-Claro, sepor t-l. Carlos ou se por qual
quer outro ponto, qualquer outra vereda, 
com quanto eu penso ~que ella jámais serú 
prolongada, porqt)eo govemo geral errou e 
errou gravemente determinando que aqueUa 

. estrada fosse de bitola larga, quando devia, 
em vista do estado financeiro da. provincia, 
ser feita de bitola estreita; aqueUa estrada, 
assim de bitola larga, lIa de necessariamente 
morrer no Rio-Claro, e se filr prolongada o 
será de bitola estrcita. No l° caso é certo 
que a estrada não dará 7 %. 

O SR. L. SILVERIO :-Ha de dar, 
O suo U. CINTIlA :-Assevcro-lhe que não 

ha de dar; se a Paulista que rccebe todos os 
generos, todaproducção do interior da pro
vincia, talvez este anno ainda não dê os 7 %, 
é claro que a do Hio-Claro, que reprcsenta 
um ramal da Paulista, não os dará. . 

O SR. BENEVIDES :-Apoiado, 
O SR. U. CINTRA :-0 governo goraI en

tendeu que aquella estrada podia ser de bi
tola larga, mas· com os 7 % provinciaes; eu 
quizerá que o fosse com os 7 % geraes, Per
gunto eu: o governo gcral será capaz de 
sustentar a linha sempre de bitola l)\rga, do 
Rio-Claro a Mato-Grosso? Nós não estamos 
vendo que em outros paizes as linhas de 
bitola larga tem-se transformado em linhas 
de bitola estreita, não só porque satisfaz os 
meSIlios fins, como porque a despeza é muito 
menor? . 

Entendo, pois, que, desde que este'projecto 
não ofi'ende a direitos de companhia alg'uma, 
não póde ser aceito o requerimento do nobre 
deputado; devemos votar pelo projecto para 
haver eoherencia, igua~dade e justiça. . 

Voto contra o requel'lmento. (Muito bem!) 

Não havendo mais quel'>! peça a palavra, 
encerra-se a. discussão, e é rejeitado o re
qncrimento. 

Continuanllo a c\Jscussão do projeeto, é 
este approvado som mais debatc. 

CA:-\,ALISAe,\() lJl<; AGUA :L\A CAPITAL 
• 

Fntl'a. em la discussão O projecto n. 111, 
flUO autol'is<l fi camara. municipal a contl'atal' 
este sCl'vi{;o com o major Benedicto Antonio 
da Silva c .José Antonio Coelho. 

O SI<. AmtA~GJlES fundamenta e oiferece o 
seguintc 

HJ,!QUERI~1ENTO 

« Requeiro que a discussão fique adiada 
pOI' 24 horas. -Abranches. » 

(Os SI'S. P. Egydio e Benevides pronun-
ciál'ão discursos, que não recebemos.) . 

O St·. Z'~·'~·'-":I·jno :-Pcdi a palavra, sr. 
presidento, plua dize!' alguma. causa ácel'ca. 
do requerimento que occura a attenção desta 
assembló". 

Por deferencia ao illustrado autol' deste 
requerimento, pelo respeito ús luzes ela sua 
intclligencia, D, ainda mais, pelo desejo que 
enxergo de querer o nobre deputado discu
tir a materia de que se tl'ata, . com toda a. 
amplitude c segurança, attcnta a sua magni
tude, eu vD,tarei, sem a menor hesitação, pelo 
seu l'eq IlCl'lmento, 

Mas, permittir-me-ha esta assembléa qne 
eu faça um pequeno reparo sobre o modo 
pOI'que, lia poucos dias, procedêra el1a em 
relação a um requerimento por mim oifere
cido á sua consldéracão relativamente ao 
codigo de posturas da 'cidade de Iguape, .. 

O SIL CEf.IDONlO :-~ão ha a menor pa
ridade. 

O SR. ZEFEHlNO :-Não lia parldade em 
i'ela~.ão ás materias; porém a natureza dos 
requerimentos é fi. mesma. 

O SR. ABHANCHES :-Pois um codigo de 
posturas tem a mes'ma importancia que tem 
uni proj ecto desta ordem 'I 

O SR. ZgFERlNO :-Não digo que tenha a 
mesma importancia; sou o primeiro a reco
nheceI', quc o assumpto de que se trata é 
de magna importancia; mas o que quero 
dizer é quo os requeI'imentos não tinhão na
tureza diversa. 

Entretanto, o meu collega, o sr, dr, L. 
Silverio, combateu-o, dizendo que não tinha 
procedeneia, visto como o parecer da com
missão tinha sido lido no dia antecedente, 
mediando, portanto, um lapso de 24 horas 
para a discussão, tempo mais que sufficicnte 
para qric cu estudasse a materia. 

. Ora, se é verdade o que eu já disse, e re
pito, que o assúmpto de que sc trata não 
póde ser equiparado áquelle; tambem é certo 
que !la muito tempo que se se ventila' esta 
questão de abastecimento de aguu para a 
capital. E, demais, pergunto eu: . ha quan
tos dias está publicado o parecer da com
missão? 

O SR, P; EGYDIO :-E' exacto, ha muito~ 
dias. 
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o SR. ZEFEnINO :-Eu não duvido que todo 
estn tempo tenha s ido insufliciente para que 
o nobl'c deputado fizesse 11m e.tudo comple
to, afim de produzir urna. di!=icussão como 
aquella que nos promette sob,'u este as
sumpto, no meu entendei', momentoso, c 
qu e demanda realmente de uma discussão 
ampln, para. que sejamos csclfll'ecidos, c 
P?ssamos dar um voto seguro c conscien
CIOSO. 

C0ncordo tambem com a 'cxigencia que fez 
o nosso ilIustrado collega, residente nes ta 
capital, o s r. di'. llcnevides, quandodesejn 
que ao pl'ojecto sejão anncxadas todas as 

. propostas offerecidas para este serviço, afim 
de que um estudo mais completo se faça. 

Fir.,üisarei declarando que o meu fim foi 
unicamente o de reclamar, ou antes paten
tear a incohereneia desta assembléa, se votar 
po r este req uerimen to, que é da mesma na
tureza daquelle 1'01' mim ofi'erecido, Entre
tanto, eu não sCl'ei ineoherente, votando por 
elle. (Jlfuito bem,) 

Não hanndo mais quem peça a palavra, 
encerra-so a discus~üo, e e n ppl'ovado o re
q uerimen to. 

EMPRE3 ', IMO ;\l UNICIPAL 
F.' a " provado em l' di,cuosRQ o projecto 

D. UD, c~ue fiutori sa a caUlnr., de 'l,'anbnté 8 
contrailir um empreetimo de 12:000HOOO, 

A T()í{u E':t'imento dJ sr. Allnc:d!l e Silva, é 
dispen :1 ado o intel'~tici o . 

COMARCAS 
Continú" a 2' disclls,n o do projccto n, 77, 

e voto em separado, creao ,l o mais algumas 
. , . 

comarC:1S na prOVlnCI3. 
Trat l\ -S6 ~\inda do req uerimento offerccid.o 

pela s r. Abr.nches na ,es"ão de 22. 
O s"_ "alhulã .. ;- Sr, presidente , é 

caipora minha nesl3 assamblé~ andar sem
pre em diverguncia com aquelles collegas 
que ID e ho.nrão com sua am izade, e com 
quem mais eu sympathiso, O nobro depu
tado reside nte em Guaratinguetá é prova 
do que aca bo de dizer, 

O h on rndo membro, no apreciaç.\o qu e 
fez. da9 diversas emendas offe recidns ao pro
jacto do creação de cornaTcfi 9, cumbateu-:l~ 
com todo vigor, ,porém enr regou ma is a müo 
quand o tratou da de S, l~Q quc. 

O no bre deputa'lo foi por (l,ma i, injusto 
para /com aquella Icc.lida do ! De"l"," tanto 
n" cid .. dll de S, Roqn ~. o .e u tertllo, qu e 
obrigou·m o a sahi!' do pro posito em que e8 ' 

tU'Iil, de continuar a gUlIl'ual' .completo si 
lencio na prA.;c~te 8 es~ão. 

O SU. AnUA.NCHES: -O oovo k tu1anak me 
Convence nintJa. mf\is do qllP. eu dif.:80. 

O Sit. VALLADÃO :-E~se pl"Opos ito, como 
já t.ive occ!l s iãÇ) de diz er, a primeira Vl'Z que 
Jallei nesta assernbló •. ó devido ao e,tadu 
em que nos achamos politicamente fallan
do; é devi10 a este desmantelamento que 
se manJesta por toda parte; c foi esta a 
raZão porque declnrei nesta assembléa que 
não fazia opposição ao actual administmúor 

da província, e qus tambem não vestia 6pa, 
o que produziu hilaridade sntre msus col
lega., ma. exprimiu perfeitamente o· meu 
pensamento .. 

A~,i:n fui I •• ouo a proce.ier, sr. presi
dente, IYlr vêr qu e 08 negocioR politj r.o~ ero 
llOS~O pai?, de. certl\ rpoca para cá, vã.o to
mando Um:l fllce div el'HR d"quell. que de
ve rião tnrnar; 'por vêr yUC el;i trl rn O~~ cbegan-· 
do ao u ltimo poriouo da exiátenc;a do par
tWo conservado r no poder, vi_to que cons
tantem (> nte notRm os o governo" cortejar 
o ~ OOSS().j adve rSflrio s , o que é sigoi\J" sem
pre cert·) de que se ~r e pa!"ão 8S causas para 
entrdgar-Ihes o pocer, 

Foi e~8a a T8.zão que levou-me a CODser
VH.r ~i1encio na presente sessão. Se os esta ... 
di .. tns 0 S maiA emin entes não têm podido 
lancito!' por terra e .~t H. de 'nnoralisl1da situa ... • • 

çij o . o q'lo poderia faze r cu. p.equcno .griío de 
arêa DO va~to oceAno'" 

Ma., tral.lndo do ~"UUlpto p.r. que pedi 
a palavra, .venho protestar contra o quo di.se 
O nobre deputado quanto á cidade de S. Ro
que. e ('ombatel' tambem o seu requerimen
to de informaeõe •. -A cid ade de S. Roque, sr. presidente, com· 
quanto oão srja uma li" primeiras da pro
víncia, não é touavia inferior a muitas ou
tra •. 

O SR. AUllANCHES :-Ndm eu disse isso. 
O SR. VALLADÃO :-Nlio venho confrontar 

a cidade de S, Roque com outra8 para não 
!'xcitar lcclam.çõe •• pois o "spirito de bair
rismo ·uesta caSR é b~ s tnnte pronun ciado. 

A ciriao e de S. Roque Illinda e eJegante 
("isadas); forma ·so ele 500 CRsas mais ou 
mon08, tem um bom th.er.tro. diversos tem
plo~ , SU!\S Tuas são bem cRlcada$=, tem nlu-• • 

mi"'ção, o que não acontece em muitas ou-
tras. .• . 

O SR, P. EDUARDO :-Que se ch .ama de 
• • 

prInClpae~. 

O SI<. VALLADÃO :-. . , que so cbllma de 
princípHe~. 

O SR. ABRA"CHES.:-Loll'o, é melhor do quo 
C~mpiD"., que não t-R) illuminação ..•. 

O SR, I?, ALVES :,-Talvez seja melhor do 
qu o Arê3.p. t . .. . 

O Stl. CELIDONIO :-Nflo duvido; mas Arca s 
nã o quer por si s6 õe r comarca. O aparte 
não vem a proposito. . 

O Sll .. VALLA DÃO :-0. nobres deputados 
qu e re,idem para os lados d." S. !toque 
po~cm <li zer se é ou " fio verdade o que acabo 
de expcncJtr. ... . : 

O S II . M. AFFONSO ,--E" verdade • .. 
O SR. VAU,ADÃO :-0 qu e m~p.r.sc.e é qus 

o nobre deputado a quem respondo ainda 
nilO foi a S. Roq n c, nilo conhece aqueHa 10-
calioade. senão faria outro juizo, ··pão diria 
o flue di"8~e. : : .'.~: : 

O sn. ABllANCH IlS :-Disseql\e' n~j) sra 
UllIa das principaes cidades.a ' o. lIobre de
putado ha pouco concordou commigo,·" 

O SR . V ALLADÃO ;-Tanto o nobre'·dO.putado 
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não tem conhecimento daquelIa localidade. 
que chegou a ,dizer que lá nâo ha um advo-
gado_ ' 

O SR. AnnANCHKS :-No alma·nak vem um. 
OSR_ VAr.t.HlÃO o-lIa b clr. Julio X,!V icl' 

lt'erreir"l\, actual" presidento d:\ camara ullI
nicipal, que é advogado; linteriorrncutc, 
quando este (-ra jui z 11IunicipllJ, haviu o dr. 
Mello Franco, e ríle lewbro que muitas; vezes 
o meu fallecido amigo dI'. Pedi'o 'l'"que, 
p'lra lã ia advogar j"rt:q:uentcmente. O nobre 
dep ,tado fo i m.J informado a •• te respeit". 

Disse mais O neb;'e deputado que o tormo 
, . 
e paUperrHDo. 

Sr_ pre8ideote. {J termo de S. Roque, que 
comprehende as viII,," da Piedade e Una. 
não é COIDO o de outr<:l!1 loeulidades ond« 
l:l.bundão fazendeiros muito ricos o podero
sos; ali hB. h omoDs abastadoR, porém, no 
geral. a fOI·tuoa esta e.palhllda, OR !'eus ha
bitantes ~ão todóõl mais 011 lDf~nos luranjn
dos_ Não acoutece no tMUIO de S. Roque. 
como nos uutro,",. onde hn um fAzendeiro 
rico que reprcs.enta 6:1te5 barões fc ud:u!s da 
iondc média; mas o qtW I\contece De~RftS lo
cnlidades? H. um. pobreza extraürdin " ria . . ' que VIve OD. ml sen,1. 

Agora. porgunto cu ao nobre d".put.do. 
por ser pobre o t unDO de S. Roque, segue se 
que ono deva ter :l ju~tiça na port.'l '? 

O SR_ ABRANCHES :-Tem a jugtiça. A po
breza mostra q1le o t.erm.o não tem gJ'ande 
movimento; a fr.lta de advogado" milst!'a 
a insigoificancin do movimento da justica 
no termo de 'S, ~oqJlo: quasi tod,," as cau-
8a~ morrern:'Do juizo do , paz. . 

O SR. VALLADÃO :-·Portanto. O ar"umento 
do nobre deputad o, uo ser o ter l!1 0 patlperl'i· 
mo, niio procede 

vaga não cabia ao nobre d"putado avançar 
ne!Õ\tn ft.Rsembléa, ~eria melhor que citasse 
os fact.o~ para no ,", dflr lugar 'á det'es:l. 
M . l ~~ , vir oi7. '~ r puhlkll m{lr.te--a~ prrten. 

s.ô es d o }o di ... tri (',lu ~ ão ,1<:; m q, is tle ~ ~: rraz :J a 
dft~ possívej ", - .. 

O R:l . .r\.nI ~ A ~ CHE:; : -Foi porq !:e O nobre 
deolltado re l-wiente em Mo,""" da ;.; C r n~t!s, . -. 
disse que eu impugnUV)l tO(HlS as medirlns 
tendentes a melhurameutos d·) I' distl'lcIO; 
então foi quo eu disse qllA não tinha culp:t 
Que as pretc(J ~ õ r~s quusi t.oda8 desal fJiZOn
das da as~: eCl.blé ; \ pertencessem ao l° dis
tricto. 

O SIt. VALLADÃtl :-0 nnbra 'deptlthdo ain
da foi !O a. i !:I lónge: nerlllitta. que lhe re~pon
da com toua iI cODvtmirlfJci:t, não b['ig:,rno~. 

Disse o nobre deputadu: eS!=ia p:·elnn . ..,f\o 
ha de pnssnr por call"" dos 44· eleitores! 
Que fal ta de g " ne.rusidnd J 1 

0 5 1\. ÂUHANCHES :--Porque apref.entár~o 
como argurn e nto 'o faclo de haver 44 elei
tores; f{J i um opnrtc qlle me dcrã.o e que f'U 
aprov e i toi. 

O SR_' VALT.ADÃO :-0 noure áepulado não 
t e m ,"a 'J.ão; SAU argumen :o ne ::-; te ponto não 
procede, parqúo J segun ~lo paroce, o 20 di~
trieto e stâ unido com o 3°, scg-undo parec(!, 
repito. e portanto [·à" 12 de eada districto ; 
devf\m d crrot;lr '1.:0:; prete"t1l-'õe~ do 10. 

O sn.' AlmAl'1CIlES :-ES::l8 união é uma 
ph"n tasia. 

O SR. PUESIOliNTl\: -·lI'l o qnn qllcr que 
• se]. _ 
O SlL VAT.LADÃO :-1~ a rnaiB convl~niente 

que o Ilobr !} dl.'potarlo ~e unisRo ?,O 3° dis
tricto e corobate s RC e~8ns pn· t(H1SÕe~ dc ~ nr· 
ratoadlis. do que fazer recrimíriaçõ ~H vagas. 
Já vê que seu argumento não pÓ;le p,. oce
der. Feliz da localidade quando as causas mor

rem no i uizo de paz_ 
O SR_ AilRANCHES :-h,o é des locar 

questão. 

. O nobre deputn ' lo aind a foi mai, injn.t.o. 
a (lisse que tlfio ora deputado de :ddih. 111:."1.8 

sim da províncin. . 
O SR. VALLADÃO; -·0 [, cto de ser pohre 

o termo não nos autorisil (? ncgnr~lhp.. o di
reito que tem de sor Blevado a comarr a, e 
nem eu poai~ ' apoiar nS id óas do nobre de 
putado, porque, eorno minÍ".,tro d(-~ .Jestls 
Cbristo, amo a pobreza. por'l uu foi" pobre
za que ellc nos leg<lu . . 

O nobre deputado, combalendo "' emen
das, avançou sern quere!'. 1'Bç.l.lbe t.llda 
justiQf'., que as preteosÕS8 [Dais de8arr1lz'lil. 
das desta eR,sa :parthio do:] d.eplttad;)~:; do l° 
districto_ " ,. '" 

O SR. ABRANCngS :-Ni\o ' disso dos depu· 
tado., dis.ii db 'I ' distr icto. 

O SI\. VA'"tiT.íÁnÃo :-E' a mc ~m~ c a US 'l. 
Orft., ell.';(nllo , quer!) u~ar de l' ep f t! ;: a!J a~ , 

porque-nãe ·d.e~.ej " (,:ff\HHlcJ' ,clt __ nobn;"s depu · 
t8do~. e Del}') : ~esrno quero tl>m nr c:oInn of
fell81\ essaS pn.lavr.fls do nobre c1 ~ plltado. 

O Sll. Nnl\ANc>ms :-S .. m duvirla. nem o 
nobre dellllt&Uó'tem culoa disso. 

O SR. B~N~vro~S : - Apoiado. 
O SII. VAl:iLÁOÃO o-Uma proposição assim 

O SR. ABItANCHES :-Füi par l \ jltstific ~ r
ma dn incrnpação que ~e mn fazia. 

O SR. VAr.LADÃ O :-Eu Que clirlhec.) o ('or e-- . 
ção do nobrc d e pulai!o, que ,oi que é itlca-
paz de off\1ndt~ I·. tOrJlpj C:5f.;n propo!Õoição como 
um euf'";te de rothorica. (Risadas.) 1"10 in 
flue 08 n(J~18C':J cnipira~ i quando :êm e~,te8 
ril>lg :Ho1 de nOS30~ dlHmrsos aprecião muito. 
(Risadas. ) 

O que t enho notnd(l, pormittn·sf' .. me que 
diga. e ni s to não vai offens;l. é que tem ap~ 
plicl1 t,; nn A I ) cnso () seguinte farto: >, 

Em R omA, p Oi' occa~iiin da canOn1E~nçGO 
d~ ur:n Rttoto, nomea~s e duu~ advoga.dos: 
um ch Rrnn se advc.g:tdo do diabo, e outro 
(h s:.nnt.o. 

O advogl,do do ui.h" trala. de descobril' 
tod os os vi cios e l!efcit.o !-1 rio c~nÜni !; .1do, e 
I) advogndo do finnto trata ~ómente de apra· 
~cntar RIU\~ virtudC!l. Agora .v~d a ~ppJic:-:l
çi\o_ (Risadas ) O n obre deputado quando 
tnüa dOH no g' o c:i o ~ do 20 distrícto, é advQ
gado dos santos (,-isadas) ; mas quando trata 
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dos do I'. p~rmittR 'lua lhe dlg~. é advoga
du do <li.bo. (Risadas .) 

..• porqu e tH~IUiJr.) tu:h:t tl\ct ) máo e cle~llr' 
rnZulttlo. E .. ta (,bt'4tHVHÇ:t.J éftl ita lambem por 
tl. r1nCõl os (lJPus (·ollpg'r..'~. 

O SIl. AB"il.NCHES: -Pois é UUla injustiça 
qUH IlJt j f,.zelll. -

O SR. VALLADÃO :-Foi 'Im daquclles lapso, 
qu., ~~C l1 ~,àu au nubre tt"putauo, se btHJl yul" 
rept!tl<1u IliUltl\S vt'ze~. · .• 

Sempre q', e se trotn de queolll .. , no l- dio. 
tri " lo, o 'lObre .'l.p It, do p.rece m.o.tr.r qlle 
tem' J\J~uml1 O!leritHl 8 f'i'1"I. oppO"'lção. 

O SR. AnRANCHES · -:\1,.,~ tlQIJ a r,"!Zijo do 
mf-'U prI)Ct-',llI1J1 Dto. jl1~lltic() _lmf). 

O ~R. VALt.AlJÃO :-Ptttn ludo-e dá razâo; 
nilo hl\ tl)l ,)1t que Uho ~t~ p r fORH t'Xtdlcllr: ao 
t'tlI t'" ... .., b Óllt t-'1 , f , .. ~tadlJ, c 1.1 Yiji.. (Riso) 

P\Ir t' r, IH f! rP.ZÕ l: ~ •.• AIJ I escHpvu-lDe ll ma 
co n .,j .leraçit . . 

O SR . M. AFFON "O '-E.capou ·lhe .que • 
CUIIIt 4 iwr Ir ~HtOt~. R .fpl e . 

O "R. AORAN,)Hg" :-.\ Cllda ti termo? 
() S, .. M. AFFONSO:-E'lIllllliciplO. 
O SH.', VAI.L\llÃO:- .\ Cllti'l repre .. entou 1} 

e!iOt~ )u1!'I (Hllble~, pedllldo )o.UA. ' p't"'~8g~m par)! 
s. R J · PH~ , vi~to ~u , ' fica mU Ito mKi,..·prr,xlnH· 
d.queJla cid.de d" que ,h c'pital, e deve ser 
att~udhla !o'un. ,epre~tinhçã"", 

Prer. irto funda volt~r HtnlZ : eu "nero mo~ 
trllr .0 Dubre deputa ,lo que !:l. R'qu" nAu é 
o qU9 dle diz,e pllrft i~~o me f.I~rvirai do si 
ma .. "!! ~ublll~a ( 1o no c r'rr~nt6 "nnlJ para. est& 
prnvinci :.l . Ollção os nobru.: depU,ladd!o1. 

c~: il :o:.I'U lIlun icipo cultJ\'a-st-l algodão 
(""'11" dfl ajõiolurRr, cHfé . tt g " nero~ ftliUHHl t ! 

C;i "ol , e n l lllto~ dA !õ~u,. h",t it ~~ l l tf l ~ ~ (~dir.ã f) - I 
á crr.çã" d. Hbe iuH8 ( j'isadas) , e outro. a 
de g "' ' ll .» 

O nobre del'uto~o •• be ~UP ho nli muita> 
falorlCftol di' ('al,6 n,) .dmftOHk vt>rn uma r~ 
lhçã I DA l) pequeni de fftz~udt:Hru~ de algo(jã ',) t 
di' \"'IP r.ll~ 1'II~r. 

NIII qll ,'rn ê - pfirltni'iotnmBrtempot\cn~ft' : 
Ina)ol. ~e ri nobre t1ppntlloLÍo <jU IZt: f VeriOi! ar, 
wl1u .l . ... ,h~ li hIlH hllt. k. 

0$1<. AOhANCRE.:-R" já o li. hoto (I". 
rl'IIH~ 111 n 111 hr~ ,t..-. ut'lllu p ... rA. f'1lt-l. 

O!!n VALL~DÃO:-.Jã tê, Vni!.:. u n'1brp rh· . 
P'lt't IJ,!, qU·l f"I , IIIUitO lnjullt l \ pBr'll com S. U,) 
4t1A. e tI:;:o:im COIU() o fUI p"rfl com MiJ~y ti"" 
Cruz ~. cidade ba~l"ntlj ifllportHote e cuj l' 
lIluld(~lp ' O c"rnpr~h~ll lA não IhtlDiJ8 ,ie qUI\· 
to z,=, unI h~blt~nte:o<, cu 111 O !'QU infl)rm"d ' . 

Sr. prd,. j·lente," flpgun .lo O e!'ll>irito df\ re
fl )rlll1\ JUd,ICitlrht, J,,,receqH*, tt cr~~çho d~ co· 
lI\"IC'1~ é 11mB lIt·ce~ .. it1l1de urgente a que 
e~t ' l B~ f:i; r' llI b :P't d+'V6 11 tt.t'co ,ter. 

O SR. P. EOYOlo: - SorTl rinvi('h,. 
O'I\. I\llIlAl'CHEs:-Entli " spj.mo,logicn •. 

Vnlllo~ (Hz~r (leCa,ln. tprlOO dlt provincia Umft 
CI III Lflr('A. E di~'l·me o nobre ~eplltAdo, nRtl 
ndl" q t\ n o B n'lnbl _ t.'~tB mil lo no casu dt3 
form:i r ?or ~i .'·6 umll ·C·HHOrCti' 

O SR • • Bllt<.SVIDES:-T.nt" não é es.o o 

.'pirito da reforma. como ,penoa o nobre ora. 
dor. qlle ~II. nAo Rbolio os termos , 

O SR. ABRAl'ICHES o-Sem duvi,lo . 
O SR. VALI,ADÃ" :-A reforma jll'licí.ri .. foi 

nprel:! ,).ada como trl\zendo maio)' cxtenElA o dA" 
liberd.de.. iodivi ,luaes, p<Jrém ell entendo 
qll A níih. ' , 

O SR. F. ALVF.- :-E _ntende milito bem. ' 
O SR. V ALi.ADÃO:- Não BC ~ formarlo; 

mos pnlendo que quanto 11 Plll~. tll.le de li· 
berdad< não 'OI hem. e senio .ejo •. exe, 

Outr'c.ra, Rl'glJnrlo Il lei .de 3 ele D ' z e mbro, 
o. individuo que t inhll dA ser proces,!:jRdo, if\ 
p ' I'RutA fi Rutnri ,1ade policinl com !"-eu Bdv0-
gltctn, del'endi~~~e ; nàq111 f'~nh'i reCIlT!o'o pAra 
o. jiliz mllnif>jpHI, qn~ ' 81 t'tentn '~a ou nno 8. 

pronuncia. e de · t.~ ainda tinha o recur:o:o p~ra 
u JUIz d !} direito: m>t ~ hoje o qnH ~e liA! A 
".doridu.de poli ci al, o pro~,rio .julz mu'nieipul 
nAo sã () mais do que vreparad\,res de pr(')ce~. 
!tu~, 6 o juiz de d irei til é qUf'm t~m dt'l formar 
~ culp.,é nautoridade 'qll6 boje decide ttldo. 
tllntn [O ('rime cornn n o ~lv~l. 

O SR. BENRVIDES:-A retorma TPptnnr01l 
.s de •• 's"" antIgas; hoje temos o proces,o 
in flllis:toTi" I. . 

O 8n. VAI.LADÃCI :-No" lugorep ricop~ ~ 
eUj(l!-i hahititlltel'l po,,"su8m f .. : tU1Hl 1 não é 111f .. 
1i/1I A. A .. t t"N lDIW4hrem proprioN nu p~~~ II »I. 
lIente i rem á rPFtidancifl do juiz d~ _tire ito, 

P'lrR. Qllal~u t> 1' dt\p e ndenci:-t; IIJI\)O i .. to nÃo 
.conteoe cum 08 pubre., que oih pod .. m faze r 

, te~peZRs • 
. 0 "R. ABRANCHES '-M". o. nó' O"l'li ti. 

poueos meze_ terelUos. e.lrada de f. rro p"ra 
Soroc"ba! . 

O SIl. VAl.l.ADÃO : ._\\1 os o vi ·' g e. m ele e.
'rRtiA .-I n f~rrlJ fi ca ~endlJ aralultn p ''lrs 09 
p.ob·'e . ? 

O SR. ABR !\NCHgS:-T~~!.I outr ·-t..:cornIHfO~tlt 
cllj l'-l termlJ~ di.;t ~ 1I 10 12 e IlHtl~ 1t"}!lJlu.' 

O sn. V A l.I.A DÃO :-V nmosargumeo 1.."0111 
o t"~tH.do Re~u81. 

Snrp" U}H o nob ' e rtrputnrto um httmprn ro .. 
\.)rp~ que preci ~ ft Ir de S. R'lque a~ 8i:oltlr á 
form Hcno dA (',1l1p" "'11 SortlC>i tm ! ' 

O SR. AnnANCHllS :-E' pngll'Oo do nobre 
depnthdo, n}to VHl H Soro('Rb~. 

O su. -F. ALVES:-t) l~ houver l1'nB rPln
lluiriçSto de te~lelllllnltlls de(~retada pe!o JU Iz 
.te rlire!to, o )lfOCU r.: 'HII) t"m de ir. 

O 'R. ABIlANCIlEs:-;)e.(je que 'ojuiz o. rij
rfllto exig-6 ti reinqniriçno ôe teRtt:lr,unhiI8. 
f.z b.ixar O processo á .utorid, lo cie S ~ n ,. 
que, e portanto o accusndo não preci , a •• hir 
d. h i. 

O sn. VAJ~LÀDXO :-"fn~ nfl8 Can~fts eivp.is 
h::t inquiriçêo nu juiz d,e direito; t~m n ha
beas corpus nAS r.R"~"!.~ crlme~, 6 OB fnrrneçno 
d. culpn IDe-mn h. depend(·ncl. d o JUIz de 
d ''rtlilO, pAfI o &spim: pt)~.:,:o ephr e m trro, 
nl() é rnst,pl ia de lDinh, prl fiRSftO. , 

O ~R. ADHANCHE~ :-NHo, porque qupm fAZ 

o iflquerito e K ftutorioud o poli(·nd. Q.ue o 
remette 80 promotor pubhco por inferme,lio 
do juiz municipal. O promotor pubhco dá a 
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qll~ixa. ao juiz municipal ~e S. Jt?que. ~s~e I prova~ todas a:< creaçGes que me parecem ra-
instaura o processo e o envia ao JUIZ de direi- Zlavel.. . 
to. que o deyolve áquelle juizo; nãu havendo São estas a. IInic.s con.idereçõesque ti-
"" diligencias que, de ordioario, são muito lIha" fazer. (MIlito bem.) 
diffieeis para o homem"pol)re; POf(tUe e~te 1 IT.' apoUldlt o tHltra conjunctamfote Cal 
nlo vai B Sorocaba, fica ém S. Roque. i discl!sSUO a s('gllinte 

O SR. ZSFERINO :-Em muitos cr.:irJ~ tcn. EMENDA N. fi 
de ir. . .Pica destacada d .. comarca de Guar.·· 

O Slt. ADRANCHES:'-O processo é quo vui; tinguetã B cidad" dó Cunha, a CreR(la uma 
m •• o réo fica. comares com n denominação-de Cunba.-

O SR. M. FtlItTAoo:-Sobre isso nAo ba Xa~ierFreire.)) 
inconveniencia nenbum... A (liscu>.1io fiM .diada pela./1,ra. 

O SR. VALLAOÃO :-Póde o juiz de direito O su. M. FURTAOO requer e obtem urgen-
querer 'azar n reinquirição por .i. Sr. prosi- eia para ,1 continuaçiio de_ta diocu •• ào. 
dente. ba tambem no projecto das comarca. . Continúa, poie, em di.cus,lIo o req ',eri
uma di'posiçfio quo manda que n villa do mento. 
Beiém de Jundiaby fique pertencendo á nova O sr. Corrêa :-Não ,'cjo, sr. presidell-
comarca do Amparo. te, necessidade da audiencin do governo 

O SR. ARAUJO :-lsso fi de justiça. sob,'. n crenção das comarcas, porque cnten-
O SR. VALLAOÃO:-E' uma injustiça, por do que a assembléajá tem sufficientcs escla

quI' os habitantes do Belém, que. com uma recimcntos pá'"" deliberara respeito, n,/por 
viagem de duas ou t.res horas, podem se conseguinte, o governo da provincia não 
traDP,portar para Campiuas, a Clljll comRrCa nos poderá augmental' dósc alguma de conhe
pertencem, serão. por estll nova organi.ação cimento" para procedermos com toda a con
de comarc.s. obrigados .. ir ao Amparo, que veniencia nesta materia. 
dista de Belém 7 laguna de lDorrar;'" e pcs- O nobre deputado reRiden te em Guaratin· 
Olmos caminho.. guetá ch2mou a attenção da casa sobre a in-

O SR. ARAUJO :-Não v50 lá. p'lr,)U" os convenienciade crearem-se comarc"". tanto 
autos sào remettidoB pela correio. em S. Hoque, como em Mogy das Cruzes ... 

O Slt. VAl,I.ADÃo:--Mas ba caso" em qu, O SR. ABRANCHES :-EXiririca. 
a!les precislío procurar ojuiz do direito. I O SR. CORRÊA :-... e como que p"oeurou 

O SR. P. EGYDlO :-Supponha um C'$O de deprimir essas localidades. 
habeas corpus? ,.' 108ft. ABRANCHES :-Não ha toI: p1"ocllrei 

O SR. R. l'OMBO :-1."0 e milito "'1'0. I demonstrar que n;tO lia neceSSIdade dessas 
O SR. VALl-ADÃo:-Por haver grando in.! creações de comarcas. . 

conveniencia na passagem do B.lém para o I O su. COHmh :-0 meu nobre amign, resi
Amparo, foi que o Dobre d'.\putado r<aiJellte 'dente na Conceição dos Gual"Ulhos; já deu 
em Campin-aa apresentou um!! umends, p~-HB escl:uccimer).tos sufficientes ácerca da. con· 
que a comarca do Amparo fIcas"s com pootn vcniencia da cI'cacão da comarca de S. Hoque. 
daquelle ter~o, do municipiod. Serr:,.·Negrll! ."';" val'dade, (ujuelIe tel'mo da provincla é 
e da freguezll\ do Soccorr'). ASSim ereto que I dIgno da categoria de comarca, porque deve
ficará tudo' harmonistldo, pois nó. nno de\'6-! mos ter em vista a del1Ridade da população. 
mos obrigar os povos do Ilelérn a "ahi~em 1 Dá aquelle .termo não men~s' de q""renta e 
de seus commod08, do lu"or oode "chão JU>- 'I quatro eleitores, e os elCltores su)(Ios da 
tiça mais perto para irem buscaI-a no A m- populacilo exprimem a sua força. 
paro. I ü nobre devutado, sempre '1ue se t.rata de 

O SR. BICUDO :-Sem duvida, e ellm; ele rc- • questões do JO districto, ergue sua voz pode-
. clamárão. rQ'" .•. 

O SR. P. EGYDlO :-Eu at.) tenho cut" I O SIl. ABIlA?>:CHES :-Nilo apoiado: niío ólho 
aesse sentido. i par" os districtos, nem para as localidades, 

O SR. V~LLADÃO :-Sr. presidente. con-' ólho sómente para" justiga da causa. 
eluirei Insistindo pera quo sejão approvadn" O SIt. C()RRI~A :-:Jas os factos quotidianos 
todas tis emendas, e declarando que voto por nos estão demonstrando que lia continuo 
todas el1as, porque julgo que todas e'.8R lo-I exodo do norte para o sul. 
calidades estilo no caso do _erem elovad.o á' O SR. ADHANCHES :-Grande parte do norte 
cstegoria de comarcas. está no l' dist.ricto. 

Se eu fOBse Bntes con,m1tado ou Cituido O 811. COItRÊA:-O norte, geogl·,'phica-
pelos nobres deputados. Jhes daria um con- mente fallando, é uma nesga pouco produc
oelho: diria que não croa •• ero comarca algu- tiva ... 
ma; porque os nobres deputados pertencem O SR. ABRANCHES :-A escoria do norte é 
li um credo politico, e vão ser mi.titlcada. a parte que fica !lO l' districto, na~ divisas 
pelo governo, porque afinaI d. coota. serilo com Jacarehy. 
n0'!leados para ~~ses cargo. os nOSS08 adver· O SR. F. ALVES: --Escoria! A· expressão 
urlos. Se acceltassem o meu conselho. nilo não é parlamentar. 
S6 votava nenhuma; mas a C8SR manifesta-oe O SR. ADRA~CHC:S :-Escoria li O joio do 
favoravel, e portanto entendo que dno ap- t.rigo. 
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6 SR. CORRf:A :-0 nobre deputado é bas- que tenha podido emancipar.'se: é preciso 
tantemente injusto; desconhece aquellns que se acabe com esta espacie de hegemonia 
localidades, pois do contrario não faria se- absurda de Jacarehy. 
melhantejuizo. ' O SR. AmuNcHEs :':"A inftuencia de Jaea-

O. norte da p~ovincia de S, Paulo já pro- re!ly é muit.o benefica a Mogy das Cruzes. 
dllzlU o que podia... ' O SR. CORREA: - Ha entre o povo de 

O SI!. ABRANClIES :-Do rendimento das Mogy dns Cruzes e de ,Iacarehy uma tal ou 
barrclrns deduz-se justamente o contrario. qual rivalidade; felizmente, na classe civi-

O SR. CORRÊA :- ..• é a p.ute da provincia Iisada, não existe este preconceito. 
que mais arroteada !la sido desde longo tem- A eont,inu>ll'em as causas no 8tatU quo, 
po; e a cont.Ínu>l emigração de lavradores do, têm as part.es residentes em Mogy das Cru
norte para o sul denota que alli as terras zes de fazer grandes despezas, que podem 
já .e estão tornando esterei~.,. SOl' limitadas, elevando-se o termo a co-

O SR. Am'ANcHES :-- Denota augmento de marca. ' 
popul"\!1íO~ . , , g' assim ~ue u,? individuo de Mogy das 

O SR. CORREA :-A razão é o enfraqueCi- Cruzes, tendo pleito, v~-se na necessidade 
mento da~ terras,de modo n 1I!l0 offer~cerem de ter não só advogado naqlleUa localidade, 
vantagem no seu cultivo. , como ainda procuradot em Jacal'ehy, para a 

O SR, AnRANcilEs :-Está completamente cxpediç!lo de papeis, que, além do porte do 
engoanado No nortc o nobl'e deputado sabe correio, ftcão sujeitos ao perigo de serem ex-
que ha pol:oacóes mui )ll'oximas umas das traviados. . 
outl'''"; a população allgmentn-.e conside- I Si\o, pO'tanto;estes outros tantos ineonve
ravelmente, e por isso procuráo mais lar- nientcs que devem ser attendid08 por ,esta 

- bl ' gUP'Z:l. . as~em .ea. 
O SR. CORRRA:-Vão procurar terra. baR", O SR. L. Sn.VERIO :-Isso póde acontecer 

deixando as eMerei.: Tenho vi.to continnR- em toda a parte. 
mente mnitns familias mud'\I'em-se do nOI·te O SR. AnHA~CH~S :-F.sse argumento pro· 
PIlI'R o "ui va de mai., porque esse inconveniente póde ' 

(Ha dicrrsps apartes) dal'-se em todos os termos. ' 
U sul promette goramlioso flltlll'O á provin- O sR. CORRÊ" :-Pois todos ' os termos que 

cia; ' SURS torras estito nind"\ em sua maior estivel'em nestas condiçoes sejão promovi
pRrte, virgen., e são da melhor qualidade; dos á categod,t de comHI'cas. 
I\lém disso sua exten"ão é immcnsn. Ao con- O SR. ABRANCHES :-Então, vou apresén
trario, O norte, al~m de muito trnbalhado, e tar uma emenda'elevando á categoria de co
q1Jasi que reduzido á esterilidade, é ainda marcas todos os termos da pro;,incia. 
um pal'aUelogrammo estreito que "e prolon- O SR. CORRilA :-Sr. presidente,'; precisa-
ga para0 Indo da provinci~ de .\lillas. mentc , n época em quc sc deve veritlcar a 

O almanak,quc ultimamente se publicou, emancipação do tcrmo de Mogy d1\s Cruzes 
da provincia de S. Puulo, e que tem mere. tln comarca de Jacarehy. O homem, assim 
cido os encomios de publicac~ona cOrte, dá, como os nucleos populosos c as nações, tem 
e com exacção," distancia que medeia entre a sua juven,tude, dada n sua 'maioridade le-
Mogy dM emzc. e Jacarchy, de 8 leguns, g1\l; Ó preciso que haja sepf\racão de ccono
ou -H kilomctros c·1 decimos. " mia domestica. Hoje nos achamos em Mogy, 

O municipio de Mogy das Cruzes, segundo cornos elemer.,tos p"oprios para constituir
a ultima estatistica aUi feita, contém a popu- mo-nos independentes daqueUn comarca. 
laçãode 14.00J almas. O sn. P. EGYDIO ·-Mog.v das Cruzes é 

Não poderei com muita exactidão men- uma cidade muito importante; é uma das 
<!ionar a população do Arlljá, Itaquaqllece. mois' antigas.. ' . 
tuba 'c Parahytmga, porquo n>lo t.enho a O SR. CORlmA :-Asslln, pOIS, votando con· 
est,otistica; mas, apprnximadamente, me pa- tra o requerimento do l!onrado membro, que 
rece que o A I'Uj á podel'á cont1\r com 4.000 ai- quor consultar o preSidente da prov,ne,,,, 
":las, It"q~aquecet.uba com 3.0 ~ e Parahy- espem que n assemblé1\ • consagrará, na rela
tmgR cO,? ô.OOJ, desprezada~ as h·"cções. ção das cOJ!larcas que ten; de se! ere.das, o 

Ora, ja v,êm os nobre,s dC,putados que a termo da Cidade ollde reSido, ViStos os ele
permauenciade termo não convém a uma mentos que eUe contém para a Justa pro
circumscripção tão extensa como esta, que moção. 
pOde formar pma comarca, ' . VOZES :-Muito bem. , 

Além de que, no seu f6ro, agitão-sc causas O sr. F. Alves , pronunciou um discurso 
impOl·tantes; não ha alli, de presente, me- que não receb~mos; , , 
no" de seis advo"'ados e todos com sua clien-I Os,,, Ulhoil Ulnt"l1i :-Sr. preSidente, 
telll. , " tomei a palavra p:tra oiferecer uma e'menda, 

Vê" ,e, portanto, a necessidade que ha de posto que reconheça que a occasião nlio. é ,a 
ser aquel[e termo elevado á categoria de cO- mais propria; mas v. cxc. !la de me permlttJr 
marca. que assim o faça, pois que ja forão apresen

Ha muitos annos que o destino de Mogy tadas emendas identicas a esta, e mesmo o 
da~ Cru~es anda ligado ao de Jacarehy, sem nobre deputado que pre<\edeu,me teve a fa--
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rllld.de de discutir l1\c!?mente a reform" ju- Eu e.tllvlI in.cripto com li palnvfn p.rlt 
·dici,,'i", •• tJncto em <liscussão um projeeto dizer nlgum« COU'3 silh 'e o p ,'ojecto que 
de cren~;ro de 'Com.rc.s, Assig'nei, Vindo li trib,,"., pel'g'Ilntei ,1. 

O· ~Ti. PHE~IOl<! :-':"j;; :-Devo derlaral' ao no~ v. r,xc. () que e~tRvn em di<.:::cttssão: ~e o 
l)fe deputf\rlo qlle por variAs vrzes observei no pl·oje<!to,. 011 ~e o req!lC ;· jmento. V·o exc. 
sr. depnhdo, que ha pouco ns~cntou·se, que l'e~ponden-me que era o frquerimento. li:n- , 
se cü'gi~~e á. materia em discussão. tão,. ~cntei-me, aguardando a discussão do 

0 81<. U. üNTnA : -!;e pois o nobre depu- project,o. . 
tadl> póde a"sim disculir a reforma judicia- .Ent." etanto, corri p.smo tenho vislo de
ri~, que n?i:o e:-:lfflva 'Cm di~Cll~sãOt eu tRm-· p()i~ di~ct\tir-~c am.rhuhente o projccto, e 
bem Pl'evnleco-me do pl'ecedente para 'pre- nté fundam<1Ota"-se e offO"ecer emendll'.,
sentar esta "e menda e justificai-a com duas deixand o-.e de pal'te o I'equcrfmento! Que
p1l1avl'n~. ' ro R1tbel' se fi. di ';::"; Il~são ve"sa ~ob'e o "eque

E\I" refere-se á comarca do Rio-Clal'o; rim en to ou .oh"e () rrojcctn. P ·'eci.o S1\
creio que n húnrAda commiRsão não elaborou bel ... o pn,l'f\ meu g'ove!'no;, poi~, não qnel'o 
o .eu ]ll'ojeelo reIRtivo a esta comal'cado fic,," p"cterido no meu dÜ'eito de discuti<' o 
modu m.ai~ Justo e,conveniente para. os inte- p,'oj ecto. ' 
resse_ da justi~n, po"quanto, dividindo-a em O ~1I. P. EC'yOlO : - E' sobre o requeri-
duas, isto é, ~tio-Claro e Beli'm do De"c.l- mento. 
vndo, l.imeira 'c Pirn!';~unllnga, commettcll ,O Rn. Zru.~BHJNO:~Mrts, tnm-s'3 di '~cl1fido 
um I'rande OITO: O tel'mo de Belém do Des- o projecto, " reforma judicia,'ia e até oiTero
calvndo é unidu ao de" Pi l'nRSun nnga, e não é I chi o ('m~nda~! 
pOSAivel que fi'4u e faz endo pa rte da comarca i Acho que devemo • . votal· p ";meiramenle o 
do Rio-(;Ial'll, ' e .. ,!tando d"hi um e n/liclo I requeri mll nto, P. depois <liseutir o p ·ojecto. 
de juris<licção. O recurso do tc rmo· de Belém Então pode l'-so,ha discu tir o medta de cada 
não 'Rei JWI' quem deva Rer julgado, se pelo uma das emendas . O m:lis é proc~d e !' atro
juiz de irei to · de Pirnssunuug-l\, ou RO pplo pellada. i r r~lruJ,\I'mente, g"Rl"nrlo-.e tem
do R.io-Clnro? Ainda m"is: o juiz de direit.o 1'0 inutilmente, c isto quando " ••• sfio já 
de Pir.ssunullga não póde pOI' modo nlgum vai Hio adiantad>t e coUto ","do preteririas 
pel'{'orrcr n sua carnal'CU, que conf.;fa de Pi- outrH:"; medidas urgentes e neccssarias para 

il'a~~unnnp'a. , e Limeira, sem paf.l.sftl' pela. Co- a pl'ovincia. - . , 
marca do RiO-Chlro, o que é até contra di- Ilcel.mo, poi., 1'11, regoula'·idade de nossos 
I'eito. ., trnbulho., e peço " v. exc. que me contiillle 

Em vista disto, entendo que devemos ceme- fi conRi,fel'fll' com a ualavra, pam oppo,·tu-
dinr e.te mal, e o fazemos com esta emenda! nam ente discutir. .' 
que otl'ereeo. ' O sn. l'ItESIllENTE :-'." censm'a do nob"e 

Fi,'" . fi com.rc" do Hio-Clal'O _composta deputado não pode tocai' á me.". Eu pNli 
desta cid"de e do lel'mo d>t Limeira. . muitas vezes aos SI·S. deputados, que ,'sta-

FiracI-eauJ} n curpal'ca de PiI'H~SUnUn~a v:lo n~ tribunA, quP. ~e cing'i~~em á mate"iR, 
",amos tel'mos do Belém do Descalvado e de que é o I'e!lne,,;,!,ento ; ., no ~nt':et"n.to. al
::l. ( arlos do />lIIhol. g'un. até d,"cutlrão n rMorma JudlClal'la, Eu 

Acresr'ento S. l'a r los do Pinhal, ]1orq'''' os não tenho culpa disso, 
termos do Be lém, Pirll ssunung-a e ·S. Cnl'!os, O SI<. 1.. . ::lll.VEIUO: -Mas, não devia, nem 
-:no pequenos e estão proximos un~ dos 011- p:Hiia. acp.itnr emenda;;;, 
trof; a trrs ou 4 le?uns, le as::::im entendo qne O ~R. 7.Br~E}UNO :-E' eXflct.n; porém , n ós 
sei'l H conveniente (')HlmHI' 8. Cado,l:, me~mo :.-tbu:o:;amns algum "tttnto da bond:lclp. p. p"'1I
P'II':\ alli"i"r. com''''c" de Aml'aqulll'a, que é dencia do sr. p"" . idente; pOl'ém, (, bom ob
m;d!': exfen~:..fl. e t.rHba.lho~a. ~erva l'-~e a. OI'dem, por i ~so é que reclamo 

E' ~pohtd~, e'ent.ra conjuntam~m te em dis- contra eRta nl'n em de rOI1::::~f.:. 
~ussã o , 2. !':.eguintc N'ão h~VAnc1() mai~ fJ.nem lwça n pqlnvrft., 

. }o:(!.JFf\'DA N. 6 encerrA-~e a discussãO, e Ú l'Pjcitado o 1'8-
Sllb"tiluli~a. ql'anto á comarca do Ri,,-Claro querjmento. 
"Fie.rã co"stii.uida" ('omarea do Rio"" Iam Continúa a·diseussão do pl'0jccto e emen-

com os seguintes (crmos: Rio-Claro e Li- da •. 
mri rfi. O SIl. ·M, FUIITA no pronunciou um di,cur-

Fie" orenda a comarca do Belém do De,- so, qne nito l'ec~be mo.. , 
c"h.do rom O' ,og'uintes term os : Belém <lo E' apoi"da, c · entra conjuntamente em 
I)f>f:.('nlv~do, Pjr~ ~~nnunga e S. CarlJs do discu!o:são , a seguinte 
PinhAl.- [T. Cintra.) 'E~lf:>-nA ~. i 

. ~ D ~~!I'. :t.í~Si:~1 lu (,) {pc/fi- 1:"d(!'},l-} : ·-· -~I·. p r(~_ . « Ffc'a rlr ~nnn.a:: : .d o da- ('()'m:t1'Cft. dp. It~pf'
}: Jd ~nte, ff~Hh o ro nco conherime!jto das ~li s- i tininp-a , e ;HI~)e'X:.:dD fi (1;\ F,n: irJ,.., o tenno 

-pn~ lçoe~ do !"Pfnmento e dos ef-: ty lo~ pa dli- l de PaJ'nnnp<l nemn .-llJl"I}(l1,·ça flurlado.» 
_ mpnta: es ; mal':, -estou vendo uma misrelhl- I~ __ lia. ,\ :. ' •• j I' :-....:.1·; p !·p~i rlentl', Ql111000 

ne ... que n ão cr 'm p' chendo e quc me obri!!" formulei o projerto qlle tive " llOlIrn de 
a , Vll' f"eebtm~r contra a ordem, OH antes, ~l1bmctter á con~jder~c;no d:i ('n~R, c'"en.ndo 
contra a desordem dos trabalhos I mais uma comarca na provincia, compre-

, 
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h"nrlendo M terll')o~ ,io Amparo e Belém de I gRmentos é prejudicilllllO interesse publico: 
, JIl'ldial,y, p,'ojecto q'te foi adoptado pelas e é uma verdadeira calamidade, . ' . 
, illu'I.,'o_ cnmmi'~ões de estntisticae COM- Por ""tIIS ligeiras considcrnçõe~ evidencia-
1ituiç:'io e jlls liçn., e qlle 0":\ "" acha em di.- se que a divisiio da comal'cadc B,',agançlkç 
ell"ão, não tive em mim conqllistar symp"- I. llma ncr.cs.ida<le inadiltvel. Sob ,:e este .ponlo 
thias, f"zcr jlls . í. g 'atidiio dnljllelles que não póde havcl' contestação sél'Ía, A ques
pO!' clle "e cmpc"I,,;o, nem p'ej"dica.\' os tiio ver". sóme"te sob"e o modo por que Ae 
i"teres"c. tlesta Oll dnquell" loc"lidadc, li p"etende satisfazer c~ta neeessidad~, sob"e 
JOuit.o · m,mos S"Cl'ÍfiCllI' t" p ,'i"cipio~ de "bo" ou má. or~ani'"çiio que se p etende dar 
jll~tiçnc cnmrnoflidaf'le. O ptm:::;amento Ul1ico, â crrnar(!a projf'ch"ldn. . 

,qll" actllou sob'e mim,. foi o <Ir, "oli<f>1z,,,' Os impugnadores do projeclo entendem 
uma necessidnrle. palpitante da provincia de ~IIC, cs.tando o Belém de Jun<linhy ,,7 le
S. Paulo neces,idnde I'econhecida por todos I!""S do Amp""o, c sendo difllcil" commu
que conhecem n .~xten,<ão da comnrca de nicacão cnt,'e .quelles termos, em razão . d , • 

. 1IroA'anç" e sabom qllC, se elh não fór divi- pe.simo estado em que se nchão a" suas . es-
di.]", ~o est.a m~rlid" n"io fó" adop~"rl", seI':" tmdns, ;seri" lIma i0l9uidade ob."ill'ltr "que,lIc 
absolutamente IInpns'Ivel que a JustICn pos- povo a Ir procuJ'aI'" Justiça a tao longa .dls-
8a ser ,,!li brm administmcln, • t.ncia, tendo-a facil c prompta na cidade 
. As cOJlsi"eraç~es fritos pelo meu honrodo 'de Campinas, ela qual dista aquclla viii .. 4 
nmll!O e colleg-a, re~iclr.ntp, r.m Mogoy rh~ a 5 lr.guns. . 
('I'LlZf'~, em ()I'dp.m a dr.mnn ... tral' . a inlitili- .UMA voz :--E' n de 4. leguas. 
dade do"!e p""jecto, e" f»ze:'l!e""r 111) es- ° s n, AHAUJO :-São ,i e mcil\", e invoco 
pil'ito da. "","0I1l1"" a eon"irlc " o~,1O de que o tc~temunho do cxrn, SI', dr, Luiz Silverio, 
elle não d(we Rer eonverticio Pnl It~r, por i~so O ~IL L. SIl~VRHlO :-E' e~ft.cto. 
que não tm,lnz lima ueee«id'Hlc de0101l<- ° ~it, ARAUJO :-Este arg!lmellto que,pri
t rnda, sadHo m1.lito prol'cdente~, ~e POJ'. 'fila facie, pR.I·ece de foi'çn incóntrasta.ve~t e 
vonll""l se trnt"s~e de vel'ific:\r a sua nlili .. um 'l'l!umento frngil .e perfeitamente des
<hd~;m'ls, de,de que foi elle npPl'ovado em truetivel. A <listanci" qne separa '0 Belém 
~'dl'cnssão, é esta um'l q'lcst.iio vencida e .do A mparo é apenos de ti leguas Conheço 
JIIII!'''Io\. Não nM é m,li.1irito duvidai' da perfeitnmente .oquelles dous municiplos, por 
utilidade do p'ojecto, uma vez q'Ie a 'assem- que rcsido entre ambos, e tenho per mUItas . 
bléa n I'eco~hecell s"lemnemente pOl' uma vezes · percorrido a e"t,'nda que do Amparo 
vot"Ç~O qu,,-i ' un:mime, O q"e nos I'csta vem ter a Jundinhy, passando por Belém; 
flznr é cOl':'lll'ir 08 ~nll" <lefeito. (se elIe os P" isso, creio que est.ou sufficientemente 
tem), é melllOf'd-o, aperfeiçoaI-o habilitado pal'a dnt' nos meus collegas e ami· 

1"0< as i nformacOes necessarias pal'll, habili
,F., SI', p,'coillent.e, '1""ndo a voteç'ío da tarlos, proferir -um voto consciencioso sobre 

C,,'" c a approv"l"io do p,'oJ'rcto não eXllri- a mal' '" , ·"rI", 
JOI.ssem o ,'econ lerimento <1.)<8a lltilidnd,,; AflIl'mo á Cltsa, sob It fé de cnvnlheÍl'o, que 
para demonstral-'" b'lSt"v" 'ponderar que a ' a dis tancia entre Ilquellas duas localidades 
""bdo. do A mp"I'o di.,ta <h rio Br!)"."nc1 "apenas de'6 hlgllns, e qlle estn'mesma t.en-
7 1r-1p'I1~ls, que a comrnIlTlif'at.;:"i.o ent"e ;qne~J- de ri rpdn7.il·.~e com os melhol'amentos que 
Ir'~ dom; P/llltO<:: é di ~Jicilim · t, porqllP, CO!'- se prbjectn f"zelo na estrada. ftcJnal i. ~ que a 
ta"do a e·st.I')'d1. tel"'MOS mnit.o accidcnl.n- "distancia do flelúm "Cllmpinas é de 4 e 
dos, e, n~o sendo p'I'ccpfivcl de melho,'n- meia le(!llas, Pela estrada antiga, o traMito 
n;ento ~1f1nm, con~prV:l-o;::e ,l:p-mpl'e em pe<;:· era muito' diffi('il, porque ella cort.ava 'ter
~lfno P,f~tnd(), 'G nn cr,tncão rhnvn~a t.OI·ml-~e reno~ mon'tanho~o~ e de muita pedrA.; pela 
~o~plr.t!lme ! lte intl'nn~ihvf'l, t:1!1tn que, pnr e!=ltl'Rda actnl1l, o terreno é melhur, porêm n. 
mHl~ dp.. urna' e7., fpJll-~F' dnon. intf'l" upção dj~tRncjA. é qua~j a rneFo:m-n. -
do tran~lto enlre nquell"s Illcahdodes, ,fã v~ ~ c'\sa que a ditfe,'ença é npenll~ de 

i'r~taH ('i!·(,Jtm~t)Jn('jnt::;~ ('omnrpl!endp.: A lpg'Ull e mei'l, não é, pOl'ta.nto, umR drffe
rflsa 0< ,'.ml;nrnt;os e os difficuldade;, com que rençA t" I que possa' SCI'v.Íl' de obslacul.o á 
luta o fo"o ' d" ·\rnp"ro plt"" manter suas c"e"ç!io d .. ,'Omf\,'ca do Amparo; não e uma 
rrlncôes "om a robec>! da como"ca, . dift'erençlt com 1\ quol se possa argumentaI' 

,Afém disto, ot!e.nas v, exc, para esta con- contm o p"oi.ecto em di<cussão. , , 
sIdfW(lçftn, ql1P. é r1~ milito p,.. .r.:o : A est.ra(l~ que liga. Aquplles dous mumCI-

i\ I'ef,,"m',)"diciari,"' t.rnosformando o'jui- pios, se nl(o é de primêi,'" ordem, é pelo 
zes de ,h,'ello em Julll"lno:'es dê to'<lo,a. menos muito rel!ular e p6de se,' convenien
<'OIl'"S. civris fie valo,' ex~enp~tp" qui1hcntos t.emente m r lhoràdn, porque não foi feita pol' 
mIl "(':0::, crl'OU fi. I!npo~~lhlhd" ,rle de cnmp:,l'- pr.nfh;~i{)nac~ . . 
hC' !rle'.'em ", •. n" ',I'.I"·· df"I". OI' m",·-.', le·. r-, O". N' e"' ·'-o de lÇ ~I() do<·t- m" "ma trl'bunn ~. \ . " \ ft. .... " _~ .' .-" ~ .. ,.. :-' '''" (), ..--.. -:>.. . ,~ . , 

mnito di~htntes tlnR dn~ mlt !·o~, rOl'que, iJemon~t!'ei categ'(l !'icnmente que a idét\ de 
emqn~nto e.c::~n!': 1lIItoricl)ldp~ pei"Cp!,l'crem e~7 I1m"- f.lcil cómmunicaç:io entre aqüelle!=l dous 
f:'P~ te";nn~, ~ppn ~ fld()~ por distilTIC'hF.: ('on~i- municjpio~ não era.. uma idpa imprat.icavel, 
clC l'1J,VeIS, fi,'",ao pnrnly"odns os tl'.balho" do oomo lte,'.lmente se Acreditava; que a es
fÓI'o; e v, exc, eabe que a demora dos jul- tl'ada actual, feita por particulares, sem au· 
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« A flF-:"embll\l legl:-:lativa provincial de Silo 
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Artigo UD1CO. 11 1ca o govr·,rno díl.pltHlllC'1.1 
ulO riz ;1do a et,tf\be,IeC1H fi_os elt'c:nco~, que, 

a fl.l'tint!o desta capItal. vao entro,nrar na 11-
~ba telegTaphica ,qne curre ~i.8Io litoral, des
T 11endil o que tOl' ~l"ceS';:-l no com t'ste RBr· 
P:ç'o. revcIJ'ada'" as dis,[)osícôes em contra-VI, o .. 

rl(l· , 187 P.co d. ",scmhlo" 11 de Março de 2.-
• • Correa.» . ,_. 

g' jnlgadu. ob,lf?cto_ de> d('iIbcraç.ao, C', drs
t pCilS'Hio de In;rrl'~~(\I', rI Jdlucnmento de 
! f'eU ::utfJr. fil'<l snbre a mesa p:\ra ent,rar na 
, o .. jem I:I)S trab&:hO!;;. n SP.gl11ute proJI'cto t· N.119 
t « A as :'lIbléa legislativa res.olvc : 

Artio"1 UniCl) F1Cl nltnado "art. 5° da 
t lei n. '"'40 de :2 dc~ Ao jj de 1871. do f('gnillt8 

modo') : (\rn v,;z do - n~\ rl\zendn de .Jdi'Ó Hl
f beiro da ~lotta. Pae~. diga se - na f!'lztmda 

docapitil.o Júiíu Jo~é H.iueiro. 
S1lla das ~esf--:ões, 8 de ~Ial'ço de 1872.

Ulkó'1 Cht"a,» 
OlWEM DO DIA 

, POSTURAS 

São appt'ovada:'l as de n. 15, d!'ste anno, 
da C:lmara da capital. 

DI VISAS 
E' approvado em 3.1 disCll~~ào () projecto n. 

78. qUl' altera as divisas entre S. Luiz, Na
tívidJue e Dflirro Alto. 

DTBEITO::i SOHHE o ALGODÃO 
.. E' 1q)provadH. ('m :3'" discn~~ãl) a indicação 
do H. L. Cbflves, propondo que 8e J't~pre

. f:ente flC~ podems gente~ pedindo fi extincção 
: dos diF'itus sobre o a]godfn. 

O SlL V"LLADÃO requer e llbt\'nl dispensa 
.. de inte!'stlCio em favor das po~turas da ca· 
pito!. 

ESTRAIlA DE i~Enno DE CAMPINAS A MOGY
MIRI),! 

Rào R: pr'WfI !a"l. fi (':nlenc!a e ~uberuenda 
:ofl"'l'ecidai-\ em 3,' di~r.uss-ão 80 pr0jecto n.4~. 
·qua coni,:pdc p1'l\'ilegio e glHilotejuros para 
. , con!o'tnJ(~eflo dpl-t"i e"tradlt. 

• 

ILI.LMIN.-\CÃO DE CAMPINAS 
.. E' appruvado 3102- dis-cussão I) pl'ojecto 
D. 86, I:\lle autoriza a camara de Campinas a 

.. contl'abr a illumlni1ção daquella cidade a 
gAZ. 

!"OHCA POL1C!AL 
• 

E' Hrrrov~ldú e:n l~ discu~sii.o o project.o 
u. 110. qu P fixa a f"r~n policial pill"d o anDo 

lS72 " 1873. 
INDICA CÃO 

O SR. LEITÃO rrql!er ê obtllm preferenci. 
ara a diseu-"i'lo tia ,ndlCnçãJ qUf> offel'eceu 

(tue !-ie rep,..e.-entB á Hs~embléa geral 
Im~ a n1'l'p~~id8de da ;;dopçno do projecto 
. re('] lo llil C~II',~J':t d"", !õ:8Iih\Jl"c~ deputa' 

I el) SI'. dI'. P.,uh l\;\e.'d· ' , rtd"tivo a al
rlll1S U'~rfl.nt.iH~ :10' bvrndores. . 

C·,nti·i1Úa em P diBCU!-':'.ãJ e~t(l indicaçà0. 
O SI·. I .... ei .. aa :-Sr. ~!'e;;;idente, não me 
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~onveneêrão o~ arg-lImentos produzidos pelo 
illustre deput~do re~id(mte em Mogy das 
Cruzes. quanqo íropugnou esta indicação. 

Allegdu o noure deputado que o projecto 
olferecido pelo deputado geral. o SI', dr. 
Paula T'Jledo, á Call1ara dos 8enhorfs ueptl
tôdos, não tinha sido bem recebido; que o 
sc'u :J.utor suffrcl"á com a npresf'ntftção dc~~e 
projeeto o que Ee chama vulgarmente 
-fiasco. 

Para justificar e~ta sua as~erção,. O nobre 
deputado não mostrou l enhuIll9 lDconvc
niencía. improcedeneia ou inutilidaje desse 
prnji'ct.tl; referiu unicamente o facto de nao 
ter ~ido eJle discutido nem na ~esi-flo em que 
fui apre~cntado. nem na dDanno seguinto. 

O Sft. CORRÊA :-Esse projecto é um tram
bolho para os lavradores. 

O SIl. LEiTÃO o-Sr. presidente. eu apeans 
tenho remlDiscencia desse prujecto por o ha
ver lido IIOR jornaes na occasiao em que fui 
eUe offerecido. Não tenho presentes todas 
as disposicões ; mas o certo é que as unic88 
razões a Id"uzidas pelo nobre deputado, quan, 
do falIou, e o "p.rte que "cab. de dar no 
sentido de o desairar, não são exactos ... 

O S1\. COIlHÊA :-Não foi essa a minha in
tenção. 

O SR. LEITÃO :-... não são procedentes. 
porq ue ... 

O SR. CORRÊA :-Apenas o ju' c .. ei inuti!. 
O eI-L LEITÃO :- ••• Be o facto rle não tr.r 

sido ainda discutido na camara temporaria 
esse projecto é b,~stante para ser consídel'n.
do inutil e desair3do, segue se que desaira· 
dos ficari:io todos 08 dem~is projectos que 
em ídenticas circumstancias existem nas 
paF-tas das comrni~Bões e na secretaria da 
Chmara dos senhoro> deputados; q"ando é 
certo quellá estilo projectos do toda a ruHgni
tude, e cujos autores merecem a maior con
sideração e re~peito, como sejão os senhores 
conselheiros Paulinú, Alencar e outros depu
hdos de grande nomeada e consideraçâo. 

Por conseguinte, só por este facto não se 
póde dizer que o projecto olfereeido pelo sr . 
deputado Paula Toledo ('ontém materi. me
nos util, e que por is:-;o aín .8 não teve as 
honras da di~cussão. 

O SIl. CORRÊA :-],90 até envolve uma cen
sura á C'l.mara dos 'lenhOl'es deplltad1)~: ~ 
clJamoJ-a a::> cumprimento de seu dev('r, 
porque, so a materia é ilOportantt·, ella dpvia 
sa b .. 'r. 

O SH. LEITÃO :-Ora, se este fac to tem ,~o 
dfldo em relação a rnuit,)s outros projectu~ 
de grande i mportancia, q-ue lá existem nJl:-; 
pastas d~s commissõeQ, como o nllbre depu
tado. ignora, como poderá affirlllar que Só 
e~te projl"c1o é que tem dt'ixado de H'r d!s
cutid1), querendo dahi inferir a 8ua ínut:ili
d.,de ~ 

O SH. CORRêA. :--M~!-l-, quando a utilid,H:e 
, ' e IInmensa, apparece. 

O FR. LEiTÃO :-0 que o nc.bre dl'putado 
nào demonstrou, e difficilmente o poderá 
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11,0 Belém presidir a quatro seliSÕM d~ jury esta a unica,divisliopossivel, porque ~ilo dous 
por nnno. POI·tanto, se h,a essa grn,nde dlstan- t~rmos ,contl~1I0~ eseparad09 ~penas pela. 
ciR, e se a commllnicncão é difficil, o unico dlstanCllt de 6 leguas, embora dlgão o con
prejudicRdo será aquelf;uutoridnde, pOl'que é trario nlguns i ndiv,iuo.s do Belém. Nós, le
cHa quem tem de tmnspór cssa.q,·(tndedistan- gJ'ladores da provI ncut, ,devemos estar a 
da fi t.ransitar por esSIls pcssimas estl'adas, cima tia esp1lcra em que se agitão interesses 
'fIle dizem ca;Í-rti,. entre aqllcllcs ,lOltS lermos, de hdividualidndes, não sacrificando o bem 

Dizem tambem os adversarios tio projeeto publico no capricho de localidades, 
que, seudo consideraval a distfmcia que sepa- CI'eio, sr. presidente, q ne tC!1h0 dito quan
ra a<lucHas dlll\s 10cali<;Indes, e difhcil n com- to é, bastante pal'a o esclareCimento âa ma, 
munlCação, as pRrtes vêr-se-,hão em difficul- teria, e parfl determinar os meus amigoR 6 
dadeR qUflndo ' tiverem de mtel'pôr recur- collegRs fi votal'em em favor do projecto, Não 
80S dOR juizes de pnz e' municipaos para o de querend'o protellar n discussão e concorrer 
direito. , , para a demora da sua passagem, em ,detri-

Ainda niio têm razão aquelles que assim mento dos interesses das localidades, cujas 
pensão. , ' necessidades tl'ata elIe de satisfazer, ponho 

Esses reClll'SOS s~o preparados no juizo mu.. nq ui termo ás minhas observaçõe~f esperan
nicipal, e sobem já pror-nptos para o julga- do que a assembléa me fará justiça. (Muito 
mento do juizo suporior. oem,) 

Em conclusão, senhores, o projccto r.m 1':' apoiada c entra conjuntamente em 
discussão não oft'crccc os inconvenientes que , discussão a seguinte 
se ant.olhi>JJ nos seus impugnadores, c não EMENDA:>. B 
prejudica de fórma alguma os interesscs do « Em "c, 'de-Amparo e Delém, diga,se-
povo do Delém; ao contrario, este projecto, Amparo, Sel'ra-Negl'" O SOMorro, Fica crea
tcnde ,a satisfazer u,!!a das mais legitim.s da mais ullla cOmal'C:1., com a denominação 
neceSSidades ,da provlncla; porque quem CO" dc-com:tI'ca de .Jundlahy, quo se ' comporá 
nhece o Amparo c sabe que Im alli 10 advo- dos termos d~ste nome e do de Belém.-
gados, todos~com uma boa clientela, ga- Alves Cruz,-Paulo Eg!fdt'o. , ' 
nhando O necessario para sua subsistencia; U S". Z .. l· .... ·III .. :-Sr. presidente, im
que é um dos termos mais impoI'tantes da tendo SOl' do meu dever vir 10. esta tribuna 
~rovinc}a, que está ligado ao municipio de , justificai' um, project.o, ".ob n. 80, qu~ está 
f::erra-Negrn; que se compõe de terl'as de tambem em dlscu'são, VistO como fOI alie 
u!lla ubcrdade.dmiravel; que dista deCam- por mini assignado de acôrdo com outros 
plllas e de BI'ngança 7 leguas, com commu- collegas, 
nica~,ões muito difliceis ; que é um fôr'o de F:sfe, projecto trata da creação de mQ,is 
um, mov;mento extraorclinnrio: ha de co- duas comarcas nesta provincia: a pl'imeira, 
111100cr que o termo do Amparo, só po'!, si, composta do termo de S. Roque emunicipios 
está nas condições de ser elevado á categoria de Una e Picd.de; a segnnda, do termo de 
de comarca, (A}Joiad"s, ) Xiririca c municipio de Apiahy, 

Sr. presidente, a idéa de CI'cltr-se uma co- ;;r, presidente, a razão que me levou a 
marc:1. ('om , Belém e Jundiah,V e anne~l\r o convid~r os meus collegas para aprt~entar
Amparo a Campinas é uma ' idéa absurda, mos e~te projecto não foi uma raz,ão frivola; 
porque ÍI'iamos crcal' ouns 'comarl:ns, urna não foi um motivo de mero luxo; 'n'ão foi 
composla de dous termos insignificantes, e 11m motivo de ostentl\~ão ,; não foi uma chi
outra de dous termos dos mnis importantes mern: Eu sel'Ía incapaz de vir, por motivos 
da provincilt, podendo cada 11m de per si desta ordem, tomar It esta assembléa o seu 
f o 1'111 a r llmn comarca, ~a primeira, não teria pl'ecioso tempo, apresentando pl;ojectos IJ,ue 
o juiz de direito ser'viço algum, ao pasélO que não c!ltendesse serem de reconhecida utlli-
na segunda elle não podel'Ía cllmpl'ir com os dade publica, -
seus devereR, pOl'que os trabalhos serião su- I\' verdade que eu, por mais do uma vez, 
pel'iores ás suas forcas,' tenho abúsado da benevolencia da cá.a com 

Não soria i~to um' grande inconveniente? minhas expl'essões tOSCRS (nall apoiados), 
Não seria sflcrificltr os vel'dadeiros interesses sobre algumas medidas qne'tenho olFerecido 
dlt justiça? Sem dnvida quo si m, á SUA considemção : ,e "gora, desta tribuna, 
,<-;"eio,.s~. pre.idente, que t.~n1lo dito ql1~n- ag'I'adeço aos meu~ IlIustres co~legas a bon

to e sufficlente para esc1aI'eelmcnto da ma- dade que me têm SIPO porelles dispensada de 
teria e para detel'minal' os hom'ados colle- ,ouvirem-me , com ntt~nção, vi~to como n,lIo 
I!as li votarem pelo projectn, tal qual está "nu orador, não tenho Illllstraçao (não o.po~a
formul.do, porque não vlljo aqui vexame d,,), não tive a felirid.de de ser educado nns 
algum p:\ra o povo do Belém, CI'eiáo os no- academia", para bem poder desempenhar o 
bres deputados que não 1I1t urna divisão encargo que me fõra confiado, " ' 
mais com moda do que It que iaz o projecto, O 'Sll, Amt~N?H.:S, - EnunCia perfeita-' 
porque, sendo muito extensas ns comarcas mente as suas Ideas, (Ap"zad,s ,) 
de Call1pinlts e Amparo, e convindo redu- O SR, ZBF>:RINO:-Agl'adeço a v. exc," 
zil-as, o projecto tim de cada uma dellllR tanto mRIS quando não mereço es~a9 con31-
um tel'wopara a creação danovllcomarca; é deruções, .. 



',- ' 

VOZEs:-Mereee muito. d:z e que um fI~àcio80 eorre.p~ndent.e di> Om-
O SR. ZEFKRINO.:- ... se algumas veze~ nib.us .vanç~ em o D. 30. (Risadas) 

Tenho á tribuna é impellido pelo desejo que :Souhore., presumo e orgulhu-II.6 de falhr 
tenho de cumpri( meus deveres, corre'pon- 'e,npro il vcrd',de OBsto ",.emlrlé. (apoia· 
dendo, ninda qlie mal (niío apoiados), a~ dos); e nií..-> !op'ri", en.pM.Z {1í~ vi" ~\qul C'IJg"IIHr 

vistas daqnelles que se dignarão honrar-me "eus colleli"" (apoiados); terei mnitos de
com seus votos. feíto:o", não ~Oll 110 l s!ado ('om) mllltr)~ do~ 

Sinto p"ofundamente, sr. presidente, qne nobroo deput.do'. n4A ter.l1O (como j:, di •• ,) 
uma causa tão justà, tão san-ta, como cRta, l:Ju!o.trHçj\() (nao apoiad ;$) ; UlRFI. 'planto â 
tenha agora, na tribuna, Uo f,'aeo advogn- hone.tidn"e, '11)"110 á llUor" e probidbd e , 
do; .que seja. defendida por _ mim, o meno~ dePoctdpr:m-rns O~ n/)hre~ depntndoA qutJ 
habilit~do para iS~9 (não apoiados). E depois, diga-não cedo IlIO palmo nessa terreno a 
parece-me que estou s6." '{uem qUo'r que s'j., 

O SR. ~GIPIÃO:-SÓ, não. Eu estarei-sem- Eu. puis, t~tn i"Cflp::tZ do vir :\qui, como 
pre a seu lado, conte commigoo, .. . diss" .. -o. fJ,'acioso corre'pondente, .bl'ijar 

O SR. ZEl<~ERINO~- ... obrl~~dlf':Slmo. 110-.1 repre~rntR.ut~~~ I:a pl'O\~nel'l. ' 
O SR. P. ]~GYDIO E OUTHOS :-:\ã,Q B~tá só, O F:U. !-=CfPIÃ'l :-(~>~~. Il"Mlflfl e SU'P(~ítil. 

e~tamospromptos 7)n.T·ao nuxiliarmos noque O S1\. ZL>':FERINO:-COlflo (Hz o HWU hO(Jl1l.-
for de interesse publico e local. '·t., c()lIp~~", arnl,\,Ço H pat,.irio, e~!ó\H ~!t-HJnll é 

O SR, ZEFERI:-;O :,-Agradeço a bondade de ·u.~f'it", !lã" qu,',' que dia H' diVi-f', tem 
vv. exs. . ~Ila rJlZiIO, e p,ng-r"(r,dl), ('omo pfl..r"Ct~ ~f-'r, 

Sr. presidente, s6 a impugnação feita. ~ ~ornpçf)u o f-'!õlpir!tuolÕ:f'l ~"rr~ .. "nnd'·lIl~t di ... 
eRte p,'ojecto pelo nobre rleplJta,lo l'eRirlente zendo :-Iá vai obra. (Hilaridade) S·. t ... hi· 
em Gua,'atinguetá não me trazia á trihuna, ~r.pb" note VIIlC, .111 llUtI iI ob,'a é do COI'

porquauto foi ella tão possall'eira, que de ne- re.pnnd, n'o. 
nhilm modo affectou o mento do projecto, Admi'R, ." prp.i,jente, que e,te p'lrieio, 

Não pude ent,'etantofurtar-me a este dever, em <ez de ajudar-Ipe R carlego;'!' .a cruz, 
em .vist.a do que tenho ouvido dize!', isto é, vieA~e por ZI~·Z .. q!S, vit' ~e t'nf . c;,.ruil.l!os 
que Xiririea não está no caso de ser uma torto_ cobrion.r a Ué,,! (Risadas.) 
com'arca, pois que é uni lugar pequeno, sem Sr. pre~identA 'fH·tp fnt·U (·.·,Íbnüo. qno JlAo 
ilIustrnção e sem riqlteza, emtim, o calca- ,abe o que d,z (risadas), quor ser o gl.d,.
rihar do mundo r ,jor dp urDR m"dJ.h r:-w j'l'.:t~ rnnlO uqu .. lll\ 

Senhores, sinto não ser orador, para não q"P rerlamo pprsllte e~t .. Il.-'e,,,blea. (U ) 
s6ltdvogar esta pretensão tão jllsta ele Yi"j- «E-Ia é de tira' o d,", é" "d'zem 'I"" o 
rica, como ella merece, como para defende" mC!ôlr'l qUf'lcr »bu·"~r dr,~ rl'prPQ(~nt~nt~~ d!l 
aquelht, povoação de um juizo tã.o injtl~to e nrnvin~l" quem tf~vn tal I~H b Ançlf., plli~ 
falto -de Ilenerosidade, como o que della ~(.> quP X1riril (l. HinrlH mpnllr (o qlle C~nRTlPH. 
faz'~ En1rP:tanto, n~})ndu da mil')h~ fnlca in- ,'orno f.luhir á c'·tf'g'nrÍa de ci,!adp, qunndo já 
telligencia (não ap iados), di,'d alguma" pa- e m'iito ,'''m M fó O" ti,> vdl., Ca 1'"1" ,6" 
lavraR, e: peço desdejá a indulgcncul da. casa pHta e~tH j.-!PI'I, f~ tnlJ'tlJ ('"do: PTII ,7Ilplh(/l' 

para commillo.' PI" ~ft HpTOV1'>ih~s..:e n tt-nnpn qnp p." ple·io..;n, 
V" ex('. e a ca~a f':abem, sr. p"esidente, qUf' ~ nnn 1'1 .. o t.OIlPl"'S8 com l.eljjellla[lt~·14 p~[H·a· 

O termo deXiririrA, q lle actualmpl)te f:n IllPntofl,),) 
parte da comal'ca de Iguape, dista de~tn ci- NRO é flX(i"tO. !lf~nhr;rf)~, ~ vill». clt' Xiri!'Í(!A, 
dade 18 'X leg,t~~S, de Cananea~, de Ypo- '<Iell~ re(lur~()!oI dn RJ,{riCtlltur'-i, f<1;Ptl t~lIrH:nt~r
ra'nga 12, de i"\plahy 15 e de Pal'anapanerna ('lO, H f'ln t,doo fllRI..;. nà I e m'"'nllr qu.· CUIA." 
12 ou 14. ' nptl. é. p.,lo contrlt in, 11m JU:I"Ir 11(1\(1 t· (~lIe 

Ja vê v. exc., por elllt,n df'OlOlloltrAçãn apfl t"',n Ul1l1tl) fntl1l'n; p ser'lÍ\n. \!.j-.... r-;e o r ... 111 til" 
DRJo' de l1istflnchu~, que Xirirlcft está fl8~ COf:- rio IIltITIIJlment.f"! pllhlCf..tn pdo dr. Couti
d çõe!o1 de, mert-'car, dI::! preci!ólar me-..ruo ti ... nho. ef1g nht'lro d>t 1 ro\!incia. 
ulli" ju.tiç .. r.crl 6 prornptll, o qll" .ó pune-
ui ter com acre: çfio dn comarca. E' um P<.H}- 0"11, qlJRndo t"ntfl FlB ti .. f I'VJH um~ vill", 
tO,remot.o onda, por falta de JUStlÇR, CIIFtu 4 Cld~dp, UnJ1t frpg'l l zil1 fi vdl\1, U'II;i p!lvn»
mAoos potentndo!õt. os rpglll{,s., (Ü'I rirnir ti çlio n ft·~-g'rJf·zjll. h~ Jli!ól!õln flh~I!-o1) 011 dI-" Ar" 
pobreza. abusar lh·lIll corno Ihe!õl parecI-'; PFI A qu'" 'lf-n~8mento 8e rt"f(!re 68Se eorret;pon .. 
eriwioupos 6 ml"tlfeitores HCOUlã )-I"C. :dHi- ,ltmtf' Y 
g~O-R6 d~ ftCçÃO dll jl)~t!ça, e aJli pflrmp.ue .Para q1le fllz.~rdp XiririClt R(!'Ora coroar ... 
cem tr!-\nquillflrnfmtA em sflnta paz, e tor ('a e mai~ trnde vt>l a t-up~rlU;jr ~D ' 

nio",~'é O terror do lugftr t E lá ellA com rnnitlj rni .. io,rh ., não tenha 
:-'r, pre-i,lente, não é levada pela riqllp2" . med '. trftrrq"illi.p-.e (Risadas.) 

dH Xirll'lCfl que t'sta ) s8t:Hílblpl-\ hn di' ftppr'l CFI'ICH RP P 'r m~lh,·r~\r p:-ita!'l I" Ill'(h(lp,q e 
VRr ~Ufl pr(~teI1;,;ã(l, DRO: eu não venho aquI h ja ~mpp.nlH'l pllrli' b'pr-f'e fi~ qllotllS dt~ .. 
inculcRr riquez!\~ dRqUA!ltl termo, qu~! nA, é ('r htOa'" pllTH t:-d fim. et.c,» 
cotI-~tlJdo do~ m~i~ pobreot, 'e tem Ole!'tm,. Gil~t." muito d,·' q'lnt!1~ ? •• (R'i:'1adas ) 
mUltoq plement(H~ ·p'lra Sf-'r ricr) e grnndi': () SR. PRESIDl<:~TE :-Pt'ç I nu lIubre :1"'pr~ .. 
mas venho contestar IIqUIUI) que alglleU! tado que não C()htlDlle .. leitura de uma 
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• 
folha q ua provoca hiJaridada; isso Dão é 
conveniente. 

O sn, ZEFERINO:-V. exc. é injusto para 
commigo; todos têm liberdade na tribuna, 
e eu, que jl1stamente sou o que Illais del1a. 
precj.:.o, nflo 11 tenho? .. 

O SI\. I'nESIn>'NTE :-Nüo convém esta hi
I a ri.~ ade. 

O SIl. SCIPIÃO :-E' a. maior consura que 
o sr. preRidente pôde fazer ao Omnibus. 

Ü SII. BENEVIDE. :-Não apoiauo; Dão C~D
sura O Omnibus, eensllra a leitura: 

O SIt. ZEFEnINO :-Eu nppé!lo para 11 caSíl; 
que diga se estou na ordem ou n[.o. 

VOZES :-Póde cODtinuar, está muito Da 
ordem. 

Ü SR. ZEFERlNO :-Não posso deixar de re
correr 'lO Omnibus, porque estou defendendo 
Xiririca de censnras por elle feitas, e no 
emtant.o, lê-se no mesmo Omnibus, em outro 
lugar (lê) : "A justiça é tudo em um lugar, 
soja e!lu qual fór, seja embora lugar pobre, 
e nem, 11 riq ueza é condição para um lugar 
tcr justiçA., porém sim a longitude, etc.» 

Esta opinião é sem duvida de ·algum:, i1-
lustl"aç;lO, porque est~ folha deve tel" feito 
todo o emoenho de levar pHra Auas colnmnas 
artigos irnportantes e bem escriptos para 
co ncei to do jornal. 

TIra só este pedacinho que eu qneria lê,·. 
O SU. P. EGYDIO :-Esse pedacinho é bem 

d i to. . 
O SR. Z"F~RlNO:-S(. presidente, VOll fazer 

por ser o mais breva passivel, 'visto que 
supponho que incommodu a v. rxc.,. 

O SIL VICE,PREtiiIDENTB :-E"itá enganado; 
estou lhe dando a maior liberdadc. 

O SIt. ZeFtrrINO :-Já disse que n;\O foi por 
ostentllçiw, nem por querer fflvonear cate
gorias, que eu pedi o concurso de rneu~ co 1-
JegaH p~HR aprOE\ent.l\r'se este projccto crean~ 
do a comarca de Xiririca; não. sr. presi
cIente, motivos· muito sérios, razões muito 
plau8ivoi~~ n('ces~idndo~l muito palpitantes 
forão quo ,me determinarão a apresentar 
esta idú:l. ' 

Se, como ja disse, fi pobreza nüo é digna 
de ter justiça a Rell lado, enlão Xi-rinca. 
comp'uativnmentl3 a muitos outroH lugares 
dn provínCia, q\le afio I'ico!-l, não póde Ror 
C0warea; mas, se a justiça deve l-'el' distri~ 
buida a todOR com igualdHde, qlifH' castigue, 
quel' premíe, quer ao pobre, quer ao rica, 
Xiririca está no caso de ser CDmarr,a, ppla 
10ngitude em que ~e acha de Tguape e de 
ontros lllg~re~, pela c~rencía de policia, de 
elernont'o:'! que garantão a vida e a proprie
dade do ddadão. 

E~tou certo, sr. presidentf', de que, se em 
Xiririca hOl1ve~se um juiz de direito e um 
promotM, nlt,n ~e tcriüo dado nl1i tantos fl!c
tos eseanual(}sos r, cl'imió"sos; pOl'quO njll~
tica é a IlIz. onde ella está nâo pó~lc est,ar li 

• criminoso. E~~tc: procllra as trevas, os an-
thros, não qucr;ajustiça perto de sL .. Se em 
Xiriricn, huuvcss!} um juiz de direito e um 

promotor, não Beteria alli reduzido pes.oas 
livres á escravidão; não 8e teria posto fóra 
lívrtls do notas para oe!cultaro crime j não 
se teria rasgado folhas de autos para subs
tituir por outras j não sei teria feito cobran~ 
ças á forç"l armada com o pl'oprio des,taca
mento policial, e outros muitos factos 'de 
taes naturezas, que seria enfadonho refe
riJ-os agora 1 

Ü SR. ABRANCHES :-!vIM não h. aIJi um 
juiz municipal e delegado de policia? 

O SII. ZEP8H1NO :-Agora, depois que cho
gou láo dr. delegado, RS cousf\,s melhorarão 
muito e por aqui já vêm 08 nobres deputa
dos que a presença de um juiz ilJustra'do 
cohlbe muitos abusos. 

Mas, sr. presidente, se com a pre.sença do 
d,·. Augusto do Couto Delgado, m'lito digno 
juiz municipal e do actual delegado, muito 
se melhorou, ainda muito mais S6 melhora
rá com a presença de um ju~z de direito e 
de um promotor publico. 

Senhores, o proprio Juiz de direito da co· 
marca de 19uapc, o sr, dr. Galvão, magis
trado sérjo, prudente e· justiceiro, como é, 
tem reconhecido que é de muita necessidade 
a creaçflo da· comarca de Xiririca, porque, 
concentrando-se mais n justiça nlli, n~o se 
repl'oduzir(Lõ com frequJucia e facilidade 08 

factoR criminosos que se têm dado, princi
p.lmente antes do a!li chegar. o ja referido 
d r. juiz municipal. 

Não é que n08 queiramos. libertar da. 
comarca de Iguape, não: cRtamos muito sa
tisfeitos com o actualjuiz de direito, e com o 
juiz municipal do terQlo; mas,ó que prechm
mos de ter mais.proxima a ju'stiça, mais su
perior, qual é a que hoje distribue o juiz de 
direito; e depois, é muito oneroso ás partes 
procurarom seUH ~ecursos ante um juiz de 
direito a uma distancia de ce"Ca de 3010-
guns ; h6je principalmente, que elles tudo 
julgão, Rendo 00 mfl.is juizes apenas prepa
radores· dos processos, tal distancia é moti
vo bast"nte pora se elevar aque!le ter
mo á categoria de comarca.. Já foi pela 
mesma causa que aquelle termo desllune
XOll-se du de Iguape e ItapeLininga. 

Entretanto, sr. presidente, C0mo não 
quero causar constrangimento fi. nenhum 
ele meus collegas a rospeito das medida. 
que apresento nesta casa, vou offere/!er um 
requerimento propondo que sp,ja 0uvido o 
juiz de direito d. comare. de Igupo Robre 
!\ cr.!'H;i'Ú) da. de Xiril'ica,luma vez approvn
da em 23 di8cus~ão. 

Eu podia alongar-me mais e ju"tiffcar me· 
lIlar a procedenCla, ou a neeessidado da 
creaçüo da comarca de' Xiriricfl., exporia á 
C1sa outros muitos motivo8 da necessidad0. 
que !.ta desta cl'eaGão, tnuito~ outro!'! factoR 
esc:.lnctalo~as que alli ge dno c que fic.iio im
pl1ne~. mas nbatcnho·mc df! o fazer, pOl'que 
não quero abu:m'· da benevolencia 0 eon8i~ 
:leI'!IQí\<) com que me ouvirão meu" illustres 
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eollegas. A casa está fatigada. e meu dis
curRO pouco a interessa. (Não ap~iados. ) 

Eu poderia fornecer mUIto maIs Infucma
ções pRra rcsolver a casa a vota r p€l,la co
marca que proponho i IDas, como oHta en 
volvida nesta questão a comarca de S. Ro
que. creaçllo que muito desbjão amigos Im
portan'tos daquella localidade; e eu, não 
querendo que esta fique prejudic.uda pela 
de Xiririca, contra a qual tenho VISto algu
IM má vontade. quero se r prudente e con· 
descendente. Por isso é que orre reço este re· 
querim'eoto. v"dindo informa ções.o juiz de 
dJreíto da comarca, urna vez que paese em 
2' di.cussi\o. (Muito' bem! ) 

E' apoiado e sem debate approvado o se
guinte 

REQUERIMENTO . 
« Requeiro que. sem prejuizo da ~. ,li, .. 

cussão • . s6pare-"e .do projecto n. 80 n parte 
que cre. n comarca .de Xiririca, ~l" r a Que 
informe, por .iotermedio do governo, soDre 
aua creação, o dr. juiz de direi to "a·comar· 
ca ue Igu.pe, a que actualmante pertence 
aquelle termo. 
li! Sala daR sesRões, etc. -Z .Jorge.)) . 

Contio'uaodo a discussão du proJccto e 
voto em separado, são approvndos Hem mais 
deuate. , 

Seguindo-se li votação das. em(\~ d~s . são 
"pprovada. as dos sr • . Co rrea,. [J ••. Cllltrn, 
L. Ernesto, F. Alves e F rel re, e rejeItadas 
aR dOR srs. P. Egy<"o, L. Silverio e Va1la
dão. 

A requerimento do sr. F. Alv vs, é di s · 
pe088 ('10 o ' interst,icio, , 

O SR. PRgSIDEN'N~ marcA. ~ ordem do d!:! 
seguinte e levanta a sessao ás 3 horas e 1/4 
ua tarde. 

- - - ' 
3óa Sessão oS·tlina~i::a 

AOa 28 DE MARCO DE 1873 -
Presideneia do sr ~ vogario Scipião 

• 

SUMMARIO. - EXPEDIENTE. - Pareceres. 
- l' PARTE DA ORDEM DO DIA. -
Posturns. -Empr;,"ti mo mu n ieipnl. - R. · 
trn,la de ferro.-Observações dosus. Valo 
ladiío, Abranêhes e 1'.E91ldio.- Freguezia 
do E8pirito-S!lnto.- InstTucçiio pUblica. 
-VotAçãü.-:-Navegação de rios.-Fregu e
zia do Pilar. - Emendas ao projecto n. 
114,. 
A's 11 horas da maohã, feita a chaIDoda. 

achão-sc prese ntes os sr •. Scipiilo, Valladi\o, 
Bicudo. Demotrio, M. Aft'onso. Loonel, P. 
Machado, L. Alvaa, L. Ernesto, H. Alves, 
AbranchcB, M. Furtarlo. L. Silverio, Celi
donio. F. Alves, P. E gydio , P. Ednardo, 
Araujo, A. e Silva. R. Pombo~ Zeferíno, 
Conê •• Freire, P. Vicente. A. Ribeiro Fi
lho, R. Ferreira o 'Benevides; faltand o 
sem participação OR mais senhores. 

Abre-se a ~eSSHO. 
E' lida a acta da antecedente. 

O SR. CORRilA declara que ~oto u 'Mnt,a fi 
idéa do Belém de Jundiahy fazer pal·te da 
comarca do Amparo, e bem assim contra fi 

creação da comarca de Cunha. , 
, Igu~l declara çã" fazom os srs. P.ul o Egy
dia, Luiz Alves e Scipião . 

E' approvada. 11 uctn. 
O SR. l° SECRETARI O ]õ o seguinte • 

EXPEDIENTE 
REI' !lSBN1'". CÃO • 

Dos herdeiros do fallecido barão da L ;-
meira, reclamand o contra o privil eg io para 
fi est rada de feno dos Valliohos oi fa zend a 
Atibaia, do municipio de Campinas.-A' 
co mmissão de constituição e justiçn. 

PARECERES 
« A com missão de fazenda, R . quem foi 

presente um requerimer.to de Ant()n io Jos6 
Baptist,a de Lnn6, pedindo ã assombléa n 
inclusíío de uma verba no orçamento para n 
acquisiçiío da 500 exemplares do « A Im.nRk 
d."rovincia do S. Paulo)), do qual é um dos 
!tutores; consideran do queo ( AlmuD ak da. 
prov inei. de S. Pa ulo. é u IDa obra importa n te 
que tende'" tornar conhecida eRta zona do 
Imporio ; considerando que convém 8nimAr, 
com attenção sempre ao estado "ctual fi 
nance il'o, publicaçiio tão chelll do í:1teressc 
e tAo "aba lhos., oiferece &0 iIIustrado eri
terio tia assembléa provinci?! o 'eguinto 
projecto 

N .'120 
" A assembléa leg, slativa de S. Paulo de

erotn : 
Art . 1.' Fica o governo da provincia all

tori."do f( comprar c"m ex em plares do « AI· 
mana k d:"provincin de S. Paulo» e di.lri· 
buil- o" pelus comaras municipaes c repar - , 
tições publicas da provincia. 

f,. rt. 2.' Uev ogahs as di"posi(õe8 em 
contrario. 

Sala das comrni 8"15e8, 28 de Março de 1873 
Ab,·ancltes.- U. Cinlra .• 

A imprimir para entrar na ordem dos tr a
balhos. 

l' PAUTE DA ORDEM DO DIA. 
POSTURAS 

Siio "pprovau,!" em l' diseusBiio as de 
os. ~O do Rio- Cla ro, n. 41 do Ubntuba e 
n . 12 de Loreo". 

A requerimrnto dI) sr. LtdZ Silverk, é 
dil::pensado o intersticio . 

llMPRESTIMO MUNICIPAL 
Eu tra 'em 2' diRcussão o projeeto D. 99. 

que autorisa u camara de Ubatuba a con
trahir l"n c rnpresti mo de 12,0008000. 

S(\O apoiadas e ent.ra o conjuntamente em 
discu~são as segp;ntes 

• EMENDAS 
« Offereço como emenJi. o parecer da com

missãJ,de COrnal'a R sobro nuforisaçúo que 
pedo a eRmora do Itip·Claro para contrahir 
um ernprestimo.-CcUdon1.'o.» 

« Orr.reço como eme nda o projeeto n ,'108. 
-A.cSilr)(,." , . 
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Encerrada a discussão, é npprovado o pro-
jccto com 3M emondas. , 

A requerimento do sr. Almeida e Silva, é 
dispensudo o interstício . 

ESTllADAS DE 1"lWRO 
Entrão em discussão as emendas oll'ereci

das em~' ao projecto n. 51. que concede 
privilegIO ,para a cnnstrucção de difi'erentes 
estradas de fc.ro. 

O suo VALLADÃO: - Sr. pl'esidcntc, votei, 
na pl'imeil'a discussão pelo pl'ojecto n. 84, 
que concede privilegio pnm uma estrada de 
fcno, quc, partindo de Tallbaté, vá terminar 
na cidade de Ubatuba ; c, hoje, bem a meu 
pczar, venho votar contm este projecto. 

O SR. L. SILVERlO; -Muito bem. 
O SR, VALLADÃO: - Digo-bem a meu pe

zar-, porque não posso satisfazer os desejos 
de um amigo que muito prézo, 

Sr. presidente, causa pasmo c admiração 

o SR. L. SILVERIO ; - Faz guerra oi pro-
• • 

VlnCIa. 
O SR. VA!.J.ADÃO; - Este é o meu argu

mento. Est.a linha que se quer privilegiar 
ha de por força prej udicar a dD Norte, dimi
nuindo o seu trafego, e portanto em detri
mento da garantia de juros concedida pela . , 
prOVmCHI. 

Ni'io tenhó mi von tadc ,1m relação a este 
projecto, apenas provoco esclarecimentos 
sobre este argumento que apresento; tanto 
que, se elles forem satisfactorios, não duvi
darei dar mel! voto no projecto. 

(O sr. Paulo Egydio pronunciou .um dis- · 
curso, que n[(o recebemos. ) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
on~el'l'a-se a discussão, e são approvadas to
das as emendas, menos a que foi offerecida 
a0 projecto n. 85. 

OS SR". L, SILVERlO, BENEVIDES E CEUI?O-
1'10 declarão que vot8'.'ãocontra todas as 
emendas. 

o que se dá em relação a este projecto, que 
foi offerccido como emenda ao de n. 5\, pro-
jeeto est.e o mais fatal aos interesses dos co- '" FREGUEZIA DO IlSPlRITO-S"NTO 
fl'es publico~, o mnis prej udicial aos interes- E' approvado em 3' discussão o projecto 

'. ses adquiridos pela companhia do Norte! n. 64 de 1871, que eleva á categoria de fre-
A minha admiracão sóbe de' ponto, quando gnezia a capella do Divino Espirito-Santo, do 

vejo os illustres depuhdos a quem estou municipi@ de Batataes. ' 
acostumado, nest.a cS'')a, a ouvir c a respei
tar eomose(ltinellas vigilantes, de reiuna ao 
hombro, á boca dos cofres publicos guar
dnndo silencio a este respeito! ... 

O SR. AORANCHES; - Peço a palavra. 
O SR. VALLADÃO: - Foi justamente o si

lencio dos nobres deputados, fi respeito deste 
projecto, que me fez desconfiar delle, ,c que 
me obrigou a vi:;. dar as n\z~es pelas quaes 
ora voto contra o mesmo proJecto. ' 

Sr. presidente, a cstrada de ferro projec
tada de Taub~té a Ubatuba <Í impratieavel. .. 

O SR, L. SILVIlRIO; - Nem com garantia 
de 10 %. 

O SR. VALLADÃO; - ... lia entre Ubatuba 
c Taubnt6 uma sena medonha, muito mais 
elevada (lue a ser", do CubatiO, muito mais 
extensa que esta; e como v.exc.sabe, a sert" 
do Cubatão tem uma legua' de e"tensão. 
e aquella tem mais de duas . . 

O SR. BíCUDO: - Mas O privilegio é com 
garantia de juros? 

O SI!, VALLADÃO:'- Ell lá chegarei; tenha 
• • paClencJa .. 

Esta lei concedendo privilegio para a COI1-
stl'uceão desta estrada, 9ue, eomo acabo de 
dizer," é impraticavel, ficará nos archivos 
como uma cousa inutil; e a assembléa dc
"erá concorrer para isso? Entendo que não 
deve fazê l-o. 

Além diss0, ha um argumento mais pode
roso, sobre o qual desejo ollvir os nobres de
putados. 

Como é que a, assembléa garante juros de 
7 % sobro o capital de 10,600;0008 para a es
trada do Norte, e agora vai conceder privile
gIO para uma linha que tem por fim embara
çar c prejudicar a essa es trada? 

INSTRUCCÃO I'UDI,ICA 
• ,.' 

Continúa a 2' discussão do projeeto n. 74, 
que reforma It legislação da instrucção pu
blica da provincia ' e estabelece o ensino 
obrigatorio. ' 

O SR, U. CINTRA requer o encerramento da 
discussão" ' 

A casa vota affil'mr.tivamellte. ' 
O Slt. BIlNEVWES requer, e a casa decide, 

que a votação do art. l° seja nominal. 
Procedendo-se a esta, votão contra, os srs. 

Dencvides, Bicudo , Corrêa, Almeida e Silva, 
Zeferino, L. Alves, M. Furtado, Scipião, F. 
Alves, P. Eduardo e M. Affonso; 'e a favor, 
os 81'S. P. Egydio, ArauJo, R. Alves, L. Er
nesto, H. Pombo, Abranches, P. M'aehado, 
Freire, Celidonio, P. Vicente, U. Cintra c L. 
Silve rio . • 

E' approvado o al't. l°, 
Em seguida, são approvados todos os mais 

artigos e seus paragraphos. • 
São igualmente approvadas as emendas. 
Passa o proj ecto oi 3' discussão. . 
A reg,uerimento do sr. R. Alves, é dispen

sado o mtersticio. 
NAVEGACÃO DE RIOS 

• , 

R' approvndo em I' discussão o projecto 
n, 57, que concede pnvilegio para a nave
gação a vapor. dos nos Tietê e Piracicaba. 

A pedido do sr. Araujo, é dispensado o in
tersticio. 

l'[\EGUEZIA DO PILAR 

Entra em I' discussão o projecto n. 79, 
que eleva 'IÍ categoria de freguezia o bairro 
do Pilar, no districto de Sarapuhy. 

E' apoiado e sem debate approvado o se
guinte 
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REQUEmMENTO 
. « Ouça-se o ordinario, sem prcj uízo .da la 

discussão. - P. f5'gydto.» 
Continuando a discussão do proj eeto, é este 

approvado. 
- E:-'IENDAS 

, 

, Entl'ão em discussão as que farão offereci
das em 3' ao proj eeto n. 114. 

Encerrada a discussão, verifica-se não 11a-
. VeIO numero legal para se votar. _ . 

() SR. PRESIDljN1'E designa a ordem do <Im 
seguinte, e levanta li sessão á 1 hora da 
tarde. 

• 

DISCURSOS PRONl.;l'WIADOS R?I nrVEuSAS Sli:S
SÕES', 'QUE NÃO NOS PORÃO nE~fET'l'IDOS RM 
TEMPO. . , 

Sessão de l' de ir[CW(JO 

C~ !'ir. ('au'" g,dn,u'da :-Sr. presi
dente, julgo do meu dever, hoje, reetificar 
um engano. 

Hontem, quando eudise~ltia o 'parecer das 
commISSÕCS de constltluçao c J ush~a ~ fa
zenda, relativamente" pretensão do CSCrIYao 
do jury desh, capital, demonstrei que tal 
T)J'ctcnsão nüo era de moelo algum lnconsh
hóonal, e, pam attingir o fim que me pro
punha, trouxe até arestos e decisocs do con
selho de estado, mostrando. que de nenhum 
modo se alterava a natureza do emprego, 
comquanto fosse geral. 

Destes 'prineipios p~der-se-hia dedu7.Íl· que 
eu me encaminhava, como que de al"uma 
sorte, a favorecer 'u pretensão desse lll(h
viduo. 

O SI{. L. EUNESTO :-Não é pretensão: é 
uma rcpresentacão. 

() SR. P. EDUARDO o-Pretensão desse in
dividuo, ou de alguem que advoga a sua 
causa. 

Mas, o qne quero dizer, é que nuo se póde 
deprehendcr das minhas palavras, se:1ão o 
seguinte: 

O parecer da commiss8.o impugnava o au
xilio pedido para o eserivão do .iury desta 
capit"l, por julgar esta medida inconstitu
cional; eu mostrei que o pedido não era in
constitucional, c assim procedendo, pareco, 
ú primeira vista, que cu me encaminhava a 
favorecer a prctcnsào, uma vez que não exa
rava outro qualquer fundamento: por exem
plo, o estado de nossas finanças. 

() SR. AnRANCEES :-A hi é que está o en
gano do nohre de,plltado; esse cra outro fun
ct"mento do palrecel· .. 

. () SR. CINTUA :-0 que é que está em dis
cussão? 
. UMA voz :-A acta. 

O SR. PHE81Dln\'l'l~ :-Pcço no nobre depu
tado (Jue cinja-se Ú discussão da aeta. O pa
recer Cta. cmnmi::::sfÍ,o não está on1 discussão. 

() SIl. P. EIllIARDO o-Perdão, sr. presi
dente, para que eu possa chegar ao fim que -

• 

me proponho, preciso fazer algumas obser
vacões . 

(jorrida hontcm a votacão SObl'C n prcten-
• • 

são de que venho de fallar, v. exc., sorrm-
do-se, disRC: « Creio que o sr. Paula Eduar
do votou a favor do parecer da commis
são. » R' verdade que os meus eollegas rea
gil'no, declarando que votei contra. 

gntretanto, fiquei quôdo e mudo, porque 
po(1ia acontecei! que, no correr da discussão, 
eu me desvairasse c tirasse lqna conclusão 
diversa daq uo!la que pretendia. Então, aguar
dei as notas tachygraphicas para verificar 
de onde partia o <;quivoco, porque podia ser, 
ou da minha, ou da parte de v. exc. Sendo 
daminhn parte, seria antes inepcia, o que 
consictci'o iusdesculpavcl; porquanto, eu, nos 
homens pollticos, desculparia antes um crime 
do que a inepcia. Não é possivel que um 
orador suba a csta "tribuna, exare certos 
principias, c afinal. tire uma conclusão con
t.raria: é um homem sem senso e logica. 

Vou explicar a razão porqne v. oxc. en
g-anou-se; e tambem porque nao pese sobre" 
rnim nenhuma responsabilidade, nenhum 
desat' . 

Quando etl ac"bava de orar, como não ha 
uma fórma sacramental nesta casa, por onne 
os oradores devfio exprimir-se, eu poderia 
dizer que votn.va em favor da pretensão, o 
que implicitamente importava votar C011Itra o 
pnrccer; ou que votava. contra"Ú parecer, o 
que implicitamen\Q importava votar pela 
pretensão. V. exc. talvez pela eoncurren
cia de apartes que se derão, ou por (!Istr\le
cão, entendeu que eu votei a favor do pare
êel'; entretanto que, como disse, votando 
pela pretensuo, ipso (acto tinha votado con .. 
tra o parecer... .. 

() SR. BENEVIDES o-Sem dUVIda. 
O SIt. P. RDUAIWO; - Creio que, deste 

modo, v, exc. fica sem responsabilidade; e 
mesmo estou longe de suppôr que v. exc. 
quizesse fazer cahir dosar sobre mim. 

Era esta a reetificação que tinha a fazer. 
(iI1tlito úem.) 

Sessão de 4 de iI1arço 
O SI', ;'aul .. IE~hlal'li., :-Sr. presi

de.nte, o orador <{ue neste momento deixoll.a 
tnbuna, respondeu a um aparte q lIO lhe deI; . 
que nua havendo diffcrença na habilitação, 
no exame das professoras. , . 

() SR. AnRAKCIlES :-Ha, tanto que a ap-
,- t ' provacao em g'r<10s. 

() s·R .. P. EDUARDO '- ... nenhum incon
veniente havia em aceitar-se a disposiçãO 
consignada no projecto que se discute . 

Port,mto, sr. presidente, se na lei da ins
truccão publica não Re estabeleceu o DnnCl
pio de que havia dilferença na habiIitação 
dos professores, paI' exemplo, certas e ((e
terminadas lnaterias para os professores de 
cidades e villas, e outras para os de fregue-
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,.ias e bairros, temos que nenhum inconv(
niente, ncnhum prejuizo ha na permuta. 

O SR. Anil A.NCHES :-Ha o prejuizo da diffe
rença de habilitações. 

O SIl. P. EDUARDO :-0 nobre deputado 
cstá querendo fugir da questão. 

O SR. AllflANCHIlS :-Pois se estou ferindo 
o principal ponto della '! ... 

O SR. P. EDUAIlDO :-Disse o nobre depu
tado: concordo que não ha diíl'el'cnça no 
exame, na habiJitaç __ o, tanto oua podem 
ser removidos professores de ci"ades para 
villas e vice·versa; Inas acontece o seguinte: 
ha individuos quc se propõem a ser profes
sores, ~ que, não achando-se pcrfeitamente 
habilitados, são nomeados, attentaa peque
nhez de sua intelligencia, entes para uma 
vjlla do que p,n" nma cidade. 

Este argumento do nobre deputado não é 
procedente, sr. presidente; por duas razões:' 
1', porque aquelle que requer ser admittido 
a concurso, designa a cadeira da localidade 
'1. que se 0pl?oe.; 2', porque conte,,!," a jus
tIç" e legItImIda~le das approvaçoes e põe 
em relevo a benvolcncia nos, exames; mas 
que seja assim: um individuo que é nomea
do para uma cadeira de cidade, pó de tam
bem não estar nesse caso; logo, não lIa in
convcniencia na permuta, porque se houve 
oencvolencia p"ra com o 1'rofe880r da fre
guezia, podia tambem ter havido essa mesma 
benevolencia para com o professor da cidade. 

Quando fosse procedente a argumentação 
do nobre deputado, ainda assim JlavIa no 
pI'ojecto um correetivo: fica ao arbitrio do 
presidente da provincia tomar em consi
deração a permuta. proposta, e nesse caso, 
sendo inconveniente e prejudicial, o gover
no não" fará. 

O SR, AnI<ANeHES :-0 nobre deputado não 
sabe que se faz permuta de cadeiras com 
voltá de dinheito? ' 

O sn. P. EDUARDO :-São abusos que não 
podemos-t.omar em considerncão ; nesse caso, 
nós legisladores temos de elêvar nossas vis
tas sobre todas 3jl necessidades, todos os 
factos, todos 08 actos que têm lugar na so
ciedadc' de distinguir aquellcs que se re
produzem o mais das vezes, e de cstabcl'ecer 
projeetos segundo esses factos constantes, 
ou reputados tacs a nossos olhos. Dahi a 
maxima fundamental e regra do legislado I' 
-Ju,-a constitui, orm'!es ex Ms qW1! p17lTimum 
0cczdunt, n01l quw c/c inopinato, mas, não se 
Invoquem esses abusos como argumento. 
E, assim decreta-se diversidades Cle matc-

• • 
I:las em malDI' ou menor escala, segundo 
forem as cadeiras de maior ou menor cate
goria, dando-se então sómente a p{~rmuta 
en t I'e as eadei l'RS de igual "a tegol'i". 

o. su. ABRANCHES :-1<:' justamente pre-
venll' os abusos que queremos. ' 

O SR. P. EDUARDO: -O projecto previne-os, 
pOHI.lTC sujeita as perlnutas á apreciação do 
preSIdente eta prOVlllCIa. 

O SR, ABRANCHES :-0 presidente não sabe 
dessas consas. ,', 

O SR. P. EDUARDO :-0 nobre deputado 
<iualifiea de ignorante o presidente. 

O SI<. AnRANcHES: - O nobre deputado 
sabe quem é o professor de Arêas ? Não ;'logo, 
é ignorante. 

O SR. P. EDUAllDO :-0 presidente da pro
vincia tem o inspector da instrucção publi
ea, que deve levar todos esses factos ao seu 
conhecimento _ / 

Portanto, o argumento dO,imeu collega 
não é pl'ocedente, e por isso voto contl'<1 o 
seu requerimento. 

O SI;. Paula Eduardo l-Sr. preRi
dente" quando questões desta ordem susci
tiio-se nesta casa, quasi sempre me trazem 
a terreiro, porque, corno v. exc. sabe, sou 
partidista acérrimo da disseminação de es
tradas de ferro por toda.a provinCla ... 

O SR. L. SILVEmo :~Eu não voto contr~ 
a estrada. 

O SR. P. EDUARDO :- ... priAcipalmente 
quando taes projectos, consultando as con
veniencias publicas, não 8carretão ionus 
e inconvenientes para os cofres publicos, 
quando não são outra cousa mais do que 
um auxilio. um modo de ajudar o progres
so e a dis.emin.ção de estradas por toda ~ 
parte. 

O que se tem dito e repito constalltemen-, 
te nesta casa 7 Não é que .,provincia, no 
estado Rclual de suas finanças, não póde 
tentor certas empresas de utilidade pu
blica? Não é que, em vista do mlÍo estado 
dos cofres publicas, deixamos de fazer mui
tos melhoramentos indispensaveis, melho
ramentos que terião reahzação se a elles pu
dessemos fazer face? 

Ora, so é assim, sr. presidente. como re
pellirem-se prajeetos que, consultando me
lhoramentos de conveniencia .publica, não 
trazem onus nem inconv-enientes para os 
cofres da provincia ? 

O Sll. L. SILVEllIO:- Eu não combati a 
utilidade do projecto, foi • fórma. 

O sft. P. EDUARDO :-Respondo. O nobre 
deputado tirou urna conclusão intelramen-, 
te divr,fsa dos principios que estabeleceu. 

Sr. presidente, o aeto addicional nos dá a 
faculdade' de legislar sobre estradas, ca-
na08, emfim sobre obras publicas. . 

Ora, quem quer os fins. quer os mcIOS ne
cessnri08 para conseguil-os : se eu dcmons
trur que obras desta natureza ninguem 
ernprehcnde :.:em uma vantagem, sem uma 
com;>en,aeão q ua Iq uer, terei provado ipso 
(acto que li conce .. ào de privilegias está Im
pliei ta mente nas'" ttriou ições da assem bléa 
prov i n ei a 1. 

Sr. presidente. v, exc. sabo quanto são 
dh_~.pelldi(Hlas ftS e~trn.d!\s de ferro t e qual a 
difliculuade parn obterem":Eo immenSOB CB.·~ 
pitaes que para el)as são nece8sarios. 

O SR. L. SILVE RIO o-Concedo, 
O SI<. P. EDUARDO :-0 nobre deputado ha 
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pouco não combinava; disse quc om sou 
modo de pensar á asecmbléa provincial não 
competia conceder privilegios. 

O sn. L. SILVgUIO: -A individuo., deter
. , 

mmfi(JOs. 

O sn. P. EDUAltDO :-Vou lá. 
Esta quest'io está completamente ventIla

da na casa, e eu já tive occ.sião de .fallar 
"ú ure ell a. 

Eu entendo que nflO se pôde negar á as.,. 
sembléa provincial o direito de conceder 
privilegias, porque isto é muitfl!o" vezes jn~ 
t1ispensavcl para a eons6cuQão -dó nóssos 
fins, e niio importa snber se 4uem desperta 
a accão das attribuicões da tl~8embJéfi é um • • 
individuo certo e determinado, ou 80 é uma 
classe, ou uma generalidade .. 18to nos é in
teiramente indifferente. A lei <Í a expressno 
da utilidaGe publica que provoca deSita Casa 
um genero. uma especie OH um individuo. 

Quando um individuo certo, ou urna clas-
8e desperta. nOSSfLS att:'ibuiçõe~, o nosso de ... 
vcr urlico é examinar ~e ha interesse publi
co, para que nào decretemos a lei por causa 
do indiviauo, ou des~a especie, mas porq\le 
é a cxprc8eno, a traduccão, a realizacão de 
uma nece •• id ade publicá, • 

ASRim como qllalquer dos membros desta 
casa tem a ftlcl1lJ30e de, nn. qualidade de 
deputndo~. mOVEr-se por L mesmo dentro 
da orhita ete no!'sas attribuícões. iniciando 
esta ou nqllelIa. medida de lltilidRde publi
ca, a~Rim tnmbem um cidadão qualquer, 
urna gpneraJidade pode deppertar li accão 
de nossa" attriuuicõcs. • • 

, Não acho nisto inconveniente IlGl1hnm, e 
ereio que até 0 proprio rCRirnr.::;to da c.a~a de 
algum modo confirma esta opinião, qUH.nrlo 
diz que, toda vel que se trntarde prctemões 
de individuo$ C8rto~ e determinados, a vo
tação será deste ou daquelle modo. O mes
mo regia::ento está de harrnoni:l com o meu 
modo de pensar, isto é, connrrnn-3C que 
póde~fH~ da.r uma q.uestão em rclacno a cer-
tas e determin"dfts pessoa". • 

. 
Mas, 8enhores, o facto é que nós, lcgi8~ 

lando a reBpDlto da pretens:lo de um indivi
duo qualquer, ou g-encralidnele, temos feito 
Ufr.a lei porfeita. uma vez quo ct:;:;u lei con
sulte a convenie.nein pnblicn, Flejft a tradllC
ção, fi re;,lízação de uma necessidade pu
blica: 

1<: se, como disse () noure deputado, invo
cando C'ffi :'.bauo do seu assorto a o~::lÍnião 
cmittida O ?DnO pas?ado pelo nobre ·depu
tado re:-;idente em Guaratinguetí-Í, isto é. 
que a ~s~a }~ssembiéa não cumpete conce
der jlnvJ!l'c ú'. como o llubre deputado oífe
rece um l->uostitutivo p.utorisBnr1o o g-overoo 
a ~o.~ceder eS8C pdvilegio '? .Poi~. fr, na 
OpIHW.O do nobre deputado. a conccsr,ão de 
privilegios compete no governo e n:io á as
scmbléa, que attribuicilo temos para auto-
ri~~H o g'overno ? " 

o su. L. SILVERJO :-Não podemos conce
der ~ individuos certos e detcrminados. 

O su. P. EDUARDO :- Desde que 8e diga 
quo esta casa não póde dar privilegias, 6 . , 
sim o governo.. . , 

O SR. L. SILVERlO :-0 governo é o com
petente. 

O SR. P. EDUARDO :-Era isto que eu que-. , 
na ouvir. 

Se o presidente é o competente ... .. 
\0 SR. L. SILVEJ<IO :·-Entendo que é. 
() 8n. P. EDUARDO :- ..• para dar privi

legio~, como o nobre deputado autorias. o 
presi<lente a exercer urna attribuiçãosua 1· 

O SR. L. SlLVERIO :-E' eompetelltepara 
dar privileJios, e li assembléa é competen-· 
te para dar 311to,risaçao. 

O SIl. P. EDUARDO :-0 argomento do no
bre deputado é fa180. Pois, se o Ilobrede
putado diz que o prüsidente é o competente 
para conceder privilegias, seri, umattenta
do da. a,8embléa autorisal-o a fazeri'quillo 
que está dentro d~ ",. competencia I -, . 

O sn. L. SlLvimIO dá um aparh. 
O SR, P. EDUAl\DO :-0 presidente,. comQ 

administrador da provincia, é o competente 
para executRr as leis.desta 3ssembléa; maSj 
como delegado do governo imperia;, tem 
certos dir<Jitns e certas obrigaçõ~8 nOCUrrl
primento dOR quacs esta. asssinblóa não 
póde de nenhum modo intervIr; .oIlé eUrI\-· 
pro sob sua responsabilidade, e não tem que 
dar satisfaçõt3s a .llinguem, uma vez quo 
assuma toda a responsabilidade do seu 
actn. 

Uma vez que, na opinião do nobre depile 
todo, a assembléa não póde conj:eder privi~ 
leglos, o que de nenhum modo pQde ser ad·· 
mlssival, pois é uma attribuição que está 
implicitamente contida na faculdade de le
gislar sobre estradas; porquanto, o' privi
legio é um mimo sine qua, non, talvez 
seja o unico meio de se levar a et1eito flS 

estrauas de forro; uma vez, digo, que o no
bre deputado. assim entende, o seu substi' 
tutivo não tem explicaç.ão razoavel; por
que, se " assembléa não pódc conceder pri
vilegios, e sim o presidente, é um attenta
do de nossa parte autorisal-o a fazer tal 
concessão. Isto não tem replica, 

Por isso me parecia que o nobre deputado 
não devia ter apresentado um substitutivo 
de semelhante natureza .•• 

O SR· ZEFER1NO :-E OBsta discussão. 
O SR. P. EDUARDO :-... principalmente 

DCRta discus~ão. 
O SR. L. SlLVETIIO :-Então quando é que 

se trata da constituc!onalidad'e '? 
O su. LEITAo :-Se o projecto é inconsti; 

tucional, o ,ub.titlltivo tambem o é. . 
O SIlo P. EDUAllDfJ: - Já vê, portanto, 

v. exc., SI', presidente, que o substitutivo 
do modo algum póde ter lugar, não só pelas 
considerações que acabo de expender, como 
tambem porq \\e, segundo entendo, esta as" 
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.embléa gyra perfeitament8 dentro da ,oruita 
de .uas attrihuiçlíes quandQ concede privi · 
le!;ios para empresas desta natureza, ainda 
meRfiO em relncão a certo. e determinados -individuos, porque legislamos consultando 
n convenieucia e o interesse ,publico, e nno 
o interesse particular. . 

Essas iniciativas indiv .iduaes não são QU-, 
tra COllsa mais do que um despertativo da 
Rcção de nossas attribuições nesta casa; e 
nó', que iniciamos uma medida qURlquer 
pornós meilmos, tambem não devemos re
pellir o auxillO que porventura se n ,'s pos-
8.~. pre}tar de fóra. E' um. harmonia, um 
aCÓfdo d" vistas entre 08 cidadflos e os le
gisladores, com O fim de fazerem com que a 
prov·incia prospere, ",e engrandeça e chegue 
ao auge a que tem <IIreito. ' 

IstJ post,), o substitutivo, segundo meu 
modo de entender, não tem razão de ser, c 
•• sim não devp. ser acolhido pela co.a, 
(Muito ócm.j 

, Sesscio de 6 de Màrço 
o sr. Pedl'o i Vicp.lIte: - O projecto 

em discussão, .sr., presidente, ftutorisa o g'o
vcrno da pI'OVlnCH\ a mandar CllcorpOl'al' ao 
pntrim!)nio da camara da cidade de Sautos 

. o . ,."ncho gr",nde, existcnte na mes ma ci
dade. 

. ,O substitutivo apresentado pelo meu il
lustre eollega, residente em Gual'atinguetá, 
,não chega ao mesmo resultado ; porquanto, 
o nobre deputado sabe que a camam da ci
dade do Santos, sendo o seu substitutivo 
preferido pOl' esta assem bI6>1, não podcrá 
consegl.ir o seu intentoj visto como clla n[o 
poderá arrematar aque le predio sem auto
risacão . expressa desta assemhl6a; não po
deri onhar em cancluTcncia na praça, C 
assim ficaráã mallogradas suas vistas. 
. O SR, ABRANCHES:- Essa 6 a razão por
que v. exc, vota contra o suhstitutivo? 

O SR. P. VICENTE :-.F.' uma das nrzõcs ... 
O SR . AURANCHES: - Pois mande uma 

emenda 1 autorisnndo o govcl'no a vchdcl' fi. 
camara; assim fica.rá s (luada. nma. das difli-
culdades. ' 

O SR, 1', VrCE1<TE: - Mas , conco,'da quc 
esta difliculdade cxiste? 

O SR. AnnANGIIES:- Porém; pôde SOl' sa
nada. 

O SR, P. VICE1<TE:- E' vCl'daclc, sr. pre
sidente" que o projeclo consigna um favor á 
camara de Santos; porém, um favor insig
ficantc, 

Não quero com isto dizc,' '1uo o rancho 
nito tenha valor; tem, porém , este valor 
será muito maior para. a cam ara, do que 
para um particular, Direi por 'lue: 

O rancho é construido cum pedras c co
herto com telhas; mas, o individuo que o 
arrematar, tO')-jc\o do rem ovê l-o daqucllc lu
gar , que não lhe pertence, e onde oI/c não 
podcríi presta.' utilidadc a UIII pa,'ticular, 
porque não está no ccntro da cidadc, c s im 

encostado ao Monte-Serrate; nestas condi
cães, digo, o individuo '1ue o arrematar terá. 
ile aproxeitar sómerrte as telhas, e assim 
não poderá a hast,a puhlic'i dar senão um 
preço insignificante. 

Em relação ti carnal'a, porém, as cil'cum
stancias mudão; porquanto, não lhe sendo 
necessario remover o rancho do local em 
que se acha, póde mell1oral-o c tirar grande 
vantagem, fazendo ahi deposito de sal, etc. 

Consegnintemente, a questão rcduz-se a 
fazer a .assembléa provincial um pequeno 
favor" municipalidadc de Santos, 

O SIt, AnRANCHES :-. Então concorda quc 
é um favor? 

O SR, p, VICENTE:- Sem duvida; é um 
pequeno auxilio que a provincia dá á eamara 
dc S"-ntos, E haverá algum mconveniQntc 
em fazel'mos cessão de um dos muito~. pro
prios provinciacs quc existem em ruinas? 
Me pal'ece 'que não. A assembléa está no 
seu direito, auxiliando a~ municipalidades, 
e t em feito já com dinheiro, já rcalizando 
mnitas ohras municipaes; por excmplo" na 
capital, o governo tem auxiliado por vezes 
fi eamara, faz endo ohras muniClpaes. O 
m.-;mo tem fcito e.m outras localidades. -

Que mal, que inconveniente ha, pois, em 
a provincia auxiliar com uma pequena quan
tia de 100 ou 200nOOO a Camat'a de Santos, 
quc o nobre deputado é o primeiro a reco
nheccr que é uma .das mais zelosas, mais 
dignas, mais distinctas da provincia ? 

Crcio que nenhum, A assembléa não faz 
mais do quc dar um dos muitos proprios 
pl'ovinciaes, que para nada ,prestão, 

O Sl<- ADRANCHES :-F.' uma doacão? 
• • O.SR. p, VICENTE :-Slm, 

O Srt. ADll,\NCHF.S:- Então não se diga 
que é um favor CJue a camara faz recebendo , 
essc propno. 

O SR, P. VICENTE :-Ninguem disse isso; 
o q\!e se diz é que não Im nestc a~to incon~ 
vem ente algu:m, porque a provmcl!t tem 
muitos proprios, quas, todos em estado de 

, 
rtnnu. 

E, a pl'Oposito, devo dizer que com razão 
o nobre deputado que me pl'ccedeu disse 
CJue a p,'ovincia tem muitos proprios nestas 
ci rcumstancias; isto é, ranchos, · casas que 
sCl'virão para barreiras , etc. 

O SIL SCIPIÃO :-Ahi temos a casa da ba\'
reirn do Cubatão, quc hoje nada vale. 

O SR· p, VICE:NTE:- E' verdade, está em 
ruina, pel'llendo-se completamente; c, no 
entl'ctanto, a provincia tem gasto com eUa 
quantias não pequenas: O g-overno, mandon 
pOI-a em hasta pnbltca, f 0\ av~hada por 
quantia insignificante, e afinal fOI a praça 
s u'pensll por ordcm do governo. 

O SIL AllllANCIlES :-A questão 6: se hoje 
a nssemblél1 eleve auxiliar as municipali
dadcs, 

O SR, p, VICl':"TF. :-. A conscqucncia não 
6 que dcvamos auxilÍlu' as municipalidades. 

O SR, AUlIANCIIES d,t ontro apartc, 
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O SR.P. VICENTE:- Auxilios desta na
tureza não ponho duvida em dar a qual
quer municipalidade. 

O SR. ABRANCHES:- Vem a ser um auxi
lio de dinheiro; porquc, p.ondo-se o p,'oprio 
em hasta publica, ha de dar dinheiro, 

O SR, P. VICENTE: - Doí; porém, ulUa 
quantia insignificante, 100 ou 200~000. 

São estas as observações que eu tinha a 
fazer. Trouxe-me oi tribuna a apl'esentação 
do substitutivo, que, na minha opinião, não 
suppre os fins que o projecto tem em vista, 

. , 
, SessiJo de 6 'de Março 

O sr. Abranebes: -SI', presidente, 
parece-me,á vista do modo por que está redi
gido este projecto, que o rancho de que se 
trata é proprio provincial, e a camara de 
S,,:ntos ,Quer q'!e, seja eUe encorporado ao pa-

, trlmonlO municipal. ' 
V. exc. comprehende perfeit-ampnte, que 

no estado aetual das finanças da provineia 
haveria mais conveniencia em o governo 

, mandar, se o rancho está se deteriorando, 
se não tem rendimento, algum, pôr em 

"hasta publica, e seu rendimento ser reco
lhido aos cofres provinciaes. 

Isto me parece mais proprio do que" pro
vincia fazer doação á camara de San tos, que 
é~ senão uma das lnais ricas da provincia, ao 
menos das que têm maior renda. 

Por isso declaro que voto contra o projccto, 

O SI'. Abrallehes: - Sr., presidente, 
sou o primeiro a rendel' preitos á camara 
municipal de Santos pelo muito que ella tem 
feito, em beneficio de seu m unicipio ; sei, e 
persuado-me de que toda a asr:embléa sabe, 
que é uma das mais zelosas camaras da pro
'vincia; mas nem po.r isso posso deixal' de l'e~ 
conhecer que nós actualmente não devemos 
conceder favores da ordem deste que se 
pede. ' 

sabe perfeitamente que aqueUa camua 
tem um rendimento espantoso. 

O SR, SCIPIÃO: - Não chega pa"" as nc
eessidades de sell municipio. 

O SIt. ABlt,'NCHES: - A eamara municipal 
de Santos creou impostos até sobre objectos 
de importaçã'1, o tem uma renda de cerca 
de 80:000$000, 

O SIt. SCIPIÃO: - Faça pJr menos. 
O SR. P. VICENTE: - Pela metade: 4G e 

tantos contos. 
O SR, SCIPIÃO: - Estr. ahi o orcamento 

da camara, o nobre deputadJ póiJe veri
ficar. 

O SR. AnUANCHES: - Eu tenho idéa' de 
ter vistJ 110 oreamento deste anno 80 e 
tantos contos de" réis. 

O SR. L. EltNESTO: - CDm o empI'estimo 
que cõntl'ahiu, talvez. . 

O SIt. P. VICENTE dá nm aparte. / 
O SR. ABRANCI-lES : - Não é censma á ca

rnal'a, estou 'mostl'ando que a camara tem 
rendas; e CJ.ue, se este' proprio provincial· 
lhe é necessario par,a neUe faze I' deposito 
de sal, eHa apodera al'rcmatar.. , 

O SR. SCIPIÃO: - Estal'á a camara auto- ' 
risada para. isso? ' 

O SR. AnllANCHES: - A aRsemblóapl'a
vincial póde autorisar () presidente da pça" 
vincia fi. faz~l-) arrematar, c, cntãJ, aquella . 
eamara, que tem rendas, c que nãJ pl'ccisf..l.' 
de auxilio como outras, o arrematará por 
um preço insignificante, visto qU!3, como 
disse o nobre deputado, aqueHe prcdio pouco 
valor tem. 

POl" consequencia, continúo a penS~tr que o 
projecto não póclo ser aceito pcb aRsembléa : 
c, como estam'lR em 2<1 discussão, VOIl apro:.. 
sen tal' Ilma emenda, para. que o prcsíden te 
da provincia seja autorisado fi pôr aqucHe 
pl'oprio provincial em hasta publica, c que 
o seu pr0dlleto seja rccoJhido aos cof,'cs da 

, , ' 

provlUcla. 
--Pelo projecto a camara municipal de San-

tos solicita que o rancho grande, pertencente Sessão de 7 de jfIlt1'ço 
á provincia, seja annexo ao patrimonio mu- O SI'. Paul .. E/lua",!!., ;-- SI'. presi
nicipal; é por consequencil1 nm favol' feito dente, por motivos de coheronci" me vi 
pela provincia áqnclla municipalidade, obl'igado " tom"r a palavra e exporei as ra-

Ora, sr .. presidente, ou este rancho tem zôes em que me fundo para não combinar 
va.lor ou, não. . .. com eOl'tas, considerações expendidas pelo 

O SIt. L. ERNESTO: - Não tem, nobre orador, deputadú pelo I" clistrieto, 
O SR. AnRANCI1ES:- .. , se tem, v. exc, rcsidentc nesta capital, que, com uma elo

eomprehendc perfeitamente que deve seI' qneneia incisiva, dominadora mesmo, pro
posto em hasta publica, afim de que o pl'O- curou como que inocular no animo desta 
ducto de sua al'l'ematação seja recolhido aos assembl"a uma opiniilo intoiramente opposta 
cofres pl'Ovinciaes; se nilo tem, então a ea- áquillo que tem constantemente pal'tilhado. 
mal'a municipal nada absolutamentc !tlel'"I''' O nobre dcputado ]lI'OCllI'OU do um modo 
com a sua acquisição. brilhante e nervoso dcmonstmr que a esta 

O SR. P. ALVES :-Póde lucrai' muito. casa não em dada a faculdade de conceder 
O SR. ABRANCHES :':""'8e a carnara temnc- privilegias; qu~ era uma mc,dida intcira

cessidade urgente deUe para fazcr um de- mente inconstitucional, c que por isso elle 
posito de sal, como acaba de dizer o nobre nfto podia de nenhum modo combinar. 
deputado que me precedeu, neRSC crlso a as- Entre aR razões quc apscsentou o nobl'c 
sem~léa que autorise o presidcnté da pro- deputado, conRignou a seguinte, disse :~o 
vincIa a põr esse proprio provincial cm hasta privilegio é urna rcstricci'io da libcrdade, é 
publica, e a camnraque o arremat.e. V. exc. uma rcstl'ic~ã.o da propl'ieclade, é uma 1'e8-
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iricçãO, ernHm, de diI'f.'itos commUllR; logo, indi~pensa ... cl, pela. condição sid,e qi',~a UOil da 
a aRsembUm provincial uão pódc conceder realizueão desr.;as obras. 
privilegios~ pOl'que~ sendo limite concedido Sr. })residrmtc, firmado o lWlncipio que 
~í~ nS~f';)nbl(~n.g pt'ovinciaes para elaborarem sempre segui. .. 
.seus acto~, o int.eresse geral, ficava, neste O SR. BE~EVIDES :.':'-"" AgOl'U. eombine 0110-
easo, offendida a propriedade, oft'endida a bro deputado este p!'ojeeto de lei eom fi, de
liberdade do comm~!'eio, tl'e industrin, 0'3 in- cisão do conselho de estado ~olJl'e as Cstl'~1-
teresses geraCR. das. ' 

Mas, senhores-, .se hn. opiniõe;::;, c opiniües O SR. P. El>UA-HDO :-, •. (Ul'ei, ('.omo F~ 
mnito Afln:o;atns, muito 1irn1(':~e Ya.lio~as, de disse o 110bre depntndo, ~ (~ nmn, verda.de: 
(lue, nma YCZ que ~c qllCl' eonscg'uir um fim ha opiniOe~ cont.ra e ha opinii)e~ <l j';r;ol'; (', 
qualquer, implicitamente se tem eoncedido desde que ha. epiniões contra n n favor,. (1,,
todos o~~ meios necessarios, os mais nd~~qua- Vf.mo~ ~eg'uit' aquelb qlW fúl' muis rHzoarei 
dos para n eOIlSeCtl<;fio desse fim, eu digo: c justa: 'lne fOl' mais :li.lef}u:\'.h. :'[ ('();!~';I~Cllr:::lu 
-ú pl'ocp.clente, é eonstitncionnl a opinin.o do 11m (lHe f]Uel'ernoH.· 
darjuellcs 'I' no entendem C[n8, tendo "lei P t t . 1 ( t I j' 1 o;' ::l11 0, :-;r. prC:>:'H cn e, en H? ll'm:u o u 
dado ás assemblúa, provinei"es faculdade ' .. t·· 1 pnncIplO qn0, eon;;;tan-:c c 1\1ranaVe mente 
de leaislarem sobre cnnae~, estradas, nave', t I 'd t . t' . '-' em 10 segUI o nes .fI. casa, 1.'-'0 t\, (1 ne as ns-

. g:acão, nrntlm, ohra~ publie:\~, tle.ll tarnbcm scmhlór~~ provineiacs compete lí'gi:-il:U' :~oh:'1' 
todos os poderes necessal'io;;, tocla~ as fa- pl'ivilrg-ios, COln a restrieçn.o fdta P{>1o :l\.'.t,) 
euldadc~, Rem f1.~ q\l(lO~ tan~) canacs, tae~ addieional, em l'elacão Ú~; ohras puhlicas, 
estradas, ta.l nflYt~ga~;l-tO, tllCS Obl'flS pu bliC'fts eomo navegaçã.o, ab,~'I'tt\r:1S dn (:anaes, es-
não podem existir c rcnlizal'-sc. . tradas tIe forro, emfim, qualquer ontro, obra 

nIas, disse o nobre deJHltado: fere o inte- \.1' . l' t ' pUu wa e quasl sempre LC lmpO!',nlH'lft, p01'-
resse geral: Hesp01.1do.-lhe (~estf': modo: 80 que ÚB obras publü~f\.c.;, de lH~llhnll~:\ impor
as aSRembleas prOY1n(,lil~~:l !l<lo. porl':)!i1 con- tanctn, nem mesmo nlWl'CIlW.'; p;'i\'jleo'io 
('c~ey tO,do' e qUfllq,l~1' pn\'Jleg':o, mn,s só OR p~r:l. elIas. ..< b 

prlVIl~g'1(ls ncqess~U'lOsi fldstnctos :l eons- ,Jil. RC vü qüc os legj:4l:tdo:'ô~:; do lle~() ~!.ddi
truCçltO .dcst~s O~l'?~, tnmlJcm,' por P7se ciona1 farão 'previdentcR, pOl'qritl eoahe{'e610 
mesmo, ~a.('t(~,. 1~1;~:clta~~:1,t,C, ,e~>t~.,. C(:.Tl('e(~)(l.o. j q~e havia obl':\~ clr~ tnl mag'ni.~ud~,. rle tal 
o pndcl (L, ,lf.1-CCt,lf o In(cl~~~C ;-01 ,ti tiL 11- alcanee que JoQ.'n.vno (10m e:l].Ht:W:':l ll'!I11H.'li-
herdade, proprwdade, indn~tn:l, rommel'ciu, ' " t l' 808 ... 
e
l
, -C., JHO l?OI1~"OI' que }>":,cnd!'-se h l'cn lzaç:1o () SH, F, A,r.\'E~i :--- Em 

(as O)J'a~ pUu Icas. 
. . 

nrn o 

1_, j,. • 1 l' nosso. ',rn Oll\!'(l~3 tel'Inos: ::.;e a~ fts:;;;nm,J.cns !ll'O' () 'I'. I ' . . :-:'ll. ':nL\1UJO :'-- .. , {~m um pi!IZ tU-
\'incine~; tÜD1, por urn:1. i~l(lueç.lo lleces::::.n.~'ia, mo 01:0800., nuvo, ,'-.;em l:npi:íl{,~, que ~üria 
inrvita,vC:'l, o lJodet· de dt~erüt:·tl: o meio, St'Uf m('~mo lJeecssario ehuma.I' :1 at1ilwllria (L~ 

. qua 11aO púdr; ter lng'at' a l:rnliza~i'io dt~ e~r'" capitae:.:; {,~it!'n,I!gri'l'OS; ent:lo éhl..boí'al'ÚO :l 
ta~ (;. de~ertnlnfl.d·a:-\ Obl'flS, (~s~nd(), e'it.c~--·.o lei do modo .nol"qHf~ t>stú, l.sLo t;,- p:i.\'ft :){~O!'O
pl'IYl1cg~o, que 011~ra_ eOl'!:~n nao g :-;r.nafl a ('oa!' ;l.~: obrn\.; pnh!il-'a~, Fuja atlri1ll1ie;l(j ('Oll-
suspensao· ou restl'lC~~l\.O. de uma faeuldfld('ll~:1v~o :'t" n:'\scI11bl(as n\'oyinriar.;::. ~ 
que a tou().'; ontOl'ga .:1. lClcommnrn; ~egn(>-<;:p:·. ~ 
(.J.lW :H~ aSBclllblóú; proYinciae~, deeretando En .<hssc, Mcnl!(rr(~s, .(PW o'';: !ep'i~,l::d~~ly';: 
() 11l'ivilegio e a obra, ferem só PO!' a('eõf'~:; f' i f 01':10 pl'evid(~~1Ü~~, ~~ eretO q,le t~~;te me\!. dJto 
por 0xc~pçi\.o o inten$sc gel'ar, limit,e da! ni10 pôde delx,lI', di' aS$f':nr.:ll' na. Yel'dad~·. 
eompetencia. de -~un~.; attdbllirõc,,,",, traefJeh, V6~ todos f:mbl;ls os (~;lpn,u~,'-' l~n!lleHSli~" 
pelo neto addicionnl. - ~ ,> com que jüga uma estrada .de i(~IT(), l11U 

O su. BE:'<EVJDES dá um. fl.lifll'te en.:1:~l ou llJWt out:!l obra qualqllcy de :~lea.H-
.o SH. P. EIH;AHDO :--- E, poís, o mesmo cc -lc'mtl? .e P?l' l~:lO, se.:t pn~YHl(,:l!:t!t (;0 

;:teto adclieionn] nos (lú implieitnmentn n. fa- aeto tHhlleloncu 11aO se e;~\<~ill!i::~:.;.e :H(~ ('s;!"' 
(~L1ldade de fel'i:' o Interesse ~~'f',l'al; Ú uma. ponto, a eoncln,',;8.o crfl n f~(';.ntint(':, <]11::: tal
(>xccpei\o, pol'i.anto, no limite'-,intcj'e,::;~3e ITe- yez lwjG não tiH~sscnH'~ !lit provlncl~ l1e 
ral,' . . ,) S, 11auÍo :1':;; 120 l('g'uns de ('strnda de Jer;'o 

O SR, F. ALYE8 :--Apoia.do; muito bem! .que tcmo~. " . - , 
O SIl.. P. EDU,ARDO ;-0 ul'g'umcnto do Inca i ])eYrmo~". I~oi~,) ,\, pre;-Hle~,(:W; u"snbc~?~':<l 

nobre col1cga assentava neste equivoco: con- i do neto addiclOaH.t :1: fl:rc"llld:~(:.~ P',OSPCl H,,1-

t:edendo Inesmo á:3 assembWas ptovinciaes de da nOS8!l provlu:,.à t~ o ÍUl(l.O q.J(' se fln-
" faculdade de darem priYilegio pal'a a eon- tolha! . 
feccüo de obras publicas, nü6 reparava que ~Ja8, diRSf~ aiIHla o nobre derruÍi":.tln: r~t~"'
tanlbem, ipso facto, implieitamcnte estava mo que ainda. qunnuo~ l~or ,dgt,mll~, (·.on,!-Hd(~
(lado o poder d(~ fel'ir fi. liberdade de indnR-· rllção, se dê ú n~Ref!1~lea'pt'U\'l:_I~:Ial :11flcul~ 
tria, a libcl'th:.de do commel'eio, a pl'oprie- dado de concedl2J' pl'l,,:tleglOs, na,o l~'l. uma SI) 
dade. , . . opinifin que o pos~m. ta~el: PYfl l'ewçao n. cer-

O ~;H.._ DE::'\BVIDES '-L)(;us no.(; livre ~ Onde, tos e detel'rnlnn.do~l llHhvJdtlO~l. Isto, porem, 
ifi_(~ a~ garantias constitl~:eionnes 't . . jjá ~enl sid~,l'espo,::"d:~~o H.:tt}s~alc .... t,?l:~,~n~en .. 'Ge, e 

O SR. P. Fi}~~Ar::.~f) :--'". pP1a IlE'C'eS,':!ldade i n"!:ll~ l\epO,ç, oeC'-</,I,-m-::-tlCl .. ,~.g, .. !), nte da 
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\'esposta a. e~tc topico , ':i~to que se insiste lnéramentc individual, so não satisfaz uni
nelle pertiml7,mCllh~. camente o interesse 'privado; mas, -se esse 

O ,m, F, .\1.\"1<';:- Desde 1838 que a as- interesse pri\"ado não é mais do ql!e um 
l"'cmbl(~n pro\i:H'.i;d eOllccde pl'ivilegias a in- despertado!' do interc.ssc publico, da convc
didd!lO . .., ef~l·t(l~ (' lletermin:ldo~. niencia puhli('n.; porque, sr. presidente, !5e 

O f'R. í.:l::ln~!~l~o:-,Apoiado; c não ha nisso ha casos CtIl que se poem Clll conflieto- o in-
ineollrellicnte ;d.gnm. . tercsse publico carn o pl'iY~ldo, e então de:... 

O Sl,~. P. EU\.;"HUO >--Di~ke o nobre (h~pu- ve' sair tl'iumphantc, orgulhoso, o interesse 
1 aeIo: ele' lUldn Sct'\"cm O~ ph~cedcntcs, a. publico, com quebra do privado; tambem 
pos~e ('In que ('stão as itRscmbléas provin- não se pódc negaI' que ha. casos em que o 
dae.s da faculdade de deerotarcm privile- interesse puhlieo dá. as mãos ao privado; e~. 
gias ~ ú C<tl'CIlCla de actos lcgisln.th"os em assim, realiza-se::t harmonia, de idéas c de 
ordcin n inflnnal'f'm I~stes actos das aSfô.em- ,v'ista, c do intcr'cHsc publico com o pl'i-
hléas~ tudo deve baqHcilt' ante a opinião que! \"ado, ' 
eu sigo e ó seguidà por muitos eseriptores. i Assim, 1H~'S, le~+:;lando a l'~spcito de uma 

\Ia~. ~enhOl'P8:. a falta de 11etos leg-isl:lt.i", 1 pl'f',tensão individual, ainda. fazemos um 
vos, <1a. autol'idnde -competente, pa.ra iniil'-: :teto legislativo, fazernos ainda uma lei, pOI'-
111n,·om as lei:;, inconstitucionacs das (lS8Cm~' quo não [gr,clnos rnais do quo con:-::;ultat' o 
hlcHs pl'odneiaes, nào é razáo qne milita a ! i'.1tereSRc l .(1 convcni'ellcia pnhIica; neste 
fa,'o\' da eoneessào do~priyilcgios pela.s :l~_,l ('H,~Ol n;'io eonuIltamoK illteres~:!~s mérarncn
sernbléas pl'oYinciaes '? Como, pai:.:, deixnl' I te individtuws, mél'ameute pal'tieulilT'es; pOI'
de parte :tetos ofikíaes,.~que tôm tod::> o valor. que fie fosse a satisfa~,ilo de unI intcroSBC 
officinl, pa.ra se da;' prdercnci:1. a opitliôCR I mél'amente particular, que se Bxigb!';c,desta 
doutrinaring! I casa, nús dec1in<lvamo:::: dajul'i:-;dic0.io IJ T:ü-
'0 SlL F. ALVES :-i\íuitn heI\"!! IllcttiamOf; a, outl'a ordem de cornpctencia" 
O l'jIL P. EncARDo :-·Por iHHO. :scnho\'ps:. e I POl' iSBO, cohcrcntc com o men modo de 

mnir.: pelas eonsideraeões (pIe vóu expõr, te- I cut.r:mdc[', c:o/lJ os prineipios qtlO hei cons
nho eomo ce1'to, co~mo indl1bitavel, que as tanto e invariavelmcnt'n, sustent.ado nf:sta 
a~!;embléHs provinciaes nào sü podcm'eon- casa, direi que as aS!-3pmhlúas pl'ovinciac~ 
c.edm' priyilegios , como m('~mo podem COll- não ,..'"36 podem decretar privilegias, como 
('('del-os em l't11aeáo fi, em·to;.;, e .d{'tc['lninados mesmo o podem fazCl' em rclae:lo a. (:0I'tüSq 

. illdividu08, ~ determinada~ pessoas;" c qú'c tudo isto é 
A unica cOllRidel'açao, scnhOl'e8~ que me eOJ1stitll~íonal, é util, f~ nccessnrio, em Ol'

podia a..haln.l' era. a seguinte: Re as aSSCIl1- dom a eonsegllÍrmos a. rcaliz.aç:c1.o' dessas 
bléas pl'ovillciacs, concedendo privilcgio a! grandes medidas, que rstáo fazendo a feli
çcrtoR o detet'miuados indi\"idtlo~, faz .. um! eidadc p, a gra.ndeza ela provinda. ele Sã,o 
:lcto Icg'islatiYo. i Paulo: 

O sn: F. ALVES :-~(ÍS n:l0 leg·í~lamos pa-! Sr. preRidentc, o motivo que deu um certo 
r3 individuos, con-ecdcmos pl'iyilegios a in- caractel' irritante a ostit quest-ão df~.sRppal'e
dh"iduos, tendo sempre em mira a utilidade e011. O nobre deputado residente em Mog,Y
-cte um set'Yiço publico. "" mirim, quel'endo mostrar que o m,ovcl que n 

'0 su. P. Ept.:.h.n"nô:-Jú. houve qnrm di"~- dirigr..ne~ta pretenMtO é mnito.'legÍtirno, é o 
setise~ e em "parte talyez :..;eja uma 'verdade, ! interesse publico, desde que viu qne como que 
que as fissembléas pl'ovineiacs não são maisjsc queria descol't.in~r um vislumbre de in-, 
do que r:a!llHl'aS municipacs, r.m grande es- : tcrcsse mal entendido, desistiu do projecto, 
f:ala; ercio que foi o Sl'. visconde de Jequí-i eomo se achava elaborado, e modificou in
tinhonha: l', por isso, nfi-o é de admirar que teiramcnte sua fÓl'nla, de modo que não 
llÓ~, uma ou outra vez, nos entendamos! pôde soffrcr)nais contestação. 
com OH individuo;~, por'),,? a fllnc9ão princi- I O SI<, ZE},El<!~<O ,-A meu ver ,foi um .. 
paI das assClTlbleas pl'OVIllClRCS c lll3:1S ad~ , emenda desnccossana, porque o proJccto C's
millistl'ativa., é mais e!:ltal' em contacto com tava muito bem clabarado. 
os tidud~os, é,mai~ satisf~zer as nec~ssjda- O SR: P. EDüAHD? =--:-8r', presidente, guan
des pl~bhcaB, e llUUS rCêlltzar as asplra.ções : do OUVI ler pela. pnmmra vei. este p.roJecto, 
da. Roclcdadc, ! enchi-me de contentamento, porque, como 

Nós fazemos ou não uma lei,quando legis-I v. exc. t-abe, eu sou constante c estrenuo 
lamo~ a l'~spei,to de certo" e d,etcrmiuados I dcfenso\: das e"t.\'ada" de ferro 1'01' torla a. 
llld\\lduos I 1',11 sou de opllllào, e tenho, parte, v, ~"C, mesmo sabe o rjuanto heI Cll

eonstantcmentc dito nesta "asa, que impol'- i Yidado 05 méus dcteis esforços afim de dotal' 
ta-nos que quem desperte a aeeão de n@ssas i a provincin. com uma J'êdc ímmcnsa de cs
•. ttl'ihui0ÕCS se,ia a iniciatiY,,' de um dos I trad.s de fe\'\'o que n cortem em todos Oõ 

membros da casu, ou de um cidadão, ou de sent.ido8 t principalmente depois do 3rünte
Ttma eel:ta e detCI'lilinada cla!ise, ou de uma I cimento c):tiaordinario que teve lugar no 
generalIdadc '! NÓf;~ lCp'isladol'~~~, o que do~ pniz, que eu não (:csso de tornar salientes, 
"emos .r~lZer, o C-SCl'lIpu[o"quc devemos ter, é I e que quero (pIe fique consignado ('.OlllO lIlYl 
o segulpte: .é examillil\' t'ie aquella preten-! topieo conRtant,e do~ meus diFiCnrS?s. He
:-;;lO~ f'Il.l'i !':~tl~fH~:ã0 f;(' t':dgc de llÓ~, niio é !.firo~n1!' a m~:;a nwoln<.;ão mOj';~l, SÚCia.!, C(:0-

, 
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nomiea, que 8e originou da lei do elemento mc cumpria rectificar esse engano, e, confor
sel'viI. . me mesmo fosse malignamente iilterpretado 

Sempre entendi, e entendo, que, sc até por amigos do v. cxc. ou por meus amigos, 
então não em talvez um crime de n(;ssapartc depunha, ou contra a intelligencia de v. exc" 
uma certa inercia, contemplando certas ne- ou contr" a minha; e cu, que não quel'Ía que 
ecssidadcs e ficando estacionarios, trepidan- nem a 8tlf' e llem a minha inte.lIigcncia ticas
do jogar com os cofres publicas para a sa-' sem deprimidas, porque conheciquc v. exc. 
t\sfação de. tàe~ necessidades; se outr'ora, n~o teve intenção algum." de mc deprimir, 
dIgO, essa lnerclll, ou antes, esse nosso sos- (hssc que v. exc. nao tinha nttench<1o ao 
Ro!->ro em querei' hmçar mão dos cofres pn- final do meu discurso; 'lue, enl vez de ter 
bhcos, pal'a a l'calizacão do grandes empre-votado contra o pal'ccel' da eornmi~S;'tO, me
"as, er" toleravel, hoje tal sossobro, tal dn- i exprimi de outro modo, isto ú, disse que 
vida, tai mcdo entendo que não 8(1 póde de I votava a favor da p"etensão, o que implicita-
modo nenhum tolerar [ mente importava o voto contl',l o pal'ecel'. 

E' . ncces~ario, (S indispensavcl que nos Eu não censurei, como disse a neta, o SOl'· 
afast,emos da senda trilhada outr'ora,4\1c, riso de v. exc., c nem podia tomar conta 
tendo NR lpiJ'3. a grandeza futura. da pl'O- que v. cxc. désse expansão a·sen genio como 
yincill de R. Paulo, não fi. cHtaquemoR no e quando quzes::;c; eu SI) disse que Y. oxc. 
caminho, quando podemos fa7.ej-a marchar a duvidou um pouco d" minha intelligencia, 
passos de, gigante para um beBo futuro! I maH (lue eu. attribuia. i."isO r!1ai,R II um equi-

Bem se!, senhol'es. que aquclles que "08- I voco do que no fim de depnmn'-mc, porque 
sobrão,e como_quo f!cão estacados, l'ceeião, respeito muito a v. r.xc., tenho-o em toda a. 
que, fazendo a provinda andar flluito -de- conBidcl'ação e apreç:.o, f': n:w ~c.r'ia. capaz de 
pressa l! nnIito longe, as forcas lhe faltCln no suppõr que o seu 'fim era. f:~zer pe~al" sohre 
rneio déscu C1U'::;'O, e corra à perigo de vol- j mim uma incp{~ia. 
tal' ao ponto donde pat·tiu! i O que, quero qlle ll'lüe bem consignado é 

?\i\o,iSellhol'es; estas consirlm'ucões não têU1 i que não (~cnsul'ei o sorriso de v. cxc., qUH 
valor, são secundarias', l'cbaixão" a grandeza I apenas fiz ~entin.lln equivoco em que v. w\t. 
da provincht de S. P1tulo:! Quem cstudl\ a laborava. E" pOÍ:3, incxacta li acta -nr8t~ 
riqueza immcnsa do solo paulistano, os seus I ponto.' . _ 
rr-c:.us()S, O~ seus thcsouros immensos, que! O SH. PR~SlDJ~NTl-': :-;-Son ineapa:t, de offen::" 
ostao occultos nas cntranhas da tcrra, não: der ao nobre dC[llltaclo. 
pódc dc nenhum modo admittir taos con8i-! 
deracues, não pódc de nenhum modo acolher I Sessiio de :j rle JIM'ÇO 

, Hl'g'uÍnentos ad terrOrmíl. : () -sr. llbraueb..-s (pela o'Nltlí?):- 8:', 
Por iss'.' cu digo (lue não posso H.bsolt~ta- presidente, v .. cxc. sabe que para a eleiqão 

mente deiXat' de d,,1' meu voto a um pl'OJCC de I" secretarIO c sell sllpplcntc votn-se em 
to eOlllO este, principalmente depois que dous nomes. O mais votado é o lu secretario, 
~e proCuroll Rfastal' dolle tod" e qualquer c ,o immecliato em votos é o seu sllpplentc, 
!lléa de interesse. mal entendido, (JlullquCl' : 4\cI'edito que todos OH membros da ca$a, de 
idén. ,de in'teresfH~ 'menos nobrc, mCIlOH pa·· i muito boa. vontade, votaJ'ião em o nobre de
trioti('a, . '. I putado residente em 110ft,Y da~3 Crqxcs; e~ St· 

Voto, nOl'bmto, polop"ojcctoc pela emenda. al~uns não o fizcrão, t'r,i para que os dous 
. ~ \ --' . nomes não obtivessem igu.tl numero de 

Sest<Ío dI! 1 de ll['!I'('o vot08, ou pam que o nobre deputado não 
.. SI'. P .. ula l~dua.,.lo (pela UI'de;;z):- I obtivesse maior numero de votos do que () 

SI'. presidente, entoudo que a ae!>' euecrm actulll sr. l' secretario, , 
um equivoco, que cumpre desfazer. Eis " razão por que cu e alglln~ coHegas 

Quando, li proposito d:i'discussão do pare- deixámoH de d,tI'-lhe nossos votos, e de modo 
eel' da commissão de constituiçt;o e justi"a, nenhum POt' falta. de confiança (apotlldos). 
eu orava, disse que não podia-se de maneil'll Certamente outros pensuráo como nós, e po,' 
algum deixar de considel'al'-me vot.ando con- esse motivo a votnçao apresentou- o rcsul
t:ra o mesmo parecer, pOl'que eu eomeeei I tado que vimos. 
tlloHtrando que não havia inconstitucionali-l Portanto, parece-me que o nobre deputa
dadc nit PI'ctcusao, e que por esse facto me I do, que tão bons sm'vi<:os tem prestado como 
inclinava desde ° pl'Íncipio l\ favol·ccel-n. 'substitut.odo sr. I" secretario (apozados), não 

. Portanto, como não havia uma fórma sa· tem motivos pal'a molestar-sc e recusar o 
cramental nesta casa, por onde os oradores I cargo para o qual acaba de ser rec\Clto, 
devião terminal' seus discursos, disse eu, I . , 
eompetia-rne exprimil'-me da maneim que me O sr. Abraneb .. s ,- SI'. preSidente, 
<:onviesse, uhla vez que tornasse saliente meu pronuncio-me contra o PI'ojccto que se aehit 
pensamento a csse respeito, Entao, trouxe sujeito aos debat.es. 
". pl'oposito que v. exc., equivocando-se, ati· A idé,,- pl'Ímordi"r do ]lI'Ojccto, postoqlw 
j·:l.l·;lllm. (H to que de a~gllm.:t sort.e podia .daI·! á.pl'iiucil·a. \'lSt.a. paie~;a. :;CI', H,ecitHYf:l, ~:~dH
lnga:' a .mtcl'preta~;ôc.9 mabgnaR t e por If-lSO I \'IR Vt~m trazer na. pl'H.t.lra (hff-lCu1dadcs IH~U-
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lle l'avcis, Dl',. no menos, l\Ol gravame aos j O SU. An!lA XGnl~ '.~ :,Hoteridt'. ~r. p;-esi 
cofres publiCJs. . dente, qu o lul. grnnôe inco nvouif'u c P\ fIO 
, \"0 estado actllal das fin nncas da I,,'ovin- prohibir.e quo ""te~ funl",ionarios jubila
eia, entendo (lue esta assemblén. d l1vc ser dos, profess'Orea, lentes e outrüs, r O,U1Ullera- .' 
muito esc rupulosa na a,dopçiio de medidas dos pelos cofres ge rde., [)("tão serempre
que poss;10 oneral' de qualquer fôrma os seus gados pl'ovincines : p'orqne, em rc/.trn, Oi.; 
eofl'p-s , '· empregados gernes ju billldo:oi 01\ apose nt.3-

O pl'oj ecto, do modo pUI' que. está forrpllln.- dos ~HO pessoas qu e têm e~tlldo~ l! F pljcifte~, 
d o , vêm tru;l.o r um grnnd c aCl'c3cimo d e pe!:i:ioas que já. pres tnrão, ~erviços 011 impur .. 
despe;t,a (l provincia, e) p Ol'tantD , me pnrcec t"ncia, e quo, por COIHH:guirJ"'" t~U) a rr e
que não dCH~ !'e:' aceit o . ' cis1). 8ptidão p:H1l O t X6re iciu (h: em ~lI C7()~ 

Trftttt elit! d e tJl'n a r in cofDp'üinds '~H:; CII;- proy illei )f,c ~. pf)rtft.nt (~ , ~ m vr·z rir.! hl\ v,~r _ 
rj)' I~ g-{)61 PI' ·.Ivlociat·s (~om tlS C n\p Tt~J.;'O S geruc ... , nis ;oo ill c:o nveni tl l](:i--t, 11 1 , RI) (·!JP.t.I'Hi'lO, ao 
quaul.1o ambos forem re fllun e rados.· mai i:)J' J..lIiJ·te da~ V "~CI" , ·~Thlldl} v .:.t ntA g'IH.o er11 

V. ex~· .. e a cn~1\ toda ·!Õl a btHI\ que lta em- dAr-se preferencia a um rle~!')-l"" ej ,ladà oR a 
pregad OH gt'.rned q~lfl PI:! I'(" !bn m ve.neiawn· outrem que nunCiJ .exerceu ernprp:g'o alg'urn~ . 
to!'\, qu e: nào !o'endo di) Tn f) .Jo ~]gwn ~Ilffi- E ·v. exc. vôo vê B 3F:sernblÁa tatirl. fJl!U , 
eirl!lh~8 'p~l'a at\ n(~ ep..tf:l.jd :t d '~-l pr j m(~ r d i tlc~ acejtIlJHio-~e o pl'ojer. t o dQ l ~o hr ( ! d · n. put;I I.i.f)~ 
tÜ\ viril-!, to-davia._ I · x~r('(~n .j ú' if;ua lm !~n te ! tnl 'l 1l:1J (~~t.á r: J,:d.>O TMJ .'1. ~'-l"a ri.illil'I!lt1!1d,' 
t:'lJIpregt)S p.rOVIIH:I>W" , :H::e1J!JJ~ln(Jd .) C~ :;('R hn de flece~S8ri!\l1lt~ nt.! ,",urIJlr. O em prt'g' fhIH 
YI~ fll.;iln e l.tt lJ~ fÓl'lJL;;;") IJ I ~ \ lj l!a Jt I/~ íJl, qno P il P- t: Po aposeo t& do nJio ~o p rc~um , ~ ilWHpllL !"Íe !l fio 
fazer face á~ l'iua , ... - (1 ;~:-) P( ~ 'l.Il!i mf\l~ urgell- parn err.pregü el e , igual !) ··dnfl· 'I.'l lIfl '1'itJ 

te~... . l'exerCi a . . 
O ~ IL P. Er)~;A:~DO :--i< ~f,HO pt ·'j!li:t,·) do ]\iü.) fiz estudo ::( dHI~ r~·t:~ prt.,j :,(·tn.'pu1".r'1 'Pl. 

Ht~IVH.:O publ:co. . . . Tlfia ~uppllnha qu o fO~ ~l e t}lti~ hojn ~ 1I1J!r.: c!· 
O S Uo A;:H1,\(\CIJF.~; :.-. " • .:oie rn _ qDe, torno tidn:i. uprecift çàrl dn tH!~{~lflld(~'t; m,, ~. '.JIOI\ 

:\ c' }lb ll \.~c lllz~r o hCHJr lu lo l~üll~g A. prp.judi- \"t~ Z q 1l e póde. SllScit ~lr tft nto~ cmt; a ra '}(H': , iJl~ 
qUI!) pO!' '~ .9Id q !le r (órlll;l, I) Fl('; rv i(,?1 publlCll: pfHece f~ue Ü d!< tud:t ? just ;ç :\ qUI: :t :t : · !) ~/U
t'=, a~} coo truri u, iU!)lL!t ~ v e1.t~~, ~e u:1f' de \Uln· blàa marche com ~ mUX : lll1\ prudIHI('j". ' "jI!fl 

I));;e lu para o Il;e~lUn :-:e :· vi '~ ·). Cil,;I!' t!i algun :,:, ~ t-'jll muito r.l).ut e )o ~'a IIH. fttlCj1Çi'lll df) 1lll' ,J i d»!-' 
. ~ x ,:mpiI)H p:lrft cIJn',.;; h ·)rlll' a j, PlrJ iUo" qnn (J 8~h o r dem. 

·H1f\h ,.> dI'! P,llli Uir. VO U~ portan to . f(J r !llldBr !:nJ r('q tl <::-iHl ~ f! -
,V. e:X,,', !oa!JC qne () i I.l,CP I' do tlH~'~o(1t'cir n t .) pal'a que o proj ecto I"t'jn r"';ln·!tlidq á i": ;qn

provil ll~ lld exp,r.el~jü pd ,j !-i r. (ioJ';;nel Joaqu~rn mi .. sui/ da. eOTlstitu :çflo e ju·..tiç:;, .'l !i r.. d ·dJit 
F :ori ,in t'l d.~ 'f·.;: led(l... int.erpõ;,o sou par<lcr.r. 

O ~ n . F. Ar,,.·.Es:- E s~~ n lilpr~~! : ., hí'_m ~'om() --
tco,;o .-; O~ outndi t-;llIprt.' ~ ; ':-i dI! f ;-. ;r. ;; u ,i li. o~lfi . , . S css!'i(). de 7 de 3[a,rço 
CXCl-:p t I IKOOS . c. sr .• taula .fEfiulu'dn : -- Si'. pl"c:-:;i-

O ~n. AnU.'\?\C ifES :-E~t:i ·1 \ ' xec ptn:\dt; :-, ·~ dente; por motivos <l I! enl:ci"cneia me VI 

O sn F. AI,VRS :-E·· t.Üi"l. .,. obrigado a. .tomal' :t pnIn'/l'n, e expol'c.i :t~ r<"l
O Sll. CO IlIU~,\ :-M:l i) tl)l l ) t !~ fa ,) o.e fJH~-1 zões em que m~ fundo . n'1';n. não eombinn!' 

Cf!).\' li a ~ ' t'\ lJ !t e neiar\:l". com eeJ'tn.8 con~ id cra~;ücs' e).'_peJHlida~ pe lo 
() . SlL ... \llHAXCllE,3 : ·~E i: H\ m(\ .. t.r;~.r, ~r" nob re oradol" deputado pelo Jo di. .. t!"icto

1 

pr l:'-~Id.entf~, i: :n'.~l'JlVI '(l l en(:~~ qlle h'\VJ:t }:'l jl'esidcntc nesta cnp ita.l , ql1r. , ('orn llJ'Jl:\ clo
iilt oPÇ:·w de:ita nH~dHh; 1l1f\!" , 1!·')HI') o noh l' e qucncín inc i siva ~ domin:Hl oj'n, mC.:..;mo, pro
d~ IJllt iJ{io fez '~xc;:q)(2ÜU do~ L!olprq.;o')'-I d t~ f~- CUI'OU como que ill~nlal' no ani m () c.le.:;tn. 
'l.eD~a, d tlx:t !' td C:'S I~ S eK'i rn plos de fJ IJ(! n;~ in as::.;embléa lima opirdao in teint ln c-!Iüc .oppost.:t 
s erv"" úquillo '111" tem con~taritem ,m tl) p:tl't.ilhndo, 

H ntl'c t l\nt . ., . me pal' eCl~ 'lu e , ililldrl a~~ i nL 0 11 0/)1'0 deplltado pl'OelirOU, ~lc u m modo 
o projecto Lão cJI;Vl~ ',l'r a!:eltO Vi,l' 1~8t;:, ,-IS':: bl'ilhante e ~1 Ct'\' OSO, dcmoll~tral ' (lUO a esta 
MelrdJt(PI . ! Cft~~fl. nào era dada a facn ld·~de de' concede t' 

. V. 1~ y"C. ~~llJ,~ qD!:!, d,) mod() lhr qUi) (:~. til I p r ivileg'ios; qu e 1 ~I ' :l. uma- medida inte ll'n :-
elle r c, tig ii!o, l) l,:,nte.i ~lbiJ;.lcl o nào pÓdcexe;::- mcnte'ineoastitucio nnl, e (PlC pOI' isso cUe 
cer um clnpr~g'ü qU:i.i'1 t1Cr provincial: o ae- nfu) pUi.1ia rln J1 ~n h\l m nlOdo com binar . 
tunI dirl'ctol' d;~ pmi te nc:o. ria , po r (> x i~mp l o~ E!ltrn as razõc~; que ap l'CslmtOtl o nobre 
o s r. co n ~el hf>i rn Mao:.Ic l D i D'; do 'ro]p.dv. dep ll tado~ r.onsignon a seguinte, di sse;-o 
p ; l s~n n ,1o o prtljp.cto án qUH :-)~ t.ia tn. es (:'t privilegio Ú UIl"'l1). l'p.st riccão da libü!'dad~l .ó 
Impo5,,-j bil i tarJo de cO D~jn tlj.r n !l oill'ceQüo uma rcs t.ric0ão (1;.1 pl'oprlcdadc, I~ u ma res-
daqu olle estabelecimento. _ _ 

() S/L F. ALVES :-Nó~ nãiJ l ~' ~islamos i\.1~t~l da ... !un~ia.u 
para e~ tr. ou para o~uella indiv id uo. . . O 03 

O s u, . ABlL\~Cf1F.~ :-7'Ji'i " tem ~jol() o~se o I r\ S 2·Ç) nE MARÇO DE lü!, 
pr oc~:rji mt'nto dn ('liSA.. E~t(Jl.l :Í!o-':ÚMndo o;;, j P'l'eside'i,'.cia do sr. v'iga'-no Scipitio 
jlll- ~O rl vj ! III !~ nt':s dl/_ pl"ojt'ctn , . A·i; 11 horas dn. manhã, feita no eh:.unl1da, 

O "=r? I~ '\1 _ O l _'~' 1" -""I VO 'O ' " " t " " p' s - I - o t Q "- l' \1 < .. . . . - .. \ '.'" ,- .... c . . "I. u ,- ,~ . fie lao-se pre!Z;en es 08 srR, .. -,Clplao) "' . ,1 \'c .. , 
l!Ioao ~. I I. eOl~c1 ? Ce!icloni o, Bencrirl e~. H. Pombo, 



:1"< SC!4slÍ,o ol'ilinaMa 
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t t"chnie", das eótl'ildas de leito est,eilo, de 
12' ordem. 

Art, 3,° :'-1\ fórma (;a lei citado, .ó e.til 
Presidencia do sr. viga"io Scipião outori880" a /la"nti. de juros para o capi-

SUl1M ARW. - EXl'EDmNT E. - Proj "ctos: tal de 3,SOO:000$000. 
-RedAcçtíes.-ParecAr.- Estrod. de rer-, Ar!" 4.' A companhia Paulista tem pro
ro",de Campinas 80 H'io-Cbno.-DisClWSO e I feroneia pnra a cODstl'ucç,'ão da' dita estrada 
'l'eqnN"imento do /w., Benevides ,- lol PAR· i e direito exclusivo de fllizoJ ·a, f!O porventu
Tg DA ORD[~M DO DIA. - Emendas i ra nenhuma companhia.., pretender e clla 
ao proja.to n. 11,1. - Eoterromellto f6rs prestar-Re (" condições legaes. 
dI) ccmiterio do Rio·Claro.-Ifl1poat.Q para A.rt. 5. Q Ficfw revogadas as disposi\ões 
a matriz de Campinas. ,- Obu'l"wções e contrllrill'. 
emenda do sr. 1:. Silvario. - üfficios de S. Paulo, l' de Abril óe 1873.- Dr. J".'c 
justiça. - Oúsez'vações dos 81'S. P. Vice;ite, 11{. C. de Sd e Benevides.» 
P. Alves e Ze/e,·úlO.-l'atrirnonio rnuniei- E' julgado object" (]" deliberação c vai a 
\'al 'em Snnt.{JA.-~Obse1'vações dos Si'S. Sei! imprunil' p!!ra elltrf:l' na vrdom dOJ3 tl'ab;/I-
j)ião e l!, Ci'nt'J'a.- J~mf:'lre~tir.no mllJlici·llho~, _ I. 

p.I.-Comllreas.-JJzscn1'So do S1'. Bmc'l N.I2J 
·rt·d{/~<;.-Ob8el'1)açúe8 dos srs. L. Sitncrio e! «A tu~!:,erniJlúJl legi~Jatívu de S. Pallb .le
i,. Eí·nesto.-2' PAUTE IH OHDEM DO 1 ereta: 
))1,\, ,- Orc,'lUlont.'J provincia:. -- Em~n-II, Arl. Imico. Uma comlJJi •• í1o compostll ,1,) 
du? . . trcs mOUlbro9 da a~seml.:léa apresentará ao 
A'~ 11 horas d.~ rnallhH, feita a·ehamadR. I pre~:d~nt~, tia provineia u autographo que 
I ' "S' "jí V 11 I' I.ubtr a "'Ilccilo. ~c laO~3n preSBUI>es os 8r~. Clpl 0, 8 8\ ~lO, I § U' F-'; . - , d 

llicudo !.#. AJve~ A, li Silva.· P. E-iuard,Q i , nH:I? ,,8SIl conHnls~ao sel'S nomen a 

L," 'F ", ' I ' l' n I' ;1 pelo pre".Jentc da asscmblén . 
.:Jtao, \..1. '-'lIltra, A )faOC le~. [\,. A \e .. , I}" I" õ t' 

(' I' I . I' B", L "'j ",.evoga' ••• as aR ('Spo",c .s con ral'la" , 
je 11 onio, 'reire, enp\"lae::.. . oJ veno, P c I ." bl '. l0 ·1" Ab·l d 1873 

P. Eg'ydiei. H.. P .. rmbn. L. Ernesto, Corrêa, C~:O'at a l:\C'lSl}rn e8.. (e ri A , 

1· \1 'I j S'l 'J f' L 11') - 017e"" \ ... \'e~.;l. t n J VR.. LJ'1 IH1DO, eone ~ e- F'· 1 . f b' t J. ~ j l'b ;- <11". 
metrio, ~r. Afron~o, P. Machado, ~LFur-' JU g~( 0.0 .Ide 0)_ t. (cl, eraç.,w'"c, , 
I j \ !{ 1 ,'r 1,',1110 'r \1' e R F','r", pensado d~ Impressuo, u req\lenID(,uto de c,H o. l. 1 lei I) , .\ fi. JO ., e ~~. I j.' l . 

r' 't', lI"] '1 rt',,'" .Ii; . se":' "e') nu or~ lCIl. SOlHa H J1H)!-la pflr8 eni..l'tll' 0.1 .a, ,J orlf. o HCIl pa Llp ç,l.} DA mUI;;.:; ,I j 1 ' ') 
lI

' OrueUl (OS ra,:la. ·108. 
1 llJre~. • . 

. .. \.bn~-!--e: u F~i'sãt). lHm.\C~;ÜES 
:l netfl da antecc .. i São :ipprOVada3 n~ (lo~ pr(\jee~os n~. 1;3 I '· "d I .. tl li e· nppr:)\'.1( i\ 

,'c·,'n ti' .~ ... .' . 
O SIl. l°· St:çnET:\IUQ lê,o f-icgninte 

EXPEDIENTE 

Oi- FrCiOS 

, do '[lno pa •• arlo .; (J(j deste anDe, llü d" 
IIl.DOU Ill',sRddo. ns. 27. OS e21 de8t{~ lIonn, 
in. 46 do ~Hlno p!\!o!!:'~dl1, e do~ artigoa,d1.1 po~· 
i tl(rá~ ele J!lodhh'y, Cfi.sa-Branca, SorocabH, 
! canital~ H.io ·Claro, CarDpiIlas. e eodigu da 
: c"pit.l'. 

Um do :H!Cfi'~t:HTJ do governo, 6n\,jfU"l~lo o P.HWCEHES 

co.c1jf~? ~l,: po"tUfllS das Araras.- A' com- (C, ,.\ c:Hnmi:'8üo de con",tituiçflO e ju~tiç'a, 
ml~~80 o·.·· enrnarl;,!'.. . i a quem foi pre~entu um requerimento d!,) 

Outro du rne,o.qno., er.vnlnd~) a mft}f'maçâo i dr. Ernesto Mariano da Silva n8.mo~, em que 
prestada pel? clr:· ln.;.pr.l.~tnr \10 thw''JUl'? 80- ! pede privilegio pnrR, p')r !-~i ~6,. ou er:cDrpr}·~ 
bre a con~e~ltH){!ll\ da muJalHla ~jo reglstl'o I,Tnouo comp:1Dhia n}\cional QU eÇltrangeint, 
~1e ItapetJfl1oga,·- Par,~· ~H!r unIdo ao 1J~'o·1 cotlf.l;truir (Ill 1l1.l}lr nLlJa I7.tot,rlltÍa de furo de 
Jf!cto da r:l.1lldnnçn. l bitola eHtl',~:ta, qlle, [H.rt.inrlo da eidade do 

. HEPHESl~~T,,.ÇXO AmpHro, 'lá t~rrnjn3r cp' \'tllfl. do Belém dl~ 
1.>0·1 hJ.ltntant,es d~ Li.1tHl~ e Blja~Vi!'b). r50 Jtll'ldinbv. OH r!t)1.r(\nl~;lr-~O Brn urnh dft~ es~ 

l"nunir.'ipi·) Ih~ Ahr.HiI1, l'!"Hiindo p;l~k:-l:g~.:rn !J~>tdalil d':' f~rro df) Sanbi-i I} JlUldiohy. ·!!u 
para B!'I'~~ij,nçl:l;~ conforme w.; divil-lfls que ~)f- df'stjl.~! C-)':mpina~, urna vez que ü8 r~()IÚ~e~~ 
fcrecu~n,-A' co\'nrnjt:~,ild dt3(~:::t~lti6tica, i !-;.1 •. 1:11! r i,:;", d~ p,'ojeetntl8 I.H·trllda <t(! H::>lóm a 

PHOJTW-rO 1'\.121 ! ,Jnndi::hy não ,,~, fq.lr()voitem d;.\ hfl fJl'OílluJ-
tC A tlt-isemulé.." legislativ>l de S. Paulo dH.; gllJIl O atln,) pat'lRadn por' Crt>l a~scmblea, 

ereta: . ! teod·o o requerento ns m':H<rnf1~ va,ntAgans, 
Art, 1.° Em vi~tH dilleí 81 de 22 de Mar- on1l8 e, obl'igac08s e,Jn(·.etlidR~ P, llnpostat:l· 

';0 tl9 18'1'1. o pr()~d(hnt~ da pro\'incia.!.<'ó pôde p~l'a B cODstruéçnú di! f:strada ~lo [;~:déIO a 
eontratzr a. eon,Htru\lça.Q d," pr.olon~tJHne~to I J?-IHliah3\ tlÓ :dte1't\íIR;O\ ,q'uu:nti) ~ a In'lportan
da est.rada ,'e ferro do CatllplD"" ao !tiO- I Cla do capltal. que .era ne 1,600:000H,"e o 
Clafí> com oualquür eompanhia con8tit1Jí~la I requerente tivsr de con~trt!il' est.a. ultima 
iegalmp.nh~~ : 9strad·l~ e li do AmpHI':J ele 800:000$ fe t.h'~r 

A.rt. 2.° ~OA termo,. da lei ;34 cit~uij, gÓ i de c~ns..tnJir. 
.!icde ~-el' reit~~ n ~~st:,ad:t }J:~~ :~nn:-Uí;(}eH J J~x~tílin;ll'VflJ·() ett'l tJ:(bf,. as ~Ilas partp~, 11. 
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commí~f:üo {. de pfttcc(~r que- Q!=!te requnrj·- _ Eu estou nesta situacão: os nobref; dcpu_ 
rnrnto nRO póde ser ob.i,.~cto do dnliber::lçflo - tados, mais illustl'ados'" e felizes do que eu 
1::1 la p:~ !"t<~~ h,to {!,quanto ao pi'ivHi'gio pa.!'a I (não apoiados), estão satisfeitissimos com a 
a eonstl'ucçao di.3 uma estrada de ferro antro i ordem aetllal da:-j consas j eu, porém, eada 
;:; C!d:lc1e dI) Amp"ro c a viJla do H:->:Iém df~! V(lZ fico mais descrente, mais descontent.e 
.Tu!:\lidly. pMqU~ ferra di:-oposiçflo do fl,r"L ]o! com esta actualidade. Os peixespnl'a mim 
dH. II~i n. IB de 21 dA }.!arço de 1872, que ~on- são a provincia c o paiz. -
e"?"ll prifd:gio e g'~r1'lntjR de .iyrc8 de 7 % 1 Se clamo no deserto nesta casa) tenho R 
soor.H o el1pil,nl de .J,~OO:OOOS a. cornpA.rl,hlfl I veleidade d0 crêr que não elamarei no desel'-
118clIJnal 0'1 ~F!trangelra que R~. o\g'tlnl::-õa. r i to prégando ao auditol'io mais vasto ao au
p.~:,T"~ e:)~~t,:tllr urn~ es~rada d~, fHr~() ti.e .bt-: d.itoi'il~ da provinei~, :10_ auditoria d~ Impe
til J\ n. ;}Je. dl ,(~IJ ?Ii m p In a~ , a :~ o~ j ,-O? Irl ~n, I 1'10. Pode Sei' uma lll:llsao. em quo mn acho; 
~a,:~I!J"~,~do .. I)ont,) que, rndlS C0nVl.?len,te-; posso estar tambe~. llllldld?, pensan~o que 
I1l<j,~t,P'n lO: ,tl:u r.n!;'l~ p~18 O.l\mp~.ro .. ,qtl.~n·; ~st0l!- com o csplrlto pubhco; posso e.stal' 
~o d.2 P a.r tt., . I.~,",I c, a, con~tl uc~ .. ? d:1 p. o· ,Illudldo na espcrunca de que o sal da mInha. 
Jen.fld,~ e~tr3.(ra do B:::Jem de .Iundlldl'y. fl. ui.: palavra pos;;,a ter al"gllrna aceão nft terra De .. 
d.,:dH neste nG~"TI!, C:lR,n OS ,S'"'lB conC(,\s.'~l{)na: i cupada. pelos cidadãos que f"lão fazem parte 
1'1(\t:I. 11)11"1 (JlH~lI'aO aproveltar.s

i

? d'-I._~~~l n., 4i) I d?st~ asscrn~léa? é ~em possivel que n pro
de 6 de Morço, de, 1872, porqu,," p' "nOHO o v:nCla e" ]lo,," e8teJãotamuem com os meus 
pr.:vilt:~;IO I·H~(!ldu.la fOI concpdldn. {.'lI' e~ta illustrauo8 collcgas; nosse caso terei de se;: 
h:l ; e.m ~,,'gun.do.Jllgar porq\~e ~ pl):ier Jr.. a.bandonado pelos peixes quebrarei o meu 
gl"llatlvo prov~!h~Jnl, ou genH, ~ao pode de· I'cmo c retira.r-me-hei par~ minha, casa coo
JJ'etal' <:1l:i8 le~fJ no rnesm.o ~entIdo e sob!'~ R vencido da minha inepcia e ela minha. infeli
n~t>::.m·~1m:o:ltl'rp1, ,rnra. vlg'o_ral" no C:-l!":O nfio cidade. (lv'áo allu'lados.) 
Vlg'oro ontrll., aS~lm como nl'lO nóde conceder i . , 
rLlús pi': (,.'j !'~f!;O;'; ~obTe o mesmo ()hjecto e i Ten,lio:1 honra de s~bmcttcr a~ llhiRtrauo 
I::nm a~ me1-:I~; a ~ vantagens e ~ondições para I critel'lO d:~.~~s~ o~ segu~nte r~~ucrl~~el~~o: 
tr)!' cffeltO \W1 quando o ontro não () tonha. I , ( UequClI) que a assem?le,l. p.ro.VJOCla! 80-

.\ (';o:.n!:.:i~',f!o eala,sr. sobre o p$dido de! IIcitc do g'overno ~s scgulnt~s lnlo1'1nações: 
ç:rtrf,.nti)~::e j\lr\lS que 11:1 aíltllalidlldenilo 1 l~? p.ol'<I}le .motr~7~, autor~s~üo, 'pe~~a le: 
póde Spr e(.ncl~i~jd(l, pí)rnào fler estl parto de: n .. l! d~ 29 de .~l.ilço dc 18~1" ~ ~.o~lt:rat~~ 
~li!\ f'(Hnl''!'LulCl~a. ,eOln a. cornpanhl(l. que tomasse ,1 SI a, con,. 

~~~la d~q ,~O ;!l!\ljs~õe", 1" dr) Abtil de 18"J3. \ trllcção d? pr~)longam~n.to·· ... da estrada dr~ 
-P. E~!!di",--P, Alces,)) • I ferro ~c Camplllas ao llJo-CI~,f(), passando 

Pl~t(; em di~l~;tH',~fiO, 6approvJ!do. . pda Llmeu'a,. para que fosse feita. na.s. con-
l?S'1'nADA ~E rEHRO DE CAMPINAS AO RIO-CLAHO d~~~es. \c,eh~~c~s ,da~ estrada~. de I~It~ es

() SI' l·F"'lr;'~.'lDl'''· I"·'()I-~ .• ,. (lr.,,,nc;. l,.r. t.lLltO. t.(, sl,~hnd,t ordem,. tem o ~.,o,erno 
. ','. J .. "\u\ ,,,' l- 1,l~, MV~J .,,. , h ') I' l' t' 

(U[l(hlment .. H 1l1l1 !'('O,lHriment<..',. i a CI'to eonClll'l'cn(:la C.lunUU1<. O ln( lS",lnctn.-
, , t 

A l'f1)ó1F!. ('IHH'n.';B 11 Ilq;-i:llcill. : mcnc ... 

~il S!.". Mellllf~\'i(aef~: _ Sl.'. IH'P.~",idente, i Not.em os nobres deputados, indistinctfJ
~rat.o li ocncyolnl1cín. dft. illustrada a~sem- 'I' meu,te., . . 
b~éa ~e S.Paulo, llÜO nhusltrei (la 8L~n. IJa- i " ~ .}lldlstlllc:amentc ~ todos ,~fL~;a. cans·· 
ClCn(:lit por longo t.empo; apI'~~sentarel o l'e- i tI~:ção d~ estl ~u~ ~1~~. ,~)ltola l~lga,,») )' 
qncrImento qu\:) ~mll~jt.o Ú, sua l1!uFltrad,t eOIl-! l .... sta p~lHLlnt,l B1ICCJ..I.t. u~a cen .... '3U!:1 ao gc-
.;;idcl'flciio, fi P\hibll"ci O~ mot.ivos fnnuamen- ! vernQ: nu? oecnlto mmha ltltenç:~o. , . 

, 1" ,. 1 • l,'a"'o 0·-'1'''' P""""'l-lto J)O"(~"C " lei l'l'llVlll'"",l tac~(lU\~lno ()\';Wr..1fL:~Cl-O. i \ .~""" 'h"'~ 1:.1'" .... < • 

. Srs. deputados, eu e.r:;toú. convencido d.e .autorlsou. a abertura e umo: c~trada de ~1-
(jn~, como o pa(lI'e VÍeinl imitando Santo tol~ estreIta. 9 gOVCrl!{) lWOVII1Clal, com VlO· 
__ \ ntado. nrr~go n~~;t.a easa 'aos Debu~s; mas, laçfLO desta le~, tem cwti.aauo COIlCUlTe~l~e8, 
app.7.Hr df~SS(t c()n\'jedw~ nào rr18 julgo dis-' declal'~ndo at.e \tua as pl'opostas fossem feItas 
pem;ado do deverclé pl'égal', porque tenho i para bItola larga. 
esperança de qur~.o:-; peiH::s srjão mais a.tten-l Além ~i:·.i?o~ chama. i:l;Li5tiílc.tamerlt-e. a 
ei{J::;o~ pHnl. cornrmgo elo que os meus lllns- I todos 0$ IndIvIduas, (Iuando a leI o autol'lsa. 
tnHlos col-regas. Xn·o vai nisto a menor i Rór:'lCnte a contratar com qualquer compl-l.·· 
eensma, ,nhia. Não havendo, portantn,neuhuma corn-

O padre Vil~jt·ft~ (~omo sabem meus ('J)lle-! panhia. legalmente lnstituida, o governo não 
gas, eID um de se:;.;.; discursos, tend::.> roca·! póde fazer o contrato. 
nhceido que o sal du'suas dOlltrinH~~, que o j Nesta. peg'unta ha duaH ecnSlU':tS:' la, a d(~ 
sal de ~~uas nalavl'!t.<-:, ou pele.. í:JeffiGac'üt de i ter chamado o governo a cor.em'renda. geral. 
sua voz, 0<1 pela ilnperfeiefio d~ StlHS dou·· : qua.ndo ;;;6 tinha faculdade de·cont.ratar com 
trinas, não salgava:t tel'l'a.~ p:1ilendo nlcsrrlo! qualquer (:tlfflpnnhia.; 2", de iridicar a bitola 
ser isto devido a Utle a terra. nfto se prc;..;tassn [larga como condição da constl'tlcção da cstra
a recebeI":~ :le~:il() (Ll sal, imit.ando Sant."") An- i dfl. quando a lei HutoriSOll.a bitola'estreita. 
tonio, resolv(m pi'(~gat" no~ pei:x()~, tendo cs-' Ora,. n?.o duvidando tIa Illustl'ação do ue
p81';n~ca qw~ elle:~ () ouvil'ifto C011I maio:' (}o-: tual pre~iJcnte da proYi.nein, creio que foi 
d)jd9clc C p:1('ienein. : levado, sem dqvida i pOI' motivos d,P, orrlcm 

, 
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muito elevada, parn;,cm embargo desta dis" : se a um "mp.te temporario de capltaes e a 
posição terminante lht lei, violal-a, i prejuizos m'~. mo Da CODstrucção das linha., 

A aF;sembléa provincial, }lorém, tem o (li- i t endo o b om clllculo, esperando rORftfCir 
re!to de sabe,' como são executadas ~u"s i os.es p"jllizos indl1'eC\Hmente pela raeili
le,s: .e1 se algum:t razão de slllvaç"O publica, i dada do Iransl'0rt. que os se"8 1:.,oer08 vêm 
de utilidade publica, se <Icu, de til I orilem, ! " .l<lquiri,' tond n """. estradll de forro qUI' 
f)l~e possa legitimar" inobse,,'vancia. de 111ll1l los traga par" aR melhores merc.l1o"; e pelo 
Im por nós decretada, cltao, compete-nos i 8ugmcn,t 'J du VRI ,,. de .,,, .. proprltldadeR, 
da.' um bill de indemllirJade "., exc,: é di-I de.~. Que est as ficarem á m.r~em Jb.t .. 
l'eJto nosso , : Iinh~s; ~orqu"nto s.bam os nobr~" denu-

Se as l'azões que s. exc , tiver forem taes i tados qU d eoto. melhorbmentoR t'le.~o· im
que plant~m no lJ08S0 espil'ito a convicção I medi~h. l!lente 11 valol da propriBdudtl agri
de !;er ma,s util n inob~ervancia da lei, do I cola, Mas, a não "erem pl'oprietarioR .gri
(lue a Sllà obsel'val1cia textllal: n6s lhe COI1- ' C01RS, .s graudes fortuoa. de","s regiõ •• , 
eed,eremos esse õal~ e as causas cnminharáõ direi qu e; ninguem, ninguem, ne~te paíz, 
rmus regularmente: 011, então, nós, ainda! nem f'ór.l delle. f~ra úma t'strada de, fell'O 
ctn homenagem ao g'oveT'no e a e~tfl. assem- ou qUlllcluer outra empr'Jsa analogll sem ga~ 
blén, se.m ~iiCl'jJicio d~t nossa. soberania e da i rantia de juros. . -. 
nossa dlgIlld.n~-le, poderem?s I'evog:.H· esta lei, Portanto, aquelles qu~ ~(Io apresentfio )n~ 
pa.ra que sun: ln obse)'v~n c Hl não venha ma- culcnnoo que podem fazer IJlnR Bi'\t·rft.d" Rem 
rem'Os rmnnes dn n ossa "ida.. 1 garantia do juro~, têm em vista uniCAmente 

{t 2. 0 Purqu tj razfio depui."l declnrílU o 110-. ! arreda.r ·os outros concurrcntes que preten .. 
vcrno q~e HIo! propô ... tA~ podi»o ser ::tprescn- l dem faz er COID g.trantia de jUTO~, tendo no 
tadAs t mbdlD peJu ~.Y!;tema dt~ bi lola E:8- 1 fu ndo do seu c.)rnçitt) a maiA robuptR fé. I) 

treitR 'h ! mai~ ln nb 'lIavel ccrtezK de <tu€', ;In: !lhà 
Os--n obr r a (hp ut.atl vs snlU:rD que s. CX !~. 1 011 (!epo:~. a CfJnoes:cflotll'ocia e .favoritismo · 

primeiramente cOflvvcon 4 ~ODe Urre[]t f?S pnffl l viriio em se u ~uxilio c bão do daf · llH~s 6 gft~ 
f'lzere:n a estrnua d(~ bitola hrg'U: e que ' ra!lt.i):). d e jUTO~. Des t. a lIlane lra tlflO ar~eda
(!~'H~ dHpoi~ appR.rt)cÓ!'~ o Lie~cJrHaçõ~s ?ílir.iaes. I ·do~ os pr~po tlentc.~ de .bon. fé, 9l~e vier.io .Ft! 
(dzuudo ~nA () ~;OVl\ rn(l 1I11O · pr()hlb!:t Rpr'- I npresentAr sem JlIn ,l1r o espult-o .p\lbltco 
tlentaç:õüB de propo!Ha~ dô hitoifl ngtr~ita. I de~te pai'l.. . 
/\.. proviueiu preeilil\ Nl!bcr l'orql!0 TilZão 8. (.'-xe. i Eu, poip, quu nilo creio na sillcPl'Ídade 
mudou · d(~ opiniao. . . ! d!1qncIle1=l. que querem fazer e8t~, linhA ferr.e:t 

".H o P.)r'1!H~, ten .io ~id,) revogr,da: R lei ~ sem garantia de jtlrl.l~; que, ao contrAriO, 
ri. ~·i de 12 d", .Julh ~) d~ 1869,6 reóuzido o I creio (}'.IO isto Dão Ú .'t,aifol do que um estrr.
tllpitul g :HllHlid" fi a,500:000S, e imposto ! tagerna paro. repelllJ' da couc1lrrenCiB ~@ 
que!l eF-trnd:\ f' : ."~l( I'/!itfl do bitola estreita, I propo~enteR i3incorú!J que pedem gar8n~):1 
tem H.ceit . .\d!) o gov/:'rno, e provocado pro- f de juroR; n»',) quero to!Oar li N~pons8b!ll
pO!lltaM com c~p!ta! ~upcrioJ' {' com bitola ; dftt1~ do :tr.f)nle~cer a e: ... te Reto i e, :-w C!oo
largf'.1» !,t,rtt,rio, no~ttl ID om t;- nlo. eomo dep ll t:\do pro-

A rAz~10 def ta pr.rg !HltA (! porque a lei ! vioclnl. I":IÇ:> lHll prtJte~to contra Fe m~}h"'.lte 
Jimitou !) cap ital de ;3,500.0008000 : c!)u~e- ! aelo. F:BIVâDdu u!'s:m 1~ minha CuO:!ClenCI8. 
guinte mt~nlCt toda u proposta que ~xorbitar [ «5. 0 .)orque r:'.- zão, tendo 1l companhia P8U~ 
dr.~ te maximú ilào I ódo ~er aceita !:=em vilJ- l lp:ti! pre fereoc.in para. a coustrucçKO ôe1õl:Foa 
Jação <l o lei:. e "~ )). cl~nveni~nci~ publico i est.r.do, nflo til' C cllo h eci rnenfo otlicinl das 
t:m (·!11t lSetlltttçHÚ.11 nOM ~eglslatl()rcH pro- ' prop lstllij aprÜ fl t.:ntll ( ~a!'l?» , 
'\Iinciaes cumpre ~}!' t) vldeDCiar, (iu dnndn a : Os n obre~ tleput~ do.~ flHhem (pIe, por leI e 
~. ~xc, u:n- DiZ! df~/ in ' t ':nnidade,rnvog'llndo ! pnr c!mtrato. a companhia Plluli!.ita tem 
f~",tf! lei C'U ulOJilj l; Hu , ~c -a llO sentido dns i prefor~nc:il par)t o prolongamento dct;ta C8~ 
nece'~~i-bde~ da adlfliui~· tr»cjjo. tradit, oco ideotidHde de cireum8taIlci1l~t em 

/(4 o QtJe.rn(J~jvI.IFl hll p;;ra. êonc.eber-IH} que identirlade , d~ c:,ondiçõeió1. Etl-fie direito fie 
t:l~ jÓrn'I'~ e!rlr-re,:~\ para}) con:"-"\truc=ção deSt'lli preferend,\ ~Ó póde rcaJilr!r~sc. tpndo olla. 
Ci:õtrsda selll gHl'l/nLiI~ de juro~ 11) ct1nher.imeu .to prévio das prop::>stns 'lue 

A r:1zã " ,ip,~tl\ mL11pl perguntA, é porqa~ ~ f'orom fcit~ .1.; H.!l gOh~rnl.l. ' : 
P,!" prapofo;tati q- iH' t c ,"X) ~ido cansíJern.h..; : Pera unto: ilOl"Cl!l(,!:-I, comr~nhla Ptulista 
(~i)nl!l ltJiiis vantaj o Hí1~ . não pedl1fn gar~ot. ia i nà;) t.(~v,", rlF.\'Õ ·) COflbn!.:imento? . • 

-de jurl)f.:. . : «fi U P' ,l'qllH motivo dHixo~J dl:!.f. crespe~,al~ 
Eu nUa c,reio Q11" um'\ ~ompwDhja , com Ca ' m~tlt :~ C:()fJ\ ~)('aciu ,i companbl!1. PIlUJut ;,I, 

pit:t -=-: Io: p.8tr;IO::;~!r . l~ 1.1:1 provinciaeu, p0G,óla ! qunnd!l l!p.nhurna com pj:lnhia I;e Hpre8onlou 
fazer ulna cstra!j11 d t': f'~ rro S",aI glHl1nti~ dlJ para f..,Z/·r a eAtn~ (/a ?"b 
jurt õ·i. Apt.Tl)!;r:; ç~)I) ;.; (!bH ql;.~ Hi!olH e~tr:\dn O di rdtu ds prcf/!rencia dH. compAohia 
pO~S>1 ·.,·r rdtq fo;t~m ~~Jll·a !)t i~ de ju ros por Paulist a é da ).Jí '.' !;n con'r :J to. A J~i Que &u
um" Jl.!"I ~oci~ç!i o 11M J-Irnprir.brio!il dlt - Zuna torisoll o pl'v}ong>in'lent ,' dn estnttla de ferro 
rJercorr id" po! a lial!;}; por uma rn zii ,_J milito de Cam.,iil:ú:t flO rti ~)~Clar('. e t>.:.pressa em 
eh\i·l'\: ,~ QUt1, 0)"1 I'r 'lprie tar iuH terrjtor i:~f~8 ~ BelJ~ terUl OS ; diz {J ncg lliIlte : 
"ílle h'loítarr.m rH'~:sa tuon pOH.aiJ sucrificar- : ~O rrcddcntcQIl pro\'inei:t fi ca tllJb}rj8r.do 
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a cOfdrat~:If com fi. cvmpanhia que se prc- I pl'opostas apresentadas'! 
puzer, • ," . . (l.o Porque motivo deixou de scr o"pecial-

(;on!-!cguintemente, o p~c@biente nü() póde i mente convoeada a companhia Paulista, 
aceitar prrp')~ta8 do' ningueID, a r,üo sei' de! quando nenhuma companhia se apresentou 
companhia".O·individuo que f.e "l'J"esc.'te,1 para fazer tal estrada? 
uogoverno, dizendo que "ai co",tit"ir com· I S. Paulo, ]0 de Abril de l87;3,-D,'. José 
p.ohi., Lão é companhia; ido" um AO- I JfaJ'ia C01'rJa de Sd e Benevides.» 
l'hismn; o legislador sabe o .n ua faz, e ~un"-!' l' PARTE DA ORDEM DO DIA 
do empl'fga uma expressão juridicfl, de\'t' i 
_cr attendl'do - E~lE:\})AS 

-OrJ\. Da: n'obres dt3putildo~ sabem q q uma:' S~'~ ~~pprov~d~s a~ 9ue forão edferecidas 
cornpanll1:t não çxb!ite, senrio quanúo uma ~ em.3 dlSCURS,lO.lO plfl.lecto n. lI-L 
cong-rt'gaçà0 de pt'ssoas reeehen'J o' cllnho of. i Vít(j? ~.l'ojecto:e emendas."á l'CdacçH,). 
ticial de :i?1.l,1 pereonfllidade; uma companhin ': E?\Tl~H~lAMEl\TO FÓHA;)};. CE~flTl~)~lO 
n»o exi~!.I-', sen~o q\lando, Jl:l'fól'ma (Í:l lei, a 1'~1l A, req:l,e:lmen~o.do sr, \all~\.dao, cntra ,cnl 
foIua enlJ(Jndo e re(~onlteeida ~ol.~mne 13 au- i:i dlscn,,,K,lO o plo.}ecto n. ~4-, que pernuttc 
t.henticamente. p,lo poder publico, ! "",'em ~epultados na capella de Sant.a Cruz 

Or~. nfi_) lia l'ompl1nhia hoje crgl\uiBllda : (l~) UlO-Claro, pOt' 8ua Jn~rt,~' (.~ COl'~)~~ ,~o 
para.o prolongament.o dest.a, e~tr!ida; logo, i pd.the 1Ianoe~. HORa de ~,l.n:alh!) e sua Irma, 
não ba eDtidade capaz de contratal' com o I d, Isabel :Nlallu d.e ,Tesu,. . 
governo. Se DOO ha entidade capaz rIe CuT}- O SIl. Conm: \ ttlndnmcnbt C offel'ece 11 se-
tratar com o governo, segue-~e que o gúver- i gtllnt.c ' 
DO não pede chamAr concurrcntej:;: e, se pela I -E~,:E~D/\ SUBSTITUTiVA 
lei, a compftnhill Paulist~ tem vr{'ferenci:~, I lúne'llda 
~o.rnbiDada a l~j de ~ua instituição ,C'OIn e~ta i «:M.oditique~Be assim o art.l~:-Os corpos 
;el: desde que nenhuma compallh;o, existe, I' dos fundadores da capelln sento sepultados 
a companhia Paulista tem o direito ,.xelu-l1o l'CSpéctivü cemiterio municipal; volvidos, 
sivo de fazar esta estrada, 80 a lei IH3~te I porém, cinco a.nTlos, a sua. ossada. póde SCt' 
paiz é urna verdade: o goverllil não ,tem (): ,inhumada. na capella. _ 
direito de despojaI-a de~:-;e direito, e SA o: (S. R..) - C01'í'êa.)) 
fizer. tem ti companhia () diT'l~ir.;)de reclamar! Depois do algum deba.tcern que tom[o 
contra semelhante neto pe'nElte r8 podere~! pnrt.e os 51'S, L. 8ilveri0 e VnJladão, contra a 
competentes. i emenua, c o sr. COJ'I'Ôa. Rllstcntando-a, en-

São e81.~~ rl:S e()n"irl('rnçôe~ q\!e t.iflh~ dI) j cer,'l1-8e a diseus,s;lo, ._ 
(dJ'er~'eer á 6IlJ'pejacão dlll'1H~acm fun~hlflJeIl-! pj'ocec1elld6-~;c Ú, vüta~;tlO, ó appl"ovauo o 
to do requeri:nent(; que tenho ~> IHlfil';l dH i projeeto, c rejeitada a nmemüa. 
sUJeitar ao S{'U illnstracio ciitCliu : A l'equerimento ela 81', '~/all;Hlào, (~ dispen-

E' apoiado, c Hea Robre a rnc8a.pal"1 entrar: ~ado o int{-H'stieio. 
na ordem dos trabalhos, o seguinte - ! BIPO;;TO .PARA ,\. ~IA'l'fUZ I)E (JA~IPI;{AS 

nR(~ljgRDíE~TO i Entl'a em 2a disellssão o PI'(ljccto n. 00, 
, (~Requeil'o que a aSNcm.bléa PFo~·indal so- i ?\lbstitutivo,q,ue tl'uta da eol))'ftuça uaquellc 

llCltc do governo a,;;; segmntes mfol'm;H.',ües: Ilrnposto, c deeHtI'a. qne deve Rer cobrado em 
1.0 Porque motivo, RlItoris"do pela. loi 3! I favol' da matriz de Santa Cruz. . 

cie 20 ue Março de 1871 a conh~ttar com n i q& ~''', J~~Jiz SilV4~I·io: -~I·. pl'esidente, 
companhia (lUC tornai' ;-\ si a construC'cilo do l pedi a. pnlavTn, nfio pai'a oppôr-me l'W pro
pI'olong'amento ,]a estl'ada de feiTO (le' C" 111- : jccto, Hem tilo. pouco '1" HeLL substitutivo, 
pínas ao Hi~)-C.l;!,l'O, passando, pela LimeÍl'n,! c sim para expenuel' algumas considel'açõe:-) 
para que ~e.Jn. feIta nas cond.IÇ,:ões techniens: b~nden~es a esclarecf.H.' melhor a 9uestao, a 
das estradas de lelf:o cstrelto de ~3 ordem i determmul-a completarncnte, vlstO, como 
t.em o governo ~!bert.o C"!lll',Ul'rencin, dtn,~! niio scJ o SI'. senador Queiroz, como u nobre 
mando indistínetamentc a todus, para. a I Jep!ltn.do muito digno l Q secl'ct.nrio, labol'á
cO~:ltI'ncgào dn. eHtrac1a d~~ bitola lal'gn. '! j r~o um un~ CiTO qU,anto á. lei -a que s~ l'eferi-

2.° Porque rHt.:no, depoIs declarou que as: l'ao, re1ativa a,,) Imposto estul')clec,:do em 
propof.;tns podiào seI' apl'esentadas t;tmhcrn! Campinas para. eOHf;tl'ucção da. respectiva 
pelcl ,~;vstema de bitolR, eAti'eita ~! I matrí.z ua fl'f~guezia rIa Cuweição. -

.. :,),0 Porque tendo sido revogada alei 44. de! A~lei a (tUC l'eferil'ão.:sc esses honrados ei~ 
1-..: df~ Junho de ]86u ~ reduzido o eapital ga- I dadõ/lfj, de 27 de Março de ]872, não é a da 
ran,tiuo a ~-3,500:000$, c irnpos>ta n bitola és- i cl'caçúo do imposto'; esta é muito }Ultcríor 
tl'mta, tem aceitad0 e pl'ovocado pi'Gpcsta~ I áqnelh1, é de H ,de Março de 1851 n. 3, 
com enFitnl sllperi01' :1, ;j,500:00080~JO'! _ : A lei de 2'-; de Março de 1872 apenas l'egu-

,1.~ (,Jae motivos ha para concehel'-~:e qne i h~risúu a eobrança do irnpost.'l já estabele
se torme empl'RSa pfll'a const:rucç,á:) dessa! c1dolpela de H de Março de 1854, 
es!rada sem garantia de juros '! _! Por isso apl'e~ento llrnaemendaconigindo 

;).0. Porque, l'az~o; tendo n eompanhia! esse engano. 
PaulIsta, pl'efCl'CnCla pn.ra n COnSll'Uccri_o deRsa I OfJ'~~reeo tambem 'urna out,flt emenda, au
()~tnHla, n~l() tem ,~"on}J('cimento offfci:'l! cl;1S to:'i~:()ndô a ea.!lY1!':t ,- mUJliC'ípal de Campinas 
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a pagai' uesdc j;i a quonti;t de 2,000;': M 1'''- 1 ttlll;l o IUll'al' ti" CSG l'il'iío privativo d'c ol'phão, 
b,ri,!ueil'o daig,reja de Santa C.'u,z. pal'a Sa- i e.'l.USentcH, 
t.lsfazer uma divida quo eontrahlll a mesma 1 Entendo que 'ni'í,o podemos, nem devemo: 
fabrica, afim de comprar os paramentos pre- j supprimir o luga.' de escrivão de orphãos eII 
ci80S na ig,'cja para eelebraçiio dos offieios Ubatubll, comquanto !)resentemente se sch, 
divin,os e para reparos llI'gentes d" respectiva i v,::g'o, ExistO!,1 l:aq~le le tel'1\1o dOLls tabel, 
matr17., I I1MS do publ1co .JudiCIal o notas. , 

Logo que fOI approvada por esta assem- I O ,'lU, 11, ALVES l-Um só. 
bléan lei de 18 de Abril de 18iO, 'lue dividiu ! O ~R, P. "lCENTIl :-Ih l° o 2." 
aquella cidade em duas fregllCzias, o vigario, I O SI!. lo'. ALVES :-0 nob.'e deputado est,~ 
qU" l'cndo obstar a execuc((o da lei, est.'agou 1 en~anado; Im um só. 
violentamente a igreja de Sap.ta CI'UZ, 10- 1 v SR. P. VJCEl'!TE i-Pois bem, existe urr 
vando pltra ou tra matriz scu~ pal'llmentos; 1 escrivão do publico j udicia I e notas, assirr. 
de sorte. qu~ foi preciso aquella fabrica con- : como existe um de orphiios, que o projectc 
certal';t IgreJ" e comprar novos paramentos I' .pretende supprimir, 
para poder ser provida, Esta despeza ITlOl1- , Ora, eu desejo sabe.' so o termo de Uba-
tou em 16:0008, porém 14 j á estão ~agos; i tuha fica sem escJ'Ívania do orphãos, ' 
rostão apenas dous po.' pagar, e <Í so )1'0 os- I ,O Sll, F ,.-\!.YES :-Fica ,annexo ao tnbe!-
tes quc versa a m.nha emenda, o quc c cle·, ltonato. " , 
I'igur,)s:\ justiça li vista da necessida,k 'lue , O SR, p, VICE NTE ,-I'ois o tabellião de 
ha;via d c, se rCI~'Har os estragos feitos na ma- l U,?atu~)a podcrá desempenhar todas as es' 
triz dc ::;anta Cl'l1Zo, pOI' ordem do VIg'urlU da I Cfll'amas darj\JOllc t O"mo 'I , 
Conceioiío, e ;t falta ahsoluta de paramentos ' {',lA \ oz l-Pôde , 
e utcnsi;; iridispens!,veis para celebrn0:tO do i O SR .. p, EHYDlO :-Tal soj;, a pOllca im
culto; pJr ISSO espcro ((HC a assemblcn ap- i port,am,,,, do fôro! 
provará esta emenda, : O SIl. L. 1\H~E5'l'O :-Yeja a rCjlrcsenta-

. E' apoiada e ~ntl'n. con.illn (! tnmentccl1l di ~ - : ção e as infol'n~ações (111~ vierão de ú. 
cu~~ão , a segul1lte . O SR. F. ALVES :-lnfol'mações da. camara , 

" 1l"';ND.~ , do jui, de di;"ito c do jn,i'l. municipal. 
«Ar\.. 1,0 Depois dn palavra-o impostc- : O Slt., p , 'lCt:N'm :-);cs~c ' caso ,peço. ao 

diga-se-estabelecido 1'0 1' lei li, :3 de !) de I s ~. prcslll~nt c 'luO n:;lndo Vil' essas llllorma
Março cio I~M, regulado pOi' lei 11. '.li de 30 : ',oes, scnao so ' acha0 sob:c a 1l10sn, pn~a 
de Marco de 1872, e o mais corno no artigo. ~ ~C l'elll belas; porquanto, 80 qÜCl'O csclarecl.-
Ao~'20 accrcscente-~e-entl'cgando desde: mentos para. poder vota .. com, accrto. Trata

ja a Cllmal'lI no fabriqueiro d c :,lnntn Cruz a ; se ele negoclOs ,le lima locnlldaclc pela qual 
fJUfitl tia de 2:0008, para pag-amento ela divida I me lIltr;rcsso. " 
que, eotltrahiu eom a compra de pammentos, : 1)cse.1 :lva t~lJllbeJll que o Illust;'c, nutor do 
utensis para os aetos do eulto didno, e com : p"o]e~to n. GU }nos trassc;t neceSSidade. da 
reparos dl\ r espectiva mn t n z,- IA''''" 8 i1- ! CrCR(;" O de um ,;" tnbelhonato nesta capItal. 
uI'i a.» " ! Creio 'lue o sel'vi ço actnalmcntc est(t sendo 

Encerrada a disCl1ssiío, é ;11'1'1'0"'\110 o pI' O- : p el'fejtamc!.tc desempenhado ]?clos dous' t~-
jeeto com a emenda, , uelhaes eXIstentes, c assIm nao \la neceSBI' 

, , ' , ",'" ! dade Hl'(rente da ~ .:eação de um terceiro. 
..' O~~IC:?S I~~/ c., rr ó ", '" ~' ; () Pl'o,l ccto cst" aRs!?nado ]leio nobre de-
Lntla em G, Ch.Cll .. S,lQ o \l ,oJ'.c!.o n, _.,2, i putado res idente em ~, ll'lJ'lC;1, nosSo collega 

f(1Ir. revoga a leI qu e cr,:ou rIO tc rm~} d,) L6a- i muito dis tinct.b, é I' crdade ; pOl'ém <]11C , pelo 
tuU,\ o lugar ele eSCI'lVHO d e ol'phaos e au- i facto d e morar rôra, pOIlCO conhecimento 
set;~~s . . . . J . • ;- ' " .- . ; tCl':~ do~ que se pa~~n. ,llO fôl'o da capi~al, c 

. ::;ao apOIadas e .entJ ,lO COI1.J .1llC t,\ 111 Cll t e e m : aSSIm n"o podor:\ sabcI' se cste "e"vlço e mal 
d.scussaÇ> as segUIntes : desempellha~lo, de rilodo n reclama.,' cAta mc-

E?-.IF.NDAS . I (lida. 
«Oft'ereço COmo emcnda o project,o n, 00 ; F ' dc crê.' que cs te nosso collega oll'erecesse 

,leste anno. -Leil<ío, " : o Jl"ojecto baseado e m informações de pessoa 
«Ao p.'ojecto 11. (llJ, : competentc ; mas nes te easo elle tral'{' essas 
(.Este ;}8 c:tl'torio serú, alllwxo a.o do csr l'i- : inforlnaeór.s ao conheci;mento da casa, para 

vão do i U\'Y "exeeueõcs cl'iminaes eles ta ca- i clla pode,' com fundamento tomar lima deli
pitaL~ ViUadão,,, . :' b ern cão a .'espeito, ' EOl'luanto, pOI'ém, isto 

t) sr. '''edro '\fie.~ut{ .. : - el'cio. s r. i "não (LCont.cCCl';eu eo ntinu!1l'ei anutl'il'a con
presidente, que a assembléa necessita de in, I ,iccão de 'luC é completamente inutil ncrou
formações dos illustres au torcs do p!,ojectu e ; ção' ele um :3" tabel.li o natL~ na eapitaL, , 
emencla~ pam poder votal' conSC:lCnCJOS;l- 1 O~ dOllS tahelllues , eXistentes sat.sfazem 
lnente e com conhf~c il11 cnto elo assumpto da I! pCl'feitamentc as exígcncias do sel'vi9o., e eu 
,liscURsão. i ainda não ouvi queixas a l'eRpeito dellcs. 

O pr()jecto 11 . :.2 re voga a lei I}, 'i do 22 de I O SR, VAJ.L.<[):\O :-0 noure deputado não 
~[nr<:o de lR:;;;, que crcoll no termo <le 'U ha - ' é ca,pa 7. ,Ie aprc~c ntnl' ntteRtndo ele 11m RIÍ 
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advogadú do f 01'0 da capital que confit-mo as sil'el, c os arg-umentos que nprc.entei parece 
suas nssel'r,~es. Se ~prescntnr, vot~.l'ei contl'" (Iue forão sufficicntes parn n oasa votar pelo 
o projecto. projecto como VOt011 em lu disc",s1ío. . 

O SR. F. ALVES :-Hn muita queixa. Ncssnoccnsi1ío ol'eio que o nobre deputado, 
O SR. P. VICE~T": -ElI ainda 11ão ouvi 'lue acnha de impugnai-o, não estava pl'e

reclamaçilo fi este respeito; mns não porei ; scn te ... 
duvida em votar pelo projecto, uma vez que l OSll P . VICENTE:-,\,i(O eshva. 
se mostre a necessidade deste :~. cartorio ; o ! O s n . Y.El'ERINO: - .... r. pOl' isso sou obri-
que q\tCI'o unicamente é esclarecer-me para gado fi vir tomar o precioso tempo da caSA. 
po(ler votar. 1 repl'odllzindo aquellas Informaçúes, afim do 

Acho muito justa a em6ndll do sr. Valla- ! nobr'" deputado pode r votar eOllscicnciosa
dlío; pois, a crear-se o S' cart.orio na capital, i menIr. sohre o projccto. . 
ente.ndo ~Ie toda equidade que seja :~n,:exo !t 1 Sr, prosidente, e~ disse n~quella ?ccasií'io, 
eSCflvanm do Jll fY c execuçõm-l Cl'lmlOues. que, o anno pl'OXlmo passado, multas pe8~ 
Tenho duvida, porém, se a asscm~léa póde I soas da capital me fizcrão sentil' a neoessi· 
crear um emprego desta natureza, c anne-I dade da cI'cação deste a' tahellionnto; pOI'
xal-o a outro. Eü entendo que isto escapai que o morimento do fôl'O Ó extrnOl'ciinal'io, 
de. suas !lttribuiç~es . Podemos crear o 3° \a-: ~o~to (luo, os actuaes taLclliães sej"o "0-
bellionato, mM não pode.mos anncxal-o a I licrtM no cllmprllncnto do seus deveres. 
um emprcgo já existente, porque isto seria Sou informado de quo principalmente o 2' é 
nomearmos um 3' tabellião ;'mas se a assem- I bastante tmbnlltado r, o empl'egoa no selI cal'
bléa entender que este acto não offende os I torio V:lI'inS pc.~soas para podei' "encer O 
preceitos legacs, cu darei meu voto a faVO\' 1 serviço. 
pOJ:queass im recompensaremos o .ctual es- i 0811. BI!NEvll)F.s:- Apoiado . 
CriVa0 do ,iul'y, que é pfire~mente rernunCl'ado, 'I' O SIt. P. YICHNTI~ :-'N";O se lhe pódc negai' 
c que dIflicllmente podel'aconservar-.e nesse . capaCidade e mUlta hahrlrdade. . 
empl'cgo com 08 poucos "encimeutos que 1 O Sllo Zi>FlqiI"o :-Habilidndedeyc ter' na
tem. I turalmcnte pal'a contmual' a exercei' as suas 

E' oque ouso dizel' para provocar infol'ma- I funoções. POl'lílll, disse "" ao mesmo tempo, 
ções de que necessito. I que, não obstante essa hahilitaç"o c solici
, O SIl. F. AL"ES (1' see,'ela,'ill) vai ler às tude, elles não ,"enc ião o servi,o rio, seus eal'
informacões, em sntisfaclto ao pedido do I torios . 
nobre deputado, em quê a com missão de I E pelo 'luc me illfortnlÍl'11" os advogados da 
constituição e ju~tiçn se fnndou para for- caf,tal, cu estou convencido de que taes ta
mular este projccto. (U.) be liã.es não podem vencer o set'viço do fMo, 

O SU. P. VICENTE :-Enl vista dessa.s infol'- I Esses advogados agrauecerão-me pelo facto 
mações, fico completamcpto, satisfeito quanto de ter npresentado esta medida, c dis~crlio
á supprcssão do cal't.orio dcUbntuba. me que cra um f.;er\'iço irnportantts.simo qnr. 

O SI!. F. A r.VES entende que a nnncxa- , cu fa7.ia ao forá destn canita!. 
ção de que trata o proj ecto, não import.n 11ma i Ü S!" SCIPrÃo ,-Ell tenho cartas 'de ad 
novlt nomeação; llMqu"nto a suppress.o da i vogados da capital, pedllldo-me que empe
cserivania. de orphãos traz como cOllseqllen- ' n hc ·m~ pcl>t passagem dest. .. medida, por SOl' 
cia a aunexaçilo dos respectivos trahalhos ao de t.oda j llst.i'; a. 
tabellionato, quo tambem é emprego gemi O s n. 7."l'EIU~O :- -Som duvida , ;,;to é ro
da mesma natureza: . Além disso o facto não cl:una:"ão feit.a n 1'!' itlt voce; é uma medida fie 

•• 
6 novo; jú, n:tcnpital mesmo o ameio priva- toda. a jnstiç.a. V. exc. e rt ensn. sabem que 
tiro da provedoria de capellas n rm;iduo!3 ho. muitn~ cicln.dc~ na província qn-e estilo 
foi annexado á n~cl'i\'nnia· de orph$io.s· em longe de poderem ~e r compa.ra.das á eapitnl, 
todo caso n quest",o () controvors".' . C que t,;m dous tabclliollatus; como, pois, n:t 
, Quanto ·aos tRbel.lionnto~ da r:~pital, ~~om- i c~pitftl, o.lldo a. ;~ gítnGão do fôro. {: f:nm dn

quanto tenha onvIdo qUClxas,J1l de eXIg"en·: VIda 1l11l1to maiO!', do-us tabellules h15.o de 
cias exagerndils (Ic emolumentos,,ir, de outre ' dai' vasão ao tl·"l.>aI110, pOl' muito expeditos 
n:\.tul'oza, nM ~údc ~óbl'e eU as .forma,~ 11111 : c dilig-entes (L"e ?cjão .elles? A população di': 
,JUIZO seguro Visto nuo est:\!' mUIto ao tncto ' Cl1f'ltal é d e 2;>" .l.J mIl almaR; contém qua· 
do que se passa ncsto fôroo 'tro fl'egu e7.ia~ j por aqui j(t,sn V(~ qUfllde\Oe Sflr 

~, sr. Z,·f.c,..luo :-SI'. pl'esidente,quall- , o movimento ri o J'ÔI·O. 
do, impugnando es te pl'ojec t.o em lima das ' 81'. presidente, não ê'C pClI'e, nero Jl"l' mo
ultimas ·sessões, o nobre deputado t'Gsidente - rn cntos, que CIl \"enho aql1i advog:lr uma 
em Mog-y dll~ Cruzes disse tn1!·latis 1illtlllltdis ; rnusa (PIO Hão seja. ele :illsti~-a e de in t.cl'esse 
o que ncnbadc dizOi' agora o nobre dcpnt.atlo ; pnhlico; não ve nho aqui 1:-111 (:1lI" cenfltlrnS 
J"esitiente na capit.'ll, is to é, qllP. , cmqnanto ~ lI em rr.eriminflt:;Õ(H aos actuacs tn.bcHiães; 
uão fosse convoncido da plausibilidarle desta ; sei que elles s,\o rigoroso. no cumprimento 
medid:t, não lhe dada. seu voto; cu, eOlllo ; <lP. ~ell~ deV(He~, mas sei tarnbem que, ainda 
nssigllatario ~lo prn.i~r.to, fui obrig~rlo n vii' ; a~s:rn, n cnp it.al re~ente-sr. d11 nccP9sidadú 
jURtifical-o. 1'il-o dn mnn~il'a que 1111' foi ('os- ' (Ie"ta f!"e, ,,~ão do 3° tnhellinna10. , 
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Coneluo, S,' , prcsiJeutc, oil'el'cccnclo lunn. I O SR. Pnr:SlIJE:,TE : - Eu posso de novO" 
ell1en<ln "O jll'ojeeto. (J1fltitn bem. I \ ,mjei t!l!' este projecto lL v",tação, "i"to como 

E' apoiada, e entra copjllncbmcntc em o nobre deputado reclama tão · insistente~ 
disCi.lssilo, a f';:'g'ui ntc ~:': 1I men~e; mas n~o posso admitt:ir mais dis:-

, E~lE);"DA CIlSSaO n. reSpP-lto, porque fi th~ci.1ssão esta. 
(( Fi ea ,lcsannexn do ' do t"bellionato do I encerrada. (Apoiados. ) , 

te,rmo ~e 8. J~ãO da.!30a-Vi~ta) 6 cartol'io de ~ O sr. Ulh~êl Cintra .flJela -{Wdf':;u i :--Eu 
01~!'ãO" do mes fIlo foro. . . .. , . i es t",,, >l.ttent9·" espera que ~e tr:ttasse deste' 
. d?". annexnd? ,,,o}abelllon:,to elo te .. n o i pro.lceto, porque em 2" dlSCUS~il? de i-lhe 
dr,. Catond~, ~ (',U t~llO, de or}?hãOS tI ,J mesmo i meu voto, c a lsto f~ll levado por' lI1tOl'maçõcs. 
tel;r2.0' ---r~~. A 1 r-es '.- Z. J 07,f/e . ) , c , : qnc derão-me os dIgnos depntndos, seus de-o 

Nn.o ha\c'Hl~ mau,_ quel;l peça <lo p,llflvl~: ! fen sores . 
~n:erra-8e fi. tlH:Cussao c c appro"ado o pt'O- i 'Hoje, poré m, que estou informado pelo 
,1C,cto . ."com .~ s emendas... '. ,', ~ " .'~ : 8[', inspcctol' do th~soul'o que o rancho em 

AI cl]IlCllmento <lo SI. Lmz 1.11.e810, e llL-,-. qlle~tão role 20'OOOKOüO ... 
pensado o mte rstlClO. . . 0 5 11. SCIPIÃO :"":ZO:OOOSOOO!! 

~ PA1'm)lO;;~ ~WNIC,IPA .L D~ S'\~'l'?~~., " . O sm. t!, Cl?\TRA ;-.,. 'não é pos~in~l que 
,~ Sit, I),:" AI.\ 1.;S re.que,t ~ (,btem l~lefc,cnClfl, e~l ·c? n{~o tTa. eom o meu voto pa.I',). (!1Ie (l. pro

pcu:l.. a übCUSS,IO UO plo,lecto n. 00, que flU- I, YlnCW, fil(~a nIna doaeão desta ol'dom á. c~i
tO,l'ls:\t? governo a mandar ~ n c01'pon~t' no pn- marn mu~í icipn l de. Sá',itos; e Pi):' i~:~o \"ota
trlmomo da cl.lm n.nl. de Santo::; o rancho . rei corünt o pl'ojecto, 
grr:,nde da. .n~e~ n~a cab:.dc , , ~ VI}, portnnto , v. ex(', qu e, mu nido dest'a!=; 

hn tl'n. ~1lI .3a discU Rsa0 c~tc p rojceto, e c', !",tzt'Ci" .cu não podia ter yot.ado em fa.vor 
sem. dcb:Jh~.:~~.!H.?;~do. ... . [deste pl'oje~to P. ne"tn eOIlserrar -lllC ;;;Bcn-

T·"h.,)~U-,S J BiO :\.ÍlJ);: JClI:A r.. r cioso. 
O.SR .. ~ F: S!LV:~ rCfJ.tlcr prctercnel<t para i ... . '. __ .' . , .. .., ., 

u. UI ~cu };:::; ao d o PI" '.Iecto n. m),. que nuton ::::a !lo i ~) !<,1', ~~(~I~H ... ~.n (pell~ cndelfl) .--:I,escJnv:! I 
. c~m~l'a de 'l';:Llluaté a contrahir um empl'c~ _ . (l.ne \' . e,;c . m~ u lss,:sse se este p!'o,l ccto esta 
tun o ue 1:l:0008000. : l \! no\' o em <h?;CnsRa..o, .. 

E' conced ida' fi, pl'efel·encia.. : O SH, PnEsIDENTE :-A diBtllS . .;;ão e.s tú cn -' 
Entra e~m :la discussilo CRt.C projpct1 , ; cel~ rn d a" _ ' •. 
O SR , L', CI:\THA reclama cOrltl'a a Yotflr1lt') ; ·0 SR. ~:-l;lPIAO :-., . pOl'quell'llt;lO~ (~lldese

do pl'oj cct.> n. GO, que pa-;s.Hl desapcreebrda ! .i n.~'~ dar i nformaç;u~s a? nobl'c dnplltndo? i~
de alglln ~ SfR. d eputados, I tell'amr,n t.e eontl'nnas aql..1clla.~~ qne lhe forno 

O Sl1. PHl.'::.5 íDE~'fE dec larft que anu.\lllcioll : rn~lli~t l'i~c1i~S pelo ~r, inspeet<::' do the:ouro 
a. y~tnç:to, qltC r.~tu C'orreu reg-ulnl'fficntl' U ü : prnYlUc.~l:1.!, C.1Ut'. s('g-nnUlll'ntc fui'll mallnfor-
proJeclo foi appt'úvndo, .: Inf!.do , 

(COIl({m.u"'{ ,) (~S 1'eclff1nar;{f('S .) , . ~ AfJue"ll~~ rnnc·ho, eomo jú FiC dt:rnc:~stl'o1;l, 
.~. SI". ~t~~I}li:iu ( pela t;rdcúl, ) : -Sr. pl'í~ - . (> ~~ l ' ~, com plflb~rn e~lt~ csy'ag:ado, e Ja. tcna 

Slucntt', cu ni'io me achava na caderl'f:, da dC~l1 .. J.}n.íl("l:-5e 11 ,10 tOl';W Os ell!dtHJnR emprega
l?res id úncia tlc~t:1 cnsa qUflndo sc pl'oecden t!os pcht. I:a.m; t;'n. m u.ni,cip~.l ; ü se eu cnten
a vota ção des te projecto! nnnexando o l'aJl- ncs,se que ,ilq nyllc prt.~(!lO tm1?fl ~s~e valor, cu 
el,l:1 grHIIdc da cidade de Santo~ no pntl'imo- , ~~I'I~~ o pnrnc!l'(: a prdli' : .~ rct lr:I.I.lll des t.e .pr?
mo da ea mat'u municipal rlaquclla cidade. ! .l :-(~to . porque :n~<? 9nCl'(~rtn. qUi:' a l~rO'ilnCHl 

Por orcas liio da votaçào, 'achanuo-sc na : hze:::~ e. t!ll1f1 (~Q}:.ça.o desta ordem a ('ama ra 
t ::.tS:l s('j m~!n t e IR srs, deputados, cU"'chnrne i , Illunlc lp:.d de !':"'a ntos . ' 
o sr . l\le IHJ.onçft FUl'tadu, qn c esta.va na ante- : O !=lr.. , L, Jo:it:ü':STO ;-:\em cu tãc pouco 
sala, para fazel' n l1ITW to ; procedeu-se ;t \'0- ; Hpre~~C!lt:'.ria urn pro,ieeto ll {'sta~ t~il'l't!mRtan 
t3~:ao; v. exc . dncJn.ro uque o Pl'ojcctohftvia : Ci:L;;-:. 

pnss~l.tl o em 8'" dü~cu:)são ; eu retirei·me im.·.) () ~.;l!. SC:li.)lÃO :-POSS0 ass!'g'!U:ll':10 nobre 
medlrtblm cll"~c da sala, c não vi mais o que ~ {lcWltHllo r. ."t easa que <.HJlldk i'aneho ntio 
Re passou, ! vale ma.i:-:; ue ·1: 000$O:}O ... 
. () SIl. V. CI-:-~ THt\ : - Se cstivcl'fio presentes i O 5R , U. CINTUA :-Ha. pou~~os dia~ dis 8t.""!>-
.l~ mCIIlbl'OS , segue-se que quatro não votú .. 1 se que poderia valor 2308000. . 
1'HO n01T! pl'Ó nem contl:a~poI'que nãoouvil'â.'J 1 . O sn. SC; lPI;i,O:-~:lo,dito por mIm, 
ann UlH~lay-~s~ a. vutação dc~tc project.o; e ea ! (Cj'Z! .:ií..fJ -se dinersus apwl'les .) 
l}em pociln votar, quando tinha de nrr~,!al' I O ~;n , (j, CI~TRA ;-Mclhor RlWÚ que doi-
a (:n~n infol'ln_a çõc:; H. rCBpeito. , .~ i xeIfl O~ a votnçlío ~l c8tc projceto para depois 

O SIto SCIPI.'\.O: - V. cxc, cst~ gr. I'JOdq l: S· que cIH'gaí' o ~r. ln s pcctor do thesou ro. 
nossos tl':\balhos, sr. presidente, c decid irii Osn. L . Em<ESTO :-8(\ não fôl'U a cumara 
° ,\ue entender cOll\'enicnte. , de San tos ter zelado düquelle taneho, t e ria 
<I ( SI<. P. BOYDIo : - E' m elhor votar-," i tido o mesmo timque tivcrão todoq OS outros 

e novo, . ! fi i.l C po;' ;~!1i cx istião. 
O Sll. l J. Ci:-<TRA : - Sem dnvida, a as .. i O S l1. SCiPIÃO :-8;'. presidente , v . exe. 

se mbléa e:? ti: no Eeu direito , ~ dc~ !da o {f1.~e cnte!1dc!' t.l c melhor, 
. ' 

• 



_. 382-
• 

o Slt. PnESIDE1';TE;-'- Yai-sc pl"ocedcr á comarca; neste caso, colloco·mc na minha 
ratificacão da votacno. posição primitiva, voto unicamente a favor 

Proeei\endo-se M novo á votação do pro- das comarcas de Arêas e Limeira. 
jacto, é este approvado. Não contesto qne a administraçfio da jus-

Continuando li discnssao do projccto n. Im, tiça ficaria melhor servida se todas as co-
é o me~Jl\O approvado scm debate. marcas fossem Cl'cadas, porque, sempre que 

COMARCAS a .justiça fár facil a todas as localidades, se 
Entra em ;}a dlRcussilo o projecto n. 'Ji, c ará um bem; mas esta não é a qucstfLo; a. 

emendas, ereando Jpais comarcas ria pro- questão é li seguinte: é se estes lugares, que 
vincia. constituem agora novas comal'ca~, estarão 

E' apoiado c entra ('onjnntamentc em dis- elll condicãcs diversas de outros termos c 10-
'\~ussão a srgnintc calidadcs<>da pl'o\·int'ia nno não f!'ozão deste 

E:ultI\ nA heneficio. ,. '".' 
« Em vez da comal'ca do Amparo, fIca ct'ca- O SR. A13RA:\ClIES :-E' cxacto. 

da a eOll1<U'ea de Jundiahy. que se comporá O SR. BE:\EVIDES:- Em segundo lugar 
dos tenHOS de .Tnndiahy e Belém de Jun- devemos attendcr a onha questão: 08 nobres 
·diahy, tieando o AmpR['O pm·tcncendo ú co- deputados que formão 1naiol'ia nesta casa sao 
marca de Cllmpinas.- Vetllctdilo.-Pa"lo E!J;ij- governistas; mo parece que desde que se 
dio.~CO?'~·êa.-A 1m,cida c Sil1,a,.-Padl'c Bi- trate da ci'caç[o de comarcas, que nJl'ccta a 
Clulo.-ütú fUces, - Rucha Pombo.-UlhiJa administmçüo dajnstiça gemi, os nokcs dc
CintNt. - Zcln·trw JDI'!l('. -- Padre ScijJião pulados devem marchar ele acórdo com ° 
Junque.'in(;. )) sr. 11?-in~stro da justir,:a e conl o presidente da 

O S". l$cn<""Qi!Cf> : - 8r. prcsidente, pro,",ncla ... 
tinha feito ten~:ao de nao discutir lnais O~ O SR, ArmA);CHES :-.\.poiado. 
pl'ojcctos qu~ viessem ~,o debate llest~ ca.sa; O SI:. BE~EYIDES; -. .• f:·C este s'ystcma 
mas, tendo no vatai' BO~)rC esta mate na na 2a é uma verdade. 
discussão, de uma maneira apparcntemente Oral crdo qne o governo gel'al não PQdcl'á· 
contraria, ycnho expli(~a!· o Ill,eu Yoto; c) por certo agradar-se r,om esta cl'cação de co
apl'oveitai1(10 o ensejo., farei aJ~umas consi- marca tão exaggcrada, qnando nós, o anno 
dCl'acõcs sobre oassumpt.o. passado, j~l fizemo:,; aqucllr~s COT:narn<lS que 

R"Jninha opinião qne não havia ncccssi- entã.o se reputava indíspensavcis. 
rlarle imperiosa da cre<tç'w de todllS estas co- O s.\:. ABrtAXCHES :-Apoiado. 
lllal'CaS qlW passar[o, me pa.recendo apcna.s O SH .. BE:\EVIDES :-Ora, apl'ovincía de S. 
indispen~a vel a de A['(~as e a da Limeira. Pa.ulo, do anno paGsano para cá, modificou-se 

Nesta PCi'SUí1SUO cu votava contra as de tal fôrma, que precise de mais oito co-
outras. marcas'! Parece-me que não; pal'cce-mc que 

Tenho, por(~ll1, condcRecndido i'clatí\~amcn- em um anno a provin.r:ia nflO fez esta modi-
te á. eonutl'ca do Amparo, vi~:;to que. clla t.inha ficacüo. . 
sido julgada Jlc(~essaria pela commissão de Pôr isso, eu, apezai' dn oppoRicionista, 111e 
estatistica, que opinoll a. seu favor. parece que estou advogando, molhor os in-

. Mas, a casa ·votou as treH comarcas em 2a tCi'esses el0 governo do que os nobrcs dcpu
discllssão; ,otou :L de S. Hoque, c cu, dahi tado" (IUO formão a maioria desta casa; por
em diante, votei fambcm POt' todas, neOl1l- que cstou lnllito certo ele que o sr. minist.ro 
panhando o espirito da malO\'ia. Condes- d>t jllsti<;a ha de se incommodar com esta 
eendi, pl'omettí mesmo mctl voto a respeito alluvião ele comareas, não só paI' causa das 
da comarca do Al'lparll, 110 presupposto de difllcllldades que elle terá de sofrre1' com as 
que passe uma élllendl1, qllC Iuodifica,ya fi, .in- novas aspiraçocB que hão de sUl'gir, como 
·conveniencia da creação desta comarca, visto pelo acresci mo de uespczas . que vai rccait' 
que na eBlcnda se tratava de impedir os in- sobre os cofres gel'<lcs, 
convenientes que tôm de :;;of1'l'o1' os povos de A -minha policia dcscobt'iu (vou Jazer urn 
Belém de Jundi<thy. scrvioo "maioria); a minhe policia descobriu 

Me parecia lllesmo q llO o espirito g'cral da até ql10 o sr: pl'eddcnte da provincia, por 
assembléit era 'tlbdividir :t comarca do Am- 'meio do telegrapho, soube quc o governo 
paro, isto é, orcar esta comarca com Anlparo, geral leva. a bem a crcaçao de tres comarcas: 
Soccorl'o c Scna-Negra, n eonstituir-se uma Al'éas, Limcira c Amparo. 
outra com Belém de .Tundiahy e Jundiahy. . Ora, sendo assim, a menos que a casa 

Entretant.o, a emenda foi rejeitada pela queira dar um voto de opposi~;;t(l (la governo, 
cas,:,; passou o projecto t,l 'lual estava con- só pode\'" votar por estas tre, comarcas· 
eebldo. ' Além disso I cu OOSCl'YO outl.'a cousa, : nstií 1108 

Sou, portanto, obl'igado, H.ma vez que a estylos destas c.:orp0l'açõcs, (juando ha har
emenda que nlodiíica\':l a iIljus~iça d~ crea- monia, como h~. entre. os ll? )~e.s deputados 
ção da comarca do Amparo, lll1pedmdo a' que formão uma fJ'''lSl Unallln1l.rtnde dos que 
passagem de llckm rle ,Tundiahy para uma prestão adhesão ao governo, mgo cu, é dos 
nova comarca, foi rejeitada, a votar contra ° estylos destas COl'pora~;6ep" quando ha uma 
projecto respectivo; não quero tomar a res-. maioria compacta como a aetnal, d~ll'~SC toda 
,ponsabHidadc de \"ot:ll' pela cl'cação de tal: forç.a ás com missões da C~l:-.:H: Ora, a casa 

• 
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consultou a commissão dOe estatistica sobre 
a revisão das comarcas, afim de que cUa, 
revendo, propuzcsse um projecto de lei at
tendendo ás necessidades da administracão 
da justiça; esta com missão dá parecer," e 
apresenta a creação de tres comarcas; !lão sei 
como explicar-se esta serie de emeudas que 
só têm em resultado tirar a forca moral da 
commissão, que representa a maioria d'esta 
casa I 

O SR. ABB:\~cnEs:-Apoiado; essas (',meu· 
das toda. devem sér rejeitadas. 

O SR, BENEVIDEG :-·Me parece, pois, que 
estas emendas podião '''1' feitas por mim. 
que sou opposicionista, mas não pelos depu-
tados da maioria. . 

Dizia eu que os nobres deputados pare, 
cem mais inimigos do governo do que eu ; . , . 
as vezes CreIO que nos estamos contra-mar .. 
chando, que os nobres denutados estôo ca
minhando para a opposiÇãà, e eu pa.ra o go
verno! IR to parece uma contra-marchn. ; os 
nobres deputados estão feito opposicionistas 
o eu fei to governista. . 

Mas, disse eu que era obrigado hoje a mo· 
diflcar o meu modo de votar, uma vez que a 
easa pretende adoptar .. comarca do Am
paro. tal qual so acha no projecto ; e cu, 
achando isso inconveniente, a não vêr pos
sibilidade de se oiferecer uma emenda' que 
modifique a injustiça desta creação. votarBl 
contra eHa. Nesta" condições, tenho a de· 
clarar que voto unicamente pela creação das 
comarcas de Arêns e Limeira; voto cont:'a, 
todas as outras, porque parece que e!'<ta ne
cessidade póde ser adiada para Dlais tarde. 

Eu estou cpnvencído que, a.pezar meamo 
da reforma judiciaria, attenta a nossa "c
tualidade, o jui;' de dil'eito, sendo intelli
gente e activo, póde, a não ser vadio, muito 
bem com tres termos .. 

O SR. L. Enl<E"TO :-Quanuo hej. meio 
de communicac!lo fac;l. • O SR, Brm"VInES o-Sem duvido; Cjuando 
os termos tenhão faeil communicacão, 

Não sendo demasiada a distanci'; entro os 
termos, o juiz de direito, se quizer cumprir 
Beus deveres, os cu rnprirá. ' 

Sinto, poi~, divergir do modo de pensar 
dos meuo coHegas. 
,O SR. F. Ao'F.S :-A questão éque opovo 

reclama esta medida, e nós, corno seu re
presentante, devemos nttenuer. 

O SR. Bl':N"YlDES :-Eu não .ttendo. re
clamação só porque ella venha das locali
dades, do pnvo; eu acho que uma das nos
allS principaos obrigaçõlls é resistir o povo 
quan~o elle reclama injustamente. Esta é 
q'!o e .. questão; o povo póde reclamar, 
pOdo ter uma aspil'flÇão muito justa, mas 
pÓclo não ser conveniente. sua satisfa
çãoem uIn. época dada; uma vez que 
a. provi"ei. está dentro do Betado, pre, 6sa sUbord.in,ar-'se a09 i.nte:ess~8 geraes. 
.ra, a admlDlstraeão da JustIça e um nego

CIO de intere9se gêral; 'nós não podemos 

fazer divisão judiciaria; se as cousas no 
nosso p,aiz caminhassem regularmente, uma 
vez que os nobres deputados são Dlaioria, 
não podião, não tinhão direito de iniciativa 
nesta materia Bem entender-se com o presi
dente da provincia.para saberem qual o pen
samento do ministro da justic. ; isto é que 
é marcbar regularmente. • 

O SR. F. ALVES :-Não apoiado. 
O s,n. AUUANCIlES ;- Nós não ouvimos o 

ordinario em creaçàes de 'freguozias 'l 
O SIl. F. ALVES:- Não tem parid.de ai· 

gu ma, 
O SR. BmmVIDES :- Eu fa co distinccão: • • 

se o assumpto é provincial, a nOSlla inicia· 
tiva. é plena; mas, quando o aSRumpto,af
fectfi intere .. es de ordem geral. ,. 

(C"/dio-se 'fll/itos "paj·tos,) 
Não contesto que tenhamos o direito de 

obrar som ouvir O governo; mas o que digo 
é que não é isto c{)l1veIlicnte, quando, no 
systema representativo, as maiorias estão 
de acórdo com o governo, porque, então, as 
maiorias nunca têm iniciativa senão de 
acôrdo com o pensamento governamentaL .. 

O SR. P. VICENTE :-Apoiado, . 
O SIl. BENEVIDES :-Por consequencin, os 

nobre~sc de19utadm., sendo u ma maioria com
pacta que presta adhc:-::50 ao governo ge
rhl e ao governo provincial, me parece que 
tinhão 0brigação de informar ao fraco orgão 
da opposição (,,,70 "poiados), que um cccu
pa a attencão da cat'ia, se o governo geral, • • 
leva a bem a creacão destas comarcas. 

O SIL P. EGYDTÔ :-Nilo apoiado; não te
mos obrigação; como deputados· provin
ciacs. nada. temos com o qoverno gcral ;, po-· 
deremos ter como cid:..;,dãas ou C':'UlO poli ti
COSo 

A SR. ABRANCHES :-E' pela mesma r'azão 
por que oU\'imos rJ crdin;uio na: crcação de 
freguezino;;. 

O SR. P. EC:YDIO:·- O orr.1inario não é o go .. 
verno ger~ i, .. 

O SR. ABRANCllES : -lIa toda a paridade. 
() SR. p, EGYDW :-Não La tal. 
O Sll; BEl'EVIDES;- Eu nua contesto o 

nosso direito de 18gislaf sobre o nSRumpto, 
estou argumentando com os 8stylos do sys
toma ropresentativo. 

Nos eystemas represeat,tivo., como o. 
governos saem das maiorias, hll sempre . ' 

ic.icntidade entre e~9a9 mesmas malOflas e 
o governo. Conseg.õlintemente, neste as
suropta, embora de natureza provincial, jo" 
gando com intercs!olcs de ord~~ geral, .que 
estilo sob. direcção do er. minIstro da JUs
tiça, os nobres dopntndos,. membcos da. 
maioria, porfeitamente Identificados com o 
"'overno geral e provinci"l, não tinhão o di
~eíto de obrarflcm I'ludip,ncia com o governo, 

O BR. P. ECYDrO :-Olhe que i.to é mais 
uma eentralisação forçada... I 

O ER. BENEVIDES :-Ora, os nobres depu
tados não me querem' comprehender! Es
tou fall.ndo lDuito claramente. E' róra de , 



duvida gJle nós ternos o direito rio cr"ar co· () su. VALLADÃO :-E porque tem sido 
marcas sem ouvir O governo geral; o que, muito pelo 2' districto; fallemos claro. 
porém, digo () que as couveniencias do ~ys~ \ O su. BENEVIDES :-Por c~tas cODsiders
terna representativo, os estylos parl.mentn· ções, voto contra todas as emendas, e voto 
res do nos~o paiz ,6 ue todos 08 corpos COllS· apenas, peI,a creação das comarcas de Arêas 
tituidoR exigem certas formula~, certa rle- e da Lnnelra. 
fereDcia . entre os poderes. Assim, se a () SR. AnnANGHES :-0 ministro da justiça 
maioria 'desta casa obrou seIO ouvir o gover- tem sido urn excellente ministro. 
no, commetteu uma descort~zia,ou, pelo me- O SP .. BgNEVIDES :-Não apoiado; tem sido 
DOS, uma falta de deferoncla para com o· go- um pessimo ministro. só tem Rerviuo para 
ver no a quem p'resta uma adhesão tão cbeia ! est.ragar, co~no e~trag'ou, o partido COD~erva
de enthnsiasmo... . 'dár d. provincía de S. 1'01\10 (nrio apoiados). 

O ~R. P. EGYDIO :-Nllo Apoiado; não se. O SR. VALLADÃO :-Mnito bem. 
deve ser govelnista a e~se ponto. " O SR. ABRA~CHES :-Não apoia.do. 

() SR. Bm·mvrm:s ;-Bem ; os apartes d"s A dlSCU3São fica adiada pela hora. 
nobres deputados convencem-fie de que os O SR. R. POllBO requer e obtem urgencia 
nobres deputados ni'io ouvirão o governo ... para n. .c0.ntinu~çã[). ~ 

O SR. VALLAD7\f) :-Houve um telegrarn- Contmua ~ dl~~USEao: .i • 

ma... ! In mr. I.UI1'. Sd\'er;o:-Sr. pre8Id~nte. 
O SR. BE~EVIDES ;-Hatelagrnmma om.' tenho.de ofl'erecer umaB."rnendas que Julgo 

dai : diz-~e que a aS5em.bléa tinha obt:d-o do utludade nesta occa.~!Uo em que se trata 
beneplacito para a creacii.o de tre!03 comal'ca~. do crenr cumal'c?s., . 
Ora, He os nobreti depntados ti'lerão bene- i O SR. VAr;LADÃO :-~ti'J quer o orçamento. 
-placito pIJra -a creaçiio de tres COml'l.fCtlS,! O eH. L. SILVEI~lO :-·Quel'o; m~s os nobres 
esta anuvião de emendl\s é um protesto 80. d~pu,t:ld.os vuttlrao pela. urgcnela;. a culpa 
]eUlne contra. o governo, e. portanto. os rlO. nao e mJnh~.~ -:1 • 

brcs deputados os tão em opposiçâo aO mcg- O SR. SCIP..,IAO :-l!.Ll v0tel. :o~tra. 
mo O'ot'erbJ. O SR. L. SILVERIO :-Eu J.~1 dIsse em apar· 

b )' ., ' teu qu(;, toda~ 8S emendds oirerecldas ao pro-
~ su. I . :hGYoro '-utaH o t8~egramma e jecto apresentado pelas commi86Õer3 reuni

mUlto recent,e. e a~. emendas fura0 aprusl:ln- I das, de copstituição e justiça e de e~tatistica, 
tadas ha I1lUltOí-l dldS. .. I fazem creacões de comurcaf:1 estabí::lecem 

, .0 SR. ,~!E.~l!:VJ~.ES;-:---:- Nu:), senhor; o tele- urna divi'lÜó judieiaria a csrne', sem estudo 
, .glliUlrna e ue~ uns la dlfl~. ," 'al{!uill nnrn exame. 

O SR. M. l~ unTADO :-....1u. agora, é que e:;- O SH. F. ALVES :-~[jo anoiado ; salvo se 
tO\) sabelluo delle.. ,o nobre fleput"do não fez estudo. 

o SR. B~NEYlDBS :-l\gora, é p05sivel Que, O SR. L. Sn.VERIO :-).l"')!1hum de nós tem 
nas altu~ regiõetl, ter.bão havido mudi1ka- feito l'!studos, om vista do mappa da provill~ 
çõP~. . 

O !oi 1.T . .- ,_ n • ,1 .. ,· '_ cia, soore 6, m.:lllOf diV,í~9.() jlldiciaria. de.lh . 
• n. •. VALLADAO. As númea_'l':ÕCs 'A,' .lU! As CommlE::oes rellnl;Ja~ de conRtltUl~ão 

2~3 de tllrelto, se pl~Ssul'[~m cstaB cornarr:<.~~, o justica G de e~ti\ti~~tica corDbiDflrão Ul;S-
1130 de t·er. boas" I nimerr;"en-te na creaCllO de tres comnrcas só-

O sn. AURANCUES :~)ião apoiado; HG Do .. lmsnte ••• .. 
meaçõ·.;s que se ha feito tüm sido muito jus·! O BiL VAU,_"'~D;:;'O :-Qnitl inde? 
tas. ; O SE. F'. AL'iES :~-;'~ão apoi.r,Go; houve am-

O SIl. VALL.\DÃO :-Muita gente que mo·· 'I' pat.e. . 
reça h!.~ de sei' bigodeada (1"/80). : O r.n. L. SU,VEn!O :-'-. ' ... depois foi que 

O sn. 131::NEVIDES :--0 nobre depnt:1do: ti'CS melllbro~ d,-,s comrni~q~Õ8:õ1 propuzerão a 
veio despertar-me ainc:a um arguf1wldo ereação de m~li~ dl1:s cOaJ,lrcas, 8 de S. Ro-, 
que eu trazia cá occnHo. O governo ha df,' I que e a de Mogy daq Cruzes. 
p:vccclcl' neste assumpto Como tem procc~ Aproveito a occ~Fião para de!1!arnr ao sr. 
d](10 em outros: ha do fazer a sua clientela l° secretario q\Hl eu n;w fuiá reunião como 
política â i'iua cortczia habitual com os in·· intruso. fui, a cOIlvite do nosso colleg'u o sr. 
tercsscs lá du quem tem-medo... ,H!l.Doel Affonso, á sua casü aSBistir· a uma 

- O SR. VALLADÃd :-09 parentes do minis- combinacüo particulnr, com o mesmo direito 
tro hão de ~er todos aqllinhoadn~ (ris(~das;,. com que··foi o nobre deputado. 

O SR. AnnANCHEs:-Não apoiado. O 1.m . .Ic'. ALVES :-Não apoinda ; não er9 
o SR. BENEVIDES :-... ha de fazer IJ sua membro dn com missão. n ou erA. 

barretl'lda, como co~tuma, aos, ~cus amigo!'! O SR. L-. SILViH.IO :-Era deputado tílo bom 
do. tempo. - . cO/no o Il/)bre àeputado : tinha o mesmo di-

Ora eu, que sou opposicionista, não que· reito e fui prestar esclarecimentos a reB
ro tambfHil concorrer para quP. o gOV(lTnO peitJ da comarca- da Limeira, a pedido do 
geral ~~c8ndíllise mais o paiz) como tem es- no~so collega,o sr. Manoel Afl'onso. 
ca.nd8i1~ad~, com, ~B nome~çõ~s que tem I O ~3n: F. ALVi.!:S:-Não era memhro da com· 
feito Bte hOJe o mInl.stro da J,ustH;a. mi:-lsilio. . 

O SI'. AnRANcnE~ :-Não apoiado. I () Sll. L, SlLYl.lRlO :-E o 'lue tinha issoY 



o SR. F. AI.VES : - O da millha comarca. O Il!!. DgNLVlDlo:S o-Por "ot."" c(Jn~jder~-
está. em correic[o. I cõe3, "ota contra todas u emenda0. e voto 

O su. AllRANCUES :-E assim mcsm) diz ! .tpeYlfl.s pel" crcBção das (~nm ;)rcniJ de Arêss 
que não 'Icha trabalho na con",,·ca. I e d. Limeira. 

O' SR. F. ALVES :-As correições não 1'.)1';;0 O SR. AIlIIA1< CrmS :-0 ministro da justiça 
·oxtinctas. tem sidn um excellente mini8tro. 

O SR. D8NEV!DI~S :-Eusei CllW lÜ' f,l'ilo; I O SR. BE1<EVIDES : __ Nilo .. poiado: tem sido 
mas faz-se por uma execfção de regra. um pes;;imo ministro •• 6 tem servido para 

lllas, no estado aetua da p~'ovineia, eu e.tr.gar, eomo,e.trailou, o partido CODserva
julgo inconVllniente a creação dcstas co- I dor d. prDvincia do S, Pa!1lo (lt/l;o apoiados). 
marcas; podem espemr para mclhores tem· , O SI\. V,U.LADÃO :-Muito bem. 
poso O anno passado cI'eám08 divel'sas co· ! () SR ..... UUA,CHES :- 'Hio apoia<.lo .. 
marcas; este anno cl'cêmos duas, isto é, I A d"CUSB&O fica adiada pela bor •. 
façamos esta subdivis"o. I O o R P , bt, " 

O SR T.' AI VES ,--'" , ,', m 11ellel' .' ,,, "R.. O .. m0 requer e o em nrgenela 
• .l' • .. ,~. I.::JCtI (L U " leIO paI (1. ar" n.' f -

a provincia tel' um .iniz de tlireito em cada P {'~~t;cn{J·n Intdlaçca~. ~o 
termo. v • u!\ a IS ussa. . 

O SR. DE~EVlDES :-E' sem ' (htv idl\; mas I () ,,", r.lI.iI. Silverio:-Sr. presidente. 
deve ser adindo; n"o podornos fazel' iss(l tenho de ofierecer umas, emendo" que Jul l10 
hoje sem compromettcr a politica do governo Je IItll,d8r1. nesta ocenslfio em que se trata 
geral, scm cOlltral'ial-o ; nilo podemos, as- do cresr comarcas. 
sim, sem mai~ nem menos, onerar os cofres O SIt. VA~~LADÃO :-.. ~rto quer o orçamentu. 
geraes, Se crC'lssemos em cu,l" termo uma O SR. L. :,JILVERI'J :-Q uoro: m". o811obres 
comarca; so tocl!,s as provincias procedes- d~ptl_tados votari\opeJa urgeocia; a culpa 
sem do mesmo modo e o "ovC!'no "'cral não ONO e rnlOb •. 
oPfuzesse uma barr~ira. · fi do or:1lio Ililcio- ' O BR, SCIPIÃO :-Eu votoi contrA. 
na, ai das finanças do Imperia ! O SR, L. SILVHUlO :-Eu já di.s. em apor· 

Nós, quo somos conservadores, em vista tes que todas aA emendas otTerecldas ao pro
das instituições aetu.os, n<h podemos rlei- jceto apresentndo pela~ commi,sõoR rSlloi
xar de respeital' a centralisac;;o p'Jli t.ica c d. ~. rle cOIIstituiçi\o 6 ju.tiç. e de cRtatioti03, 
administrativa vigente: el.l a8r;i1'0 :t rcformas fazem cre.çõe. rie comarca., eBt.btleccrn 
l)roftlnda~ na centt'aUsací'i,) polit.ica e adrni- uma divi~úo jlldiciaria. a esme, St!m estudo 
uistrativu.; lllas, emquanto, subsisti:' o nC)~- alg'tlm nem ex?rne. " 
so n~achini::nno actnal, llÚ~, tom') politie ,:j ~ O ~lL F. ALVE3 :-~iio apoiado; sft.lvQ . fie 
~l~ e~~ol:1. c~ns.el'~Tadora, ,TI.a? ~))dC},~1~R ~)r~~- () nobre dcplltatl.o nij,() f .... z estudo. 
ílndu d.1. chsclplm:l, que j ,)I S,P.lnple~ glolJa O " U. L. SILvlmlO :·-Nenhum d, DÓ' tern 
(O partld? cO_Dservndor. (Apozados. ) '. ~ roito 4;'stndfiR, om vi~t!t do JIIftppa da pl'o,~in~ 

O SR • . VAI.LAIÜO :-As llomeaçl.lCti .ia .I UI - I ei., solJr~ A melhor di\'i,iI~ jtt.jicinl·;a delh. 
Z~8 de dlrelto, se -pllssarem. <:sta s cOIQ8 re R.~ 7 1 A~ commissÕB3 nmnid-a~ de con!':tít1l1ção 
hHO de I:-~r bons: ,_ ' ~,_ , ~ . ~ . ,} , . .. ' o .juE1tl!ta B. de e~tnti~.t.ica. cnmbinnrão UDS

O SJ~. ,.\UHA.NC.TES: , Nao 3.f.\~)lEh.(). as ,no I nHneaH~ntc na crCJcao de tres com~rC:FH) EÓ-
meações que se h~ feIto t{1m SIdo muito JU:i · i mAII'" . ta ' .. ,..... .'. 
~ V . OSK,VALLAOií.0: ·- Q",dz"de? 

SR. ALLAI)~ü :-Multa .gente q·.le me - , O SR, F. ALVES :-Nào.poJi,.,~~; houve em-
reç~ ba de Bar bigodeadl1 ("2S0) . .1 pate. 

O 8R. BENEVIDES =:-0 noore doputad ú I O SR, L. SILVUlllO : '- . ,. depoi. foi que 
veio ,d~''p~'~ta~ .. m6 ~1:"Ja um . arganl.solo I tres membros 038 commissõe. propuzerlio a 
que e~, olaZla co. ocaul.o. () go'.erno h.l de ; creaç1ío <.Ie mai. dll'. com.rcas, a de S, Ro-
P~uccl.:er neste assumpto ~omo tem proce- ! nue e a de 1.fao·v das Cruzes. . 
rlldo em outros: ha de f.zer •• ua clientel. I ~ . o" ,_ 

p'Jlitica ti l'uacortezia habittlnl Cf)m os in~ I AP10V8ll:'} ». O (:eJ.~ lao:o:parfl. (~eclllr~ , r RO s r. 
teresses Já d~! qtlcrn tem medo... ! ~o ReCrl3t.!~r~o que e~} 11,,0 fUi a r~mnlà o como 

O 8R. VALT.AlJÃO:.--Os prtt'uIItes do min is - : Jntl'UR(~1 1!l,l,a cor~ vlto do DO~HO ~oJ~ega o sr. 
tro hão d. ~er todos aquinhoado. frisaria' I I ?hlloe, Anooso. a AUR c""a aS"lstlr:l . o'?" 

O .' '. , ', ' ' corob'lnocüo particular com o UlCEmo direIto 
Im. AnRANl:Jn:s :-Nf..o upoJadü. I .:<A., • ' 

O' Il . 1 'f ' com que fOi o nobre denutado). ·b SR. ,E!<EVlDRS :-,., la <.e azor ".8Ua ! O F A ,-Niio apoiado ' não era 
Ilrrctada como custuma ~ o s f'C US amll{Oó ' SR.. LVE~. , 

do tempo: . I \ ! membro ua commlf~Bão , e ou erll. 
Ora eu, que MU oppo,i<;inni,,"a. nito que· I O ;'R . L SrI.VERlO :-Era deputado tijo bo,:" 

To tambern COl1f!Ol'rer p~l:-;L que o governo i como o rlf,~~rB dtlputudc : tlnl~f1 o mesmo dJ
geral e':iCandlllis8 ID}lÍn 4) pJ1.iz, como tem es-I reito e fOl prestar escl,al'e~HnentoM ~ res
oand.lisado, com H8 nomeações que tem peito da comarca dI< Llm~lra, a pedIdo do 
feito até hoje o minietro ria juetiça. n08eo collega, o er. Man oel Al'fon.o, . 

() SR. ABRANCHES :-N!io Ilpoiado. i O SI:: F. ALn:S : -Não era membro da com· 
I) "R. V.U.LADXo :-E porque tem sido I mi •• lI.o, 

muito pelo 2° di.tri \~to; fallctPos claro. i Q SR. L. SILVEKIO :-I~ o (jue tinha isso 1 
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Diz.iaeu que as com,:,iB8ÕC8 combinariio I plíe-~e o devr;" do justificar aqüelln, c"ja 
unanImemente DS!. creacno de t.nls c.o!)]~rea~, auWrul. eu hei tomado . • 
Arêas, Limeira c ArnpltlO, n q1.le, qunnto ,u Tenho a obrignçüo de diz'Jr lilg1lrr_aR P!\-
creação das outras duas, MOf!J~ das Cruzei" lavras, afim de que fique conhecido que 
e S. Roque, é que houve divergenci~!, ópi- não co~tumo tornar responsnhiUdllfie r-enflo 
nando em favor denas trcs membros da com- daquillo que é justo e que e~tá D!H' raids 
missÍio. <10 dever e ,h ju~tJca. 

Em rehção a estas fui qne houve nmpate; :::;e!lhor presidente, fui prornotol' pnhlic0 
mas cm relacB.o ás outras houve unanimi- da comarca de Sautos. por tempo di3 5 
dade. .. -a.nnos; pertencia S. Sclbastião a esta comer

O ::!.obrc depulado. poiR. n"o foi exacto co: tinha eu a obrigação de ir r.lgum" 
quando diB~e qúe a maioria foi vencida voze13 a e~ta localidade, e pilrB realizar as 
pola rninoriH. . II viagons, embarcava em qualquel' dos V8pO~ 

O SR. 1~1. ALVES :~-Quanto á comarca de t Te8, que navegão entre Santos e Rio de Ja-
S. 11.oque, f()Í. !loiro; V'iagHm ::.empre incerta, indo mui-

O SIt, L. SILVElUO :-Quanto tis comarcas, taR veze~ ao Rio de .falJeiro e oahi tornar 
de Arêa?, Limeira i~ ArnptU'o, a comrnif'são a Santos, Re[H poder tocar em S. SeoastHio 
procedeu com c:lUito criterio j Lnas qnanto á~ por não o permit,tir o tempo; tendo entflo 
outras, 8 asscITibl6a foi votando a CErDO, sem do omprehendern penas? viagem "pela 
o menor estudo, sem o menor c::r,1l rn c, de I costa, que é feita cm canôas; viugém cheia 
sorte qUf', fi p~.ri3l!rt;'m todas e~~ta~ emendas, I d·3 perigoR, rodeada dB 111commodos e que 
"Vamos deixar dl"z cornal'eas, C~llia uma cnrn só tem animo de.a fazer o individuo arl'l:!.~
um só termo. 1:0 PUSDÜ que outra~, muito t.ado pelo dever. 
impol'tante~, CDm·") ItapL~tlnjnga. Arnra.qufl.- Hoje S. Sebastião pc;-tencea comarca 
1',a. Fnlllc:l, Constituiçf!.,O, Campina~, etc".1 do Ubatubu, sente os rneSt~oR inconvcni

'1lCão com tres tr.rrnof':. N2Rte ~a.so~ para ser-I en~e~, luta eoro RS n:w~ma8 ddfic: ldade.~ por 
mos JUSt08, deveriamc9 erear uma comarca. falta de eommunicr.ção coro a séde da co
em cada terrno. murca. :Não ha uma et:tr)1da que vá. de um, 

.Eis a rRzr,Q por·que en disaB que B!-'.tamos municipio a outro, não ha um vnp'Jr \}tle 

proc::dendo a esmo, Hotn e~tudo algum; e navegue de um porto noutro. 
eis o moUvo [!Dr qu~~ vniYc1l'erecerá eonside~ i AR communicaçÕ3s sAo feitas por meio da 
raçfio (!a casa uma. (~menda que p·1r certo I conôas atravessilJldo um I'spnço de m~:::! de 
Gerá. rejeit.nda., comqunnto, n~ minha opi- ! IG legua.!~ em urna D'"'lIia ri(! mllr lSempre 
nUw, satbfilça lnelhor 03 interesses da pro- ! agitado, ~!3m um pontu de o.lJi'igo de porto 
vincia. .,. i 11. porto; d'.) maneira qun I) jiliZ de direito, 

São apoind.3.8e entrão cpnjuntarncnte em I que pelo nl('J}OS tem de f"n.ZC1· i) se~3ÕI.~S nn~ 
di~cUSEâo as se.guintes . I nuaes de jury, tem da ir da fede dacomaI"C!l· 

i 30 Rio de Janeiro ton"lar. um vapor da 
. EMBNDAS I carreira (!c S .. \llto~, ainda n·: .. duvida se1 to-

f<Supprimüo-so toda~ as emendll~, menos eará em S. Sebastião, p0:'que~ como já díS!-lC, 
a do sr. Cintra. fobre Belém do De.calvado. depende do tempo. 
Supprime-se tambem o parecer em sep!lra~ Ora, crel\f uma. COUHH·cn.·nestfl. locn.1idadü 
do, (1,.U'i cOrDmisdje~, que truta das comr!rC3.R será ou não ju~t~\ e pnlpitanto medida? 
(h~ S. n'>qne e l\!og-)' das Cruze3.-Al1.:es Senhor pnmidcntc, S. 8ehastiHo contêm 
Cf'·Z!Z,) uma populaça'J Eupcrior a 35 mil hRbitan-

({Se pQ.~Rar a emenda do sr. VallaJão, teso 
sobre Jllndif1hy. acre:~ce·ntc-~:e esta sub- I E' um lugar em que se agi tão frequtm
emenda-Fica cre$).ül'!. 11 comarca do Am- tes questões: eu o dig.l, firmado 11A expe .. 
par·:), gun cornprehendBr:'t o blrmo dB~te rianels do tempo de -promotor publico, e 
nome H O~ rnunicipios·de Serrn-){pgra e Soc- isto Rlnda me é confirmado pelo dT. juiz 
corro.-A,:lv&s' Cr'ttz.ú de direito da ccrn:uca, meu particuhr ami-

O SR. LUIZ ERNESTO :-Sonhor presidente, go. 
julguei-me oiRpet18ado de tomar parte Vê, portanto, v. oxc., vêm tnmbem 08 
nesta dhwussão e da dar a ra.zão por que meus nohres col1cgus qae se ha razão de sel' 
havia tomach a autoria de uma dfl8 emen·· I é a da minha (~rnendn; se lIa necessidade de 
das no projecto quo RC dil~etlte~ aquP}!o que i ~e crear mfli!::; um.ti COirlfHCH, óc-;ta. 
trata da ercfllJão dfl comarca de S. Se- i E' est~, sim, ~cnhol' presH:ente, prnque o 
bastião, porque o nobre deputado. qr;e pri-· povo si:;nt~ \lexnmeH (} lnt.a rom dlfticuldndeH 
meiro S8 Jerr.nt-ou para. irnpu~rnal-a~, ü fez e dispGlhiiotl ~j,~ra &e communicar com a 
trio fortemente a todas aa em(~u_da8, rhd- Réde (1:1 e(lnd'] UI. vi::-tn 1Jfí,.) ha"t'er urna rs· 
xando porém do se referir·á minh,3, e istn, i tl'ada pOI' onc!u "I': rw:;.:~a tnttlsitar, qll~r de 
sem dUVida, porque rtcouheceu ti. Iln(,:~8Ri-: S. SJbIl.8l!i"h ;). Ub::tn1J;l, q:~::r do S. St~b&p.· 
dade dl\ emt'nda por mim ~lprflSCllt.:~dn: I tiHo a S;;nt(~p. 
maH o. emeIld,\ ~uppfes!-l.iva, que vem de ser i· O SR. ZEFEHINO: .. _. E' d·.' muita justiça 
atirada á di.;;cul;::;!io P(:Jo mou amigo o nc-: a cl'cilcão d!>sa. Cümrf(;') .. 
bre deputado I'esidente em Campinas, im-I O SI<. SeIPI);'):- Apoiado. 
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o SI:. LUIZ EU~:'~STO:- E i t-:l R. rnzi'w po:' 1 Cllf50S em que cl'ào as taxas itinel'arias-ant.o- , 
que tom,H! fi autorill ._.:la • p.lllell.I~): que I'rê,) j J'~sad :l:;, J:a. t'ór!,na d:\ ~.c:riFiI?gã.o v ig~nte ant~
umA. C,HIl:lrca c' m i".", S" bq"'!\u l,. ('ompoFlf,:, l'lor i.t 1m n. '73 d e 18â;:c.a, devera. o presl
(10 t.H r:no l ! r.~t.(l; n 'lrnc, d·) O/l VIiI!.-n:~1l11 e do dente da provincia, na fÚl'ma do art. lO, 1'11-
Ulllni~i? j o <le C"8guntntllba, t~rnl' o regulamento n, 1 de 10 de ,Julho de 

NãJ) o tiz p:)l' VBidf'.d~~ c l11uirn ID'lnos 1872,oflllnlficnrevogndoclesdejánospoutos 
pelo dCbl'j~1 inglorio dn outer dtt casa;) adop contrarias ao al't·. lo uest:\ lei; il', se não fOl' 
çii:J de uma i·:éa q ai~ n~o f08~e necc!<s3I'i ~ e posslvel estabelecer cstAções pl'ovinciacs par,t · 
se fi7. ~~ f.~e p re{dS3, cobrança do impost.o refel'idC',fica o goyerno 

li' vi!"ta do que ter:h 'l r-X;) ~ IHfido, voto autorisado a contratar COIU a~ c.ompallhías 
~O~J trf\ :\ . cII J c~!.h Bllppr~:;I :3 iv<! n Hcho q ue das vias ferrcas a arrecadação do imposto, 
d evemos ndoptar ~qll(" I,s emen~.?, que não podendo, porém, prescindir das garan
têm TO?MIJ d!~ !'ler! e rnj llit!l l' aqtif"dla!ol tins tlscacs dadas pela lei cont.ra os que al'
ql1e não lém jllstificRÇÕ" rl.".ivr]. EX!,l1z ' l'ecadão rendas p"blicas, nem fel'i!' os direi
CGm vfH'1.11i.dtl as r:-:ZÔ t\~ qtlF3 actuarão em tos das compa.nhias; 4"', no caso de suppl'es
meu espirito e me leva.rilo á a.pre::.enbçKo são das bal'rcil'fl f:; antigas, n. fazer-s e o acôrdo. 
na emenda c-r,,:anJa H. con:l"\fCa de S, S~· COm as companhin!=:: da:;; viaR-fcrrcng, os ad
btl fol tião . mi n istra dOies das banci rUR tcrii.o pl'cfcl'en cia 

So' olla" n:;o forão oastante. R de"",."r na 'l0.meacão para ontI·os empregos anolo~os; 
O~ votOM dos lIleu!'! cOl!(·g·IlS em s~u f~1V()r. 5a, opl'esidente ela provincia, além da obnga- _ 
restJ:-m o a coh ~,, ~. : .... \0 dH t eJ -~~ [trl'f'S i~ n ,. cã.o imposta pa.ra. alterar o regulamento do 
t'ldo sem outra pretensão Ulle nflO a de ímpo~to de tl'anRito, ficaantol'isado a rcver a 
justiça. - t:tbclla das taxas pal'a rcrluzil:--as e climinat' 

O SR, U, CIK1'I'" l'cquer o CllCCC"'l'.Ulento c]ij deU:!3 os gcneros rle impol'bção cstran-
c1iscussrio, e bem nss.im (jue a. sessfio seja gei I'a. \ 
prol'ogada até ús 4 horaK da t:-u·dc. ' 4,a - Snbslitua-sc o art, 14 pelo Roguintc : 

E' app"l'ovn.un. n }11 pade do l'cquerimento, O governo consoliqal'á toda a dividn finc-
o rejeitada a :I,' tuantc da pl'Ovincia, emittindo apolicas da 

Procedendo·sc :, votaçiío do p,'ojecto, "e~te flivida pu bliel\ a j u r~s de 6 %, pagos s"emes-
approvadn, Com o "Dto em ~cparado, tl'almcnb~ , c fará a emissã.o l'eferida tombCll1 

::;CgUilldo-r-.c a \"otn~~f)o da .'"; cmendns, f.;,lo para pagar -os juros garantidos ;í.~ linhas 
apprOVl1da s :LS dos SI 'S , Luiz Ernesto. Corrêa fel'rea>l decretadas, applicando para csse fim 
(pl'ojecto n, 110), Feneil''' Alves, U. 'Cintrn, fi (j' parte do pl'ocluc t.o dos impostos de 
Valladno, e sub-emcllcJ;1. do Si'. L. Hilvcl'io. E' sabida dOH g'enero~ ua. pl'ovincia, a Ga parte 
rr-jcitad il, a emenda sllpprc'ssiva do S\', L. do imposto de tl'a,nsito das cRtl'adas conVCr
Si!VCrl0; fi do Si'. F!'eil'c, e prejudicada u 101 g'cnt.cs :í~ linllfl ::l rerreas, (~ todo o impo'st.o 
do so, v 'l llud:1o. lançado c,ob,'c os preoios urbano"; devendu 

ri. requerimento do s ,', Celiuonio fi dis - entender-se Ij ue, se hOllyer soh,'u desses im
pensado Q. intcl'st.icio el n favor dfl~3 Cl~}p.!H!a s post.os. rcrl"!,"tcl'ÚÕ U:\.l':\ OB outro~ RCl'vi<'.o~ 
tlprcscntndas c npPl'ovadas .hoj e , publicQ~. I . .~ 

5.'-Todas as so1> I'as das verbas do orca-
2' P"Rl'E'JB OnnE~1 DO DI.\. mento, depoi" de p"g'O" os juros da divida, 

f)ltC.L\lE~Ú) Plw\'r~ ci \1. e feita a parte raRpectivfl. para sua amorti-
. . . . sação, ,erilá IIpplicac1as ús obras publicas mais 

Continúa a2' di3cnssão do 1.ll'oJ·ecto n, 100, t t . . urgen cs e u -ClS , 
l.j:l(~ ~)'Çil, a rcced;a., ~~ . Hxa. a despcza da pro- U,i1_ Fica cren.do o impoRto da decima ur-
vmCJa para o cxerclClO de 187:~ I( HlTl. bana, lançando-se annualme!,\lc lO % sobre () 

(Acha-se presente n s,', ill s pectol' do the- rendimento liquido de prcdios alugados ou 
80111'0.) occupados pelos don os ; abate ndo-se 10 % para 

. São apoiadas e entrilO conjunctamente em faliJas c concel'tos dos predios, sendo auto-
dIscussão aR seguintes' , risada o goyerno a fa'l.el' o respectivo regula-

E:-'mz..:JJ.\S men to, . . 
] ,\, 1 7," _ Supprima.sc 110 ~ :,0 do art" 2° do 

. ,'-Supprirnão-so os a:'ts, ]0, \;', :1°, 40, projecto do orç"mcnto averbade]:200~,para 
lu c II das disposir,i;c" pel'manentcs , pagamento de nm omcial addido ao t hesouro 

2,3 - Fic;t revog.:l d0 o ar!:. 1~1 da lei 7:1 provincial. 
<in I g7:~ , assÍm com:) o ·ar t, H" tia. rne}-·mu. 1" ,'. ' b I n ,"lI0jOO ., 8. ' - Supprimn-se n. Yei' -a, , c GGfi do 
, ;J:' -~ O art, í u e seus para1{l"arho~ do pro- congl'uas a 112 igrej~\s Vtlgfl!S; e a verba de 
JCct.o, do erçamento serüo substi~llidos peb,lR 1:4001~ de ordinal'ia n t'ahtica rt 2;) igrejas 
~)Cglll:'ltCR dlSposi~:l.Jes: 1<: , (J lmposto (I e vagas. 
t~anslto, antes do emba!'q ue ~los Gen i;!'o,:; !U1S, 9.a _ S\lbstitua- ~c o urt. 'l;) pelo seguinte; 
(;~tra~Jas ~: fcrr?,..? (:s~flbelecll"lr~ VeII1 ::,l't, :.jo I O governo podel'ú de~pendcl' até a quantia. 
(:',~ 1~, 1 n .. ,;3 de lhl~, e a t. n:.;~~ .ll,j.l!.el'al'la q lle I de :'30:000$ com a.s (1)l"a::3 de soO'uranca e Te -
LI,l , ,:'<)'" TII'S l)Q'· "n,"" "" (I "" "", 't·"" ,,",.... - . ! t I M "d' d _ , .1 c) ' " " .. . f< ,) f ; " ~ . , ,,: ... e~.) - : paros Ul'f.2'en .CR (PW rec a rrlltl'crn ns ca cas a 
1.: 'W.':: , convergcnh:~. pa.,ra as r:fitl'ada.~, d e: l' pl'ovillcla

J

; c até n, quantia, dr. aO:J:OOOS com 
fC'Te, de sorte 'luC SI) pode ser cob:'udo IlQ$ as estmdas c pontes provinciaes, sendo 100 
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contos de réis em cnda di" tl'icto cleitoml da' A. 6 Si lvo, Bem'vid c •. · L: Alve., Abr.n.
provincia. I choB, Leonel. Aroujo,P. I>.~ydll), n, Pene,· 

10.'-Dous tercos dos,yencilllentos dos , ro, 1L PJoobo, Zat"nn J , :lI. Affonso. A. 
empregados do thêsouro p,'ovinci"l t'o.",na,'áO I U,b eil'? Fi I ho e P. Vicen t.a,; f .. l t" ndo bem 
os ordenados, e um terço scrá conSl<lcl'ado I part, o'psçilo 0, ma" senhores. 
gratificacllo fi cando ass im alterado o rcgu- I Abre·so li .~.são. 
lamento 'qu~ r eformou o thesouro. i W lida 6 npprovada li aeta da "ntace-

11:' puas te"9as pa,'tes ~os vencimentos do 'I den te. 
administrador do hOSplClO de alienados, do! O su. I· SECllETARIO lê o seguin te 
escrivão e medico serão considel:ados _com o i EXPEDIENTE 
ordenado, e um tet't~O eomo 'O'ratlficaçao. A : OFI"ICIO 
mesma disposição se rá applic:;vel ao prO- I n~ .p,e reta rio do governo, remettendo 
fessor, medic?, capellão, sacl'Istão, caree- o orçamento da camara municipal de Mon
reiro, enfermell'o!';, g'uarda~, m~stI'eR de of- te .. Mór.-A'.commissão de camaras. ' 
fiei nas c ajudantes do enformeuo, da casa I . nEQUEnlMENTOS 
penitenciaria da provincia, assim como aos Um de Jooo 11irmino Furtado de Mendon-
engenheiros fiRracs ~ns es tl'ada,' de ferl'o, ça, "prc.c~tando a deBlstencia da compa
e aos ~mpregados na secretaria da IllS- nhill P.uli'ta em relação á 8U/\ proposta 
trueçãõ publica e da l'epal'tição de ob!'as p\1- para a co uHrucção de uma estrada de ferro· 
blicas. I carril db. eBt.~r.o dos Vallinhos á fazcnd" 

12,' -lIica :iittol'isfldo o ]l"csidentc da 1'1'0- I do AtibaiA, ,io finado harilO da Limoira .-'-A· 
vincia a mandal' pagar fi. Weuceslúo Barbosa cornmi5são 00 nOD8tituigiío c jU14tiçl\. 
da Cost.a. Guimarães e a João Augus to Oon- Outro do l0 omeial da R6cretaria do gover
çalves de lIreitM, as despezas feitas com o I DO, Candido AU,;UBto Itadrigue. liA V".COD
pessoal e matlmal ernf!regados J!)t estrad"de I cellos, pedindo epooaotadorja.,-A' eOlllmis
Jacareh.y a CnmandocalU, segundo "Lle~on s- 8UO ce consti tuicilO e justiQ". 
tracão da despen ex istente n>1 secretarIU do PRomeTO N .123 
gov'crno, thesouro ]li'ovinrial e repal'tição de «A n~.emblé. lc"islativa de S. Paulo de-
obras public,,~. . , , " . ereta : " 

l:~.a - Fica o prcsHlcnte da pr'o:'lllCla a:~.. Al't. 1. o Fica rcvo~lldo o art. 2Q dn lei 28 
torisado a manda,' pagar n F..anclsco de SI- do 2, de ~!arco do 18'71, sendo >llbatituidlJ 
queira Quei roz e Ch ristiano EndcI'son a I m P(ll'- pe I o se."u i n tií : . . 
tancia de serviços fei. ~o$ I~a cstl'~da.~l:_I'(jcla- i O ' :;ov~J.rllo garantirá 110 " conce8sjO?arjo~. 
gem do Amparo a Campmas, Hc\ forma. ,do I 011 li companhia que orgRUlsarem, o Juro de 
contrato celeb~'ado'por e!lcs com João Pomo i 7 '/. annunl sob~e o capital da lO.ü;'5:0005, 
deGodoy Moren'a, I!,spectol', d~l dita cRtmel".; ! qlle for di'dcti vamentll Ilasto. 
c segundo o relntol'lO" medlgues "oh,'c taes ! Art. 2." Fica "em eff~ito o contrato cele
serviços, dOi; c!lg,or:hf! ll'OS yue, P,Ol' o.nlmn elo ; brado /com Angelo 'rbom"z do AmaraJ, dr. 
governo , examlOaraO taes obra,~ . -s, Paul?, i Joaquim Floriauo de Godoy e Jo~o da Cos-
23 de Março u.~ 18,;}. - DI', .[OS(: jJ:Jtt7't.a,CO??i:a I tl\ nom(! ~ Leít~o, nos pontos em qnA exor. 
de Si c lJe'dev.de.~ . " : bitton da lei :!8 'Ie 24 de Ma; 'lo de :871, vio-

A discllssão Hca,adiada pclahol'a. : londo e.peci"lmonto O" ort •. 3' 04· d. dita 
(Retll'a-se O ~ l'. 105pe<:tOI' do thesoul'o, ) . i lei a .erámodiíicado de acórdocom o art.l. 
O Slt, PRESIDEl;TE marca ~' ordem do dHl ! da' prese nte le i, . ' , 

segUInte, c levan ta :i sess~o as 3 ~ horas da ! Art, 3 .• O or .. , idenle da prOVIDCla, em 
tarde. ! cxecucão destã lei, reverá o dito contrato 

f ,para flarmonisal ·o úom as presentes dispo· 
:l-:a Sessão ')I·d~nal·;~ 8iç(je~. 

AOS 2 DE ABRIL DE 1873 Art, 4,· Ficão revogadas .s disposições 
'd ' d ' , ' ~. ,- contnll'ias. 

Presz enCla o sr. vl!Jano • Clpl~O S· P I) ')8 da 1110,,'0 de 1873,- Dr. J osé 
SUMMARIO. - · l\xPEnmr;1'IL - Pro)ecto. , " , , nu,.,~ ' • . ' li 

-l'PARTF 19. OPD1>:'1 DO DIA.-,J!, C.deSaelJe'teoulcs,)) , • . 
• " '~. I' 'I ! E' juigado ObJ6Ct,) dt> dellbençao '0 vai a 

Orçamento rnunlc,p~J.-l<orç. 1'0 'c,~ 'd- ! iDlj)rimi r p"l'a entraI' nu ordem doa traba-
Com8rc3:a,-C0n:tmlB8~o: -- Nfl.vega~ao _ e in ( . , 
rio".-Vill~ do P,troclDl'):- CIlO"!,saç:Wj U •. I' PIRTEDA ORDEM DO DIA 
de liguo na capItal, _ lJ't8CU'tSOS (WS 8'1'8. : J 

Aóran.c/i,cseP.l!.''1ydio , _~a PARTR D .\, : ()n <; :\MKNTO . :\If.!~ICIPAL . 
. ORDEM DO DIA , -O;~"me"to prov in- : E' approl'a do em I'd .. cussão o proJeeto 
<'ia!. -DisCltl'.W dos Si'S . Bicudo e lf, Ci1'- 1 D, 118, quo orça" rece,!'a e de'pe,za da. CR

tra. I ffi:l'P.9 mUniClp:i6S para o Cx.erClCIO de ]813 
A'. II horas ,b manhã feita a chamndn, ! a 18~4. 

ochão-oe presentes "" "'S: Scipjáo, Vlllladf:o, ' E' diepon".rlo do iotcrstitio a requerimell' 
Bicudo, Demctrio, L, S ;lverio, Corrêa. Lei- to do sr . IJlbóa Cintra. 
ttio. R. Alv8F,1j . Cint.\'a , M. F urtado, Ce · FORÇA. POLICIAL 
lidoaio, P. M"ch~dQ, F. Alve~, L. Erne"to " E' :?pp:'ov.do em l' di8cus_fio o pl'ojcctQ 
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n. 101. que fixa a força policial para o ao no presidente. palu que vejo. deixou BS suas 
de 1.873 a 1874. noto. de modo que v. exc. oecessariamente 

A requerimento elo "r. UlhôaCiotrn é dis- devi. engaoar-se. 
pensado do interstlcio. I Ma~, o jornal da c,,"a, fazendo o tr80" 

. COMARCAS .umpto dos oossos trahHlhos de hontem, 
São approvadas as emendas "ff~recidtls como v. exc. havia de ver, declarou que a 

. em 3' discussão ao projecto n. 'ii, creando discussão ficava adiada pcla hora, ficando 
algoumus cowarC8R no. provin~ill. eu com a palavra. 

O SR. ABRANCHES requer, e a C,..3 resolve Ora, esta alteração !lhO roi , indiffereote 
quo oa red.8cção cnda com"rcn constitua um pora mim, porque, tendo do responder áquel· 
projacto .epurado, pl\ro assim subirem li lo illustre deputado que em primeiro lugar 
.ancção. impllgnol! o projeoto. trazia eu os meus Iit-

COM\USSÃO gum,entol! c as minhas ictéas concatenadas 
E' npprovada em l' discussão o projecto para este fim; entretanto qile pelo discurso 

n.122, determinando que seja nomendllorna ultimalllento proferido pelo orador .que 
commissiío parto apresentar ao 'presidente acabol! de f,lIar, e hO qual devia eu prostar 
da provincia os .utographoB dI' leis que te- tod. a uttençAo, essa. minha. idéns e ar-
ohão de subir ti sanoçiío. gumcnto. dp. alguma rÓl'ma 8e deslocárilo. 

NAVI::GAÇ,,\O DE RIOS I V~. p0rtnnto. v . exc. que, ainda . mesmo 
E' npprovado em '2' ai.cuss:;o o projecto quando nllo fosse de prop'JSito, eu não podia 

n. 57, que autorisa o governo a conceder deixar de reclaronr. ' , 
pri.ilegio pnra a navogaglio a vapor dos Sr. prcsidc ~te, ~.nho sérias rlifficcldades 
rios Tieté c Pirecicabn. . entrando nORle cteblte, não .ó por ter de 

VILI .. \ DO PATROCI~tO responder" \1111 dos mai. ""tori.ados e il-
E' npprovada Il emend/\ olr.recid" em ;)' j luRtradoR membros desta essembléa ... 

diBCUS~àO no orojccto n., 204 de 1870, e qlte I O sn. BENBVIDgS :-Não apoia ,lo . 
.. leva a. categoria de VIII., a rregue~l" de () 811. CINTRA :-... (~om() ainda porqu", 
No,"" Sevhora do t>.troclnlO do tllUnlo.lplO não sou 611 O relator d. comml8silo n quem 
de Santa Is.b~1. devia competir esta t.ribuna de honro. Nis-

CANALIShQXO DE AG UA NA CAPrT.\L r to, porém, Dão vai 'censura alguma a eSRR 
Entra em l' discussão o projecto n, 111, mou digno colleg;l ; porquanto, ,e elle nllo 

que autoris. r. CRmara municipal da capital i veio defender o project?: .. 
n contrntareste ~ervlço com o major Bene- I .O su, BENEVIDES :--I!. porque tem plena 
dicto Antonio da Silva c Jo,é Antonio Coe· i confiança cm v.' exc. . 
lho. I .O SI>. CINTHA :- ... foi porque no dia em 

(Os.s< •. Abranches e Paulo Egydio pro- que o h onrado deputado impugnou-o •• quel. 
nU',cI~rão dl"curooo, que não recebemos.) [Ie meu collega teve nece.sidade de retirar-

A. dl,cussão Jica IIdl"da pela bora. i se. e não pôde, portanto, tom.n· fia oatos 
2' PARTE DA ORDEM DO DiA i precjsas ,pari rosponder. . , . 

j ~ Ve, pOIS, v. exc. que, como dlsse ao prlO-
Onç'-lIl1lN'l'O PRO\'INCt.lJ. cipio. luto com diffieuldndes, e dilficuldade. 

ContinuI" 2' discusõlio do projeeto n, 100. sérias, tanto maís quando t.onho de respon
quo orça a roceita ~ fi:"" "despeza da pro. der no iHustre J cputRdo. e~. que . não tenho 
vlnci. pare o exerciCio de 1873 Íl ISTL as habilitações precISas (,uw apo.ados) como 

(Ach.·so preseote o ,r. dr. inspector do as tem aquclle mea honradocollega relator 
th \·~ouro. ) I da comtnl~sflO de flizenda. 

(.O sr.Bicudo pronuneiou um discurso, que ! O SI<. BENEVIDES :-0 nobre deputado tem 
n ... recebemos, ) toda a cop~Cldadl) para o f .. zer (apo,ados). 

,Silo opoiadas, c sntrão conjunctamente em Começnre!,' ",~. preSIdente, fazendo algu· 
d!~CtlSBão. as 8e~uiotf':s I mas cOlIslderaçoes garaas sobre o dISCUrso 

1! ;.lENDAS NS... ' do nobre deputauo, e depois re'ponderei ao 
., SI'. Ulhôa Cintra :-Sr. presidente, exame analytico Il que procedeu o meu hon" 

apezar da alta consideroç1io o rc.peito que rado colleg ... sobre o orçamento. 
voto fi v. exc., sotes de entrnr em matorie, S. exc. começou o "CU dí.cllr.o, razendo 
p,u, t'lfi nome da. cotnmisBão de fazenda, e desde l~g() um reparo, 6 foi o ~eguinte : quo. 
'por sua dignidade, não posso deixar de pro· o otçament,o não apresentava a 80mma 
testar contra a preteriçAo que soffri, não f_I· geral dRs de"pezas, apresentando 'ómente 
lando, como me competia, em primeiro fi ri. receita. 
lugar, afim do fe.ponder 80 illustrc depu. Re' poodo ao nobre Mputndo que esta é fi 

tado pelo l° dia!rictu que impugnou o pre-I praxe segoida ha muitos onnos, em todoH 
sente projecto de orçamAnto. os orçamentos apre, ent"do,i pela commis6!io 

O SR. PRllSIDENTE :-Mas o nobl'e deputn- de fa zeo r! a. 
do n»o Bstova ínscriptô em primeiro lugar. Em t.odos O~ nossos orçl\meutos vem a 

O SR. CIN'J'RA :-Nilo culpo n v. exc .• visto 80mma dos divcreos capitulas, porém ni!o 
como n50 fOra quem ' preMi'lir. !Jantem :3 apporeco a ~(lmmn geral. 
nossos trabalhos; sendo que o DOroso digno O nobr e depu tado, compul,ando o pl'ojcc. 
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to de ore,menta, DotOll que a receita Grçada: trr.to .com o bonco do Brasil. (\U,', sc lô,' 
era do 2:063:0008; e que 8S dC"peZlS ch:,ga-! realizado, é SBm dllvid" "lili" V:Hlt'joSO (lo 
vão a 1\69t:OOOIi. havendo, portanto, lllll I quo a cUiissflo de {lpolice~. 
saldo, fõ!8ldo que o nob,re dt!putado qualifiecu: Eis porql1e r!ií.o f'Ó dú;nos flutnrisação 80 
do ticticio, porquanto no orçamento 11ão pe I gnvern(l p:irll., cmis::1iio de r~po!irc"', como') 
(~onsi'lel'on os juros que a provinci:-l te,n de I p:-tra outra qunjq!ll~r operação d~~ C'r(\dito. E' 
p~gar, como SE'jão '\ eUlprn~I~S dn linha!':- f!'r-! ~em düvida, (~~ta llutoriRHç:io mr-l.iR V:.lnta:
renR e nos credores da provincia. : j').:':) do que alfllelh dada pelo nouro depll-

A' prím~ira ví,:ta esta censura pBrc.-:,e pro- I tOldo em SWl emelldn, limünndo a operaçall 
cedente; m:1S G.e~ue flue ~c note que a COIT1-, de ~redito á ernis:'o\0to de r.polices. 
misl';no não podi,l SI) occupar de~tn':l \"erba~~,! Esta emendo' do nobre dpputado nãa pólio 
vê se que ella não tem rnzão de Eler. i ser nceita em primeiro logft!', porqne nâo 

Na orgnnisaçü'J d'),Orç'lrll:lItQ nó_~ só n.os i Ofí.'t}fCr,tl a~ vant;}gen:~ q~le cffel'eee o u.rtigo 
occupámos on:1 dH~pr,za5! fixaR e da recClt:'l1 do orç:L!rJi~nto a. quo cdn o td!wcn~e. 
propriamente. e não do~ jlJroR que n p:;-ov!n i O SB. BE:\EYIDES : -l~:;;:)o é quo cu con
ein tom dC/p:lgllf. porqnll, eorno o nobre de-! tORto, 
putado sabe, IBto é de::jrez~l cxtraordinilrin I O SR. TJ, Cr.:\TRA :-Scm dllvidrr, c a prcvn. 
e vurinve:. . é o eontrato com o brtnco (lo B!'nsil que d.á o 

Quando o orgamenb foJi nprns\'ntlu.\o dinheiro fi, long'o~ prazos c a (j %' . 
para ~er copiado, ninda <l p.rovincia devia I O SR.. BEXEVIDER :-Basta ROl" divida. fluc-
680:000$. entret"ntn que hoje ella não deve i tuantc ll'\ra ser mais onerosa. 
senão 600:0008 : ""sim irá contllluaruonte '0 I O SR, U. CIn'uA :-M~s as apoliceS depen
alterando o estado de cousnR. dem ela agiotagem, e por isso flcão em mais 

Quando formu,himo:-.l o orçamenb. ~f:tbill- d.e 7 %' 
mos Apenf~S que 9 provillcia pHgilva 52:G40S O SIto BE?\EVTDES :-);:ão contesto que () 
de juros; mas bClje edou informado C1IH1. emprcstimo do banco do Bl'asH ~eja. vantll
pagamos meno~. porque, C(fruO disse, a divi- .lOBO; maR o que digo ti que baRta. ser de 
da provincial VRi dinllnuinno, natl1t'nza. flnctnantc pa.I'a ~er peiot' do que a 

Assim a commis:;;'io entendeu quo d\~Vi:1 divida fha. 
antorisar ogevern.o n pagar 03 Juros em di!?- O SR, 11. ['rxTRA :-Se a divida <1apl'ovin
posíçõns pCl'rnanentcFl, nâ) pJdenrlo preci- cia fosse enorme, fosse exagel'ada, que se tor-
sar o qnant'wm. llf\SSe neccssario o fixai-a, l)cm; mas, pOl' \ 

O Silo BENEVIDEs:......;.Além dA. autorisação emquanto, não ha. necessidade disto. Se a 
geral, é preciso um~ autorisaçã') de crodif. J nossa divida fosse como a do lbo de .Janeiro, 
eepeci 1\1. dq G,OOO:OOO$, cntiio sim; ma" clla é apenos 

O SR, CINTr.A :-EIi cheg·;) lá. G.e (jOO:OOO$; cumpre que seja paga pelo modo 
A cílmmissão, poi", r,ó podia oJ'g~r fi des- mais vantnjo'3o, pela opcl'aç.fí.o de cl'edito me

peza fiXtl e l\ receita. ordinA.ria, () que fez. nos OlICI'OSa., 
s:eudo aqlíplla OI'Ç]d3 em 2,06:3:0005 e esta Entendo, pois, que llao 11ft. inconveniente 
em 1.6'i.H:OOOf).lnv\'nd,) ronsegl1intemerlte algum em pcrmanr,r.cl' o nrtigo do orçamen
um 8aldo real e não ficticío, corno dh~~H31 o I to, Rohl'C ° qual vc~sn.:t emenda do nobre 
nobre depubclo, o qtntl a eornrllis~ftr) enten- I deputado, qne deixa ao al'bi~rio do governo 
deu que dc,ia eer applicado no~ rep:Ho~l do I a cRcolhn. do meio mais vantajoso prtl'a paga.· 
DonteR'e estrada?, a aeRtm di~pôz no ar!'. 103, mento da div1da da pI'ovit~cia. 
que tem f.:irlo g,n~J.!mente cumbJ.tido pelos O sn. F. ALVES :-0 governo é fnyoravel:'t 
Dnbl'e~ d(',pl1t:ldu~, ernissüo de apolices. 

Devenjo haver uma dt'spnza extraol'dinn- O SIto U. C':-'TUA :-~ão sei se: é, c Bem 
ria, importaneia. do juro"! a diver!-:~~R estrlt· llosimportasabel'; cumpre-nos resolver aqui 
rias de fcl fl'O , e jurOR HOS credores da pro· do modo que julgarmos mais conveniente 
vincia, déruos um credib") tAmbem extI'J,or- 1 aOR intere~~es publico!=;, 
dioFtrio ao guvarno. (Lé,) , SI'. prcsidente, crcio que por estas razõe~ 

«Ficn. f) governo nlltorisado ft emittir apo- fica bem claro que o saldo qlle o nobre depu-
1ices a)uroR t.!o 6 %,011 n Ql1flI9UCi" op13t'nção I t:l.do ch~m~n d~ fictic~o, é l~l1)saldo real, q\le 
de credito, para satl~fnzer os JlHO,"I aOR cre- a. commIssao nao podia deIxar do empregar 
dores da proviDci" c ao" garontidtli á, di-! no reparo das palites e estradas. 
verí'lUS e~tflldns de ferro,» i O SR. Bl!::\EVIDBS :-Não hft saldo rC'nl. 

D(, sorLe que n co nmisf:ão não ~p cêfJuec8u i O sn. l~. CINTltA. :-Ha, Rem duvida" nO 
da~ de~pezft1'l ext.raordinnria?, não deixou-as orcamento (1'-1.8 despnZHR fiXHR c da receita 
[, ,m'lrgem. autori~ao'!o () governo niio r:ó á ofi~~l'ecG ... 111 saldo de :3ü:l:OOOSOOO'. 
0,rprsçflo de credito, !Dns à emisf:ão di1 ,~p:)- Pergunto eu ao nobt'c dcpubúlo, se tem 
lIce~, po:qut: o gQverno podia entender qllC. meios ue comprchendcl' em um Ol'çamento 
ontra q!l~lqlicr o'pel'llçi'i;~ fO~Rü n:ai!01 reallza- i despczas extl'aordinarin-s? . 
vel (l mins proprlH. no~ I!lU!r(;~~{J8 da provin·r O SR, BENEVIDES >-Tcnho. 
cia do, que a O{l)i~f,ftO rle nrolicr,~; por i8~O: O SR, lJ, CIN'I'HA :-Como? Porque não os 
lha ,d,~mo~ uma autorisaçi1o maiR ampla.! apresent.a? 
A661ID consta· me que •. exc. tem um COll- I O SIl. 13P.NEVInES :-Eu estou em opposi-
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çi(o; mas o thesoul'O !l,'ovinoial tem um ter-I O SR. V. CINTII.\:- Como determinar a 
mo médio de todas estas clespezas qnc o qurmtia'! . 
nobre deputado chama de extraordinal'ias, e O srt. Bli"iEVIDES :-~:lo sc pódc "bnl' cre
'lue são despezas ordinarias. Garantia de ditos vagos, porf.[uc o direito geral é subsi-
,1uros é despeza ordinaria. . diario do provincial. , 

O SR. U. CINTRA o-Vou mostrar ao nobl'o O SR. lI. CrXl'RA :-A commissão fez um 
(["'putado quo o thesouro não é capaz de estudo muito regular. 
"pl'csentar esse orçamento; é impos",vcl. O.SR. BENEVIDES :-0 nobl'e dep"tado ti-

O SR. P. VIC~NTl!: :-Não é possivcl. oha obrigação de marcar pelo menos o maxi~ 
O SR. lJ. CINTRA o-Sem dllvida. mo do credito que abre, 
O SR. llR:\'EVIDES :-Póde apresentar o tcr- O SR. tI. CI:\'l'HA :-Isto Ô impo3sivel, c 

, mo médio provavel. vou demonstntr. 
O SR. U. ClNTRA :-Existem, como o nobre O f;rt. BENEVmgs:- :\'ão sc póde abl'Ír 

deputado sabe, e demonstrou perfeitamente credito vag-o e illimitado. 
lia dircs, 33.000:0008 garantidos pela provin- O Sft. AlJRANCHES: -Tom-se sempre abel'-
oia ; ella tem de pagaI' porta0 to 2.310:0008 . to () cm toda parte. 
de juros, Nem todas as estradas estão em i O SIL lI. CIN'l'RA: - Para linlitarmo" 
constl'tlc9ão; hoje entra uma, amanhã ?utra,! er,a prcc~,so que, abrisscmos ·~l'e?ito para 
um" esta com o trafego aberto e dClxa dc i ~.310:000~, que e o q\le a provlllcm garnnt<J 
I'coeber juros; pel'gunto: como o thesouro ! de juros, ainda os OOU:OOO$ q\le deve, e ainda 
!la de apresentar um balancete dos !'espeeti- i os juros desta qualltia. 
vosjuros que a provineip. tem dc pagar du-' O SIt. BE:,<gVUlES :-Nilo apoiado. 
!'!lnte o exel'cicio de 18i:l a 187·1? O SIL li. CI~;TlI.\ :-De todas as estradas 

O SR. Bg:<EVIDES :-Póde-se fazer um eal- ,garantidas pela provincia, creio que s6 fi 

culo. . , 'Paulista não tem de receber juros neste trio 
O SR. U. CINTilA :-Po~e-~e fazer um cal- mestl'e; a Ituana est6. quasi concluida, mas 

cuIo, sem duvlda; mas nuo e l'azoavcl. l'ecebe, seu trafego nã.o dá j a Sorocabana esbi 
. O Sil. P. VICE!\Tg :--E' um ealculo muito em constl'uc~ão, a elo oeste in,augurada ... , 
111Cert,o. _ . ' . a 'l\fog;yana fez sua. P chamada; pel'gunto : 
. O SR. U, CINTIlA :-h depOIS, pergunto: quanto deve·se nutol'isnr a provincia a pa
s? pelo fncto d.e fie poder fazel' ~JSSC cnleulo, grtl"! 86 so autol'isannos n. pagar aR jUl'OS 
alllda que sOJa cllc mathomatJco, "ppare- dos :13,OOO:OO(J~OO I. . 
cem os meios pam satisfazCI···se a despeza 'I O SI1, IlE:'<E\'lDES :-;\ác> lenintiío a tobli-

,O SIlo BgNEVIDES :'-Os nobrc~ deputados \ dade dos capitnes c:;te anno. 
!lodem calcular c0lI! segnran(:a mathcmatica I ü, su., t': CI~'1'i(A :-F<' justamente ahi que 
., receita da provlllcta? , esh, a ddhculdadc. I) nobre deputado ql\er 

O SR. U. CINTIlA:-NraS aindnque se pos-' que a commissão fl1ç,r, aqllillo que O nobro 
s"fazer o calculo certo, tem-se por isso os, deputado n".o é capaz de fazcl' .. 
meIOs para pagar·sc li despeza 'I ! O Sr<. BE:'<liVIDES :-Póde-se lazer um cnl-

O SR. BE~E\'IDES :-De,certo,que não, I clIlo da despcz" pro\',rvel, 
O SI!. U, CI:<TI1A:-Então não é o .cstu<lo' O SR. U. CI"1'Rh : - Não Im oa tI'O I'emed in 

do theso.uro que determina o pagamento. O senão autorisal'mos o credito puJ'a paga·,· 
110bl'e deputado havi" de lançar mão de meios i mento dos jaros; é só nestes termos que elln 
flxtl'ltordinal'ios para fazcl' fuce a. esta des- i pôde SOl' autorisado. () anllO pa3~ado foi 
pr.za; e eu vou demonstrar que o nobre de- i feito o oreamcnt.o nestcrncsmo sentido. 
!~Il~ndo lan<;;on mão de,::;s,f's m~ios c n:'io foi i . O Ilobl'f} deput,n.do impugnou 0. o.l'~flmento, 
lell7.. ; dIzendo que 11.a\'1:1 um saldo fiCtlCiO, c ]11")-

O nohre df'.putado entnndr. que deviam o::; i euron ,remedIar o mal tom suas cmcndn~, 
lanl.,~ar mão {}e meios extl'aol'dinarios, e dr.-: que vem nntet:; aggl'aval-o :. pelo ol'~~,tmcntn 
4.dal:a que o Ol"(:fU~)r:nto apresenta em vez do; (h\corr;missü'7 l:ódc hav~l',a~lldn. ur~a econó: 
um saldo um dejlclf. , : m,l<l.; ~.: aCJuc.L,a.~ qll~ O,110.)! e d(!pnta(l~ lem r 

O SR, nF.N~;VIDRS d"uHl apade, , lli~ RaO fclt"" nn.tlllalmel:tc, com po 
O SR. lJ. CINTIL\ :-80 exeluis:-3emos o 'I exemplo: as IgI'CJ<l.8 despt'ovIClas. 

nrt. 14, em que nutorisn. o g'OVCl'OO fi fazer i ..{\"ÚR deixamos de pl'oposito e~tas ~gre.!ns 
'l\lnlquel' 0PCl'''0ão de cambio para satisfazer' fig(II'ando no orçamento, porque são Ig,:cjas 
as dC3pezas extraort1}na~'ins, como quer o: vag'flR, mas qu~. de ,um momcntoJ~aI'ft ontl:~ 
nobre deputado, cntao {~que o orçamento; po(lp,m Rfll' }H'O\ Idas, e pela.,emcn (J, do nohl (, 
seria. defeituoso ou deficiente. I deputa(l!) como se pagann. o paro.eho f~~f" 

Se isto não é providencia para um credito! fos~c nomeado para uma de!:;sas IgreJas'l. NilO 
<'xtrnordinario, 11;10 sei o q\le seja. ! !Í pelo faeto dc cstal' eontsmpl.da esta verb:t 

.Além disso, nós CI'CÚnlOS impost.os c elles ! no Ol'(;u.rneI:to que. elln. RCfa ga~ta ,; não o sel'á 
foriio combatidos pelo Dobro deputado. ~ se as IgreJns estIvc,r~m vagas, ~o passo qlW 

O SU. BE~EVlnES ;-Ell cntrndo quo não: Ele estiverem pl'ccn(~llldn~ h:íxe,l'a vC.T'b:t 'J?ltl'ft 
~e póde ab,'il' credito ~em clrtcl'minnc;fto da: pagamento <108 reKpectlvo8 iuncclonarlO.B.. 
quantia, . () 'R, Rll"E\'rng~: -- Paglle-se O" que eXIB-
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tem; mas não os OUtl'OS, Não temos obri- ga sempre 4 %,' não vejo razão por que não 
gação de Decorrer a essa despezn.. se ha de onerar tambem o algodão com 

O SR. ABRANCHES: -Ou somos obrigados, igu,al imposto. O nobre deputado faz uma 
ou não; se não somos, não paguemos nem grave inJ ustiça aos lavradores de, café! 
os que existem. O S~. BENEVIDES:- Eu respeito o facto 

O .gR. U. Cr:<TRA: - Se os coadj u tores 1'0- i eonsummado; mas, hoje quer-se alterar o 
rem nomeados, gasta-se a verba; se não fo- ' estado actuul. ü algodão presentemente não 
rem, ficará no thesoUl'o para ter a applicação pag"a 4 %' 
geral que dá o orçamento - obras publicas. Ü SlI: U. CIN'l'RA :-;-0 a~no passado s6 foi 

O Ol'Camento marca 22:400$ llara 112 Igrc- que deiXOU de haver este Imposto. 
jas vaias e 1:400$ para 35 igrejas vagas, de O Sft. Bg:<EVIDES :·-0 algodão paga 2 %. 
ordinaria e fabrica, quantias estas que é O SR. U. Co;'l'RA:- Por esta emenda, eu 
1lem Pl'ovavel que Rão se gastem, ao menos demonstro que o nobre deputado não che
a maIOr parte, como acontece todos os an-' gava a seus fins; porquanto, achando o 01'
fios., Da mesma fónna a verba consignada çamento defeituoso, por apresentar grande 
para a força publica, não sc gasta toda, e no deficit, aindapcdc a suppressão do art. l° 
entanto não Se pódc deixar de decretai-a m- das disposições pel'manentes, com gue des
tegl'almente, . falca a receita em não meneJA de 1.,0 contos 

A verba dé- eventuaes, que nos outros de réis! 
annos tem sido de 22 a 28 contos, ,110 pre- O argllInento, flue o nobre deputado em
sente orçamento ti de 17:000H, e nem sempre - pregou para sustentar esta emenda, foi o 
se esgota.- seguinte: que os generos de expor~ação não 

O nobre deputado, achando 'lU\l o ol'ça- devem ser sobrecarregados com Impostos, 
mento era i!lCOmpleto, tratou (]di eçmple- porque púde acontecer qne os compradores,· 
tal-o por melO de emendas, que me parece não podendo supportar mais os lmpo~tos, 
não podem ser aceita~, e que nã.o attingcm não procurem os gcncros, estes fiquem de
ao fim do sell autor. Combatendo os novos prcciados, c, afinal, nã,o sejão vendidos. Ü 
impostos ereados pela commissão, o nobro prinCipio é veríladeil'O; mas, se attender
deputado propô" outros que devem alguns i mos aos factos, veremos o contrario. 
render menOR, c outros afUigir muito mais oi :-;os annos a.nteriores" quando o algodão 
povo, que, como diz o' nobre deputado, já se 1I pagoant o impost<? d,.e ,1 %, este genero foi 
acha sobrecarregado de impostos! mais bem reputado do que ne.ste ultima all-

parece;me até, permitta o nobrc,Jdepu- no, que não sofl'reu imposição algllm~. 
tado dlzel-o, haver uma tal 01\ qual contra- O Sll. BENEVIDES :-Hazões espeClaes. O 
dicção de sua parte!' nobre deputado sabe que a guerra dos Esta-

Pois, se o orçamento apresenta deficit, se dos-Unidos elevou o preço do algodão e 
não preenche os fins financeiros dll provin- abriu espa(~o á nossa producção nos merca
cia, como o nobre deputado vem reduzir a dos exteriores, animando essa cultlll'a no 
receita e augmentar a despcza? E' o resul- i Brasil.· -
tado de suas emendas que vou anal,)"sal' uma! O SIt. l : CI"'l'RA :- Refiro-me aos annos 
por uma. de 18G8, lH<i\l, 1869 a 1870 e 1870 a 1871, 

O SR. BENEVIDES: - Contmdicção não Im quando o algodão pagava imposto; e, no en
nenhuma. Das minhas emendas só duas tretanto, em mais vendido do que hoje. 
aug:mentão a despeza, e isso mesmo em I Portanto, o al'gymcnto, de que o nobre de
mUlto pOl~CO. I puta do lançou mao para sustentar sua emen-

O SR. 1). Cn'<TRA: - Pelas emcndas do i da, nfto procede, E, tanto isto é verdade, 
nob!'e deputado a receita da provineül não que o café, ~"e tem sido c0r'stantemente 
dara para as despczas fixas o par. as ooras tributado, nuo tem-se depreciado por esse 
publicas, que eu considero tambem como motivo. 
despezas fixas; e no entanto o nobre de- I E depois, senhores, se os lavradores de 
putado ainda destaca da receita a (j" parte café pagão o imposto de <I %, não sei por que 
para a amortisação da divida, pagamento razão os lanudores fIe algodão n[[o hão de 
de juros garantidos ás estradas de feITO, pagar igual imposto. 
etc. O que é um impossivel de realizar·.se, O SR. SlLvlmro:- Sendo' que empreg<úo 
porque a nossa receita apenas póde daI' I menos capitaes. 
para as des~eza~ fixas e ooras publieas! i U~IA voz :-N1\o ha"equidade. 

Na sua prImeira emenda o noore depu- O SR. BENEVIDES :1'" Eu entendo que os 
t~do p!opõe a suppressão do art. I" das. nobres deputados devião alliviar os 1avrado-
dispOSições permanentes. res de café, reduziudo o imposto a 2 %. 

O sr. Ulhôa Uintra (Continuando ):--, , Ü suo U. CIN'I'RA ':-, De muito boa vonta
O artigo restabelece o imposto de 4 % 80- de eu concorreria pal'a alliviar os lavradores 
brc o algodão. Creio que o nobre deputado. de café de tantos Impostos; mas, acima dos 
não tem razão para n[[o aceitar esta dispo- ' lavradores, eu colloco a provincia. 
slção: se os ge~eros de exportação, que Be começarmos a diminuir os impostos, 
c?ns.tItu~m propl'la_mente a riqueza da pro- com o que a provincia pagará sua divida? 
vmela, SaO o algodao e o caf(', e sc, este pa· , Com torlo o gosto, repito, supPl'imiria este 
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imposto; mas, ac~ma; dos lavl'a~ore8 , está o ' o imposto de um e. outro genere rcdu.z!do a 
Interesse da provlRcm e o credito da mes- 4 %; e em 1871 f 01 ' 0 do algodão reduzIdo a 
ma. I 2 %, quc é o que se está cobrando. 

O SR. BENEVIDES:- E' mesmo por 'pensai' Na provincia do Rio de Janeiro cobra-se 
assim que ,hu voto contra (l imposto. 3 %, e a prodllcçãO não é nem a vigcsíma 

O SR. U. CTNTRA:- Se o· nobre deputado ptll'tc da de S. Paulo. Alli, os direitos de 
considera a provincia e o Imperio, corno exportação do algodão e do fumo rendem 
quer trazer-lhes o descredito '! . 16 contos de réls,e em nossa provincia, qHe 

O SR. BENEVIDES ,-Não quero, o imposto "de 2 %, rende 152 contos de 
O SR. U. ClNTR":- Então devc dar 00 réi:>. . 

meios para se levantar o credito, que i:í ~c O SR. U. CINTR"':- O imposto cio art. a· 
acha abalado. . acho renlmente forte, o a com missão· preten-

Se, cOmO o nobre deputado diz, a provin- de offerece.r uma emenda neste sentido,-em 
cia tcm garantido 33 mil 'contos." vez de dei, diga-se-mil réis. . 

O SR. BENEVIDES :-E' exacto. A dccima urbana lembrada pelo nobre de-
O SR. U. CINTRA: -. .. dcvemos propor·· putRdo em muito mais pesada do que o im

cionar-Ihe os meios precisos para satisfazer posto, tal qual se acha estabelecido no IIrti
os seus compromissos, e não fazer bancaT go 3", quanto mais sendo reduzido pela 
I'ôta I emenda que a commissão offerece. 

Eu, sr. presidente, não só voto pelos im- O nobl'C deputado não ndmitte o imposto 
postos já cr~ados, como votarei pOl' outros sobre eapitalista~, pelo motivo de quc 6 in
que se queIra creUl' e que forem jnstos e constitucional, assim como considera in
l'azoaveis, ,porque entendo que de outro mo- con~tit,ucionaes todo~ os outros impostos 
uo não poderemos levantar o cl'edito da pro- cI'cados peln commissão., 
vincia. . , Eu direi que, se o imposto sobre capitn-
, O nobrc deputado soecorreu-se da emissão listas é inconstitucional, tambem o é .quellc 

de apoliccs. . sobre a decima urbana. 
Mas, senhores, a em issão de apolices e O.SR: BENEVIDES:- O da decima urbana 

outras operações de credito não, tem outl'o foi-nos dado por lei geral. 
tim senão fixar :L divida da prov incia; ]lo- O S IL iJ. Cn,TRA ,-O nobl'c deputado não 
rém, não a melhora em COllsa 3lguma, A admitte ninda o imposto sobre capitalistas, 
emissiío de "pol!ccs não se fo,z sem juros, ,e porque estes já se :lchão tributados,; entre
Ilstes contmual'aõ n augmentar a nossa dl- t,antó, não se recol'dou que os prédIOS ul'ba
vi(~a. " . nos estão igu,tlmcnte tributados pelo gover-

:senuo aSSim, ~l'. presH.lellte, o qU(~ nos no geral. -
cumpl'e é procul'al' augmentar a receita, e O SR. llgNln'IDEs :-Foi este o argumento 
pa.ra isto cn nelo vcj,o ol1~ro meio que n~o que cu invoquei contra o argumento do no-
se.ln o augmcnto dos Imposw8 e a economia hl'c deputa.do, .. ' . 
sevcra e hem rctlcctlda. O "IL Ti, CI1<THA :·-hu tambem IlIVOCO con-

O SR, BE1<IWIDEs:-Em tCl'nlOS habeis, tra o nobre deputado. 
O SIL U. CIN1'RA:- O imposto" sempre . O SU. BENEVIDES :- ,0 govel'llo geral deu

um" condição de felicidade. Os paizes mais no.' este imppsto. 
rieos são os que pa(tã,o muis,impostos, H"5 " , ,O s~t. C: Cr;.;:rH., ,~Ma" o~ p,:édios urb."
vista aos Estados-Umdos e a Illglntcl'l'a, que , 1I0S Ja cstlLO tl'lblltndos, paga0 il % ; c nao 
suo os paizes que mais impostos pagão c silo I Só os urbanos, como os rusticos 
tambem os mais I'Ícos, Ora; se ha o imposto pessonl que recae 

O que não é aceit~Yel é um imposto ca- sobre o valor do prédio, não devemos, lançar 
jlflchoso; mas, quando o imposto ti hem re- o imposto sobre deClina urbana, que e Jnt~to 
ílectido e o cidadão se vê afllicto pelo credi- mais fortc que o <l,'eado pcla commlssao. 
to de seu pai~ 'não póde rccusar-se ao paga- E, demais, se ha ineonstitucionalidade para 
mento, pelQéontrario, o fal':í de muito bom um, tamhem o h" p,tI'lt ontl'o, 
gol'ado. ./ O SR, nB~EvroES :'-,/:1 d.isse que o impos-

ContinÍlo ain,l" n" demonstração de mi- to urbano foi expressamente deeretado por 
nha thes,c, isto é, <lue, uma vez H,(;citas as uma lei ~eral. . 
emendas do nobo'c cleputad o, ficaremos sem O SIl . li, CI1<TUA ,-O nohre deputado, de-
orçamento, pois destas considel'açóes, ofl'ercceu algumas 

O SIl. BEl'E\'mBS ,-::lIo apQiado. emendas, começando por um\L referente ao 
0511. U. CINTilA '-.,. não tcrcmÜ8 di- art, 7' c seus plüngl'aphos sohre taxa Itme-

n~cir(') nem para pagar os empregados pu- ral'ia. . 
hhcos! PcrmiUa. o nobre: deputltdo que eu lhe dl-

_ Com a sllppres;;iío d r, al·t. I" das disposi- j ga que esta sua emenda é inexelluivol; por
çoes permanentes, o nobre deputado desfalca I quanto, no embarque nas estradas de ferro 
l! orçamento em 150 contos de réis,., I não poderiamos sabe~' d'onde p\ovinhão os 

O SR. BEl'EVIDES:- O algodão paga 2 %. generos, se do muntClplO ou de lóra: 
O SR. INSPECToR DO THBSOURO :-A té IH/O Pal'a melhor demonstrar ·esta mmha as-

o algodão e o café pagaviiQ il % e depoi~ foi . se rção, Im'ai um ti'echo do relatol'Ío do SI' , 
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Costa Pinto em relacRo a uma lei identica. I O Si". U. CINTaA ':-Quanto á emenda offc-
• (L é) . . recida no nrt. 11, não tenho a menor duvida, 

Yê o nobre deputado e vê" casa que o em aceitaI-a; porquanto o actunI presiden
lldministrádor desta provincia lutou com te da provineia tem tido slÍ,·i.o, embaraço,; 
(lifllculdades, nada põde faze,-,c appellou pa,- em relação a esta questão, como poderá 1U-
1'a a'sabedol'üt desta assembléa. ,formar o sr. ,dr. illspeetor do the80uro pro-

Neste mesmo artigo o nobre deputado I vincial. .. 
suspende o imposto sobre todos os generos' O SR. IKSPEGTOll DO TIIESOUIlO :-E' ,exReto. 
de impol'\tação, dcd"-rando que estes generos O SIt, U. CINTilA :-.. ,e tanto aSSim, que 
n1io podem HOfl'l'C!' imposição, ]lor ser esta eu proprio fiz uma eonsulta ao nobre depu
inconstitucional. tado mete seI!tido, isto é, se este engenhei-

Quando pudesse 8t~r aceito este argumen- 1'0 devia ser pflg'O pela província, ou se pela. 
to do nobre deputarlo, pergunto: qual 0'1 companhia. . 
meio pratieo que teria o nohre d~putaclo pR--1 S. cxe. o RI,'. presidente da proviuCla, lu
ra reconhece,' os g-cneros de importação c' lando com difficuldades sobre este aSSUml!to 
"xportaçao llas estl'lIdas de ferro: scria prc- e querendo marchar acertadamente, pedll1-
ciso crear uma espeeie de alfandeg-á, onde se I me 'I ae ineluisse esta verba nas disposições 
ahI'i~sem os volumes p~u·a. v~l'iiicar-se o que I permanentes, ~fim de guiar-se pela decisão 
contlOhuo. ' ,desta assemblea, o que, sem contestação, 

·-0 SR. P. VICE!\Tg :-E' jn~pof;sive1. I muito honra as. exc. . 
O SIt, li, CIN'r!L\;- li, demais, SI'. pre,si- I O SIl. BENEVIDES o-Sem duvida. 

dente, est,e imposto nilo é lancado directa- O SiL U. CI~TRA :-Eis a razão por que, 
mente. sobre genel'OS importados,. propria- incluindo a eommissao esta verba no orça
Incnte ditos, mas sim eomo t?-xa itineraria. menta, de pl'ompto u8sentiu á emenda do 

O sUo BENP;VIDES;- Ha imposto directo e, nobre deputado, desde que, pela sU,a de'
impostG indü'eeto: " taxa itineraria, em I Jl1om;tra(!~o, entendeu que a pl'Ovincia nào 
fundo, é um imposto indit'ecto. I deve fazer esta despezH-. 

O SR .. U, CI:<THA :~'[as Tlilo ú inconstitu- : O SR. Bg:';':VIDES :,-A minha opiniáo é es-
cional, eomo diz o nohl'o deputado. 1 peciul: entenuo que a província. .não deve 

O SR. B1:::';EV}!)>:" :-E', sem duvida. i pagar, porque não ha lei )lal'a isso; entendo 
O SIto 11, Ct~'l'IL\ :-". Mas, nesse caso" tC- 1 tambem que a eompa.nllla Sorocab;lna n{l.O 

riamos de acabar com este imposto, porque, i tem obriga~;ão de fazer esta despeza. Por 
eom? já. disse, pal'a a, SLHt eobrança seria. i consequencia, o governo não tinha. compe
preClSO cre.ar nas ~stações das linhas. f~rl'e~{8 i tenci~ 1Hu'a IloJilear, porq uc não tinha verpR 
uma especw de altandcga para a veJ'lficflç:ao! para ISSO.' . ' 

'),)8 ge~J)ros de. impol'ta(,iío e de exportação, I () Sl<- U. CINTRA :-pcI7 contrato da linha 
() que e lm]lI'(ttwavel. ! do Norte, esta rlcspeza " fmta pela compa-

Assim, -digo cu: () nolJl'o deputado, com I nhia, c a redue~:ào é quasi a mesma. 
ns suas emendas, reduziria tanto o orça- O sn. AlmAi"\CHE~ :.- :Mas durante a cons-
mento, que seri:~ impo::;sivel darmos verbas truceão. . 
até para as despczas lixas; porquanto, só O ;m. BENEVIIlES ;--, ':\0 contt'ato da linha 
,~?m esta. disposição, relativa ao ,algodã-o, tc- do Norte cogitou-se da. especie bem clara-
namas a l'cducção de H50 contos. I mente. 

O SR. I3E:';IWIDES :---Olhe que niío reduzo, i O SI!. U. CINTilA :,-Passo a Ie]' as claus\!
porquc rcspcJtlJl os ~ %; opponho-me ao aU-llas, d.e urn e Oltt,·? c?ntr~to, CU.) 
l~mcnto. SU.JClto-nw, pOls,aclehberaçao da cnF.a so-

O ~m, U, C1NTIU:- Determinando ainda hre este assnmpto, declaralÍdo 'lue voto pel"
em tuas emendas a exc!usltO do imposto de emenda do nobre deput,ado. 
todos os g'cneros ue ÍrnpOl'taçào.,.· O art. 15 tambcm não é aceito pelo nobre 

O SIL BI<NE"IlJES :-Exclue todos os g-ene- deputado" quem respondo, em parte, ao 
1'08 de nn)1ortaçfio estmngeil'lL passo que é completamente rejeitado pelo 

O SR. U. CT:\TRA':-Como havemos vel'ifi- orador que me precedeu. 
car isso '! I I A"primeira vista, pare.cc ser a.dmissi,~el a, 

O SR. BEKEVIDES ;-Perfeitamente; vendo i emond" ojferecida por aquelle distinelo ora-
o que é P('oduCçáo nacional c o que ó pro- dor; mas, se attcndCl'mos que- aH necessi· 
dueção estrangeira. : dades chs differcntcs distl'lctos 9 bem como 

O sn. AI>RA);GJJES :-Para isso seria. preciso i as SU<lS !~xt811.slJes? d.rgem, reconheceremos 
todos .os volumes, afim de verificar-se o seu i que níw llf1j ustiga na distribuição de IOO'OOO~ 
contendo, i para cada distl'icto. Entretanto que, sondo o 

O SR. P. VICgNTE ;--I<;' imposo;ivcl, ! administrado;' d" provincia honesto c intelli-
O SR. /\BnANCEEG:-IIa objectt1s que p0-! gente, (:rJnf:J têm sino sempre aquelles que 

rlem ser conhecido:'> exteriormente; porém,! atrm ndrni:J1~;trado... ! 

ha outros que nfto podem c que clcmandão de; O AR. jh;~.;gVrDES :-Sempre'1 Não apoiado, 
exame, ; O SR. L. CI~'I'RA :-;\':1.0 :5ei a. quem se l'e-

() SH.. Jh;~EVll)E::~ :--Estes argumentos não i 11.11'8 o nohrn deputado .. 
f-3ÚO YCl'rlacIClr0~3 C:11 toda tt sua cxtensf(o, i O SR, BE::--;EVIDES :-,,\ respeito do actual) 
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digo que é honesto e intelligente: não con- i mos tornar a responsabilidade, deixamol-a á 
testo. i a88ombl"" toda. . 

O SR, U, Cr;<TRA: _. O ex-presidente foi i O SR, U, Cr;<TRA :-Nós fizemos todos os 
muito honesto; mais não podia se.', . I csforços para apresentar um trabalho di\::no 

O sn, BE;<},;\,IDES :-Nego; o eontrato do I da provincial apresentamol-o, Rujeitamol-o á 
norte é a prov~ do contrario, I deliberação da assemblé~, ella que resolva 

. O SIt. U, CI~'I'RA :-0 contrato tio norte como entender, que acc.te-o, CJue altere-o, 
() a obsen'ancia ,Ia lei. . que faça o que quizer: a provincia afinal 

O Slt, BEl\E\'ID};S :-E' o qne ha de mais I h," de julgar da ~ssembléa e ,d~ eommlssão, 
escandaloso, .' '1<.u, portanto, resIgno-me ao JUIZO da assem-

O sn. U, Cll'Tlu :-N"o pode.'ei afiom tra- blé", e espero, aguardo o jui.o da provineia. ' 
tal' deste assumpto, por isso voltarei á '1ues- Quanto a este canhamaço de emendas, nada 
tão que deve occup"]' a nossa attenção, . mais direi do que não os vi, porque os no-

Dizia eu 'lue, sendo o i,dminist.'aclo.' }1O- I h,'es deputados pedem quot", para pontes c 
nesta e intelligente, podia o art, I;:; vin/!Ilr; estradas, Portanto, a dedsão da assembléa, 
porque é de presumil' que todo o administra- sobre ellas, não póde ser senão favoravel; 
<Ior.olhe para os interesses materiae" c mo- tanto mais que ellas j(, estão approvadà" 
rae$ da provincia, c que, tendo autorisàção por suas assignatúras, que são enl, numero 
~mpla p"ra tiespende.' aquillo que feii' indis- de 10. 
pensavel a cada localidade com estradas e ,Já se vê que o orcamento esti. sacrificado, . 

!lOntes, o fará satisf"ctol'iamente e com mais Devem, porém, os nobres del?ut.ados reco-
Iberdade, 'nheoer que varIHtve.' uma cO.nfus,J,O enorme 

Eu tenho ce.'!e:.:'t de que esta emenda n& apresentação de emendas; porque, desde 
caÍl'á, , ,que'seja adaptada uma, todos os l11ais depu-

Q SI(. BEl'EVIDES ,--Sem duvida; c:w por tados têm direito a apresentar as suas, . 
forca~ I O SR, p, VICENTE :-Pelo menos o 2' dis-

O SR, U, CIl\TUA :-Etlnão faço questão; " tricto, que fieou oi margem, 
eommissiío' entendeu que devia autorisal' o O SR. U. CrNTuA :-Eu não mandarei 
governo a ir empregando a quantia votada emen"das, mas decl"ro· q"c o meu collega de 
para estradas e ponte,q, c ontens necessidndcR localidade as apresentará em beneficio de 
.le8tft ordem, fi p.'opor",ão que estas neces- Mog'y-mirim, uma vez que os nobres dep"
Hid.<-ldes fOR~cm mais ou rneno~ urgentes; tados., que assignarão estas emendas que: 
entl'etantoqnc 8. casa' é :::obel'ana, pódc fa- farão offerecidas hoje, l~mital·:1:,)-~·'iC n.trataz' de 
:/',er o que entender .. \ (~OmmiSRÜ.O Só podia seus interesses unhmmente. 
attender para o est:ldo da provinda, \mm- Eu {';ntenllo que o orçamento devia pas~;al' 
prindo destu 'sorte () deveI' de houl'a'l]uc tal comOBe acha, tanto mais que já o nobl'ü 
lhe f"i c.lllthdo peh mn.iOl'ia de.,t" a~"em- deputado residente na capital fe7. um l'equc
lJléa,' r;mento pergun tanelo pOl' que o presidente da 

Anal'ysul'ei n.gOl'n. <l~ onUaR emendas snc- província não cumpriu o or~;nmcnto passado 
dntamcntc, porque não ('1 llCl'O abusaI' por de- 0111 todas as suas partes. A, resposta a esse 
mais da atten,),,,, da casa (!,,70 apoiados); a l'equerimento rio nobre deputado era faei!: 
hora está mu'to adi,mtada. o pr~sidentc, eom os eofres do modo por que 

O honratio deputndo q uc precedeu-me na estavão, n".o podia cumprir, aquelle mons
tI'ilmna, impugnando tambem o orçamento, triloso orçamento tal qual foi votado, 
fez as mC!:inlnS eonsider:;ç6es que outl"ora Agoi:'t , sr. presidente, vamos apresentar' 
fizem o meu eolleg;; residente nesta capital, outro orçamento monstruoso, peior talvez do 
deputndo pelo l' distl'icto, que b do allllO passado; para o anno futuro, 

O nobl'e deputado'estranholl que a commi~- teremos sem duvida aqui a mesma pergunta 
são de ~ciz,eHtla.· h:)q\'e~se p.ste anno mudado que este a.nno. . . 
de systerna na. organlsaçào do pl'Ojccto do O su. BENEVIDES :-Eu, não concorrI para 
or9amento, e.'eio que o nobre rlCJlut",tio foi o orçamento que o nob.'e deputado chama 
lnJllsto, qw''f em vez de estl'anhal', deVIa lou-! de monstruoso. .. 
VaI' o pl'OeeOi!lHmto da eornmissão, (Apoiados,) O SR, 11, Cll\TRA :-Pelo oontrarlO, o nobre 
. A cOJnmi8sào arretioll-se do systerna se- deputado até votou por uma emenda (lue 

guielo nos annos anteriores, pontue quiz of)'el'eci, supprimindo todas as outras que 
f" !lar a verdade á proYincia, pOi'qne 'Juiz farão aft'el'ecidas ao orçamento, 
;nostl'a.r o Ren c~tri(h tinaneeil'o tal qual elle O SR. BH~EVIDES :-Pn.rcce que o goyerno 
flra, Entendeu qUH, assim pl.'oeedcndo, satis- saI1(j(;ionoll um orçamento 1J10n6~rUOS?·! 
fazia um deVer de ton:-;deneía, respeitava a. O ~I\.. 1.:. CINTIL\ :-?\áo podIa ~lelxal' de 
posiÇà? ql~~ lhe ll:-tVl:i sido d.ada par e:;;~a a:)- i ~ancciol,l~l'. . 
semblea. !'-iós, como membros da. corr.lmlssfto, I O SR. HE?\EVIDES :-0 preSIdente não póde 
üstavamos completRDHmte tolhido:~, eon~.i- sa,nCClOn;li' leis mon:-;truosas: desde que s. 
t.rnllgidos, e o n~obre deputado, c!Jm:) depn- exc. sanceíonou ° ol'\:nm€nto, é porque ellc 
tado nimplesmcnte, tinha. toda a. lilJC1'(}ao.r, _ não el':1 rnónstruo:-::o; e l sancciona.ndo, tinha 
pJdiR fazer o que (rl:Z8~:::e no ol'çamcnt:.. ! obrigacrlO de cumpril-o. 

O ~n. AnRA0cnEs :-Apoiado'; nÚ0 tluiLl> I O SH~. Li. Cl;\THA :-?\Ie parece, SI'. presi-
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dente, que quanto' ás emendas devcmos to- O SI\.. U. ,CII(TRA :-0 nobre deputado é in
mar este alvItre: eu sei que o orçamento não justo quando falia em telegrammas. Não 
passa o tal qual cstá; então teremos um ol'ça- creia que telegrammas p~ssão influir naad
mento peior do que o do anno passado, por- ministração, e influir de um modo pernicioso 
que n.quelle cstas dcspezas farão d~cretn- como v. exc. está: imaginando. .. 
das com all(um sJs tcma, com alguma ordem, Se algum districto podia reclamar 1'01' tcr 
pela com missão ; entrcta\lto que hoje cada sido prejudicado, era .. .i,:,st.amente o 30 •.. 
um apresenta emendas .como quer. Neste OSR. LIlITÃO :-APOlSdISSIlT)o. . 
caso, uma vez que passem as emendas, eu re- O SR. U. CINTilA :-M08tra-o o balanço do 
queiro 9ue ellas sejiio remettidas á commis· thesouro. (Lê.) 
são de fazenda para esta or~anisal-as, esta- Gastou-se com o lo districto 52:000S ; com 
lJelecer um systema, porque do contrario será 02-, 51 :0008 ; com 03', apenas 26,0008, até 31 
uma mcsma estrada dotada com duas ou tres de Dezembro de 1872. 
verbas talvez. . A. differença entre o I' e o 2' não chega a 

O SR. ZEFEm:-; o : - )i,b tem pel'igo ; as i 1:0008. Gastou-sc com o 3' 26:000$, justn-
emendas e8t.;;.0 ·bem organisadM... mente a metade do que sc gastou COIII qual. 

O SR. U. Cl!'>TIlA : -O . nobre deputado pa- quer dos outroo ' 
rcce quc est.í1 preve nido com n cemmissão; O SR_ ABIlANCHF.S :-Portanto, o mais favo-
receio quc eHa c61'te verbas! Engana-se; a recido foi 01' .. 
commissão nad" tem com as emendas, n/lo O SIt. U. CIl"TRA:~ Portanto, se .. lg\l1l1 
toma responsabilidade alguma; ella organi- districto devia receiar pela não especificaç1\o 
sou scu orçamento modesto, assim como pão de verba~, era o 3'; jlorque, mesmo tendo 
modestos os COfl'CH da pro,"incia; resta-lhe verbas especificadas, SURS necessida.dcs não 
essa gloria, embora elle não seja aceito pela forão satisfeitas. 
assembléa. O nobl'e deputado não deve ter OSlt. BICUDO :-Sc o governo não qnizer, 
med,?, tanto maIS que as emendas estão g~- não serve ele naela a espeCificação. 
rantldas .por li,!, ;.rrupo de d.ezeno,,:e, que as O SI'. U .. CINTilA :";"'Então jlorque não acei
asslgnar80, aS~1 m. eomo cu nao me .mcornmo~ I ta o orçamento tal qual está, que é "a cxpres-
do com c~sc gl,llpo que ameaça ° olça!"cnto ,. silo do nosso estado '! . 
J;orquo a,r.lm~ ~ell? .. ~sta um poder mal.OI-, que I O SR. VAI.J.ADÃO :-Nem falta de confiança, 
e a prO\lncla Illt wa '1"e nos·hade Julgar. ; nem tanta confianca. .. 
(Apozadus .) . ... _ . : O SR. U .. ClNT RA":-l':i1 , pois, entendo que 

Eu, como .1" d ,,"c, lIao prctend~. oJlerc~el' l as emendas qlle forão apresentada8 elevem 
emenda. algum,a, nem me~mo 1 ela.tiva ~OB}n .. ser l'emeHidas á commissão de fazenda, para 
teresses de rnmha localIdade; mas r1.rel ao esta fazer um tl'abalho completo, dividior]o 
m_eu collega e contel'l'an~o que as apresente" flR verbas por elistrictos, mesmo ),ara que não 
IIUO porque tenha llecM~O(lade rle m:tndar um • arparccão verbas em duplicata. . 
destes cartões de Vl3th, que costl1mamo~ I . <> , ', 

mandar; e se tal neces8idade honveRse, o r.nl'- ' ~Nestn.R en~enda~ tr~tn-s~ de matJl~es, C3-
tão serIa o art. 1;), umavez que temosa-fcli- (lua~, .hOSplt;tCS, est.lndas, ~o~tes, canaes, 
cidade de vêr á te."!a da ndministracão um 'I chnf'U'Izes b,,,sas, etc ... ; tem até s~bvençõ~s 
cavalheiro , honratl;) e honesto ~om,o é ó nobre e dispos~ções trans,ttoflas, só falta.o dlspos,
deputado , o pres,dente da prOVIRCla. (11 llQ,a- çõe:; pe, m~~entes . ;. .. _ 
tios.) Po.·tanto, se cu mandasse um cartão de .E um ol Ciament? novo , sobre o. qnal.~ 10 
visita, era elle o a,'t. li" r. nfio este canhama- d!spensavel que se.l" ouv,da a comm,.são, 
co de emendas pem estmdas e pontes alUda que seja para ella Bab~r do .que se 
o _. _. ... ! trata, a menos que se não queu'a obr,gal-a a 

O SI'. "V; A1.!,ADAO .. -Issn ~,urna insinuação. \ votar contra tudo, (Juando poderá votar por 
O suo L. CIN·l~R., :-'.':"0 e. ... alguma causa que seja boa e uh!. 
OSI1. V,AL1.ADM) :-E bem \'estuhnha.:. O SIl. LEITÃO: -As emendas são um OI''' 

.. O SIt. U. ONTIt.\ ·-Os IIOSSOS homens do 'amento de despeza sem receita. 
interIOr, das locnhdades , estão acostumados ç __. 
"v~r e apreciar muito-tanto para tul estra-_ O sn. BICUDO: - NIlO apOIado; " . 
da tanto para tal ponte tanto para tal ma- O suo U. CINTRA : - Som duVIda; o, no
tri~, etc., etc., elc.; p~rq\le não acreditão I bres deputados, já que aprese.ntarão um 
que o R-'0verno, urna vez que so demonstre a novo orçamento de despeza, devl~o tambe,m 
ueeessldade de uma obra, mande reparal-a, apre"eRtar alguma verba ele recelta, c na.o 
mande s"ti8f"z~l .. n! Pois se eu estou con- apoderarem-se da renda cl'eada pela com .. 
vencido de 'jue advogo urna causa justa, de missão. 
qu e promovo a satisfação de uma necessidade (lIa di~e.·sos o,pa.·tcs. ) , ,. 
real, por que hei de temer o g overno? A razão ! O SR. VALI,A"DÃO :.:- Somme e vera 'lue são 
{, esta: e por<J.ue no )ll'Ojeclo ex clue-se 3S ; poucos ('.(~nt(Js de reis. " .. .' 
estradas municlpaes ! . O SR. U. ClKTRA : -h Imposslvel Bom mal . 

O SR. VALLADÃO :-E' porque os telegr"'",,- i agora. 
MaS pode 111 dizer : faca-se ",ta e niio aqu cl- : .0 sn. VALLAIlÃO: - O fare?1os amanhá. 
lli .... (Risada.'.) .. i O SR. lI. CI:<TRA; - Sena um trabalho , 



longo, e eujá tenho abusado de mais da be- O SR. V'LLADÃO; - Eu disse por minha 
neY01encia da ~asll. (Não apoiados.) contil. • 

O' SIt. VALLADÃO; - Quantos deputados O Sft. P. EGYDIO: ·-0 nobre deputado não 
estão assignados na em cnda ? póde pensar assim, desde que têm amigos en-

O SR. U. CINTRA: - Dezenove. I tre os assignatarios da emenda. 
O SR. VALLADÃO :-E' a maio da da >\Ssem- , O suo p, VfCENTE: - Por que excluirão al-

bléa condemnando 1\ com~is~iio.de. f:,zcnda. ! f;\"uns membros da ca~a? . 
O SR. AllRANCH~S: - MalOrm hctICm. .. O sr:. BICUDO: - Não se exclullt ninguem. 
Os sus. SCIPIÃO, BICUDO E OI!TltOS; - Não O SR. U. CfNTUA:"';" Já que convidarão de-

apoiado. putados doB' districto, pOl' que não convida-
o SR. ABRANCflES ; - Maioria de momen to. rão o sr. coroncl Leitão para propôr verbas 
O SR. BICUDO: - Não apoiado. para :'>!ogy-mirim? Por que não convidarão 
O SR. U. ClNTUA; -O nobre deputado, deputados do norte para. proporem veI'bas 

talvez, como chefe, vcm manifestar o senti- para esse lado da prOVlnCla ? 
mento do grupo que está capitaneando! O O SR. P. Vf~EN:rF. ; - () norte tambem faz 
nobre deputado levantou um grup" para partc da provlficlU. 
clebellar, como disse posiUvamente, a com- O SR. AnRANCIWS; - Houve uma canspi-
missão de fazenda'. . . ração! 

O SR. VAl.LAD10 : - Disse-o por minha O sn. VALLA01o: - O norte estava reprc-
conta unicamente. sentado pelo sr. Abranchcs, membro da com-

O S!l. U. CINTRA: - Pois bem; eu quel'o miss~o. , " . ,. . . 
quo-seJão transcnptos aqut os nomes dos as- O SU. D. CI"TUA. - lambem 03° dlstrtcto 
sigonatarios da emenda. São os srs. : cst~va rcpresentadoyor 111lm:: . 

lJicudo, Zeferino, J.. Alvés, P. ~<Iuardo, '1 SI', prcs ldcnte, veJo quc naQ devo contl-
Demetdo, L. Silverio, A. e Silva, P. lIlacha- nu,u'.. . 
do, Conêa, li!. Furtado, Valladão, L. El'- i .Antes, porem, de terminar, declaro que 
nesto, Leonel, ~J. A tronso, F. A I vos, Mar-I [lOde a as.semble,~ ",-otnl' (I orçamento como 
fjlles, H. Pombo, It. Ferreil'a c e. Egydio. , (pllz~r: a commlssao ha de restar a grande 

(Jll!mdo os nobrcs deputados votarem, cu gl~t'la d~ tel' apl'csco,tado "~n. or~:lmcnt~ n~o
desejo fluC fique bem claro e bem frisante se ~~~to,' t,lO ",lOdesto ,;omo o~ CO~I es da PIOVID
o razem sómentc porquc querem estas vel'll:!S Cl,t ((,]iou,df.-Y) , e H,1O 1110,'8tIIlOSO. como o 
ou se qllcre1h realmente tomar bem patcllt~ ~ I CJucrem o" nobres deputados. (il/mto bem!) 
sentimento enunciado pelo nobre deputado I .. ,~nte. de as~eDt~H-rn .. , preel"O ?e ~.tlsf.-
pelo l0 districto e l0 secretario . . i .61 um COlllprCtnlS.o d~ hunra. !)eseJo que o 

OSR. VALLADÃOdá Ilmapartc . , sr. dr, lospector do the, ollro lllf" rme s." me 
. ' '. I' dlase 011 0'\0 ql,e o rRncho-~rallda da cld~de 

O SR. l. CINTRA: - hll quel'o 9uri o _nobre , de Santo •• Alia 20;OOOSOOO. 
deputado declarc se fcz csta manrfestaç>.lo por I O SR. INSl'ECTOII DO TlmsoUIlO :-Na OCCR
::;;i... , ' . r • I sião em que o exU1. gl.lverno finudou·me 

O SR, VALLAI?XO:- Ja o dedal·el. 1'11-0 unl- ouvir ác"rca da pretensão d. caOlara do San-
camcntc por rntnlHt conta. tos, que queria incorpornl' o rancho·gran· 

Osn. U.CINTR,\;.- , .. ouse ~m nome de de ao seu patrimonio, pessoa autori.ada, 
t.odos os asslgoatar~os da emenda; c sc () fi- que ".tua no tlle.ouro, (.Ii.se-me que CS"" 
zcl'ào_ com ?_PI'OPO.SltO de menosprczar a cnm- rancho valia 20;OOOS; e i.t,) mesmo eu refari 
ImSStlo. (N/w apozados.) . ao nobrll deputado. 

O SR. P. VI"-E"TE: -Os amigos mais inti- O SR. SCIPI'i.O :-0 Er. in.pactor teve inror-
m Od da commlssão n1ío~'orão cOIlsultados. maçl'io oUieial '! 

O SU. U. CINTJ:A : - Senhores, nós não es- O sn. INSI'ECTOR DO THESOURO :-Não, se-
tamos advogando intel'csses de localidadcs , e nhor; diese que fui i::rformacto por pasaoa 
muit{) menos patota~; estamos advogando in- autorisnrJa, que ainda me deel.rou quo R 
tcresses muito legítimos da provincia... distancia d" rancho it estação da linha fer-

OS SRS. V.\I.I.AIlXO F. OUTROS; - Nós tam- r8a é comn do palacio >Í faculdade d. ditei to. 
bem. O SR. U. CINTRA :-Era esta n informação 

O SR. u. CINTRA: - ... pelos quaes have-' que eu desejava ouvir. ... 
IJln8 de fazer todos os sacrilicios. e havemos Quando 50 tratou desta questão em I' dis
de .oft'rer dignamente pelo bem c cl'edito de cussão, eu votei contra; mas na 2' discus-
nossa provincia. .!io votei .. fBvor. porque se di'-sa qua O ran-

VOZES; - Tambem nós. cho não podia valer 018i8 do 2508000 ••• 
O suo U. CfNTftA: - Se, pois, os nobres de - O Slt. SCIPIÃO : - Eu nii ', alllt:.mei semelha!!" 

putados quel'cm--dar um cbéquo,i commissiio, ta eousa. . .• ' 
~e querem dcsairal'., não o conscgulI'áõ, sem O SR. U. UNTRA ;- ... "ma", hootem Ja 88 
que p"imeiro desairem a assembléa, aos }l1'0- decl,,,ou. q ne _valle ,4;OOO~OOO . . 
prios deputados que a elegerão! _ . O SR. SCfPLlO :~Qunudn ma couber a pa-

O SR. BICIJDO: - Já disse que nito tivemos lavra, re"DOo,der", ao nobre deputado. . . 
semelhante intenção. O SII. (I . CINTilA :-Ora a prOVI!lCIR "."ta 
O~R. U, ClxT~A:-Foi dito. em clrclw:stanCl'IS tia dar 11:000$ :t mUOlCI-
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polidad" de ::lantos, quando já o anDO p.s- i g' lida e approvada a aeta da antece
."do deu 3:000,1, mandando ann6x.r 1\0. pro- dente. 
priOR rnunicipa6~ um, açougue~ . . : O SH. 1° SECRETARIO lê O seguinte 

O SI\. t"ClPIÃO :-Era propw. tnntllclpal; I EXPEDIENTE 
foi autori.ação para vender. Veio a lei. , ItEQUERIMRNT03 

O su. U. CU\'l'RA :-0 sr. L. Erne~to de- D~ .JosuÍno .José de Brito, pediudo O PIl-
. clnrou aqui quo S8 fazia tanta qnes~iít) ~~ C'IlITJonto do que 86 ibe eft-á :lev~ndo comI) 
ftllÍ,exação do rancho.grande ao pntrllDonlO ~eludor da pOtkte sobre o 1"0 r,ele na fre
da éamara, "ntretanto que o aouo p'assado guezin do O', -A' eommisôRo de fazenda. 
nrto se impugnou a annex8çfio do açougue l',çOJECTOS 
deS.ntoo. que v.lin 3:0001)000, Sào,jul:íados ~bje"to de deliberação e 

O ~R. SCIPIÃO : ........ Dai'ldc muitos annas que vuo a imprimir pllrB ontrar na ordem d03 
fi camarn cobravfl rdug'uel dessa eaqa. traba!hos 08 se(J'uinte~ : 

O SIlo U. CI:<TR\ :-'-Fique. pois, claro que . o N, 12J , 
a 8EOsemblél:\ o llIlUt} p:1S~lld9 fez um prespnte A asscmbléa. provincial de S. Paulo de-
de 3:0008 á c&mB.rn de Santo~, e e~to anno- ereta: 
dá-lhe o rancho grande, 'lU" vale muito! Art, L' S6 ',odel'á a assembléa provinci~l 
IDaio.. .. \lutori"ar pr;' úegios em fórma g~ral! ,e de 
. Senhores, nos, deputados provlDClaes, pu· nenhullI modo pôde concedel-os a lDdlV1duos 
demos dar o que é nosso, ma:q não /lquill? oá companhias; cabendo ao gover~oJem. exe
que não DOS pertence; I,n~o podemos Iaz~r 11- cucão de lei, a concessão de prlvlleglOs a 
beralidades desta ordem. , i pessoas detcrmüladas, . " ,. 

Chamem, embo!'a, a COroilllssão (;e u'Ul'n- Art, 2,' Autorlsada a concessão de pl'lVlll. 
ria, ell. ~íio lu (lo votar por semelhan';"' <1.- gio porIci, opresidentc da proYincia, em sl1,a 
divas. E~t3 cadelrn nflO nos dn, di fClto de execllcão abril'áconcurrencia por melO de edl
rozer presentes d.quillo .que uilo é no,"o, tacs, rilal;~nndo para as IH'opostas o prazo de 
üiuda mesmo (t ~llJla f~lIl'Plclpalid8de , mtll~o 60 dias pelo me.nos. 
importante. mUlh dJstmcta, corno e a ne Art.a.o TCl'nllnado o prazo do concurso, o 
Santos, porque acimn do tu~o i •• o estilo os. O'OVCl'l10 antes de resolvcr 80bre as. p1'OpOS
interesses genles da provi~cia. e o D'::)~SO I tas, as p'nblicnrá nos jornacs da-capitaL 
dever (Ie zelar por elIes, (Jfllzto benz.) : Art. 4,' Aceita qualquer proposta pelo go-

A di"lcnsstio fica adiada pala hura. i vet'noi antes de lft-VI'a.r~se o contrato, atIno 
(Itetirll-so o fOr. ínilpector do thesouro .. ) i neto ~le sua celebl'açáo, o proponente jpres
O SIl, PRESIDENTE marca a ordelIl do dIa tar" uma caucào de 100:000# a 5)0:000$ pam 

1>leguinte, alevante. a scssüo as:1 !;~ horas da gal'antüt da '(~xccução do co~trato,. sempre 
torde, ! que o capital da companll1~ excede,: de 

----"_.- 500:000S; c caso sej" o capital !Dfenor a 
:~8' Sessào ordi.llu·ü, 500:000, serú a caucão de 10 % sobre o capital I da "mpI'csa,· . 

AOS a DE ABHII; DE 1878 i Art. ;,,' o prazo do ~omeço (!?s trabalho; 
Presidencio, do . sr. Co,·,.J(/, i dc qualqucr cmp1'e~a I\ao póde Jamais ex;e-

, " deI' a 1 anno depOiS do contrato, e as Ob!!l" 
SUMMARIQ, - EXPEDIENTE, - ProJeetos. scrão concluidas no prazo ma04mo dc :I 

Parecer, - Redacçõe •. - Observaçees dos annos, 
s,'S,Zef'eri1to e A. e Silf{{ .. -1' PARTE, Art. IL' A caueão dada para garantir a 
DA ORD8~i D() DIA,-Olilcio.do J'''-' exccncão dos conhato~ scr{,· applicada cs
t~ça.~ObraH publicas.-DzsCU1'So.do sr.]>.! pcchllincnte para pagar a~ n~ll:tas ~m que 
hqydto.'-Vend~ da tArreup mnnlclpal.-: 1l1COl'eercm as empresas, resbtmçoeselndem
Observações e emeiul<1 do sr, p, Alves,-8n- i nisacõcs c ser;, devolvida {, fazcnclaprovin
terr8~eDto fóra do ce.mit(l)·io do ltl.a. Ch- i cial,~se l~Ol'\rentnrn. não fOl'em as obra:=:; co
ro.-NaveU'Rçfio de n03.-lnstrurçào 1'1J-1 mecadus ou conclUlda.q no prazo legal. 
biilm.- DisClWSO do sr. 31, Plw/(ulo.-2.a

! Ar'L 7.0 Nenhum conces;'iionario on com
PAHTg DA ORDEM DO DIA. - Orr..- i panlüa poderá transfcrir 8ens direitos e [ll'i
/OM,to provinc;.l.-Obse>'vaç~es do s,',d,', vilcgios antes de iniciada,s as obras, nem 
it!:vpectO'r elo tTwsoU')'o.- lJiscw'so dos?'.P. I durante' a: constl'ucgão, sob l?enR- de nn.ll~
l'tcente, , dade d" trallsfcrencla, caducidade do ]lI'1VI

A'. 11 bora. da manhã, feita a chamada. i Ic~io, penla da ca110ão c ndjudicar;ào da, 
ncbftn·~e pr"~BDtes O~ ~rR~. Cor~~a., Vallndão,: ?l)!'us feitas c.m' favor (~a. .JH'OViJ.lc~a pelo sen 
U. CintrB, L. Alve~l, L. ~ilverlO. L .. : Ernes:-"lusto valor, ilxado cmp~lzo.arllJtlnl._ 
t.o, P.Eduardo, Bicudo. Le-ittlo. Ahr.~tich~!'l.í . Al't. 8.° Nenhum pnvllcg'lO pOdel'l.L exec-
11. l'ombn. R, Alv"e, C"lhlonio, p, Eg-y'jlO, i dcr o pl'azo de 40 annos, , 
M. Furbdu. ,\. 6 Silva, Ar!\ujo. A. Ribeiro i Ar~:. n.~ Emquanto 1.1ão foren~ ('on~clUlthlfl 
];'ilho, Zeíerin'), Berwvid.es. ~r. A1r'-'n~o. F. I as vIa~-lerrens, alltol~lsa~lns ate hOJe! n,Ao 
Alves e Leonel; faltnndo .sem pnrti~lpfl0HO! podem sp;p le:'antadoB enpItaes ll:ft pl'OYJllC.lft, 
o, mais senhorefol. i para. l'enhzaçao de Ijst.rR.dn.~ dn teI'ro proVln~ 

A bre·se 8 .~ .. 1to, I rifles, e ra~o Rojão levantados, licao [\8 cmpl'e-

• 
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sas sem dil'cíto algum a qualquel' anima.cão, das obras, como a privação dos lucros ce,
subvenção ou garantia de juros pela pro- santes durante o tempo dado pela ler ao pri· 
vinda. , Jegio. 

Art. lO. E' absolutamente prollibido COlIJo O pre~o do rosgate será regulau:, pelo ter· 
outar-so no capital das empresas, que têm mo media do rendimento liquido dos tros nl
juros garantidos pela provincia, as porcen- tiCloS 8nnos, e será pago em fundos pnbli
t.agens ou remunerações de direito e privile- eos, quando não possa ser em moeda cor- · 
gio. e qU8esquer despezas que não sejão di- rente. 
rectamente .ppHeaveis á constrncção da. . O governo: porém, de~l"r.rá "u" intenção 
.bras. de resgatar a estrada li companhia ou con-

Art. 11. Nenhuma estra,la será decrcta- cessiooario um sono antes de efi'ect uar o 
da· sem ter sido previamente lev.ntada SlIa resgate. 
planto e feit.o seu plano e orçament.o por Art. 19. Em tOl1 &8 ns empre"". de vin. 
engenb eiro. devidamente autorisados pelo ferreas haverá um fuodo de r".erv", para 
governo. occorrer aoi.l casos cxtrnordinl\rio~, que ~en.\ 

Art. 12. O prazo do privilegio poderá ser ~onstituido por 1/ 10 "lo no anno da. >I CÇÕ"' 
inferior" 40 annoR, se em menor prazo do omittidas, oqual "era e levaoo •. 0 dobro, de.-. 
tempo ptlder SOl' amorti . ado o capital em· de que o. lucros da companhia exced.,"cm li 
-pregádo n»'8 obras com 08 seus competen- ' r''j %, - , • 

tos, .. ttendendo·sc a ju.ta receita e despe- A.rt.2O. As companhills não podem ron
Za dAS empresRs, em vistll da~ estradas que tplhir emprestimol:J ernquaoto 3$\ obras não 
.ervir~m d. ba"O á. decreta çilo das obras. forem conclqida., ou seu capital Dilofôr etl'e-

Art. 13. Todas as empresas dl3 vias fer- t ctivamente emprugnd(), salvo 80;, provinda 
reas tt!rão direito de cesapropri,ações, lla não garantir jnro~ á~ cmpn~sus. 0\1 se bou
fórma da le i, sc)br'o os terreoos de dominio ver omórtisação e$pecial e motivada.da as· 
Pllrticularqua forem necese.rios pom o lei- . 8embléa provincial. . 
ia. estaçae~, armazcus e obres adjacentes, I Art. 21. Nas contaH st!nHlstrac~, ufldus 
paga a r ei'ipoctíva indcrnnisação. _ J pejaR cornpsDhiu!'\ ~IO governo. este verifica ... 

O ~overno pTov:nci:d fica obrigado B ~O-' rá. se o t~a lJit81 u~s cllamadns fui th,. f(l ito 
lici~ar ex·omcio dos poderes gerac. a con- despendido, atim de ·só pagar juros "obre as 
"essão". empresas dos t errenos devolutos e i despez •• com 8 COfl_truc ção da estrnda . 
nl\Ci oDlleR, que forem precisos para a e'xe- l Art. 22. FicilO I' cvugfHl;ls as disposit,:õefol 
cução das e:-lt radaR provincine:::, assim como \ contl'arias. 
a isençfio do.' impostos gernes sobre 0" ma- ' S. Paulo. 3 de Abril de 18'7:3 . ..,.. Pro José 
teriaes o rnnchinas para a construrçflo dRs ! LV. C. de Sá e Benevides. 11 

obras. . : N 1')~ 
Art. 14. Durnntll o tempo do pl'ivilegio /. . 1' : _. . ." 

concedido a qURlquor t)mpre~B. não se pod erá ( A fls2-emulell .Ieg i$IHttva oc!j. f e. ulo ~e-
co nceder outros caminhos de ferro que fiquem c,·ct,a:. . . 
dentro d . di<t.ncia <le cinco leguo" de QUR1- 1 Al't .. un.c~. Flc.n d o.c n"e~;"la :" 1 "7.onll •. 
quer lado da estrada e na mesma dlrec,ção ~I~ Jo ~c de Cerque iTa. Cesnr,.(,? ,dlstnc,to dlL 

da linha l'errea, RaIvo havendo desistencia I Jre ~Ue'l..18 do ItHqURry . lI.lllldCipiO da. Gldur..l1 
formal e livre do cDncessi onano do privile-I .do S .. Toao do Ilio-Claro. e 'lDnexidfl no di.· 
gio, . I trict.o da freguozia,d o,~ ' Pedro. mnn ici pio 

Art. 15. O mllxilllo do. preços de trans- d. c.dndll da Const.tlJ: ~"o.. . _ 
porte que pôde perceber qu.lquer empresa Art .. 2.' nel'ogada. "" d.spo s .çU "" em 
de vi a ferrea 6 O custo nctual daR conduc- contr3rJO. ' 
cO"" ordinari... ' P.ço da a.sembl,'. a provincia : . :J ,la Abril 
• Al't . 16. S alv o aR lei . '" contr.tOR ceie .. [ d. 1873:-:-.R. Pomóo ." . 
hrados e por celeurs·r-,s6 e . virtude dll~ leis ) A .lInprlmJl' paro 1~ !\tl·i'H· . na ordem dOR tr8-

vigentea. fica prohibicla "garantia de juros I ba~h"8. . 
pehl prOVirH!lft 8 qualquer empresa. ! Sí!O ap~,rQ\'l\I\~8 M. ~ dos arLI~o8 de p08tU'" 

Art. li . Para anima~' e HUX lliar !lR em- rBS n. 21 de N~Z !lfe,tlJ, . d(~ col1l)';o d~JJo~t2-
pre~tlS E=obre qllRe~quer melhornment.os pu ·· rAS n. 20 de Itu c l~(.I~ proJI~y~to~ n ~ .R'I. lOt)e 
hlico., é permittid o 110 go varno Rubvellcio· ~l, de" te anno, n. (,1 do 18'11, n.130 do anno 
nar com quantias ccrta~ sobre serviCOR fe j- passndo. 6 u. sa c tH de~tn an~o. 
tos e conhecidos. ou associar~se na!; empre- l Posta em discus í:!úO ft reultcç ilO d·) proj .act..o 
Mas, tomando certa po rç~o do Reus capitacs:, n. ~lO~, fica .: Jíada por ped ir:'lo p~I .~vrü. o ~r. 
por meio de lei especi.1 Ilu a o Rutorise, 6- Zelenoo.. . 
xando o t]ualltUín da subveoçtw ou parte 80- 1 O sn.',A. E Sn.VA l· ~q U:I., e ,n., ca~ql: cO Dcede, 
eial Ílnfl empresas. . i urgenc,'8 ,para ~r~r dJ5CUbldQ JtL o pa~e(~er. 

Art. 18. O governo proviDc .. l terá Il fa. CootlOua, pOIS, o parecer em dJSc.tl~"no. 
culdade de resgata" 3" concessões ,obre CR- P .\IIECEIl 
minhas da ferro, mediante autorisaçiio e.- ' " Foi s ujeita" commiSStLO de constitllição e 
pecial da aS86mbl"., pagando a respectiva jll~tiçn, pura interpô.' parcce.·, a pctlçuo .do 
indeOlni,açfio. que abr,ngPrIi nAo .r. o val()r tpnente·éoroncl Joaquim Silvcl'ia Montell·o · 

• 



--400-

Leite e engenhcil'o Itaphnel Ar,el~anj!, Galv~o ) O SR, 7,~FERll>:O :-Não, senhor, tüi "ppro, 
Junior, em que so"G,tão o rnvlleg'1O por;;O I vndn. . • 
annos, para por SI 011 por meIO de uma com- ; Dovo decla,nr que estR mlDh •• rcelamnçuo 
lJanhia estabclecel'em O systema mais apel'- I não cnvoh'e a menor censura a IIlus trada 
teiçoado 'c eeonomico de íllumi!,-a~~o a g~z I eommissii" de redncção; não .UrilHlo est:. 
nas cidades 'de Jaeareh,l', R. Jose, J auhate" ralta seDão a nlgum equIvoco ou " extravIO 
Pindamonhangaba, Ouaratinguetá, Lorcna, da elllendA onde quer que fosso. 
SilveÍl'as, Arêas e Bananal; e conformando- Mas, comprchllndem os nobres deputado . 
se a commis~ão eom a disposição (lo § 7' do que, tendo s ido n emenda a 'pprovada por 
art. 10 do acto addicional, .é de parccer, que ?s ta llSRpmbló'\ conjuntRmente com o pro· 
o assumpto da petic[o é da compGtencia da I) Jocto, e ni\o vendo cu ell. conternpladR co 
assembléll.. To: attend.éndo áinda (,S informa· respectiv" pUl'ccer d. cornmissão, que ne.b" 
ções que ins~rucm n referida petiç[c!> 'presta- I de ser lido, Dão pod ill dei".r de vir li ! ribunll 
das, a pflmClra, pela e,nnara mUnicipal de I reclarnal', ~em que,. entretanto, por ISSO te
S. José dos CampoR, a 10 de A bril do anno nbiÍ intenção de dirigir 11 menor censura 110' 
passado; aseg,mda, pela de Silveiras, a S de hon!ados n: embr08, da carurnissão, a quem 
Abril do mcsmo anno, c a terceira finalmente, mUito rc' pol to e estlUlO. . 
pela de Lorcna, u30 cio mesmo mez c anno; Era ,órucDte pari! nlCtilicor oste en!?"no 
opina n eommisoiio, quo pôde Rcr concedl- que pedi a palavra, e peço a v. exc. que haja 

. do o privilegio que RolicWlo os 12eticionarIOR, I de V'J ~'l tic!lr. q~e"tão. , 
dentro dos termos d1\ mformaç.ao dlt camara O sr. Alme.d •• e Slh'a:- Sr. presl
municipal de Lorena. Offereec, pois, para "Cl' deutr, parec,' -me que o unico meio de veri
sujeito .li con~idcl'açi\o ,la assemhléa o "0- ficRr.;e a duvida aventada pelo nobre depu-
O'uintc ~ tarJo c a actn; esta no~,'- c!iclarecerá . 
., .' ri, 12õ ' Sr. ·proRidente, su mp'l'e quo nesta caea 

; se offerc( e pm projecto como em6nd~ ti 

Art. l.. E' concedido ao tenente-col'OlIcl outro, 6 que sobre e."o projeetO'já ouel'ecido 
Joaquim Silvcrio Monteil'o!.cit" eellgenhcil'o como "monda soo aiud. ofl·arecid •• outras 
Raphnel ArelH,njo O"lv.'1o Juniol', privilcgio I e~elloJ •• aelditiv." estao devem ser em 1'''-
por no annos? para p01' ~l cs tabclecçrem, pelo p rH Hparadt':. ., _., . 
sy.stemn mms eeonOllllCO c vantaJoso, !Ilu- : () SII . P. EúVPIO :-8em duvI~". ' 
mmução a g91. n~ R clrlados do norte da 111'0- i () SI:' A. E 8!i,VA :-Asolru tez o meRmo 
vincia. ; honrado· deputado que suscitou esta qnestilo, 

Art. 2.0 Pal'a cs::;c fim eontl!utarúõ com os: apreseotnnd.'o lIma emenda suppressiva <lo 
concessionarios as respectivas municipalida- art. 40 do pr,''!jec~o n. 8ó em papel ~eparndo. 
de~ .qn~ quizcl'em gozar do Tnelhoramcnto i E' este o meio regular de t-:8 offerecer ernen .. 
pl'IvIlegmdo , : das, . 

Art. 3.' E' mal'clLdo o prazo de dous annOR I Mas assi m nno rez o nobre dep~tado em 
para t er lugal' o eomeço das obras; c, .não ! relação a esta emenda sobre q'Je riclama. 
RP,ndo começadas nnsRú pl'<.1zo,ca-dueará o pri-I . A commi í'! !oião. como os nobres deputndOFi 
yilegio. ' sabem, guia·.e pel08 papeis que lhe 8~O re-

AI't.. 4. 0 O~ conccg5<ional'i o!) não pod r:. l'i'io I mcttidop, toma em conRidt!ulçào 8S emen· 
trunsfcl;il' o privilcgio , i d.. lcgalmente. apresentaeias, para r.zer 

(8. R.) i qualquer altoraç,'o nos projeclos ; mas cata 
8àla das commissõcs, ;l de Abril d" 18/3 , emenda, a que se refore o nobro deputado, 

- Pa1!-lo H,qy(lio. - F(,1"?'eira iflvr.s. » . não foi eovin:.!a ti commissãl1, ella apenas 
O sr. ~1~I·el·ino: - 81', pr .~sitleltte, uocont rcu DO projecto uma nota, por letra. 

pedi" palavr ... para fazer urua pequena re- do honrado rnembl'o, nestes termos-<CBup. 
cJamr.Qão aoure o parecerd.f\ comrnissü'] de prima se 0 art. 2°)), . 
rsdacçào, relativo ao projacto n. 103, que se Ora, pergunto eu, ti commissilo podia por 
acha em discussão.. esta "irnple. 116ta alterar o projecto 7 po-

V. exc. ea r..~\~n, sr. prcAidente, forãó tes- dia cUll~itleral-o como urna emendaleaal
teruunhes e hi\o de >I' recordar de que, mrntenp l'",entada?1"lI'ccrt6quenão. Uma 
quando em discussão O projccto .obre que ,im"les nota de um deputado da caSa não 
versa o p!\rccer da comrnissão de rciaeçâo i I Rutori!3it. a commissão fi fazar al~eraçâo cru 
eu o!fereci um" emono" suppre"iva .t.' Ulll proj ecto qllalquor. 
clausula de intl'ansmissibilidade do privik E;." razã o por quc a commis!'iío,d.e red.c
gi-o, exaradu no QlC f: roo projecto. -Essn. ernen- ção não contemplou n o seu pare~er a emenda 
da, como todos IIi'io de se lembrnr, roi appro- dn nobro deputado, 
vada pela ",5embléu, estou inuito cerLo dis - i ],ntcnd~, pai" que o unico meio de 8aber
to; foi 8ppro\' ~H)A. em todas tiS discussões I se se c~sa emenda fo i ou não approvada,é 
com o projecto : cotrotanto acaba de ser lido I con,"Har-sc a aeta, que deve ser fiel ao que 
n porecer da co mmi.são de redocção .obre "" pMsa nesta cn,a. 
e.sa rnateria, DilO estando nelle :ncluida a , ., sr. Luiz Slh'crio :-8r. presidente, 
emenda alludida ! .: li vista da duvida suscitada á~erc. de.te 

OSR, A,llSIt.VA:-Es,a emen dac.íu, ; p.recel·, enlendo que carecemos de OlgU11l 
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t.,.;rnpo p'ara estudar n qlleat~o e consultar, 
aR actafl : por j~!o10, requeiro o adiament.o da 
Ji~etl8si'io por 48 hnl"a~. 

E' apoiado o sem debate approvudo 
guinte 

Ultimamente, achando-se nesta cnpibd al
guns cidadãos que tlrmarfioa representação, 
e seientiHeRndo-se de que" autons"ção era 
p,~ra s~r vendida parte do terreno e .ono 
todo, disserão-me que, ~e boubeRBom dIst.o 

RE(-lUEBIMENTO 
(~Heqtleiro o adiBrnento por ',,8 horas, 

~e examinar as actal;'-'L. SÜ'"Oe'i'io.») 

o E1e-

, Já n;;o t"riilo representodo contra; que farão 
para i le~.doB Il isso pera Dotich do Co,','eio Pa't

lista"o, 
O terra no d~ Rassaca, .r, presi<!ent." fi 

l' PARTE DA ORDEM DO DL\ extens'o, e Rendo de logradouro pllblico, nilo 
... OFFI~[OS D~ .JUSTJ(1~ ,..-. 'I seria ell que havia d3 acJv.ogar aq-ui !IIDa au-

hoh'a em .~3. dlf;CUSS30.0 proJc~to n. v:2, e i torisação para Rua venda. Integral, de modo, 
ernf~nda ~.ddltJ'V8, offcreclda em ~:' que re-. a prejudi,~ar o publico, . 
voga a I.,) que creou no termo de Ubatuba o! Não oecu[to" razão de.ta proposta da ca
omeio de esrri\-'ão priv~lt-ivo de Grphãos e'l mara. Um cidadão, quo [lossue urna ehacara 
au~ente~. . ! cODtigua an terreno da Ressacn, requereu fi 

O Sft, VALLADÃO requer e úLtem a :;-tlra- compr,. da part;- dene, justament"" parte 
da de stla F,ub-c,menda,fl.O proJBcto n. UJ, que que .hoje alltol'l~amo_~ a camllra a vende~r, 
8e acha effereCldo como cmoDdl~. I porfJue flea ínter(!alarJa na !4ua chacam, natl 

Encerrada a diHcussão. ti approvado o prc- i podendo ,di" por ioso fechar seus pastos 
j~cto ~I)m a emenda, I con,veOieJitBment.e .. g e~8:- requerente ,não 

-,. • OOR:\S Pl~nLICAs. ., 1 8;rla capaz ,d:; oUe:nder o lOtereSBe p~bhco. 
hntra em 3~ discussão o prDJecto n. 7.3, E' esh -a uflIca rllza') qu~ levou il Camar-a de 

que extingue a repartição da., obr.s puhli- Mo>!y da. Cruzos a pedir e.ta autorisação, 
CQR e estabelece outr;J3 provldenCIo18 a 1'8S- I O BR. BE:-iEVIDES :-Niio ha p~'e~lllZo do 
peito. ! log-radOllro pllblico'~ , 

'(O Si. P. Egydio prónunclOu um discurso i O SIt. F. ALVES:-Não, senhor; sendl) a 
""qil~~ni:o recebemos) , ,!I v?uda dP- pe.rle do terreno demarct\da [~me-

~ao havendo mSls qnem ppça a pa!r\vra, di'l;~ pljJn. eam1\ra,. 
cnCArrR-SB a di~H~üS8i-iO. i Nl~fse ~gntido Orr6reco uma ernend;} para. 

Prbcedendo-se á vot;tçã:) P))' parte!", li re· ! escbuecer o PI'OjBctO.'-
qDerimento do Hr. P. VJ(~ente. é ['('j'~itado o i E' flpoiada Á entra conjuntnnlente em. 
nrt.. 1°, - I di~,(~n;;;R;10 a seguinte 

Os ma.is arti$!os f;i10 consid(Jr~r:L)s prejudi-!, ' '-' , E~wxn.\ 

clldos. ({ Ael'c.:::l:unte-se ao projecto, ~mti'e ~~ pa~ 
VE:-iDA IH~ 'l'EHflENO irn:NfCIPAL i:Lv!'ns --Hr~Rsnca-c aS-tOfll a.-, formahüade:-;_ 

Entra em ~~a di~cU5P.ão o projf'cto n, ;>.); (Iue ,lo HTt, 4:s ela Ieide 10 dp, Olltnhro üe lH2S.c.....
~t1torisa a cama.t/-l de l\!(){!y das Cruz3R fi aR seS;llint{~.') pnlavrn.s-na fôrma. da dcmal'-, 
\'eD~el' um ').terrcno que pl')êSn~ no l~trar de- r,n(;I() e rncdirli'fo feita peln. enmara .. -"- P. 
nOrrJln~l,Jo h")SBa~3. _..,! Ahts, }} 

'li ~il·, Fci· ... el1l·a ."-l\-res : -.:-)r. pre~~dcn-! EnCCI']'aÜa a diseu~sfío; é UDIHovn.do o pl'O
te. fui eu I) p0rtador p~r~} .H~t:\ a.;",!,qmbl~Ja fln I jerto eQm a cm8Jlfh. . . ' 
proposta da cama r .. ' mU~ll(:lpa! UH JIog',} .d~ ~ A rc(}nol'ilnent.u do SI'. F. Alves, ó dlspcn
(~!,uzes, sobr~ quo vôrss a presente aut!Jl"lsó.-! snelo o intcrsticlo em fa\'Ol' da emenda. .' 
çao qu.e se dIscute.. . .; E"'TEHl~.\'i\JE.\TO FÓRA DO CK\HTEIUO DO mo-

A commiseão de cama.I .. 1H, a quem fOI ?f- , ~ no 
f' t h I J " C L,_" 
ccta esta prop.(;~:!. acompan lHa a ue.- F' ':tpP"ovado cru :~a. diseussflo.O pl'ojccto 

m,arcação e me~jl.çHO ll:ga~. d,~ tel:l'(~~O, :~x~~nV-1 n. 2J-,<qUf~ per:mitte ~21'em sepultados UH c~
YIando-., deu se,l p?leCLt 1,\VOIOV,J, ,.utOL- 1 'I' I c', t" ", , do Rl'O-C[',,'o 1

101
' SU'I 

d J[ 'j t pel.--t ([) ,-:),l.n ,~ \-Ill,- ~, , l, 

san o aque acama.r~\ 1\ ven ' er uma p\l.r c' t 'I 'al'''e 'j""lol>l !)O{"t de " 1" R Ilnol' c, us enl'jIO.") (O [.I, I, n t, • ... o \, .'( 110 terreno, c lnma'·ln ~~~;nca, em pn~C;11 éom (' 11 .. _. 1 r"al')('1 '1"1"1'" 11,' - ," I 'l.l'\"\ 10 l' "-n'\ 1"ln:' ( ~ , 11 ( to -' as formalidades da l!:.i dr~11) dcOutubrn '-Ir., J'l ( , -, .. ' .. - ." '. 
102':l I' '''"", 

o <.. • • ",." >-:A V lW.\C.\O DE IUUS 
O C01'rn,') PCW!t5/(wa, p(\l'l~m., nos (lxtract,)~ I l;'y'" -,.' '~a l·· ... ll .. S~.-,(1 o j)l'oJ'ecto 11. ;)-;' 

I' J t b I1 I ,<tIl,}. Ll11 'J Clt~c. i":i,t . , 
que costuma 'fizer {e ny8so8 .ra ti IO~.'p(JT! (PU' nutOl"l."H. o 0"ove:'nu a conecclel'privilegiu 
equivoco o~., porque nao ()l~vlsEebIPCrfelt!!~ i a q~l;~rn se ~prol;~lzel' a etl'ect\lat' a navegaçào 
~~Dte a ~Bltllfa d,n.pr.opostc., (pll J:O\1 ~I: ~ i a vapor dos 1'10S Twté c PiI'ael~abn. 
f 01 autorIAada a C,lfial a de M Jgy d~, Cr '! se ' oiad", e enü'ão "OTl] untarncnte em 
zes a vender todo o terreno den0fnlnUnO-! 1.:.:LO_.~r "'~'<.:'('I ""Q.' . 

da Ressa-c8-. quando fi ilutorisftção ela para j.Ll:--CIl:--.'kO r •• ) .r,...,Ul~C._~. . 
render parte do terreno. : I~)'IE:';DA~... 

Em conséq\lencia desta n.otieiJ inex8cta. i « Igunl f~l;~or qual:~~ .. iL n<lYegnc;ao do ,1'10 
alguma~~ peS80ns daquella Cidade repres.en- t Mogy-guassu.-A Le'ltuc. »). " 
1:-arão a h.·.tll ilf.\8cmbJéll contra semelhante I {( E.m vez do port? den0,mlllado do I~lyscu, 
~t!1t?riRf.{;iio. e com r1!zi"lo, porque esse te~re.! na .villa. d?s LenQoe~, (hga.-se-~~~sde aco
f..; o e lnuitJ grande e (. ue logradouro publlco~ 110nm elo A ·qmhandava.-P. Erlll,a~("o\. )) 
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Encerrada a discussão; é approvado o pro- filhos," nossa prole? Esta lei precisa de um 
jeeto com as emendas. eorrectivo? Sem dllvida que não. 
. A requerimento do sr. Luiz Silverio, é dis- Assim, sr. presidente, se a lei imperiosa 
pensado o interstício em favor das emendas, da natureza, que nos obriga, que nos cons-

INSTI<UCC:ÃO PUBLICA trange mais do que todas as leis escriptas, 
O sn. lL ATyES requer e obtem preferencia a'amar a nossa prole, não é effieaz para que 

para a discussão do projecto n. 74, que re- demos a instrucção precisa aos nossos filhos, 
fOJ'ma a legislacão sobre a instruccão publi- inefficazes .erão todas as leis escriptas que 
ca da provinda c estabelece o en-sino obri- apparecerem a respeito. 
gatorio. . O SI<. BENEVIDBS :-Apoiado. 

Entra em:1' discussiio este projecto. O SR. H. ALVI<S :-0 que se segue é que 
. O SR. R. AJ,v},s propõe que, par" haver a nossa lei está de harmonia com os prinei

liberdade na discussiio, esta seja feita por pios da natureza.. 
secções. . O SI!. BENEVIDES :-A lei é impotente pam 

A casa resolve affirmativaniente. fazer aquillo que a natureza não pódo faze I' . 
~ntra portanto em ;la discussão a secção O SI!. M. FURTADO :-POI' isso eu digo que 

prImeIra. . esta lei escripta é uma violencia, é um ata-
U ...... .uml(lon~a «'UI'lado :-Sr. pro- que directo aos direitos do cidadão... . 

Ridente, tinha-mo insoripto para fallar na O SI<. BBNEVIDBS :-Apoiado. 
2' discussão sobre este projecto ; porém, não O SI<. M. FUHTADO :-... garantidos pela 
me foi dado esse pl'azer por haver o nobre constituição do Imperio. . 
deputado pelo 3' districto requerido o cncer- O SI<. IL ALVES :-Não apOIado. ' 
rament.o da discussão. . O SIt. A IlI<ANCHES :-Mas por essa razão? 

São ligeiras as reflexões que tenho de fazer O SI<. 11. FURTADO :-E' uma das razões, 
sobre a seccão que se acha em discussão, e Não póde haver uma lei eseripta que fallc 
sobre a quiíl tem versado o debate mais im- mais alto do que aquclla que existe na con
pnrtante deste pl'Ojecto. scieneia do homem e que () constrange natu-

Não POS"O presci~rlir neste momento de ralmente a dar educacão a seus filhos. 
oppõr algumas consi,\crações a respeito, por- O SIt. BENEvllms ,-=-A poiado. 
quanto, terrdo de votar contra um pr?jecto O Sl!. M. FURTADO :-E' preciso niío ser 
flue encerra assumpto de tanta magmtude, pai para desconheceI' esta lei imperiosa da na

. (evo, embora. já o 1izessc o anno passàdo, tu reza ; e, se ella existe, não é precise que o 
',xternar mais uma vez, ainda que succinta· homem scjll. compellido por uma lei escripta. 
mente, :t minha opinião sobre a matoria, e O SR. P. VICENTE: _. Consequencia: são 
f~XpÕl' os mot.ivos pelos quaes voto em scnti- imIteis as nossas leis criminacR ! 
do contrario á idóa consagrada no projecto, O Sli. Am!ANCfIE'S: - Apoiado, n[o tem 
emhora não tenha a pretensão de crear um razão de seI' o codigo criminal. .. 
só [li'oselito nest.a asscmbléa, de arrastar um O SI<. n. ALVES :-Com estes principios 
vot.o scq nel' em meu auxilio. não poderemos mais legislar I 
., Se est.ivesse em mim, sr. presidente, a pas- O SIt. 11. FURTADO :-Não ha um facto 
sngem deste projedo, "fianco a v. exe. que mais importante e que mais constranja o 
concorreria com ineu voto para que elie fosse homem a proceder, do que o amol' patema!. 
approvado, porque entendo que desse facto POI' isso digo que, se esta lei da natureza 
rel"aIltaria. uma gloria para aquelles que ac- humana é inslltliciente para fazer a soeiedadc 
tualmcntc o impugnão; resultaria para a progredir, é tambem insufficiente toda c 
provincia " convicção de que o projecto não qualquer lei escripta; c toda e qualquer lei 
li tão bom como se apregôa, não é t,tO efficaz eseripta que qUlzer corrigir esta lei provi
como se diz. dencial, é UIn ataque, por af,sim dizer, ao 

O sn. R. ALVES :-A idéá Ó lllagnifica. patrio poder ... 
O SR. ~I. FUltTADO :-lI' bonita... U'IA voz :-Por eS8" theoria, poderiam os 
O Sil .• R .. ALVES :-E' magnífica. abolir todas as leis erimimwR,c deixar tudo 
O SR. M. FUI<TADu:-... é arrebatadora, ao dominio só das leis da natureza; mas ai 

enleia o 'espirito humano, parece que com o da sociedade nesse caso! 
ensino obngatorio salvão-se as instituições, O sn. M. FUI<1'AlJO :-... é um ataque 
o homem melhora., a sociedade tem de pro- eontra os instindos da humanidade c do 
gl'cdir!' . i coracão ! 

Sr. presidente, aquillo que se trata. de I Se'~é verdn.de que cxi . .,tc n~L natureza hn .. 
fazer por meio de uma lei escripta, já "om a l mana esta lei qu~ Clt chamo - natural, este· 
ereação, j:' desde o nascimento do homem direito indivi,llml 'lue ú garantido pelo 
existe plantado em seu cspirito, em suas r art. 179 da l:Ollstituiefio do Imporia, eu tiro 
convicções! ~ão' é da naturcl;a humana a I a. illa~{io de qlle lIma lêi provincial a este res
lei do apel'feiçoarnento? Qual é o homem, j pcito"é inconstitucional. 
senhores, que quer retrogradfll' podendo··se i O SIt. 11. ALVES :-,Não é conduslio. 
adiantar'! Xiio" uma lei imperiosa que nào i O S!t. ~1. hmTAyu :-I'~l,1 não forcejoa este 
P?de ser apagada por qualquer estorvo sO-lrespelto, l'0rfjue c li 111:: 111:><;1\0 que tIro do 
mal afjuella que lJOS manda amar os nossos art. 170, .. 
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• , , 
O SR. R. ALVES :-:'iem ha l'claeão lle-' nãu põuo l egislar sobre ensino obriga!orin. ' 

nhuma entr~ ~sse artigo e o § 10 do ;teto ad- Cum dfeit". pód. logi.!,'" ,obra in.trlie,ç~o 
di clOnal. Prove primeiro que 1m offensa de primAria, sobre os O'leiU3 de promoveI-a, elc.; 
direitos individuncs pa ra dj~er que ha in- ma~, cortar R lib~! rdRd e ri!) l1idartão. fcril-o · 
constit.ucionalidade. I naquil!o que ba ôe mJliH cobre o melindro-

O S lL P. V ICENTl!: :'-Até reconheceu ) que RO . nus seus direitos L:d ividllae~ garantidos 
está. de harmonia. COU-J o direito n atul'tll. . . : pela constituição, pareCH-'JlB qUi" i\ ft(~sem .. 

O s uo 111. l?co<1'ADO :-0 ar t . l'i!l da !l08<" , b! é ll provincial M,o ° "óde r 3zer I 
eonstitlliçiio ~ H2, diz qu e o ensino primal'io i · 0 SIlo BENBVIDES :-Apor.do. 
ê gratuito li todo o c idadão. ' I O sn': H. AL:VES :-Polo eOlltrario, quer .e 

Deste artig(,. cu tiro a L:onsc;l',lCneia. de que, gnrantir os direitos individu8e~. I 

o ensino obrigatol'io "on traria:t eonstitllicão, I O SR. M. FUI\TADO:- ,,(.". demo. por hJ
porque oque se dá, não fW ohdga. .. \ p o tlH~He q\~e a. aSHHmbléa provincia: p6d H 

~e o .ERhHlo é obrigado n dat, a inst1'lH·\~.ão llt!g~slar sobra en~jDo obrig~torio ; pergun
pnf!1ana, segue-~e que ningucm pôue sel' t.o: qual o modo, onde o mOlO de tornar ef· 
o~lrIgado " recebeI-a, por<jue invicto úeilefi- ficaz es ta lei? ' 
ctj,"" "on dMar: é reg.-n de direito. () 8lL R. ALVE'J :"':""'0 projerto. 

O SR. R. ALVES:-Turlo isso j'l está tão OSR. M. FUIn'AD O : .. --:'iu projecto 'ó vem 
respondido. ; . N~o se obriga. ninguem a a<.:ei- rt pp.na d'c mu lto, nada mlii!-:j, Onde é que OH 

tal' escolaR gl'atllltn.::; : nobres d('putadol:> ~ão cRpazas de rn@!Õt.rar-
O S R. AJ. F V1.tT,\f)O :-~\Iu ito emhOl'il 8e me um moi O da tornar efücaz este decreto? 

diga qun a soci~dadc, r econ h ecendo" n cces- On d e é que se adl!\ (lisposto qUA a a8 ,'"r.obléa 
s itlade do "llerl'elçoamento do homem, assim prov,ncial póde iU:'"ôr multa" 7, 
como dá, ig ualmente eon st'ran~e, e qu e é em O Sft . R. ALVES ;-Ondn é que o Dobre 
beneficio da. p~opl'~a, sOC!ed~ldc {lne se vai '\' deputlldo viu lei ~em st\t;~·çã..? T 
cons t ran geI'. :\1as l S tO uao lmporta, pOl'((Ue O 9R. M, FURTADO ;-êntao o~ nobr es de
~, conse(!l!tmcia. ma; s na.tul'al é a que se tira putados podem fazer dn p,!!sernbJéa provir!
em sent.Ido contl'a r io, h;to ú, que dando-se, cial um poder legifdátívo geral; podem 
nào s~ obriga, fil: ... ~\llta-se_ erear COdlg'n S ci~·ig. lJl'(Jvincíac:;, codigos cri-

.Mas, SI'. preSidente, ~c estes dous aJ'!(U- minaes provin clu eB ! 
n]cntos ainda n fl.o são efficaz;c.s parn. eonv'én- Ora 'pc r;Jun tJ cu: t1ÓS pod~~t1los lcgía~,.r 
ecr... . . sobre materiH ~ c:riminíie-l. i;'{lhre matCtlRI'3 

O SIl. n. ALVE S :-Essc~, por or~1, nada I c,ivis '? E~tR p~ni\ e civil ou (:r!minnl :~ 
têm provado . 1 O SR . !t. Ar.VBS :-E' di'36plinar. ' 
, O SIL M. F t: ItT.\lJO :-" , llfw quero dize\': O SIL ~I, FellTA1V) :-X3.0 ontendo que , a. 
(j110 sejão irrefl'agnvet:=l, que fo'ejao de na.tureza 1 a t:l setnbl é~ \lf/wineinI pm,"a. lrgielar sobre 
tal que Vm:RfiO com1H,üer cffit5:Jí'.fnentc' C) on-l tn :. t,t\ria di~cipli !lnr c)l"s,-"aordem. 
s ino obl'iga.tol'io: mns lIa. argumentos ainda I O SR. H, ALVES .: -Não cs!á escripto, tnBS 
no acto nddi cionnl, qun vou apr_c:)cntar. ' dedllz , ~ e, 

E' vc rdnde, SI', pi't!:·;idcnte, flue o art, 10 O 8H . M. F UUTAU O :-OnJe ~e vil) 11 n~-, 
d? acto ~ :.ddicio nal uú. {l.S assernhléas provin- ~embléa provin cinl gppliear pC lia3 de mqlta. 
cl~es, o dil'cito, ~e l e~jsla~ sohre instrll e~;,ão ou prisHo '? \ 
pubh(:à; mas, ,, IOI:çadn ti. IIl tCl'prc~:\(,iio 'lue . O SR. H. ALVES :-Os profC'8ores publicos 
se quer tll'ar <.hllll, dando-~e Ú, asscmhléa o não sOffrtHn peDas '1 
direito de legis laI' ~ob rn o en~ino ohriga- O SI\. M. F VR'L&.DO :--:3:10 empregados pu-
todo. .! blicos, podem Fcr fIJrçfl,lo..:._ 

O sr< . B EKEVIDES :-ApoiaulJ . _. i O SR. I • . ALV"" :-Onde o n obre cJep ut •. do 
. 0. Sl~. lL ALVES ;.- .\ (~Ond1l8ao e natul'a- ! acha essa pella? 
lls~lma!... ' • O SR~ AIl nANCIIE ~J :-Ist:,1 é da índole (lo 

O SI~. llE!'\J:::VIDES :-ForeadissÍrna. , sy!"tema. . 
O SR. ~I. FlinT.\;)O :--6 a.(:tü~ nddicíonal! O SlL M, FeltT.\DO :---NãiJ tlpoiado; aqU! 

marea esphern, {b~ j lt 1'0 da qual podem legis- legisla-~o n resp ei to de crnpregfldo~ publi
lar as asscmbléns provincÍacs; e nós não po- cos creados pelfl ~s"eroblÍla provincial, e que 
demos dar-lhe uma interpretação est.f~nsiva" recebem f3l/ 01'(JS della; podom por isso ac,
porqnc, de pod01' l el~i:-}la r para podel' olwig;-u', I cusal ... o~ cotn Tep,tricções impostfis pur lei, 
11?~ Uma (J)stand ;t inlillitll . ; mlls não A. I' n~pei t[) de din·jt,( ls proprios do 

O ~.; !~ P . VICt:X'i'E : -~,!as ~ t. cliz-im .. t rile- ! cida dl\ (J, d i f,d t o ti iridiv:d!ll'\~s; é lima v io la, . 
~:rio ptl~)lie:\...., i <.~j "l . ,'~ UHJ !lta 'iuc 1\11:-1 in hJre:-:~e ,H fi;:, h.omr.~ ! 

O b i t. BBi\E \' UJI':S : --h~ te ~Im itp ;lt' t e 1)l"0'': : t, ! EII le nho cümo ct:;rlo, qU~j 8. :l"se mblea 
de mais.- legi ~bln:\;o; a :";s(~ mrll (;; I S rH'ür i r; {'.ia, · ~; : '''2ral "Ó ia l e~í~I:t1' 11 f '';: ~t~ re":'~ ' tjto; IDIU' lt. 

'sobre unh'el's il,b ,des·' . ~~:3 ~ .. !J!h ~ (! ,~ proviceial, Ht li fizcr,laz um "tA-
O S Il. n. J\L','l;~ :-·Ha. (;). e{'p ~:ij :~-:: na lei . 'lu e á l li:~n i(;Hde d i.1 hOI[l ~IIC, ti. dignid3de do 
O S l ~ . M. F't:~tTAJ)0 :--,:>,)1" C " ! l i''l~ ; ; neneh . cidR.(Hi.o ~ 

for. ;"i~; ' !iljdent~~ l ( ~ ~ t"q ,1e, nl)!i .. l rl J:' ! : ~ ; 1 ' O· ~; I~ O S11. H., Ar,y[s : -- ~~ h/l ~!: l ~a ; s~'u! 
~",':, ',I :".dd i(' iona l, t ;lI ,~ 11 rL ~~~ r: : !'; ; é)-l\ i : ; ~; ',· ; : ::j : lÍ , O FlU, 1! r:NI~YIDES :-E'~ H!if! dll Vids l 
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o SR. R. ALVKS : -E' uma digniJa3e ao ,: 1871. e r.té hojs náo fO,i exe~utadn, Isto 
p.t,tio poner., i rrOVa que, ombor" ",ta à'8ombléa oecrete 

" O su. M. FCH.T.\D~ :-lr nmll innignid"de I tamhelll o ensino ourif~atorio, n 8tJB lei setá 
::lO patrio poder. ao sentimento lUíllS nobre' inefHcn'l. nao prodnzírú. os resultados que 
do corRç~o hUW(1D') ! ' def;ejamo8. 

O SR. BgNEVIDES :-A fomilia deve viver I O RR. R. ALVES :--0 nobre deputa,lo co-
róra da a'ção do porIer publico. ! nhece a lei do flio doJaneiro '1 

O sn. lII. FUl(TADO :-A aseombté" gernl l O Rl!. M. FUI\TAOO o-Conheço. 
póde fazer uma Jf,j destas porqlle tem O" O SU. 11. ALVES :-E" precisu not., qlle !\ 
meios do congir: e fa7.endo,. eu aceito, pOI'que I milito ~;vcr~a, que tem diíficuldado" quo 
paT~ o bom pai dg famdla, parA. no .. que I ne!"ta nao f':xu'lõtem. ' 
aqUI nos .lovautarno~ contra e!Õ-ta idéa, a lei! O 51\. M. FURTADO :~Ueconheço qlle o 
é completRmente inlltil ; para todo o bom "i· 1 pro.iectn ""tua! é muito modificado, milito, 
d".dão a lei 'é com?lelamcnte inutiJ, o para difl'erente d.quelle que foi "fl'ereci<lo O anno 
O mão, palR o que não tem cOD8ciencia, tam- I psssado; rc~triDg8 a ourigatorledade do cn .. 
bom é inutil, porque f:er:l inefficHz ; !"lO elles, sino ás cidaJcR e vill~~, o applica ~Ó a pena 
nflO cumprirem !3(:us deveres nflO (l por e~t'l ! d~ multa: ma:", pura que hllvemoa de fazer
Jei que hão de ser coagidos a cumpri- 11m" lei inutil completamente, q"o lia de 
rem·n'os. " i Gb"igar dentro das .lidade. e vlllas anele 

O SR. ADRA;';CllES :-Como não? 'torlos os pais .fio compellidoA pela naturez'. 
O SR. M. FURTADO :-Podom Aer por meio e l'ela facilidade a educar seus filho., " 

de penas despotica~; n. multa n.úo é ba~t:'.n· iost!'uil-os? ~ 
te, é preciso recorrer-ae á Iegislaçã'J do Guiw i Entendo. sr. prcsidcnt4), que a tomarmos 
lherme da Prussia.,. uma medida de8!':S!', deveriamos tornaI-a' 

-O SR. R. ALVL<:S :-Galés peroetlJa~... . para a pl'üvinci.1 em geral, indistinctamen-
O SIl. M. FURTADO :- •.•. porque para os te; se é em~." IJ ensino vbrigatorio, então 

homens que não tem estimulo proprio da não diga-50 pp.ra cidades e vilJas, ,liga-se 
DRtureZ9., só esse::; meios podem prGvalecer I para toda provincif1. . 
e n"o a pena de 0' ult.. I O SR. H. ALVES: - Nito cotamos prepara-

o SR. lt. ALVES .-Aprc"cnte um" emenda dos pa"" instituil-o em toda provincia, 
!:!esse .entido... i () 611. M. FUllT"DO, - Sr. presidente, tem-

O aR M. FUltHU) :--Sr. presidente, ell eo- 1 se multiplicado por tal i'órm:t as escolas nOi 
ttmdo QU9 o po(L~:· legislativo provincia1.1 provincia, qll~ quasi não existe hnje um es
.uma vez que decrete 1~~3a medida, ... ·ahe fóra torvo, llmadiíHculdadc pat'a a inRtit.uição em 
da orbita de Slln~ attr~bnicões; converte-se I toda pl'ovinein.. . 
em poder legiHlntivo ~~·ral, dr_eretando e: O SR. H._ ALVES: -O noln'e deputado r>óde 
app1icando penf!;~~ rrimiofie's, : garantir is.so'! . 

Quero, .• ,.. presidente, ~Ile 00 .~onV('lt,l em . () SR. CEl.TlJO:<IO:-0 nobre deputado nãl 
lei este prrjccto; quero que exist~ n rwna saue que os meninos brindio na. frente das 
de multa: perg1tnto: (~Illl.ndo o indigente eseolas, ma:,; não cntrão '! 
não puder satisfllzer erta multa. o que se () SJl. I\L Fun:rADo: -Sei que (Hio-se des-
fará, qual o meio fie cobrnj-'l -? Ohri 6 ar .. se·ha' ses factos. 
este pai dB fHmiiill a trabalhar par1\ paga- O SR. CELIDON10: - Enti'i,Q 6 preciso a oh1'i-
~ento da l.1l111ta '! Sem duvidn que nuo; e gatoJ'iedadc. . 
ainda mesmo (Jue eJle tenha meios de pagar O SH. i\I. FUHT.\DO: -~Ias o pai manda o 
a multa, suppOnhJl~He quo relutn, qtle n30 menino ti escola; se elle não vai a culpa nã,o 
quer pagal-,,: qu.1! o meio de razer tl1'cctlva é do pCLi .. 
a cobrança? Qual o proc"""? n "eguir-se ! O SR. 11.. ALVES: -O pai é o responsavcl. 

O SR. AllllA:<CIIES :--Quill o meio de razer O Sft, CELlDO:<ro,-Scm duvida, porque 
etrectivn" mult. dos jurados que n:l0 COIlJ- pl'otege n malnndl'ice. 
p,arecem?- ~ ,. i O sr{. ?i~. Fl}~:AD~':-A.s8!rn, Sl:- pl'?Ri()entc., 

O sn. :'lI. I'UUTADO, -Ia,o e mc:lda D"O-; sc :1 meu Ida "Inutll l'estrrcta "s clda lcs c 
vincial ou geral·? , . villas s6mente, podia ser conveniente se 

O sn. H. ALVES o-Como 80 cobl'a a mult" fOS3C estendid" a toda província. 
dos professores omisso, no cUl':lpl'imento de Eu só vejo um meio pelo qual se podia tOI'-
seus devere~ ? nar r,tTicaz esta lei; era c::;tnbelccer-se que 

O SR. 1Ir. FURTADO: -São emprega<!oJs pu- n[o houvesse mais um lJailTO em que nai) 
bllco!'l, cohru-se administrRl;ivnmente. houvesse urnn. estola, c tornar-se então abri-o 

O su. R. ALVES :--::lolveu a diflicltldaae, gatorioo ensino em todttprovineia. \ 
rospondeu a si rne"no. i O'SIl. R ALVES: - Aceita assim'! . 

O sn, M. Fer\1',\DO :-Tanto '''0 verdadei-! O SIt. li!. FURTADO: - ;;:ão pense o nobre ' 
ras a~ mÜ1haR ponderflç5of:, que ef'ln lei já i deputado que cu sou systematicamente in-M 

p~880U em variag ns~embJéa8 pl'ovinciae~, e fonso ao ensino obrigatorio. 
nco me coneta que em uma.ó provincia O SR. R. ALVES, - Se aceitu, faço .iá uma 
.lIa tenha sldo posta em execução. Na pro-, emenda llesse sentido. , 
vir.cia do RlO do Janeiro olla paesou ~m I () Sll.)lr. FUU'L\D(J: - Digo '[llO aassemblén, 
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p,'ovillcialllão póde leg'is lnr ncste sentido), é , O sr<, BE~EVIDEg: -~:;. a consequcllcia 10-
este o al'gumento princip!ll; a assomblén gica do projecto. . . 
não p6de applicar penas, não p6dc dar sane- Ü SR, M, F URT .... DO: - Sem duvida, 
çáo fi sua lei. Se não peide não faça. para que O SIl, l~, ALH:S: - :lão apoiado, não tem 
não nos aconteça oque tem acontecido em pal'idade alguma, 
0~tr~8 provi~ci~s, isto é, de decretarem·se I O SR, M, FUItTADO: -;:Tem toda pal·idade. 
leIS lllexcqulvcls e ficarem na mcsma, I () SlI. !t. ALVES:- Nuo apotado, 

Ha pouco, sr. presidente, foi apl'e"entadJ: Ü Slt. M. FUUTADO: - Jii vê v. exc" que o 
'I assembléa geral, camo todos sabem, Ulll i ensino obrigatorio é nascido dessa tenden

.projeeto sobre ensino obrigatorio pelo SI' . ! cia que têm os homens c as sociedades p.ra. 
Cunha Lcitão. Se fÕI' dccl'etada esta medida ~ res triugirem certas libel'dade~ publicas , e 
pelos podel'es., competente~ para todo o Im- ! que nRsim <'tlmo os extremos se tocão na or
pel'io, nu nã·Q l.le opporei a e1la, resignal'- 11 dcm ph,)'siea, tambem elles se toc[io na 01" 
me-hei; mas quantQ aos meus dil'eitos dem moral. 
individuacs, aos meus direitos de cidn-I E' pOI' isso,que a par d>t liberrima repu
dií.n; ma~0ar~me~ha no que tenho ,'0 mais i blica Helvetica n6s vemos o absoluto impe-' 
no~re, de. maIs mttmo,. de 111mB sant.o,. e I rnd?!' da I'russ la est.abelecendo' o ensino 
"relO que Isto acontecera a todo hom cldadao. obl'lgatol'lo na Prussla. 

O SR, R. AI,VES: -r'ião apoiado. : Mas, naquelles pai"cs em que vicrot'a o 
Ü SR. M. FURTADO: - Ma~ eu resigno-me, i principio da vel'dadeira libel'dade, nesses 

aceito a lei, pOl'que au menos scrá exequivcl, I paize" em que se respeita OI dignidade hu
e não como aqueHa que fÔl' decl'etada pela I mana mais do quc todas aS considerações 
tlssembléu provincial, que se rá inteiramente II soeiaes, mais do que tudo; nessa Inglotterra, 
inefficaz, embora limitada. a cidades c viHas . . modalo das liberdades, neSSe pai" em que 

Sr. presidente, entende-se jJl'esentemcnte I brotou a constituição politica ... 
que a illstrllcçiio primal'ia deve seI' o12rigato- ~ O S[/. P. EGYDIO: ·- Ha ]laiz mais livre do 
ria em l'l\zão de que pelo eschll'ccirnento do i que a Sllissa'? . 
cspil'itohurnano, I'esultante dcstai nstme';ii'l, : O S II. P. VIC[,; >:t,,: - Na Inglatel'l':t já 
o lwmcm vem a tOI'nal'-se mais pCl'fcito, e ; e:~jstc o clIsioü obrig-atorio. 
POI' isso ti sociedade vem a melhor",., cs ta ,: : O S I!. ~J. FFRT,' 00: - ,\" Inglaterra '? 
a idéa do seeulo. , . i O S Il. 1'. YICE~Tl;: - Pois não. 

Eu SOll eonscquelltc, Clt (ligo quo lU)5 le- . O SIl. U. ALVES: - Nfio exist.e em toda R 

mos no amar de pai esta oUl'igação c esta i Inglaterm, mas existe. 
mesma aspiração; e como tambem é logieo ! O SIt. ~r. FUH'l'AOO: - Ignol'O q uc na In
que não devemos melhorar ~úmente o espi- I glaterrfl. existaoensino obrigatol'io primaria. 
pirito do homem, JIlas tambem o scu co .. : O srt. P. VWENTI;: - Existe em quasi to-
raçoo. , , , dos os ean tões da Suissa, ~ não existe ainda 

O S Il. IlEl\EVIDES ; - Apoiado. . i na Belgica por eirculllstancias especiaes, paiz 
O SI!. M. FURTADO : ~ _,. corno devemos ! tambem modelo. das liberdades. 

-

melhol'ar o homem não Só na parte intellec- I Ü SR. R. ALVES: - Existe em todos os 
tual, como na parte moml e religiosa; aeon- I paiws mais livres. 
sequencia será que daqui a pouco virá um O Sll. ThI. FlJltTAOO: -Eu ia dizendo, sr. 
projeeto de lei obrigando tambem o ensino pl'csiclente, que nesse paiz modelo das liber-
rIa nossa religiiio e da moral. ; dades puhlicas ... 

O SR, BF."I~VlDES:-Apoiado. I , () Sll.IL ALVES: -Ag'ora o nobre depu-
O Sll, M. FliIlTAoo:-Sr. pres idcnte , ocn- :1' tado deve voltar o raci'lcinio em favor da 

si no primario é univel'snl, não ha reluctan- idéa. . 
cia; mas, quan to ao ensino moral c religioso, (Ra i lZ'ldtu8 apa>-lcs.) 
como V. exc . sabe, Im diversidade de seitas, O SR. M. FUR1'.<DO:-Eu ia dizer que na 
diversidade de religiões; mas, nem por isso Inglaterra não estava es tabelecid.) o ' ensino 
deixa de prevalecer este principio, de que todo obl·igatorio. 
o homem, toda a sociedade que está imbuida O . SIt. M. FURTADO:- As.im, Nr. pre.i
em um certo principio religIOSO, e que tem dente, vou eonclnir minha. considerações a 
a sua crença firmada em uma fé firme e in- respeito, dizendo: primeiro, qlle acho in
abnhvel, deve quel'el' para a sociedade em que constitueional o projccto; segundo. que não 
I'ive os mesmos principios aceitos e prorcs- póde nem apadrinhar-se com o aeto addicio
sados. nal. Não se encontra no neto addieional um 

Ora, nós, que temos a nO:5'" rcligi",) ca- meió de S8 dar saneção .ao projecto. se por
(holica apostoliea romana, que é a religião ventura passar. 
do Estado; nós que somos catholicos, nao O SIl, U. ALVES :-Não passa, não 8e af
deveremos, .pela consequencia deste pl'inci· Ilija; já passou em 2' discUBSiio, que não foi 
pio obrigntorio, decretar hunbern que a reli- pouco, 
guIo catholica apostolica romana seja obl'i- ! O SH. M. FliÍ\'I'ADO :-E, se passar o enoi
gato:'ia para t.odos os habitarttes dá proviu- i no obl'igatorio, teremos de levar um cheque, 
~'~, quando por aqui ,'emos que I'em a p"r- 1 porque nilo .\ rue.mo poss ivel a sua ~xeeu
feição do homem '? ' çiio, porque as ["JlJas de multa sua inexe-
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luivei. ; nlio h .. um proc,esso por onde se , 2' PARTE DA ORDEM DO DIA 
tornem effictlzes: ignoro, não pO ESO c.ogi- O!tÇAMENTO PROVINGLH. 
tBr... . C<i n t1nú>1 n 21 ri iscus.:'ão do proje cto n .100. 

O SR. ASl\ANCHES :-HIl o proceeso ndmi- que ·orça. a r<.>cp.ita e fixa 8 c1e~pc.zA da pro-
nistrativo. vinci. para o exercicio de 1873 • 18i4. 

O EU. M. FURTADO: - ••. nunca ',chai ( Ach.·e', pró.a o te 9 H. dr. inspactor dI' 
possive l a execução desta multa. E, 56 eu[l- the !O' ouru. ) · . 
• iderarm os ainda o caso de l'eeabir 1\ multa I E' apoiada, c entra co njuuCL&fficnte em . 
• obre indivi~uos pobres, então direr"o" que I di.eus~ ão, a seguinte . 
esta pena ç absolutaruentclnapplicavcl ; IlMEKDA l-i. 2. 
porque qtl e rn não tem meios de vestir seus 1 Para f,ll J" coll ocado onde convier. 
filhos, do mnntel · o~ na escola, poderá e (,10- ' Artigo. FiN\ o gOVtlrno ~lltori6Ildoftmf\n· 
verá paga.r estn rnultB : donda tirr.lAa ? dnr p,ag:H B Antonio MIlDoel da Silva, ilesA 

E' verdnde que D O pl'ojecto dú-se por p.r· de já; o. s{'r vi ç<1s fcit"s na pOllte sobre o rio 
te d~ provinciit. 80S meninos pobres ulgllns Paranapnn em n, Ua t'titrada qlll:" pel~tle á vil
meios de pod er f~cquuntar a. escola, como la de~t~ n ome. e ' A. Ir:andar concluir 08 ser-
papel, peuDa e tinta. . Yiqo~ na llita l' onte, - LeoJlel P"'reú'{L 

O SR. }). EGYDIO :-Sem duvIda. N. 3 , 

O SR. M. F URTADO :-Mas, supponhnrllos Fica o ~o."rno autof!sndo Il des pende r. 
que, ainda aSSIrn, haja um pai destes com até .. qu"utin L': "~ 15:000$ , para pagamento 
coracll.odeshumaDo t e que, apezar dCS~if! 8U · das dividas liquidi\dns de p.xercicios .tio dofl . 

• xiho que rccel>3, não 'mando o seu filho á Fica dl~. !:Id(~ j:i O go verno auto'r isado 8 pa-
escola, 6 send u pobre não tem m.elo!3 do pi\." gflr aO:; credorc~ .I o~é Guejes de th uza, J ott.
gar a multa; llcrg unto : como se ha óe exe- quim Antonio de Camargo, ,J osé rlc C"mnr
cutar a lei '1 . go Neves e á cnman.l municipal da t:on~tj-

Eis, sr. presídente. :\s rnzÔf.S principnes tu:çflo, o que fôr devido aos mesm os, dt'poi,:.; 
pelus qUBes voto contra . estA. prim ri ra se(~- de JiqnidaçilO prév ia ptdo thc'i!onro provin-
çAo ~o projecto. eml . 

Não tónh o desejos que não p,sHe a lei; se- I No ar!. 3'.-- :lisposiçóP" perrnanentpB. onde 
ria, ao cont,fario, parl\ mim grande prazer I d iz -10~OOO-dig .. -se -- 1HOOO.-U. Cinto·a.-
se passa"," . ,. i Abmnciles . 

O BI~. R . ALV}:S : -EotflU vote pOI' clla. O SI'. A'e,h'o Vi~"lJte: - Ü projecto 
Ü Sl\. M. FUII'l',\DO ,- NHO posso votar d" corIllnlssão de fazenda teve em vista rea-

contra a !)linha cO r.lsci encin... liza~ n. vel',nade do (H'r;amento .. Appland o e 
O óR. R. Al.VE S :-Elltão 11;;0 póde dese- louvo estullItenção . 

jar que fi lei . pas"e. Fui sempl'c um daquelles 'lue propugnnl'ão 
O SR. M .l!'UHTo\PO :-Eu des"jaril\ que" nestacnsaplUl1 {llleosOI'çamentos exprtmis. 

minha consciencia fu)!.~o vr.ncid:l; que sem as n ecessidades da provmcia, fo ssenl 
\1V, exes, tivc!=nHlm :·n niorin na 'C:lf'a. fi que feitos rlc rnodo que no anno séguintepodcssc 
estA idÓ.u tão R pregoada preva!ece~sc ; que St~ a u8seml.>léll. tomar ('on tas ú administração 
estnbcleceK~e o eusi lJU \> brigatorin) c depoi~ da mesma, .porque g-criu Of; negocios put;li
neRte~ d Oll ti o u tre~ "Dn~ii.t ~u " OS d iri r; cos : '1\11 eJ'a () Inativo porque cu n á.o podia. 
pel~ l1í1preu~ a : (~C"? .(PH~ e feIta d.o. vos~~ j aeejtnr, orçamentos destJnarlo~ a. f!ão serem 
prOJ ect~ : :) qU? , I.! leito d:-\ VQSS'\ lei ? I) h i C~1I11prldos,. orçament~s com diSpOSições dCH 
eu, entao me r1r1 ft d(~ tan to~ empenho \jlJe I tlnacla~ Q.. h~u l'arcm s U!lplesrncnte n o papel. 
empn>ga s t.es nesta ass emb"! 1l pehl paR:-t a· ; Sentl, poxem, qtiC a. verdade do orcament.o 
gero dest.a l~i, e que afioHl nonbum re~ul···i no pl'es ('~,ntc anno fosse ainda alén; dá JninlH~ 
tado produz" •• , J '. •. ! expeelatlvlt ; porque.o actual proJ ecto 'l"a" 

O SH. R, ALVli:S: - ·h /oH! a Hle:1 pro'_' uzn;se i que Il O~ UClXft sem lei de orçamento! 
o etreito ClU!Ii OI)!'! neS O.JillflOS ? i O SI/.. lJ. C IN'l' R.\ E AnllANCHES: - ~ão 

O su. I. V1CE:-:Tg :-Chorava e~:tri{). (Ri- ' apoiado . 
sadas.) . ' Ü SR . P. VICENTE :-E' certo que terá de 

O su. M. FC'H'r ;\DO :- Sr . presidente. h~ ser cumprido, porque ahi nao se encontra sc
muita.OI outrng nl.?t>es q u ~ poderião ~el' upw- n~o a despeza, fixa com o f~l~ce~onalismo pu- . 
• entada. por mIm pala f"adameu t·n r meu bll cu ;. mas fOl descul'flcla, fOl deixada de pa rte. 
vuto contra este proJecto; m aR; n Ho quoro as malS palpitantcH 'n .. ~ecs~idadcs da provin
mais cançar a pacíencia da casa: funda .. cia, eomo sejü.o a8 estradas c pontes, as vir..g 
mentei () punto carcirlal pelo 'lual não' deve de rommIIIllcação pOI' ondc a proviuei", fa z 
p1l8~Rr . IDfI.!:l d6pejo ql"'~ pa~~p.. rl\pi10. tenho sua exportação c importação, e estão lan cn.
me_m o profundo des .. jo, Jl"a d"poi." pon- dOR ao nhn n<1 ono li:.. pert.o de d OllS anno I· -
tar 1103 ilhl Htr ac10 s pllgnAclores da idéa u re- O su. AURA XCH I::S :-L:10(~adas no abando 
sultado que nlcançârâo. 1 sim, mas que n commissão dcscul'oU, n ã.o . ' 

Tenho conc:uldo. I O SR. P. VICEl"l''' ,-E' calamitoso este 
O sn. ABHANGrlR:-; :-·neR(~ j ~ H vnt .'\ COfi- . es tado, SI'. p residente, ú triste rr:esmo que fi 

trR, ; commissüo, cnjn bon. vontade ur. faZe!' um 
A di6P.\I~'~() tlell odiada pe ja \'or.. ! o l·~arn"nt.() que exprima a verdade eu applau. 
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cio, se visse na necessidade de appliear p6de ajudar o go.vemo, desde que não dign 
«uasi toda a receita nas despezas fixas, no no orcamento quaes são as estradas mais im
pagamento ,do funccionali~mo Jlublico e dos portantos, desde que não mostre que cuida 
jllros garantidos ás estradas de ferro! dos vel'dadeiros interesses da provincio, in
. Na verdade, senhol'es, deixai' inteiramente ! clienndo qllnes as estradas pl'incipnc~, q\tar ~ 
ao arbitrio do governo a factllra e conCcl'to ! as que devenl ser feitas de pl'efr-l'r.nc in. ' 
das estradas, (: continuarmos a Vt}r .,ainda ' O SlL U. CINTR.:\ : -E~sêt uesignnr.ão, f3enl 
,)steannc:> desamp"yado este serv iço publico. dinheiro, não é possivel . ., 
detantal,,!pOl'ta?eIa, ,. ; O SII. p, VWH N1'I': o-Sempre q ue !l,'opug-
,O s~' U , CINTRA :-lio proJccto se o.on- ne i pela verdade dos ol'camentos, dizendo 

slgm •• 300 (} tantos cont?s para esse SCI'VIÇO, que não devillmoR elevar ãR '.'cI'bas ao ponto 
O .SR, ABRANCHES :-R~ hou\'~r , exaggerado dos ultimos orcamclItos, tllmbcm 
O SR .. p, VIC"":1'I> ·. _ .. Eu d,eseJo que o orç~- mnnifestei n opinião de que de,,;'10 ;,el' de~ig' 

menta Re,lft a cX{ltes8ao dn verdade 1; dcseJ.o nadas qnotns para n~ cst.raclaH mai~ im poi.'~ 
~ue)3c pn.u;,e _ n despeza pelas. ~or~~as ~a recet- tan.te~, porque sempre en tendi que o aux ili f!!' 
la, s~m que, cntre.tanto, se deIxe (lC lado esta I m'lJS 'podcroso que tem o g'O\'Cl'no, para conh,,
palpl~1tnt.c neceSSidade. ' ._ I CC\' quaes são as cRtl'adas importantes da pr'o-

O ti!L AImA~~C!~g~ :-i\ao queremos faz er ! vincia. e (luaes a::, quo elevem de iwefel'cnciR. 
u;n ~I'ç:nmcn to f1ctlClO, .C}u et' cn~oc; qU? a pro· : se l' attendidas , ti Cf.;t n. <l sscmbléfl, não é a 
V1nCta con!leç~ n:.; . ~:u.a,~. f o nr1S ~~nancell·as: . i repal'ti2ão da:;; ?b l"ft$ publica~ , il :ío ~d'io as in-

O s.n. I., VjC~N11.:-(j orç,l.ment.o, como fOI'll)aeucs UOB ln5; pectOI't"!S, que mUi tas "C2('H 
tem Fndo feito ~,lté ~\9-11J, com gran.d~s verbas !1í\0 ~ I.l ~ pcitos, po1o intc res :,;.;e particuh:' que 
que npenn.s SIg'lllh.cão .uma f.j~tt l s~a0ao aos i tôm na eRtradn. d~ {p.w sáo cnCHt'regarlo~: 
nossos nml~oR. d?_ l~tenol~., s:lbe~~.~~sn en=: nao silo ~~..; infornHlI}Ocs. que. o gover no rc
tr?,tan,t,o, de flll.t,G mao~ que n<~~ ",~lao .cl~m. I ccue partlCulni'mellt~, sáo RS Informações ~OR 
p:ldas~. um olt.:n1Uento nos t.,l":l .condl~:Ocs, I mClTlbr08 dcsta casa., (lHe as dão publtca
digo, 1'1,.'0 é de modo alglun convonwnte! pOI'- ! mente c assumem n resllo11snbilidade do que 
que, alem de sei' um 111":10 de nos IillIdH'Il~OS I dizem, (Apoiados, .! ' , 
n nós pl'.oPl'lO~, alnd~t hcarnos sem ~ dll'eIto , Este auxiliar, purtan to, llào oeve ser nc. 
de fis~ah sl:r o.~ ~ctos do, poder cx~cu;tJvo. ! ga.do a uma admin istrnçfto amiga, e nem t.áÕ 

Mas, pOI outlO lado, t,lInbem n"o e de modo I poueu pOl' clla 'dewl'czado, 
algum. co.nvem entc cn "i;re~a.l·. ~ p- llltell'arnente : " .' ~~ ~. , "'C' •• 
ao nrbltnodo QO\"P-I'no a satlstadí.o dUfj neccs - r CUmplalJ10..,~ pOIS, (.::;.,c ~evcr.... . 
sidades mais ':mlpitantcH da p'l'ovincia pelo I O SIt, M. I l:lt1'AI>O :-hmbom seJa como 
modo que 'lulzel' sem fI menOl' intcr;encão, lima Icmb!'an5" 1tO orçnm~nto, (Ol!!) 
dos representallt~s da provinda, que luai8' ~ sn. U. CIN1·1~ , ':. :·-Sc e eomo lemb rançn: 
d.e perto conhecem suas mais Hl'gent;cs nc(;es- aCClt~mos), " . ' ' 'J' . " , 
"Idades, suas obras mais necessal'lUS, , O su, I, Vrc[;;.;~_ " , "-", deslp:n cmos no 
. O SIt, l!E:\Evm.:s: _ ,\ poiado ; " pI'cciso : orçamento quaes, sa? as ncccgsldades maIS 

um meio- termo. ' ! \ll'~entcs ~a prOV}HCI~. 
O SR, p , VICE:\TE: -Actualmente o que i 1::u deseJO, repito a llld"llma vez, um or0a-

vemos? I mento verdadell'o ; mas, , , . . 
Os oreQmentos são feitos com exaggeI'acão; . 9, SR, ADRAXClIES: - Deseja e não d~· 

e depois, Rses~radas são r eparadas segu"ndo se,la.:" ) .' _ , , '._ ,'. " , 
".f0r,ça dos pedIdos perante o governo da pro. }> SR, I " VrCIlN1 h, '" t.w,.c.n \Crdnde 
"lUCia. .. , ~ r.~~ os 0l.7:a~en~08 -:- monstrl.lOso:q, como 

A estrada maIs pl'Oteglda , que pertence a lOl ,LO qu~lt,.cado~ os dos ultImas annos, 
uma localidade onde exis tem pessoas mais c~mo sera o que om }ll'etende fazer n commls
inftuentc~, 0.- rle mais conside ra ';ão politica, , ~";o de rU'l.~n~a: aq~\Clle~ p,e:CIl~' iio por, exag;, 
princIpalmente "" i "u~d~:, !,O" ,1:"lOs t.ru osos.: c,ste !)ec~a po , 

a SR. ADR .... NClms ;-hssc at'gmncnto pl"ovn ! lníl.l1l5:~·,~'_1).?1 I;~O, ~nt~ 8:?'l,fh as nccessldndes 
demais. . Id",plm mCJ,t. ,Af1.2lobeot, ) 

O SR . P. VrCEX'.l'E ;- ... ussa , por insigni- 1 Se do um lado não o~tava a vardau o, ii(· 
ficante que geja, é de pl'cfel'cncia attendida c outro tarnbem não osta ; se em out.rn occ~ · . 
reparada; entretanto que cstl'adas de reeo- ! sião poderiamos louça!' mo:> d este cxpe'lien
nhccida import.ancia., qu e muito aproycitão ! te, parn na sc.ssno ~egui[Jt8.~lr.m(tj~ cbt!.m.ar fi 
aos tl'opeiros e aos fllzendci ros , desde 'lue ! <\ootao o presldento ou prO?IDCIU, p.ra dl·zer
est.es não se cnvolv:'\o na politica c possão ! nos como cumpriu r.~$e orçaroento r C'JfI)O re· 
fazer pressão , por meio <l e s ua influen cia, I part.ia as renrl:1\!oI public:la c ~on:o. c!lidou rl8~ 
soln.c () governo, não co n!::ioguem que ta(;~ I ostradp.t5 : por outro lado, n no tl l~h.Q .conve .. 
c~tradn,s fJejào feitas ou eo neertadas, c o rC-1 ciente na presente nccamão ; porqun n to AS .... 
Rultado é flue lutão com g randes dUliculda- sas e3trauas já eetão l\e ndo dCRprf)7.adn~ ha 
.le8 pai'" t'nzerem n exportar.ilo de seus pro- m.uito tempo, Hoje" degiguaQiío de vnrlJ ." 
duetos! ," . I para eHafl. qUGIUJ O n3d~, FNvirá cn roo de 

Nestas ,condições, portanto, é de,'el' ~a ns- um proteoto da asse rn~lé 8 pnra, mo.trar quo 
. s em.bléa R] udar o governo; e Il assemblea nÍlo do ~ua parte nlio rartlu o de8"!/) de que "0 

, , 
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fizs."e eCOllQtUlfl. Illal euten<lida., eeono-I decresce a pl'odilcçáo e diminue'56'" rique·· 
miR" á custe das estrada •. (llIuito bem).. I za pUblica, sendo cRta proviucíil qUI\8i que 

O SIto ABR,ANCHgS' -Corno j}l'ot::Rto não I exclusivamente ngricola . 
. podemos, nem devemos fazer: devemos fazer! Sr. presidente, soria fastidioso e incom· 
um orçamento para ser cumprido. 'modo p.~a 8 CU" eXllminaroestildo ,I.avias 
, OSR" P. YJCEN'l'R :-Não podemos deixar: decommunicaçàD da pro~incia; seria Rbu
de aceitar to<1o o expediente que tiver eID: sal' da paciene:" dos nobres deputadus; mo •• 
vista e~onomisar 3,S rendas da provincin j ,»'0 me~mo tempo,e um dever, nós nl() pod(i
poitt ~tplveS8H.rnOS uma crise fi rUln-eei rll , M : rnog deixIll" de hllJO HR estradas por oude se 
é preciso pautarmos nosso proccdimnuto I' faz .t,od~ fi exportn.çr.o da provincia, por 
por uma economia sevúra ; mas CS8a econo· onde ella aufere as !:iuag princiooeg renda~, 
mia nAu consisto em desnmparar os illt.errs ~ para 00'3 oecnparffiOs com eODce~sões dt! pri
ses mais urgentm" porque isso nfw é e nem: vilegiof', com o augml'nto do fUDCcL)nalismo 
se parece com economif.1. i publico e com outros projectos que cert8~ 

O SU. ADR\NGHE~:'; :-E a eO(flmis<:Ro não! manto não SilO de mlltor gro.'''idade, de maio~ 
desamparou. I importancia do que C> moll10ramento da 

O SR. P. VICEt-.:TE :-Sr. presitlentH, o eg· i viação ·pótblica. 
tado financeiro da pro\'inci,a exígt, do 11~gh .. -: POI'tanto,11 tasa me dcsr-ulpul'á se pol'\,(>n ~ 
111dor e do {.{Overno todo o cuidado. CIHl!') na I"ul'a tiver ele parar algun~ nlon1cnto::; no 
tempo em qllt1 )0;0 tlzerão tl~8es orçn.rnentos i cxamn do r.stndo de nO:3sas cst.rada.~. 
~n~llstruososoj.et) !lo.in licompan!lnrel todrl!\ I Limito-me, ~i". pl'(-~siden~e,a.darumaid-}n, 
ldpfl de ftwtrlcção ele deepez!l.ll,otentlo mes- i posto que snr.elIlta e laeonlCa, do estado em 
mo que 13 indispensovel R crcaçào do maio) que .,:,e heJdto alglltna::- estradas do norte da 
impostor.. a I'cgulllrÍtlação dO:i exid,entc:oi, proviueia, (laquellas i-IUl\ mais de perto co
grande reducção na'! deSpOZ8.B fixa.~., .. :-Iern nllnç.o. Note a. eaEa que no ultimo excl'cicio 
o que não podorcDIOA attingir o DOf.l~~') drsi- lJ::tq I"ni ainda aqudlf!distl'ieto eleitoral 0.00111 
deí'"atu,m, que ó satn.,J'azer os cOlllpromi~~~{)e, ! <]t1(~ nWI)OS desprm(len-se; por aqui calr,ulcm_ 
que Rctuulmente a provincia tem, e H':-:tauo- I o o:--;tado dp-sg'l'a~:adn ti. que tambnm devem t.er 
lecer a igualei-ado e!ltre tl reeeita e a dcspttl.-a. ! c:heg-ndn muit.as cla~, estradas do 3v dist.rieto. 

Osn. BENEVIDES :·-Apoiado_ ; A c~t.J'ada. que liga. o munieipio?o Banannl 
O Slt. A B1L\NCIa,;s :--FOI o que fez a com-' ('.0111 B;lt'.\'a-~lan:)a, procurando a VIa fet'l'ca d(~ 

missHo. D. l)edro Ir, aehn .. sc em pcssinlO estado. V. 
O SI\. P. VICE:\TE :-.-\ co'rnmí~sã(). !wréUJ,; cxe. salw qne Ú o Inuuieillio do IJananal o 2Q 

não tratou verdndeirarnente deste pllnto: a i d,l provinda pela Rna. j'jft\lCZi:l, pC':la fma ~x
commit:são, cuja intençiTJ não pOS~í) deixar POl'hH;1\O. 
de louvrt.r, porque vej() no t:i6U projtwto fi i O Rlt. P. EGYDIO:·~ Apoiado. 
ídr'a de econorni"it, todavia ni:o rOJliz01l tstA. i () H1L P. 1/IGK:\"TE: - V. exe. sa.be que S(J 
idt~?, cortou, é verdade, tud3H as rn:ba!-)· 'Jl!llf.~lle munic;ipjo rxpol'Laa.nnualmento lllais 
p~lR~ t!straúas; maf:, porvtJntura, jll'UCll- de noo,oon arrobas de eufc.; sa.be que está 
rou estudar o meio !U1·tiS segu.ro (!t-.: ('008C- f'll(~ todo ellltivado, todo povoado; que a~ 
guir lllll,1 verJndeira. eCGumUIl1 ? :\ã{'~ l;n:,; suas fnzcndasjá n:Tó ttnl para onde se alur
não estudoll 8cluellas de~pezas que p(JdUh g-arem, para onde se cstendül'rrn; que a sua 
ser cortadu!:!... . .! riqueza supc-ralHlnda. 

O BU ABH.\~CI-IES :-~·Eetu(L)u e cort:Hl. "\estns eondi~:ües, s(~Il(I() o rnunieipio do· 
O í3fL P. VICl<:NTE- •.• nflo cxam;notl () e::j- ; Hanilltal Ulll do~ ·(pIe mais eoncorrempara, 

tado do f\lner-ionalhwlO poulico, nilo C'xami : as l'nndas da pmvincia, t.odo eOl'eado de bar
nou se t'xistião vl'rbas que puuessem :;cr di- i l'eil'~ls e rcgistl'o~, Hão pôde deixar de ReI' 
mirlnidas .. , ., I olhado eOlll toda a <ltten~:ão pnlogoverno. 

O SIt, Anu.'\.l\CHEf) :-Como Q nob!'!) depu-: O SiL C. CJ\TIL\: -:\0 nr~.nnwnto paBsnd'C 
tado diz isso,.:-c nuo esttwc presente'? . dCll-'ie \"el'lJa P;U'll dIt'. ' '. 

O su. P. VICgNTE :-,. ,nflo viu se podia se.; () ~H. P. yJ(;gxn:: - Eu nua tI'uto '(10 
fa7.~r alguma Ulodificnçüll a fc:·:peito da fOf(~:\ ' Ol'f:anH'llto p,js:-:mlo, trnto do estado em que 
publica, a l'espcitoda ínstrueçflO publiea ... : pl'escJltnll1ünl.e :.tclláo-se aquella.s estradas. 

O SR. A.HHA~CHE8 :........:.Examinamos tuJo i~so., Pois, por-yr,nlnra :l (~asrt, ~e eontenta eom us. 
OSH, P. VIC[~~'l'g- ... não viu·outl'a:~ des-: \"ri'has qtl~ clell no or~alIlento passaclo~ nuo 

pezas que talvez pudes~erlJ ser rElstrilllridaH. ~ \"otaJHlo PKtc anllO verba. alguma 't Se o go
quando só HI"sirn conseguiríamos a eCI)ll!J!uin : "orno lIfio P()df~ fazer RK cstl'adas o a.nuo pns
desejau8.: Com Bsto ~ysternB., pOI'Í'rn. bl:m! saclo) este anno ta.mbcm lláo as poderá; se o 
pouco, ou qaa~i nada, tCI·emOR feito; !FJrque, I allHO pa:-isadn, qlH~ havia verba, ellus não fo
ou o orç?mcnto tem ülIl vista uut:€lri}:Rl' o gQn i l'i!O feitas, (, tIaro 'llle este anHO, com maip.: 
veruo a despender a~ qu!\ntias ncees~ari[\!:i. I'êl.ZflO, 11:10 o ~wr:"\ü tamhmll~ ]Hll'(llte não ha. 
(~(Jm as ~stra~la.!o! e pontes, Ou nua: St} tem, Ü I vel'b.n. . 
gov(Jrno tara de~pezes muito !'uperiüre~ á: O· su. li. CJ.N1'HA: ~- Damos ~~O:OOO~OO(), 
receita; 8e nilO tem, n .commissão 'faz UnJa; O SIL P. YICE:\'1'E: -- O orcalnellto não ~on
flllsa economia: se poupa ·p(9r um lado, es .. 1 ~ignn. vel'ba :dg'uma. para. m~.'tl'Rdn.s. 
ban.la por outro. Sem via. de cornmunicaciío' O ~n. l'. CI~TIlA : --l'oi, 11"0! :!(;ll,OOOSOOO. 

~ . 
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o sr:. P. VIÇE:\TE: - Essa importante es .. ; dos Tôcos: oRLa e~trn.da é do laoil rep"l'flç.ào, 
tl'ada a que me l'enrO, 8r .. president.e, por : visto qUf. é O melhor 'meio de trallsporte que 
onde li feita quasi que a. tot»lidade da expo:'- ! tem .o municipio do Arê"";f,)i ell~ feita com 
taçli.o do municipio do Banallal, acha-se com- [ algum c'lidado, ma~ tem Rido ultimamente 
platamentc int~·a~~itn.yd ; ent.retant.o (ple o I de;,;~m pRI'n<1a c ,Precisa de concertos, d,)~ 
13an:mal tem dU'elto " t·el' lima e8tr:Hl:t 'IU O !juRe- li:' I 11e c lIIda, apez"-r cio zé lo "001 <j'''' 
ligue o seu rnnnkipio com :l est.aç.to tln. HS- Ú H~cal.i ~:1do o ~H rvi ~:o pelo fiClt hOlll'ado in ~
trada de ferr~ de D. Pedro 1[, náod~ rocla- pector o S ,'. capitão Joaquim' Sim,ícs da 
~em simplesmcllt". mas de fP.ITO, como já lhe CU1Iha. 
foi concedido por lei pJ'Ovincial, pela. Rua im- () 81t . (;f.L1lJO~IC : - Apoiado . . 
portancia, pela grande parte com <]'''' eOll' ! O $ It. P. VJCE~'rE: ~ Não deixo bunhelll 
COrI'C para. as )'(-mdas, da provillcia. ! de .. fa lhw 11,1 estrada que de .\rêas segue pa.ra 

O· SR. CELIDO~JO : - Apoiado. : o ";alto, l:ujo estar!:> '.:' lastirnavel, atr:wes-
9 SR. P. V~,CENTIt : -:- A' • estl'fI.,da .~: q.1W rne t ?nl1d(~ .. m~~~ ~,a?!l~~ eno~'n:1C? q t~C 1?od?TI1 nr. 

retiro, flhcrt.~ ha nlultOl'! annoR, :.;" Sfl tem, cham ol , ~l, ll ( t.'~, u~ta tmn saIo IIlh lf:\Jnente 
dado pequeninAs quotaK rnrn. lig'eil'o" rcpn-! rle."' ~~ l1id ~h!a . 
r08; mas, p':ls$;ando ella. pó;' terrenos montn- [ A ,,~tl'~J(!n q'Uo'l; r,UrLlmllP..If'.& Ár8a~ eUI1l 
nhosos, principalmnn tA 1la pal'te ü:t proviu- i Qu eJI.1z 1 (! fi. ,\t: 8ii\',~irR!'I. t.f.mbIHu !';o adi,;o 

'da dú S. Paulo, ncccF!~ütn. dn edlJ(~e(·to.g :tll- : d~ ; 1!1Ip :l! · r ld:~A.. (\ a rll.'~~rníl ~c')nh~ce com >. 
nuaes, de mclhol"amentn~ que niio devem :·HH· ; dll :-itlve ;n,.'" ::! \!fl ll !h i.l {~Hbif. p :lr unde ~irJ;(!a. 
de~pl'czado ,l:i , tendo \!m (;on.'lidet"n.~~ã.o fi l'f'w.la ~ hojo I~ feil.:t II!/!:t part.l~ <ia rxpl)rt~~:rj() ~to 
dn suas barreiras. . : nOftl) (Ia p r Ov i lH~ J !t, pur falCn do H~ eni o"!' 

A ponte chamtlda 0.0 - Ff.'li(·io - al.{~ hoje ,"nes (~~tradaH · df! .Ql.lIl ;~ .jaR n !i;;ar AII~a8, Sil-
acha. se por f:l1.Cl'. ! veira!l ..., S1 pÓ co m t1 e~~ra":l de f~rro do n, 

A ponte das TI·<)s-nan·rt~, onde se fel II ni- : Pedro 11. 
eanl~nt,c os pa.red.ões , que aliás fUI';lO hem : .\'- rlH' t eiO( r ogiõ .,:~ do vall ('- d i) Parllhybll 
construidos c a.chfi.()~ se em b :)ln est(tc.lo~ ainda. i' cl:!!});IQ p.lr melhoramc.lltl)~ a que () p'Jdtt' 
nã.o foi concluid:t. ' . : p'Jhl:r.cl r~ib d (H(~ dt-l:~nt.te ndet", O :~ l"en-;{u lIcc-

Juuto fi fazenda. da.:;; Tl'{,; i-i-Ba.I'I'r. S bllnlJem i to;.: qtlU:, pn)\tín -; i~ aufert} (Hi~) pr4.lVI\ ·de 
existe uma ponte, qnn :W!H1.-PiC em pessim u ' 'lÜ i! ;l!!i Fllporalnulfhl muita · fJq:.h~za e I \ "'~ 
cst::ldo. plundi do futllrn. A lo c:o motiva, dimillU1Ud o 

Ha. · um pontilhão no lugar d\~noll1inndo'""""7'"": H.~ I.Ii.~hn e iH~. e o u~h'grarhi) rral1s111ittiBdo 
l .. ui: JI(!spa.~l"'Jl -rpw l1pce.,;;",itn :->,'l' rrpn-: {) p f"~ '"~;J1n~,nf.r) (·.n: rl a t'!tpidez di) núu, \'iz[,r" 

nl.do. ! (~11! 1· ;' 1n.·'~ t..::HiP':") da·. t(,Rt.(~mllnhl da ~;r:'lll-
E' urgente o (:Ollt;t·.!' t n (l"\llm:l .-;;l.qtet'l QUfl: dt:Z'l \~ 11l ·1~r.rtin ~:n Jl (~i~ d,.s."IH, í;xrt,p' dI' Il Oj;:lÕõ a 

w,.i~te per't.o <10 l llg"<\i' ella.mHrl0 ··--Pwj'ladil __ o i Lelia pi("rvin l:~ift, :'lti ra'LI ;t.~',...im ao de~a~".I1-
ondp pl'ecii)<1. .~\~i' f"üito um g'l'~nd ,.~ p(1!'edú o de ! paro. 
pedr'a. . r Cum prI! '1110 toe lihra,. q:l~lltO H Jltt!.", lH(Hl 

A pl'Opl'Íi\ ea.sa da tIHl' l'ei!"!-"!. d:l s 'l'l't~s .. B'i.na~ ; eJo; {. r ·II! H. ,ll~ :...; il vei ra .... p ~lra a " .... t ~(;f.n lia lJ ~I.. -
n.3-ti a dcsal.a!' , : vrin :. " . na via fIH' t'U=l rll: D. Pnd ro li, E' D 

• 
POI' aqni VI: v. (;Xc. q ur 1 :,!' iI pl'liP.ria l'.a~:I. : In.ni ,) d ,~ ( : ' \ ; "llJ~ll!1i : ~ tt'~ ~I) rnni R !lllt.nral , ,1 ~st l' 

da.-repa.rti~:f:tl ~ 0:1<1(' f5n colJl'ü n O~ impo!-:loi';, ; IIltl rn f: i ;.;o c:nu (j f('f!!" ~ ~ /~ , I(J d ? !~. cll~ prt);!n,~to~~ 
:lchl.t-se flrrlli~l:l.d n, fite il Ú eal·:ttJ;\I' <, e~ l::d, ' t~ '; 1' íi l ~ : I ~ : l Oi' ~ il s til~ f! inn o '; d e .·:p,~ nh :\l'ejrv~ 
das ci!tradas que intel'e$8ão mais imlnctli ,\- d ,~ Il nHi !- c rrn il: g r,~rl'w i!'j:no :t do cami nh o 
tamente no c~quccido mttnicipio do Ba.nana! } ; de Mamht1 .::nbtt., 
aliá.s digno (le melhor ~ ,t)rte, do (llle a.os ('0- i Ta:nhdfl \ ll ã ~ 1 tem s.id n fi'illl , ~t', pi'<~ .;i df~n 
fl'CR (!a. provillein.. ; te, fi oi::.i.rl ~ ·. l ;i g'r,rul li" L ,)I'f':na a SdY~lrat.l, 

O sn,. B ICl;lJO: - ]Ia. f)(Il11;0.'-'. dias rücebi ! pIl.H~ ~IIHI;, pel .. t rrt~i!a '" 'J.ia. doSap(' . , 
nma. carta. de lll, rc!'erindo·meC:\<lctllll.1Cnteo ; 1\ M!.rada dp. f""1't'n:1. p:lf:l QqcJuz. ~}lra· 
flue o nobre depu tado acaba de c-x]1f'nder, . vn~i' n. n · !o :.', pm·(.'il!::1') (J"a, Cnchneira, lJoje üm 

O ~~n. P. Y[CE:-":Tg: -01.J1'irrarl'J pelo allxilio: do~ 1IOtlt,"-l !pni~ impo!'t.::ntf'M rl.n nor:a d~ 
(lue (J n.;;hre deputndll me pl'c :-; tn, pr.-n·in c':: '. \'iL: !''1 ('llln/) 'tpm d(~ I4f'i () L!~at· 

Nas me3I.na:-:i ( ~il'<: unv.,t.nll\: ia.-; a(~la·~:. e li. es-, ()u:l~ v~~i !;tHl1,inar I"! o.<.ltradJt ,de) ferro d<~ D. 
tra(htdo-Uamo.~-e a. (lun \':\1 P;\l't>l Hc- j Pedro ll, 1.:\f.I'l hum tem s,df) <leF;prel.ada, d,~ 
lcnde, p~lI'a ondlj t a mbcm ó feita. a cxp'll'ta- : ltJflnci rn qUE"! a [11.11\;1 dH f.rOJyH que f;xijoó l l : 

~ào do irnpoi'tn.nt.c m UJlidpio de Bal'l'Ci I"Ü.": • ~ tlI' S"',~ e .... 1. : li .!l! 1,'0) la t:l..:"ln ('LI! .. gr;;lll~e~l <1iiU -
lIais tarde faltarei e.;;pcei;dmente d,~ es - : clll (l;:J.dea e t Hnl ft'ito )!l~i lln~ reparos á. 13\l:.t 

trada do '\ \'iró , r. 0l' onde lIf1jn a in d:l. I'f~ faz ; p roprht <:11,.:,1 :1. , pant c.ln~~e!!'lir iJlH.~ o :H:IJ 
nma bQa. parte <la (:"\ pOl't:lI~:~~ ; ) do Hl\lilll.'ipio i t:' ~ .i. H~t:) n ~ir) fl'llJ~ ( ~ B t""il,) i:1U:rr ""r,:Jid r). 
do Bnnttnal. · ()!Sf'" A HnA ):G! :l> :-' !Oo, :t ·c ... l,·a dll gernl 

Se do Banana l p;t~sa.l' fI! n:·; ..... ll<l1'l'r. i l"u::;, ell· :' úo }li': t.d (; ,.UI {~ m f"~ ~t:\tI , ) 1 :~"tlmt~v i::l . 
cantral'crnos n.s t!~t l' fH.ifL:"; naR filcsmas <:ir- j O :m , p, Vrcr:::ç'i'E : _. E' \-'e rd~lh'; ::IR pCUI.1cs 
cumstaneias, ~en<lo (Jl1e outro t.anto acon- ~ caem o n:10 se l!OlbtrG ic!!li IU 'IIH ; o :~ ~,terra
tee(.! no munieipio de An!.H.s, ; do!, dea moroD;'lO-~e ; o.; p\JoUIÍI{}o;..;, aC11à n-rf tl 

O lnu nicipi v ele An~'u~ faz: ~,Ila expol'tn.t..:~i.o : t(rd ;)~ H.l'rll iuudof3 ; (~ He !q i'~t:~lier 1'0 vr(\eedfi 
~);' ~ih .. ·itl~drllent.r, pt;!a ~~:,f.:. ~'~t~.!:J de Fant3 ,\~F1 H, 1 ;~ um Ji.;:ciro l'ep ;'Ho t . 
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H" MnRtantee reclamaç/les dos in"peeto- •• de _e lia produeto. Ill\f~ 1\ A!l,trada ' da ferrn 
raH rio e_t r.<I.9 ; Ul~., apez.r di •• o, não se rl. D, Pedro 11, em Taubaté, pelo porto de 
tf'fll cn Ds(~guiuo ndnorar estes m81_~.Hl! '- Ubatllhn., ou pelo do PllrM ty. BtrA.YI ~ P89 !H~ O 
Q ·. I r.~n » ~(j mpllnhur, 8 T. pr8 P1iclente, a [)j. C~" hil e a nascente fregupzitl <)"f .. I,l'Iga illh~, 

t(>(' ç:-.o dv. t od a a e!o1trftdn gl!rnl d o no:-tp. MI' ~ ~lrllI assim Fõe co n!ilolid n r ft SUB pro<.:p~ ri ,lÂ.t1e. · 
fór lJu.:ennHldo principltlm pnte HquollnA AS - D ir~i ontro tAntfl tio m',riicipio d~ Cllnhn, 
t r :.tôr.r. qCl c d(}~I'/'m (1 11 províncíft .do MiDn ~ U ma f:lcrrA. iltq'})ffl-Il tie GIlft.TfttinglJ l!l:\. Cll~ 
a p ro('urar o p,)rto d :, CRcho ... iro, e n~ elil~ hp(:a da com~ rCll . e outra se rra t..~1) r,2U párto 
tr~:fin~ qUB, ;}t TB"1 e~ E ;~ ndo fi Serra do M ll r , de m ':\r . om P'lrBty. . 
" :' fVt'm d e fl l(d,} d !! trHjJ~P Ol't H para .~, expor- Ha t e mpo-::~ ~r, prc8i dent :). h ou ve lam .. 
t:/ÇilO tIo 'V)l.lh~ do Panlhyba; quem quizer f;lt. br;lnfJ~ (l~l Fl ,' r r)~~d f) r ao caJçftTD? nto d~ 
zer Utr1"' 'dn:-cl'ip<,:uI do p.<.t}1J e~tildo vcrd",G. td - >leTi"a dB Ubat llbR. D 1 facto, esse ri\lçum t'. n 
l'O F< Pt;..I!\ [<l r çadn a di :lp. r tn,nto, qUf] tal.v ez I to sO l'v i tl pn r 8 I g' IIUl t empo, BUl.B, com 1\ fUrç!l 
pflSS~S ~\3 ~!O~l !)nlO~ dI) publiCO !l')!" f2agge- dfl corre nte d ;l~ S.gUH!õ, e e{)m o tt'mpo quo 
rI-ldo I; . tn:]n de~ t. ró ;} h r1jc, 'de:ise rnelhonJ.fIlento :0:6 :, 

O nnrte ':i} S . Pau} 'i . ~r. prC9LhHJtc, f! por ex1stelU' Y,") . .:tigit1:;; , do ml~do q!lO s·e e;;te ~er ·· 
C,~It.O a T~ art ~) dn proviucin q1.1e HHllf.. nt'e~ , - viço j\Jgum t empo l)!'w-;tnu.Hf: para IDl\ior fn
~id.'ldíl h.'lll da din heiro pAra JW !"qla .. , ndrll- ciJidarllJ de t r f1.n~ i to, h oje 8el'Ve. pa.rl). dim· 
th:-~, E' Vt' rl!~HI,,) q~lO fi e :~tntl~n ga~d IplO lj~a i' 1I1t:d (): púr quanto ef!S3S peur >r R d~:d' IC H.
W:bl c:q)i~' a ] l~lI m a J)Tovi n eia du H..io dn Jn· tiU R O ~ult::t ~-i pe l!') Jc!to oa estrada.\~ ml)a T ~ . 
:I"!ciro ~'t1 1 npt.i'uü)}lnth ti r iu Pnrnhyba f-' q" !\ lI d) n JiVTP. pft!il"Ragem da" Hg;JR ~, concor .. 
l.I ~rli\'~;'; ~H\ U j~ l to r rtnlO. p l!!!w I ~ ~ l)lid ,), grnll- . r ,-:> Jn pRr1\ n () rn pO'elime n to da~ nJC.o:m r! F. ~ TI'
d p. pl'':I"ti' t ' ln ea:npos: ma~, em qna ~ i t , )fh~ s·ülnHlllo f< fi n:d fl qui!lo i1 que .\' ulg lJlrment ;! 
: I ~ (~idadt> (: . toca.1 111'1)11 p~ trn~ a rlo pu l da Mi- ~e dd Dom:n~ calàeinJes, que (pI as ; p,ivào d 'j 
nr.~, t l O ~ Blfl n i cipio9 l t:m ti~H~ 1imih~~ n:~ ' todi) «) tf)' n ~itfJ , I 

;: r' l n '~ B (':orthlh ei TIt dn ~Jnllt i4 n p' jrn. !),HH~ :' Com di:n l! ulda tl t', sr. pres id ente" fori"h' 
f' m Lr) rt~n :l ou II::' CSlch:'tdr~, p:·)!->:-.::-..ndo pdc ,larla t-f a)A'I; ma~ qÍl ;lnti8~, n6!4te eXt!rc ic íO.t 
Plqt! í· t u n u pc ln vlil l] do Cruzeiro, a eHtr1td.-. p~lrA. O!:l r epftrOR mais ul'g'ellte!i ílit o ... 1.rR.da 

. t:n LWj lll'â. S rlu-..: ~í~'.I iO F:, que fino de dlflbi! do CorcJ eit' o, em GuaTlltinguetá, e niJ, de L o· 
1-r:,·n .. i t;: l , a GllO(1 n yr,)vincin cob ra irnposto~ rena li CI.l:1LB. lnt'tdizmente. porém , ontro 
ql1f! {~S nfi,) rlespC'nde {~·orn R~ estrRlia~. A t:1nto nüo fole ' pôde co'uflegouir tHD relrição á. ' 
!,~rn .. du :04 tJ~rlTlN fliio lP,Ul sido lDf'Jhorada eslrnr"la d·e Cllll lw para Purat)", eujll ~n)por
l!iJ~tle a ndm inlstf!) f;iiO cio f;J', conselhHiro tIHJ(:i <~ pbd 'J ti~ r dOffi0nstra(b pelos re.ndi · 
Hllf;tfiY .J 1 t:1 f0 ultin:HlHH!nte fni qUf~, a n.,t:u."- ~ rn 8'ntor} do j l) ~~i:~ tro do TaboHo de Cunha~ 
t::.fiPç,,'oI. rI f.r. cnn~~ !h :'! iro Pinto Lima 3U- j P;j j n niio !->!1r illonotono, enfadonho ~ 10n ,· 
tlll ;RVil o S!3tl 1"Ji)r. rndo i n~pedo ... o UlfI;tl vc- goo IH! df'g ; ~i'ipçflo do cstado dAsol ador em 
n}'1 fi G.""lig;'" o lij' Cil Vit}n1 C!'i[o"lpinl José Gomfl~. qHO !" J Ach "la ti~s:\B estradas. bost.a lem brar 
li f: ·z J.o\ l' 01'. (" .(1 a ros> rlHi", nrgf.lltBP, de..:.pen- li C :\~A. qll~ ~s prOprhl. 8 e"tradns de fRei] Clln
d,:ndo n \,g rb~ ''Votai!a no or'}amcnto em ";fH'JH(;l'i " , (l l)rn() ~n() :~ :J que ligão a~ · ei(Jnd8.~ 
vi tlqr . do vali a d ·1 Pan h,yl)}:.- seguindo de!l.t,a c Bp i-

r,: · t.e !'en'iç,) !.leni ft~: t,) com zelo c probi- t rd pa l'lt, o uorte, )\chfio -:-: e em :'t1~un 3 lU Jl:l-
.-};'fi " . - re~ colll:) q ' :~ illlpen et"r av e is: de S. J,)!=-é d'.Js 

R' {.H'p.ri ).: o. t-o ~.):;.vi ? , qile a (~ !.l t.ra da niio C'1n· C::l.m po)' , P Ir t'xl' Jr. plo, até CaçnpRvn , tom o 
tin uH f~;:) Hllan don.o . A qiiAutia 1\ dr.~~pe ?l vi :i;l1!l!e n (H!~ :;s j ,hdu da ir cUl'tnndoo ; Y13t.~ ) .. ~. ' . 
1; 1: 1' e H) " Úd1Cl 'mifl, i) tra:l~jt .. } p ~H C:::~:~B e i~ ' 1)1); :\ q u e D() ~~!~ p~l!õ':';Jr ••• . 
1i':.p1~~, n l ; ~n l ~n:;t· ~ (1 ~1 h ri ~ :T : I3:1tf! . ,, :,-,1:0 H"" ! il r r O ~;R.. ~\r, F enTAlJO :-Nas mesma~·j con· 
~j,' ,..:.:; n ;t/i" ,H :~r Ci11 io r n ' u ;] .. n}~,.j.4 ~rop tnt. an - 'I' di c.:õ c.:; úSt.rtO m ni Vl:'l outrllS . . " . 
';õ' d!) (:',') , ; , ~ \""" " fj '\!" " '1 ( " "\.") """" O "!, I' "I " ,"""r'l~ '-Or"~ ~r prc ' ldcl,te . __ , ., , . . . . " " .. , <. , . .J ~, .ot." " , ,-,~, ,v ..... ~. ' .• , v. , ... . .. " . , 

:'~;:() I';W!', I, :· . q u · ~ :',,!;', ·; .;!!pl:n8íltf:'~ 1\ ,:.-.tn~ d n 1 quando esta c::; t. l'ada (lU0 !::c p(Hlc dizr.1' fci t. >t. 
.;.: ,\.~. H·· :":~', ) 1:\1 :::;I ; '\l ,::: !lv ·m;i'iri.l ()::r :t l1in- lnehl IHltUJ'(l t.ll, e (1' 110 demanda aJ~J(HIaS , de ' 

' " ' " 
i],J :':i:.H, lj : t) ; ~,. 1.::1. A ~;,.:.r l':l U~~ S, H:.:nto e dt' ' i'oç :1 dos c d e alguns esg'otoH para as aguas, 
\jf;l t:- )-.jlS;I :1 diA.i ' iJ i! L !"'i á .!;:[:~r.pprü em má ! n'um ou n'ontl'o ' p outo, visto (~omo, em f;l1~i 
jjj·tfl rj;) ~ \} Sapl: (' Il 'l!y preci!.ia de um:l p9,de, e I ma"Xima pl~r t c, pas~a POt' tel'l'cnos cultivn~iüs 
nEm HE J c.omo pó ,:c p\.J r i ~ "sa ,~ !'tI"IHia pa5~;I~ r I 0\1 campo.:.;:, acha-se neste c~tad(); q\le dlrc
rdnda ili? h()i ~ d~I P . tl'Up~S 0 porcauus que ! mos rlnqu e lla~ quc, atravessando HO I"f" :;; , mn
dp,"(~·' m (1 0 :.Ii.n :·,; ':I. j tnr; vil'tzens, rios ca.udalosos, etc" nCC f'!RR itáo 

~ S6 m ,~~mo a do e I ki da. fH~ t! '~\ s ~: daâe póde I de con~tnn tn5 J' ep,aro~, c, eonseguintcm.ent e 
oo rq: :l r a t.H i l to~ ~ f!. c rificio~ ! 1 d ~ g rnI H.le.~ dc;::; pczns 'l . 
~o .. , O :~t ;- , l, l .. d:. ~ . f.l py. port.nção ~o r)a é feit n I N~s ta~ clrc:. llm ~t:'.n~ias, ~enl10i""~Si , cu l~ ~LO 

::I tr,I V,C-"\ n a ::, r i· ··. Gü } [ ·tr . Os \' a mwh m; pllrR POdl:l, e nem devo derx:u' d~1 pedI!' que ReJ~o 
")'l all ' O!l ~.,d) ! \ , P . ~ f)l f ,Y~ Ubatubl\ .' C;\r~guA-1 consignno ft:'! \'f!l'h: IW f's J)f! ('i nc~ para aR e~trR
tlltuba :d; r ·.': II,ao C()~:1 gran(jp'~ thftJcu!rb.'leff, ' dos do sf'gu; ~ d () d! :< : ' ;(: ~ u eli_' it0 ral de minha; 

O : l ~ l r:~ }'; ': ei nH:; jlcq) jo de !':~ . Lu iz está l urovin cia. 
,~ ntr,"" mO :'ltn,: i: ':1l , E' !H".~~s ~arilj que tnmbem ~ ~ Nüo scri l:,e nt l'c ta.ntú, o pr imeil'oa apl'esen 
a,c M

'"I
8 bam b l :: j : :u, proviocíll se concedio I tal'emend aB ft e~te res:peito, porque cu, nn

'llOS de COU ' Ul illJl~ UÇÕO, faúilite-"c a 1'301Co' I tos de tudo, desejo a verdade do orçamento; 
, 
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a9 ílcçôesde nada ~uvem, devem autorisltl' alguma~ ob!5ervAçõea a respeito de diversos 
",8 deRpezas nos limites da receita, para que arti"08, cu não fOl'mulei senão emendas ~m 
não filJ.uem/ ao g~vern,o motivos par. deixar de relação aos impostos e disposiçóes perRlR
cUJnl>IIr M n os~n~ lrl~, ,nentes "ó tendo feit"o uma emenda sobre al-

Cortemos com es~e abuso, fnzCI:do "m orca- ! pou mas' das estl'adfts do) ;,.' d il;tricto eleitoral, 
m~lI1to exacto de de~pczRs, Tanto v~le uiillll depois de ouvir IM-se nesta casa uma grande 
101 que não, '" eaID)Jre, como se cJla nunca tl- e menda <ine (az " desapparecer completamen-
vesse eXistido, te fi id"a da cominissáo, " 

O SR, AnRJ\1<Cm:s :-E' pl'eeiso notar q:1e O SR, ASRANCHE8 :-)iMe que neS8a grau, 
o orçamento, do I~lodo por qlle cstá confcccio- "I de emend'l não foráo lembradas as ""tradas 

"JUldo, noo preJudica 1'""te ,dguma, do norte, 
O SI!. 1', VICZ:;TE :-ScntirlJl que" VCI'- i O bR.., p, VICENTE :-DcIOlais, sr, presiden

dade do o1'0.,unento não seja possivnl por te, n em \,o,'ci mesmo duvid" em retirar Cljt .. 
<)utro modo; ~cvc-~u fnzer um emprcHtimo minhu, emenda, se ontro tanto se, fizer em 
.>!lra sc,' applIcado nas est .. ndas, se fôr pre-I relação ás outras, porque, como disse e foi, 
~l .. SO ; mas, se c~se expediente é innceitavel, se t go em l'cpetil-o, quero a verdade do or'.}a
lHtO ha outro 1'8(',tl l'SO, votemos por este mes- I ment.o. 
mo p,'oj~cto d~orç.mento, ellc terá ao menos I Acabemos de um" H..7, para sempre com 
a vc,'dnd e,,, sora cllmpl'lllo; c se a !lBscmbléa estas lei" de~tinadas a l1ão serem ex~cuta
,,"sim pl'OceJ e, Ú pOl''1lle deposita ir:te;"a COll- uns, Alimenta,' um abuso desta ordem, ti 
fian ça no nctml1 admillistradol' d" tl,'ovincia altllllwnte prejudicial ao nosso systemn dc 
.) cOlllia 110 ,,~cu ~rlJitri..o na distl'ilJll'{ii.to das govc I'IlO , Os i>residente~ não cllm:lfem com 
,'cndas ~ satl sraça!) ,hs neceSSidades publi-, os orcarnentos, e não Ilm podemos tomar 
cas , ltc,;;tar-me-lia IJ consolo de pod~r ob-I conta';, porq\le, se asaim p,'ocedom, ,, li.. justa-
8crvar o m090 por 9"" o governo ha de lIltllr-1 mente para salva I' '' ", provlIlcla dos 8rl'OS dcsta 
;>retar e cumpl'll' li IlI t0l1Çi,0 d" commissáo de a ssembléa I 
fazend,t, Se Isto é, um bem, oxalrt possa elle Não nos convém esta posição, Estns COUStl," 
antcpó.--se""aos malC~ que me pareceu encoll- precisão tllr um termo, A (alta de cumprl
trar neste on;!lmcnto sem ,'erbns para os mento das leis é um crime, e não motivo de 
rnelO~ d~ tra~spo,'tf:, tle q uc tan to carece uma elogios, Colloq uemos 88 cousas em seus dc
{ll'o.,.mcl>l que tem '1 agrIcIIltura por base de vidos lugares, a bem da ordem c moralidade 
b!la riqueza, _ publica", ' 

O -tilL .\nll. .\~(a-l:::s :-~o lia J.H':m, ü nRo A commisRiio de faA'.en(l!l., reparanoo ~d ,,;, 
nml. I guns defcitc..)~ que a Hxpcl'iencia apontou nR. 
" G ;Il, 1', VJ(;I~ ;< 'j";: ·:-EIl sei, >lI'. p,'csi-! lei do anno pasilado, qU<1 <!I'COU o imposto de 

.0.cntc, qu:e a l~omlllis~ão de fazenda :lehou-se ' trans ito, que aet.nalmentc Ú cohrado nas.f.~s"" 
Ilm til'aves dimculd~de": 011 não havia de tacúes das estl'odas de feuo, faz-lhe algumas 
designar es-trada ul fru ma, eomo fez, ou, mõditl cacàcs, e ao mesmo tempo crêa outroo 
~mtão, vêr-sc-hia. fOI'(j:ula com a~ cxigeudas irnpm;tos com o fim de at1gmp.nt~!· as re~daH . 
desta casa" , , "'i'io posso, porém, deixar de (l\zel' algum .. 
, O SIl, C'NT a.\ :-,,\ ,\prcscntnr um de{lât cousa sobl'e "o art, 3° do 1:'1)' ,1", que e,9tabe-" 

horroroso, ' ,lece o imposto de lOS n.nnualmente s.obrll 
O SI/.- p, Vl(;I,;NT~;:-, "" a apresentar, I cada conto de réIS que repreRcnt8 o valor dos 

"orno di. II nob"" deputado, u m t!~ficit 1101'- predios, 
!'oroso: ~e li c~sns tlxigencias favor ecia a pro-j !JMA voz :-h exi s te uma emenda da corn
.')abilwadc de serem i':\loarClR, vorqU B o fIle-- i ln1 s~ão . 
lbor jui. de nccessid", des <le tal ordem é o 1 O SR, p, VICENTE :-E' certo 'Iue lIa llm" 
l'epJ·e~ent:mie . d;t IIl\H'inei a, tambtLn fOl'ça é emenda dirninuindo este _ imposto, o qU? fH1. 

confesbllr qu t: , Hluit a:; 'Ye7.e~, não anda. a par pm'der de forca a:;; observações que eu ttnh.3. 
de todos rW 8 o me:-:imo desejo, 'n, mesma voo- a. fazcl'; mas,wainda aRsim, eu sou de parecei' 
-1:Hle de rnnliza.r ur~) o r(~amento verdadeiro, . que deve ser snpprimido o al'tigo". 

o f?1in üf{nilir):'c a d J ~~:t}(; za ~com R. receita; ou, Os predioB, além de já. ~e acha:-em o'l1era
pelo menos, a!; ,opimõo!"; F;ão desencontradas, i elos com impof-; tos gcraeH, nã.?1l a rnelh~!' 
os pen_amentoR "ão v'lI' i o~ ; eada \lIn entende I mat~l'Ía tributavel, porque ° tnbuto é ° maIS 
"seu modo o bem da provi ncia, e, de3ta diver- I pesndo para ..... população pobre, Visto que 
r.~end:1. de .opiniões c \ ~ :' ! yuubules, nasee nr.- ,I reeac em reO'!';t SObl·~.~ n. (·.lasse que paga alu-

~ .' f eeFõt-:nl'iamontc ti!\) nll ,-::IIJ'do, como ~:to o~ur- j g uel, .qur. ol'lli~arjarnente nflo e fi mais R-
'i.a mell tos monstros do~ :lanos anterlOI'es. , voreeHht da f;ocledade. _ __ 
. ~fw enn\'én) df! modo idg'um ql.llJ _ o Pl'C::';:- i' O ::iR. DICCDO :-OH Pi"OTJl'i t} tarios que mm'ão 
dente da pl'ovjn \~~ Il, em (!ucm a - a:;""i(~mhka ~ em sua:; casas tambem pagão. 
~.cposit!1 tnnta. {':mfinnça, d~i\e df: f:e~·) ;' f.::t - : O SIto P. VICE~TE :-1':tgáo; mas qu~m 
h~nd~ e~ ta.~. r!l\(~c~:sjd:l(ks pubiie:is qllP. in- : soffw m~~ is é n. ck~j: sc (pIe niJO é proprte ~ 
"H~O ; mns, uma H~:l- (plH I.~üra o . ..; deb;.tes des ta : tal'ia.. . 
1-ribl lna cllmJ chr.gito ,:\o {~onhecimen tü do go- I Mal-', (~orno c!if:lSC, não (: c~ta ,t melhor ma~ 
'lel"llO, eu não pUl'ei duvida em "poial' este I teria ,tributavel, nlém de já se achar onerada 
oJ'çamento; tanto assIm que, t.endo de faleI' com Impostos nuo pequenos, o que "me f8~ 
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crer qné a a~se;nbléa procederá fnconstitu- dos lucros das empresas, e já. da reaJizaçã,o 
eionalmente, SI) por sua vez tributar materiadas obras, Temos estRadas que ainda ná,o 
já tributada pelos poderes gemes, . estão em via de execução, outras inaugitra

O SR. BICUDo:-Por essa regra não se das, 01l,tra8 já com seU<l trabalhos . adianta
p6de trihutar nada. . , . dos, e outras j'L funccionando, porém, a )'es-

O SR. p, VICE!'lTE: -··0 imposto não é pc- peito das quaes ainda não se sabe com ql.1:m
queno, e vai aggl'avar as circl!mstancias da to lt provincia terú de concorl'cl' para o pa
classe mais necessitada da sociedade, aug- , gamento de j m'os, 
mentàndo o alug'lel dos predioa, quando. en- Nestas. condições, í1 commissão nao podia. 
tretanto li certo que pOde ser adiado, que a formular o art. 6° por outra forma. 
províneia não J)I'ecisa actualmente delle, O SR. BE};~~VIDES :-1'1110 apoiado, 
maxime aUll'mentando .. se com 2 ~ó o imposto O SR, U, C1NTRA :-.\poiado. 
sobre o algodao,.. O SR, BE~l':Vj/}RS :-Em direito, não ha era .. 

O SR. ABRANCllES :-Esse já e,.tá compu- dito iIlimitado; se não ha, nós temos obriga-
tado na receita. cão de limitaI-o, ' 

O SR, p, VICE};TE :- ••• 'lua "erlÍ. facil-I " O SIt. p, VICENTI~ :-Não é iIIimitado, pol'" 
mente cobr~do, e nem mesmo pesar{, sobre 'I que a p\'O~incia tem gUl'antid?, '. , 
a classe agI'lcola... , O BR, U, C,~T)(,' :-0 credito lJ':t a.t.e essa 

Outro tanto, porém, nifo acontece com re- ! quantia. , 
laça0 no imposto predial.. , : O SR. P. VICRN'J'E :-Sem duvida., Agora, 

. O SIt. BICUDO :-A classe pobm nií.o paga, !se est.e credito é superiol' (,R forças da pro
porque não tem, e nem, alllga c~asa de' vincia" é isso resultado das leiA votadas por 
J:OOüSOOO, . ! esta. aS8embM:L ' . 

O SR, J>. VrcE:-'Tc:-,., maS a provincia i A com missão consultou o intere~8e publico 
p6de presentemente dispenHar este imposto, I nas moditicacúcs que fez sobre o imposto d,) 
para o$taOOlocel-o em futuro mais remoto,' transito, estabelecido na lei n, 78 de 26 de 
quando venha a "cr preciso. Por ora basta! Abril do anno passado, .. 
lIJ'!1a boa llscalisa"ão ',las rendas e (!e sua a.p-l O SR. BR~l':VInES: - A poiad~ em parte, , 
phcaçáo para se C'll\lh br>u' a receita com a,. O SR.. J>, v lCEJoITE: - , , , modificações, c:lljlt 
despeza. ' utilidade foi demonstrada pela experiencià. 

Olferecerei, portanto, uma emendil 8Up-! EqtaR rno(lificàºijC~, apl'ovcitaudo aOA par-
primindo este nl'tigo. .) t.iculnl'es, intm'cs~;lo ninda rna,Ís; á província., 

Corno o m~u fim principal não é comha!cr, P0J'(l'lC :t di'llintli(!~o cio ifllpO~t.O fará (~OJll 
() projeet6 de ol'<!am,mto, tomarei tambem! qUO-"" :l.l\gmcnte" mndn; porquanton'luel
~m consideraçao algumnH observaçúeR feitas i les OhjcetOH qlH~ 0,\" aqui deixava.o rle tr.ms
por oradOl'cA que me proecdm'ão e que Ae ma- ' itn,l' pelas c_t.rarla, de feno, por (,aUSl\ da. 
uifef~tar~o contrs. Ji[-lpo~ições 4.111 C m!~ parecem ! j~le\'a~fi.o do imposto~ hoje começa.rtio a, tJ':ln!".-
acelta\1e18, i i tal' , 

Notou-sc '1110 a ",11.01';':1(:"0 d"da pelo i Uealmenle nil0 et',,, possivel que se jhe,,~e 
art, 6° ao governo, para pagaI' o~ juro," gR- ' (o tr,msporte, pel"," est.J'arJas de ferro, de ma
rantidos ás c.trà,lo!, de ferro, não de.eria ser ! rleÍl'r.s hl'lltns ou j,wradus, pedl'as- de cons
tão lata, c que, ao contrario, (,onvinJ .. ", dp-- i U'\H'6io e 011t.ros gencros cspeeilicados li:!. 
terminal' :l, quantia,. 'tabclb, quando o impo~to era superior ao 

Creio que aeommissão niLo podia pl'Ol,edCl'! seu custo, Isto importava afastai' completa
,Ie, outro rnodrt. O qllr.mlu);! destoe p9g11rnento' mente dn" "ias f'erreas Rem~lh:lJltes generos_ 
é lllcerto, ! () SH, llEI'Evw);s: - ApOlado. 

I;;' verdade qn~ sabemo!-'. que a pI'ovincifl i O ~n. P. VICE:!"TE: .~ Portant.o, rt eom
tem garantido aa ruil c tantns cont09, e (filO I missií,O, diminuindo o imposto, faz com que 
os juros d.e 7 % Robl'e e!-!f4R quant.ia rnontáo I CH~e8 gBncl'os possão transitar pelas Unhas 
a dou? mIl t}'Qzentos .e t.un.tos contos: ma;.; i ferreu~, ed~hi. rc~mltar(taugml!nto df~ rendll 
estes Juro~ .Dão f;ão pagoB mte~mlmcnte, c j pai':. ,~, pl'O\'lnCl:L . 
Deus nos hVr8 que o fo",ern, plJ1S ne~se ea~o! Oflcrc(:o, porém. "orno complemento rles!a 
nem toda a receita da provincia daria para i idéa da illustr<l cornmissão, uma emenda rc
satisfazer a um tão peslldo compl'omis"o, , duzindo a 1 % rs, pai' kilogramma o imposto 

O fm. ARItANCHES:-Tsso disse eu aqui! sobre legumes, farinha de mandioca,feijão, 
muitas ,'ezes. / ' :U'l'OZ, rl<rinha de milho, assim comq sóbre 

O SR. P. VICE:--;Tl,;:-E' Ilma tlespeza, jl1(~ei'~; ontros·genci'os alimcnticio8 de pdmeirane
ta e não se póde calculai-a, como se dis~e,· ccssidade importarlo;;, como sal, farinha de 
do mesmo 1110do 51uC a reeeita ,da provin- i tngo, pci~e salgado, etc, , 
ma, porque esta B I) tel'rno-médlO tomado' .-\. casa compl'ehende que os g.cner'oi:i ali ... 
dos tl'CS ultimas exercicios, calculo quo n110 : manriciu" de pl'Ímeira necessidaâe alio po~ 
~e póde fazer em rolaçao ao 'I"a,II'!1;! dos i dom ser equiparados, para o pagurnellto de 
Juros gue EC tm':i. a pagar; porque i8to de- I tributo~, aos genel'Os de exportação, como o 
pende Já das eham~das mais ou menos Vroxi- ! café, o algodão e outros .. ( Apoiados,) 
m!l,~ \la, companlnns de estradas de ferro, jli; O SI!, U, ClNTTlA: -- ElI 3(,~jt() 3. emenda, 
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o SR, p, VICENTE: - 'l'ambem reduzo 9. um monst"ou que daqui resultárão anomalias 
real por kilogramma o imposto sobre o cobre, que devião ser reparadas, 
chumbo, feri'" c outros metae.s não trnba- A casa sabe que ha nas tabellns das estra-
lhados e destinados ás tonstruccões, das de ferro, com fundamento, uma distinc-

A casa ·sabc que estes materiaes, que são ção en tl'e tren$ de passageiros c'bagagens, 
muito pesados, já chegiío ao nossopaiz com Para quc o objecto que () passageiro leva 
impostos geraesnãopequenos, demodoque, comsigo possa ·ir no mcsmo trem d:, passa
sendo na provincia igualados aos outros gc- gciros, é preciso muitas 'Vczes o augmcnto 
neros de exportaçã .. , isto difficulturámuito de carros, e, portanto, a rompnnhia cohra 
a sua vinda, o que por maneÍl'a alguma é geralmente o dobro quando () objccto truns
conveniente, principalmente hoje que esse~ pOI'tado é em trem de pas~,,::oiros, 1\ 1"".0-
materiaes se fazem precisos, porque R in- vincia, porém, nada tem com i~t.o, ella ('oh}'}) 
dustria cntr~ nós dc:,envolve-se, o.s lavrado- i o imposto de t,'ansito, um imposto Ih? sobre 
res abandona0 ,a rotina e. entra0 na ~egund'l! i n mercadsr131 e, portanto, nadamilu'il pnl'li 
phase de sua Ylda, Do Simples a.c.'anho das ella, para o Interesse pubhco, que o trem 
terras, com o braço bruto do homem, I?as- fosse d'J passageiros Ou de cargas, 
samqs ao uso Uas machinás que centupheão ,O SR, U, CI~TRA :-A cornmissio " eabo\l 
os bracos! com isso, -Facilitemos, POi;;t, ans lnvrnüol'E's os meios ! O Son. P. VICR~Tg: _. Motivo porflue n 
de obterem mais c ,mmodament.e as machi- louro. 
naR ncccssarias ao melhoramento da agl'i. Se a e.asa Reei tar a..q emellda~ ,C! 11 í' jU]gl) COIll-
c!\ltura, . plctarem o pensamento da commissão de ~-

O imposh demasiadamente pesado sobre zenda, é minh~ opinião que tCI'" feito um 
certos gCn'erc.s não traz clJnvenicfl('la alguma grande serVIço a nossa pl'OVlflcla. 
para o erario puhlicq"pelo cont...al'io, produz I _Apresento em uma, das emendas" euppres
l'esultad,) intei..arnente div erso, porque os 'aO d~ art. lO do proJecto de orçat;'entn, que 
genel"dR rctro.hem·sc e não pagão o imposto. autOrlsa o governo a elevar a ,malS 1,.J O I~U
. Foi assim que, tendo-se @ Ilnco passado mero, de nlumnas do semlnano da GlOria .. 

estabelecido nas proximidadeB desta capital, Não )ul~o .ql'" Is to ·SfJll um!\ ,,,,eessHj,hw 
creio que na estação d~ Cnchoeit'a, na cstl'a-I publica Ind,spen.savel; acredlto mes,mo,' que 
da de ferro PaulIsta, un;a fabric :t rie sem", é uma supedll1lda~e, e que o estado h ll all
madeil"a, deixou logo em começo de fUl1e'cio- eell'o da pl'OVlnCll1 u~o permlttc este :1ugmcn-
nar, visto que o "CU propri etnrio, precisando to de despeza. , . 
~ervil'-sc da yia-fcITca, nH.o podIa competil' A CH:'<a sabl~ que o al1nol';\:->: .. a~lo f!ll ~·ll ,~y :~
cor!,! ml ('alTos puxadoR a bo i ~L 'l\~Ye por A~~C ci o a~ lO~ O llUrr:el'O ~c ahlmiPls uo ~e!l111l:\l'Hl 
motivo de de~;i!itil' de :~ lll\ bldn~tria, e não fi\? da. blo!'la; c U :';i!hldo g(}j';d~ncnt (~ fJllC JI:) 

mai :,; transporte alg-um de madriras pe!a es- a~lmissão d~ mcninn :~ para ~H.1I1elle c~ . .!' jtbt'if.'-
trarla de ferro. Cimento nem sempre BC eonsultn. o 11111 que 

, teve 61"!l vista. a lei, j:; to (~, ampara.r a pobi'ezil 
. 'I'ambr.rn reduzo :r 1#000 por cabeça o im- c a orphantl:Hle; f;nn ~ lIlta-"c untes os pedid os 

posto ~Ohff} bois, bestas:, ef\.vnllos ejnme.ntos .. e empenhos,:l. pt·oll~v. ç:ão com que vt:m ~cm
E' urna di-minuíçao unicamen te de·200 réis, pre revestidos os rCcluel'imen;,l'"1 íle ndmis
que 1Ic11.0 muito razofl,vel. são. Se dcseesscmo~ a nmn. ;i:\:JlY~B da. tn-

l~cdu?O u 100 ,'éi" pUl' cnb~(:a o imposto bella d,,, alumnas qnofrcqndl[,;o"lCjudle Se-
sobre bezerros, ('.al'nciro~ , cabnto.'-t, porem:: . . . I ." rnmtll'lO, a (';asa vena que ta vez m:ll :-:: l\t:> 

C cães. metade, se t.n.nto, está no ca~() d1t lei; rIl 11 i t a:~ 
A casa salJe que um carneiro, por exem- meninas que têm sido ali adrnitti ti:l ~ s ;~iu 

pIo, custa muitas vezes uo interior 2j)OOn filhas de pai;,; senão ricos ftO meno~ :lI'l'Rnj:-t. 
mais ou menos, e cobl'ar-:-se quantia iaual 1 õ· I - 1- . 

o.J ( os , reme HH. os, que na.o e~ :;10 nas {'II'('lIlJ1 · 
como impoBto, é privar-se eumpletnmentc st.ancia:õ> da lei; :l. ld O que quiz foi ü ad111 !;:; .. 
que ellcs sej;1o condU7.idos pehls estradas d~ são nnicamente dM menor ... ': o"ph:1" !ilha;, 
ferro a.os '1'J'andeR mercados consumidores. d . 1 d J' 1 l • I -

J
" t'. 'b ·t os serYI< o]"(~s !J '.~:1.( 0, (' qUt~ se ae mo ao 

1, ,convenIente qu.? 8ft! amO.3 aprovei ~r desamparo. 
'·:8Ie Imposto, que nao afugentômos das 11- Como, poi", senhores , ndmittir-se hoj e, que 
nhas . foncas f,l'encros ').ue. por ah, podem procuramos diminuil' as despezns publica0, 
ti ansltal', AsslTn a prov1I1,C1l\ lucram, dupla- ln1\is 10 alllmnas no seminario da Gloria '! 
mente: J. , porqllecObl'11ra o ~l!lpostO desses I OSR, BICuno:· -Estoll informadoquc 0(' 0-
gepeJ'os ; 2~, pOl'q~le elles daruo ~~\1~ r~ndl- i tabeJccimento mal fl eQ.mmoda R~ que lú (1~tflo. 
mento á~ "nhas !e,':eas, O qlle dlmlfiUlrá a , O SR, p, VICENTE: -Agradeco-Ihe o t,c
garantia d!t proVlllclU, I l'undo auxilio que me presta; -maa, se isto 

'l'ambem proponho. n suppres,são do im- fosse urna m,edida necessarin, ~ltil, que 'pro-
posto de 30$ sobre calX~O de deiunto, duzlsse os Clfeltos que se deseja, poderIa-se 
. Este imposto me parece ridiculo, . augmentar um pouco o estabeleciment.o; mns 

A commissão de fazenda o nnno 'passado dando-se justamentll o cont..al'Ío, convém 
ropioll qllll.lli em 811a totalidade as tahellas que não aceitemos a idúa da comm;ssiio, De 
da es trada de fer,'o; mas a c>:periencia de- IIrgente necessidade ti o mt!lhoramento do 

• 



, 
hospicio de alienados, a sua manutenção, por apresentot~ esta disposição de proposito para 
isso II ue, não obstante ser perfeitamente di- provoear dlseussão, . . 
rigido pelo aetual.director, ainda está muito O SR, p, VICENTE: - Poi. bem, como o no
longe do aperfeiçoamento a que deve at- bre deputado acaba de declarar que apresen
tingir, tou para provocar discussão, é justo que eu 

E' um estal,Jlecimento·, que presta rCle- emitta minha opinião, ' 
vantes servicos; parn ali vêm os loucos de A ultima clausula do artigo do pl'Ojeeto da 
toda a pl'ovin" ia , pam "li S'LO I'emettidos in- commissão dee",,'a, que liea ao juizo do go
dig~ntes em um estado ·que oceasionão dif- verno verificar a legitimidade desta obl'i-
ficulctades para as autoridades locaes, e silo gação, . 
necessidades pu blicas dessa ordem que devem Esta tli ôposição podia não evi ta!' a renovo
ser attendidas de pl'cferoncia pelo legislador cão de um mal que cstá reparado por aeto 
com todo cuidado, com zêlo e dedicação ao governo. Este já deu a legitima interpre
mesmo se fór mister, )lOt' isso que c um SOI'- tação ao eontmto da companhia,Sorocabana, 
vieo I'clevantfl fei to ao raiz, visto a utilidade obriganélo-a a p"gal' os vencimentos do en-
ini'lllediata dc taes es tabelecimentos, genheiro fiscal da pl'ovineia, , 

Permitta a casa que neste momento eu O Slt, U, CI!\TRA: - O presidente itttava 
lembre os bons SCI'\'IÇ.O", que prestoll á P,.o- com esta diffieuldade, sobre o eontl'Uto, euja 
vincia o nosso amigo eX-IlI'esidcnte, o sr.eon- interpretação elle não a~eita, e por isso pediu 
sclheiro Costa Pereira, que foi quem promo- que a assembl,;" por SI resolvesse; nós da 
vou alguns melhoramentos, a.liás imDortan- com missiío entendemos que· não dcviamos 
tissimos, naquelle estabelecimento,' . accitar. 

;Se a pl'ovincia pôde despender mai s alg-tins O SIl, p, YIC""TE : - O artigo do projeeto, 
cOlüosdcréis, despcnda -08 com ohospiciude mesmo eom :1 clausnh de novo exame por 
alienados ; augmento aquellc cdificio~ críe parte -do governo , não deve ser acei to. Não 
maiorc~ e melhol'e. aeommodações, de modo convém intel'pl'etar de novo o (fue já. esbíde
a bem satisfazcr-se a uma importante neees- vidamente· i1ltcl'pretado. l'elo menos, seria 
sidade da provill (~ ia que não' pódo ser dc- COI'l"0I'm08 " risco de ter uma interpretltçãO 
cUnada, fàlsa quando j,t temos li verdadeira, . 

SI". pl'esidente,já dcspende-se com o sellli- Sei qu e o presidente aetual c muito illus-
nario da Gloria perto de 40'00011, cm provei- trado; mas a qucstão está ae>tbad" c Clcei
to unicam entc de algumas meninas I'rote- dida; não 1m neccssidadc de l'enoval-a, Este 
gidas e fa.vol'ceidas. pagamento c.Oi!'a por conta da cornpanhht 
, O SIt, G. · CINTilA :-:ll:oaO$OOO, SOl'ocabana. . 

O SI'. P. VIGEKTl< :-Estou plenamcnte O SIt, BWl;DO: - 10: tem pago até aqui, 
convencido de que, apeza l' das boas intencões O SR . p, VrGEKTE :-Recusou-se a fazôr-o ; 
do go',~cl'n o da provineia, nem pdl' isso serão mas no tlW SO U1'O provincial se desconta. e8-
ali semprc admittitlas unicamente as orphãs sas quant.ias pOt' occas ião do pagamento dos 
desamparadas ; todas as pretensões são re- juros garantidos , · , 
vestidas de empenhos , dos mais fortes pe - Pela s imples IcittIl'a da elausul:t ·i2' do con . 
<lidos, e o governo vê·so fO I'~ado a ceder, tanto trato celcbmdo entre a provincia e a eompa
mais porquc suppõe 0.8 1.,,,, fazcndo justiça nhi,[ SOl'ocabaua , se eomprehcnde, c é de fa 
... 0 mes mo t.cmpo fllle é illudido pelos intc- I cil interpret ação, ·quc o ordenado do enge
rcssados . · nhciro fi Real , 'uma vez que não exceda a'sei!? 

O Slt, B EK"nI1ES: -Scm. dltl' ida; a 1'1'0- contos de réis pOl' allllo, tem de correI' por 
tccção é a ehaga de nossa provinci<\. conta da c(un panhia,. ' 

O Slt p, VIGENTE :-Por mais caritativo Esta clausula Com prehende duas condi-
que seja o· admini s trador da pl'Ovilleia, por- ções , Pl'Ílllcirumente, determina que o orde
que nesta lei Ira o espü'i to de caridade, não nado do engenhei.ro fiscal será pago pela 
cumprirá nxactamente a· vontade do lcgis- companhia; c, em ~egundo lugar, manda 
lador, incluir na desPllza de custeio da estrada, 

SI', presidehto, CII entendo que cem meni- desde a d,tta em que fór aberto o trafego : 
nas pobres educ,adaro á cus ta da provincia já antes da abertura do trafego este pagamento 
não é'pouoo; O sou estado financeiro n,io será incluido no capital realizado da e~
permitte maior eari<!ade . Se não podemos presn . 
tel' collegio para pobres , n!uito menos para Disp_osi,{io identica se encontra na elan
os 1'lC08, ou protegIdos da tortllna_ Proponho sula 4,,' do contmto celebrado pelo gov"rno 
tambem a HIppressão do art. 11. da provincia eom Angelo Thomaz do Amaral 

A eommissão autol'i sa o pres idente da e Domingos Moi tinho , p"I'a a construoção 
]>rovlncia a pagai' o Pllgenhciro fi scal da es- da estrada de fe rro do 1101'10. 

trada, de fm'l'O de Scrocllba, emquanto durar Para maior esclarecimento Clt lerei tanto 
sua cOIlHtrucção , C lnaiR a indcmnisal' a COlll- 111 ma eOl11o outra elflusula destes contra.tos . 
panhia das ·qll all tia~ que houver pago ao I Diz a clausu la 42' da eompanhia Soroca-
mesmo e il ~cnhci ro . . I bana: 

O s~ . U. Cll\TnA : - A commissão aceita, ! c( O ordenado do engenheiro que a }H'ovin-
como Já dedaroll, a emenda SUPPl'cs,i"Il ; ' cia nomear para :::-.se,al da cstl'ada de qUe 
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trata o presente contrato, será pago pela com
panhia; e incluido nas despez'as de custeio 
da mesma estrada desde a data em que fór 
aberta ao trafego, não excedendo" seis con
tos de réis annuaes, 

~,stinguc-se, porém, csta' obrigação nos 
. casos previstos no p,'esente contrato, em que 
cessa a garantia de juros por parte da pro-

, . 
numa. » 

A r!a empl'esa S, Paul .... e Rio de Janeiro na 
conchcão 45", . 

« O ôrdenado do engenhei!';) que o. govcrno 
nomear para fiscalisar a construcção da es
trada, seu custeio c conscl'vação, ao qual 
Angelo Thomaz do Amaral e Domingos Moi
tinho franqnearáõ, no primeiro caso, todas 
as plantas, pedis e respectivos desenhos, e 
no segundo e terceiro todos ~. seus livros, 
dando quaesquc,' esclarecimentos exigidos, 
será pago pOl' Angclo Thomaz do Amaral C 
Domingos Moitinho; e incluido nas des
pez"s de custeio da mesma estrada, desde a 
data em que esta fó,' aberta ao trafego, não 
excedendo a seis contos de réis annuaes. 

Extingue-sc, porém, esta obrigaçao, etc. )J 

O SR, U, CI?\TRA :-Não ha dill'crenca entre • 
uma c outra condicão. ., 

O SR, p, VICENTE: - E' a mcsma clausula 
tanto em um eomo em outro contrat.o , En
<,ontra-se sempre as Íllcsmas duas eondigoes , 
Primeira, o pagamento pela companhia: se
gunda, inclusão desta despcza na verba de 
custeio, desde que seja aberto o trafego, 
Antes não poderia scr assim considerada 
essa despem, visto não existir custeio; pelo 
que conerá " despeza por conta do capital 
garantido pela provincia, , , 

O.SR, BENEVIDES, - Neste ponto nãoacom
panho o nobre deputado, 

O SR, p, VICENTE: - Foi assim que opi
nou o thesouro provincial, quando ouvido a 
respeito, concordando com o parcccr fiscal 
de:lO de Agosto de 1í:02, !>"o~el'ido sobre a 0"
dem do governo n, lO\), de I do mesmo mez 
e anno. , 

De llOVO, a 15 de Outub,'o, foi dado pare
cer, quasi identico, nos seguintes termos; 
í Lê,) 

« CÚllia.-Não conheço ,q uaes ns bases que 
presidirào ao contrato dr, companhia," por 
isso não posso dizer 86 de facto a intenção 
daR partes contratantes foi que o engenhei
ro fiscal fosso pago pela provincia durante 
li construcçãoda estrada; o que, porém, pa
rcce fóra do duvida á vista da condição 42'. 
é que a obrigação de paga'llento incumbe á 
companhia, E.sa condição consta de duas 
rlaU8ttlas ou elementos, ft saber: 10t obriga .. 
çuo do pogamento: 2', inclusão de paga
mento nas conta~, O l° desses elementos 
nAotam Iimitaç~o, e por isso a obrigação 
não pôde ser conte!'tl-lda; o 2°, porém, tem 
e8t. limitação desde a duta da aóe1'lura, etc, 
E.~ principio de hermeneutica, que as COD
<lições limitativa. não se ampliA0 além dos 
membros a que estão juntos, e por ;180 a 

eondiç§o desde a data, etc, não se póde rffo
rir ao l° elemento-obrigação do p.gamen
to. 

Entenào, pois, que a companhia tem obri
gllQAo de pagar os vencimentos do enge
nheiro fiscal, escripturando esses venci
mentos em suas contas como despeza de 
construcção, emquanto a estr.da não fõr 
aberta aO trafego, e como despeza de cust~io 
dessa data em diante, Esta é a interpreta
ção que me parece e.tar de harmonia com a 
letra do contrato, 

Secção do contencioso do thesooro pro
vincial de S, Paulo, etc.' 

Vê, portanto, a r.asa que o governo da 
provincia, para decidir esta reclamação da 
directoria da companhia Sorocabana, ouviu 
as repartições competentes, e, depois de 
haver. meditaJo a re.peito do aSSllmpto, e 
melhol' estudado a interpreta~"o que devia 
dar,_ foi que determinou que correSlSc por 
conta do capital dacompauhia Súrocabona , 
o pagamento do engenheiro fiscal nomeado 
por parte da provineia, 

Assim tem se proceiliJo, 
E' certo que a directoria da companhia 

recu,sou-Be a fazer este pagamento, de modo 
que teve o thcsunro provincial de adiantai-o, 
descontando depois nos juros que são pagos 
á companhia, 
, Cl'elO ter assim demonstrado que o proce
dimento do governo foi fund'ado na let~a do 
contrato. 

O art, 14 do projecto do orçamento me
receu tambem, de um UOS ora.dores que mo 
precedêrão ne>ta tribuna, algumas censu
ra., que julgo, em parte, fundadas, 
• Concede-se ao gorerno autorisação para 

fazer toda e qualquer operação ele credito 
que julgar conveniente para restabelecer o 
estado financeiro da provincia ; e, em parti
cular, se o autorisa" emittir avolices ajuros 
de () % pag-o" semcstl'",lmonte. ' 

Eu tarub,,,n pen.o que a autorisação de 
credito devia ser limitativa, 

Se se pódc argumentar a este respeito, que 
n Iimitacão existe em relacao ás verbas vo· - , 
tadas no orçamento e ás despez"s fi xa., 
sendo essas as bases para () credito: por 
outro lado a emissão de "polices, nos ter
(nos em que se acha autot'lsadu, é inteira
mente vago e inutil. 

Se o governo fica autorisado a fazer toda 
e qualquer operação de credito quo julgar 
conveniente. iDutil é a corumissãn de fa
zenda especificar a emissão do apolie.i', por' 
que esta tambe"" é urna operação de cre
dito, e conseguinte mente está comprehen
did. naquella nutorisação, E, pergunto: 
haverá conveoienci.a nH concessão de uma
operação dA credito trIO ampla, sem condi-, 
- 'fi d ? cuo e'pecl ca a .'. , 

• O SR, CINTRA: -Está dentro' das forças 
d,s necessidade., 

O BIt. p, VICENTE :- .. , Penso ~ur n;;o, 
Penso mais ainda que, se o governo, que foi 
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tão e.crupuJoso, que desejou ouvir o penu· com que esta divida fique fixa e com obri
menta d .. 8S8em blé. elll relaçiio 80 paga- gaçiio de pagAmento" mAis longo prazo; e 
mento do engenheiro fiscal da estrAda de não inteiramente entregue ao arbltrio doa 
ferro Sarocnbana, devia tambem querer ou- rredorcs da provincia. Qual O meio de che
vir" opinião da mesma ".sembJó. em 'rela- garmos 8 este resultado?, A emissão' de 
ção ás operações de credito que fo .. em mais apolices. 
convenientes pard a satisfução das nece •• i- I E' a exnedicnte financeiro q',e me pa· 
dades publica. da provincia. Se "assembléa rece ..• 
da 8U8 opinião soure o meno., aeve tlar s08re O SIl. AllllANCHES :'-Eu nfio aceito a can-
o mais. solidação tia rlivid~iI" . 

,Acredito mesmo qUi~ a administração (le- O sn. P. VICENTE !-••• o mais a~ertadQ 
~ejará q\l(~ a as~efDbléR lhe indique qual a na~ fictuAeR circuml'ltancias. 
operação de credito de que deve lançar mão. O SIl. U, CINTRA :-E' preciso economia e 

Porque "fio h.vemo. DÓS discutir... augmeuto de receita; mas, nós fazemos o 
O SR. ABRANCHIlS; -Isso varia conforme contrario, 

as clt'cum!o!tancias. O suo P. VICgN'l'E :-.....A consolidacão dn 
O SR. P. VrcEN1'Il;- ••• quaes aR opera- divida publica é aconselhada por to(Jos os 

çOes de eredito que mais convenbào aos in- economistas. 
tele)io":Se~ da provincia, afim de que pO~Piimo8 O SR. ADRA)\CHES :-Qnando não ha meio 
mdicRr ao go~erno, c ""im tiral-o dns difli- de so pagar ... 
culdades em que porventura se possa achar? O SR. P. VICENTIl :-Sei que escripto-
Crl)io que sinl, a c~~a s3be do e8tado fin"'n- res notaveis ... 
ceiro/da provint'ia: sabe 'lue deve !'ei~cen.. O SR. ABRANCHES:- •.• e se a fl.Rsembléa 
to~ e t~lntos conto~~ e qne 11ft offt3recimento se compenetrar dos seus deveres, havení 
da dinheiro a premio de 6 % do banco do, meios de se pagar a nossa divida. 
Bra_iJ. oi I O SI!. P.'yICENTE :-." comoDavid Hum", 

)l"e,daR condiçõp,~, me parece que esta R.!óI- na Inglaterra, e Say, em França, t.êm can
.en,bJéa póde examinai' se é indispe.nsavell demnado OS emprestimDs publicos sem reser
° augmento da divida ou não, tendo em con· i yn, sem 6xcepção, e pretendendo mesmo dc
sideração aR despe""s que vamos decretar. i monstrar que em todas as circumstancias ó 

Se não é neceE~:i;Hio O augmento dn. divida, ! preferível o augmcllto de impostos; mas não 
e ee, com as rendas ordinariaR, ella puder I conheço um só que tenha recon'hecido que o 
8atisfllzer os Leus cOl1)prornisgo~, ne.R~e CASO, meio de um esta.do sflhir de difficuldades fi
haverá mais conv'eniencia. talvez, de deixllr I nancciras, seja deixar os titulas de sua divida. 
8S cousa~ enOJo se achão... l'tluctl1antes, nas condicõcs dos- credit.oR com-

O SR. P. EDUARDO ;.-Apoiado. I mcreiaes, e cambota ;1 consolidação com ti-
O SII. ]lo VICENTE :-." não ~erá pft~ci;.:o, tulas á 1Je'l'l'et1tidadr:. A propT'ia palavra, S\·. 

o ain~a ~ceit!lr-s~ o offerecíment.o do hj\DC'(.1 pl'c;sídente, es!á dizendo:1. eon"cniencia-nesta 
do Bras:l: pOl"I;SO que, em pouco tempo,_ r ulhm~ ?pCl'a(;ilo. ,.. ~ , 
havend::> eC:lIlorrlln da parto dI) g'oVt'rnc, a'l A diVIda a prazo e~;tll SUJeita. as flvohH;ões 
provincia ficará inteiramente Jivl'e da sua i do commcrcio, auaugmnnto clejuros, ao jogo 
divida. i do cambio e ao n,ovimento das leis cconD-

O sn. AHHA!\CI-IE~·. :-Cllmo haver rcono-! micas, ao passo que as apolices, senüo titn
[Dia com () orçamento qU(' pass!ir c~te anou,! los á perpetuidade, titulos que ficüo ao arbi
admittidas a, emeodus offerecida" ~ trio do J';stado pagai; quando puder, e quando 

O SR, r'. VIGENTE :-8e Dão é possivel e~!;<H. I quizer mesmo ... 
economia, i"e tem de Elcr votndo o orcamen-I O sn'. ABUANCHES :-l';stú enganado: IJ(jdc 
to com as em'enda~, e por conseguio"'to nflo cjuc['er pagar e nã.o poder. 
póie ser paga a divida relos meios ordina- O SR, P. VICBNTg :- .•• visto que são ti
rios; ness" caso, a unica uperação de cre- tlllos que no.o podem sei' protestados porque 
dito que me parec~ maís vantnjo!-'a, é íncoll'- nunca estarão ··cncido:;!, sendo perpet-nos, nao 
testavelmente a emissfio de apoliees, canS:lO ao Estado de\'Cdor senão os embar,,-

O SIl. CIN1'IlA o-Com economia sómcnle' ços provenientes da pontualidade no paga
~ão Ú plls~ivel pag lr : é preciso economia e mento dosjul'oS, o que certamente são muito 
Imposto.o. pequenos, I'azi\o porque tem-se abusado eleste 

O SR. 1'. VICEN1'B :-Poie bem, dando-se a lI1eio de credito, entendendo que a emissão 
bypothes" dll não poesibilidade de pag'- de apolices é lrn1fl fonte de rendas pum o 
mento pe}o~ meioR orclio(lrios,.. i Estado. 

O SR. M. FUWfADO :-A divida é insignifl- O SR. INSPECTOR DO TI-JESOVRO :-0 que é 
c"nte para" provincia. I um gorande mal. 

O SR. P. VICENTB ;- •• , nMD convém con- (Ha olltrosapa,'tes.) 
linu", este estado de causas. I-Ia diffrlrentes O SR. P. VICENT" :-Não contesto que o 
credores, uns percebendo j"ros maiore., ou· acerto da consolidação das dividas publicas 
Iros menores; as letras são a prazos oertos; tenha produzido lambem mitos resultados. 
os pagamento. podem ser exigidos, mais Sou o pt'imeiro a reconhecer a gravidade do 
dias, menos· di,"; portanto, cODvém fazer, assumpto; sei que o restabelecimento das 
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financas de um paiz é materia muito uelica·· rleRpczas, eu aceito o pensamento da com
ua ; 9,ci que, em falta de maior cuidaçlo, as, missão, e nesse caso entendo que este artigo 
palavras jocosas de Voltairo: « as finanças deve ser riscado, para ° governo não ficar 
sustentão () Estado como a corda sustenta O autorisado a emittir apolices, visto não scr 
enforcado)) cstarião bem pI'oximas da rcali- necessario; mas, se fi assembléa vai votar 
dnce! Tou" a cautela, torlo o escrupulo e novas dcspezas, vai acerescentar verbas a 
zelo neste aSSU1npto é imprescindiV'cl. Não este orçamento, taas que o seu cumprimento 
poderei esquecer-me das palavras de Colbert venha tornar impossivel o pagamento da 
li SamoiO'non quando em conselho de divida publica no presente exercicio, cntão o 
l~uiz XIV~sc l'~solvitt um rmprestimo :-VÜ~ artigo deve ser alterado de mouo que o go·· 
ides nlwit· uma ferida que vossos vindouros VCl'no não tenha autorisação para lançar mií:o 
difficilmcnte a poderão fechar, assumindo de qUl).esquer outras operações de CI'cdità, 
m;f.;im nma g'r::tve responsabilidade pCI:ante a mas unicamente daquella que é mais conve
nacão e o futuro!)) niente para o estado financciro'rla proyincia 

Âssim, pois, sr. pl'psidente, reconheço qu~e -a emisRão de apoliccs. 
o US8urnpto é grave e impOl'tante, l1.nc a~ Íl- 'Nilo 8:\0 as dividas contrabidas ft proposi
nancas só BC! restabelecem eom a n1UlS severa to. com opportnnidade. que ,fH.npnbl'ecem o 
ecori'omia e boa fiscalisacão dos impostos; Estado. Já Voltaire dizia que o E~1tado que 
mas , n:!o ÇlbstnHtr, tamlJe,m não podemos não deve senão n ai proprio nuo paralys.n n. 
:r:egal' que nuo ha pal'allclo alg'um entre a su~ rjqueza; Ruas mesmas dividas efw urna. 
divida consolidada c a divida fluctuante. nOVa anLnftção para a jndustria. 

A divida tiuctnante existe s.cmpl'c em t~)(.las ,Demais, present9mente não se tr:lta de 
a.s nacões ; ollu é inevitavel ; mnit:l~; vezes as i filZtH uma divida, p.)rque esta já está. feita. 
o~Jras"'. pu blicas são fcitns, em l\rn lugar c ,O! E' precislJ pHgal~a, e a pl'OV~ ~~.i~ ní10 póde 
dlnhelt·o e~t.{t em ont!'o; e e precIso fazer pab- I fazel-o com a desejada pl'OmpUd8íL 
sagem das ,quantias p_l"cci"sas pn.rn OR pag:-I Tr~m~forme-3~, ~ort3.nto, e~se3 titulos de
rncntos) f', üll.l'antc CSSP· tempo, pelo mcno", 1 nRtureza comrnerCIal, com curta prazo, em 
ha uma dividn; as diyiclas c~~.soli~adas, p~- I ap)}·ices de que o possuidol' póde "fazer tl~O 
rém, nem sempre cxistern. Uma e n~cesSl- como moeda sem o pagam!'nto ti,) E1'5tado. 
dade indeelinavcl, outra é um _ea~o extraor- i As apolices nflO impedem o antes favoreceu1 
dinul'io; desta s6 ~c lança mao fluanao .08 i a circulaç30 do dinheiro; evitün, C,Or!lO diz 
recurso::;; ordinal'ios não chcgfi.o para a SPitts- i Condoreet, qun O mesmo pl'o(,lln~ emprego 
faç~ão de nccG.ssidi-ules pllbl;cn~J urgentes. ! no m:trangeiro, Aendo além dis:3a uma uni-

Se os nobres deputadoR demonstrarem que: InHcilo e btHl gunrdn de CRpit(1(~' .. ·, \~ at.é mes
a prol,'ü'lc~a ;)(;dc, angrncntau{b:sc sn3.3 dos- i mo "um :\'pt1~»' dns pe8~(!2.S á (lr~jem e ao go
pezas, como ~(~ diz que se "aI nllgmellt~~l',; verIlO. 
equilihrar Sllftl'eeeita, com a dcspcza, eu ,nao Deixo de iazi~r cOln :3tuBrt·?rIil! un1f~ com
votareipe1a cOi1sotidnção da divida, por ~sso paracão entr(~ o emprr.atimo e o imposto. Se 
que F-Oll de opinião que deve-se cconoffilHur,: é verdade que este reClle sobr3 o supcrftuo, 
parn. se podei.' p:lgal' a divida ind~penclcnt() i efnqnnnto Hquelle onerrl o rntnro, convém 
de COIL::;olidal-tL; ma;.;, f.>e ip,t.o não e pos:Hycl, DUO esquecer que H maior pnrtr da~ vezes 
::le este estado de consas tem de contllltl~l' os eroprestirnos SRO eontrnhirj·",·; !n~).is para 
ainda por alguns annos, neste raso coo:dlI- beneficio das gernçõe~ flltn l"3!; do que pa,ra 
de··sc a divúb:, lance-se m~o d:L3 apühccs, as do presonte, São (l~ vindouro;;; que hfio de 
dos tituloR ,í pcy'peluülade. aproveitar Ofl trabalhos encet~(~Of~, fi. fncili-

.A dctcnninação de um termo par~ o png~- dade dos tr~nsporte~ pelas Vi;'~9 r'~l'rca~, () 
mcnto da diYida, (1:z De rru,Ynode, e nrn~ 81- actual incentivo dar10 a toda!!. !tP industrias 
tuaS:ã.o que por si mesma obl'ig~ t~ l'epe,Yiçüo, e outro3 melh'namento8; just<) é, poií=!, qu.e 
do~ empl'c:stimos. Com uma dIVida perp~- ttlllJbem tenl1~lo parte n08 O!P1S e trf\balho~ 
tua, ao eontt'al'io, o E:;;tado conSCl'va a. sua 11- de;.:t.a g'f'rnção. _ 
berdade de ngita.l' c deliberar, escolhendo.a Convencido destas verdade" ofl'ercço a este 
occasiG,u mai,,; propicia pa.ra sn.tü,i'azcr seu ~l'tigo uma emenda modificativa, autorisan
cor-npl·arni~.~~o, de ruoda h. ceder unicamente á do o governo a emittir apolic88, rnns esta-
sua vontade, b,decendo as condicõcs com que dóve fazel-o, 

A falta de consolidação da -divid.a é uma Não julgo ncertâcto que, autarisando-sc o 
constn.nte repetiçüo de diíUculdndes em cada guverno a fazer Um!l opernçun de credito 
vencimento das letras, e faz co'm que o Esta.- de t8m~nha importancía, ne.o :"w determine 
do não possa descnnçrrl' c nem tratar com zelo desde logo o meio do pagamen to dessa di-
do seu futuro. . vida e o seu limite. 

O SR.U, CJ1\1'RA :-Por is.so o pl'ojecto da Não aprecio as facilidades; clias podem 
commissão é bom; é limitado, .' nos levar ao erro de que já fallei, e é nota-

o SR. IN:SPECTOR DO '1'HESOUHO :-~o exer- da por alguns eco!lQmista~, c vem a ser o 
cicio de 1867 pagon-se lGO:OOOS, sem emissão de fazer-se do emissão de apoliees uma fon-
de "poliees, ,te de rendas. , 

O sn. P. VICE:;TE :~-Se se vai limitar as Convém,portantü\ lirnitar~se~ dar·so desde 
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logo o maio para o pagamento, a o maio é a compromissos e tirado proveito do cupital 
amortização... "' tomad,o por empre.timo. 

O SR. ABRANCHES :-Mas com o que se O. nobres deputados sabllm que sobre 
amortiza? essas bases é que Aão im~tituirlofl os bancos 

O SR. P. VICENTE :-O""de que se autori· agricolas. que lãobaneficos resultados têm 
8& a eonsolidaçe.o da divida. é indispensa- produzido a favor do credito territorial e da 
vaI que se torne obriga!ori •• amortização. iagriculturn, qllCl não póde com os altos juros 

O SR. Am\ANCHES :-Com o que'? e n~ dividas áe certo prazo Sirva de exew
O SR. P. VICENTE :-Sei que muitos eco- pIo o engenh~8o IIleehsnismo dos esta beleci

nomi.t"" quando se trata de ,emprestimo, I montos de creditb tarritorial. e.palhados 
não curão da amortização. 'por isso que dei- por t,adn?~ Allcmanh;l. ü baneo do~ paisanos 
xão ao arbitrio do governo fazel-o com aR e a associação de credito-systcma das pro
l:õobras das rendas publicas; mas isto nem vincifls baltica.s, na Russia, as caixas h:ypo
sempre se realiza, porque de ordinario os thecnl'ias e dos proprietarios. Da" Bolgica, e 
governo7's destinão as sobras das rendas a tantos outros. , 
Qutras obras publicas' que lhe" parecem E' rle torla a evidencia, pois. que. com uma 
mais urgentes do que o pagarpento de ums.amol'tiznção, postoque pequena, S' maior 
divida que não lhes dá cuidado, visto q,ue divida é infallivelmente paga em um prazo 
são titulos ú. perpetuidade. . lHilis ou menos longo. 

Nestas condições vâo .. ~;e fiugmentnudo os O SR. AUHXi\CHES :-SBnJo a nmortiznção 
titulas da divida, e em pouco tempo vê-se o de 1 %, são precisos 100 annos para se amor
Estado oneradu com compromissos de que tiznr 100 contos ... 
difficilmente se libertará. Entretanto quo O SR. P. VICENTE :--Conforme. Veja que o 
com a amortização ob..rigatoria aanual de CApital e juros dim.inue-E.:e annuflluHmte, e 
5 %, de mais ou de menos, o pagamento se f'. amortização é sempre da- mC!:Hua quantia. 
vai cfl"cctnando natural e suavemente. Em todo o C,!SO, aprecio as vantagens du 

O meu honrado colIcga. membro da com- t1yst(>ma. ' 
missão de fazenda, pergunton-me, em apru- O SR. ABR.\:-\CHES :-Em 100 annos ! 
te, onde encontraremos dinheiro para essa O SR. INSf'ECTOR. DO 'I'lIESOURO :-E s:e a. 
amortização'? pl'ovinciu. estiver cru condiçõl'ióI de pagar 

Sr. pre:o::.idcnte, o dinheiro para a amorti~ antes'? 
zação tira-tie do mesmo cofre donde se tirão O- SR. p, VICE~TE :-Póde. 
os juros da divida publica. Se a provincia () SR. INSPECT'OH DOTIIESOURO: -Não pó~je. 
tem donde tirar dinheiro para (lS juros da q SIL U. CINTilA :-Porque autorisa-ee a 
divida, não terá para li amortização? amortiz~ção de 1 %. 

O su. AUUA1\CIIES :-Pois se a provincía O SR. P. VICEl'\TE :-A emenda f(l1la em 
·contrahe dividas para pagar juros? 5 %, que S6 pó,le augrnentar ou diminuir, 

a SR. P. VICENTE :-Jnros do capital ga .. eOIl.lO entcnderem~ e mesmo torn,H obríga
ran!ido das empresas de ~s~rad~s de ferro, \ tono ao ~.ovcrno?_ pag8""ento de toda a 
e nao de SlIas dIVidas. A dIVida e de 7 a 8 % diVida. 10,,0 que ,eJa posslvel. • 
ao annG; obtido o dinheiro a 6 %, como se I Eu julgo Que a provincia póde satisfazeI' 
póde obter, ainda fica 1 ou 2 % para amor~ este anno 300 conto~, :i1alvo se 08 nobreM de
tlzação. Portanto, bem digo eu, o dinheiro putadoB vão augmüntar a despeza extraor
da amortizacão sae do. mesmos cofres de dinariamente . • 
onde sae ojuro d. divida. Em vista da. con.iderações que tenho 

Destine-se. por exemplo, 2 % do imposto feito~ sr. presidente. me parece demonstra
sobre o algodlio, 2 % do rendimento das bar- do o fundamento de minha emenda. Não me 
reÍras_.. alongarei mah~ sobre a conveniencia da 

O SII. U, CINTRA :-Mas, se'a recoita mal amortização, por julgar desnecesoario, tanto 
chega para as de.pczas fixas? mai. estando" hora tão adiantada. 

O SR. P. VICENTE :-'-Eu mesmo nã9 quero Apenas direi que os primeiros ensaios de 
que se tire de uma fonte certa; creIO ser amortização, tendo sido feitos pelos hollan
b.stante uma amortiz.ç'ão sobre o valor d. dezes em meio do 8eculo XVII, e em maior 
mesma divida, uma vez que s~ja determi- escala pelo papa Innocencio IV, foi a sua ins
nado na lei. ,tituição depois' vivamente combatida pelo 

Se os juros" pagar são de 7 e 8 % e ficllo economista Ricardo, na Inglaterra, onde foi 
reduzidos a 6 %, ha um a economia que faz abandonada em 1829, depois de muitas modi
augmentar o capital destinado para fundo ficações, por acto de Jorge IV, estabelecendo
de amortização. se que a divida seria resgatada com o excesso 

Uma vez fixado o quanto da amortização, da receita sobre a despeza. 
esta entra no calculo dos juros, e vai sendo o verdadeiro inventor, porém, deste enge
menor cada anno It divida, porque com o nhoso systema foi o SI', Price, durante a 
pagam~nto do cãpital tombem deão reduzi- grande revolução fmDceza. 
<ias os juro" e Com facili.dde, em um prazo Os Estados-Unidos não tôm feito uso da 
largo, o devedor tem sa liBfeito todos 08 seus amortizacão. 

" 

• 
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Não se póde contestar, entretanto, como municipio do Bananal. Além dos fazendeiros 
bem diz Baudrilhard, que entre outras van- desta parte dáquelle municlpio, ninguem 
tagen~, a amortização annual impede a de- mais pass·" pOl" aquella estrada, tanto assim 
preciaç.ão da divida publica e olfcrece mais que pela tabella, fornecida pelo thesouro pro
garantIas ao credor. vincial á requisicão minl,a, se vê que o decres-

Suppondo que o ofQamento passasse tal cimento das rena as do registro do Arirá nos 
qual se acha, f<}rmuleI uma emend" dando t,·es ultimas cxcI·cicios tem sido extraordina
direito ás camaras municipacs a receberem rio, c tende a SOl' nnüto maio I' • 
2:000$ cada uma para applicarem nos concer- Entretanto, SI·. presidente, lia constantes 
tos luais urgentes das pontes ou estradas rcclnnlaç.õcs sobre a cstrada~ sobre o seu es
nos seus l'espectivos 11lunicipios, prcBtando tado; ella. não tem sido feita jú ha tempos, e 
contas, ao governo, que deverão ser presentes os fazendeiros que são forçudos a fazer sua 
a esta assembléa e publicadas pela imprensa. exportaçlio· pelo A ril"0 1ntilo com. enormes 

O gR. AUltAC<Cll ES : - I-Ia inj nsti<,a nessa diillculdadcs . 
distribuíçüo. A provincia não tem pl'cjnizo nlgum, desti-< 

O SR. P. VICEi'\l'E :~O meu fim era sanar nando os rendimentos dnqncllc registro, que 
alguns defeitos.que encontrei no orçamento" são dimjnutos, aos reparos d"a estrada, hbcl'-· 
pgr não d9sign{t q~laes erão as estradas_mais tanda aS8i~1 os coft'cs_pu?li~os ele mais esta 
lmportmltos; porem, desde que tcnhao de~: despez.a, ViRto que nao e J lIsto r.onsr,l'var n. 
passar emendas nesse sentido, eu deixarei ele I barreil'u c 'fleixal' de ftlZCl' a nsÜ'ada. A dimi
fazer esfOI'(~OR para sua approva~:ão. Se não i nuigão dos rendirrwntos elo registro impor
se adaptassem emendas sobre as estradas,: tará a dirninui~ão dos concertos da estrada.; 
esta disposi0áo seria. conveniente; era uma. i e, ao contrario, o ftngmcnto de rendas, o que 
pequena quota dada ás camara8 para fazcl'cm não é pl'ovavcl, o seu aperfeiçoamento. 
os reparos lnais urgentes; c ningem mais I Em todo o caso, satisfazemos assim unl 
competente para isto do que as camaras, C01'-) justo pedido (le honrados fazendeiros do Ba-
porações compostas do homens bons das loc"- I nanai. . 
lidades, na phl'uSC da ordenação, e que bem I Fazem muitnsvczcs úsuncustaa estrada e 
conhecem os SCl'víços publicas que devem ser ~ ainda pagão impostos! 
attendidos de pl'eferencia nos sous rcspocti-: E' preciso Icmbl'anl1o-nos que lambem o 
vos municípios. ' 'rico municipio do Bananal faz parte desta 

'Nem supponho que,.ainda y'uanuo pl'eva- província! Cumpl'e mclltol':ll' a sua sorte na 
lecesse o ol·çamento tal qual se acha, o que partilh" do~, beneficios p"rblicos. Veja-se o 
em certoR casos conviria, como já disse, a. que diz o dI', inspcctor geral das obras pu
com~l1issãO de fnzcncln se oppuzcssc ri esta li blicas sohre o estado actu:1.1 da cstra~a, a que 
medlda. . . me rCfil'Ol c note a casa quo nessas Intorma-

O SR. AUltA.?\CI-IES :-Ha injustiça na distri- I çÔfJS não estão as tristes VOI\10,<1e3, que só o 
buição: as necessidades não são as mesmas I tropeiro do AT'iró poderia contar. íLê,) 
em 'todas as localidades. I « ••• a estrada acha-se em m(tO estado, 

O SR. P. VICE~TE :-80 não existe .iusti~~a. , necessitando dOR seguintes l'eparos ,: roçado 
relativa, visto que certos municipioR são I das mfl.rgens desdn a ponte sobro o 1'10 Bana
atn~vcssad(')B pOt' m;tl':uin.s mais importantes 111<:\1 até as diyisfts do H.io de .hll:cil'o: 132m q ~ 
que as de outros .. , ! 'de sargetn<..: calçadas nm varws pontos na 

O su. AllltANCHES :-Ha. mnnicipios muito: ser'rado Hu~ii'o; 180m q. idc!ll, desde o lu
insignifIcantes, c no entretanto ,terão a m~s- i gar denomina,do-Unfino-até a nn.rr~ira Ve
ma qUObl cpw outI'os de grande lmportanclft. ! lha; 261Jl~ q. Idem, no lugar uenomlnado

O SR. P. VICE~TE :-Pois bem ;--não haveria I Cancella-; remocão de terrns desmorona':' 
" uIíla justiça abs0luta ; mas essa não ha nem das, 'pedras e macIeiras, tliven:;os ate~'l'os, re-

mesmo na designação de verbas espcciaes gularisação do leito da estrada e aVlvamell
para cada estrada, porque nós somos levados' to das valletas lateraes. 
por pedidos e informaçúes de nossos collegas Estas obras forão ol"çadas na qUaIüia de 
que, fOI'ça Ó confessaI-o, nem sempre têm " l:\J99U99U, sendo este orçamento enVIado ao 
mesmo grilo de exactidão. Todavia, era um exm. governo a 28 de Novembro de 1872, o 
favor geral que podia servir de mUlto para as qual.pende de decisao a respeito. n 
estradas. O SI". clr. inspectol" do t!tesouro proyincial 

Offereco tambem urna cmendaautorisando informa: (Lê.) 
o govel'úo a despender os rendimentos do 1 cc.' •• o quadro junto demonstra os rendi
registro· do Ariró exclusivamente com os i mentos do registro do Ariró no" tres nltimos 
concertoR da respectiva estrada, depois de i exercicios, sendo que, Cin llJnal perlodo, des
deduzidas as despezas com O pcssoal a!li em- ' pcndc,,-sc com a est,·ada do A riró 327S500 no 
preg.ado. exerciclo de 1869 a 1870, visto como a quan-

E' uma medida justa e acertada. tia de 3:000$, consignaoa pam esta estrada 
Existe na estrada do Ariró um registro no orçamento de 1870 a 1871, não foi despen

que ainda cob,·a impostos, visto que por uhi é dida no exercicio de 1871 a 1872; o orçamento 
feita a exportação de uma pequena parte do não consignou ve,·ba para a estrada de que se 
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§ H para a ponte de D. Rita, ""da se des
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:-:Ó OR fazendeiros que fl310 pll-Ta o lado do 
Al'Író é que hervem·se de2ta estrada. 

Entendo, poiE!. que não ha inconveniente 
em fazer"':se a justiça de destinar-se o pe
qu"eno rendimento do registro para os melho
ramentos da. estrad'l, a menos que 8C que'ira. 
'Supprimir o registro, porque entfto os fazen
deiros faruo n estrada á sqa custa, conforme 
represcnturfio a esta assembléa. 

COHBer7(l-Se o regi~tro; InuS fJ<t"i·se a cs
truda,--,:!i3 o rnou desejo e R providencia que 
recJ:-\mo. -

1\H1ho mais nece(,lnida(le de dizer algumas 
p~hn"n.l.s sobre a emenda em que &utol'iso o 
~rOverllo o. despender at6 5 can tos de réis com 
n. abortura de urnfl. estrada do S:l:veiras ã. 
Lwv-rinha. 

, A cxportaçã r) do rnunicipio de Silvciras é 
: feitA. jHe8ünternentc pela ponh~ de Mambu
i cnba; com a npproximp.ção. porê,m. da estr~da 
; de ferro de D. Pedro lI, pa8~ara ~ ser feIta 
pel!l Lllvrinhn, na Jistanciu do tl'C,,_ Jeguas, 
mais ou menos, visto ser a e~t(lçJo rJlld'S pro-

• xnnn . 
E' uma modida de economia, p:jis fncili· 

tlHnos o transporte pIHU. ,o muoicipio de 
Silveirns e cjrcurnvizluh')~, B evita-se as 
g-randes despezns que f:.:10 neccssariaB pnra 
a conservacllO dn serra de B:llnbucaba. 

• 
Trata-se de uma dcspeza no presente; que 

cortará repetidos g'sstOB no futuro, e faze
mos um benefieio a um rnunici pio que bem o 
mereC3 da provincia. . 

Julga b'~st:.tnte estas pll,;a'll'as pt,U-i\ justi
I fiear o P..G(~~·tl) da emenda. 

Tambem niio j)or-S!), sr. president;::, apezar 
ele aehp,r-s3 a hora aJian~ada, e de ver que 

, es.tou iI1r.ülnmodando :lOS jllll~t!'e" eolleguB 
(n"o(,poiados) que dão-se "O trobalho de me 
ouvir, deixar do fazer algurLJus (lOServ8Qôes 

! Robre flB (~menrla~ aprê!'entadus pelo Dobre 
depntado pdo l° lii:5tricto. residellle nest<! 
capital. 

Conjo di5SC c replic, não vim combater 
inteiramente o projecto de orçamento; quiz 

XoteM"se QU'3 no ultimo oxerc:eio fero con- fazer nlgü:nus cOIJsidornçõ8R a ~~eu re~~peito, 
tem pIada a quantia de :1A008, de impo!.'to e untes auxilinl·o com o'meu peqllPllo pres
sobre escravos) rcndn pel1uznte de uma l'ecla- ti mo (nao c~p()iadus) afim de qut~a~ boas Ínten
mação perante o thü30l11'O. .• ções da illustrada c~)mmü;são de fazenda 

Estes escravos entraruo na provlllclu em possão prevalecer e p:oduzil' seu~ cli'eitos. 
vij'tude de unl>l herarl(l~"l que deixou de ter Ne::-!tos cúcumstn.ncias, corrc·me o dever 
€fi'eito immediatnmente depoig. de modo que de lembrar a iflconveniencia da aceita-cão de 
tornarão a ~'air logo. A lei Que creou cs~e algumas das idéaf; do digno dcpntado,"tanto 
impost') está hoje revogadD., o em todo o caso mais porque desco:::hcço os fUlldam,entos de 
foi (~ssa uma: renda extraordinaria que não sna justiça. 

. -a revogaç:ao 
passado, as-

se deve levar em conta, pois nem r. in~1po8to PrDpoz o honrado deputado 
de barreira. Deduzidos esses 2:40011, fica re- do art. 17 da lei D. 73 do ama0 
duzida a renda do ultwio exerci cio a 8:0928504, sim como a do art. 8'. 
isto é, menos de metade dos exercicios nn- Tanto uma como outra emenda não julgo 
terio!'!'s. de intere.,. publico. A revognção do imposto 

• 
A diminui"ão de rendimentos será cada de 15 % sobre legados e heranças não tem ra-

vez maiFl notHvel. zão de se(' nas actuaes cirCUIflstaocias da 
O transito por essa e'ltrada quasi tem des- provincia, quando trata·se de augmentar 

appal'eeido, visto que o Banana', que até aqui impostos, e é dste Utl,} daquellcs que mais 
fazia SUl'l exportnção pelo Ariró, hoje a faz SURvemente é pago pelo contribuinte. 
peLa estrada de n"rra·Mans., de sorte que I Seria um desfalque naa rendas publicas, 
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.em necalaidade. Ningnem. põe duvido ou Porventura trouxe essa t1isposicüo da lei 
t.em repugnancia em .p.ga r e.S8 porc.ntogem de 187.2 motivos p-ara se desconfinr que não 
por uma herança ou legado com que Dio continúa a existir bem garant.ida fi respon·· 
contava. . • . . sabilidade dos exactores? 

Não . me alongo, porque estou certo que a Temo que não. . .. 
commissiiode fazenda não adapta esta emen- No thesouro. n~o é aceita a fiança dequem 
da, posto que nada dissesse a respeit.o o seu não f6r reconheCldnmente abonado, e)(ige-se 
relator quando OCCUpOl1 esta tribuna. ns formalidades dn lei civil, e ao mo is leve' 

Como diminuir um imposto destes quando motivo de · des~onfiança da g.,,'antia de res
creão-se outros nté contrarios nos principio ponsavel, pede-se novas pl'OV08 de sua ido-
economicos, como seja o imposto sobrc o ca- neidade. .. 
pitnl? Apenas foi dispen8ada n especiali~" ciío tll\ 

Certnmente que não é possivel. . hypotheca legal, o que não julgo 'lu(, faça 
-A suppressão do art. 8' da citada lei n . 73 duvidn, uma vez «lue a fa1.enda pl'Ovincial 

de 26 de Abril do nnno pasAndo, seria incon- tem hypotheca taclta nos to ... nos do al·t :3' 
veniente para o serviço publico. ~ 5° da lei n. 1.237 de 24 de Setembro 

Dispõe aquelle artigo, que as fianças que ae .1864. 
tiverem de prestaI' os exnctores de impostos Nã.o ha, pois, inconveniente al!!,ull1 l1a 
8erão júlgaons pel'feitas desde que os fiado- medIda que foi adoptada, e antes" e, I" c'
res, julgados idoneos pelo thesoul'o provin- riencia tem ' demonstrado s',,' de grf\l"l~, 
c!al, tiverem assignado na' secção do cont.en- vantagens. 
CIOSO do, mesmo thesouro o respectivo termo, Facilitar as finnças não" um mnl. O mal 
pelo qual se obriguem, solidnI'Íamente, por existiria se se deixassc os exactores arj'e,:a
todas ns responsabilidades, em . que forem dandG as rendas publicas sem n devi,la '!ll-
encontrados os afiançados Ou se,ts agentes, rantin. . . -
mdependente de especialisaçii.oda hypotheca O SR. ZIWER1NO :-Isso é e,ucto. 
legal. Autorisa mai" aos mesmos eX'ictOI'es OSR. P. VICENTE o-Creio, port.qn( ,), qUI> 
poderem caucionar a sua gestão com depo- a casa deve t:ejeitar est.n emenda .. . 
~ito de apolices da divida publica, nncional O SR. U .• CINTn.~ :-Apoiado. 
ou provincial, ou com ncções d·e quneilquet' O SR.· P. VlcENn; :-.... uceitnurlo:ls r:,"uc~ 
companhias garantidas pelo gO"crno -geral que apresento, fundado no co!,hccimt'nto 
ou provincial, lavrando-se dos depositos os (Iue tenho do assumpto em quest~\o. 
devidos termos. . . , I Sinto que não esteja presente o nobi'e 

Esta medida foi approvnda o anno pnssado I autor da emenda., pois muilo desejava ou
por esl·a assembl"a, em virtude de requisição "il-o sobre os razões rle seus ,'scrtlpulos fi'''''' 
do thcsoul'o provincial. Pe,::o ao ~I·. in~pect.or não querer que con1inúe CiU vigor c.~:::a dis-
que declare ~e é ou não exacto... '.' I posição. 

O SR. INs PEcTOH DO THgSOUltú : -1':' exneto, I O SR. M. F ll HTAO() :-Pl'oroque-o ama :lhi'i: 

pelas innlImc~as ~i~~uldadl)s ;Iue o~ere~i,,:. 'I é o primeiro .'insc~ipt~ para fnl~ft;·. • ., , 
O Sr<. P. "ICEN1 ... - ... n.to e tao lactl O SI'- P. 'ICEN I ~ .. -A ontl a emcnt!" 01-

como l,óde parecer, obrigaI' n exactoreR de ! ferecida pelo illuRlre deputado, sobre fi co
pequenos vencimentos a trazer em dia suas bmnça do impost.o itinerBJ'io, tambem SOIl 
fianças, Um processo moroso difllculta e ~e opiniüo que não neve sei' ',,,,,ita. 
não traz mais fortes garantias, antes tem Não se póde duvidar que. () Imico mei" 
como resultado ninguem querer ser collectol'. que tinha o governo para tO!"I:\I' cffectiva a . 
. Sabe v. exc. que as collect.orlRs provin- ' cobrança deste imposto, era elte!,,"t' ;\ um 

cllles andiio annexas áR geraes, e lIma das I aCôrdo com as companhias.. de cs tra,IR" d e
razões é que em muitas localidades ninguem ferro. Eu desejava que esta assemblén ou
se prestaria a occup~r semelhante emprego, visse" opinião do SI'. dr, inspeetor rio t11e
'lue bem pouco ou quasi nada I'ende; e que souro provincial li ~emelhanle respeito, por
no entretanto tem graves responsabilidades , que então veria ao Mnhecimento do quunto ' 
com') todo o emprego de fazenda. lucrou a provincia 'comeste novo s.l'stema; 

O processo de fiauea com todas as difll- e veria tambem as difficuldadcs encontradas 
culdades c garantias· da lei hypothecllria, para a aceitaçiio, por parte das compahios, 
traz.ia como resultado nito encontrarem os deste encargo. . . 
exac'tOI'es quem se pre~tasse 11 afi3nçnl-o~, o Se se pretendesse cubraI' este I1'tlposto pOI' 
que 'não acontecepI'esentemente, que esse outro modo scria premso estalldcer, não 1>(11'

serviço está em dia' no contencioso do the~ reiras, mas uma e"pccie de alfandegas, por
souro e sem prejuizo, dos cofres publicas, quanto, tôrnar-se-hia preej;,,, abl'il' todos os 
porque a garantia é a tnesma, igual a res- volumes paI'a o reconhecimento do seu con
ponsabilidade e só a facilidade m'aior e sem teúdo, c V. exc, sabe que, pum isto, era ne-
os emb~i'aços de outros tempos. cessario o emprego de um pessoal nume-

Onde os inconvenientes dessa med'ida! raso, o que acarretaria grande dispendio. 
QuaM Os fundament.os da emenda au p- Além disso, nlio ignora n cnsa que, pelo 

pressiva? · . sy~tema de bnrrei rn~; pa!'a a arrecadação 
.. 
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das r~udas, dão-se semp"c eKtravios, o que Qual será este regulamento "que se .a
ulio acontece sendo esta feita pelos agentes fere: será o regulamento de 10 de Abril de 
da estrada de ferro., onde nada se perde. 1811, ou .• erá o de 1868? 

A ar:c,cadação p'~I' .meio de barreiras ~ol'na- O SR. U. CIl<TRA : - D~ve ";-r o uI ti mo. 
se muttlsslmo dltlicll c dlspend,lOsa; e p.re- O SR. P. V[GENTE :-Esse e o de 1871, do 
ciso em cada barreira conservar-se uma forca I .r. Costa Pin to. ,. , a 

011 giul.rda· que compilIa ao pagamento. do Se.é .este o regulamento a que eno se re- . 
imposto aqucllcs que sc recusão. Tudo Isto fere, n"o trata· cle ordenados, apenas. traz 
sem <!Onsiderar qlfe cste impos~o IÍ de natu· uma tabella dos e:'Ilpregados. do thà_ouro. 
reza. especial,·e que pal'a sua eobr:,uç.a póde- labella onde os ordenados são fixos eru vir· 
se dIzer que era. a.bsolutamente ImpO~i;>lVcl! tudo de,leR 8Dtt3nnre~. , 
eherl'al' a. um l'esultado v;intajoso, a, llã;.O ser Os rcgull~ mentoA de!stR. data ~ão dou~. um 
pe13 expediente adoptado, isto é, o de entrar a respeito da s~cção do contencioso; e o ou· 
em ,wôrdo com as companhIas de cRtradas I tro refere-se a tomad.a de contas: tanto 
de ferro. '. ,um como outro nada tem com esta clau-

O Sito M. Fun'ADo :-Apoiado. sula 10'. 
O ,Sl<. P. YrCENTB: - Est.ou intimàmcnte . Ignoro, portanto, que regulamentp seja 

convencido de que o aeto do governo, rclati- este quo .e quer _Iterar. ,.' 
vo a cste assumpto, é digno de louvores e de N. clausula n' estabelece-se igual dispo
plena approyação. ," I siç~o áCPTca.?e Gutr.o9 empre~a.dos, cor:no 

Pergunta. o autOl' da emenda _. onde a ga- seJ30 o adminIstrador do hOSplCIO de nll.e-
!'anti" liseal c1'igida pela lei? '. nados. escrivãn, medico, etc .. abrindo-se 

Ora, senhores, ha.verá ,lnclhol' garantm assim urna excepção contra cort.OR empreg8~ 
que 08 proprioR livros das companhias que dos e excluindo outros em idaotieas 011'-. 
pl'cstão contas, não semest.ralmente, mas cumstancia~. . 
tOd0S0~ mezes e drcumstancindas'~ . A emend~ contém gorave injustiça quanto 

O sn. U. CI1\'['[n :-Eu ~onsidero até como a empregados que contão tempo. ou aJ1te~ 
11m gl'ande bCllcfi'cio prestado á provincia que já 6stHO no C8.80 rIe R8refi a.posentados,. 
l)clas companhias.. ,·9 _ e que, nestas condi~õe~, fjcRráõ privados de 

() SR. p, VrC81\1.'E:-Tallto é vantajoso o obter o favor da lei com li" vant.agens a que 
serviço, que, ainda Jt" pouco, tcndo cllas re- tom direito adqUirido ,j{'POi8 de longos aD-
querido ar-gmcnto da porcentagem de ~ % DOR de serviço. _ 
que pcrcebi,:o pel,o trao'!-Iho de seus agen,tes, 'I 0"tr08 empregados ha. que, pela natura· 
o governo na.opoz dUVIda em elevar a~) %, Z8 de suas func(~õ"s, percebem sómente gra~ 
porque aind" nessas cOl1di~ües convém á pro-I t,ncaçÔd_, e que. el1tr~t.anto, pas.aráõ " por
vincia. ! caber ordenado. Sirva de exemplo os al)ge-

Assim cOIlsiderado, ~e foí preciso um nheiró,<:4 fiscaes das Bstradas de ferro que 
acórdo para e::oto I'esultndu, se a. provincia tem só gratificação. e que, S6 paSS1\f esta 
ainda luc,'", '0 Os agente. das companhias' emenda, grande parte des~a gl'atificação 
Dão ti~ao ~endo empregados pub~icos, como pa~Barâ R Bel ordenado. 
obrigai-as a prest.r ti.n,;~ perante u the· Existem, além destes,.0\ltr06 empregadM, 
~ouro, H st1.ieitnl-A~ ú POS!<.;f\o idcnticl\ á de ' que., hmbem peht naturf'.l-8. cle ~eus emprt"'l:'" 
'qualquer exactor de rendCl8' publicas? Nilo 1 gORo só perCt~bern gratifiea(~ão e não orde~ 
é isto querttr Ilcabilr com a cobrança pelo! nado.. . 
modo por q\le se está fazendo, quando, no:. Comprebencle. portanto, a Cft'8 que Ira 
entretanto, nito se desconhece suas "snta- i grava iujustiç. da parte do autor desta 
gl'DS ? . emenda, viRto como não equipara todos os 

Se o fim da emenda é tnrnar impossivel a empregados. es,'olhe esta ou aquellarepat
·cobrança do imposto. melhor será propô r tição: e.te QU aquelle empregado. 
des~c logo sun revoga~ào; pelo menos ha- I . Além da injustiça contid~ em semelhante 
vera franqueza.' ! emenda add,tlv», ella é amda oft'ens[va .. 

Desconheço completamente, 81', presiden.· disposição e>:pre".a de lei que temos ares· 
te, a razã'o que teve o illustre deputado para peito. . 
fUDdament.r as cl.uslllas 10- e 11' da 8ua O § 3' do art, 'loi.l) da lei 1\. 3 <1e 27 de 
emenda.ondo estabelece que dous terços jlievereiro <18.1864. exprossament.e estabelece 
dos vencimentos dOR empregados d.Q thesou-: que. na lei do or.,,,,mento, não .e póde aug· 
1'0 provincial formem ordt>nlldo e um terço' mentar venciment08 e nem converter gra
•• ja considerado como gr.tificaçàQ, ficando I tificaçi!es em orden .. do~: i.to só S8 póde 
.SSlI" nlto .. do o re~ularu"nto do the8our", ; f.'ler por uma 181 e.peeta!. , 

A que regulamento .tI I'crerirá o nobre de-I Ora. se 8 lei ... im' determina, e.e isto 
putado? ., tem sido pratie.do em todos os tempos, q .. al 

.Sinto, .• r. preBiàer,te, do n,ovo () digo, que: 8 razi\o porque hoje havemQ8 de abrir uma 
11M esteja. presente es.e nO'.80 honrado ccl-! excepção em relação a certos empregados. 
,lego,' pQTQuallto • minha Rrgulnentação! o.pecialmentA aos dollre.ouro provincial, 
uem pÓ.d .• ser fe,ta .enão em ou. presença. i onde ha funceion.rios que tão bons serviço. 
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lêm prestado duraote longos Olmos; que 
estilo com direito li 8po.ent~dori., e que 
entretal'to, 8e passar esta emenda, serão 
prejudicadoR ne8se, direito, já adquirido, 
porque.ó poderão obter aposentadoria com 
parte do ordenado que ora percebem' 

Senhores, ou a medida é boa, O deve ser 
applicada a todos 08 empregados publicas 
provinciaos, ou não é, e entÃo não deve ser 
.pplicada sómente 8 certas é determiuad.~ 
r"partições: • lei devo ser igual para'to
dos; e, portanto, desde que a emeuda do' 
nobre deputado não abrange .. todos O" em· 
pregados publicos provincia"., e fn,z uma 
oxcepção. " assem blé. não praticará um acto 
de justiça approv8ndo.a: ' 

As clausulas 12' e 13' d" emenda tntno 
de autorisação para pagamento de dividas 
da provincla. ' , 

Presumo que trata-e" de pRgamontos d~ 
exerci cios finJos, divid." quo têm de "er 
competerrtemente liquidadas pelo thesouro 
provincial. Temos a esse respeito as leis de 
1846 e 1854, que estabelecem o modo parque 
podem SOl' pagas as dividas; e a Ilssembléa 
Dão procederá rCl?ularmente autorisando o 
pagaraeoto de qualqller divida, senão quan· 
do ,o poder executivo tenha reconheCido a 
legitimidade della. Nestes condições, eu 
votarei por todas as elD~nda. ne.t~ oeoti
do, porque entendo que a provincia tem 
obrigação de pagar o que dóve. 
, M"8 desde que isto seja um favor, uma 
concesJi!fl'o, ou indemnisação feita a indivi· 
duo que 8e julgue prejudicado em alguma 
obr" publica que fizesse, eu sómente votorei 
depois que fÔr esclarecido pelo au,tar' dessa 
medida. depois que fôr comprovado o direi
to do credor. porque a cas ... sabe que, quan
do se trata de umo indemnieação por prejui· 
ZO", ojúizdesses prejuizos é unicamente o 
í n te."eflS3 dft. 

Como divida de exercicios findos, eu mes
mo 6present"r~i algumas emendas. Uma 
refere-se a adiantamentos q1le fez R camara 
de Lorena p.ra o,bras publicas, autorisada 
pelo governo; _'outra, "restituições a que 
têm direito \'afl09 fazendeiroB do Bananal, 
por excesso de .imposto de passagem no re
gis.tro do Ariró, Tanto em uma como em ou· 
tra torno o pagamento dependente de liqui
dação pelo thesouro provincial, e demons
tração da divida, Se não houver direito, a 
provincla não deve pagar; não podemos fa
zer favores a ningueru, Dlas sómente cum
prirmos n0880 dever, e as doações ou re
compensas são favores que não est.iio em 
nossas mios; é cousa d,ver •• da divida. cujo 
pagamento devemos decl'etar uma vez legi
timada. De .• deque a provincia manda fazer 
lima obr •• está obrigada a pagar sua impor
tanci. li pe_soa dali a 6llcIlrregAda. 

Tenho necessidade ainda de fazer algumas 
obsel'vacões sobre outros pontos do orca
mento ;. porém, a hora vai adiantada, ii o 
llustrc autor das emendas :t que me tenho 

í/ 

referido não está presente; e eu, qu~ndo 
combato as idéas de qualquer collega nesta, 
casa, não o,faço senão com o desej o de es
clarecor-me. Ora que' esclarecimentos po-, 
derei eu ter, quando a pessoa que Dl'OS podia 
dar não se acha presentementc na casa? 

Nestas condicões, vendo-me ctn difficul
d"des, limito-me unicamente a apreBentar 
minhas duvidas. Se mais tarde o illustre 
autor das emendas as dissipar, não porei 
duvida em seguir sua opinião, eomquttnto 
por ora,esteja convencido de que não o po
derei acompanhar,; porque duvido mesmo 
que cxistfl,Q razões cotltl'aria~ ;lS que tenho 
aprcsen tado. 

'l'enhQ, pois, SI'. presidente, cumprido o 
meu dever raz~lldo as observações q uc j ul
guel necessartas para sustentar o orçamen
to, c os I'oparos precisos para elle se tornaI' 
perfoito. Assim jJrotcdcndo, creio ter au
xiliado a illustrc commi"são de fazenda, e 
manifestado o desci o de tambem cOllcorrer 
para que' as rendas' dapxovincia sojão fisca· 
lisadas, para que as vias de eomrnllnica~-ão 
sejão attendidas pelo f(ovcrno. 

Pr,ocedendo assim, fico satisfeito comigo 
mesmo, c ercio que terei satisfeito 08 meus 
tonstit1Jintcs pOI' ter trazido um pequeno 
',ontingent.e para que se faça do melhor mo
do a lei do orcamento, sem duvida a mais , . 
importante que sahe desta ('usa, VIsto que 
ahi se trata da fortuna da pl'ovinciot, de seus 
mais·vitae~ interesses, c poreonsequencia 
daquillo sobre que está b<tseada toda, a sua 
grandeza c prosperidade. (3h~ilo bffrl, ! lilUZ'- . 

_ to beí)t ! ) 
São apoiadas c entriio "oujunctllmentc ('111 

discussão, as seguintes emendas: -
N. ,1 

, 

Ao capitulo 4°, supprima.-sc o art. :3.0 
A o art. 1° acerescen t-C-SI~ : 
Al't, Fka red,tlzido a 1 % rs, por kilo

O'rammo O i mpost.o sobre leg'umes, farinha 
ãe mandioea, milho, arro7., feijão e raizes 
alimen ticias ", ' 

In'ualmente sobre os gcncro8 alimenticios 
de IH'ill!eira nece.ssidade, importados, corno 
sal, farlOha de trigo, pClXC salgado, etc. 

O cobre, chumbo, ferro, e outros metaos 
não trabalhados, c ferragens destinadas ti 
COllstrueções, 56 pagarM um real por ldlo-
granlmo. . . 

Art. O Imposto sobre bOIS, cayallos, bes
tas e jumentos, será de IS0?O por c,,:beça. 

100 rs. por be7.crro, carneIro, cabl'lto, !l0!"
co, cães, etc. 

, Art, Supprima-se o imposto de :1080üO 
sobre caixães de defuntos. 

Supprimão-sc os firts. 10 e 11. 
Accrescente-se: 
Fica o governo antor!sado, a mandar pu

"'ar' desde já, o que for deVIdo por exercl
~io; findos ao major Condido Hibeiro Barbo
sa Manoel Ferraz do Nascimento, José Cor
rê~ Arnaud, Silvino José Dias, () José Fan. 
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da Silva, sendo suas dividas pl'éviamente 
liquidadas pelo th~$ouro pl'o,:incial. 

Nas mesmas ctrcumsta~clas, pagará ao 
dI'. An.tonio Rodrigucs de Azevedo Fetrell'a, 
o que lhe fôr devido como membro da di,ree
toria das obras da cadêa de Lorcna, bem 
como á camam municipal desta cidade, a 
'luantiaqlle empregou no apedregulhamento 
do aterro do Parahyba, na estrada de Ita
jtibá. 

Art. Fica o govcmo autorisado a des
pcn' r até5:000HOoo com a abertura de uma 
est.ada de Silveiras a Lavrinhas, a entron
car-se com a via ferrea de Pedro II. 

Art. Os rendimentos do registro do Ari
ró serão destinados exebsivamente.ao con
certo das estradas cOIlYergentes do munici
pio do Bananal, incluindo as pontes, depois 
ele deduzidas as déspezns com o pessoal cm-
lll'egado no mesmo registro. ' 

Art. As camaras municipaes da pI'ovin
da terão direito a receber 2:oo0~OJO cada 
lima, para applicarem nos concertos mais 
'lrgclltes das pontes ou estradas provinciaes 
do seu municipio, prestando 'contas ao go
verno, que sel'ão presentes a esta assembléa 
c: publicadas pela imprcnsa. 

A' casa. 
rena. 

Su.bvenções " lwspitaes 

de misericordia de Lo-
• • • • • • • • 

oe misericordi,t do Ba-

• zClro . . . . . . .. . 
De Lorena ao Crüzeiro , . . 
Do Piquete ao Cruzeiro . . . 
Do Cruzeiro á serra dos Marins 
De Lorena ás divisas de Cunha. 
De Cunha ás divisas de Paraty. 
De Lorena ás divisas do Sapé . 
Das divisas do Sapé a Silveiras. 
De flilveiras a Queluz. . . . 
Da Cachoeira á Lavrinha. . . 
Da Lavrinha a Queluz, incluindo 

concel'tos de pontes. . . . 
Do Cruzeiro a Pinheiràs. . . 
De Pinheiros a Qneluz . . . 
Das divisas de Pindamonhanga-

3.000$000 
1.000~OOO 
1.oo0§OOO 
2.0008000 
2.000$000 
:3.000HOOO 
2.000S000 
2.0008000 
2.0008°00 
3.0008000 

·1.0008000 
1.ooOUOOO 
1.0008000 

ba aS. Bento, incluindo uma 
ponte sobre o Sapucahy-mi-
ri m. . . . . . . . . 4.000$000 

De Silvciras ás divisas de Ar6as. 2.0008000 
Pam. uma estrada de Silveiras oi 

Lavrinha. . . . . . . ;:;.0008000 
De S. Luiz a Taubaté. . . . 4.0008000 
De S. L\liz ás divisas de Gual'a

tinguetá, pela Lagoinha . . 
De S. Luiz ás divisas de Uba-

tuba. . . . . . . . . 
De Cunha ás divisas de Lorena. 
De Cunha à Campos-Novos. . 
Ponte do rio Guarahú na estrada 

do Cruzeiro a Pinheiros • . 
De Silveiras ás divisas de Mam

2.000HooO 

4.0008000 
2.0008000 
1.0008000 

3.0008000 

bllcaba. . . . . . . . 2.000$000 
De Qlleluz a AriJas. . . . . I. 0008600 A' casa 

nu 1 . • • • • • • • • 

A' de LOl'üua . . . . . . 
A' .da villa do Cruzeiro . . . 
A' da Lagoinha. . . . . . 
A' ~ie t;. Bento de ::;apucallJ'-mi-

Art. Fica o governo autorisado a nlall
dar concluir as obras da cadêa de Lorenl4 
actllalrn:ente em construeção, podendo d6s-

2.000S000 pender nú~te cxcrcicio financeiro até aqunn
".OOoHOOO t· I I' (lOO·OOO ·Ia (e ". • '. 
I.OOO~OOO 

4.0J08oo0 

5.000HooO 
• 

I'lln. . . . . . . . . 

A'de 8. l.uiz .. ... 

• 
Esl"adas 

Pam " estmda do Bananal ás di
visas de Barra-Mansa, incluin· 
do-se uma ponte no Felicio, 
boneertos na de Tres Barras, e 
varios pontilhões. . . . . 

Para concerto da ensa da bal'I'ci
rfl. das Tre~ Barras, que estú fi 
cahir o •• o o' ••• 

Para a estrada do Ramos. . . 
Para a do .Bananal ao A ri ró. . 
Pa.ra a do Bananal ás divisas de 

H.ezende . . . . . . . 
Do Bananal ás divisas de llar-

• relros . . o o o • • • 

De Lorena á serra de Itajubá. . 
Para aterro do Parahvba em Lo-•• • 

rena. . . .' . o • • • 

De Lorena ás divisas de Guara
. Jinguetá . . . . . '. o 

l'ara .áponte do rio do' Ronco, 
na estrado d,: LOl'ena ao Cru-

'Modifiquc-~e o art. H 1'01' estc modo: . 
1.OOOfiooO Art. 14. Fica o g'ovcrno da pl'ovini:ia 
~.()OOIiOOO alltol'isado a consolidar a.. divida publiclI, 

emittindo, para esse fim, apolices até o va
lor nominal de mil contos de réis com os 
juros de () % ao anno, pa,gOR smncstrnl-

. H.OQO$OOO 

500,~000 
:3.0008000 
2.0008000 

2.oo0flooo 

2.0008000 
·1.00011000 

2.000$000 

1. 0008000 : 

mente. .._:~> : 

§ ].,) Serão amol"tisados;~odos os anuos 
5 % desta divida por meio de sórteio, sendo 
as apolices pagas ao pur. . 

~ 2.· O govel'llo fará o necessario regu
lamento, estabelecendo o modo da escriptu
I'açno que tem de ser fcita no thesouro, de
signando a ohrigaçno dos empregados; e 
mesmo creando novos empregos, se forem 
indispensaveis ao serviço, comtanto que as 
despezas não excedi'\o a 4:000$000 annuaes. 
- }Iedro Vicente. 

A discussão fica' adiada pela hora. 

O sr. presidente marca a ordem do dia se
guinte. 

Levnnta-iie a sess:lo ás 4 horllse 1 quarto . 

_._-....:..-.-
. . 
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:J~J~ §c~sii.o ot·,linau-sa : unÚl. ,-ez fJue passe pela ciclflllc de '1'aluhy 
AO.'3 5 DE ABLUL DE 18í:J 'I e vá t,crmmar na cidadc de Itapctillinga , 

Art. 2.,." Ficão r evogadas as disposi~ões em 
Pl'csidencia do SI'. di'. CUiTêtt t , eo n rarIO. 

SU~IMA mo. _ EXP:EDI&NTr.. _ Projl'ctoB. Pago d" asscmbléa, ,1 de Abl'il no m'13.-
-Red'lcçue •. -Pareccres .-l' PARTE DA Il'oulct EdM1·~o.-Cohego IJo~nct,.iil.-Afa"oel 
O!tnEM DO DIA.-Aprcsentaeão de re- A//O>lso.-[,,," RI·nesto . -,1i e,.,'o",a AI"es . » 
qllerimcntos, lH'ojcetos c,inàicnc;ões.-Re- i ' N. 128 
quel'irnento do SI'. Benevides. ~~_ Obse,. '~a- ! (( A aS'3embléa lt'gisla.tiYr\ (h~. B. Paulo dc-
çúes dos ~'1·s. Jb'al~io~ S'ápililL -Obse'1··tJa!;ões : eret.a: - . p • 

e ~·4qU.CrtUU!'itl!J dt) sr. ()a1 ·ri!a.-Di~cw}'so,f; I A l'tlgo unlco. llwn. Jc\'og':lda. fi. lei n. 42 
dos S' 'S . L. A tves c F. A ['/)e,' . -lJiSC'lWSO ""0- i de :JO de ~hr~o <I n 19'j I c mais (li'po"i~ões ' 
q'''''Íj;,ento ti" 81'. fi "(-"'ju .-2·' PA ItT E DA I Clll ,conl:'>lrlO. 
ORDEM DO DL'I..-N'\\'OgllCiio de l'i08 ... - i S. Paulo, 'I de Ab ril de,18/:l. - Dr . .T1.1.\,' 
Commissão.-Vendauc tcn'cno municipal. ) jlla1'ict C(;?'1'âa de Sá e lJen-c'dd('s. ); ' 
-Orç!Lmento municipal --]) isc /f.'l'.'w do :'í1'. I ,_ n:F.DAC ~:CH':S. 
Zerer~n()., ! Sao approvadn,8 as do~ HI'bgo:.; de. postura:; 
A's 11 homs da I11>1Ul!;(, reib, a cbamadp., ·Ins. 31 e 3D de MogO' da, Cl'uzes, c, n· 38 (\" 

nchã.o.se pl'c~ente:,; os RI'S. Sc ipião, Vnllad:1.o LOI'cna i dos pl'ojectos o emendi1~ ercando 
nicudo, Dcmetrio, Luiz !\ lvcs ) F. Ah-cs, H-.'! diversas eomar-eas; do~ project.o~ ns . t)~·" lO:J, . 
Alves, Abranches, Benev ides, Cclidonio, P. I '12 e 201, de ll'l'iO; " da emend,~ "utol'isa nd o a 
l\'J (l.chado, Leonel, il I . Fu rt,.l.du 1 P. Egydio, I C~lmal'a. ri <:' RIO-:C 1a.1'o a COH tnlln r li III em pre:;· 
1). E d uardo, A. c 8i I\' " , L. Silverin, R. tlmo de ~2: 000~OOJ . 
Pombo, Corrêa, H, Fen'cira, Unphael Filho, P.\UEL: EIU:~; 
P. Vi cen te, Zefcl'll1o c lI. Cintra, i'aHf.lndo I «A eommi~~üo de eamtu'ar:; IHllnicipa cf; ,:). 
sem pnrt!cipação os mni :-; s!!n hol'cs, \ Cl.uem. fon"i,o PTCsclltes l1iYC.:::sos nrtigo:::l nrldi-

Abl'c,·;;c a sessão . E' 1ic1.t u appru.., ad:t a ~H~h~ ' b\'ús ao ('o(lIgo d e pOGturns da (;idade (le 
ela ante(;edente. 8 . L uiz de) P"""hy(il1 1\"\, tendo-os e"am inad o 

O BIt. l° SECRETARIO lê okcgui!ltc 1 c nclla.ndo-oi5 rcgu lm'eB, é de p~tI'cccr que 
EXPED1EYTh: : es~lo no caso ti:. ~.e ~·cm approv.~ld()s • . 

. .1 ~ ~nla uns (:omnllSS UW.;, a de A.bn! rl~ l BiB.~ 
OFFIC~OS I Celülowj.:J .--.t1tvt!s G 't '·I!,;. )} 

Um (10 Hce retal'io do governo, c:olnmuni- \ ' . Fica 8(~:)l'e:1. mC·:';'(l, pal'aentl'a,l' naOl'denl do,;,; 
(':~tnrloqlJes. exc:osl,.prcsidcnte dn.pl'ovin-ltlfl,h,~lh,O:,,~ .. ... _ \ '. """ , . .. 
(~la ,n n.nc1o~l pubhcíll' as dL1a~ I'esolucões f}l.10 (I A CQ,n,nl:-J::;UO ~.lc~ c~tntl~ bc(\..? ~\c~!,,1j{1 0. 1 ,t. .. 
acompn nhn.rü.., :la ornc'ia ~()h u. ~~;~). ~ lntci- 7.~nvel n prcten~ao cl~R rld~d::108 I'\'llnclsco 
l'acla. , IIgnacio dn Almeldfl, L'b.udlano Antonio 'dl~ 

O\ltro do meSITlO, COlTllllllnican([n que foriio i ~lmcida li Fol'lunato :\m"n<:io de A hneid~ , 
sanccionados os qur:.tro dcert'tos que acom- I n de, par\"~écl' !ll1e do\'{.: :;cr ad?ptado, n (~on
pnnhal'fi o :lO officio n, :H de l0 elo e0l'l"ent.o. I vertulo r·m lCI, o R~p;n :nt(~ proJccto: 
.--Intcil',\(la .\. 1.2,) 

Ontt'o do mesmo, p'n,!'!:lcipnndo q\lC forão A a:-3RClIlbléa h~g·idat.i\'a <ln S. P"'lltlO dí~-
p~ll~li~nd;H, :~: duas l'csolngõcs parft os m11- \ c \'ct~:. " " ,:," . >.' •• T ' , "l 

llIClPll).':; r,lP. PI\·~Rsmnunga. e c1r. Clll1ha.-:..ln- i AltJfr0 U111CO. lit~~o. ddln~t,l\ialIlUl h, per
t~il'tldfl.. ~ i te!:lcr.ndo ao n~nnl~.JpIO~l c ;';(~r()enlm n!:·'YI'O-

Ontro du n~csmo, ~n\'ill.nd~), por eÚf'~:1, O! l~l', ('d~d,cf.; (los r.l.~ladll~~. 1, 1';l~"IC l~CO Il'n n~1O ~r: 
:-teto d r, pl'C~ldcnte d,t pl'OY IIH~Ill, pf'lü qual l Alm cul.l. Claudlill.lO 1 • . ,ltolllO. de ..:\.mr Hln. f ,. 

prol'og'1t M~ ~es~ i)Cg da aq~f~mhl{~H :1t (~ o din. 1 FOI'(;ulI:üo AmallcJO tI~ A1mcJ(la, n d esn.. nJ~H.· .. 
19 do ('o rr r nh~ ,-lnt('.irnda. r xn.tlos pOi' eonseqHeU(:la do de Po.rf"o .. l?chl.; 

: 1'r.ro(1,~nda;.; ',I:l.1.'r\. m;1'I ~ iim n;::; di s l,)O.~i(' .. rJ(' ~ em 
PJWJECTOS ; rontral'io. 

S~i'J .il!lgad{)~ phjecto d(~ d.~lib:~r~:.:f'in, e ' Sal a d,l r.orumi~ s(lc,:::, da fls~"it'!Jlhl (;a hJg"isla-
~ , ... 

vaI) a lIJ1p nlJllf pftra ent!'ilr lUt orlir-~ul dofÕ!: t.iVfl pl'oYintíal, a (1r. A1H'il Ú(! Hfi:.L-·jlfa11,(jc l 
t.r!\halhu!l:~ O~ ~rgl1intc:-; : i .,1//rJitSO PCi'eií'((. Clifu: t's. -Ze/eri"iliJ .Im'fle. H 

, "\. l:li i A imprimiõ' para en.t!' fU' na. ot'df'!l1 do .~ trü " 
« ..:\ aS;': ('. lnbl ún lf~gi~lntiYa pl'(H'in('ial dn 8 . I balhos. 

Pnnlo clrCJ:(·I.a:. ! ({ A cOlilmi:-"l~ ;ío dn ('omüitu ic: :ln I' j lw t!l;êl, 
. Al·!'. 1~" 10'1(.'.;1 e?,I1CedHlo!"l F.fl'i1n!lcl~ Anto. ; n. (Iuem i'oi jll'p<> nnt () o rcqueJ'imt~ i ,I· 0 cio li8 -

n lO (!l~, ~\r~llo e J.i l'u.etuo: __ o l~ll ( llll) Plm(~ I1l.e l : í:hnrc l ,IClilqmlll Bapti;:;ta Hodl'igur:::: dn S ih,tl ~ 
o pl'1.vll( l g~o (':\'('lUS1\,(), pu\' .,:J :~,i11l0S, para : om. (!1-w r,p(to privil\lg'.in para ('oilf.:intil' dni~·1 
por ~ t \ oll ln('orportl.l1r.lo f:ompallhw, til'ill'crn 1 · :1ml·H"~ .!:'l'l'rt:;;s dn ;.:. . .loi'q elo nio·CI~ll'() lI. 
11m :':uYlf1.1 (}p c~tl':ula do frI'I'o (lo Ypancmn Pira:":;:;l1nnnQ.':l, n di! :..:.. Carlo'- ch Pinh~\ l :·1 
:t BO,tnp.,ntú. pn~a ft ej e}.:Hlc (l~ Hapctiningu., :1. : Arflrüqn:irn~' com f.!.':l.l'ant ia ciro .iHl'll~, por pal'tr' 
pal'bl' U:1. (·lC.lnUf~ de l ~.1: 11h y, .':r; nrp18lb. ().q- l <ht pl'o\"in(~la, de í '.,:", .':ubl'u o ('upital eJ1ceti"H 
t rad.a. ~tl'f\\·esfm.l~ e~;t:l cHloi.k, t~ no, r!Um ('~n- l mr.nte empl'egndo) e 11;10 r,xcr.uPIHlo H.IOO:OOO~ 
11'<11'10 , (l t' qnalrpwr ponto onde IllfllS l'cHlYI(\I", I Jlí)J' 11'g'1l!l; c altf'nd{\IHlo a enmrni~súo !l()~ 
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termos do pedido, é de parecer que não póde 'ouvi alguem que dissess~ parecer-lhe que as 
seI' cODcedldo o privilegio, por offendel' ao suas palaVl'as se l'efel'ião li mim, Eu, pOI'· 
que já foi decretado pela assombléll, para li tanto, sou obrigado a fazer uma dcclnmção 
construcção de uma linha. ferrea, que, co- á casa, como ao nobrc deputado, 
meeando da cidade da Limeira, vá passar Como sabem os meus collegas, cu apoio a 
pelá villa do Patroeinio das Araras c Pit'Rf;- administração do SI', dI', João Theodoro Xn
sununga, c terminal' na villa do Delém do vier: este apoiamento, porém, não vai ao 
Descalvado, ponto de communicar-Ihe o que aqui se pas-

A com missão nada diz sobre a gaeantia de 6a: as folhas pnbliclio os nossos trabalhos e 
juros, aetualmente impossivel de Sel' conce- S, exc, poder" por ellas orientar-sc de tudo 
dida, por não scr de sua competeocin, quanto nqui se discute, . 

Sala das sommissõeR, :; de Abril de 18'1:3, Não sou frequentador das audicncias . de 
-Paulo Egydio de Oti~eÍ1'a CCI1'Pal!w, -Fet'- R, cxc., como poclcrito attestuI' fiqnclles de . 
reú'a A l'oes , » meus collegas que mais frcquentão o pala,· 

Posto cm discussão, é approvndo, I cio: vou lá uma ou outra vez, quando nr~um 
I' PARTE DA ORDEM DO DIA . serViço ou negoclO demanch de entrcvlsto 
, _ j com s. cxc. . 

APRESE!\T ,""OA O DE UEQUERlMENTOS, 1'1<0.11,- '" d" t d f 't 
" ~ CTOS R T:\"DICAGÕES .1', aSSUll que, laS al1 CS o reparo el o 

Entra em discussão o requerimelÚo aprc- pcl~ ,~obrc dcputa~1) ,nestn c~sa, tendo-~e 
sentado pelo sr. ;cn~vi~es, na sessão rle 22 enc~llado .os nosso~ trabalhos a uma e m~l~ 
do pass,ado, pcd, ,Ido lnformaçocs ao governo ho~as, mal;' ~~ menos, tCl~do cu de, proclll ai 
sobro dIversas matel'las, , pOI umdcsp,lcho dc s , exc" r~lat"amcote 11 

(A cadei,'a da I'reside"óa li OCCl'p,ulr, pelo SI', i um ped!~o d~ ltc~n~,a ~~ a~nll,?,strador d::~ 
1!ice-pres,dcnte,) . ) capat~z.lU~_ ~". altnnd~,,~ d:,,, Sal:tos, q~e .1~ 
. O SI1,_ ARA~:.H?, (:m nome do exm. SI'. lJl'e. i h~ .. ~~~s .C:'j~.Lva.,.cm ~n.'l.~s.dL",' __ ~,exc." pata la 

sldentc da provlOc", dedara que s, ,,,c:. não i ~lllgl lllL, L ,,"~ontl el ,Ih 0' SIS, Mendonça. 
considera como·hostÜidadeásuandministra- hlrtaelo c: AI'auJo, bem eorno nlgumas olltrai' 
cão a approvnção des tes requerimentos, 1'01'- pe~s(>lls, que niio co nh eço , . , 
quanto até desej.a <Jlle MuS nctos sojão jul- : I:L ,"xc, .' s~bend() do m:-u "~~e!lt?, p,cd~" 
~ados pcln. pl'OVlneU\ num toda a. Impa,rem- ; ao ~ I . ,(11 . .. \..laH.lO. ({U~ 'l.ssc.se,~nc(~nhav.t.l , 
ltdade, OlltlC os papeIS pOI dcspn(,hal, este IOl]ttell-

O SI', Scipião;- De,ejavlt 'lu" \", cxc. mento., .. 
me informasse se () requeriment.o, quo se O su. AIL\U,JO :-E' exacto. 
acha em discussão, é a'lllclle de 'lu" )lar um O SII, SC1PIÃO- ... , encontrando o ret(ue-
requerimento, que foi approvaelo, pedi adia- I'iment.o,~, exc:, de,pacholl-o, Ao sair, disse 
mento, cu: " 1I0Jc apl'csentou-sI) um l'equel'llnento 

(O SI'. PI'cs idenle rcs pondc afHI'llH .. tin,- de informações na asscmhlca, cuja discussão 
mente .) . foi adiada, are'luerimento meti; desejo que 

SI', }H'esidente, em VÜitR <1a .. '5 obsnl'\'açõús I v. e'X j~. I~H.l (liga () que pell s:~ SOb_l'O a. r.m!s~fi.o 
qUe acabão de sei' apresentadas pelo nohre d" apoltc('syarn n ('ollsohdaçao da dlYI~a 
deputado que mepreeedcu, de s. f'XC. o RI". puhlica.)) ~. cxe., ~lll poul'as palavras , dlS:

pres~~entc da pyovi~cia nã.o çonsidcl'<t os ro- sr:.-mc () (1.\10 ~ntc lldlH?? eu, setn lnais nada 
quel'lmentos oflere~ldo~ pelo tllustre depu!;,. ] ""'CI', dcspedl-me, l\t" o q"c houve, 
do ~~ pl'lmClrO dlstT'~ct~ C'onlO, mclOS de : N~i.o quoro que $obrn mim paire o epitheto 
~l,ostlhdac1e, cu nada ~1tl'nl n, l'Cflpr.1 tO: c d {~s df~ i de interpl'ctt'., para com s. exc., dns actos 
Ja declal'o qUI> votarei por ~llcs. i que se dão nest", assembIe, .. 

Aproveitnndo me ,h. palana, s r. I~I'cs i- i EnccI'rad" n ,lis"ussão, é apPI'ovado o rc
dente, cumprc-me ' faze)' uma dechtr:l('.ao ao I quenmcn!o, 
ilIustl'e deputado autor dos rcqu.eril\1êllto~. ; (.o ."'. 2Wfsidei/.IC 0(.'(""1'([ ri, n.ooo a. SI!Il Cf< -

S, exc" fallando sohl'e l) ]H'oJe"to li, "11, Ide,,',,}. . 
que tl'atn.v~ da extinc~:ão ela I'cpar!,i~:ao da~! 10:' igualmente approvado o requerimento 
obras ,publtc~s, fez como que pau'al' um" i !.lo lllesmo SI', Ben evides, pcdindo informa
"ensUlII ao plOcedlmcnto dc al~um dos mem- ; ç?irs "oh I'" as propo, ta" rehitlvas :t estrada 
bros desta casa, f!UC" en tencha, >;: exc., CI'" i de feiTO tI~ O"s~c, 
Interprete de suas opllHões bmlttrdas ncsta I O SI'. t.:O .... CIl :-,\ asscmbléa !ta de es
casa,. p,CI'an!c s, exe. () SI' . presidentc da . tal' Icmbmda de qu e fiz um rcquerimento, 
provlllcm. _ . . cl,n ,uma dns seSSÕC:5 anteriores, em que pc-
. O ~obrc deputado rcs ldente em l1012:)'-ml- ,lta . lllformuçüfls sobl'e troncos existentes no 

rIm, ,lulgan~lo que "stt. ecnsul'& se re~feri": a I Aruj", e lta(iuaquecetnba, ácerca de qllC tra. 
elle, Immedmtamente PCdlll " palavra" fez I tava o relatol'lo do chefe de policia de então, 
.,U'redar de S?bl',e SI qualquer it!'pressão que , . Sou informado de que. o chefe rle policia 
pudessem tel plOdUZldo no espll'lto dos 1I0S- ! fOl'a llIcluZldo em CITO, porque hebtira ~ua" 
~o" e~lleglls estas palavras pl'0reridas pelo ! noçü,,:, elll commllllicnç'-'o feita pOl' uma da,; 
,1l1lRtle deputado a (Iuem me retcl'l. . ! "ut,ol'ldades de ~Jog." das Cruzes. 

DepOIS que o nobre dcplltado assentou-se , ' O S I!. AIITlA"CI"'~:- Pela ,1l'legoria ele po -
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licia, que, se não me engano, é 'parente do tud,) . ~ii.o" porque nossa religiãO' stjacom
nobre d eputado. plctamcnk aceita que não haja 'perigo de 

O ~R. ConuÊA :- Não. (, meu parent.e. se- que o scisma faça pl'0selytos, e por con'scquen
não amigo. Creio que estará bem impresso cia deixemo-nos ficar em dolce la,·nieitle . 
na memoria dos honrados membros CJuc não InfOl'mar1io-me que ha tresmczes os pro-
molestei ae nobre chefe de policia. fcssores de Brotas não dão escola; talvez seJa 

() SR. BENEVIDES:- Sem duvida. esta a c,msa do faCto que expendi. 
, () SR. AURA:'<Cllf:S:- Disse só que era uma V. e:ic., SI'. president.e, como eatholico e 
leviandade, . . . . sacerdote, ha de affligiJ'-Rc e por isso recoóhe-

O .SI!. ConRIl ,\:- O nobl'e deputado resi- cel' a ímportancia de~to requerimento, e, pors, 
dente em Guaratinguctá ú que mostrou ·se espej'o que a assembléa deixal-o-ha trans!tãr. 
susceptível, cnxergando sovéra C3nSUI'a á- O SRS. Blt;t:DO E VAl.l.ADIo :-Muito bem I 
quolJe magistrado. ." 1<:' apoiado c . po~to em disCllSS,10 o se·· 

O 8R. AnRA;';CHES:- o nobre deputado guilltc 
qualificou-o de leviano... I<EQtJERIMENTO . 

O SR .. CORRlh:- Disse-o, porgue o honra- «Heqlleir'o que, por intçrmedio do governo, 
do deputado 'lüe occupa n, cadeira de ,1' se- o dI'. inspector geral da instrucç1io publica 
cretario ( re(erindo-se ao S'·. Per"e;,'(/, A tnes) infol'me o motivo por que, havendo em Bro
deolar9u que foi quem redigira 11 informação tas eseolas rle primeiras letr3~ de ,unbo.s os 
do delegado, c lá não se falloll em troncM. sexo_, cl'c~,la" pela as~embléa. Iliio obstante, 
Ora, :í "i~t.n dist;o, como inculpai' as aut.ori- meninos tllhos de catholico~ -rreqnentão as 
dades de Mogy das Cruzes '/ escol:ts da confl·ssflO PI'otcstante.-Ca",'ea.lJ 

Sr. presidente, como pcln tril,,\Il't foi feio O SI'. I.uiz Alves:- Sr. presidente, 
to o repnt'o de inexactidiio do rclatorio,e jul- venho li tl'ibllna unicamente paJ"n dar algu
gando agora que o chefe .ue policia C.'lt:í de ma. informagõe~ ao homado. deputado que 
todo o ponto innocentc, cu enuncio e.stas .precedeu-me, autor do rC'luel:lmento cm dis
palavra~ cumo reparacã.o ftquillo que dIsse, j CUSSH.O, tendentes a desvanecerem o terror, 
se do m CI' discul'so poilia tmnRpiral' alguma II o receio, '1ue se alJoderou de seu espirito, rie 
IlCnsura no iIIustrado chefe de policia. queo prote.tantismo, em 11m luga" pe'lucno 

Pedi, porém, a palavra pllra ,olieitar <lo ,. como é a villa de Brotas, tenha feito muitos 
governo infol'JnaçÜes que YCll'são ~obl'c ma- pl'oselytoR. 
t.eria. sjmplü~is,sima.; .todavia, n:i.o exrlne n j Nilo, sr. pl·e~ident.e i como.a.ntol'irlade l!'a
gravldadl1, y.c).", ' . . . . i quella localidade, estou hab!l}tado paraw-

Ha citas II no Co,",',w P(wlzslailu IIm!1 l'n- 1 form:1r a.o nobre deputado e .1 casa que não 
blicaçiio cm que se nllirmava (lHe '1H1 viUa dc i sti o pl'ofll"or pr'otest~ntf) 'lue I:, existe, como 
BI'OtM os pni" catholic"s \'ião·se obrig-"rlo~" I o sc u ant.eeeRSO)', 110.0 U:m manifestado o 
mandar s.t? tI!i fil h09 pa ra escolas da coa fi~~ão ' nlClHH' .de-~r.j 0 .. ele c~l.tcch i~:u' 0.90 r.at:llOlic.()~ p'ar~t 
protestante. . [ su" seita; n:,o tem oll,m(hdo de Illodo al-

Ora., tendo a asscmblén c;'éa<l ,) e~ldeil'rt~ ~e i g-u~n os pl'mcjpio~ )'~ Ijgiosos dlHJHcl1a ]>opn-
ambos os sexos para a'lucll" localJ<lade, ,11L<) ! laç:to. . 
sei qual o'IJlotivo por 'lue o, c~tholi"os ~c 1 \) p)'oCesso)' l)!"ote.st,antc d" \Il1a do Brotas 
vêm fOI'('):Hlos n. enviar. S/:IlS filhos para escn- 1 tem, como em toda :1 parte, eorno na propria 
las onde se ensinão pl'in cipio;; de uma J"t,li- ' ''''pilal da pro,' il1<:i:-l, SI'" escola franca para 
giã.o diti'el'ente da nossa. . :'1 Item qucr a.prender, mas. ni(o ohriga os' me"; 

F,' preciso havei' cuid"do ~om o munieipio ! ninos "seguil'em e~tc ou aquelle pl'Íncipio 
de Brotas, onde hn como 'lue lima colonia de religio"o, Fui umn occRsiií.o convidado para 
protestantes . Cumpre que o parocho, 'lI'" fõr assist.ir aos e,ame" rlo~ alumnos dRlfuella es
/C.ncar·tado naquella villn, seja homem intel- , c?ln, cujo professo r era o sr. H?6erto I.~
hgente, homem que poss:t contrastaI' c co n- , vmgton, c observe r 'mtáo que" lllstrucção 
tC8~ar O.:S principias da l'eligiã,o.eontl'aria. ; ahi, no (~UC diz rf~~peito á. l'eligülo, é cornple-

O SH. L. ALVBS: --O :),etu'1l1 vJgr,rio est;l! tnmente ]ivI'e, é ú. vont.ade do menino: o 
nessas (':ondieües. 181". Levin~ton t.a,nto Be üsmer'ava ensinando . . , 

O SIL COHr:,~.\ :""jXão clLl\'ido. S!' prn;,iclefl-: o .~ fil1Jnc.; dus pl·ot,~~t.a.ntes, COITlO os dos ,ca
te, \". exc. "ab" que ~cmrl'" advoguei pelo : tholicos; Utrlto o filho do pl'otestante como o 
(,,, tholicismo nc" t.a tl'ih" n IL ; m~s ten ho obser-

1

i do ""thol ico ""!!" II tm\"iio nclJe li m vCI'dadeiro 
vado (lU:, por VC'l.CS, O:t 'mprcn ~a_ . os pl'ote!=:- mestre. . . .. . . . 
tantes t e m levado a melhor, e is to Ilorqne O" i O ~1t. AUHA!'ClIl'S o-Os prn,clploS rehglO~ 
nOSBOS sflccT'{lote:3, r.om h Olll '()~a~ excepçlH~ SI i ,"H)'; aprende~se em ca~a . . 
]lOUCO c ultiviio as ftlt:lR 'Jl",stü"s oohl'c [Il"in- : O SR. L. ALves: -Di",c o nobi'e deputado 
eipios religiosos; mnito5 ni'io rQIlllc{~ell1 nem,: (~ue não ~~bia qurtl o motivo pOl' ql1e os cida
o Larrnga, G f'OSlIl, Gon s~fl t, ~fon te, etc. E (jáo~ da. vIlIa de Rl'ot:u; mandavão seus filhos 
preciso haver grande attcDção e o maior zelo ,í escola pl"Otesta:Jte, quando havia lá dnas 
parft com],atcl'-se uma seit·a que. se "presentn j cadeil'as el'endas pela assembléa pl'ovincial, 
como nO y,li no seio da no,sn familia, e por I urna paJ"ll o sexo masculino e outra para o 
',onsequcncia vem com torla 11 força da jnven· : sexo feminino. Vou dar o motiv(l . 

• 
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Realmente, ~r, p"esidente, existem na-I que qua~i 1"empre é o movei que domina o, 
'lllella villa d)las "scohes eceadas pela assem- I vigal'ios, pdncipalmcnte os italianos, aquelle 
bléa provincial; c () .11o1.1l'c . dcputaltO, que, honrado parocho leva uma, vida mode,sta, sem 
ig-nora o que lá se passa, tem razRo na sua I luxo, sen1. ostentação; ~fastarJo de 10das a~ 
obscrvagão; mas 11a cerca de urn aHl10 que a lutas c p:'UXÕCR: -pequenInas, cmpl'eg'ando-Sll 
vllla de Brotns tem a decepçfio de ver aquel- unicamente !"li) cumprimento de sc,us deve
las cadeiras desprovidas; não sei ]lO\' quo mo- res;_ emlim, [) vigario de R,'otas é um mo
tio não ha urn professor e nem pt'ofeSROl'a delo do.,; viga rios, é um ornamento do clero, 
qlle ,aEi conSC1've-·sú f1~'me na. 8.U~ cadeirn.! I e h~)j~ vista ao elogio que se lhe faz pelo 
Ha um auno que os paIs de fallllha c1aquella' O;nnzolls, 
localidade, desejando mandal' seus filhos {t O su. CORufa: - Ent:lo a, conespondel1ci:-t 
escola, não o pod,em fclZ?r pOl'que~ n[w ll~t 1'1'0- I do Cm.,.eio Paulistano é, r~1cntil'osa 't 
fessares, e ~;:;e vaI pa.ra la algum, u por dras. O SIL L ALVES: -..,-- h81~l'anho que o nobrn 

A cadeira (lo sexo feminino era prncnchida deputado, illu:strado n intclligente tomo r., 
por uma professora que fazia h011ra.:'t sua de credito ft um artigo que tem pO.r ftssigna. 
dnsse, que foi removida para n. eiclal1e de tUl'tl tres pontinhos! 
Santos; v. cxc. rt conhece:. Esta senhonl. Nós nã.o podemos da.r \5i'edito a C(Fl'CSpon
conserVOH-SC lú apenas por dous allno:.:;; cru dencias que nãotrazern uma. assignatul'a que 
fiel eumprídol'a. de seus deveres, era. uma I rcsponsabilise-se pelo que avan(;a. 
vCl'dadcil,(t professora, t:n~to que ,t fSnn. e,")-I O SR. COHnÊ,~ : - A villa de Brot(L~ 6 uma. 
eola era J'rt~(-luentada por' um numero eonside- ' calonia. protestante. 
l'avel de alulDuas, e 11ão 8C via então uma O SH. L. ALVES :_-- Estú. rnuito cng·f'.:aado: 
filha de cathoiieo fl'equentando a "ecola p1'O- o nobre deputado n50 tem maiol' eonheci
testantê. Infclizmcnt(~, esta, prOfeclSOl'a foi mento daquella locnlidaile do que (-m,que alli 
removida. pn.m, Hantos 1 c esteve ;1. eadcin'!. resido, e garanto-lhe que isso não é exacto : 
vaga. até lkzernbl'o pl'oxímü p(n~sad(j, époea I o nobre deputado está muito mal informado. 
em que foí l)I'eenchida por U1Tli.'!, lH'ofessol'H. Nào ha em toda a. vilh de B~~otas inais de 2ü() 
'linda de 8. Scbnstirio, Cl'e!O elJ. ! protestantes: e (J vigarío daquclln, loea.Ii-

Esta Eenhor:t t'l easada, c seu l:1al'ido foi dado, eOD1n j(~ disse, tem toda a for~:a, toda a 
tambcm preencher a. eadcil'l1 do !5exo l'd;lS- eapa.(;~dade pUJ'a impedir o pl'ogrcsso daquel
culino. Nãci t.ive tempo de olJHerVal' se tífto OH le0 Pl'Wc:ipi00, não tendo, porém, culpa que 
não bons profes!:iol'es, porque chegarão ní)~, lá. l'c~idáo alg'un":5 prnt.esta.ntm~, porque nV,Q 
dias da minha. jJ;l:.'tídrt para c:-;t.a, eapital; en- ! ha de impedjI'-l1u!B a. entrada· pa.ra nquella, 
trctanto, por c<tl'ta~3 de Ij8H8oa~ insuspeita:" 1 villa, . 
estou informado de que sfí.{) rigorosos Cllrn- Quanto ao f~ct(} dos rneninos fl'cquental'Cnl 
prjdol'cs dn seus deveres, e (lue, auxiliados U8 e:-;eolas prot(~stant.n~, pareco-me que o no
pelo muito digno vig-ario daquella yilh\, cllesbrc deput.ado não pretnndcl'it ohrigar os pais 
têrn conf;eguido l:ma fl'cquellcia extraonli- de farnilia lt manda.rem seus filhos para es~ 
naria de nlumnos; creio que cOllt,a enLln. es- cola~, eujos profes:-wr"cs não cumprem seus 
eola trinta ll1cninoi-3. devercs, (} sô podel'ftO pCl'vertcr a infancia, 

.Já vê o nobl'o deputado que presentemente quando Vlm olltrns escolas, embol'a. protes
a l'azáo que ha.via para 0,<:; pai!'). mandarem tantes, onde ó dacht a inshnccão de rnoÜo rc-
::;cu~ f11hc:'3 ~~ escola protestante dcsllppare- guIar c (!onvcniont.c. .. 
eeu; Ol'a. cxdusivamentc a fa.lta. de pl'ofo:3- Hoje ó possível que nas eseohL3 publicas 
sore~; que obr'igava <.!quelles cidadH.n;-.:. a. a~~- Llaquella loca.lldade os meninos recebão uma 
sim procsderem. ; {~dUC<lf.:;~U honest\\ c. conveniente, pOt'qllO os, 

Disse O nobre depu_Lado em :-;;e11 'disenrso, 1 rretnae,q professores, segu.ndo estou infol'-
"d j " "' I , j' " t ! S1". pre;il' cn ~e, que Cl'a PI'(~C!i30 qnc o :'lgunü I maCIO, cumpl'crn per f'l,t.<t!n~~_ c.Re~H; (cvel'e~; 

,I,' 1','ot'1'-' l)'"SC' '11'1 ]'01(101"11 "l!('ll,n'('nt" 'm'1S "ni-n<.::. °1"11110'-= "('1 J':"'O 1(',OSI1-r'l<"" " C'-..:~(' -' • .(." _,\ .,,~ L. , ., h' _''--'~ ~ ", 'N "', ... , <;" '. " .••.• ,' 1 ~ '.' .. _ •. ___ , ". _'c.~· 

hastHl1Ü~ illustrado, l:;(,l'êl eom ha.tc~~ 0::-; princi- i respeito .. 
pios prote0tantcs (lue porv0ntura se descn- I Era ü qtrc tinha a dizer_ 
volvã.o alHo . '- ! (O 8\'. }<'. Alves pl'onund·)u, 11::.1 disc.u:·so, 

SI'. presidente, pm' este lado eu po~)so ti'an- que não reeebcrnoH. ) 
q~lil1isal' o c~~pirito do nobre deput.ado; o Nào havendo mais quem peea a 'palavra, 
~tCtual vignTio,dc Brotas, o nrd. padre dI'. encerra-se a discussâo,e é apP"l'ovado o re
:r;;Bpel'an~;al ~;1.t·isr(tz l)lenamcntc os :':.:t;U~: de-: qucl"il1lcnto, 
sejos: Ó t:l"l1 homem formado em Direito,' H' ar,!iHdC)~ (~ ;;o,em deb~:tc :lppt',)V(l'Jo~ o ;i('

lTIUitO intelligentc, muito illustrado e que; guiD.t{~ 
tem COlH}lli:-itndo a estima de todas ;{:---; pcs-: H 11(c.\i.JEllI?I1E>; TO 
soas daquclla ]o(,;aliuade pelo mürito de titIas I « He-:rwj;-i) (lHe : .. :f' ~:·.olÍt'ite dO:'~'ovcrw) pl'C~ 
acç(ícs, . pelas qualidades que u eanld(~risfuJ.~ \,j!l:::i~ll ;E: ;/\~;~'~tin1e'; infl':'l11açiJet:: -Quant(l 
O Vipll'lO ele B!'obli~ é um vel'í"htdeiro ]mst,.,i'. l'CeCht:ll () f~:j,{_:'~~IlLd,'(J H;ll):~['sham pelo!; :~:er'-.. , . 
que dcdicn. todos os seus 'cnida-d(),~ !'xdm,i- viços L~;l(',;i ;j:t e:·:ti';Hln i:'; l'Odagelu entre 
Vftmentc ;) h~m de sua~ ovellm:i; despido (H~ Campinf(:~ (' . .\n1pDi·o. -.-.- Qnanto tem gasto. n 
t.()dnanml)if~;·,.'·l~I>::.;tituídodcto(h()inUJve~sf'; )wovinci:l ('i)J"Y) a'mi"-I:;:; ,_':ir1.rla; dos:rlc 11(/1 
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até hoje i e oem as.si rn que "rc meUa a est.a ; tI :,-; mili1 é p<lf isso mH;;m (J que , tt.!Ddo cIlbaJ 
"lisembl~a o parecer dado pela commissiio d e I con hecimento dos abll"". que alia pratic • . 
engenheirO!"; nom eados pelo Sr. dr. Costa pc- ! vejo-me forçaria a aFsim proced,er. ' 
rClm 1'''''' e"amlllfl.l· o, truballro~ d o P.llgC- I H tiv' oecasiiio de . t I t 
nheiro Habcrsha.m.- P . • 1. de At"((,uio. )) I' r /l ':'''' deu"'es abuso" d!';B6~ rmar qUB ~ ~~ IU~ 

I . ",. ' • • , . ... .-.:0< <" • • (h e en09'prezo a t!1 
2" PAltI!>. DA OHDJ,,)! DO DI.\ ! e a uto"lilados "uper",r"" ; mn" s camaro do 

~AVEGACXO lJg 111 0S ! Xiririca inJpltvi da cau: inha. em f=U::l senda 
São a.pprovudas a~;' cmcn rias ofrerecidus e m i d e l1e~l'egram en tos e j n ",i!'l (;.) (' a prichos8 men to 

:la. di scussi(f) a.o pl'ojeeto n. ;~>7, que trata ; em n~o aprs!õl::ntar 8nB~ cout~s no. pod p. r 
desta mi\teri a . .; compc t ent <! , na.u obstAnte 88 eXIJ,!'enCIRs' qua 

C(nDfI~$Ã() r lhe ftJTãu felhs por csta a::.~embll~ll ! 
E' npprovado em ~"discussúo o pl'ojecto : Ora, senhoro~, e m tae~ conjuDturft~, 

n. l22! que trata. de el'Cal' uma comrriiSS<1o i qual será o mei o que d ev~mos empregRr 
para levar leis á sa.~lcção. panl obrigar l'Q. u eIJa camnra f! cumprir 

\);; ~;D_\ DE 'l'EllHE :\O ).lt j:\ I CIPAL I seus deveres, rü~ pc itar li lei e ~üs poclt:res -
, E' appl'ov:lda fi: cmenda ...... offcrecida em :3'1 I supcrior~~.s? EIl já. cli!"-.'tH quo não Roa o mais 

(hscussao ao proJceto n .• ).'); fl\le autol'isa a (: () lJlpetente para lu.llC1H O- l'x!Jcdiente ti to· 
eurnnr a d e ~rO[!oY das C l' l1ZeH a vender um mar-·36 . , . 
terreno . I O sH .LEiT,~O :-:-Hio npoia GiJ; o Dobre oc-

OlU,:~\).m~TO :\Il: NICIP"" , p u ta.do ó ate (\ mlti d Ci)mp.elentt', porque 
Ent~a em .'1."" discu ssÍl.o o pl'ojccto que orca ali resid (l e estâ. mai~ ao facto dos B. c t)nt~ ci 

"~recelta () Úx" a def'pcza dos <:amar:ts m un'i- mentos d8 oua localidade. 
cipaes p'''''' o exerci .. io de 1873 a 1874. O SR. ZEFEIHNO :-.,. "pena0 enuncio os 

A requerimento do sr. Abranches, a cli s fttctos e8cand81o~os, para que 8 at-lf'emblél\, 
(;llSsao Ver!-:irt ~>olH'(~ to do o proje~!to e!1globa- soJícita como é, tome uwª providfmcia q ual-
d_amentc . oCO . " . . • • quer que ponha. terrll O a oy deto-ml:lnd os dlt.· 

E' sr. Z~bcl'lun:- ~r .. pr t' sIIJen te, r~ -, quelJ1l císmara, c.o h ibi noo tl):lsim li extonilo 
vendo o orçame nto munl clps J. que o ra ~c d os dinllcjrG~ do~ )}OVO!='l, ~ U'Jri . raDdo~1l ft 

a~hl-l. om d;~!:l~ !"'f Ú :). com grande ~nrv rc:(. ~ cu nlpri r ~l'U::-< {.' e~e r ~tl. o 

nao t: n CODt.ro alJlila. r,eJlA :\ ..... e:::.. ob~ da Cn· ~_T .1 ·, I' ,-,11 .1""eJ·o O" t'e,..lI: '1' 
.' I 1 'li J X · , . 1 ~""(t,O e . 1. ...... y..,1j ca "ar a a \t n1:nO { a 

mar.a r;n UDI !.!!p::; la \,J :-t , 13 •. 1;JTiC~i • . cas~, (]tH e~tâ ftO CI()8a por t.rntar de m8t~ . 
AIrI (,:) o <l.unl) p:l!'~!-HJ C' , po~' j',(' ntlco 010t l-- ria lDai~ iml'('Htllu te do orcamento }rov;n

VO, rr eJ'2rne! dc~r.::~ U';h lIlPl . C~lIIl~O COTl~ta d (l~ ciul (\ tJHt.ra; kif-t 1\;nuaeso' Mas u'm'l ve7. 
annae~ d a ~?8a , cO:~:l'a ri. ornls!':lo,.de~s:\ ca - qu e a cnrn:1p d e Xiri rJ('.R contin~1\ a pro
ma,T a; e enIJao , _prul"llg,'{l1do n pm~:{!a de se~l Ci.1~1er ir:-e c"ill armt;n t e n:to~re~tando 8\189 
.m/~Iha n te "b.U~ ·~) ', _,,~.~;r~nn .~ ~l v: .... .. ~n ~~Uf\J ·h rn- j C<H' ~r. !-:: . a dCi'peito ' dà~ (;rtl~~~ destl\ Il~s e m .. 
l á ,) P?r qllu ,I ', a .I· ,I. r. .i e X trn 1;.», \ IU Jan.1 o O I bl é3 a do gove rno e u mio podia deixar p:u;. 
!Heec lto rl:<;:;lm ~.~o, 1,° { l ~ ~. at\l.b ru d~ lH28~18a :' tHn dp.fll1percc bid, , ~. ~st,e~fac t() ~, p.por is~o 
_llle ex pro .. ,am ... l tt. .nuro,e ,.t,1 c.Hnlarl\~~.~ <1e ICYIHltei-me p l-l!'11 oe novo-tazor esta reclA
ver de presLll'e:Ji (0n .. 8:-, ,n n\1a.men,.~ no lllaçiio.11 afinul reflu erertli que seja aquelJa 
corpo leg islot.iv" ~.1rGd ncil/ll, {~. deRnbcde- CttmilJ"a responsabi Jisarlft como o dir eito per
e,~nJo a~ () rdr,n~.;" d'>f: fa. ~!~:-1(·.' mb!(~íl. tranr.·· mi ttir. 
mitti das p .)f iDt.'~rmeclio dI) q-o verno, O(FX1-
va. de re lTlt~ttet' "l~1 ~',IlH.S conta s, eom() abtlsi Sr. presidente, 11 camara de Xiririca Dão 
vament') til);n-l~ ;'e:to , l1f~v i n. ei u (;J Oi! sois p r'ld e, de facto. pr t:! 9tar !i'tla8 contAS, porqlJe 
ftOOOO, u n~o era ellA rOSpiHH'!ltluIi8ada '1 p. llu ~ realmente i:!ão dd tli! ordem. Ql1e n~o 

Est, if~ o !'rJ em~ , puró m, forlo de novo de-e- podem Bpparecer, nesta flssemblóR! Além 
l'e8pcitadê":s p ur Jlqn~Jl8, Cft m ~HH. sr. pres i- cjisso, nf:o ha e~cTiptur"ção algum:!!. e nef:11 
dente. e ainda A~te unn o n~ co nta~ nã o ao menos ba um livro do receita e despeza ; 
vil~rRo. corno !;:n u jnfnrrn ~ do pelus iIlustra .. ha apenas um Ç1roeurador ad hoc que" cobra 
dOR Tnt-l rnbrt)s da (o:nmís~ãa de contas de cn. 013 impostos e OH gsatfl como bem lho parece 
mares! ' e ti v,ontade do r ". pectivo presidente: 

Ora. " , presidenh', será po •• ivel qu e O s~, ABRANCHES :-0 nobre deputado é 
Aq ue il fl. Clltnar:t obstinl\damentp. contirJlle R.1 -~usp.e J. to, porque 8 c.a;nara de XlrlrIC3. lhe 
dy.pt.: b n .! ~HHl r li 3N ·" ... u,bIéa.o ll(.l ·g overno e á I no~tJlls3 o ' 
lt':l; '? trlf~ nã,) h:-oj'l IIID mch) do li "umvc lJi r O Sll. ~F.FLH.l~O:- ~ão ha ,lu vida ; .mas 
ao 1'll ~J1pi'iIrlt; n1- U dp. ~ ;!. u~ devpre>-l '1 , e~:-;iI lt flt'ltilidH.de ~1é me honra: além d18"O. 

l\l ' I.~; ni . ell.:' {:()n tjnu~H 'l C01HB1'. dil'eil J:-l; I' tlotn o nobre de~l1tact o que a f1llt~ de pres
qne t'lgnlUctlo lJ l"UiJl' d,.I pot: t\t rnllltf'''' ';' f'ZH~ tAÇi'lO de cont!ls c de QllJltro ou 61'19 Rnoos; 
1.011 n pros~áo ,in,'lieral. ~,~m f) 1lt-' t:'1l;~ ihi""}/' I··ono é ria ~-i\ml.l.r11 actllal, que FeIO o duvida 
"p.tw r oH m rlU!: l,>r, .q~ t ;:o r· mo (: app llú:,docfoflO procedma da mr.S TTl f'l lJ)flnf:'- jr~~ ou pCJOr, por· 
dinll~ir {) ? que ent~Hlde que nã o t ~11I tledaf 8stlsfaçAo 

!'; ' . p r . pl' i:':;,;i· L~ I ! t.'. l!OIll r.Ç illdJEUllPlJto e 

g '- " lj ,1c pela.r (JUi~ venho fs zr. J' 6 ~tt:. red x ma
çfw cUIJ t ro. a C;\[DI}Ya. dü lu gn r om que resi~ 

• 
a Dtn~ll f' m. 

O EIl . ,\ OIt,\NC HBõ : - )1,," li UIl1~ secupaçiio 
I' révio, porque ~ ca mars aclu aI .peaas to-

" 



• 

, 
mou posse ~ 7 de Janeiro e .inda ní\o pr.s- j povo e a dispÔr doas." rendimentos 0.0 BOU 

tOl) contAf!1I. . I bel~prftzer. _. ( . . ., . 
O su. Zm"Enl~O :-.\ppéllo pJ\I'B o t.emp :), i A CnOl!1Til de ..\..lrl;_IC.B, sr: pr\'~IIJ?~ l. e, 6 

8 os nobres dep'.ltr..do~ verflo 8-e r63Jiza-se ! por Ruaiodole rapnblwl\.n:t (rzsadas), e lo :"n · 
Oll não isto que eu digno bordinadR: é fBlHaria, .Íl immora.I, n!io m(

O SR. AUltANCHl::S :-Mas ootãú erperem03 rece conceito algum; e porJura ... 
os RCtos della primoiro. O SR. P . VICI!:!<TE :-,Peço a palavr •. 

' . . . O SR. ZEFERINO:- hu, quando dIgo que 
O on. ZEFEntNO :-Dem ; concoru? que ea· n( ue:l. Mmar. ,\ f.ls.riu, é pDr'lue 1'0.'0 

peremos O", acto" da comara actu8'; mAR. o I dL· provno da rninha proposição. . 
que quero c QIlO.S •. toma uma. pro.ldenol. O sn. AUIIANClms :-A CRmara é compos-
qUlllquer, permltttll. em direito, par. ve tad"s hom_no mais considerados. 
chamar.a contas a ~RmBf' pnssada, qu~ dn· O SII. P. VICENTE :-T<:' verdade. 
ra!'te .0lS onn08 nao pre3tou contRs, eque O SR. ZEI'RRINO :-V. exe. póde derde-
seja resposabJiI.nrJa, VIsto que desobedeceu di' o t've cabedal 
as ordens da assornblúa e noo cumpriu .eu de .od"' se panl ISS ". r , o que 

o 'nVI "O, 
dever. ... . • Mas, vamos li questão. 

O SR. ABRA1<CIII': •. -·:\Ia, ella .."io prestou Eu nil.ndo avaneo que a Mmarn e f.ls3' 
('ontllR ? , . . b ' 
' '.., ' , . . rio, qUB é perjura. não avanco um li sllrlJo, 

O SIL .lF~RISO :-Ih qUP.tN_ oa ,eIS 8n· nem 111M Cousa improvavel."Portnnto. como 
n08 qu~ nao pre,tn. " dIZ que n80 prestará.; o men colleg. pelo 2" districto acaba de 
e ~ellJ c p08~1~ol pr8~tar, "menos que EHl:JtI dizp.r qn~ Í\ cnmnrll é composta dos ho'rn8n~ 
• ISSO compelhda por um ]>rooe .. o. . I mois consider.dlJS. eu sou obrillndo a desCAr 

Estou cer~o que aen.1 o result:ado sera. ti anal.y"e 'Ie nlguM facto', CÍt,,[ei um apto 
res.po~s.blltdnd. Ih, c.mara, nuo .ó pela nR., n~o quero tom .. tempo li "'.8. 
oml •• ao da pre<to e, lio de .uaF conta~, como O . !<n. LEnho: -A camara r"presenl~ o 
pelo~ 8bu~os. pela extorsão dos dinheIros elemento popular ' 

.PU~!ICO'. _ O SR. Z~FRHINO : -Nem sempre. Quando, 
F,. portanto, c:J/n rr.Z:lO q.". "9"~elle p ovo .r. pre.i~ ente, em J871 fomoR, eue outros 

. clam." prometle q~P. um dIa vIra ";m.que cidadãos, !lomelldoR juizes municipae. s"ll
ellea comecem _fi Da~) pngfl.r maH~ dlre.lto;Q, plcDt.e", Jr\ go '1110 11 caffis.ra, que. em 9Uft 
porque não CloltlLO pflfl\ cooeorrer com DBt10r maiorja ura liheral. tevo conheCJmr.nto do 
de Eleurosto JHHR tlnS e outro~ B$tarem In· fncto, r.nrrCll peln!il: rlla~ daqnel1a vil1~. a no . 
cupletando·se. tici. de qlJ" rlla n"o no' def'lriria juromcn . 

A camara é immenSflmentf! rcl:i.xada, nem ttl: eu n;H) quiz acredItar em tBe~ bc.atos. 
ao meDOS tem t1m~ c~~a propria pal°:;' O~ maR o fa(:to renliZO\J~Be .. 
seus tr8b!)lho~: ll() erntar'/'o ~r.i que o vr-e~i- , Eu, quo er:"l o prilú/)i!'o nornt\ado, vondo 
dente dello exigi:) do procurador os nlllgu ei ~ II qll P. ~6 approximava () diH. em qu~ .deviH;n(l~ 
de quatro annos. ~ 108 mp.nSflf:! .q ; .mor .. , no prp-stflr jtlr~mp.ntn. (1 ,! IH! (). vrc9Jd(!nt~ !l"
emt8Dto. IH\ C!'UHl c lnva ~ ehavc pura ~;elJ · ~j-! camAra . rnllnici~H,L fJ tW morava no · Fltw, 
tio. quando n&o es tá aluga .l" para o\ltro., i long~ ti!! villn. !lndia (Iepoi. BlIog ... igno
parA. pngenh{!irOfl, etc. ; tnnt'J a.·'sim q t"lc n~ ran Cta daR n088ftR OOmC8çÕ(~5'. ti sumirem 
cODseJhl?, qUH por lei ~e devem illli fAze r. na llil'(.! ocin dI) (~orrcio ou n:l .9~cretfl,ria dR 
fazião-f'e ~!m ca~' :t do 8ujeit!'J qng Otol pre~ i· ! c.~"mll;:\ t' 1J\'i~o !lI) governo, communiquei ·· 
di.. . I lhe, por inte.rm crl io do secretario da roamara. 

N R casa q tl i~ ~e diz - d ns fles8õe~ da Cn 10 fi r~ 118 1I0S~ as no roca ÇÕ\~~ , dize n do -1 h e t'] IJ e mtl 
assistem, . dUI":tote a ~ ·fA.t.ividnde" qne ali! deferi.R~ juramenlo. "0 dia marMdupeh 
86 fazem, di"er.o s tnrliv;d'.lo' fio" sitio •. e presidenei,,_ isto é, no tli. 31 rle Dezembro; 
outros. de f'!J0~o que, f}u~n(io algnmn. vr.z e que. no C8~O de não po~ler alIe .preSI?en!I' 
se quer flSSlstlT I\S Sll~s se~:!-óõal'l, proenrn-sp da (~:lmnr3. comparecer, dl:'s~o provldeDel'U~ üe 
peja camaTa, e nito se :-~f\bl! onde ella ~fJ p.chn modo a nft () ficarem iHJ nornfélcÔflt'i. p~'m 'lf'

reunida, por '!,,",' \~ aprich,), "ila' tra!J~lha i feito por f.lta da prestae"o cli,jurampnto. 
aqní ou alIi. i Em l'eFlpo~t/ol. mandoll-me" ell~1 dizer verbaI -

O SR. F, .. \LVgS :~Quem pabe se IltA no::c ; mente que nessp. dia havia de comparecer. 
corredores! (Risadas.) ; Quando foi o rlia marc"tlo, apre.enteime 

O SR. ZEF'r;;RI:'<i O :-Sim ; até no~ r.orredo- i com O~ outros n",mendOR defronteásUR (!tH?fl, 

res fazem ~i!H~õe ~. :laR falas de. jRnh.r e até í em que ~e etl tõt!1rnRV~O reunir Oy vereadoreA 
'301 CaPl:H~ rle.,.' (COrllbwáo as '1'isadas)1 para ~ paTa as SUIl 6 5fl8sões; achavB. se p.sl~ fec}utdn. 
não se jolftoer ·do '(UO alli se trRtN.. ~ ~ hermeti(· fHtlt~ nt.c fecharia ~'1 'iso)t e assim Ae 

.Ao. esta CarnH.rll, sr. pl'f"iden1e, competia t ! consorvou ~té li noite. Então, Og n0880S !ld
era do seu rigoTu~o .Iever, defender-so d~M ~ vCI'~ario ~ ri;;o-sc , e perguntl1vão-nos : «En · 
ILcêusaçlhs .q l.l 'J lhe fa~:>, e (!un já ll,Jc fiz 0·1 tão prestal'flO juramento; queé Jll C(llmnra ~I) 
anno paSf. ao.o; }loja oeal pela írrprensA teve I O SR. P. VICENTE :::::-para 09ti:; <.~a90 havJa. 
a rnorahdade d~ dizl~ r UIIlB ~> ó palavra a i o recurso da lei. 
re.poito; cO lltinúa n n ilO queror dar cum- ~ O S!t. ABRANCHES :-Podião prest"1" pc, 
I'ritrJeDta aos ".us d6Vel"~", ' 11 espe.illDar o : rantc O juiz de 'Iireito d~ CO[!larCft, 
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~ SR. ZEPIlRINO :-0 ,;'Iiz de.dúeito estava do meu requerimento, não o puJo obter, e o 
a 31,'eguas de dt.tan~I~, na.cldade deIg~a- certo ó quo nunca "pporeceu rcquerimbnto 
p.e , .éde da comarca. N0. dia 2 de Janeiro, nem despacbo algum; aioda mesmo de oi. 
la. appa.receu o vice-presidente da. camara. que 8. exe. re!iron·se dn presidencia, Pn~o 
Hlcardo Prates de ~ormandla. dehh_orado a r1>ôdc se,· cncoutrllJo eS8e requerimento: 
dar·nos posse; porem os IIberaes nao con- () > r, _ . 
spotirão. por isso o esconderão nos fundos' f' · Silo 1. 'ICENTE :-0 requCrtmento Gra 
d Clt" ao presidente ,) 

o uma casa e não teve lugar nosslI po •• e , () Z . . . . S. 
ne_se·dia: jlimais se "iu tal vice-presidente! SIL ,E~!lRINO.- IID, senhor. ; 

Oado este fae'o · este cscand.lo e certos ! O sn. P. VICI':"T1~ .:-M"s nno pôde mais 
.. , • l '. • _', ' 1 encon trn.l-o '? 

de que a camara não no. deferll'la maiS Jura- I . 
menta, viemos a Ig(19pe no· dia 5 do J.nei- i O SR. ZEFERI"O :-Nilo, senhJI'. 
r~, e dahi _ comm,;,nicamos ao or. dr. Co.t. I' () SR. P. VICENT,,:-Procurou·o DO livro 
Ploto,. entao preSidente da prorioc;a o oc- da portA da .ccreta"a ? 

.corrido: S. exc. i" .collline,tti telegr'.phou l O SR. ZEFERlNO :-Quem verificou isto foi 
paro U JUIZ de dIreito 'lue ordena"". tl C'l-! o sr. con"elheiro Pires da Motta. . 
IDara se reunisse o no~ rld'erisse jurnrnen- 1 O c::a ',> Vl coN'rl" ·r.lv· z n' f t - b '1 . I '· ·~' ',. - c '0 osse eD
.~. D"O () !o! tant6, nao se H\Ver reull1do no I trep.'tlc ; ~eoj,o, forcosamentc havia. ter dps-

.dlO mnr5ado para este flm.;:- quanáo a cn-I !,acho.· -
10 ora n no O flzes.e, q lIe ell" 1 UIZ de. ti I re 110 nos i , 
deferisseojuramento, dando d. tndo cont.1 Osn. ZEFli:HINO :-LleRapparecell esse eomo 
(lO governo. t Olltro~ papeis meu ·", arr~ctO!\ á presideucia. 

.. .. . ' . O caso é que o ~r. (Ir. Cost~ Pinto, eonven-
I V.I At'ta ordem do governo a~ mãos ~o cldo fJUf~ l!\1da con~egtlia de mim, c)ftndes

pre81dente da camara,entreguc por IIllm: ti!lamente expediu, por meio de um tele
meemo: entr~t~nto, RJnda a~Slfn clle não I giBmmil, um ... ordem e rnundou J'nramentar 
cletermJnou dnl. 1 outros. E quem erão e5~t's OIJtros? Erão jus
- Eu, vendo que se queria de oo\'o illtidir u t tamente cs 1I 08~llS IiJh i.l rsJlríc~ politjco~: e o 
ordem do governo. fiz-lhe :lnl req.llerim·ento,/' C980 é q.ue oau ,1 di,to eoOBtOIl do ex.padiente 
dizendo que. tendo-lhe le,to entrega da- i da pre.ldcnCltI ; taot,o "".Im qUI', na igno
quella urdem pelll·qu.1 o governo wandav" I ranc,". "llt'TSlllldldos de que ainda se podia 
que no~ deferisse j,urawento. eHe declart\s- I obt~r rep aro '1\ CS;Sll inaudita injuslic;R t um 
se por i'icou despacho qual o dia e lugar em.! 1lIDI/:{O meu fnJl0u uo ~r. eon8clhciro Pires 
que podiamos comparecer parR este firn: I' da Motta, qu e cutllo se achava Como vicl'
re.pondell -mc que «qu8nd,) [OS80 pUbliendu prcSldl!n!e, COID a". rOd";". da jl"0 .. ernanço. 
flor e,lItaes, pelns eH'lu,nas das rua. , sabe- , para ',zcr-nO" Jo.tIÇ'_ S exc., Informando-
rin.rnOf")l. t se na l':eCretHrill do que havia occorritlo a 

. " )1 semelbnnte -rospeit0, tovc fi informncão se-
Ora, vendo eu que ha\'''l proposlto hrme guinto.: • . 

dA So Ilão cooferir·nlR jurnrocnto , do nO\'Q ! . , . " '. 
offleiámos no juiz de direito, commullicoll- ! "A c::mar. lOuolel!'.1 do X",,·,cn IOfor-
do ,o occol'rido; este tornou n fazer advcr- ! ~o!t n e!'ta pre ... ;:jdencia 'lue os juizes mpni
tencia á carnar .... ~lHI devil{, quanto antes,! Clpf),e~ f:lIppl e lJt.e~ nnteriorlllente nomeados 
deferir-nos jur",meoto; IDUS, ainda assim, o I' (era P,II e o~ meus e~llegl\!'"). Fendo prevja~ 
presidellte dJl cnmftrll oito o fez. Commuui- 1 ruellte c:onvldB.do~. DUO comparecerão DO dill 
f;írnos istto me8ffio ao) dr. juiz de direito, e marc"d(l yp'~o governo purn pJ'est~rt!m jllra
enti\Q c~te Rf{Uardava S\ occasic'i!) da subiúa . J)HHI~O ;.a VJs tl\ do qlle 41 ~r .. pre8Idente da 
do vapor para . ir nos dnr PO""", segnndo me prOVlDr:ll\ nomeou outros .Juizes (supponhn 
avisou. . que n 20 rJ" lI1arço) . Não consta, porém, se 

I e6tes prostarfiojuramentu.» . 
Nasto t.",po. fui obrigado a vir u esta cn- .. 

pital afim de, corno deputado, tomar aSfoDto Ora. s r. prp.sld,:nte,v. cxc. e a caso estão 
IIost. :,8sembié.a. Aqui chegando, tiz 11m v~ndo . ll,clnnde,stJllldade 'lue se deu neste 
r0'luerunento :ta sr. dr. CosI,. 1'1010 para 11 goelo. 
~lle se mo defertsso j1lrHmcnto, visto. que QUllodo tive noticia do occlll"rido, interpuz 
me 'ChH" 116sta capital. Mas. como cu não recu rso para o conselho / de Estado, e Já vc
qUiZCS81..:~ annllil' a certas proposições presi· rificou:o:e o seguinte: quo nem a camara nos 
denciaes, resisti >lOS acêuos de s. exc., rej r i- havia convocado por modo llenhllm. e que 
tei as "lia. promessas, poi. acima de tu<lo os nome.dos. antes do din destinado par. f\ 

devia f3U ser cRvalheiro-pa ra com meu 'ami- sua posse. lu, vir.o ido á cnHcr.torin tirar SOUi4 
go o dr .• Toá" Mendes de Almeida; con.toll- titulos e pagar o. rc'peoti"o. direitos; que 
rnl' então, por cartas que recebi de Iguape, • c'm»r~ municipal, n'lqueile dia. não se 
que •. exc. teleg.aphara para aquell. ci- reunira, como Mn.tou de diver<os documen
dade ao sr. dr. juiz d" direito que sobrestic t.OH: " .que, por conseguinte,. nomeação 
ve . '·e, pOI' emquanto. o doferimf'nto do ju- / fOlta UU olltro. par. nqu ellc. cargo" pelo sr. 
rameoto; e C'.ontinl1otl r.vn1 Sll~B ~in8it:lten- i clr. CI)Stl1 Pinto tinha sidll urna violnção de 
eiu. F. inai.lindo eu t • .Olhem pAIo de'peCbo I direit,), tinh ., ,i,I" UIl1" 1l 0 Ille"~«o, qlle 811 
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não sei qlle melhor nomelbe p'o.sa ,I .. r, ma. Plml,l de Ne!J,'eú'üs S it!Jiio ['"bat ll , -
1100'\ nDme,,~!io,iu.iu.tn, iIlegal., , prcsitlente da provincia de S, Paulo,» 

O conselho de Estado, pai., em vista uo Ora, () sr. Costa Pinto fez O que OI 

oocorrido. mondou que 8' nossa; u"meaço"" qualljl,el' presidente honesto ll~'.l fal'Ía, I 
fossem m.ntidas, e que ~e nos deferi-a" ju · ! quanto, cmhora. e,lIe t.ivesRc I'ommunrCI 
ramento nn lórm. d. lei, o que PC verdicDu I da camal'l! !Ulllllmpal, de 'lue 08 nome~ 
já lJuando o SI', eonselhdl'o Cost:! ['nr eir. não tinhão cdmparccido par'" pl'estnr j ' 
erR pre.idonte destR provin ei .: foi 'eIle mento, nem pOI' si,nem por seus proeu!"! 
que'm, do.de logo, ordenou que "q ueli a ca I'CS ; Iliio obs tan tetel'cm s ido p""viamcnte 
rnarR se retlni~86 e nos deferisse juramento, sádos , (;OlnO disse cl!e, Cl~a do se u deveI' 
fioando sem eH'eito as nomençõe5, que. pos- faze !' outras nomeações ; me pa rece, á 
teriorment.e á~ nns~ns, tinhfio pioo fdta~ ta do oceol'ridocntre mim ü s. exc ., (pIe 
pelo' sr. Cos!a Plob. houve boa fé nn , novas nome:tp,ues , tanto I 

E· . I quando ello sabia sercm 1'alsas taes :tE 
',IS o a.nso : d.' 1 1 v ' ,. S' . d~ l'" 2 ' '" ' l ~üe~ acamar'a lfW!11Cip }1 í e .. \I!'lnC~L '"'; 

," RiO L JanCllo, em O ~le l'\o\"emblo dei dcvla mandar' publrcal' OSi;" "'!lI neto ;'na, 
1,871.-IlIn:. c, e.XI;',: sl'.'-I<?yilo p,re:cn:e~ f\ I v~a occult.al-~, hmto.maisqltey clldia a q 
Hua Altda ,li ~rn c~z, . Impel,lal Rcg~nt.c"CI~ tao, e os prejudICados dC\"eI'Jao ter.conl 
nom~ do ImpeladOl, os ~ffiC10S dessa ,?ICSI- mento desse facto. ° publroo p recisa S 
dencl~: de W.dc Jtt!1~O, 21 de ~?tcrnh.~ c 4 quem são as autoridades a quem t.em d, 
do cOllcnte, .ob us. d, 113 e 13.3, bem co mo deCet·, Elltl'c tallto, cr1'l Xiril'Íca slÍ 80u1 
n~ .lnfot'ma1?c,s yl'ú~tadas v~la eam~U'a. 0111- de!isns llO'·;as nOJll{:n(~õe;q }lü l :l gorando l)u 
J~lclpa.l,d:- ~lrlI:IC~," pel?,Jt~IZ de ~II'Cl!O ,~" d:ldc d e I'ojlies. qae ~-ubil';'io ao 'm'! Velas 
lcspcchvil. CO tllrlr,C,t . ~,!b lC ,\ leI?lescllta~:<lO challacs c orgias a titiO ~e entl'egal'fw n 
docu~len~a~la- de Zcfel'~llo .~org?~~a!11:1s~:~n?, dia;; os no.'5 ~O:-; n(l\"~l's al' ios, (~m a pl)lHu~ 
eonti,l o aeto pelo 1[\1,11 li <t\ltec,,~ sOl C!" \", >leto do SI'. Cos ta Pinto. 
exc. nomeou, !ll~ 20 ele ~1:\I'(.io ultimo , novos I', . . " ,"" > , • 

supplcntcs<lo,lUlz 1II1l11lclpuldaquelle t Cl'nlO, . ~:~ '- .~ n~,otl.VO I~,O\(IU' : UI~"",qll (' a c,,~ 
?'"JIlside_l'ando ~em . ctreitu as nomca~';ô r,~ de \ for~.L' (l.: I(~; ~ P~~.Jl!I~, ~JOt qu.e d~ll llm~ lnf( 
.lO de ~ovcmbl'o do anuo passado. 1 ~:dO t(Il, ~a(w l"')o'Clnu, po ~ Gll.l0 motivo ( 

se eSsas novas nomeações , as (luaes, 
Dos doeumento" ~e reconhcce: bem convencido, !ol'ão feita s pelo des pe 
1', que poi' um ~implcs aviso do eollcctor s. c,e. () SI'. Cos ta Pinto pnm commigc 

de rendas o peticionario e outros coutem- 'luc s . exc. bemsabiaqucncarnnra,dc 
piados nessas primei ras nomea',ões co mpa- não nos tinlt l! convidr-.do , nem se tinh 
reccrão em dia c~pres -nmelltc detenninado nido no dia marcado pa r:t pl'esta l'nlOS 
por essa JlI'es idenci", afim de Pl'cst,arcm ju- mento. 
rnrnento, que deixou de BC" dcfer:d o, por Agora, concluindo, ~I'. presidente: 
não 1'eunir-se a carna.l'tt municipal, ne,m apl'c- darei á mesa \Im requerimento no sent 
sental'-se o res pectivo presidente , aliás eom- providenciar-se de modo a que a camal 
potente pl\\'a preencher cssa formalidade, á nicipal de Xiririca n!l.o continne a COIll I 
vi8ta do nrt. ij' do d ecreto n. 102 d e 4 de os nbusos que até ho:i c tem commettid 
Novembro de 18;)7, "\,'lo sendo cu conhecedor elo clit'llit.o, 

2', que , Ilão obst~nte II o rd em transmittida to este m el! r equerimento (. apl'ccia , 
pp-la pl'esidencia ao rcferido juiz de dir eito, casa, certo de 'JIW os m c us illu c, tradm 
nm telegl'ilmma de:> de ~Tnneiro, e :1:'; l'B- gas o tomat'úõ no apreço que clle m 
commendações cxpressas desse magistrado, jit modificando-o, como de dit'cito sej 
l'ecu~.al'fL 'a Canla1'3, pat' lHaiol'in. de votOR, 9.~e pl'odnza 08 neces~llrios dfeito~~ 
defp-I'II' semelhante juramento, a pl'e tcx to ]clta'ldo-o, se cntend€rcJ1l que n~o 
de conslllbr o governo imperial. . nem deve ser approvntlo. 

:)· •. que_ no ~rehivo da secl'ctaria da }ll'esi- 'I ,0 que p011~0 ~ qu c aquelht .~~\nln 
dencla nno eXIste l'eprcsentaç1ío alguma dn pod~ d.e~resp;lta" com? o tel::. j : ~~o" 
ll"lIlIllClpn!tdade o"u Cjnalquc l' COI'l'es )on 1 _ sas tn§tltUlçoes, colloc.wdo-s .. lO! ,I d 
cio "alltorisand'o a recusa deliber d~ (en 1\'~çõcs a que, como, todas aR Ollt.I':IS , ( 

, a. jerta. (Jlbt.to bem,) 
. E fi mesma Aug'usta Senltora, tendo ()u- E'apoiado c posto 0111 discussão o I 

vldo a secção de jllstiça do conselho de e~- mento do !';r . Zefel"ll1 o. 
t.ado, com cujo p~l'ecerseconfol'mOll, manda Pedindo '1 palavra !';obre o I'cqtic ril 
declaraml' a v. cxc. f!lIll devcm ser manti.. ') 1 v' 't . I 
I f

· S I', l. et 1'0 \'lcen P., o Fil', lHcs l(eut.e 
, as as norneacões e ltas em 30 de Novembro I' I' I I '" que lea fI( l;lda n ( iscuss[\O pela. hol':) 
(O nnno pnRs.ado, e ndmittidos os nO~1 (m.dos 0 , sn . ZEFI.:m:-.:o l' erllW~' nq:cnrin 
It prestarem J lIrammllo na fÓl'ma da leI, Vi s to eontilllluciio da (li~cu ,~"o. 
que antenol'mente o nao li7.e riio 1'01' oi 1'- , '\'cndo '(Ie Sr.r consultaria fi cu." r i 
c um,tanelas indel)[,ll(lerlte ' (lo <o I" '0 t rl ' , , . , " .. " , 
l . , , ' . ' " s .. .... 1,~' n n. c, ccndo-RB não llUV81' 1I11!'J)pro h'gn1

1 
pr, 

t , npezllLde le.pr.tldn~ rerlnoHlp;õeR. : ú chnmada r le\·aHtn.~ S(' n ~p ~~ã() {, 

D CH í'I - g-ufll'de a ,'. ('XC'. - P~'fl'ílC1~.sC') de i r ·~í tIa tftld(' . , ' 



LIO' Sessão ololliuarla 
AOS 7DE ABRIL DF. 187:3 I . Art. 3.' Haverá em todas as cidades e 

"illas uma cadeL'a de ins trueção primaria do · 
2' gráo para o sexo masculino, e olltra para o 

Pr.siàencia do sr.· ~i!lario Scipião sexo feminino, e üa capital da provincia duas 
SUMMARrr>. - EXPEDIENTE.-Prnjeeto._ para cada sexo. . 

l' PARfE DA ORDEM DO DlA.-Na- Art. 4.' Para execução do art. 3', o go
veg.çAo de !íos. - Commisr-iio. _ Força vemo extinguirá as endeirns actuacs do en
pohc,.!.-.Dzs,,~,rsus dos s,·s . Bc"evides,F. sino primnno doI' grál) menOR uteis, do 
Al~e3. P. Egydw e P. Ed1ta,·clo.-2' PAU. segllinic modo: I', nas frcguC<!ias das cidn
TE DA OWJEM DO DIA . _ Orc"mento dcs,ondc existirem m>tiR de Ciuas: 2·, nas 
provmcial.-OoservaçrJes do S'·. ieitíip.- freguezias de qualquc,' mnnielpio fÓnt das 
Emendas.-.Dise.,,"so dos,'. Benevidelf. cidades, onde houve!' mais de uma. 
A's 11 horas da manhã, feita 8 chamada Art. 5." Os vencime ntos dos professores da 

.ehilO-se presente~ os srs. Sci~iiio, V"lladíío' · instrucc,ão primaria do;2' grúo serão os .dos 
Brcudo. Demtjtrio. R. Alves, Celiclonio', actuacs pl·ofessores, · tom o augmento de 

b 
~%. . 

A ranche., M. At1'~n.o. A. Ribeiro' Filho , Al't. (i." Fieão revogada, as diposições em 
P. E[lydio, Corrêa, P. Eduardo, L. Alvcd, contrario. . . 
L. Sdv(l,rio, P. Machado. F. Alveo. M. Fur-
tado, A. o Silva, L. Ernesto . Zeferino. Be. S .•. Paulo,_ G dc~bril de .lSi3.-Dr . . losl 
nevides. U. Cictra, Leitào e M. da Silva; Ma,,(/, GOl'I'ca de /{a e Benev,des . » 

faltao'lo "cm participação osmais senho· i l' PAlnE DA (JRDE>! DO DIA. 
res. , i, NAVEGACAO DE mús 

• • 
Abro·s e ,. se.são. I São approvadas M "meodas offerecidll" 
E' lida e epprovadil a acta da an~ece-I ero 3' discussão ao proj ectn n. 57, qur. tra-

dento. . ta desta materia. 
O Silo I' SECllETAltJO 1" o seguinte ' . COll\HSSÃO 

EXI'EDlEN'rE i E' apP"ovada em a·' di8~U"São o. projecto 
In. 122, que tr.t. da crençao de uma com-

01'1'101\' . I missão para levar le,s á .,lOcQão . 
. Do ~",'ret8rio do governo. c~mlDunicando FORÇA POLICIAI. 

..nua forAo expedidas as ardo"s <\0 tbcAouro.1 Eutr ~ CiD 2' discu"s "O o projeeto n. lO}: . 
provincial, para o pagamento do slILsidio que fixa li força poitclal par., " aDOO d.18i.J ... 
dos membros da asscmbléa.-fnteirarl.. 1\ 18i4. ' 

O "l'. nl~llc"ides :-Sr. presidente, .0-
RH(tUEnIMEN'l'O rei Jn'llto breve, parqu e a casa _ o:;tâ muito 

De Felix.la Silvu Guimarães o Diogo Ro- fatigada, c cuestOl! muito "ceptico ; oia sor
. tlrigur,. de Morne •• pedindo privile/rio para te ~'l e .orei muito concioo. ' 
··,uma linha de bo .. às na cida,tc de Igu.pe, Voto contra o prosent, ['rojedo, par i .. " 

'desde o' porto <tu H.iueira ftOS sn burbios da \ que autorls6. o govern o dh provincil\ a elt~~ 
:-id8~e.·-A· e?mmis~ão de cOIH:titnigào c , vsr a forçfl publica. fi. Hlais 200 praC}fls. 
Just)(}~. .! No (\stlldo actunl da.s 11085'19 finanças, me 

itEPIU::SJ>N1·"Ç);O parcco qu~ esta al1torisaçilo dada 00 gover-· 
De .loaquim José do Prauo. Salvador 00- DO é inaceitavcl, H vai abrir uma brerto .. 

doy MaCIel 6 ontros moradoro. da freguezi. p.ra 80 escoarem os dinheiros pub lico •. Na 
de It'query. em qlle pedem p>\ssRgem para qualidade de opposicicnista, não po~.o dnr 
o districto da cidade de S. Julio do Rio·Cla · esta provC\ de confiança .0 govern o provin·· 
ro.-A' commissüo de est·.t i8t ica. . I ci .. !, e na ·quaJi<lade de deputado p"ovincial, 

São julgados úbjecto ele de libe.·aç!io, e 'I que tom levantarIo constantemente a oua 
vlo a imprimir pa.ra ent·rar Da ordam dos voz contra o augmento de de!=lp623.; t6m-
trabalhos, o seguinte: ; bem p l'ote~to contra 1). I"-i da forç a nesta 

PROJ"CTO !< . ·130 i parte. 
« A assembléll legislativa provincial de-I Eu nego o mel! voto " elevação rle lIlaie 

(~ l'eta: . 200 praça. ao corpo policial, po~ motIvo pc-
Al't. 1.' A in8tl'llc~"ío primaria se.divididt titico e por motivo economico... . 

em dous grãos, comprehendendo o I ' grão O sn. LEITÃO :-Mas não pó:i. dcíul' (te 
o estudo (la leitul'a, escl'iptura., arithmetica, . reconh ece r a necess: ,lade n" octlln,Jid"de. 
doutrina christã c grammutica nacional, c ! - O SR. DENEVIDES :-, . . eaHúS extnwrdinn· 
abrangendo o 2" grão o desenho linear, e le, rios, IlI1 hypoth".c cogitarb peLl lei de forç .,. 
mentos de geometl'ia, physica, chimica, bo- i ~ão aquelles de guel'l'H Axt.ernn cu interna ... 
tanica, cosmographia, his tol'ia natural, p;eo- : O SR . LEITÃO ;-Oll dp. perigo elnineute. 
graphia e hi5torin do Brasil .: O SII. BENEvIJlE~ :-... E , teR CMO ' . · pc I. 

Art. 2.° Fiüão extinct.as ft. 'anlas publicas i natureza da~ C t'u~a8, estrlo pro vittenci~ .. 
ele latim e fcancez, sendo aposcntados com i dos. 
ordenado proporcional aos nnnos de servico: Se 1>ollvor umR iU.llrreiçiío, so houver 
os Pl'ot'p.s:;;ores. . : llmH tf';v o lu~~ão civil, H6 h0'lY~1' urna guerr!l1 
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illd8penden~e de ,razêo especial, o salus 1'0- cebem as pracas: ordinariamente qualquel' 
p .. U, que é a suprema lei das naçllep, auto- individuo encontra, em outro qualquer tra
rissr4 o governo 10 augmento da força In- balho, ou profissão, sala~ios superiores áquel
dispensaval psra a realizaçlo de sua mis- les que vencem o~ soldados do corpo poli-
são. Ora, para taeo circumstancias, o aug- cial. , 
me'lto de 200 praças é insignificante. Ora, se os nobl'es deputados não melhorão 

Na bypotbese de uma revoluçiio, na hy- ! a organisação actual, se mantêm-n'a no seu 
potbese de ulDa guerra... , I Slali" q'w, desde logo devem cOinprehondel' 

O SR. F. AI.VES :-Peço 8 palavra, que a mesma repugnancia continuará a ac-
O SIt. BENEVIDES :_, •• o governo da pro· tURl' no espirito da população, e quc, colise

vincia, com '200 praças, nada fari"; para es- guintemente, não se preencherá o quadro 
te8 CRdOS, o presiUunte da provincia nio ordinario, flutorisadó pela lei. Sendo assim, 
precisa de lei, porque, nestes C8S0S a supre- ~sta autorisação " uma inutilidade, 
ma lei da provincia será a sua salvação; e I Ru, portanto, além das considerações, po
qualquer que seja o corpo legi.lativo dará, Iitica e economica, a inutilidade do project(l ; 
80 governo 9 óill de iodemnidade. cu não acho utilidade em semelhante auto-

Ora, sendo 8ssim. a hypotheso li que.e risação, porque ncm fi força ordinaria póde 
refere o projecto d. 'ei é outra, I'afere·se li i scr preenchida; {l, como nós não devemos 
situação ordinaria, a qualquer alteração de fazêr leis inut~is, entendp, P?rtanto, que 
ordem publIca,.. , neRt.a part.e "leI de fOl'ça é defeItuosa, 

. O SR. LEITÃO :-E' uma medida preven· Eu disse ao nobre deputado que, com-
tivQ, I ,(Juanto tivesse o direito de {azer considera-

o SR, BENEVIDES :-", 1\ neste C~60, prô-' ções politieas no presente deSate, com tudo 
firo o estado actual a uma brccblJ. que se não o faria, por não qucrer abusar da pa

,abre na lei, a uma porta que fiFa frnnquea- ciencia da casa, c por me aehal' sceptico, 
da ao arbitrio da administraçãO, Devo, portanto, explicar o men seepticismo. 

Nós não podemos, n8S circu!Dstancias oro Eu nl10 tenho scepticismo, senão na acção 
dinarias em que nos achamos. e, sobre· da minha palavra sobre a sociedade, e na 
tudo, nttenta Q criae financeira em que está Influencia das minhas idéas sobre esta ilIus
a provincia, abrir mais esta fonte do dcs- trada assembléa. O meu espirito é sceptieo 
peza. ' unicamente debaixo deste pouto de vista. 

O SII. L>:I'1'Ão:- Não se púde dil,'lr filie a !lIas, 'tenho convicção inabalavel sobre a. 
!/it.uacão actual d:t pl'ovincia seja orclinaria; má direcçào dos úcg-ocios publicos geraes e 
ao contrario,' é especial. ' provinciaes. A preclador do medto indivi-

O SIt, BENEVIDES :-Não é, dual do actu"l presidente da provincia, en-
O SIt LEITÃO;.- V, exc. mesmo tem dito tendo, porém, ~uc a sua administl'ação já 

isto, referindo·se ao elemento servil. tem a cór da pohtica geral; o governo geral 
O BIt, BENEVIDES: - Isso 6 outra eOllSIt; tem ,iuntado as crenças; o espirito publico 

mas, eu digo que, nos casos dp; i,nslIl'l'rição esY,á. abati,do pela centr!llisação politica e ad
de escravos, ou de I'evolucão cIvil; nos CR- ! nUUJstrat.rva, exagcl'ada, e pelo acorocol<
sos em que toda, a forca ua guarda llltcional mento indehito do individualismo, que tem 
e,de tropa de linh~, disponivc!s 8ej"0 pre- feito da especulap;áo industrial o cfemento 
CIBas para !l8 neceSSidades do listado, o pre· maIS Vital dlt dwntcla do governo. 
si dente da provincia, independente de all- O espirito publico, em conscqucllcia da 
t?risa~ão especial, te!" aquelle arbitl'io in- i exall'~rada ac~{tO do centro, está. abalado; o 
dlspens!lvel nestas sltuacõcs anornalas, e' CSpll'lto pal'hdarlO e~ta tlxhncto, e eu não 
ninguem lhe negal'á um Mil de indcmnidacte vejo em toda a parte senão a colligaeão de 
para as despezas que fi7.Cr, ' I' in'tercsscs privados, uma subdivisão de gl'll-

Agora, para· os casos orrlinal'Íos, '''' nã.o pos, que nad" signiticão, que nada expri
lhe dou essa autorisacã.o, uão só porque sou mem! Não vejo senão um calo I' central 
op'posieionista, como" porque penso que a muito forte, c ft, frieza quasi algida nas ex
Situação economica dlt provincia não COI1l- i tremidades! 'No cent.ro grande vitalidade; 
nOl'ta mn augmcnto ele elespcza dest~ 01'- : nas extremidades, uma frieza. algida, podri
demo . _,' . I d~o (:adavcriea. qnasi, cl(: sorte que f·: ~cm 

Pov outl'O lado, "onsldel'o muttl scme- ~ (hmell a re~taUl'ação da VIda das prOVIUClas ! 
lhante disposiçlío, quando O. 1I0bi'cB depu- ! A primeira ncecssidadc dos tempos que 
tado" sabem 'lue ,,1'01'\," decl'ctada cOllstan- i êOl'l'mn" é diminuil' o cnlor do ccntl'O e dal-o 
temente pelas no~sa~ leis nito ó preeilchida, i ás extremidades que estão quasi mortas! 
Não ha nos hahitos, da nossa. populaçãO amor! Mas, este calor; por maior quc seja ° esforco 
:i carreira militar, nào ha inccntivõ mesmo: tio centro, não cllegal'á ás cxtren1idades se
para o engajamento dos eOl'pos policiae" I não quando houvel' interesses eollcctivos, 
attenta a detlcieneht de SUit organisar,ilo; poderosos, resistencias organisadas, efilca· 
II.ttenta a falta de garantias daq'uelles que zes, espirito pal'tidario; mas, espil'ito parti· 
se dedicão a m;ita en.rl'eira; ~,ainda. mais,! dario alto, n0hre, e não interessc-s de gI'U

('!lIIside1'and~-se a exiguidade, a il\suflicie~-I pos, que são titel'es, ti"Siles 'lue nada Ya~em, 
cla" a mesqmnhez dos Ycnmmento8 que pe1'- que nada expl'lmcm ! 
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Eu, portantd, senhores, não vejo partidos i Isto é pequenino! 

nesta p!-"ovincia, não vejo collig~çãode h~-: O SR. P. E6YDIO :-Apoiado. , 
mens VIncul~dos por ,uma bandeira, não veJo O .sn. BENEVIDES ~-.o hom~m,. por mais 
um verd I.dell·o partido conservador; mas, mel'lto que tenllR, oao e um prmclplo. 
vejo uma band,eira retalhada, vejo uma ban- O SR. L. Sn.VERJO :-0 SI;. 0.1'. João Men
deira rõta, vejo uma bandeira disputada pOI'1 des é um conservador muito prestimoso e 
mo;. duzia de homens, cada qual lutando importante, (Apoiados.) , 
para o predominio, cada qual com sua cliím- O SR. P. E6YDW:- l';' um dos mais dis-
tela; Rcho-me só, não tenho chefe, porque' tinctos membros do partido. 
não o vejo; apenas vejo diverlos cidadãos, O SR. ti. CIN1'R~ :T Apoiado; não ha du-
que disputiío a chefança, que lutão em um vida nenhuma. 
pequenIno theatro, cacfu qual com sj)us ami- O ~I:' AnRANCHES:- Ningucm contesta 
gos, e cada qual querendo i mpor-se aos isso, 
sentimentos e ás idéas do seu partido, () fa- O SIl, U, ÜX'I'RA:- O que contestamo..~ é 
"cndo sua barretada ao poder central; cada que o governo tenha essa intencão alludidll 
qual disputando o bastão de chefe, c que- pelo Ilobre orador. " 
rendo esmagar o grupo contrario pelos meios O SIl. BeNEvIDES:- Estudando os actos 
officiaes, cuja conquista rlisputão, pel"s ge- da politica geral e provincial, vejo que sys· 
nuflexões RO governo, Esta é a. verdade, tem:ttlcamente trata-se de nullifiear a in-

O SR. P. EOYDIO :-- Infelizmente assim flnencla que adquiriu o RI'. dI' .• João Mendes 
acontece. de Almeida, tanto no lu C(-.no 1103' dis-

O SR. BENEVIDES: -, Eu disse que estava tricto. 
sceptico e não acreditava quc tivesse acção . O SH, SCIPIÃO: - Adquiri ;l com muito 
nesta assembléa; quero apenas justificar trabalho c com muita dedicH 1\0. 
perante ella e perante a provinçia este me,u O 511, IlI~NEVIDRS:- 0. } . district? está 
papel excentrlco: sou conservador oPPoSI-1 compactu; o l° e o 3" ~ofh, m uma crIse po-
cionista aos gbvernoR geral e provincial; I 1itiea. . 
soldado sem chefe, porll'lC não tenho geito : Não pensem os ,,-obrcs deputados 'lue, fa
para ser soldado de grupos; mas, de um zen(lo esta censura ao governo. eu quero en
partido, do qunl não vcjo entt'otanto um fendar-me li influencia (lo SI'. dI' .. João Men.c 
chefe! . , deR de A l,neida. . . 

Apezar d~ iIlustração do actual jlresidente i O SR. AllRANCIlES :-Ningucm faz eBsejui
da provlUel." apezar do seu Cl'lterlO c de i zo do nobre deputado. . , 
ser ellc um dos eonse!'vadol'e~ notavcis dcs~ 1 O SU: ri. CIN'1'RA :-Somos ineapazc8 disso .. 
ta provincia, não püde mal'chill' (leSflssom.j O SIL Jh,:xEnvEs :-.-\cl'r.clito. , 
hrado, I,lão pôde mesmo captar as ~l.(.lhesões! Tú) Antendo que n6R, na situação a.ctual 
~o partido conservador, ncn; segUl!' uma J da e!'iRe politic ... do Jlo,rtido conservador, de-. 
lInha ce~ta e segura, porq~le: e delega,do ,do! vemos tra1.el' fi. nossa COllviCCão intéira á tl'i
governo centl'~l, e o Sl'. r:nmlsho da. JustlCa \ bana e eu assim o faeo pOl'qúe tenho de wx-
'luer ser ehefe do pal't!do conservad?l' .. (I,. pliea:'" minha posicã'ü excepcional, . 
]lrovlllcla; o '~I'. dr. Jo:.w Theodoro e seu ' " ,,- . , I':' . 'j I . 
delegado para este fim; e eu, portanto, o Ccusll13ndo .1 po ItlCasegl1l( a pe o gOVC!
com,bato OI' esta razfto. Eis a verdade. I no para. eortftl' a.. H1flnencw.. do Rf~. dI' .. Toao. 

Sou op~oSicionista, porque o actnal pl'('- ! "MmHlcs .(~(.~ AlmeHln. p.OI· I.l?CIVa.. ,rmo. pensem 
,idente da provincia tem dauo aos uego"i,,,, , ""o, nO.?1 ~,s "dc]lut~dos. 'I:'" ".u, c,ntendo CI.ne 
da provincia uma dircccão politica tendente e"e q<!a(l.lO deve 'pesai, pOI SlI" mflUellCI3, 
li impor ao partido co~s'ervadol' do~s chefes: nos ~e!l'~c~?s }'nhheo.s yrovJllClae"~ de modo 
o sr. conselheiro Duarte de Azevedo e o I a tOlll,U-SI. superlol .tO. go~erno; ente?do 
sr. dI'. Delfino PinlíeÍl'o de lJIhüa Cinb'u Ju- que o govemo tem uma eSl'hel a alt" ~e, ac~ao, 

, • uma esphera SUpel'lol'gue deve slIJCltar as 
mÕ~R. U. CINTRA :-Não apoiado; o govcr-I infll!encias pessoas aos mtere.gsescoll~etivos, 
110 imperial não tem css~s mtencÕes, . ! aos mtercs,*,s gera,es do partIdo, ao:~ mteres-

O Sll. AnRA:O<CHES :-Não tem. > I ses geraes da provlUcla c do ImperlO. 
O SR. BÉ",,,vlDES :-Nós não podemos jnl. I Fallnn(Yo eom estn fl'anq~eza. e censurando 

gar das intenç(je~ do go,:el'llo sen~o ~elos I o gove~'no pelas s.u",s tentiencJas. pessoaes e 
seus actos, pela (hrec<;ão Imposta a politlca peqlleJllnas, maUlfestad~s na dlrecção. dos 
geral e provincial; 80 nflo encherg1io as ten- negoclOs geraes e provmc!~es, porque eVlden
dencias direc!.oms do il'0vel'llo aquelles que temente trata-se de nulhficar um homem e 
não querem ver. ,\ politica geral e provin- sells amigos para elevar-se,o?tros .. , . 
dai para mim é clara: tmta· se de isolar do O SR. U. (.'I:-:TIIA :-A elelçao do, preSidente 
partido consenador um homem, o SI', dr. e do vice-preSidente desta casa plOtes't~eon-
João Mendes de Almeida. , . tra a apreclàçã.ó do nobr~ dep;Ita.do, pOIS que 

O SR. ti. CINTRA ,-Não apoiado. ambos são amIgos os f!lals mtlmos do sr. dr. 
O SR. P. EGYDlO :-A.poiadissimo. João Mendes de AlmeIda. 
O SR.-B&N&VIDES :-. . . congrega0-se to- OBR. BENEVIDES: -Os nobres deputados 

das as forças para este 11m. m,~ chamão para um t~rreno Ollde eu não 
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~uel'i~ chegttr; ent~o vào ouvir cousas quo qunndo o governo seja a expl'eSslíO da I!)aio. 
1lO.0 csperavúo. Eu lã chegllrei. I ria do p:lrtido manifestada no parlamento, 

Este facto revela a finura das linhas obli- ! e não quando o govemo fór " encarnação dos 
quas pOl' quc'est:~ politíca é realizado.... ! intcrcs~e~ de momento do poder executivo, 

O tiu. li .. C I1<TRA :-De minha part e dc- i e a~ idúllS de momento do podei' ~lOdcrador ; 
clt:!'!) quP. Hun o t>c rnpl'c flor hnhas rCt~hl:;. i quando, dIgo, O governo 11:'\"0 for ~Imp)es
- O S!l. l~ENE"I DES :-·Pois beUl, nã.o tiescet'ei I mente a cncarnnçao do pQdel' execut-J\'o c .do 
~R d~s~u!-;~j õe ~) pes~~:le~, mesmo pOl'qüe o meu 'I podei' ~lodel·n.dor, :- reprcs~ntal' a b::ndclI'a, 
11m j~ npenn .::; ~~lgfIJficar, e~m traeos gcraes, a do partIdo, cu serei governuita. 
sitllaçno poli!ica da Fl'OYínci~ Ú â rnlllha po-l 1\1as hoje, flue o govci'no, reprcsenb\ a dc
!.5iç:\o- nelbL Cen~llrflntlo o g-OVCl'no pela. di- ! gencr~ç~lo , par1nmental'; hOJe que ,0. governo 
re('c~o pcs~()nl . nue l ;J m dado aos I1et)'OCÍ03 \ quel' gove)'nal' com a responsabllldade do 
polJ'ticos, nfi.o pC!l~mn os nobres (1Cpl~tados I partido conscl'vadoi', mas que nào o rcpre · 
que venl!rHilllltific:!r a IJolitica. de r:rupos r, o i scnta."pol'(!UC não tem representado as sua~ 
pl'cdominin dt~ inclívidmnidad(~~, " : vCl'dn.rlcÍras idéas, tem retalhado a s':l:1, ?~n~ 

,O s!t, P. Ec;ymo :-Quc Ó uma politíea. J deíra, tein t.t'an~:gido ecm S~U~ prlllclp,W~, 
muito nnDnúlla., Ti.tO ha r1UVjd~L i càrdcacs, favoncando idóas hberaes; dIg'O 

O 811, U. Cr;o\,!';I,\ :-Pol'ém, que o governo I eu, uma vez que o g-ovOi'no tem abastardado 
nfLo seg'IlC, I a. bandeinl. do ])artldo conservadoI', cu, co.n-

O FI<, B"!'EVJDES :-Entendo que a politica' sCl'vador da vc.ha guarda, prefil'o o. ostr.a
g-el'nl e Pl'ovlrlL\inl dC'lO f;cr fl'a nca c g'cnerw.;:t., ~ cismo ás glo l'i~ls dos adhel'cntes da sltuaçu.o 
.deve Ser umn política de iO éaR , dt::amigos pO- 1 poEti ca. dominante, , , 
iitiCOR, ~cm dai' pl'cdomínio a, nenhum inte- A politica provindal, Ol'gíio lcg1tl!ll? ~a. po
re~~e pesso~l e nem a. gl'tl!JO ~ . ' litica noel'al, tem dauo <Í s ita admInistração. 

-Eu, pois, por cOTHlemn;tr HS tcndencias duas l~res ; pl'ÍlJH3iro; predominio de certa~ 
pe~SO}}E:) do g~verno ) e est:t LcmdenciR me PR- infi Llcuci3f:5 pessoaes, 
f('eCi' te;, (~ !!"l vi st a annulJar lL influcn l:ia. d o O S~t, LEITEo :--!Sf;O é de todos os t em pos. 
sr, (h, .Jorio Me ndc.:.; de Almeida e dó HCUS O t.m . lh1:?\ l.WliJ.ES :--~;Í-O e de todo!3 (J~ 
amigos , n?<o pen~cm mi nob res deput1ldo~ qu~} I tempos ;' ~ dc~uc õ gabinete de 2tl de Se~ 
venho, me dCc1Hl'ftl' filiado rt qualquer g"l'Upo: i tcmbl'o." . . . . 
cu ·hoJe sou um soldndo sem chefe; náo 8011 i Eu, uomo vejo na admImstração pi'OVID

meudz:fta, nem 2lt'a.~l~sta, nem cl~'Í'ü;t(l" nem ( cial, pl'Írncil'o uma fei(;ão pessoal, dando pre-. 
duarttsta e l1\!m d('I/I.í!'I,'sla, (R-,;·SOJ.'I [dominio a ,certos interesscs conscnadorcs 
~ou COTl scl'vnrio:' . I : ::.obro outros, ú nho UD1f\. politica.lal'gn. e gc -
U,\L\ VOZ :-~('m 1'()d'nYl1ista'! : llCl'o::;n, que ntt.cnua a. toddS 03 lntc,rcss.es c 

.0 ,~H. l.,." ~'.H:-:E~~ '!'() :-ES(!ltCl~GH-:~-e d.e _ .. ' i gl'l1P()S con ~cJ'vfldoi'~S,; c~, C01ll0 veJo n~n:la. 
a'r:al~tsta ? (lt,r.sadas.) . I um penRamcnto poht.JCO rrou"Xo, um peJlsu,-

O SIL.U, CINTlLi : .. -0 nobre dcpntndo ti .- i mcnto politico timirlo, um pcnsamento po-
benCVI(hs~:L 'I li ~o qnasi 8ceptico, nm?~ c~mo q.ue gua.rda. de 

O Sl~, B Exnv IDES: - Hoi.l comien'ad 01' , . , ! resel' \'~. prepa l'ftda. nos &l'l'alaeS hbei'nes mode· 
O !::i~ , .t)cIPJXo ·:-E' :lm dos m~mbros rnai~ i ~ados p~l"a qualquer 'rcv~luçrw tactica. q~le O 

prCCmll1 Cll tes dO ' l'!l"tldo. (Ap",aáos,) I futul'o Imponha aos dOllllnadol'cs do dIa, em 
. O E~ , ,I~ (r~': EVJJ)ES :-, ., c desejo a uniãu do I nome ,a~n(l~ do pUl'ilanismoconRcrvndor, SOl1 

meu p •• rui t .. o , IOPPOSJClortlsta, porque entendo que. nosso 
O EU . p, Enl'DJ ü :-.,\. noiado; todos ue\'cm' svstcma de O"over no ser~t. nbastardauo, (lHe 

(le~ f'j ;)]-n.. .. . ! n~:1o tnrcmo~~ ~~pjl'ito de pnl'ti .do, (lue n~(o te· 
O :..~~~ . !3E~< i;; \'i j ; ;·; s : ~- :\ ;i hVi'U em que ap- f I'emo.:; C!:ipiI'ito puiJli eu, cmquanto os gJ \'C,r

par~cer um p'ovcrno, .'1uc, eorn sineel'idade, I nO:3 nã.o se cornpcnetl':1l'cm de, q:le no s.rs~e
qumrn. trab f!lh:tr pela lI!l'ifío do partido eon-I ma l'epl'csentativo só o (~ : ; ('l U!-;~Vlsmo politlco 
~.ervfld ()r ~ .p:~l'n con :":io iida!" Ci:ita sitllae{w deca- póde arr(t ~:, tal' adhesúes e l51'CUl' cnthusiasmo 
cente. c j'1JOl' ihtJn d:'l. pel:~, no~sa divisão, cu! nos partidos dom,inantcs. O ccntra.rio é COi'-
estnl:el pl'ornpto a sacrilical' qua~squer rc-: ruptel1l., " , 
F;e:lt!rncntf)~ P C!'l :W;} 'JS , fluae~quer oflensas a.! :~ão I;OIl intolerante, :-;ci'~b)r(.'~, c precl~o 
~)cm da pn z e da uniã'J ue todos os legitimos que se me entendn.; penso que devemos ter 
Jllt~l'eS;,es d i"t fam ilia conservadora, porque i uma larga tolorancia no campo da adminis
!t.'!ID t!'flbnll ,arell1os pH,ra li contínU~0i1,1) da I t!'oção; mas no campo politico,. e mes.mo 
pohtJCn. acht:ll CUi] ~~(~ rvHdol';)" . ; na parte a.dministrativR, que se VlTlcuhl. Jm-
,I~' exactA.mcntc jlOl' ter observado Ul11,t (ij- ; mediatilHl cllt:e c.:om a politic,"" o~ govcl'nosqn c 

V!Ano gcrd ;' () Impc i'io c nesta.-pl'o\~incin ; {: : transig-em para. Rl'mar popllhi.!'id~dc nos Cam · 
r?l", e,~l;e!1 ( lf.: i· qu e a l'C's pon0Hbilidadc dessa. , pos c(J n ~' I'ados, sào, alé m de Infleis á sua. 
?IVI ~"IO cah:.: inteira. ao~ gabinetes de 29 de i l.!fInd eil'", p(:/'nJit.ta-se--J1"lf: {Iue o diga, cooo
.::letembl'C (: de e dt~ :\:al'ço, .que CH tt.mho-m e i pletamci : t ll i !l ~: pto :-:: . . . 
coll~cadotlf:'sdcc : ;t:-i oern opposi cfiO, - , I o SH, p , }t:GYlJlo :-·-.\'l'0i :-Hlu, 

Nr. horo , p0l'üm, cm que os Jl,ididos forem I O SI!. Il r':'EvlDE;; ;- .. , porque em política 
re~ta 11 rR dO ~': , n:t. ll Ol'n. em que a bandcí ra con-I as conccss()cs fei t.a!'> a nei v.:l"sarios nunca apro~ 
sCl'vadol'n to,' levantada com todo o ~eu bri- vcitão .. " " , 
lhantJsmo c pureza, o que só tem lugar I O SR, p, EGY'l.\J:o :-A pOJado, 
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o SR. BI~NEVIDE5 :- ... porque, em vez d,\ I no levantou (l bandeira do industrialismo, 
gratidã.o, produzem n irris1io. i e t em eõcandalisado a moralidade do Impcrio 

O SR. 1.. EHNESTO :-Apoiado. i com privilr-gios escandalosos, propinas e mer -
O SR. BllNl·;VIDl!S :-As conce"oes feit"s fi : cês 'lue não t~m qllalifi caçáo nem signifi

adversa rios no campo politico 'ó têm o elfei· ! cacão . 
to de enfrequeeel'.o partido dominahtc, de i t':is, senhores, a definição d.\ minha poai
matar o cnthusiasmo, de acabar com a dedi- : ção politica ; conservado,' 11m pouco sceptico 
cac~o. .. . . ; da ac~ualidade, ~u não_ vejo csperan~a .na. 
.' Nao V<l.l0 h OJe na polrtlCa conscl':adorn do I salvaç.ao da patna. 8enao .quando o pal·tldo 
eentro, .c nm'0 IH\" da.pr...ovmcm, senao fl'aque- lco nscl"vador, com pact'?, unIdo, tomar as re
zas, con<:cssôes, hesltnçáo, ·medo dos adver- ' dens do Estado e segl,ur urna ·vere& larga do 
sarios! . ! )J i'og l'csso dentro ela coustituieão, e leva.nta.r 

Hoje, que Ulll part.ido novo se acha cOllsti- i com toda altivez lIllla bandeira de jll'obidade 
luido., (!ue a.~~1\.ça 8IJ ri~rnen:e )~O~l:luíst::l' 1 immacul~da. . . . 
adhesões no e~plr~to'pllbhco efuzel f,sneme-! Eu podia, seni", qUlzesseabusal' <la paelen
cerem nossas institUIções i hOJe, no m~lO das cia da casa. justificaI' por meio de factos al
dlfli~uldades que nos cerca0, nos preCisamos gUIDas das these" que .muneiei; mas as 
realizaI' uma poht!ca conservadora htrga, ge- nossas se8sões forão pro rogadas, ternos as 

.licrosa e pl'0ftressIRtll. . . . reis annuacs a votar, c não [lUcro negar ao 
O SR. LEITt.O :-QIH1SI lIberal, (Rzsadas. )! "overno os meios de vida c 11em quero co
O SIL BENEvllmH :-:-:ao_ apoiado.; CII digo I ~perar pOl' qualq lIer forma'para demora dessas 

P!ogl'es.<Jsta, p~"q ';lc_ " ós n "O rlev~mos trans:-Ileis. Se as sr-ssões 11[0 cs ti vcssemprOl'oga
'ilr com a C~~n r, tltllJ(;a(J . . O P?lI!adl? das hbcr- das , eu podia alonga"-me sem inconvenien
'lades pub,bcas é a COllst.lttlJçao GO Impcno; ' ei&., bem imprudencia, porque estava no meu 
mas, d cn~rJ d" CO:1StItUlÇáo o partido conscr- direito; mas estamos 110 pror9gação con c"~ 
vado:' hOJ e náo p' de manter o poder sem lar- I did" ·pela adminis~l'açáu unicamente pa", 
gas co.ncess!)c'. ao .elemento lIberai; dClltl'O trat:lI·-se do orçamento provi ncial e lei de 
das :"\"8 C0!lstltuclOnaes , lar(l'~s COllccss~es força; n(,o scndo epposicioniEl\llt systcmatico, 
arlm~~lstrntIvas dev em :<el' tCltas; ~on~em julgo ter dito (luanto é Dece,s",i? ~ar.a expli
realI~ar .to.dos os progoressosmo.:aes ," mate- cal· l!llulra pOSIção nesta casa, lllfehzmentc 
naes po,·slvels pa!:1- deS llltcrc8sar, em uma qllllSI Isolado desde o anno passado. 
palavl'a, a revoluç".() que e,tá Immmcllte. I . , ' . Jmnd ,.. • 'a_ 

Não se llóde deslllteressal' a revolução que I ~á? ';.ou. descrtol da. (ella ?~~ .e rl\ r está im minelltc sem fazer-se jargas iOnces- i do. a, n:,~ I edcebo passaporte I ue po" ent I n 
x I t l ·b· I I t d . me qumrao aI·. Bves ao e erncn o 1 ma ; sem, RO)rC U o~ I V ... Nr' . '., ai d' 

levautar-se o esp irito publico que es!.,' morto, i OZES .-. JOguem e cap~ ~ ISSO. . 
C sem , moralisl\r-se. as · administrações e os I O SR . BENEVIDES :-Crmào os nobres d.~ 
governos . . putados, quena horaem qlleeu vlr.opartldo 
. O progresso moral e material dentro ria conservador hal'moDls:tdo , entrareI com o 
cOll s titnição; pUI'ez,", até a virtude a mllis I meu fraco. eontlDgente; na. hom em que. ~e 
immacu).ad:\; prohilfade inteira nos gover- tratar sénamente da reconcllIaçáo da faml.ha 
nos: probidnde inteil·!l. Il O~ partidos; gU!ll'I'U conservadora, cntrn.rel com meu fraco OpOIO; 
a todo prcuominio do interesse individual ; I !Das , Cm~lUft.nto vlr,a. provlncl:-t conSignada a 
guerra" totla rspect:!ação indust.rial ; guclTa I lllfiucnc):ls detcrmlOadas,mms ou menos fe
atada improbidade quc reveste-se do manto I IIzes, rlHtJS ou mel!0s preponderantes , eu 
politico para compl'ornettel' o gove rllo e os protcsb"·')1 com a 11lInha fraca polavra contra 
partidos; eis a aspiração do pal,tido cOllser- um estado de,cousa~ que rC)lu!o ~rl'OlleO, por· 
v.dor puritano . :"in 1101':1 em que os partidos 'lue nenhum de nós tcm o dIreIto de per pc
não comprehcnuorcru 'l"c fi pl'lmeira necessi- tu:,!' dlvlsúes, de perpetuar desacordo no 
!lode da aetualidadc é moralidade a mais seio do partIdo. 
inaba:avel c pum, lavraremos cada um de O Sft. AnR"NCH~S :-0 g?ve~no te;" pro
ilÓS um tllnt.o, lan Qt\ remos cada um de nós curado acabar com ell'as dlvlsoes, Eu r~s
uma pedra no edii\cio republicano que se! pondereI ."0 Dobre deputado quando 86 d18-
ergue. ... cutlr o orçamento. 

Eu, pais,como consBrvadorconvicto, acre~ O SR. BENEVlDEs:-Terei lnuito prazer se 
ditando que e~tt} p.~~ ~:-; pôde sa lvar--se com as o nob re deputrldo puder m ~ couvencer diR90 . 
r.OSf.;f:.~; inst ituições, In hora em que houver O g o;;e rno tt':ffi feito p0r d i Vl!'!'f"liS vezes ten· 
pa rti rJ o~ reg-1I1:\I'(J~ , J)'~oral idllde c s)'stema tlit.IV ::l 'S r ~r. \ I Dci1iild oruB · ; OJ3fõ níw foi feliz, 
verdadeiramente livre, não posso acompa- ! não emprcg:oll oa meius- indispensI)veip, o 
nhar o~ governos que têm-se succedido desde 1 tefD f€:d.O lt)ovim ~ lltl; ó t'fltrategieo8 e gym· 
29 de Setembro, porque tenho vis toq ue todos ' na>t)COf; 'lU" parec",,' . ;gni fie"r q 116 coo tra
elles têm matad~ o cspirito politico , o e~piri- ~ marcha f<i1 sent.iuf) üp:}I: ~j tt) C&K primitiv8s 
to de partido, .9l1salldo ~m htrga esc:tla ·de I tenden ci~. . .' 
todas ns faculdades ee nt l'aJisadol'Us admini~ · Como ~ll acho que ". ta t'.onlramarch .. 
!,rativa8 que o Es tado tem entre nó". ainda é Ullla floliti ca I"'sso. :, oilo quero eon· 

Em nome do progresso material ° gOVCl'- trj~uir com miDh~ respo\lsabilidade para 
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contiuuaçfio delta poliU"., que repula mes- ' eomLudo, e.teR bene6cios oio t~m sido t.es 
quinh. e pequenina. . I que possàq ser COllsi<.leradoB como 11m bone· 

Eis porque 80U opposicionista ao governo I fico ~'y8temá ~em ,ieiol!, porquanto, e!ltll 

geral e provinciol; eis porque tenho tido i forç~ o~o tem Il preci •• diseiplina, desde 
um~ vida qua.i i.olad. nesta ca.a. . 1 que nilo ~ commandada por ameiaoB experi· 

Tenho, poré:n, ""perança. de que CID bre ve I mentado., /) que cOllheçlio maia QU m!,nos o 
n08 couciJia,offiOF, embora esta conciliaçAo I se r 'I.i.ço militar. '. ' ' .. ' 
tenha de oper.,·,c ' na adversidade 'lua e8tá Na minha localjdade, no serviço d. guar
proximo, quando houvermo. coIbido !içOeo niç'Hl d~ cadê., esta força tem pr.est.do bons 
.'iui provcitosltlol dOH nossos erro!l e deSVio,,", ~erviçoB; IDUS, no gerel. 80U informado de 

;I Muito bem, muitv be~!.1 J li qu~ eJls tIlai. 8e presta" serviços 'partícu-
" ."sr. «'erl'elra ,\h .. s :-81'. pre.iden · . lore., 8oll'rondo, entrotanto, R .flro.vineio o 

te, n. quolidade de m.muro da cornmis8ilo l onU6 d .. 8u.tentoç§0 de uma força inutil,e 
de cOD.tituição. justi/;_, tonl,o neceo.idade I que Dão O" presta 80ij lins para os qn.c8 
Ele u'ar da pal.vr~ p.ro expõr a ea"" 0"1 f<lra estAbelecida. . 
lT!0tlvoS qlJe n08 ie~'arftO, R. tJ~llfl e &O~. ~eu!ôl i Eroitlindo este .i-ui~oJ desde, logo rec;)flhe
coll p g ll " da comm'&"l'l de força pobelal, a I ci que hayia impugnação d. porte dos meu. 
~l&borar, peJo modo porqu.6. p l.! ucha, o pro·· l collcglllt; e. cllnvcncido (tI! que Il:t razões 
J.cto que fixa a forço pobclol para u futuro I que. então .presenta.oiio deviilo. ser por mim 
ftnntl.finaD.celrú. . ' . actnhEl, Rpezélr desse InCODVenJentp, coneof-
. Delxa~el de pArte o ~"st,o campo da pol1- i dei que nAo d,wia oppOr-me ao stal!! quo d. 

tlca, e eo I:?e oCCUpllrCI dest.a materlh, ! força estabeleci-ta pelR lei aotel'io,; autori-
Como o dl,lIstre ~Jepul8do qu~ me prere · : 8ando .. s~ 80 governo, em Cil80~ pxtrltordioa

deu, eu deseJO, d o tundo da sIm .• , que a eon- -ioo, • elevar a força a mais 200 praça., se 
fiança. 0 .. 8 IDS.tltl~JÇÕ3R do p8~'z tornem ·se 'flca,.o a. orriem pu bJic8 I()fu~e perl n rb8da ; ti 
cad" vez mli18 V . VIi8 no COT.açfiO dR. Daçã/) " dAndo 08 meus iJlu8treH collegafil (!omo TIli'.Ao 
dando bo~ exernplo os p.rt,do. de lD'lrcha- i o jn.to receio de insurreicãode esc .. vos, e 
f.em na,s Vli!il reg.1I1.8~eFl ,do p.~·RtemD. repre-! mesmoltet!eio dB alteração na ordem publica, 
.entatlvo, B~ITI .dlv,.nl lnteet.na e com fé e, pur outros motivos 'jue não quero expôr. ' 
ardor aos pnnclpI08.' ! . ... 

Eu, ('O mo s. C%C. , tenho e!lperaoças de que i ÁSllm , haTendo reCelOA d? .ln.R!lurreJçi~ 
o partido com~ervndor. actufllrn",nte dividido, ; d" P.fII~U.'08 I'm ,,]g~)J~15 tnUnlclfllo", como 
se ul1i.rá, ainda q'le ria. adVOftlidft.d<:>, como i Cunpm&" Mogy-mlrlf!l ~ 81.go,ne outro: 
dis,eo nobre deputado, p.r" quo flos"amoo! para. o .norte da p~oYllle •• , 1:mlérol'be. R 
Ilele cabalmente executar o ' ysterna politico : prOYlDcl\> . do /.lIDas·Gera •• ; Julgamo. rozoo· 
qU'e ahr~çó.moF:, 6 parJl que esse !":ysterna I veJ .S.llt?r18ar o gov~rDO. em CIl~Oft. oxtra
nAI') RE'ja despr68tigia"d ;) ao ponto de querer j nrdmarros, n ~18,~r a força ao 'mR11mo de 
talvez no futuro lançar·ec o p.;z, pelo <I" •• ; 200 praça., n80 porque. entendes.emoo que 
espero e descror.ç .. , em um" OOVI1 fúrma de : .e.ta força fo •• e sumclent. para tl.beIJor 
governo, que, ph.lIt!l~a por um"- revolução, r :.lrnl\ lD~surreJ(;ão. ou q~,.·lquer outrB pfllr
Heja phydÍca Oll sejn. m.Jral. por certo !lão ! turl~ft5~U!) .da ordem p~ blJca.; m8~ como um 
encontrará o pliiz d lH'idllme(Jte prpparJldo: nu~. IlIIH a tropa de Jmb". q~6 é JU.tlkfOrneote 
pela instrucção e educação nacional IHl!'l\ ! a. torç.8. o.ft\ ~~l1e ~p.. 'deve mOIH confiar ' .peJu 
poder abra'Jal-., A !,.ara f.zer • prosperidade "~a dlsel"pllR~ mlhta~ em .COS08 de tantagr •• 
publica no .eio·da paz e ordem 'Qei,1. I'lda,!,. b,. seJ,·me heltu d.z.r ~esta tribuna. 

FeitBB estas Jigeir'llA considerações, ~r. que I! de IDconteRtR~cJ nec8ssIdnde t) ,,~g
presidente, passarei. dar .s razões porQue Imen!.o <la força tle Itnba pa.ra esta proym-. 
Rcommi.,iio de constituição e jl1stiç~ for- ! Cla, uere.sldndc qu. t~rn. "do reconheCIda . 
mulou o proj_cto tal qual .tI ach.. i pelos governos provluo, ••• e por vezes 

Formolanrloo proj.cto que 01'. se dl."ute, I r~el~mada do. poder gemI; porque, como 
sr. presidente t eu e os meus cotlegas, -lIH! iJa ,rirs2!e •. ~~tl\ c, a (orça Q.1l13, pd~fl 8Ull dn1(~I
nio hostjJiBamo~" udministraçuo, não podia-I pJIO'l m!lltbr. mer~cl~ malS c~nfi8nçA. qU8n· 
,rIo. por mod",algurn cOIlOC'1'1008 em oPPo- : do tetlhao.s autOridades de "ebellar qus •• · 
aição a s. exc.; · ooaF, S6 isto ~ yerdade, tam. : f}uer 3conteclIflsDtos extraordH~8rJOi" anor
uem cumpre coufes.ar que preci •• vsmos i ruae. Que porventuu appareçao. , . ' 
aU.oder p .. a o estodo critico d •• floRnças' O 8R. BeNEVIDES :-Para e'8~. casos ex-
da provincia. traordinll'io8 tem a gunrda naeional. 

QUAndo.e tratotl de dau,,, ... o I'rojecto O SR. F. A1.VIIS;- Pois bem; m .. i •• o 
de forço polici.I, .. , manifestei 8 oplOiiio de não implico que o governo tenba maio •• te 
que .ctualment.e deviamoa diminuir o força auxili .. de augmeIlto da fol'()o policial extra-
local, opinião esto Que ia de encontro li do : ordiuariamente. -
governo, nHO por eBpiril.o d. oppoaiçilo, ma. ! S. · .xc. no seu relatorio emitti" a ·opi
porque reconhecia que o serviço de policia 'oiáo de que' ee d~via desenvolver e fecundar 
local,. embora produza bene.lIcioa e maiol ás a autonomia local; i.to . é, qtle le devia 
aotofldade. pollc;a •• , e á justiça no deaem-,"ugrnentar O numero da força local, visto 
penbo 8 cumpl'lmento do. 8ell8 devere.; que 500 praças diatr.ibuidos por 147 di.tr,iç, 
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tos. é inRutl1cienle para as n~cesBidades do a força publicll até mllis200 prAças. e bem · 
6erviço pnbli co. ."im dcc l"ul' em pOUC'lS palavrus os mo., . 

A commiRsüo, poré m. er:.tl: nd~u que não tivOfi por q1le tenho até JlOje Rcom panhlldo 
pl)rli ~ p.l,~v 'lr o uum erú d t·!o;ta força , s"p l)za l 'Ião ~Ó O g,Jv eroo g'~ ra l, como o · pro vjnchJ~ . , 
de n~ co~) h o(!fl r a SU B ins nffi :!ien cia CIO , ' is t, t ~n.iS\ t C.'I. t.n se Achfl o distincto p,~uii~tl:l dr • . · 
I ~ O a.ctll~d c :-: tMlo finnnceiro <]:.1 .provincil\. I Joflo '1'h ~odo ro Xavi er. , '. ' . 
1\ S!<ll tn! não pod ia lamhem a com.rp1 9~à (~ acolll- ~ 1\ r az:i o qU l' tivemos P'lTR. 9uto ris Bf o flo· : 
pómhal' a f: . exC. qua.nd , • . d ll~eJnva quo ( OH~ vern o fI ;ll1gmenta r n forçl pt;HCbd até mRi~ 
~em 8u~mcnt Bd0H :'3 v:ncllnent~)!J desta f~lr- 20,0 ~rn<:a)o1, e m occa.~iôes cxtt'aordlD3riap, já. 
Çfl; a~$< l m'CO IDO )1:\(1 puj~ :innUlr ao pi!dldo f,H dltn pelo ' meu nobre collega da commis
dus offlci JlcS e procas dI) corro permM.íHmtt· ~fio. -d~ elcvnção de vennimenb):;, o que foi tum· Sr. pl'(~s ideot e t n no erl\ " possiv~l ql16 nAS 

uem Jemhrftd o por s. exc.; p~los meHrnos I cí rcnrn !Jbtocras poliUcas e administrativas , 
m{)tivO~t isto é, deficienc :a dt~ rncio8. em yUn :-;8 Ilch:i ;) provincia, qlla n~tS eircum ,~ ' 

Est.e~ forfiO (;9 fundllU1cntos qU'éI levárão ~ltanci a~ tonas e~'p('..e h;eg em que mo a ch'o 
11 COrn!llifi::<ft ~ ) tl. fn rrnul1\l' o pt'O]i!cto, que ~H\r~), CO;?! o seu digno adminifltrador, e :lt-, 
OCCIJI)(l !,1 n n~~ s '~ u.t,te nção tal qU,aI e~tá. I te nta~ n3 1't~ 1'lçõ~~8 de longo,s anno.s que t.en\ln 

O pr r' Jccto tl:~O ruaolf~~ta descontillnç(1 ao I com s, cxc . , nuo era p(}SRIVCJ~ rltgn, ql1~ eu 
govertw , poi~ nl:lt o rl ~n , em C~~~OR extrnordi- ' dBixaB::o de prc!':tar i't ~ua 8dmini~tracHO in,
nHrioB, elevnr a força. polieinl, quer local, teirn 1,ldhc~ãtJj uma plena ctcmo!Jstr~·r.i\o do 
qup,r p '3rmnnen tf!. , . cOI).tl,ao (~a.... " " -

Silo es tos os expl1cações que Julgo dever i:>epwe parm lttl<b dizer que C\1 conSidero 
dai á casa ' P'HIl taeu esc ll:.l'eci rn cnto. e em camo uma t acticll POJitiCR a ltamente incon
r espusb aI) Hlustrado or~dor que me prcw veoj e ol ,~ , e q \lO infelizm en to es tá enraizada 
cedeu na tribuna. em nO~).;OR costumes, 11 ou, ~em quo teuha. 

O St". ~,"anio !E;.ty ~9i ~,: ·-0 nobre dopu- con hecimento algum de Rctol'l pol1ticos ou 
tudo. mu n coliega de, dist l'ic to, qlJPJ rompeu admi nis lI'ntivos. prr.viamente, á lH·iuri. um . 
() deba.ta sobre o 1.H0J3 (~tu de fiJrç!\. publ ic B, p .~\rtirl o inteiro !'c dechrflr em guerra ' llber ... 
nega·lh~ s.e ll voto por {[Jf'lt.iv()s de varias ta, em franca oppf's içâo a um gabinete que 
orden~, ent.re out l'O ~ , pClr não lu de r depo~i- sUI'ge, r. u:nn adm inistr!,çTlo qlH' n~8co l ' 
tal' confianç:t no nc tual governo da proviD- Si. pr c:=; id r.nt r!. eu f~[Jtelldl) que, p 0r mais 
cia, como delegado do,governo gcr;ll. Na qua· extrcrnp.do~ quo seláo U~ p~l'tido9, p or mai~ 
lida,!e de oppo,icionist ;l, o nobre deputado definido que sej_ i,m gabineto ou uma od
ent~nd.e que não su _d,ev,~ cuncc'de:' medidas ministrltçijo qunlqup,r, o partido que gover-

, que dêm lu gfl r n I\rlJltrJo~. por melhor que nn-. quer nos corpoH pfll'lamentares~ qu er 'no,s 
seja a intenção dI! ndcni ui st raç,~(}. corpo~ provincjne ~. não pód,e t não deve, pe p 

, O nobr e deputado r p. puta. ainda que o pro- run te 0:-; princip:o ,4 rigoro~o3 do flysterna 
jacto, na parte que autorisn. o governo a que nOH regtJ, dec"lrar.s,e e,lO guerra a,bertl\ 
ullgmcnt~r R forcA., é inutil e fJco!lornicA.- se m o competente e prel uDloa-r con hecllnen
mente inconvcDie·nte; inutiJ : por.que, em oC- to d03 nct:J!1 d:\ adminis traçã o. 
C1U:;iõC8 auornaJas e extraordinari1.r,n salva· l~ ' p 0~' c~sa rn zíio q!;e eu digo') qun c(\ oei .. 
ção tia pp.triA é a suprema lei; iOlltil, por- rl ero como uma ~,acticfL i~rlOl itJc~ e altam~~n· 
que, em lJccl\ ~ íõ e~ f}xtl'aot'djnaria~, a (l~ nsti- te. rep rovau a ~. JncD n~enlente e l" t:l, que 1D
tuiçào pnlitic;1 do I mp:,} rio c :mfere It f> uspen- fe :lzBlante ü:...: ta cnrn lzllda em nossos cm;-
A[H~- da s ~~ :trantias : (, em ul~im aana Jyêe, por- tum ef:, ' ,; ',I ~ 
qU} o governo tflm t} alvlt~ ' e e fIlCuld llf\e , ~n~, ,se ! :-1 t,1J o vercla,do. conSI<_lerauo em 
pe:1I1 lei organica d" E3l ~ldo. de munir-se pnn clplO r. em a.b.õto luto, 8.ttenta~~ !\~ regrn:.t 
do;\ meios convenient.es llnr:t :l salvacão do cl\rdc", ~!.~ do !õjy··, tem~ representativa, me p :-,:
Estado n da provincin; , ~co nomicamen~te iu· r ece que d (,' verá, c() ~ . m!lÍoria da r &-.7.,n.o , pre
conveni ente, porqu e, attento o estado fiuan- val u~:"~' om m e u e:-; plrlf:O, qUi-'.i!do !-le trnta na ' 
ceiro d<\ provinciu" o nobre deputado não f\~lm~01~tr3, :;à.') do l-!._ct~l~IIl're~i'j(l~te. da ,pro
podin dec retar lUf)t\idlU3 que augwcntem a Vlnc!u, o ~ r, (ir. JOI:\.O lheodoro Xnvlrr. , 
deRpeza publiCA. S. exc. foi nowep.do presidente da .pfO' 
. Cl'eio que é e~tll:1 ~tlmm~l. do !õlCU discurso, vitl ~íll fltn di il~ do rnez, d~~ Dez<:rnb!'O de 1872; 

r"elA,tivamc nto ao prlljoetn da lei de furça. e!jta portanto na )),d ~llnlstr?çao l~a trcs me ~ 
O n ob re depatnrlu c,lndlliu ~pu di~clll'so I ZC3!õ1" U1a i~ ('11 m~} ::o~ , S. cxc, e.m .JnCOTlt()~t,!

com con8i jl erac{je~ puramente politi cas, vf'l"rnento con h uCldo na prov:nc lJ com,o um' 
daudo o ~ ml.tiv\l :q pnlQs qu:-u~~, ci esde ,ft nS- 1 d~Rti~ct o cf)n~Hl'.v fl.d c r que f,JZ honro ~ pro .. 
f!en~:al') dos mini st ~,~r i()~.de 2V de S,:3 tp.moro e i vnt CJ:t f; IH) p :.i r~l dn, . 
7 de M»rçf! , n li'.I iem pO,)ldo " co mponhof com I O SR. ~~'l'!'VIOES: -:'~P "ti o . . ' 

- Heu \' ol l) de confin ooaa cs.tc~dú usgRblJlete9' 1 O $ 11. I. E(iYDIO :- l !ve o pra'lor de lIer 
Nàa ' vou re ~ po ndcr ept~ brilh'Hltc di s - ! discípu lo de ~. exc. Gn acadomin, e de~d:t} 

curso d,.., nobre d~putlld o , c sim Rpena8 ex I en tüo t i VA a honra na .'.:'tl'eteE co'm 8. exc. 
põr Il rllzilO que tive para auto'isar ° govei"- algum." rel.çõ-. ·que uuo f,,,ao "Iterada •. 
no fi, e:n ca.os extraordiDario~, augmentar i O SIt . BENgVlDES :-Eu teDh~ o praztr da 
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.er eu amigo particalar, e 80ll seu opposi- disse a principio. formava uma .só enba~ 
cionistll. um s6 pensamento, uma só familla, 

O SIt. P. EOYDIO :-Eu conheci o sr. dr. Concordarei eu, porém, com o nobN d, 
João Tbeodoro U\ilit.~done,8tCK bancoo CO!TIO i put~do em qtlC o gov~rno gerAI tenh,. Ctl! 

um dos membro!õ\ f!lfl18 (11f~tlJ~eto8 00 partldol cO~J'ldo pr.ra essu (!IV1~í\O (lxtrern:~d,a 9' 
(;onfiervador (tlpotados), naqueHr:~ t.(~mpo)p, '; bl)J~ Ih1 nota, no pHrtldo conAiJrvarl!.il' ? NU 
quo infelizmente já. tao. em ,que u partido I Ke~!llOrcs: " 
fúrm&va uma: Pó cabeça. urn so pec'iíu.nento, I ::->f: 011 fOSSA eHtud:uo as cal1~ns de.fjt.a an' 

'uma SÓ família; Daquelles ternpÜ8 {~rn <1'10 o são, (~ nAergl\!'Ía M. prillleirH n'l pr(Jpria o 
partido conservador estava coropt'_cto1 uoi-. gRDi~açào dn pltrtido, quando ascendeu f 

do, porque tinha de lutar COm "\lU "dversa-I poder no dia 16 do .Iulho ,1" 1868; diviRllr 
rio nalllrol, com o elemento liberol, que I 11 C.USII p,ritlc_iI'QI desta lamentav"1 divi.í 
tRmoeru se achaVa represolltado nçsta caH'. In .. organl""çao da rl'lmmra enmara de.l'0 

Desd'e os meus primeIros annos de acade I que o partido Ilssuruiuo podor. 
mia, nté hoje, e.tou acostllmado a J'e"peit~r I O pBrtido conservador, (,11"10 de pujança 
118 p~8S0ft. do ~.r. dr. Joã~) Thf'odoro um l,a-! vitaliclrode. n.posE\ou~!':13 dos prejuizop que ~ 
facter ole.vado e JUBto, lima .dt1:l int.d!igen- i iocutiãü no anim'J de todo~ O~ partidos, e 
cifl. e ,uU).ft brilhante illust.fação... I tendeu que devia. p~~r cxclo~ívA,mente fj 

O SR. BENEVIDES :-Não nego. j prf.'oi1Huladn no par}arr:ento : f·orrDol1~s:e, po 
. O SH.. P. EOYDlO :.:....Ern, pOl'ta.nt.o, d.':! tl.ldQ O 'I' ta!~:t,'J, nrn~ c~m,i\~a unaujmo, ~t. pril~)l?:ira d 

rigor que, sendo nomeado prOSlí.lPDtu (bt pro- I pOiS d\! 18fJJ, e foI Il Cl\l1HH~ unat)lTne qr 
vineia tão distinr.lo caYalh~iro, tão dietincto i matou. ou ant.es 1 qUB lIa de matar Q paftic 
membro do p"rtido conRervador... I conservo,jo,·. 

O SR, BENEVIDES :-Esto f"i o .'u errc- 'I' O SII. BENEVlDgg ;--1"00 foi & cousequel 
8cnital' ~ commi,.I10. ,ci» ,h. nh,I,enç/jo d ... partido liIJor .. !. 

O ~m. P. EGYDIO :-- ... Eu alioh'uttl:'!8~ a: O su. P. Ecn:"1JIO :.~- O pt.rtido c()n~CrVi 
mais profunda coniiança em s.exc., {lOftplO! dül' nl1a foi o unieo cl1;pado -dl~:S~<I}, f~cto; 
devia invoca!' os r.etO$ paHsftdoR, a HI em i primr..li'f) cnlp,ld":t foi o p"-l'tido lihen-I1,.lp~ 
vista deJIes f~ flUO pudia f(jrUJal' 1).ll.1 jui?o \ poz ern !'Xt·C1HJHO fi t~wtie~ de fP.H~ infeh: 
que me 8ervii!ls~ de governo 111\ P0:<Ç,',Q qllú; Ult111t~ bn<t'0 mà'l OH p:il'tido~. pltr:l des:_d( 
devitt fl.r:sumil· em J'cla~~i.ú á SUt\ .lijlJ.lil~is· i jnrBm O! .. 1'.t"tverH'i.i"Íos da .. :; pOf:j{~ÕC~ cliichH~)j 
trtlçüo. 'a;; 1\_i,~t1:nlr'-"m. qual a. t1i~ ~··o 8bRt(~re:ll di} tt 

O SH. llB!\};VlDE8 :--l\nquu u n~)ij r e depu-: [tlLI~ I:P-1TL} 110 flu11'ru;;j(, popular ~~iU1 de ná 
tado proJ:lotll adhe~uo ni) goverOl) (oid'I.)..: t0l"I:'.JII repn:.~entuntl~N fleU .... 

O SR. P. EGYDIO :-Eu ctitau me j u,""1 111· .' O su. Lm'l'Ão ; - E fot eH:i!Ja'l" 
cando. como o lIobre deplltado fez. e dilio I O SI1. p, EGWlO :-E' urna tncliclt impoli 
mais que, nas cirCuIDstnncías do 1I(lbl't~ ctc-! ti(~ll, fi, direi me~mo, anti-patriotica, p,)rqu 
pntado, me collocaria cxuctaroenh! 1I~ sua I o;~ partidos ~flÓ ol"g-ílni~ndoi1 pata 80 RUCCt 

. po~iç~o. i derem alternativ!1menle n\.1 pu·.Jer; e.e]J( 
. Não e TIl. pO(isivel. pOi8. como dJ"li.q., f}lW, I ntio l.odt'm ~\~ ,'ul.'{~ednr 3ltt~rnativnmente II 

com todos estes elementf)f,i, ou d{)ix'l.~:';H de j pOdei" com grande \'autag;~m puhlíca, ~el 
Inanife8t'lr um juizo fllvornvel Ú ~dEDjn!8-: que Stl axp~!rlnvwtern no, Illtn. sem que fi 
trAção do sr. dr. Jono 'rheodoro Xa,,·jer. ~ ri~hnbdit{1H1 lltt 0PlJOsií;f:v. 

Fe!izmontB. s. exc. não tom de!"!lIlcntidu: E' por l~~~O qa~~ UlIl part.ido de\'(3 ~er baf 
Ilté ~oje o juizo qlle fo.rmcl de to.ua adfl\iJl.i~.- i t:w ti.~ pnt"I"It)t.ü~n, deVB . lJ.b~tBl·~!-iB df;s~as Jt; 
traça0: peln contrnTlII;' tom corrti~!p()ndla(), tas flHltCtr1H\ €'i ~H~qul)nlne3 de {:xclu!"ilva pr 
p6rfeitamente a cspectativa public., !lO jlli·I IitiCIl, para <ldix,r quc seus n<lver,»rios na 
zo de sens amigos e do p!\rtido (;OIlBu:va-] turnes goV(~rn6m, para qunndo chegar a su 
dor.,. l VeZ gove.· .. ,,,; " <leve-~" co!loc.r na posiçll 

O SR. H.CINTRA :-Apoiado. I natur~1 do ~dv,:.,ario. qlle_é o direito de.of 
"O SR: P. EGYDIO ;- ••• e ef'pera ~tlje con-

l
i pOfolçno, rT~as Jnw na po~~çuo qu~ fispumlU 

tlDu8ra na senda que encetou. e atinai ha I partIdo llb""d em 1868, absterJdo,e6 d 
delegar á provincia fortes elem'Joto. do I eXBr0icio (\0) su:rragia popular. 
progresso moral e matedal, de'ixando sall; A principol C'O"l!, purtanto, da divisA 
nome escrlpto D) livro da provinda {!omo i do pnrtitio mni&!H'Vador J;R.O é engendrad 
um dOfl maiR chcion dl3 gloria e de immor.: pelo g(,v,)roo, v,-tá. na prüpria orgfltlisnçll 
talid.do. (Apoiados) ; ,I:< primeira camafll qU<l tivetIlo,." 11 .. Ineti 

() SR. BENEVIDES :--Se nãu faô,e C'JDtrll-: co u3'ldll pelo partido udversllrio em 1868 
ri~do pelo governo centrl-d. ! dúil.tludlJ de C!HJ!pUrtcer á8 urnas para exer 

O SIto P. EOYDIO:- QUtoLt.J ao gl)~erno! él·H' {) Euft'(<lgiü deitiHal. 
gera], direi d~ pa,S5!lgeUl que lasti!.rJo. CO!!}! 80 cu (JUiZbSí"\}. t~;'. prBsidento. defender, 
o meu nolire eollegrt, que o partido eOIl!o'f:r.: giiVf::t'IlCl 'g:~ral da 8.(!CUBflÇão levH.ntudl\ peI 
fador esteja tfio extramament6 di\"idido nH I' uohre depntad\), me ba~hri" relembrflr \ 
provincia, e faço votos poli 'un união. CltBa o que oecorreu nind~ o anno pRa"ad 
para que elta possa Il~J dil\ resiaurar os li na~ \'6"I",ras da di""lllçiío d. (~amara tem 
bellos tempos de Qutr·ora, em que, como poraria. 



• 

'(41-
• 

• . ' . . 

V. exc.' e 11 caea recordilo-se de que. an- O SR. ,BENEVIDES dI! um 'aparte. , 
tes de ser1avrado o decreto da di8~OJ1JçiiO, O SR. P. EGYDIO :-Eu nio p08S0 compre-
l1!l1 oos membros do gabi!Jot~ interpellou R hender, H. presidente, qlle a idéa da el[
um deputado pauliRtIl. e invocou o .eu teso tincção do elemento servil, filBse um com
t."rounho em como 8]]" tin ba sido um dos promiseo tomado l'elolRPx.Vdll conaerndor 
lI!ui. fortes propugnadore. da harmonia 0' em r"podio de SUI\8 creoQ&8 politicaa. 
da recot1ciJ.inclío <lo pnrtido: o eSRC deput,. I O SI!. BENEVIDES :-0 partido conserva
do pauli.ta ,jeclarou gue CQm effeito eSS8 dor nllnca é revolucionario; a lei lia ele
membro do gabine,te tinha trabalhado fol'- menta servil é UID8 lei revolucionaria. 
temente para que bouv')$se uma reconcilia- O 8R. P. EGYDlO :-Seja-me permittido ei-
ção. ' . tal' nome,; porque, se ás vezes um nom .. 

Que culpa, pois, tom o guverno de haver não ,epre.Bonta ulna idén, em regra geral 
"i,jo infeliz nesse genero.o fi nobre tenta- aR iMo" .e ellc~rnfi() nos homens. 
men de conciliar o partido consorvR't1ür -r Uro do!'! conaervndores maiH puritanos do 

O SI!, BENEVIDES dá um apartil. nO"80 partido era illeontestavelment~ o sr.' 
O SIt: P. EGYDIO :-0 aparto do nobre. de- consolheiro Paullllo José Soares de Sotlza, 

I'l1trdo obrigo-me a cnnnei", minha opi- e ~,t", á ultima hOfa, llO ultimo momento, 
nHh1 a fuSlpeito. \ creio qU~j 8rripíotl eu.rreirn, e curvou .. ~e 

Eu entendo, e de !nllito tempo, <lomo o no· no e."iriti1 publico, á necessid.de ínab:.18-
brf}! deputRco Babe. que. ~e ha'culpa na COQ- vol da eX~:II-cçâ{) do ehtmento servil! 
tinuaçã" da Juta 'quo infelizmente lavm~o O prop;jo sr. viseond. d., Jtaboraby, 
flfÚO do partidn, elln. fle.ve 8ctllaJmentc 8cr o iilefe m~d:i gElIluino 6 puritano do par
l.nç.da. não 00 governo gorai, OrlO no gabi- tido consúrvad<ll' naqnelles tempo_, foi o 
nete de 7 de Março. illns 80S 8,,;)8 amignR rner.mo que cntendin Df) senado quo de,ja 
que (lbstinflli(JOleIltf!l ~f'j8. me permittido di- se ej.l,t!l.beld~p.r um principio l~,O!lS6grftnd<) il 
zel~o, continuA0 em Ui))!'\ Juta e~tcril e ('x" e"X.tincç"o do elemento servil; e s .. exc. só 
temporr.uea, Juta "PiO já nâo t.om rnzf.o de fez que~tno de fórmll nessa occasiâo. 
~er depoh que pasGoll a lei <le ~ de Setem- O nobre l'i"put!Hlo lembra-se 'lua aquelle 
bro. 9ue cOl,"Bgroll b. abollçõo ao elemento chcf<l iez um" trallsacção, trao~lIcção muHo 
servil. . . hO~l\lS', pOI'que nílQ fez mui. do 'lue reco-
. O on. U. CINTilA :-Apolado: ,nlteeer "'1,-,i]lo que estava roconbeei!!o pejo 

O SI": P. EGY.DI'j :-Sell.oPPoslç"ode J8'71, tempo d" ".nnoagrar pm fact.o .. 
• e !lnv". deslIgado 1\0 f~ablDete de 7 de Mar· I O SII. Bl.mEVlDES :-0 p_rl.i,,!) con~erV8-
Çi), pel\} motiv.\) 1!i;1 qner.'1~ nste, totis Vb·t:!JUlf, doI' nnncn ~u:--.tentO!l o prineipio c1!~ el3cr8:~ 
adVt)g'at· a eX!'lDcçãa do l~h:)m~ntoBerVll, dos· vidú~). 
d(i (~!fli)n:H~ut;) .em ,que e~9a lei foi votlld!l' i O SR. V. I~GYo:o:-Sef)) dn~~tla; e em :::.1·· 
devltl. .tp.r ternBnaczo ft Juta, porque ))((VUl (gum t~mp!) q,tle nãv {~r~ oc~as!a.J (,}ppOl'tut~8. 
Ce~8a(lo u Eln~ CatUi:\. f" de trfit.tlr c)e8ua aboliçilo. 

O SIl. U ~ CINl'RA :-~ ... fHn)a(lo.. : S:~. p,-.ds, t\r:nhoJ'~~, o partido conp-(HvBdor 
O ~R. BENEVIDES :.~-:~HO apomdo. i infelizm~ntA ef~t.á dividido. a c:tl}i-m nãr) é 1\ pfJ .. 
Emquf!.nto i.'xistir o governQ Actuill, a 1'1:- ! liti{~!\ do f~a binBte d~ 7 d'o 1,h,r~,); fi, r.il'n&~ 

ci)nc~liilção é um im.po~8ivel s'~m o F.acrifit'-in: é mais remota, é lDJd!:t Jonginqua,., 'eila cov
da dIgnIdade dos dISSIdentes. I_iste na t,etica usada pelo pal'tldo Jib~.·.J 

O SII. P. EGYDlo:- O nobre deputado i da abstenção daR urnas afim de nulJificar 
sabe perfeítamente que em 18iO, quando go- desdc o prmcipio o part.i'do con.,~rvador, que. 
vernaVl\ Ó gabinete ltaborabv, de Ui de .Iu- havia as.umid" li' rédea. do governo; ft 
lho de lSfJi:l, argani,ou-se li,) .eio do parIa· cauoa .. ,trt Da formnçiio d. CUID.'. Iln.nime 
rilento urna opposição que tinha por fim de 1869. ", tá, finalmente, l!R ubstenção de 
t~'abajhar pela cxtincQ~f.) do eloment l ) ser- alg'unPo rrH~wbrof!, do partIdo con8ervftdo~, 
vil. ,R-'1~1 üppopi~~~o tornou to\e DI) p~HlnnH-!n- parar)!, 1'D,.rnbros que eompunhfio o. I1ppO~I .. 
to um p:~.rtidn) .. çi1n de 1870 e: que. continuáo a (~OmpÔT a dls-

Ern rHttu r}d, porta0 to~ ~r . (HesidcIltf:,qne, II sldetlcia de hoje, di8fiidencia q ua 1~ ineu vltr 
teudo ~1:I;cenuHo hO g'0vllrn(.I do E"tlld!) u~n uão t.em r'lzno da Ber, Dão toro molHO nJgum 
g'ablnt:1te qne ec.T!t1'lva etn ~~I.'ll ~r,iü men1bro8 de exie.toneie, 'Vi~to como u ca 11sa, quI!'! era 
rlessn oppopÍ(~:"J:r) dt"· (~utào, e','s:; gnbinHte h)R- O elt·ffii:mt.(j t"BTVil. deRwppareccu e caDse· 
r.l·eveS~3t) COIllO unia daFl c1ivjB~R di~ f;on flS. guintemente devia h1r darl.) lugar' tambem 
tnnr.,K.rl.C politicu a reforma do ej('mf~Il10 ao Reu desupporecirnerito. 
aervil, p~ltl. qua: i>:nt.o tiuha traba.lhado a Abrst.!.fd de coração, HenhCl?'e~, a P'HIIHigem 
{)ppo~jQão, era r.HtuT'~d. ~,ort~nti}, quo algum~ da .. ei d~ 28 ~le Setembro d,~ UnI, com? t3,m ... 
membro:, d~wtR w(!tl't:na (lf)P')~üti4,) hoje se bem B da lS1 Que rr.f\1.l'mou ftlguma9 dlSpOtT· 
>lcheg""Mtll •. 0 gov"I'I!il, 'POffjtHl o governo çOes da lei da 3 de Deze:nbro de 1841.. Cocse
nra n(';s'-~e. OCC9.SUtO ti orgáo legitimo da guintementPt est.ou na minhA. pOlS1Ção na
id,\a, d •• "piroÇãO de 1810, pela ~1I.1 se ti- tural: apoio ,0 governo r;:~ral, como teo~o 
!J b & "'gan i 8.d" " oppo.içfie. . .poiado desde;a eUB l1.ece081to ao PQ~er, Ap~l(! 

• 



o gonrno prol'inei~J, porque, mesmo q,,&n· I 
rio o sr. dr . .Tono Theodoro to!:-'se urnIHlv('l'" I 

~-IH!/) politi('o, cu (·nt:Jl.d;) '1l.:(~ r;;:o r:"H_li:jrn(~o" 
f o ri.n ar lP~-) j!li7,O (i lJ?'iori ()fJ Hl:-l :,~dr.oiui:--;· 

•• o " 

t ""C';') ~'<':\'; ("I", t,v~.o,qn;I"OC' 1"("1)" .1" .,,' , • ~,,(.~. ',c', ',.,' '" L',,'_ .. . , 
() sn. lh:l'\EVIDES~·- O nCbr0 , " 

(. ,",~,""\ ") ol·r·"'·' 
I' '111"" r\'-~o..:,,·,(iO lo·, 'y','I) ···"· .. "[",,,,,1"''''·'''' u'o· ., .'0' r'-.",.'".l o .• " \-'U'--'- .", .• 0" , 

~r'~:'\>;l';;":' ·,1'11'·1'1·"'1·"('-,',· .',- •. '.' .... ")",, ,'l.I,,-, ••• • • 

O SI:. V,\ LLAD.:\.!): -- E bcn--, , -." .,~ 1)" n I,";"~) .~,I;, "J •• " • 

• 
O "n IJ [<',··vn·o· _ ("".,.,"" "·t , ... ;,.,.,-,."" ""l- • J .. I~ , • . i,."~ fll ,-,,""1 ,,~ 

EMENDÁ 
" Pane ser collocad" onde convier, , 

« Ao art. 3', no plano da 1"01"0" policial 
hdJella a q no se enfere o al't. -1°, aCl'e~;c! 
~lC: - Um alferes ajudante, vencendo o : 
de CO$, a g'j'atiticnC;fi() de ;-30,) rne:1S~l!)S 
L))'ragcm (liaria de 1)). - A08 ofliciae~ 8 

riores do corpo, quando em vi~g'em de 
I viso. militar, se nbonarú, uma aj urla di! ( 
i (ll<HJa, sendo para aqllcllc~-2~, e para 

provine\9.,1'I1;, 
O ::::n. YAl.L,\DXO :-- ;\ 

• 
tr;}l:: ('CJU ec ('i a 

! -1:':', na l'uzITo de (luatro lcgnas por (11 
ó i AOaeida e Silva:) 

I ~~ SI". 1>"01" lE{i<I~;'llo: -- QUI 

I ~r. Jlrc~idcnte, o gabinete presidido pel 
que nã: I fI:Zi:, 0VfH)qjÇ::io 00 g()velfi'\ gel';d. ! ZnC'~1l'ias se achava. em ditncnldades e 

O SE{ P. EGYDIO :~_. Sem devjd~t; intel'- i sabia eOfie> resolvo:' a er'j,sn que cnU" 
1181111do peh :::r. tir, L. ChnVf'~l, vi,q (1. tri·! achava imlnincnt(~, assentou de proll 

'uurla o rxpliqHci n:inhn po~:içüu: di:"Ee que! uma qucsUtO qno nilO tinha signific, 
Hpniavil c ç'(Il]crno gernl n bo",tiiisnva o prc-! uma qncsbl0 (lue n;:~o el'a mais do qtH 
eidentc da provincia, assir~l como cstt~ r~ono! pretexto pnra furbll"He Ú l'í.:'spoTlsabil 
eontlDÚr) a apoin]·o, ~ <Jp:;io:1 tnILb;~:.a com; tl'rmcnda que o esperava. 
(lediC'.r.eiio () f«;;t~l:l prco"jr!enL~ t::l; provincir.. - O 81'. Zaearias, sr. pl'm"1idcnte, :,m~ei-

• 
O sn. Bt<:>iEVIDES:- Do !lI.} ndl'a .que o i qnestão que VejA todossaboi;.:; (lccrca da 

Dobre dn;ut,l'lo está c()ntn:-m:ll eh:,.n f.l0. i lha de um R~!1ndol' pela pro\"ineia do 
O ~H. P. EGYDlf) :-.- Njo s:~!-~t1e-~'<:;. : Grande elo :'\'OI'te. S. exc. dizia quo BJ 
O sn" ADILU':CIIES;- E~~tú ~!a m'~!-'ma i dia adhcrÍt' á escolha llO senadol' que 

P OSH;':<; dI) Hnco lla!-'EilGü. 
o "' 

em ~·::.;hç00 <~o go· i -rOl indicada pela. corú(l,~ e que POI' isso 
\>'-"'~r'l) (q'r·t1 U'.~ i'\'<'. 

. O FH. nJ::~EVIDE:;:- g.j~,á con\'·;l·!Jj:>t!·
clHindo, pi;rr}\l_w a politir;:t --D~HHt;í.~.a.- é 
de eont.rl~~m1l1·cbn. 

! pl'eferia retirar-se, e dalti em diante Iiti 
, rit- mais os negocio" ]lu blico8 do Estad 
! o poder rnodt~l'acl()l' pcrsi:;:;tisso CIl"\. tal 
I -, Um. 

O SH, P. EGYüW :-l(:u {!!;,;;ejo, sr. pro!~i- i ·vós vistr,~j lc;do~, ~ellhores, essa lllt:l 
diWt,.::-', (lHIJ o p:::!1'LidD coWo~crvii,dQr lil) una i <le, nobre e mngestusa, pela primeira Vt 

qn,.ulto :',l:itc:~; 0:\ Ilni::;o il~~,f't~ a ;-,l1'Ç:l, E~: t:re acol'ôn,c o:srnini.')trc~, attcnta agra: 
'" preClS,) qlW () P,h'U,:,-) cnnt;(~;ov:!.d:Jr ~~.(): dos SHcces~os ch'._ entiio, attouta a g'uer! 
tOI'!lO r,:: ti', pl)dero~w. puj8..I1 t--;,- 'ir) \':(1.": ~ de i memsa,gllcrra tl(~ honra c dignidade pai'fl. 
força., p';'\l'F~ () p:dz t.em rnu;Lo n ü~'~p;~r:H' com que ]utllvamos, em que o Inonp 
dn ;,t;:;a ~ij""lo~ramDJlt. E' pL!~;isl), portant·o) ! conlDenetralltlà-~,;c (la situarüornclinc , • o, 
qu.o Ld;)',~ (;~ mC!ld)j"n,·; 1Í~:,9tC gntn:1,J p;~r· fez um csr.jr~() patriotieo pOt' vezes p:tr 
tid"1 1:;5 c;lngr"g'ue.m no s:~;ltiJ.ü de ;t',: vog,;'- g'ar-se ú Üemi~;sào do rninistcl'io, sem LI 
rl'm com C;Üji~ por o::..ra:~< pc!!ü eiJi'itçao de sua rngnlin. eün~titucional. E qua 
I) p.:>1o p'~n~~:i!,lcnt(), fi gnu.! (L: CHn-i() (LI uos-· então a quesUío'? Era qne o poder excC 
Ft\ idi.3:1. cl(~via tet' tambern reHp:msahilidade do::; 

1\-f:1S, H(:nlJOl'CS, lHomS<l.I' düsfn moclü Ó pen- elo poder lnoLleradol'. 
snr que ~-l caH:-;a. d,t divis{io ch p:u,tido COi1- SI'. pi'esidcntl', (~ra. precü:w flue a. sci 
"-·""I,,,,I()·,· (J~""] "C',' ".tt,.,·1·))l'"']') "n ,,(,.tl'~'l ("'.)],, .. <;:'(J";',l rl'1·'] l·,··;r",~ç'.n l)l'OO'l"P',II·d()· I';)",) n· '~'J' r, •. "., ,"~. .." , __ <. '~"'.' ;.'."-' "_,, o_ .. , , ... " 1"' I""l" - , ,,(. \ 

ne1c de l' tIe Illal'~o. l':i'a pI'ccí:-:;o que HU ue- quu nós cstiY{:sscmo~; coHocados 110 1 
.mon~t;'n.ssc quo o Hc1-~,lal governo gorai nd- Jo poflnl' absoluto, pnrrl que nfio conl 
VO(!:t 11 enusada deSllni~t<), p;'.l'a qun :':'i~ o' (~om- Remos qnc gl'ande PI'{)g'l'CS:-:O tlJm hnvic1 
lmtes,"e pCr' esse bd:'l; Cl1. j:i di~,,;:~ (PID o rnatcl'ias de -go\.'c-rnos c n:u~ rnaterias : 
'"nt·l"ll 0"11):·10t" t('ql'~l ('. "P""l (1 .. \(101'''(')\''10 1',·s·t·'"·'!'·'/!":!''' f, ... (.~ '"" ." ,_ ".~',., • L.", ~" i" , .•.• i' .4<. ,~;-:,. 

rec ,n::ili~l1' o partido. Po:'tailto, nITo p(\dcpol' Y. cxc. s:1ur, Si'. nl·e.';t(hn~;.', (I~,n no 1 
este motivo ~;cr gUC~:'l·cauo. i do. r.ude)· al):-,oluto -:n~,u Jta','i:·l;,} i):':Jpriur 

Assim, s,'. presidente, espero (p:c COlltí-! mInistros, na ac(:cp~:Cl.oronc~otlt.nclOnn,l ( 
nnarci no ffi(::l posto ele nrnigo elo g'oVel'llO,: lavnl; 1Jnvifio meros secretarias ele w 
e~per3 que ellf~ {t'A t~'ilhan(l() :1 snnda q:!e en-! quü n\rcul:nvfi_o h." o1'den~ dJ mDlH!TC 
cetou, Íl'2. 0iH:randu as g'j";UldG:'~ reform;!!--:q!.lU : este l!,'!n pncii:l, r~om;) Cad(!:~, I, dize\' a 
precisa o p:dz, qnY o goven!.o provincial ~ f()J't, m;-i~lcl,~nclo-:) {t Irland;-\.: {(O mal ~:;cr 
irú, por SHa vez Ln.rnhem encamillLando n: () bcrn ~2el'á mCUll; nfio: elln ftlzin-tnnto 
provincia pil,rrt o hl'ilhante f t tl:1l 1'0 {pu: n.: como o ;11:11; taato aRsurn;~l fl rc::;pOiU 
;}gnardn, c (~{)rT'ol):):·~t!·;i H::;sim o jllIzo hl'i-: d;H.te de !i!l) : 1:10 ri(~ (H!~,"n; :lrpwllcs cp 
llwntl' (no ;:; C'" ','.'l"·Y,'\ ,'",1;e U'--"-'1'''''''11'1') '-'('" , "'-;r) n\"(H"·;:'·. ;.,) ,,)"< ')"r!"")'" 1\'-1') C",-"~lO m' 

• j 1 '.I""'~' ", .'.' \.'-" " ... \..y, '. ., ,1l: L,,· \. .• ",,j, ..... ' ., 1I . "I .. ' -, (. 

nome com todo o brilhantismo nH:, pl:gillilS da (lllC m{)r,;::~ ~;cel'ctn:hs de c.",;tltclo, mn 
bh;toria pr,l.llú;;tan:-l, ( .I.~fltito bon,) LUiC ag-entl:s pns,'.;;ivo:~ de :-::na, vontau( 

E' np~iada, c Clltl'U conjuntamente em vontade rI,) pl'incipe era :~ 1t:i. 
discussào, a seguinte' ~las, viu-se que isto (1~fHnol'alisava 



.. . 

a m~marchia ;0 Pl'ogreseo· compl'ehendeuq!lo I tema constitucional reprcscn tativo, porque, 
,hma hav~r. alg'llln" cousa que arredasse n ! desde que todos os poderes são indepen
,es j)onsahlhdadc do sob,'e o !"onarcha; que I dent es, 81tO sohcran"s , e que pela humana 
d~Vl~ hnvcr um pc~ soa l que tosse o lnt.er rn e.- fraqueza podem el'l'ttr, este p oder era. ne
o larlO, que fos--e o O1'gfio ela pe,l'~~nalid l;l(.k (' t~~ s;lrio; era intlispcnsavel que cxistif;se 
rcal, e ~u~ toma~se () rú~pon :ml)!ltdadp de , ( ~ O I1l0 po~lel' nentl'o, como podel' judicial, 
s cus. ~tcto~,,; '. .! })ilrf!. corng'il' os abusos, os dcsvf\l'Ío~ dos QU

o FOI entao, 8.enh?res, que dcscobi'lu-se o i t l'OS podcJ'e~ c chamai-os ii verdadeira Of
sy stema c:onstrtuclOn1J, em flue esses Ol"- ! bita. de sua actividac.1e constitucional. 
(rãO ~ ou _ intr~'medÍ<~rios e tlt)' { ~ !" eO!'ô~ e n I ~Ias . sr. presidente, em relação aos actos 
lItl ça o na.o ~':w lIl.'U :-:i pu!'a e SlffiylcSIIl C!t1:C , (1 ~ poder modcl'adOl', os minis tros cstiio na. 
agcnt~s pn~s;vos ue ~ 1H't !=; ord (m~, Is to 1\ BC- : mCH ma pos icão dos secl'etal'im:; de cs tauo de 
e l' c ~al'l o~ de .c~tado , se nfío t :nnbere. age ntes í ont r'ol'a, no~ tempo do absolutismo: q'uero 
}l~:tIYO~, Ou rnITllst.I"W~ n : ~ aecepg:"io cons titu- ! dize:': assim como llquell(~R secretarias não 
<:lOHal .d :t paln.YI·a~ ou, (?,n outI'o::; tCl'mos, ns ·, I assumirão a resp;JUsabilictade dos aetos do 
::lu,mem a rcsponsabllraade dOR netos pl'O- monarcha, assim tambem os secretarias de 
pnamAnt.c do rndcr executi\'o, Clnanacto!-"\ da, hoj e nã.o a nSfmTnem ; c em relação a esses 
vontade real, a r; tO~1 clles não são ministl'oS, nã.o aceitão a ' 

Mn.~ ) ·s<mhore;-.;, ncs te s\'!o; t emn. qu e BC l'e~ pO!HHl.bilida.de , ~ãoínstT'umcntos passivos 
chama. representativo , c:':\ " preciso que ~() e agcn-tc~ cegos da. intelligcncia c yontade 
t!etp. l'milla~~e n. c~pll1-:ra d e ac6í.::> em qu e rcal, como é , )) ::> 1' exemplo, o secl'ctndo do 
devia domi na,'um poder que (, '1ilalifica,]Q de I g overno provineial, '1"e Ó o;Jril.(ado n cum
poder rea l, n eutro ou lnoderaebl', e que Cl'R [l l'i r a:-:; ol'tlcn8 da pl'csidcncia da provincia, 
conhecid o pela nossa l'ons t.ituicão, Da mcsmn :::1 0 m l'eluctancia, q UOj' lhe agradem, quer 
sorte que o homem {~ p!it'n. :L 'c)l'dem dn. na.- não. ,'" 
tnreza., assim o é o poder mode.rador pn. t'n, a. E' por isso que e ll disse, Sl'. presidente, que 
o l'dom politic", E da mesma sortc que o não foi In'ÜS do quc um pretexto que buscou 
mundo plJ ysico no::; :Ipre~entA. tres g'I'{WS es~e g'uuinete para. suutl'ahü',se á. circum
Vl'incipaes d" SCI'e" finitos , cada um deter- s t " f1CHI, melindrosa em que então se aclla
mi,!a,10 RO I' am principio particlllar que \I,C va; e 'lue, e,stl\ndo ime&~o em .vespem de 
ass lgna Hm;l. esphel'fI de Vida. e de nccã0, u(o cmp rcshmo para ohvlal' as drfficuldadcs 
f~Uj O~ limi tes não era. licito exceder, tamlJCnl (~}1 g nec r,s~idade~ da gnel't'a. nfLo tinha força 
o mu nüo politiei) cons ti tncional l'CD1'8Sen · moral ljf\.\'n. levantn.l-o, quCl' dentro do paiz, 
t t ' . ' . v· t ,n .IVO n01; m')st.ra tres (ll\'Cl' f) :l,';; ordens dc . que!' 11:) c~tI'(!.ngell'o, ,('01 um pl'C exto para 
(~xi stcn c.:: ia soeial, (iue eharn:lo-se - podpr le- fUl't?r-sc ,i. I'cRpom;abilidade ao comprô
gishtivn, c~': c enti\'"d e jlldi r. ifl l, i~un. e~, indc- mü.;so dC~.,8e emprestimo então indispellsa
pendent,r.s-; e sOhera!l cH. qnc d~Ycm g'yrn l' v~l " 0 ;1 ':lOvim e nto fin:ln ccil'? qu.c de ~ m 
harm onl camcnte den t "o d i\. csp}}I"~I'n da a cti- mono t}l'I~ha!ltc c com um tlUO lnq.nestlO
vidatl n f~ o cial , qn c )h c~ foi t.! ·at~nd n., E se- navd fv! dc poi ~ reali 'l.fldo pelo Rr, visconde 
i'undo q ue I) homem collocndo no cume da rie Itaborahy, de ~audosa memol'i", ( Ap'oia
crcaçfio re~ u me em s i t oda.s a~ p'erfci cQCs dos.) 
.distl'ibnid:li-; isoladamente nos ' OlltrJ8 r-::;~ I' C~ Já vê y " exc" SI', presid.ente, que eu en
que lJr~O ~ , fLO de ah?'uma SO l' te senão raios I tal'O um ministro de estado debaixo de dous 
espal';; O ~ d e~ Ra luz qiie em sua unidade SlI- i pontos de vista, lhe dou uma ]ler~onalid"de 
pCI'i or de nr.ç fio se manifes ta n o homem para dupla.;, é ministro ~ secretario de estado: 
:,-,: er r Ol' ellc de novo cspalhnu'.) Fi olJI'C tocln.~ mi nis tl'o c :=;el:l'etai'io de c8tado, em relRção 
os pa rtes do mundo, re"lúfl.ndo o bem aos netos propriame nte do pode,' executivo, .' 
em hnl'm onia com to,b~ as orden" da cxis- pMCjIlC assllme. n res ponsabilidade desses 

" ic ileia, da m e.s m.!. 'sone o poder modcrad l.l r, netos c executn. as ordens do imperante. 
assentado na cllpul" do capitolio da archi- Neste caso, não é meramente agente pas-
1:et:f..l1l'a (:çHl ~t.itucior!al, é o pl'incipio de uni- ~ jvo da. volitade real; e, se não quer dcspo
{hd 2 , (la, Ol"\ l(~)'!l e (h. hal'monia, e resume as sf\ r) tOl'IllH seus aquelles aetos c referendal .. 
perri·~ i <;tH':.'i de t.odos os outros poderes qu e 08 , pôde pedir Sllll. demissão, c o, m?narcha 
ri scali"? c cfJuiliol'o, eontém pelo principio, t e,'á de chamar ontro para substJtull-o, se 
~-: '!.lp rr,rn() el a intellig-cneía sobem,na c nacio- O m~ma.l'cha entende!' que não deve ce,d~r de . 
:""!a j, fi llC m:tis cspce ía~!'~e ll t c I'cprc!-ien ta c;:. mo I BU:t pretensão ; mas ) .desde:, q no o mInIstro 
C ~ H!·i~\.: supremo ela. na.lJ,l:J, c seu primeiro I'c-l adh crc no nctJ que quer o un p,cl:an te" C que 
ure ~;c!"! tante, il' J' :ld in nd o def:: t c foco a. luz , a ~ o completa. com a referenda mInIs terIal, elle 
lw, !',rI.IY Hia. c a onl cm q( ! ~ l'cflecte no TnUn (jo ! nã.o pôde mais deixar, ~omo !3ccretario ~e 
pOl it. l \:U , E' poi;.; o pü d (~r mode rarlo!' ~l s,\:n- : csta<)o, (1~ dar cxe~ \l ç n.o (J.(luelle neto,: pOIS 
t h C::;t.l . c. :t c:ondn:;;lO do m U!lcln ecn~;tlt!l (: !O- i fI1l0, CUJI"\') secretar/:) (~~ .estado, e!le é lnstl'U
nal, t; () rnecrO.'3enille em q BC se . reücc!:c em monto meramente p il.!1:->no, como e um secre
miniatura o universo polit ieo t udu inteiro. tllrio ele presiden te do provincia; não está 

Rstc poder, sCIIII OI'O' , (i o poder j uil dos mais no seu !lrblt·rio ··(Ioixar de executar 
out\'os poderes; é um pc :ler q lle dc ne.nh"ma I aquclle ueto, ' 
sorte se póde prescindir dellc em um RYS · Em relação, porém , aos actos do podei' 
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moderador, alie é meramente instrumento, blicos em uma eil'cumstaneia tão critica 
secretario de estado pura e simplesmente, para o JlRiz , em nome de um p,'ineipio cuja 
como () em o de 0utl"ora e,." rela"ão MS quelll'>\ cllc, p:oprio,p,'~m,:vi" com o pedl60 
aetos do poder absoluto; aqui, elle ií ii" tem a c f;UIl. demlSSILO , h nao e tambelll !teto do 
mais responsabilidade algumn: executa O podei' moderarlar n cscolh'l e demis~iio de 
'leto porque é secretario de estado, e n ;1.o ministros? A eonscqllcncia legitima do prin
porque seja ministro, cipio estabelecido, llO houvesse logica, era a 

Eis porque eu encaro O minü;ti'o como rcvolucão! ·E nesse caso, nã.o querendo o 
duas personalidades, como ministro e como poder moderador despojar-se de um priviJe
secretario de estado, com esta dilferençn, gi~ tão impol'tantc, qual é o de exercer os 
ainda mais, qu e. nos netos do pode" ""ceuii · acto8 exclasivamente do poder moderador , 
vo mesmo, desde que o mi nistro prest,:t ,\d- comquanto conhccesse n crise immansn que 
hesão, eo mhina-se, harmonisa-sc com o :teto poder ia p:'odllzir na actuulidade a deinissfio 
do imperante·, clle já não p6d~ , COln1 seCl'e- uo rniniAtCl'Ía Za.r:n.I'ias, toLlavia, entre a de
tario de estado, deixai' de exccutal-c). missiío desse ministcrio e li quebra rIe uma 

Eis, sCnhOl'e3, porque (~u disse que nqllcll c ! Sua nttribuicão con~t.itncional, o impe('ador 
ministerio fez rjllcst:;,o dac[ltillo (llle nüo em prcf'eriu salvar IL constituição do Imperio, e 
realmente q1l08b10, pOl'qlle dia estava 1'1'0- cede I' ao, desejos .. lo ~; se gahinete. 
priamente solvid>t pela const.itui~ã') .10 101- Foi ent.ão '1uo sulJiIl :tu Jloder o ilbstmdo 
perio, que diz que o pod~r m~d~l'nd\E' (: :~ c pat rioti r.o.gabinete ,de 16 ,de JuHtO ;. c UUla 
chave de tocl~ ?. oq rn.m sacao poht.lCa, c qu o c de SW1S maWl'C Y:> f:!'lo\,1(\'s, a.lem de muttp.s ou
confiada pl'ivntivnrncnte áo impe!'ndo ,', como ! t\'n~ que o cCl'cão'~ foi e~3C immortal cmpres
chefe supremo. dn nar,iío e $811 I','im o i]'[) re- timo, g'uiado po,' um tino inquestionavel c 
presentantc, altaménte financeiro, Icvantado, como por en-

Vou mais ~diant'.): qUR;tto no::; ~'::to? du cauto, quando o pn.iz já es~ft.va" cxhausto por 
poder exccutryo P'" uTTla ticç.io ~cmfazeJa do tRntas Bomma~ tlue ~e I'ctu'nvito para se rem 
po.de;r cxecub~o, c que o exe rcIta. pOl' ,seus I corHHtmida~ i mp['o tluctlvanle~tc n a. g ncl'1'a ; 
ml~lstros_~ o Imperad or, como chele, .lIgo c no cmta.nto (lue esse crnprest.Jmo cOrJ'cspon-
repIto: nao tem 1'(Jsponoablhdade nem leg.ul, dea mais do que (, s ua espeetat.JVlt I , 
nem mo~"I, ml)~al humana, ou l'~spoH~ab,I~- Mas, quando tudo fltlA:ur>tva q\lf., tcrml
d~de ~ohttea, nao digo mOl.':1.~ dl\'lnn.; Js to c, I nada. :t gnerl'lt, OR neg.oelO~ eu~amlnhar-sc-

. na.o pude SOl' cen:-ml'a(lo, cntlCado. \ hiã,() de um modf) mnlR proveitoso parA. o 
São esses os n(;tos (10 go verno que mais I paiz, c~tnnclo no podei' 11m ministcl' io t,ão 

direetll e imnlcdí,ltamentc nfl'ectão os inte- p".!.j'iotico, de I'cpen t.c, "~m se ~abC\' paI: qUr\ 
ressss no.oiona.cs, euj;t rcsp0!1:-;abilühtdc , to- evolução politi(:a f"l~SC n1In~.3teI'1O ab~1ll(lo110.H 
lnão O~ ministros eom a, rcCm'cndtt Jniniste- n g:esUi.v do ,.:: neg-üeios pubhcos c ~Ol. sllbstl
rial ~ IJ) t ot!:t a pl""itud" de alcance leg"j OH t oirlo pe.Jo de 2l) de Setembro, pl'es ld,do ]Jelo 
político. ! SI'., 1l1al''1ucz de S, VIcente, que ·t:u:nbem , de 

O s r ... p, EGYlJlO :- E' il'!'csponsnvel. : seu (ul'no, não podendo pe!'dura!', fOi subsh-
·0 SR, p, E Ot: AR l!O: - Entiío eoncol'da '! I tuido pelo que "ct ualmen te regc os ue~~tlllos 
Eis aqui () ponto principal cl tt diiferença do Impel'Ío - o gabinete 1 rle 1~ar90' nao me

entre u.eto.~ do poder morl cl'lltlv!' c actos do lias ilIustmdo, não menos l'fttl'lotICo, e alta
poder eXIleu!:i"o. Digo que em relação nos mente rec()mmendn~el (, gl'a.tidão_ naclOu.al, 
aetoR do p 'Jdcl' moderador () imperador niio po" tel' eompl'ehendldo li sltuaçuo pohtlCa 
tem l'o$i ponsaLiliualie lega.I , mas t.em rcs- do pniz, e ter encetado as reformas redamn.-
pOllsalJilidndc moml", das peb opinião publica. 

O SIl, Il",~mvIDEs :-· ,\poi,,,lo . i . Si' , jll'esident.e, vou díw,' .o 'lue sinto em 
O sn, p, E DV.UWO - . . , e em relaeão ao~ I relacão li marcha dos ncgnclOs publlcos, ge

aetos do podcl' exccllt.ivo, digo q'lC n:Io ! l'ido~ pelo actu"l i-':abinete, 
tem nem uma, nem ou tro., pontue os rnini s- ! Ha dous pharóes , dous astros, qu e, n~s 
traI) ns ass umem. Ahi, o imperador não : c:.il'c nnu;tnncia~ ordinal'ias como !1n~ lna.l~ 
póde ser ee nstll'ado, nã.o p6dc ser ~:-it~cado ej' iLi~as, dirigem, R'u~[i.o a. sociedad ~ pal'a o 
pela ficção de que o prtrlClpe cons tItne lonal , seu úm; 1m duas ldeas a (-1u~ ~e c.H ega er,n 
só faz o bom c IHUlC& o JJl?J. ! todos os paizcs, tendendo as tlJftcrentcH Opl-

Provado, pois, SI', prcside,üe, 'lue J~elihll- I' ni ões politicas ,a.grtlpal'e m~se em dous po~
ma razão procedente, JustJf1cavcl, tUlha o . t.os: urna, que Impclle I) palz um Jlouco mais 
gabinete Zacal'Ías p,trl1 deixar o podei', ]Jl'in- i para adiMltc. e outra que como 'lue impede 
cipalmcnb~ em oeca.~i:to tün cl'i t ica, cm que o! que cllc enminhc t ão deprcf~8a. Uma (; :~ 
paiz lutnxa eom uma. ~U el'fa gigantesca que ! idén liberal, a outrn lí n. idúa cJllsel'vadora. 
consumia l'c(! m'SQS immeusos , cuja conti- i A mi8$0 da. opinião liberul é, na ordem ~o
nuação,' do modo hO]1roso pOl' qnc então se I cin1, proteger os direitos do homem, mais do ' 
fez, dependía talvez deSfi e emprestimG, semi que os direitos da sociedade; e possnida essa 
o qual lutaríamos Com gmndcs difficulda- opinião de toda n energia e exaltação que 
des; provado Isto , digo, não foi bem patrio- dá o sentimento exclusivo do direito indivi
tieo, não foi bem nobre este aeto do gabine- dual, que apropria nature.a e conseieneia, 
te, abanrlonando :t ges tão dos negocios pu- do homem rm'elão, eS'Iuece-se flue ha na 
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consciencia humana um Olltl'O poder moral E' da polítiea. o mesmo que da re~iglÍío, 
que [) do direito iudividual, sem cujo auxi- assim como é da essencia desta não parar no 
lio a sociedade n1í.o podcria ter uma organi- simples estado de sentimento e de abstrnc
sação duravel, uma vida de ordem e de.ltar- g'io; porque a homcnngern que ell" dirige a 
nl0nia. Este podor é o pl'ineipio CQIlRC1'V<1- Deus não consiste sómcnte nos sentimentos 
dor das .sociedades, o scntímcn to (la lei do ~eel'cto~ d'alma, luas n'Ulllrt rrlanife~tacão 
devei'. ERte podeI' reprimo a tcndencia do exterior'; agsirn, a politica não se cont:rnta 
sentimento cxclusiviJ do direito de produzir i puramente de prog'l'ammas, c quer a enear
na sociedade este CgOiSlllO fatal que sn qun- I naçao do.'; pl'incipiod, e n realização das idéas 
lifica. de individualismo e isolamentu, e que em factm~. A cl'ença paiitica, pois, como a 
ouL'acousa não é scniio (\ extincção dodcvel', relig'io;.;a tr.rn necessidade de culto, 
e,ql~e,dissoIYcl'j,i lentamcnte os lagos da 80- i E' sem duvida, sr, presidente, qlW o pai
cmbllLdacle lLuIlldna, 1 tido que na opposição procura por todos os 

Nos paizes em que os homcns se julgão I meios inculcar-se _0 defel!dm'-se, c que, che
pequenos na grandeza dos succossos, e que I gando w) poder, lUtO realIza. o seu program
se têm alguma irnpol'tanciD" é pela intelli- l:na, é um podoi' que niío eompl'ehende sua. 
gencin. qur, .sabem (lru', ó pela mar:eil:a 'por nüssil~), Ó l~n~J)odnl' que ig'Ilora que, desde 
que c01nprchcndCJn cste~ gl'andCK pl'lnclplOs; I que a oplJuao na. OppO~I~:[tO torna-se po
Ile~~es prUZCS, SI'. prcsidente, rnllito a pro- I dOl' no ~OYel'nO, pol' esse mesmo facto COll
po~;itu, muito utilmente se sllecec1cm no po- tl'ahc o ~ever de realizar tnuo quanto avau
der cstas duas idéas representadas por pal'- ~.ou na ópposi(;ao. 
tidos, que tom,lo divcrsas denominações, Oll _ Mas o 'lHe ("Cl. o ]'llI'tido libeml '! Nada, 
segundo circumstallcias historicas, ou sc- Teve uma existçncia ingloria, ou, antes, 
gundo eil'CU~llstancias ll)cam~, por exemplo, , 1'u7. alguma eous~, distiIlgui4--se pela~lutas 
o partido wiz e o ·pm'tido tOl'Y de Inglaterra, cFitcrci~, pela eonfusão, pela ·desordem, pela 
o liberal" o catholieo n" llelgica, o lihcl'al c anal'chia., pelo chaos, e, tiúalmcnte, pela guer-
o consel'vadlJr no Brasil. j 1'il funesta. que no.,; lcg-ou a, sua politica fir

A mü~são dü:5tes dOlls llartido:-:: é muito! mn e cnel'zÍt:n. no Hio da Prata. , "~ 

importante na i1ociodade , é uma missão SiLll-! A' f'lCmoria. dn.t.orlos está presente a.~l(~ta 
ta, J'cgcn(\radol'tl, lllUit:\s vezes; porque,! anti-patriotica, attcnto :i.~ circumstaneias 
qUlll~do 0. pa.rtido dorninante, rOi' üxcmi~~o, o ! gr~ve8 e solcrnnes do pa.iz, r!~~c causou a des
partldo 111.1cra1, como e~'a lle.s~a üecaSla.o a i unliio completa do parhdo loeral em quan
que a.lludi, eonimcttc Cl'j'OS, (~() partido eOIl- i to no poder, orn nome (10 prDgresso, liga ou, 
\'ador ehamudo a. l'cpul'aI-os, o qual, l'epn- ! fusão, e que outra cousn. na,o era. senão :i 
l'undo eB8CS !~l'ro.'3, enearninha ;I. na(lfio para.: coalição polit.iea dl~q uel,lcs que qunl'ião con
rnclhm' dl~St.lilO, (~uando, por sua vez, é o! sumir sem pl'odnzu', VIver sem trabalhar, 
partid? consel'vadol' que, commett? :rros, é I· oceupar todos o~ empl'egos sem estarem em 
" p:ll'tIdo l~ beral, que esta ua,opposlc,ao cen- I estado de .exercel-os, e III vadll' toda.s as ho? 
sUl'ando, fustlgando, examlllando, aq11l1a-: I'as sem tel-as mereetdo, O CCl'to e que nao 
tando todos os aetos do goVel'l1il, qno vcm ! cumpirll S\las promessas, E porque esse 
suc~eder a idüa que est,~i. dW."'loralisada, que; partido nfio 80 incumbiu de realiz:tl'_ as idéas 
esta estl'agada, que esta '/ ·es a dcsappa~· tantas vezes apl'cgoada.~ na Opposlçao, essa 
reccr, Repará, cOl'l'igc >' lcnminh:t 5t SOClC- rcfornut da lei de :3 Ofl DC7.crnbro, que muito 
dade para melhor dcst' 0, pelo predominio· antes do amadurece,' e produzi!' scus fruc
politico flUO lhe entt'cll'a a dil'ecção e a ges- tos, já d\"',, iLlgal' " :lm, levantamento em 
tf:iJl dos negocio~ publicos, afim de imprimi\' I n1as~m pn,ra derribal-a por meios armados? ! 
a essa nova ordem do cousas O sinete de seu, E porque promctl;eo, desencadeado de seu 
gomo, 'I rochedo, n<tO sllffocou os,e abutre que lhe 

Na occasiao a que aUu,di, ,c:" o 1";I,tIdo li- t I'oh, as cntmnhas, ha tanto ,tcml?0, e não 
heral que, pelas lutas fl'atIcldas, Inglol'las f exclamou com o aecento da VLOtOl'l'" tenho 
mesmo, tinha-se estragado, não fizera aqllil-! yencido o monstro 'I! 
lo que, na opposic:.ão, tantas y(~ZCS Hp~'e- i E não devia. o partido libel'al ~proveital'
joara, se do poder para. reformal' essa leI, dar n~)V:a 

V, exc, sabe 'llle o partido, quando cstlÍ fáce á lei eleitoral, ao elemento das mUnLCI
lla opposÍ<!llo, tem prograrnmR, apregôa a palidades, lL lei do rr;cl'lltamento, fazer em
marcha que tem de dal' ao's negoclOs pubh- fim outnL8 m1l!tas reformas por ql!e elamava 
cos, quando n.o podl:r; c, se eUe tem ,direito I o paiz? '\;;0 era então a. oecaslão oppor
a todos os mclOs de lI1cnlcar se e delender- I tuna '? ! 
s~ na oIlPO,si(;ão, ereando Illeio;, de prosel.Y-1 ~lasl ~l~c vünos então '1 .. A. c>;poct!üiva do 
tlsmo pda Imprensa c .pela tl'lbuna, desde I pal?, f O! Ill.udlda.l n. .n~'çao fOI mystIfieadn:! 
que a rdéa. OpTlOSlcro111sta torna-se IJodcl', E essas re~lstenclllS lnlutelhgentes ao espl
eUa contrahe o· devoI' ,k realiz>lr prompta-I rit.o d,as reformas não e_vo~av,ão o eS1!~tro 
mente o ]lI'ogramm'l que lançou a face do sanguInolento da reyoluga? I E, c,?m ~ft~ltO. 
pu;':, quando estava na opposição, q)fando as vezes, as revoluções ]lohtLcas sao tao lDe
estava censul'ando, aquilatando os aetos da 1 vitaveis e necessarJas, como as grandes re-
politica dominante, yoluçôes da natureza, 
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o partido conservador, pois, salvou ti paiz ' SC l'var o mcsmo cstarlo da fon;a publica de 
no ex teriol' e no j n tcrior . ou tr' Ol'a ! ! 

Cheguei a csta gl'an<1e verdnclc', sr. p,·es i- . Es ta lei de força, s r. presidente, podia Sftr 
ci ente, qnn,!'ir.. as lutas dos pnl'tidos pOl' prin- ~ uma. lei boa e produzir bencfitos l'csnltado~; 
cipio.3 dc{illido~, nos limites da con~~titui~:i,n ! mas llOj~, qu e fH )51 "imo:; que é indispensa
politi cn , fazem r:, yida d os ·pOY O~, ('CCO\'l'c : \'td uma Yi5!'ibl11 cla fletiva e sempre pl'ompta 
muitas vezes que ]un partido, qnn inscl'eyeu! Jlr)l' toda fi parte, afim de (pIe não tenhamos 
fi, ordem em pl'lffiClrO lngal' elll sua handcl!'il,: de repcntn de bmenbu' fl1g11111a ue:.;g'j'aça ro
do qu e a liberdade, s(: vô mnitn~. Ye'l.C~ obri- j sultallt{:,) )ül' e~xelJlplo, da insuft'ciçiio ~c fl':>
gado pela fJl'ça das Cll'c.ums tancta~ (t. a SS ll- , cra.vos, Ja. se ve que um a. nova orgillllSaçaO 
mir um novo progl'umma, a escr~ \' cl' uma, \ preci!ia. sei' dada á for~;a. publi ca.. 
nova legenda em s ua bandeira, c ~ realizlll' E q:ml RCI'á essa nova ol'ganis ação, SI' . 
essas ~spit'açõeg g~'n.ndiosas l'cclalnndas pela i p \'e~! rl r: ntc'? nove se ;,' um. conti~ge~te. re
actualtdade . : pnl'tulo cm tre!:l <.:omprlldlln.::; , dlstnbuldaR 

E' por isso , sr. pre8idcntc, que o partido : em eCl',tas. r, deh~~'m in n.dns loc1~ti(lfldefi de 
conservador, compcnctrando-sc de ve\'(irtw. : enc.1a. lllstneto eleitoral, U8 lW1I S r-cnt.rnes, 
deiro cstn.rlo do paiz, das refül'Inas necc~sn- : para acudir na occitsião do perigo ú popnla
rias, imp l'cscindivcis p:-s.a tt f(~lieida<lc publi- ~ ~ü.o, e n:lO eOllccnt. l' ,ü-a s totlas na. capital; 
ca',transpoz ~s duas p:lla.\'ra;';-~?l'rtem c li- [ qne fiqu~ .uma companhi:l: por .. ~xcrnplo, em 
bc rtladc -e HlSCI'CVeu na bandctra actnal, ~ MOg-}' ·1l111'Im , outra. em laubalc c outra na 
quando a sua bandeira de out'rora era em l eapiLal, para. 'lue, dauo (Iualquer rchat.c, se 
)lrimeiL'o lugar - ordem e depois -libenla- I ~OCCorr:1 com torla "promptidilo as localidn.·· 
de - um~ nova lcgcnrla"em Cj\lC se 1<1: lihcr- , (les em que se observc qualquel' movimento 
dadCll'e ordem, ~ suspeito ou rebente qual,!uer msuITclÇào . 

O SR. BE"EVIDES:- De so rle rlue está li- i Deste moelo, SI'. presidente, talvez a for,:\ 
beral! I publica Pl'cstc na i:tctualiuflclc melhores 5el'-

O sr, P. EUUA1WO:- Pela. forca das cil'p : vi çl).-l, n tnlvez me.s lno pl'c\'inadesgraças bem 
r,umstnncia~ politiens, qllo lmperão Ú~ vczr.~ ; lamentaveis, porqu G a Ilossa popula'çiio agri
i"\'e~istivclm cnte , fOra prcci ~o que )\, socie- : coln. estã assentada. sobre um volcti.o, c só 
dade permanecesse sempre immovel , que as :. n~\1 S sabe o dia em que este volcilo tem de 
paixões fossem 8cmpl'e as .mm;mas, que o 'I fazer l:Hl <l. el'npçií.o c inccndt~~l' a pl'ovincia, 
progresso da. l'azao human a c dos eostllD1eS tornando-se um outro S . DomIngos, 
,não fosse um faeto cvidente . li: a mOda !r O SR. F. AI.Yl!S : ~-Augmcntcpse a f~ rçn 
não vem ela Elll'opa- rcp ubliea COllscl'vado-

t 
de linha. . 

fn. - não <'i a inscrip0i\o nc:tual dn. hand cira i Ü SH p, EDl ' .\JtDO :--I.SS'J ni"i,o é de n08sn 
do governo fmficcz? 't n.ttl'ibui~il.o . 

E' POl' isso, s c·. presidente, 'lnc o partido r O S R. F. ALVEs: -H.eclamemos. 
conservador tomou a btrera das reformas ; : O SI.. P. · EVUARDO :-·:'Ias se n ós pode 
e- .v, exc. vin que uma. das reformas que mos remediar o mnl , para. que partirmos (lO 
agitou ~obremancirn. o pniz, e (lue p óde mos· governo '! Ol'ganisemos de OlÜt'O modo 11. 

mo trazer conscqucncins fatacB, foi realiza- nQ RS a for~;.a pnblica, : 
ria soh Q influxo e dil'ecção do gahinetcf1.uc Sr. presidente, é pos~ivcl mesmo que Rt'_ 
sr, acha á frente dos negocias publicas. I possa Bessa nova. ol'gan isaqão do corpo fazet' 

Já \' ê v, exc., ~I'. pl'esidcntc, que, dcpoi . ., II a1gumas economias ; 11ft alli crnpl'eg'o;;; dcs- . 
de promulgada e::.;:.;a lei de 2U de Setem- neccssal'io8, de mol'o luxo, e nó!:; w-w cstn.
bro, que, como tenho dito muitas vezes, ope- mos em tempo de con""'var empregos de 
rou uma rcvolu<Jão social, politica e eeono- luxo, d e i xemo~ isso para melhores épocas. 
mica no paiz, as circumstancias da actua.li- i>a.l'aqu c es tado-maior e estado- menor? 
dad e sã.o novas, e pOl' consegnintc remediof.i O Si{ . 11'. Ar.'·ES :-(~llacs os empregos dt:' 
novo~ devem procurar' superar ou satisfaze r I lu xo . 
necess idades novas. A' vista do actual es-' O sn. )lo ED CAltlJO : -- Acabo de refel'ir; 
tado de causas, á vista das novas neeessi- [lam 'IH" estado-maior e estado-menor no 
dades que se lcvltntao, á vis ta do eminente C0 1'pO '! 
perigo qlle corre a provincia, convém que n ( DcixemoB isto ]Jal'~ mnis tarde; a provin-
3ctual organisação da força publica satifsfaça r.ia está mal, vamos salval-u de qualquel' 
todas essas necesR idad c~, e sua distribuiçilo dilficuldade, de qualquer d esg;·aça . A époea 
l'CSlota-se de todag essas ci rcumstailcias. é de sacl'i(ieios , c n ão tle lu xo c vaidade, 

1\áo vêdes, senhores, qu e a cada passo a S,' . presidente , v. exc. sabe qual a quall-
popula.Ção escrava, este cancro social de tirln.dc de escravos e~i~tDnte nesta pl'ovincia; 
nossa tona, semelhante a eSSe gigante filho i o que nos vale ó que ó uma. ma:ssa bl'ltta~ iu p 

da tC2'ra., longo t~tnpo acabl'unhado debaixo I intelligcnte, despida de bom sen so; mas, Rn 
do h~na" s p: agIta, fel'lTIcntn. surclamentp-,: pOl'vcntura appnl' l:C(,)]' algum ca\'alhcit·o de 
e esta em 1'1ReO de envolvCi'~no~ de g'l'andps! industl'in, qlle pl'OClll'C espeelllar eom n. in
eatnstrophcs '! . I stllTsição de c~crnvos , ah! pôde lwm SCI' que 

E, ,Renhores , ~lnda como se niío hou\'cs ~ I a. pl'ovincia tenha de lamentar dcsgraçaa, 
se Clrcum:sta.ncIas no"as, qlleremos co n-I eorno jlí esteve preBtcs a lamentai', ~e não &e 
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descobrisse a tempo oque se t'i'lliuava em 11\ oOl'agem da nttendcr no cllunor publico, 
Cámpinas . I á opinião publi ca. qll!! l1Hament,e li ? proo un .. 

Por i 1so , ~ r. prcsidcht.c, eu não indico qu al , ríll p~ l :l, (lt-!4ccn ti' n! i:- :l'Fl () bem f! n tfo\IHh i!a 
~ organisação que jlllg-o rnai:-:. a.doptada; OR : <10:'1 ne ~; ,t~io~~ a.lin ini 'l t:'tlb n.-' ~, n:~' l l-(~ a r"a
lllustl'cS membros da commissfío, que J1ZCi'ÜO ' ti~~fUÇ~l, re~i~~t;'.-~(\. hl P:' \;rf' - :': : ~ {i U';~ é r.1 D ('. i"fO ~ 
o proj ecto de força poli cial, tornem ou n ão 1 m:l~ de:o:de quu F,e efJlllp~ :H.'tr:l, rJ:;:d n ('~ !I(~ ~ ', ,~ 
em co n ~idel'ação as fl'acaf:! obse rvaç,u8s q..nc! ClJn'; :" i1"í~, dí.:'sln qn:,) !-~o cJ n"l' ~'(t!;.:\ndfH id) dl\. 
aca.bo de r.xp~nder, :::ó direi qu e ror, pal'0CC) mor p:'lb lieo . que ~ ~ I'ihl pfd:l 1~:~:~''':l':lil' l\ li R''(; ~:) 
que o estado actu.a 1 da. pro\' i ncia n u) e')In porta be ln-··e a tI> ~~ d i d il. ~ I., n 1'..1.' t ·; "i: ;,~ .~. 111 lpi, I :!l ,,~ l~<I! lt i~· 
tu lo rg~~i~<;ção . m~ ~ [;iio :::{~ yr~leUr e ab~,~Ln<;~;', H,':t) pJj iH ü -

O S IL R ': A r.VE:O:: :- O r. . ..:.t::.do fina.nceiro ; c;~n~ ~;unlÍica;r! D,:'! q i1!~ ~f r'· ('; . ~I' . i ' i · :~ ·· id~~ j)-
não compor ta. ontro. · t e , (1 1! :: rmn i:~ tr ;: d , ; r - Cn pri}\' inr' iii.. Il., \l;t ;~~ 

O SI?. P. EDTJAIlDO.:~-pód()-$C l'calizar a l- VeZUi C: Í;'ll" r c n:~ I.iol ç, (t;-7\ f:~I~,:\d:{ lh .(! : ~ C ~(l; ,~
g'llmns econo mins, suppl'imindo certos em- ! (H~ r co;tos í,::n(lci~ .' ri(),I ios (; :h ol'd;~~ n jud;('::-,,
pl'cg' (.)s .mais ele luxo do que dIJ con\'cniencÍ;.l ' c iu. {'~"c mprc g<~do :i pub];( p~., d,,,,- I;,\ :t;·: ('l ,t ~)
.pllbliclÍ~ e p6dc-se faze}' uma melhol' distri- ~or j(l\ !':[.\ a c,"'e,·lh:t f i l , ~ ni!í:.~e:~(:;tll ri ,') C ~\ rtn n 
bltição do co.rpo pelas diffcrentcs localidades, deterlili!l~;~~<J i Jidit;i d n ,:!~ n,n: ~:' lia:',; [ ' t1 tjT!-'\~·O~; 
afim de conjul':ll'-se qnalq(lel' perigo i mmi - ~n rae~, qw'i" me run 0 1' 1'0'.: inci;·~;~' '' . Ó in ! I ~t lta -
nente que' porventura appa l·cça., da p '~lo p.)d. I~ r (cr/trai? ! 

O SIt. AnRANcHEs:-En~ão q ~lC;' que se I :'1 to ]il1J i;(i j)Grta nl h. '· ii,} : ~ . l~ l ;~: ~(~m : o q lH\ 
• aUQ'ment.e o corpo '! \;. 111", ,"' I " r , r.;;o c', "C" I" '>"'I' , ,,,.,.~ . ",:,~.,,' .. • 1 '..... • ... \ .. ~ ,';' 0 " .. , .... h > , . , 

O S~' P. EOUARDo :-Sendo PossIyol,e se- , ;Hnig{;~ C,HJ).{) ei . la!1 ,io e e·uno ú;H1 H~ 'V ; l d(n' 
nã.o, de -se-lhe melhor ol'gani-sucão c di stri- qu ,) HU j n1,~~ri~8!::·a t.)('l'i ;.~ttu.,d OrdCjf~l do C 11 1_ 
buicRo. - ~ ' ... . 

(~ , RI U 

• ~u~ _ 

O SR_ R. AL'\"l;:S :-ESSi\ p e ~ al'Inada é te- I ' Em c',;JrD!:i UHUJ{i S' l U ;:IJ\-:' e'u qtH~I'n é~.qne 
mivel. 1 ilHj;t verdaneir:.t de ~:c nntl'(\d.~: :çtli) ad n dn,~ ... 
-o f:m. P. EÍnJAP..DO :- 1i; não hn paz armada I trati-;(\ ; Q;.!3 o po d(~ r' g.;;f,'tl ~,fHl tJ) ro~ f! c:' !n · 

Tla c=:tpital? tisc:\r, d ::b,lÍxa de C0 r t ;;~ npn :lr (~:le j :,\ ~ de deR ~ 
O SR. ABn~ }i:C ln:s :-Tem?3 a g'uarda na- l ccotr;iih..;:çú(! , a(]u illo 'luc já c ~.; t·,:Vfi em seu 

c~onal, que ~lnda agora e~tt prest,anuo ReI'· '! poder t 1 

V1ÇOS na ca pItal. i E. !! ;. pr:?~;denir. Otln :~,;; ni.~ in C·G!1Vf:.3íc.u .. 
O su. P. EOüARDO :-A gU,al:da naci onal! lC8 '? ... 

não deve prestnt' e ss(~:,; ~e\'~os, porque I' O::; jl:c:n::\";~;,1h\n tc. ' F: ~U (J~Jl3 (1 p::;'i,' ! ~ t c :-\< !:~, 
abandon a. seu trabalho de agl'i(~uitU!'fl, indus- I vez m:li.." ~[} V:ú er!l) "' I~ n(;":r: , !o do ql;p. W'f t~\ 
j ,'a" c . t ... " . , ll t' ',11 ID ommcr ClO.e ~ern ~-\pr')VlnCIa.mnISeS~i:Il te r rll, tu~'! () .':{! 1-',O piliS ;:n :I, t.«;~ 'J ~fl nu t JC~. 

dcspeZfl. ' tl1ct .~ t'S~;'1 :!!.l :!!3 !;n r c!ad ',I ; .«': I."t!. q:l ~l "' {·i.' ;',[:-1'''' 
S(~ nho re.;; , lia Ulll tl. i nUllHIl:.idaue de des- ra(Í(; ~ ~~ id(',,:,,~ mc (~:\ r !· : ~;{~,I .,;, ' p :· j :::(' i ;~I(:r; ~ !': Il~ t~ 

pezas nes t.a pl'ovillcia, que d~ ria J' e~air sobre ~o g0\'t!:'11f1 ~o r; ~t: i ~. n('. !O;·Hd r;,. pr ;> Rcn~at1\!,,\ , G 
o govc l'no.gcral , ti que en1:retn,nto está pc-' ("pIO qll '~ ;'o é ql~e : , í' ,~'1 H i'lr: " , jn ~fa ~' I :: \' d n 
8and o s 0]1re ella, .! (~i~nt. jr'l!i" :i \?i·lO lF . .Ji t.; ;·:: ~ ; '!I, ~.r; '11] "'!' :). t!F: .:) e r.:; 

O SR - J JE~"EvIDBS :-0 nQ bl'C, 081)11 lado en .. \· a !H~ !:W d e:,cer;. trtt.ii . .: ~m w·, ~ ~ ~i n c:!:.:e!o~; o IW ~ () • •• • 
cc te Cf'ta l'cfotma. :-õ~; rí' crn P:1i}l :l D~,\l:r B dib) r a r.. :::"t!lll"tr ltc»o 

O ,SR . P. EUGAROO ', nhol' e ~, mais OH !~ e :ili cio n:dz, qU i;} ~ .. ô ~ l~;'l:;:n l,\\~it : ,I :' 1 vl,':~,e s 
menos est.á. compl'che ' o meu pel1sn~ !:J:H~~ CG:I.;pro me!t fd . ~~ pu\' r\lu!ilH rn~,t.h;o~~ . , 
mento; nao me a. apl'esentaI", e purq:v>, (':1/1 t1t! jl n~. r~ !!; :iy : ~-~, n p -\- 1) 'Jfii ~ ~ o 
uma. ol'gt\ni s.aç~o polidal, i I'OUV ! ~ lH:~~ ndn qu .! n (':-: :····~ !:itl"t);, r:~~~<"! :· :~n M~i~ ;1. 
npnnas €.xpcndo cstns afim de cJl!li:la d~ fí>. p!!bii ('ll, ~~: !'~ : :.: ~ J t:>. r:1 -.i-.: ~1 \I :iI)· 
( ' 1\ tI ' - , • I ' I ' l ' , . . \. lua a. I ,1l S ·nu a comrr!l ssuo , compencurnn - ' nde ; q lH! ~- f) a !' ~. ( . w.::~r. ;I~ r:;.II :-B {.?· O 8 ' . UI ~. 

(lo-se d o va lor d ella:"1 lho d ô o np!'eço (lue ni~tr " tÍ\'!\, QU \1 :,6 b . li ! f,1-!V!' . r. ... 1"l::1 e y:ch 
merecerem, nos r.r:lnieipirl :! l~ n-:;..; pl'ovinr:i ~, ~~ ; q'llj ~, 6 j ~L 

Sr'. pi'e Pl ide nt.e, tlIl ti'S de r. () ~! (~lnir, " Gil (~ild;,l um go\' crua e a,,t·) :ni:·'b'a ~ ll :" Cti:,,:), 
t • , . ocr~o c·nL~I'<.!I' ,o eili' Ctn um P')TlI".O q \.u~ ;IHO an~c.Jfl. v;~ t~,":~: , r; .. , .. v. _. 
{!lns·v ('j0 · ~ rn(1 r')i· .;'do. l )lnqur:: O' ] (íU,:':O (P~ '"' E vtii-~ ,'~ p.::'!;Ím ponr. i) n p.il1t;:l, ': ;:!l lf,:'$ mDn~ 

1" ;'1 n cgoL~iu!'; pll·blit'.o", lO 'j f;; lt lCjU:~;io d!'-~ tal iÓ, - ~ te, minl/nelo c p!,,(ljlldi e:!ud~ , ~1 fórmn i:l~luf! i 
m.:l, que cl!. ~hl. um i t:ll ha P U 1~ l'ej()~H ~ ;-;.hil i- 1 : I(.~ n :.I~flO g:! vcrno., , 
rlnd t_ . ~ , Entendo, ~~r . p re .~ id~Dt'3) qt!Ü l!i:·Vi ' iO ~. :" !, 

r" ... fI ' ~, " ,. - .,. I,' dCf;:ce ntr:\Ílr.f\llos (' s n ~"'_." , H·;ÍO~ OÕJ ;'J i, ?: !' t n! ('~m j mu, an~ g r a lLJe~ ,lrc ;~) t,,') DQ1Z, '"I J . q • • - ,, ') . • 

'j t . t l ' ' . W I ' " . , !, pro, .'riameat8 á'" l 'l'('''í"..,j ·''O; '. ',"<'" " 1" 1J' I " AI( en ,e . (l CElíl r8.ia,) ç~~o In I ' Lc a, V.lI BU il011- ~ " I • • l' . -.,. l, . " . ',." ,' " ; 1 . I ", · 

la.nelo, vai estremet:EndQ IH' !'; e1::e2s~ ivn ccn l !Jio~ . 
trnli~8 c:i() adLnini:ilti'a tiva : H ~; e llbQn:;;, se ill · Ora . que signiG ('.t: , rUi' (',X!:,l l1,,;'j;O ~ ['-;(!l'~m 
gum Jt "">l {I ~\)verno dá~, pr ~) vin,:j a Ilri.1a 011 feitl:l(~ .:1~., BOtlieil ç(;C~ ele ::i.::~.'.nL''''l (! (~ c () rr(-\io~, 

r I j " j , .. i ""1'0"- "'; 1-"0 e'l' I" ,I"'/\ " "i',õ""i',) da < 1,".iiC'. ~iJ ... outra, ilCU( IHeqn e e~,'. ava rJDeX.{HClel'.l(e ~, ,", ', I , ... ,. , "~ " . "~"" " 
. ' ,·mel >1'" C' ... ~" •. , "I \'''l ) ,lir- ~ ' I O chefes !:-lUnH lH.trtOllic •. ões, I ~ ftta Ilri'tr-ndidrt üu to rí ~lé\ .. tUfO.) eU :J ,'c. , ~ , ·N • .t I " ·.11.·. ·'· , 

j \
.. ? 

çào é sophjswnda, Ó Ilb aGt,~r\ln:i3, é inteira- I C (I r) i el .'! . 

ment\1 nulh~; (JU Ul'O d i7.~; r '1u r. ~P, nfi o se t~ I1.\ ! Por qnêníio ~s til'{io \.'stas (l i1 tra~ CO U8! 1) tilo 
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" . 
pequeuinn. 30 principio centrnlisRdor 7 E, 'rim a Ca,a-Brancn, inclusive conseL'.-açl!o, 
pois, reformas o de.centr.lisnç1io, E O" par- 6:000~000, 
tidos d~ monRfchip. oer"o t.o livre", tfio .1-; ~ Pal'lt a c;;tmda, () pontes da Constituição 
tivo!J ~ feli~H8t coma 08 cidadi'ío da l'c:qHlbli,; a.~ ()u:npina9, inr.lllsi~0. 200S para indcI?nisa
cn. Eireflllz:\r.r.fl-hn. o b~lIo pheno~n~~no d'1 i ~:ao a camarn, munICIpal daquclla cIdade,' 
pHíz. eollof~lldo Hob o influxo uenet1(;o du 11ft!: pelos conecrtos (PIO n1andoll faze I' na nonte 
principe jib8ral, jaRto, mngnanimo~ (iue pf5l~: sobt'O o rio COl'lullbatahy, 0:000$000 .• 
em principio a dignidade d!l naçhl. c é e~~: § Concertos, reparos e conser'vaçãodaes
t.ra.nho IJ. toda:. HS vlcis~ittHleH. gr}vcrnnn-; trada. e pontes entro o Amparo e Campinas, 
do~~o :.to fo'i meemo pelo Rel1 proprin peww-! 1:500fiOOO. . 
mento c por sua propri!topinião. , ~ Concertos, reparos e coílservação da.es-

O SR, U, CINTO.' :-E'p~ra-," 1]11' o frl1c-' tl'Uda c pontes clltÍ't: a, villa de Sel'ra-Negra 
to nml\dul'eça h(~m. ': r, o Amparo,000S000. ' 

(Cruza0-se ?nuitos ajJa'i'tes,) ! ~ Concertos, reparos c conscrvaçào da es-
O SR. P. EOUAano :-PCÇLl- ti Crl:-;!l. que, me I tJ'ada e pontc~ entre Pü'assunungae Limeira, 

d .. culpe, 'Re porver:tll'ra ;Dão cor~~"rolldi li i l:[:iyonooo . , _, 
"ua espect?tlva (na o ap@,ados). CIl!"DftJO'" ~ Concertos, J'cpn.r08 e conservaçao da es
tribuna de irnrr,oviso, cu não podia GeRfm- i trada e pontes entre ~anta Rita do Pa.ssn~ 
volver as minha. proposições senu" alinhú- ~ Quatro e Pimssuntln'ga, 1:5008000, 
vad:ünente, , , (Não apoiados,) , ~ Concertos, reparos c conservação da es-

VOZli:S :...!..l<\dlou muito lJom. .; trarll1. O pontes de Mogy-gna.9sú ás divisas 
- O SR. P. ED~JI)HDq :--... pcr-if'~(l, ainda: d,e I\'!i~fts-yeraes~ pRs~ando p~la fregaezin do 

umn ve7" peço a ca"" dR~çulpa,Lsp1flto-~)"nto do Pmhal, l:ilOOnOOO, 
Tenho cooelnido. (jJlúitoóem; '/}1,ui!ouem.); ~ ConCel'toH,l'CpNI'OSCCOnscl'vaçãO daes
Não havendo maL-.; C]uern peça a palavra,: tqlda e pontes da villa da. Penha ás raias da 

encerra-se a di:.:;enssi1o, (~ (~ nppl'oYado o: pl'ü\'inci:l ele l\hnil.s-Gcraes, munieipio de 
n.rt. 1.0 . ; POHBO-Alegre, 1 :500S000 . . , ' 

São appl'ovadm; sem ,debatr, o~ dernais :-tr-! ~ Coneertos, reparoR c conservaçuo da ef-
-tigos, c' I'ejeitada a emenda.. : trnc1 .. l, e pontes entl'e Pirassununga c Mogy-

'O SR. B).;:'U;\"IllES dcel:un.qnn yotr;1l eOl~tra· mirim, polo Conxal,-1:f>OQ8000. .' 
O':11't. 2.° '. ~ Contcrto~, reparos e conservaçã.o da eR":" 

tl'nela, " pontes de tôanta Rita do Passa-Qua-
2' PARTI, iH IlIWE"I DO f)L\ tro <1. Casa-Branca, l:i)OO~OOO, ' 

oRçun;cno PROVil<crAL 1'aco da assembléa, .( de Ahril de 1873,-
Continún a~· discnssãodopl'ojccto n. 100,; AíltOjlio Ltltli,o'. 

que orça n. receita {~ fixa a dQspcím par~ o: .\DlJl',i'A::\iE:\'TO 

anno de 1873 a 1874. ' i s Con(:el'to~, reparos c conservaçúo da es-
(Acha-::;8 pl'cscnt(~ o iSt·. Im\pcc:tol' do t1Jc- i tl'adn. e pont.ns de :S. SBbfl.stião da Hoa-Vista 

souro,) i a Casa-Branca_ l:iíOO$OOO, 
(" ~1. •. I .. eitào :-Sr. pre.sidente: prct.en-'I ~ Concertos, rcpnl'OS c eOllson-aeão da es

d~a votar pelu 11l'O.lgeto tal qual foi. eOilfec-: tI':ida f) pontes do Hih.ei1'ão Preto" a Casa
clOnado p~~la comnllssão de fl,1I,~tld;11 Ú cx- Brnncft, POt· S. Simão, 1:5008o!O. 
ccpção unICamente do at'L ;)0, que 8st:.1.1)('lccc Par,o (la as.sernblea, ·1 de Abril de 18iB . ....:.... 
um imposto pc:"ado ;::obl'c 0:-; prulios nf-, Aí'ltn;~i() Lritr7o. - /1 ,',;" Filho. __ o 

bn,nos. . . : FC1'Tri'i'f!" Alces. ' . - ConcO'ü 
O SR. C. CL"\TRA ;--..\ eommissao jlí. otTo·· ])cmd1"z'o. ·-l'u-'I.·;; Fe1' . -jl1'rw,cisco A~t-

receu emenda 2'eduzindo o imposto i~. ~i;Ú:)O. I' úlílio de Araujo, -'. . 
O Sl~. LEITAO :-·Uern, eomo E,OU lnfol'ma-, ADDITAMENl'O 

do t1S-0ra de que já existe cmepda l:r~d.n7.inclo! ~ Para uma ponte e esgoto no lugar de~' 
este Imposto 11 propoJ'0ues l11tllto dlll1jnllt:-t~l I nominado Pontc"Alta, mllllicipio da Franca. 
declaro quc votaria pelo jlrojueto como fOllZ:üO')BOOO, • ' 
organisada pela cOlTImisf.::lo, srm offcl'rrcí'- i ~. Para n estrada da, Fl'nuca ft Ponte-Alta, 
lhe emenda alguma,. ,. ,2:000~O()O, 

Entretanto, tomo p01' parte de g'l';"tndc n1.1-: P:wo da. assem blé.a, -i de Abl'il de 1873. -
mero de mem lH08 desta casa fol'ÜO ofl'ereci- : R, P:ml1Jo. - j nl,oniv' Lciltlu. 
daR emendas consignando "Verbas pnl'a ntrias! E:\IE?\D.\. As lHSPOSIÇClES TTIA?\SICTOnIAS 
obras publicas, cu 'jcnIlO tnrnbem apresentar I .Al'tigo, O presidente da proYincia fica nu-
algumas que nspnrn serão nppt'oYilclils pela i tori,'::ado n restaul'ar as cadeiras de primeiras 
(~a8fl. letras, por cli(~ ercadas 11csta capit.al, e quo 

São apoiadas c cntl'iio eOlljnntnrnf'ntr em) ultimamente fOl'i'la ~nprJ'ilnidHs, tendo o nu-
discussão as s.cguÍntes,· ; mero legal de alnmno.s frequentes. - S.R. 

E?lJE!\DAS , : .~ Anfow/o J>!'it(!IJ. 
N,5 N,II 

~ -P~l'a a .8stl'H.d.!l e pontes de lVfog'y-mit'im: Fica o governo da provincia. autorisado a 
a c,'"nptnaS,lDcJuslveeonscl'vação,l<:OOOgOOO, 'mandai' pagal', desde já, ao capiHio Antonio 

~ Para (t estrnda c pontes de ]\Tog-y-mi-: Joaquim' dr Souza Plnheil'o, a qu~ntin de 
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403$160, dinheiro 'jue o ' mesmo despende'" O.nou(u deputado asseverou que as minha~ 
t~m concertos da casa que actualmente serve emcndas, que, diz e!le, formão um novo pro
de cndêa em Brotas, c os alugucis vencidos jecto, lIum vez aceitas, serião peiores do que 
de Abril do "nno pl'oximo passado' até hoje, o projecto dn commissão, por isso que eu di-
- Luiz A ltes de S oz,za. - A 7tlo,do Leil"o, I. minúo consideravelmente a receita c aug. 

N. 7 . ; mento a despeza. ' . 
Pal'a Pirnssllnu nga : ! Observou ainda o nobl'c deputado que as 

Para a estrada de PirasununglL i fOllte ' de rendas por mim Jemb..adas erã" 
;t Casa-Branca, inclusive a fac- , ! mais pel'lliciosas do que os novos impos tos 
tura de duas pqlÍtes, e Tccons- ' I propos tos pela commissão. Me parece .,que 
tmcção da ponte no rio lHogy- . . l n enhl1Tllil destas proposições é procedente. 
guassú ... , . , , ' ;l,OOOHOOO I Hecon !leco \lue a passagem' das minhas 

Para a estrada do Hio·('lal'o a Pi- ' emendas dimmuirá a. receita figurada no 
rassunullga , , ' . , . . 2.000~OOO proj eeto rle orçamento, visto que proponho 

Para a estrada das AI'a.ras a Pio . a suppl'" ssão de diversos impostos insertos 
rassullunga " . , . . . 2,OOO!jOOO i noproj edo, e faço modificações em ou~ros. 

Para a estrada de Pirass lHlllnga I . O SIt. P. VICR"'l'E :-11a um desfalcjue de 
ao Belém do DescalvuQo, indu· ! q llilSI Pletade das rendas, 
siven. COflRtl'neeão de uma I O SiL nE~r::vlnEs: - Heconhecendo esse 
ponte , , . .- , . . , 1.000HOOO " des falque , '''I s'uggeri a cl'car,ão de um novo • 

Cadén da villa de fi, C<Idos do imposto, <\ dccima nrbana' e comquanto não 
Pinhal. . . , . ., , , 2.()00~OOO , fOi'ln ul" , ,'" uma emenda apl'cscntanúo outms 

Dita de Casa-Branca. " ,1.0008000 fontes dr. r eceita, t.odavia no D1~U discurso 
~latriz de Pirassununga. ,2.0 .0;;;000 lembrei:t cas,,", que no quadl'o dos impostOR 
Cadêa de S. Sebasliiío , da Boa- I pUI'<lYllente pJ'ovinciacs havia margem para 

Vista . . . ~ . . . . . 2.0ÚG5000 i au g'm(mto sem os in convenientes dOR novos 
Matriz de S, João da Boa· Vista ' 1 ,000/;000 i impostos p1'Opostos pcl", com missão ; di~endo 
Dita do GuassÍI. ., ,.] ,OOOfiOOO , em l:o ne.1asão, };lUC, cr~ado o impos to da de-
Dita de MOg''y-mil'im. , . . ;l,OOOHOOO I cIma UI' ll'tn,\ , (j m otll/lcarlos os outros CXIS
Para o comitcrio de Mogy-mirim, 1 ,OUO~OOO 'I t,,, ,lt,,, , l" 'OI?I' illll.",nte provinciacs, désigna
Para n. . estrada · de Mug'y- mirim dos pela l.og'mlaçao geral, tenamos um uug-

:'\0 (Xuassú, Í1H;It1sil' é ponte,;, ~.OOOliOOO mcnto d e reccit,anuvalor de 'lIJO:OüOfl, qucl?o-
Para a estrad,a do GUUtif:;(] a Casn- . ueri rto, hHvendo ü(;onomia na depeza, equIli-

Branca, . ' , " li,OOO#OOO traI' o ol'C'lJ'ncnto, (;onsolidadaa divida puuli-
Para a cstl'üc..ht 00 Ticté a HOÍLl- C<l, c fcit;~L a divisão entre a despeia nxn e a' 

catú. " , ' "'. :l.OOOriOOO nomillHl, ord inaria" cxtl'aol'dinaria. 
De Campinas "Limcim , , , (i, OilO~OO() i Este roi ° mel! pl''',o. . 
1)'1 Limeira. ')0 llio·CJar 'j , , . 2.0GOHOOO , Com ,1Oi):GOOB de I':mda provc",icllte ela I'~-
Para a ponte dG :Nlogy-g uaSSt] . (}.OOO;~OOO VIsão t.1o .~; lmpoHto~ ellam~tdOR cuntnbulçao 
Para a ponte do Rio·Panlo, ca- _ . de policia, (l11é stto us flue iJl~ontef,tavclmen-

r~1inho ele" jaSn.-HI'u.n ca pal':! a te H:ío l)l'o\'inciae~) c provernente da creaçi}. ~) 
J'I'anca, , . , . . . , 4 ,OO()~OOO d!\ dcein,,!. u rba na, ''''''lO qllc rcsb,uelece ria

De Casn-llrullca a Hanta Hita . 2.000::':0"" H; f)::; H{F; . ..;<lS H!!:\lwas de mouo mais sunve 
De MogJ-mirim ao E !;piT'it,o-S:J.n- .1 I pal'a a m.assa gen~fdo~ contrihulntCl:;, c sem 

to do Pinhal. . . , . ' . l1-.000HO(YJ ! desl'cspett.o aos Jllter'esses gel'~cs2 uo q?-e 
De MOg'}'-gunssÍI " !;;, .João da , aclopt,a nda·se o plano dn COIJIIJIISS<tO de tn-

Boa· Vista. , , . . . , 5,2001'000 zcnda, 
, Antonio Leiiáo Entretanto, estas mjnhas opiniões fOl'ilo rc-

. (t S~·. ISe!l'u~~;~aes: _ SI', presidente" j(~i '~,ndns 'I.',~t t1.":rniJu; nã.o se discutitt a. p~s~i
h~vendo r-lgllmas ICléas, por mim aventadas, bJildarl c do, lInpostos chamad:,' de,pobOla. 
f31do Jmpugnadas pelos orauores ela maioria e não sn tomou em conslderaçao o Imposto 
quetomú,l'ão par tB no dehate, tenho nccr.ssi- da. dcci!l)it Ul'ha.lHt' senEo no ponto de vista 
dade dejnstili cal· a~. ' i gCI'nI

J 
(luando me pnl'ece que o ponto capital 

N.ão abusarei da pacicnein da enBa por i seria a, C(ll,npn.l'açã.O en}re ~ssc imposto c o 
mUIto tempo. dos capltabstus e pl'opnetal'lOs quc se trata 

. U~ dos 11h.l~t l'a 'los ol.'grros do goverIlo, e de Cl'eai' , . ,,_ . 
,hstlOeto memu:-u da commisRiw dn fazenda, 0" nobl'p.s cleputados "0nSlder,~ l'll0 o Illl
reJeItou cm Sua rn<!X:rn,I p!\rte as idéas por I posto da d ceirn" urhana corn~ no.cl~o á lDassa 
mim aventadas". . . I geral da Rocledade, como prejudICIal as ,clas
, O, SIt. U. CI" Tlt.l :-Q',auto Ú materi" de I ~cs pob,'o" ao passo que o Imposto sobre 

I'i~ceit-a e despcza. I canitali stas e I)ropl'i f: tarjos ia onerül' apena~ 
O B 1 '-, ' t t ' , 

, . sn. E:\'''';V!J)J~S: - ":". I'eiativamnnte á I ~ c~assc l'IC3,.C cun Se~jUln emen ,l! sena I'C-
'ceeI ta e tl.e~peza da proVlTIWt. . , cclJl(lo pela secledade com menos abalo. 

_ P:e~.iso tomar em eunsideraç[o os motivos i Chamárão O ~:; nobres deputados adiscussiL.o 
exhlbll.los pelo meu nobre col!cga, 'p~los ! para urn campo em que Cll n[o me envolvl~ 
'jURes ,Julgou mconvenlclües as mInhas )(1""8, ! ma" aceltnl·n·hol nesse tel'l'eno e provareI. 
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ain(h,' que ahi mMillo os nobre< deputados llegislação gerAl, em con~eqllencin do" neee~-
11:10 têm r~zão. . ~idades da guerra, farão estabelecidos impos-

Eu (ljA~e qne.inlgav~ inconveniente n im-i tos Robrea l'cndn do capitalista e do rH'üprie
pOSlO f~ob](~ c:q:litaes e sobro pl'oprie(lfl(l~R~ tarin. Eu então disse:· serú uma dU;llidfHle 
11' inwil'O VE In.otiHJ~; dt~ Ol'l1.srn ('onstitu- fi el'eaçao hoje do imposto sobre a J'eu-da, vis
cional. ". 1I to que· {l mate ria que já está tributada pola 

Os nobrc[~ depl1tn.du~:.; ladeú.l'::o esta quns- lei geral; e COln.O nÓs 'não podemos tributar 
t~o. Eu, qEando npre:Mmtd a crc~ei~() tio im-: por lL'i f-I'ovineid aflnillo que está tribut~rlo 
posto de dreimll; 1ll'b:n1n. em sllb.stiillí~~io dos por lei gcrnl, eu reputo o projecto ü!consti-
ünpo:>:tm: di) cf;pitnli~~hl~; e pl'Opd0dndr,~-; tive j tucionnl nesta partI). . 
nlaí~ r,m vista eonsidcnigücs constitucicnrle8, Em virtude diRto foi que men espirito prJ
c0n",idcrflçuc8 de enl'a(:te!' geral, do qtlC p!'()~ CUI'OI1 11m meIO <in fazer fnce á necessidnde do 
p'·ia m cn i c con vellicnc.ia <.lo imposto c lcgi ti- a ug'me!lto de renrlqs, f:1em eRte in con vcniente~ 
lnidad'e dontr-ina:'üt,' em duvirlfu' ua inconveniencia da. imposiçftos 

MHS, lima vez ,que os nobrcs depatndos ~obre a .-} cci ma u!'bnna. :,ob certos pontos de 
concenL'ál'fio toda a sua oppo:::i(~ilo it minlIn vista. , 
idea no ponto ~e Vj~,t;l doutrinn.t'c de conve- O f:m. U. C!~TnA: ,--,·ilÍas a decima urbana 
:nicn('h~, YOll demnnstral' fIue ninda neste estA no m!?-:-:;rno c~-l,so.· . . 
1:H1TCilO o~ n(:bre!~ deputados nilo tt'ln razfio, O l:-,it. Bg~EVIDB:-3 :-Eu lá chegareI. lla 
,Vou rc:;;taJwlecel' minha n,rg·urncnt.:16Lo eu- uma difTei'enr:a especial, é que nós temos lei 
pit.nl, OH aponto ih vista Cfll que ri'le c011o': eXpl'eRSa que "nEo foi revog'flda, da.ndo Ú~ a~
quei <Ju~.ndD Hi)['c~cntci minha~'.emtmdas. I sercbl()asp~'ovinciã ~,faculdade de irnporem 

Lu dlSS:"': o enpltal c a propnedadn eIn 1'e-1 sobre a c1eenDu urbt ___ . 
g!'a nfi~) p~dem se~' impofü:)S, porque l'!lcsmo Py1'tnnto, o propl'io governo g'el'al del~~o
em do\!1 i'lIla AS fontes chrectns da nquezn gon a. sua rcg-nt geral, fazendo uma execpçao, 
não_podem S(';j' impostas sem sacriflcio/ch1. for- e dando-nos o impo~to lta decima~, 1l1'bann, 
mnç~lo da. nqncz:1. 0,9 impostos dil'cctos que fei de'Clnradn. l'cnda das pr,ovinc:ns por 
~ol1:'e aprnpded;ldd, ~sobrp (k,~apital sào con- urnaJei f~er~d. 
tk~m!H~(LJ8 CCutiOE':.1Cnmente;t!apm)8S se ~al- OR nob~'es dcputndos, .conheCeUO!·f~~' da le-, 
mitte rm economia poJitic::. urna irnpo:::,jçao gislnç,-to geral, . finbem que temo;,;; l1n1n. lei 

'fiobrc a renda. dO~l instrumEnt.os de trn.bn,lho; onde mit-is cu menos se procura ,:'fic:1r t), 

.isto é prlIlci,pio axhmatir.o em economia, po- l'eCcit.fl geral e a receita, - ,e entre ns 

.lilÜ::l: só se_pOde il~q16,' so1~\'n a renda dn, eapi-I m~ttcl'ia~ (JllC cO!l~titnem n pl'()vincial 
t,nl, s,Jbl'c fi I'endn (Ia prop:'lcdade; !nUS lmpo- 'fOI dada a llnposl<1~to da ul'brmn, Can·· 
~dçãu directa subre as ü:!l1tcs de riquc:t:a é s8g'uintcmnnt(~ temos exccpçã.o aberta 
nl,dcrj:l que hoje em cconolnja politica 6 1'e- pelo POdCl'18g'islativo ge ue nos deu esta 
Jeihdn úz lim,ine (.'onsidcra-sc aló como especie de l'ü:1d:!.. 

~);iOrnR em _f~e.).norn::: P!)Eti~a, 9He nüo ~e p6dô Eis por(tUC, ~cm embal'g·o de ser' um im-
1"11"'1\' RP.l"t() 'l'l')I)~J·''';''-'' 'f1dr,·oct.-"., ''']e'111 " d' \ ~ . d d "'::"',',.' > -!., \VU,l '-, I'., ·<'·"'i L <c· I posto Hmen o SCl!)re n. rc!)c.:l uh p1'Opl'le g e~, 

d(,R~;,~1;~ ulJ'eetamenL:) :.;(; S.J pc':d(: lnn~?~r sobre' podemus 11():; iJ!1pÔ~' j pOl'oue ha ~jcto expresso 
a rc'~rJ.n, p'J','sue n1.112Ut se )~c:ue lmp~dll' a, f~)J'- do gOV8!'j~O g(~i'al dando-noCessa autol'i-
Tm~çi,O (1:1 I Irlllf'zn, C a t.'HjUe7a e lln1)odllIa _. , . _ saca0. 
qUHllfl'') os lnstl'unH~n1:o~j orig-ina.rios c.1ella são Ô imposto un, dccima. llrbann con8e~uíntc-
'l~'l{l"d"ç< ·,,,,I,,S ~n-'\Y\,,'-_""'" e ("1")(10 "S· "1"'\-' - '--
'l' ,.:1 j" !,("" u; j~U·-":'-'", ' J.'.',J. ú, I" .... r:>; rnenle, embora recnin. sobre a l'cnda dapro-
~_:(!b!'r ns lm:clnp, ;-.;üo ti'io fortes que hnncdcm . ~, .." t't' I 

. .. _ '" ... !Fl('U:-!CJ(', r~:!O e 1r.eon,::: 1 UCHHW, porqnc o 
a '~LCi.11];'.1l<!'~;~() (i·L ;'!jlUf'~;:-t, ! pode1' rl~l';)l dou-no8'·cSSrt renda, que, p(>.}a na-

Oi':!? nl(m cl~~:8ns l''.]zürs dontTina~i,·:S'. cu I til reza da~ C011S:-lS, nfío ~eda nossa. Ha uma. 
O}y'r,l\Tf'i qt!!) r::ós mco<;.'O] o;', ~-!~i'J tir.]wr:1os c'om- Ilri gcntl que clel1~nos a rlt'cimn. u:-bai1fl, assim 
1J(';t~l;lC'h 11,,1':: I':';tnbelnccl' irn~)ost-().'-3 sobre n como deu-a. n.o mnnicini.o neutro, 
rCT!(1:! r~il'i;"'~:l do t:'i~jhtl r, d;l lFOpl'i::dade,! Portanto, llpc:r.:-lI' da.·nnfllreza similfll' entrp
J)()·'qne C"~:) i!;::t';';li~'.::: po.r SlHi natureza td-: o imposto de dncim:-l ndy;n:1 e n ímpo~to de 
b"t;1r!nf.: r?b :~') 1:":1'::1· f-::endo. rnat~ri~~:;, t~·i- i c~1pit;lli~.trl;>} ~~ proprietal'iw;, La ntr~~ difYel'c!1-
bubHla~, 8(,?!'i~](1() no:~so lfleenl1lSmo ndmJrllR- ca eHpec!al, e que nós temoR nuto lS:ldio ex
t·-!--!tjyO, I)fF lei g-f~i';Ji, Q. lei p!'ov~neinl nftO 1i- I ptessa do poder gerfll par~ trihntal' es'bl Tn::l
nllfl eompetc!lr:,:l J?:~!:a creilr jmpostó,~j :~ot\!'c n !teJ'Í8, n n8,{) 11 temo,~; para tdbutar nq\1ella, 
renda da prDF,' .. ~(;!';:~dC run:J. o:! urb2na, C do: qne os nnb"(~,R deoutndos qnerem t:'ibut~l', 
cnpitnl. . i ~)endf) nl('rrl di~,:.::o ·CC1·to qil(~ ha 'lei gc!'al qlH·~ 

A ('('rp~re q1i~ i,C:1"rj (-lue derivaria da rl~t !ll'8Zn 1 tl'ibutn. a re,lda de cHp:itnli:!tas e propriota-
1,\ 1 ' 't ' . ,·t· ,. I· 'f xl' t t .. e, rn () ('''~pi:·l-() (tas nO~Ra;~ F1SLl l.ll~oes, I nos pnrn satj:~:~Ç(LO (08 In Üi'eSS€R gC!'tles. 

r'c:';llltn de" r~i't(-lS dl'ei:.;:ães do cür::;elho de €R- i Eu e:c:tliu ilDenRR df'f'eDckn(]o-me da impu
trd), qncJêm cO'~8ide.l':1do que a matel'j8, tri- ; tnena quO n~d' foi fr:lh. de eOiltnldictol'io. Não 
blltfl~l;l .pOi' lei ge;','!Í não o p<;<lr. Bel' por lii: il:l' contj'i!di('(:~io, PO:'(,i,\if.! a respeito dn. decimn. 
pl·onnCI:ll. ; urbana IHl iCI r.reral e~pe(': '11 que nos nutorisa; 
. OrA, o,q n.nh;'r~-:~/lePttt~dm; conheeerft perfei- l e a l'esprit.o elos, Y!J;:~,~q :iT~l})()stos não lIa n.e
lamente o ImpUBfQ pessoal; sabem (lue pela! nhuma 101 quo vos "u(',)!''''''; pelo contrarIO, 

• • 
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t~~o o e.pirito da legi:~ la,ção geral, todo o e~- ! de Tendas fei,tas pelo poder geral: eu, ,por 
pll'lto da n0ssa conshtUlc1ío c do aeto addl- ' certo, lanc" T1a mão de outras fontes, antes 
cional r"pelle os impo~toR project.cJos no or- de recorrú a esta; porque 08 impostos mais 
çamcnto feito pela cornm issão de fazenda, I sympathicos, os impostos legitlmo~, )Ioje, 

Os nob res deputado", porém, dissCl'lio que o ! pela thcoria e pratica ' cconomicas, slio Os 
impos to el e decim:t Ilrh:1On. <i j',collvcnicnte, I impostos sobre "8 rendas, dentro de certos 

f)orquc ,den o pl'CÇO das casas, c $endo a limites; dllvendo-se sóment,e I'I)COl're;' SUbEi
, lObitaçitn nrna ncceeilidadc \lTimol'dial da diariamente ti certos impostos illdirectos, 
vid .. , " " ItR do" 1)J' ~(;O~ dos pl'C' ins sobl'ct.ll!.lo Mas eu não posso , lia qualidade de legi~la.
vai offender ao cl"~s,~ ;, pob,'es, os empl'egn- dor, nbstl'ahir do estado Mcial em qne vivo; 
<1os publicas, c, cOllsegninlcmentc é peior do nem tM ponco posso ablitrahil' da dC\len- ' 
que o seu imposto, que srj l'ccalw sobre a clas- denda em 'Iue nos achamos política e u< mi-
se ricn, ' nistrativnmente do poder central. 

O imposto de declina llI'bnna (, U\tl imposto Nesta nircumstancia, sendo eu i!limigo do 
conhecido; limitei -m ~ a atira,' na minha imposto de impOl'taç1\o, que reputo, de to
emenda a id6a geral "em desenvolvei-a, por, dos, ° !!lais prejudicial; nao tive ontro re
que nito tinha, assi m como não tcnHo, a mc- medi o, na esphel'a eRtl'eita em que á 'mlhha , 
110" espci'>lI1ça de q1\!! olla passasse, Se eu liberdade de legislador AC acha collocada, se

,tiveRse porventura Il cspel'al1ca <le M" aceita não recorrer áquellas faculdades de receita 
a minha ,idéa, pOl' certo lhe te';", dado un, que nos farão dadas pela legislação geral. 
descnvolvinllln(() rn,,;ol', complet.o; te";a Então, f(lra das contribuições de policia, que 
adoptado o imposto de flOleima 1ll'bnn" tal podem sel' alnrg'\das, e fól'a da deeima UI'
qual existe no m~ .. Lnh:ipio neutro, salvas as bana, UfLO vi outl'O l'ccureo. 
moditica.çúes imposta" pelas nossas cirr,"m- Foi por, IlSta razão que tomei a. liberdade 
stnnci,,", de ofterecer essa emenda, 

Os nobr .. s deputar;o" ~omprehcnd(\m que Eu disse :lo nobre deputado que oppunhac 
as classc~ ,pobn;s são tão poupadas quanto me' ao allA'mento de :<lo/c, sobre a exportação 
era possivel se r naquello municipio; ha IlU- do nlg;od:lO, O nobre';tleputado, relator d;\ 
mel'osas Axcepções' abel' tas , de modo 'luo a commlss{lo de fazenda, tacllOu-md d& 'contra
elasse in fi m:1. não vem $L sotfrer a cousequen- clitol'io, }>o\'que respeitei n. ftctual imposição 
"ia da alta do lH'eço dos jll'edios fig-umda lançada sobreoutrosgeller03desahida, como 
pela opposição :1O mCll Jll'ojecto, Ha excep' o café, 
~;ões, em yÍ!'(.u de dRS !]unas n elassc médi" e Nest c ponto, o nobre deputado me parece 
a superIor sfio ::iR que vúm ft sofl'rcI' ;t alta I que não foi muito justo para commigu. " 
dospre<,os conscquentes do impost.o de <leci-I Eu niro tive dtlvida em oppôr um véto ao 
ma urbana, , Rugmento do imposto ,sobre o· algodã,o, por-

Ora, não IH,I. nCnl!lIllla. ~n.7.ão economicn ge- q~~ t~mn idúa nova; niío qtl~Z propor ~o
ral que prolnha a HilpOSlCfio sobl'c o aluguel (llhc~~ao nas fontes de recmta de sahld .. , 
aos pl'edi !j ~? desde rj'tr. os" interesscs da elas- porque não 1 i"c remedio senÍLt> transigir c.om 
se 1,,'oldarlH, da r ,il.s~G po.bre sej iio pOl1pR- i o estarlo actllu.! da8 COlls aR, O Imposto so~~e 
dos,. " ' o café Cll cntendo <lue é exorbitante, o teria 

Na hypotl' cse de ndoptal".~m " minha !<lé,a, a ~OI'a~em, se tive!,se'a I'csponsabnidade in
llorqnc '!lI!!C:! enll'ou na;; mlOhns prcvlsúcs tClra desta retlucçao, de refOl'mal-o, 
~elllelhante cousa, 0:,1 olfereccda um r.dditn- O SR, ABRANCIlES: -.Iá foi maior do que 
m'll'to, quc el'a Hllpliclll'-se " movincia de é actualOlclltc, 
S.- Paulo O impos(o <.1:1 deeirna. "urbana · t.al O SR. BENEVI"ES: - Pois BU tel'ia COl'',l
qual se >I~!ta regulamentano no municipio gem, c tenho convicç1io de que não oneram! 
llentro, s".\"a5 aqü "lh~ modificacões ros11l- os col'I'e5 da provincia; mas não quiz apl'c
tantes das C!Í!'cumst"ncias desta" sociedade, sentai' uma idóa tão radical, em relação ao 

Sendo assim, poupadas scrião as classes' slatu quo, reservando-me para qualquer ou
pobres'. ~ ~}r;tc casa cahiri" por tel'ra [\ objcc- tra época CUl que cu possa ,tornar a, a'ppal'e
(;~n mal!3 j,,,'te cont.ra este imposto, CCI' ne~ta casa (o que dUVIdo), o dll'elto, do 

Desae qu e () imposto fÔ!" suave, nao ',aftir levantar a banaeÍl'o, da stlppressão ,dos Im
de certo termo, quem p"t::n é o consumidor, postos de exportação,'pilrque estes Impostos 
pO"que o proprieta!io ha de se indcmnisar, do n[o tMh o menor fundamento, nem 6cono
valo!: da dP-CUr:Hi tl1'b :n)~ .n,o pl'eço de seus mieo,ncm constitucional; é .u~rt ano!flaha, é 
pred:"C'; mas li a t11l1 1,,'nlt6 natul'al, que ~, um grnve el'ro que um" provwc:;, ;tg'l'lcola te-
fj llam!" " elevação do ;:.reço fór tal que não nha impostos de oxportaç~o, _ ' 
ache consurmdOI'; ne" te CllW ,'jl'á a. solher I O SR, ABr.AXCHES: -113s, se "aop6de Im-
o proprictnrio, , ' " PÔI' solm) a importação:., 

~h,s, o impos to fI " e 'e cobra na eórte hoje, O SI<, U, Cn<TR,\ : - FIcará sem rendas., 
tnl (Jual esta, náo é r.xngerndo, ' i O SI" HE~EVlDES: - Eu enteudo que n~o 
, Se f;C tratas~e de CDl1 stit uÍr uma sociedade i se póde impôr nem sobl'c "export.ação nem 
'>0''''; se se tl'atasse de constituir um corligo! sobre a importação: os nobres deputad~8 
IJ nnnceil'o p,'ovincial; se nós pudessem os I sabem melhor do que eu, que, pela constitul
abett'ahir da clistribuiç!ío das nossas fontes ção, n(.s não podemo$ lançaI' impo~t08 nem 
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de exportacão, nem de iroportaciío. Pammim, I posto de exportação, 110 presupposto de que 
isto é liquido, " es~e imposto definitivamente recahisse sobre 

O que é facto é que a mnior fonte das no,;,' ,o cjI!IsUIoidor estrangeiro; porque" muitos 
aaa rendas é esta, e, não vendo possillilidade eC\inomistas, patI"iotas deste Imperio, têm, 
de podermos prtlscindir della, nlio tcnho ,1'0- p<ll' vezes, na u8sernbléa geral Icgislatha, 
~edio senão ~'ospeitar o facto: é urna neces- sustentad~ <;lue os irnpo~tos 'de cxp.or,bção 
Bldade, respeIto; mas n1(o me poderào, com são prefeflvels, porque sao pagos dctlmtlVa
justiça, lançar a pecha dc contradito rio por mente,pelo consumidor estrangeiro, ,e que, 
eu oppôr-me ao au!!,mento do imposto sobre neste caso, sernt melhor lànçar-se este Impos
e) algodão, mantendo o ,ytat!; q'w quanto a to do que aquelJes, quP- recahissem sobre o 
outros impost.os de sahida, lêu respeito, co- consumidor nacional. 
mo disse, o atat" fj'~O pOl' uma neeessida.de Eu, então, dIsse que não me deixavil illu-
imperiosa das circumstanci"g, ' dir por este argumento, {jue julgav ~ vpr-

lias, como nós temos vivido até hoje sem I dadeiro unicBrntlnte até certo ponto, Hepro
os:2 % sobre o algodão, eu~ em nome doe duzindo, então, B_ doutrin,.8 eeonomieaH, "'1 
pri,ncipios e dos interesses gerae., opponho- diss~ quo o imposto de exportação podia 
me, ... este imposto, rcc.hir sobre o consumido, e.trangeiril, 

Agora, vou dizer a08 nobres deptüados as eonforme.8 circum,toncias; qUI.\llno Q im-
razões que tenho para 'assim pensar, posto não infiuisse na producção nneionaI, 

Enten,do que, C?I v1sta d~ legislação geral, nua a de,.animasse" p01' certo que, 11.0 mere>" 
e, conSIderando a" IInposlções gemes e o do estrangeIro BC"" pago definItivamente 
lIistorico do dizimo provinCIal, nós hoje Só peio coowlllidor; maa, quando o imposto 
flodemos impôr, BC .. que temos competencia fosso tal, quIO impugo".se, no merMdo e8-

, pal'a isso, até 3 %' O café já 801i're a impo" , trangciro, u eoncurrenei'\. di< no.a. produc-
eição de 4 %; pOI'tanto" se quiwrmos I'espei- ~~o com fi producçfw .imilar, e fOBseexpel
tal' os intcresses gemes, co direito geral, de- lida a nos's"pO" mio achar preço; 011tflo, a 
veremos reduzir o imposto do café n 3 %,' e I producçil.ú nacional ."l'Ía minguada, e con
h.armonic~mente elevp;f o <lo algodão a? %. 8egllJn~omentc, nfio era. >'(~ c~n8umidm' e/
MM. 4 %, em qualquer genero de snhJ(la; trangell'o quo pagavf" mil" o product"r na
ou 4 %, a titulo tle dizimo pl'Ovincin!, ó uma cional ': em c0nsequonci;) do que, l:=Iendo esta 
inconstitucionalidade hoje, ,; provincia um .. !lI'ovincia eminentemente 

O SR. ADnA~CHgS : - Não apoiado. - I agricola, e sondo já (,xagürB!loA o~ irnpos-
OSR,BENRVIDE~:,-E', jlortanto,ernnomc tos de exportação, 0\1 tinha receios ,le que, 

da constitui,cão que me opponho á elevação a cOlltinuar este estado de COU8"., a DO.S" 
do imposto <10 algodão; e é em nome dos producçi!o nílo pudesse competir, no merea
interesses geraes que eu. desejaria que o do eBtrang-eiro, vindo fi desanimar (lS pro" 
Imposto sobre o eafé fosse reduzido a a %' ,du~to. do Brasil. ' 

Entretanto, transijo com os nobres dep"- I Oro, ú9 nohres deputados •• bem que ". 
tados, uma vez rp'" já existem eRteA im- geno .. ", de ~xporl,,~nn, em geral, já pagão 
postos; e, c;.)nsiderando as difficlllda.ues ela U %, segundo B nltiaHl lei do orçatuento; 
nossa situação financeira, .Respeitocste facto' com 4% provincia.s, "ão 13 %:. ' . 
consumado, lnas, eom o meu \'oto, OH no~ 1 1:3 % 80bre ti n03S:·1 pl'odncçao, quandu DÚ~. 
bres deputados não dcvaráU, de hoje ]lor incontestavelmente, ",<tarnos muito mais 
diante, nenhum d08 impostos de expol'ta- atrazauoa do que OH outl'O' [Juizos que eoo
~áo; porque entendo que, além dó princif!io COrl'em ,co!Uno"c"no mercado estr~n{leiro, 
constitucIOnal, os mte,'esses desta pl'ovm- na mO,XlIn. parte dn nossa producçac.; dIgo 
eia obl'igão-nos a extinguir os impostos de eu, eoto imposto já alt@; comhinado com" 
expol'tação, para não desanim."l'mos a agri'l r"ltR de arte, e~m 11 i:"'p~rfeição, do nos"" 
cultura, que atravessa urna SItuação mUlto, trahalho, com" Importalçao dos n08SOS pro· 
critica, ' cessos indnstriae. ; e.tas caus.s hão de por 

O nobre deputado, )'elatol' drt cornmissao certo aotuar !la cDDCUrrO!lc;a dd nooea pro
de fazenda, refutando a§ considerações por ducção no merclldo estl'uugeiro com a pro
mir!! apresentadas no sentido de condemna!'! ducçilo Rimil"r estrangeira, 
os Impostos de e:xportllção; creio que, por I Além d:S10, ponde!'ei aos Dobres deputa
fal,ta de clnreza da minha partQ, não lifes deu do., que nó' nào podiornos ser indifl'Bt'entcs 
a mterpretação natural. ' " á direccr.:n financeira dada polo Estado, 

Onobredepiltadoattribuiu-meopensamen- Os n"obres deput~do" sabem que ha um 
to de que,a 5uppressãodoimposto de expor- comprami .. " geral. um compromisso dos 
tação sena uma causa do augrnento de valor poderes publiCO", que já foi inõciado por aI
dos ganeros agricola.; refutou-me obser- Iruma. medida., Ela e:iíti"cçào progreBBivn. do 
vando que, apezar dos impostos de sahida, imposto dá €xportaçfio, 
6,augmento depl'osperidade em épocas ante- ' O'ra, quando esta é a !ondencia lIlarlile.
I'lOres deu-s!, nesta provincia. tada dos podere. publicos geraes; quando 

,Eu nã.o dIsse semelhante causa, o que eu esta via de ex.tincçilo já loi tentada, quall
dIsse, fOI o, segumte: que, doutrinalrnente, do, neste caminho, já o governo geral deu 
nlio se podl,a 8u~t.entar" (~onvenieneia,l'!o im- I P"SB08 q ua, lll)ieamente, forão ~ustado5 \lelü~ 



, 
BeM~sld.d6s extrBordinarias da guorra; fi indiroct3 seria um melo de dej't·~ud.r a pr,,; 
b"f.'mbléa provincial tornará um caminho hibíçilo relativa á ímportac~o diraet •• 
errauo nlo recehendo a dírecçiio lln.nccir. Os nohres deputados cômprohend.cm que 
do. po~erp. gorRos, perpetuando impo.to. na hor9 em que todas as provincias indirec·, 
de e,xpaltaç'io 111', prorincia, ' tamente pl'ohib,isscm a importação dos gc-

DIA.eri\o 09 nobres deputados que a9 rno- ,noros estrangeiros, tcrllLmos o commercio 
dilleHçõe. por mim propostas corIl relação: p:cral do Imporia prejudicado pela cruzadlt 
80 impos~o de tran~lt' silo ínaee.i:a'lci., por- das provincias, c n 9ua unidade c integridll
que qU""1 que extlDgu"m esta tonte uo re· I de completamente perturbadas! . 
ceita. Não dnvido desto re8ultado, mas ~ilo ,Ainda mais, sendo eer~o que a importaçlto 
recu', ante ello. de.do que e9tol1 conven~,do v,ve da exportação, assllu como a exporta
da que fi lei do Rnno passado ," o regula, 'ção da importação, porque não ha producçilo 
m,nto reópectivo exorbitá!"'o da. SUIIS raiaR sem troca, e o~ productos troeão-se Jlorpro. 
naturaes. ~. tabelJo creárfiu'", impostos de duetos, 6 claro que, burlada, nullificada 'a 
importação estrangeira, ! prohiblcão relativa Íl importacão direeta, 

O. nobres dep"t"d<J' sabam que pelo neto I estará limitado, estará perturbado o movi
IIddieionnl nos é expressamonto prohibido mento de exportação, eoudicão da vitaUda, 
crear impostos sobro a importnç"o 6gtran··. de e da importáção! " " 
geira., ". . "I üra, o legisla~or nllo podia.autorisar s~c 

() SII. U. CINTIlA. :-E taxa Itloorarl.. t melhantc autoJ'lsação economlea, não podIa 
O SR, BEN~,VIDES :-E' um "oplá.ma. 1 prohibir que se lançasse taxas sobre a im-
A importação e.trangeira p6de ""r rlirec- i pOl'tação de generos estrangeiros, admittir 

ta ou indirecta. A respeito da imponnçfio tributos na exportação' estrangcita e auto
direeta não ha quostão; ningueru poderá! risar 11 fmude" permlttindo taxas na impor
sustentar em face ,do Reto ",ldic;onal'n le-I' taçã,o cstrallgeira índirocta, Desde que o 
gitimidade 'le tal imposto, Tratando-s6 da ,legislador considerou como interesse geral 
importaçàô il1directa, então gim 'R opiiliG~s [08 impostos de importação, considerou mui
podemdividir·se, I to natllra.lmontc 'lambem como interesse 

Mas os nobros (j.ep"tados. pnrn legitimo- g'el'al os impostos, d,e' cxp,ortação, e muito 
rem este imposto,'ou /lntes. pHra legitima· !l!lturalm.en~c P!olnblll os Impostos sobre B. 
rem o regulamento fcito pelo sr. conselheiro unpol'taçuo J!ldlrecto., porque" se,não o f!
Pinto Lima ti lei do anno passado, qucr'em zessc, call1na pOl' terra a p1'llnClra prohl-

,convencer-me de que o imposto nilo ó ~e blÇit0, --
transito mas é taxa itiner.ri", Notelll os nobl'es deputados, que cu, não 

Orao;J,loores deputado. sabem que li taxa s6 estou de acàrdo eo.m a constituição e com 
itinororia estti definida pela legiBlaçiIo pro. o ,ncto_addlcJOnal, como tambem cO,m a le
vineia!. flasta confron!.ar toda a legislacfio g,slaçao qllC'os nobres dep,utados, lIberaes, 
q'I,e temos Bobre taxa. itiuf"arias com" as apreciã? sobremodo, :t legIslação dos Esta
taballa •• pora BC compreheoder que ti um. dos-~nJ(los, 
proposição tameraria avançar·'se que nessas ?'los Estados-Unidos saMInos,nobres de
tlibelh .. só.se cogitou de ta~aB i\inerariRs. !)utados! que um Estadoparticular'nãOP?de 
A. tabelbs siio o protesto VIVO contra a ver-, anç.l' lIUpostos sobre ." exportação e Im
dada do semelhnnt~ pretensão, . portarão. que são considerados interesses 

A taxa lanç',da sobre um. mercalloría. geracs. Om, os nobrcs deputados conhecem 
embora primitivnmento estrnngeirn~ mas n. grandeza das instituições· democraticas 
qUil vem do outra provinei" e transita pelo dos Estados-Unidos, .c o quanto aquelle 
territorio d. jJrovilieia, é sustentada por al- povo soube alliar os interesses eentralisado .. 
gunB. rea com os interesses deseentralisadores: 

O. Dobros deputado" poderigo legitimar a ali, os impostos de importação e exportação, 
~ua opi;:.iílo por este 1"00. Ma. h~o de me. só podem ser laneados pelo poder legislativ(J 
permittir que nüo aceite tombem esta de- gcm!. Os Estados particulares não têm 
fesa, porque é principio geral do direito, que competeneia sobre tal assu,?pto. , 
a.l leis prohibitorias preslIpp[le a adopçilo Om, se um llaizrepublteano federahvo, 
dos mcio~ ds impedir o dofraudar·so a sua que parece ter SIdo o t.Ypo adoptado pelo,s 
dispo.iço" o exoquibiJidade. Ora, se fl'lei sectarios das franquezas pl'Ovincraes, resp'~I
gerAI proll,be "i!tnportaç"o ostl'.ugcira di· i tou tanto os interesses geraes, e prohlblU 
rectamente, 8, <e é certo que a importaçila I que os Estados particulal'es impuzessem 80-
estrangeira não vem .órnenle parll () merca· 'bl'e a exportaeão c Importação, eomprehen
do da cOrte, porque eote é inteiramente in-I dem os nobr'cs deputudo~ que os autol'es do 
suff!eieote para alimenta,' toda n impo!'ta- I aoto addiciollul não podlão dar-lhe a intel
çllo. ti "vidente que o legislador. quando ligenda que .os llolires deputados a esta 
prohibiu á nss"Ulb!én provine161 o impOr, assembléa têm dado ,sempre relatIvame!ltc 
sahre gener," de importação eRtrangeira, á faculdade de ercar Impostos sobre a Im
lIfiu podia permittir a imposição sohr" a imo pOJ'taglio C exportação,. 
portaçíiQ indirecte, porque, 09>.8 importaç~o I PCI'.isto, jlois, na rl'onça de que RS alt,," 
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rações que pl'OpUZ qflanto 110 imposto de ncções, embarace >t tomada de apolices d" 
transito, exprimem a verdadÊl constitucio- divida publica, uma vez que eUas sejão le
nal e a harmonia dos interesses gemes e vantadas delJtro das forç'as da riqueza da 
provinciaes. Quanto ás modificações pro- provincia, uma V01. que nãq !Hlja abus,) do 
postas por mim, por outros moti\,os, apenas I scu c.'edito. 
tive em vista dar ao imposto de transito .t I Ol'a, m'cl'cê de Deus, na província dc São 
natureza que me parc~c tcr sido a legal . O! Paulo não se tem ahusado ainda de seu cre
imposto de tl'ansito é li. taxa itincraria: dito; no. ho.'a em que se quizCI' emittil' "PO
conseguintemcnt.c, naqucUes casos onde lices, vcr-se-ha que ainda não esbi abalado 
não tínhamos taxa itincraria, ' não podcmos o credito da provincia; porque ha müit,a 
applicar o imposto de tl'ansito.. confiança n a sua prosperidade , e mesmo, 

(}s riobres deputados me eensurárão POI'- auezar dog desvios govel'llamentRes, lia 
que pretendi obrigar a eOMolidagã_o da di- muita confiança na probidade e na econo
vida publica, o limitar n dcspeza com ga- mia dos governos, que, sc deixão de ser eco
rantias de juros riS estradas ele feITo; en- nomicos, ti por aberracão, ma' aberracão 
tend.e~do el~es mais pl'Ud~nte confiar-sc na I trallR!toriu, da qual ye~uão diomte do pi'o
admlIlIstraçao, que podcrm,ou conservU\' a' nunmamento da Op1l1l"0 sensata da pro-
divida. flllctuante, ou consolidaI-a, segundo vincia. " 
.IIJ circurnstnn~ias do }!lomento ;, e que, ~- I Eu, port.anto, tenho perfeita confin.nca 11 0 
nalmente, a rnlllha p~etensão era lima cIIl-

1 

cred ito puhlico da provincia, e não receIo a 
mera, VistO C0ll10 era Imposslvc.l caIcular~so conclIl'\'encia de qualquer ,companhia, por 
O qlu",t!mn da despcza com gumntHI de .)u- I mais poderosa que seja, na tomada de apo" 
ros. _ l liccs du divida publica provincial, pOI'que 

Me ~'~'cce que os 1I0bl'~S d~putados lIaQ I não acredito que !>s capitacs se (Iueirao Jan
tem .rata~ em l.lcnhnma da, obJceçõcs 01)J>0s- • cal' do mundo arrlseajlo das agIOtagens daR 
tas aS 1Il1llbas Idéas. i éompunhias anonvrnas . . 
. A: divida ~tIuctuante. C'.II .s ua uatul'~za. é: O su . ABR,\NCHE~:-,- O principio é veJ'da

maiS oneroso; do que a dlY~da consolidada. deiJ'o; o 11')C contesto é que haja nilcessidn-
O SR. P. VI CE);T!:: :--ApOlado. de actnulmellte de se consolidar n divida. 
O SR. BE);E\'IDES :- Basta c.onhece.· que Acho que temos recursos para pagal"a . . 

n:t se!!,unda hypothese a amortlsnç!lo do ca- ,O Slt . BF.NEVIDES :-Não temos, é uma il-
pItal e lonta, ao passo que, na pnlllClra, o lusão. . 
direito que tem os credores de exigir seus I" '.' _ " . , 

'taes o.' pr3~os cstil)lllndos é in"on, I Como dlWI, 11)10 tenho locelO "lgUl~ de 
capl ., n S I dUo não se possa levantar um empreshmo 
cUS.O. d t '1 t . . . 
. E~l entiío ponderei que) n;'j.Q sô a bem da. c . ous ~. ,res, n11 .:o~ os n~S"t~t. ~rovlnc.~a e 

dignidade da provincia c da estab.ilid~dc do ~ór,a d~ll~~. se qtll'-CI mos L,mlthr alPohces 
~e~ ~rcdito, como tambem d;t mUIO!' lolga e I at,é e~s .. \alo~., Q.St,O~l ccrt? de que el as. Mo 
laclhdade parn o seu pagamento, uchava 111- de ,s<.r ~lJstllbllldas, P?que temos ",n~~ 
dis enSál' 1 eonsolidm'-se totla a divida II1lUto c. c<lIto, ponlue lia ml1lta confianç,' 
exi~t"J.1tc eda pl:ovincia,; r. btmbem :'<l\lclla 110 fll.tlll~O da 1)I'Ol'IOCll1 e nos seus recursos 
«ue julg'assomos 11I'ovavel no c:<erCIClO fll- nahllacs. , To 

tlll'O que se trata de abrir. . I . Os. n,0bres depl1tado,s hz~raQ btltrn~ COII-
Mas, disSCl'iio os Ilobl'cs deputndos: dcm- sldelações, e Clt tenho oU>ldo. em .ge.aI d,

restimo tlllotllnnte nas drcumstancias ac- ~e.·-so que, desde qu,? a P'·OVIOCUl. garanto 
,fl'Res, é l1!eno~ on~ l' oso do que o consoIi- Juros a ,7 %, e "m?,~sslvel, q~e np?ureçãO to-
dnclo OI' ISSO que as despezas a corrcta- madorcs <le ~po.Ice, n .J 111 <~ l.1eno •. 
ge n '1I~' ' mo a crise financeh'a ~s g'u:tntias O SR. P. "IC":\'l'g:- lIao de SCi' tomadas 
(~Clj~l'OS",8 as a.cçOes das ~on1panhi:Ls, c~c., i a 6 %,e:lO ~)~:·, _ car.n, ~ert~~a. .. . . . 
fazem no mercado do credito concurl'cncIa a i () ~n. Bh:\E'ilDES .- 1\,,0 o. elO que aSSIm 
flstes titulos anonymos de cmditô. IfleJa; rnll~, aInda mesmo dada a. ~Iypothes.e 

Me parece que não ha verdade 110 modo I de .q~le llllO pud?ssernos ?o!,segulI . a d.stp
de encal'llr catu questão. Os nohres dep11- I bUlçao das apohces. da chv.:da publ!e~ a J lI: 
tados sabelO melhor do qlIe eu C]ltC nunca o i 1'08 !ll:uor de 7 %', mnda ]llWSe segllla ~alu 
credito puhlico, em 11111 governo rDgulul', I q!'e nao devessel'l!0s recorrer n este m~lO, e 
em um paiz novo como o nosso , é meno.' do I sim que se devI~ elevar a ta~a do J.uro. 
que o credito de companlllas allonymas, Estc arg:llmento n,:,o. condeml?ana 11. emissão 
Neste paiz , em quc )lor via de regra as com- de apohces (~a diVida pub~lca prOVInCIal! 
panhias anouymas estão todas desmol':tJisa- apenas autO\'lSlll',a a .r.lcvaçao da ~axa R~ t) 
das, a opinião sensata do Imperio, os espi- Igualar o .1 uro gal'.antldo pela prOVInCla as 
rito~ , praticos, em regm, não confião hoje empresas de ViaS terreas. 
nessas companhias, porq.ue li mate ria que I' Ma. eu não autorisaria a elev;;ção;da taxa, 
tem sido habilmente explorada pelos espe-' porquo ainda quando "e g"rnntc os juroij 
euladores de toda a categoria. Por conse- de 7 %!is emprosaB, ° credito da cOalpn
qllcncia, ntio pó de haver receio de que a ohia 'nunca pódo ser i~ual ao crecli\." da 
cODcurl'encia do~ ~l\pitaM para a compra de · provincia; 11 nattll'~'.n da~ a~çO.s de com-
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,Ma$.eu nfto autoriaaria a elençio da hora e;n que oscl'edores da prOViDOia 
181a, porque aindd quando se gar,ante os precisarem de seus capit.e~ e,exigire m seu 
uras,dá 7, % ás emprezlls, o cre~ito, da prompto pagamento. tem ella ou niio obri
lompanhia nunca póde ,ser igual ao cre- goçh de pagar? Pois os nobres dAptJta~OÍl 
:lito da provincia; a natureza das Ilcções considerão normal a rororma con.hnte e 
de companllia é 'co usa muito diversa da progressiva das letras da provincia? Pare-
naturéza: d88apolices da divida publica. I ce-me que nlio. ' , 
,Ainda neste caso,áttendendo â natureza: Para mim bastava esta unica con8iderá~ 

de,limtitulo de,ulJl governo moralisado e i ção. Os nobres deputados não calc,ulão 
acre,~itado, eunão}eDho medo da ~oncur-I que o creditQ,da província se abalarâ,''a Aua, 
renclnque.p.08são II\Zer no mercado a em.ls- I honra' so.rrrera na hora em que seus .cred/). 
silo de "apollces as 8cções de companhIas ras, el<:lglrem seus pagamentos, e ella não 
cor,n,juros de 7% garantIdos pela provincia. possa satisfazel-os, como não póde actllal· 

Mas. admittida a bypothese mais fa- !.mente, porque nós n!io autorisamos meio~ 
voravel aos I)obres deputados, ,que é a para eJla fa~er face 11 este pagamento. , ' 
igualdadedil. taxa de juros das apolices Eu penso,poiB, que os nobres dép'ltlld08 
com li tal<:" dos emprestimos fluctllantes, devem ser c,onsequentes; se os nobres',de
ainda neste caso é preferivel a consolidRção, putados preferem a divida ftuctuante 'á 
á perroanenciá do estado aetua!. t divida consolidada, 'estão no seu direito; 
, ~odem'~e ~achar de exaggerado; mas para j.mas ~êm obrigação dp. votar no orçameo
mIm· é ltqUldo que um governo, que .. e to verba para pagamento no vencimento 
dasuadignidade, não il,cl\ á mercê de crr.- das letras, pOlque os nobres deputados 
do,res particularos, poqllo,a}.s elev!,-d~8 qU? não poda~ contar' com as reformas, por
seJão, Ine6ntestav61mepJ~ a provIDCla6sta que IStó • um favor. e um góverno mo
á mercê dos 81'S. bâr~o: do Rio-Claro e, ralisado não espera favores de seus cre
commendador Ferreira; e bd vingarem 8S i dores I Se entendem que é pref~rivel I) 

idéas. do prójecto de, orçamento, flCMá ella i empreatimo, votem no orçamento recei~a 
á ll1ercê ,tambem do. banco do Brasil· e . sufliciente para pagamento da divida no 
outros credores. 'dia do seu. vencimento. 

Eu quero· adlllittir que estes credores, O. nobres deputados podem fazel-o? Ago
tenhllo 'grande abnegação, que hoje não : ra pergunto cu: as reformes succeesivas 
precisem mesmo d.c seus capitaes; mas: dos titulos da divida' fiuctuante são mais· 
os nohresdeputa~os sllbem que as fórtu-' onerosas do que a divida consolidada? E., 
nas, por mais 80lidas que "Pjão. flro nosso: tas capits.liS1lções succes8iva. não sfio onU8 
paiz não são eBtavei., sobretudo em uma i annURes que os nobres deputados vlio imo, 
épQca de febre,industrial como a presente; i pondo ú provincia? . ., 
em uma époell. amque podemos diZer" sem i O SR. U. CINTR!. :-Nós deixamos ao jui
medo de errar que a praça do Wo de Ja-I zo do governo: S8 alio entendeI' que a ope· 
neiro tem .exa~g~ra~o o credit~ largamente. I ração ~le credito não convém não a fará, A 

Para mIm e, llqUldo que nO", dentro de: questao de emIssão de apollees para a com
poucos Bn:nQS, havemos de ter crise ana- i mis.lio é questão de opportunidllde. 
loga.11 de-Sou~o. e outras ,que tem soffrido I O SR. BENEVIDE~ :-Ell entendo diversa. 
a praça do RIO de JaneIro, porque esta! mente. que não devemos autorlsar o gover
prllça é hoje o fóco da agiotagem. d. espe-l.no, po{que já o temos autorisado por vezes 
culação. O grande centro dos especulado-, e elle não tom cumprido, _ Por con.equen
tes que têm se espalhado ,pelas provinciBs i cia, para não dar uma autorisação inutil. eu 
t a cÔrte. , penso que a consolida91i4l'*!la divida publica' 

A .cõrta do Rio' ue Janeiro ha de soffrer i é preferivel ao estatu quo, impoRào-ae-lhe 8 
muito breve uma crise economicn, pelo el<:- I obrigaç~o nas emen4as. " 
ceS80 da especulação e agiotagem; sobre-! ' O SR. U. CINTRA:- Mas ainda niío 88 deu 
tudo por causa uos movimentos artificiaes i a hypothese que o nobre deputado, ftgun, 
do commercio de acções, bão de os capita- de vêr-so a provincia áp~rtadà pelo paga
listas inexperto~ desta provincia e de ou- menta, 
tras, que têm empatado grandes Bommss O SR. BENEVIDES :-Esperão primei1'o esse 
de ,seus capita8B, 'de suas riquezes. ser vic- aperto da prJvincia? Quando elle 8e der o~ 
tima... - ,nobres deputados niío darão li provincia 

Para mim é liquida, portantc, que temos meios della lIvrar-se do!le, porque nlio tem 
crise comme,reial pelo estado especial dano oroamento verba p.r. isso. _ 
praça doRio de Janeiro, e outras causas' Quânto á inexequibilidada de minhas, 
economicas, e outras crises que hão de I emendas relativamente ao imposto de trnn. 
~er con.equencia da criee politica Intente. sito. e a se calcular a despeza com o p.ga. 

Por coD.equencia, para mim,. podem 08 mento de juros garantido~ com estrada. d@ 
capitalistas todos 'ter necessidade de exi-' ferro, os nobres deputados ponderárAo que. 
gir d~ prompto os seus capitaes em bom attenta a natureza dessa d'espaza, eUa nl~ 
tempo, Eu quero qlle me respondão: na; podia ser previstll com segurauç'l . 

• 
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Elll nio tivij ijm vistB, nem podia ter, a ' do nossos habitos, e acreditando que não li 
certeza m8themati~8 ; mas eu creio que ha-I regular um credito iIIimit~do dado a.o gc
vendo boa vontade da administracUo e seus : verno, fOI que suggen & Ides do cro.dlto de 
agentes, e estudando-se a marchã naturaI 13()0:000~ p~r8 08 trcI districto". · ~Ieitoraeti 
das caueas,. nós podemos approximadamen o da provinCla, para fazer-se face a nece88ldll
te calcular o ql;il,ntlm! provaval do. de.peza de das estrada. e ponte8 ; e suggeri tambem 
que se tom de fazer dentro do anno finon· a idóa da um limite 80 credite para cadêas, 
ceiro ; tanto que en fiz um calculo approxi- porque ha ca80S de seGurança publica que 
mado, embora um pouco arbitrario, e ohe- j não podem deixar de _er previstos. 
guei ao resultado de mil e tantos contos de I O SR .• P. VICEl\TE :-~ commiM8Ao nio 'Ii
réis. . . nua concediolo verba algumA psra oadêas . . 

Or., me parece preferível que 08 nobros 081'. U. CINTRA :-Concedeu, pois nio; o 
doput~do" aatoriMm uma despeza. embora &8ldo do orçamento é para es.as despezll!. 
não segura de realizar-se, ma. pejo m~n08 O 8H. BENEVIDES :-Nilo éexactp,' o salda 
limitada, a uma autorisação voga, illimita- é para preencher o dc(icit. Mss DO projecto 
da; porque ,então ha o meio de 8utorisar-so do orçamento nlio ha até 8aldo p08si-vel. 
um credito supplementar pal'a o excesso do I' Eu estou no meio termo, enteudo que nlo 
calculo provavel; desta Illanelra marcha· , po~emo" deixor absolutamente de dar fun
IDOS mais regularmente do que com o vago do. para oadê.s; uma vez que o govern() 
do projeoto de orçamento . geral não 08 dá, (: uma necessidade; póde 

Dizem 08 nobres deputados que não h. haver uma éadê& que exija reparos, porque 
ngo, porque o maximo é a autorisação le- esteja ameaçando ruina ' eminente: podem 
gal. haver razOes d. orU.em publioa que recla-

Me parece que iato não ti verdade, porque mem despeza .. com lI(cadêa.: eu, enUlo. na 
nós, quando dizemos credito illimitado, é minha emenda, consignei uma verba muito 
sempre relativamente ao exerci cio flnancei- , modesta de 30:QOOH para estes casos. Eis o 
1'0 para0 quol legislamos. Nós sabemus i ullgmento de despeza que propuz. 
com certeza que a totaiidade cios juros ga- , A commia'slio de fazenda autoriSll ~ gover
~antidos nilo (loderá ser exigida durante o ' DO a gastar com obras publicaaprovinciaca . 
anno financeiro, porque o~ contra. t. ~ têm o que julgar indíspenéav.81: eu entendo que 
prazos certos para .eu começo, pora sua roa· oste credito, não fIxando quaotia, nl'o t\ 
lizaç1ío, e temos' moioR de conhecer provn··, reg~lar. 
vclmente a oomma de eapitoes 'lue terá de : O Silo U. CINTR,\ dá um aparte. 
ser la_ant.da dent"o de um anno, e a que O SR. P.VICEN~'E:-Es.e saldo' é para pa-
terá de ser despendido, pela murcha nntu- gamellto da divida. . . 
ral das cOlupanhias analog"s, coja vida j6.j . O 81t. U. CINTR"-:- Para pagamento dn 
6 por nós conhecida. i divida são as operaç!íes de credito: o saldo 

Tinhamoe, portanto, um maio de marCar i n1l0 dá para is.o. . , 
um limito a esto credito quo se d,í ao ;;0· I O SR. BENEVIDES :-Os nobre. deputados 
.,erno, .. quando porvcnturn .~ erra.", por i dizem: . 
dlminuiçllo, havia ainda Q maio de aulori- t • O presidente d. provincia fica autorisn
sar-se um credito supplemontar, na hypo- l do a de.penuer as quantias precisas para 
these quea quantia previs!1l fos8e excedi"I •. i ro~aro e construeç1iu dos eotradas e pontes 

EIS porque apresentei a minha idé". I da provincia ...• 
Finalmente, o nobre deputudo, relator da ! (JIa o.l.q·ll"S ct1)(z'·les. ) 

commissão do fazendn. disse que de minhas : Eu entendo que 06 Dobre. deputados nRo 
,dáas resulttlva que o orçamento feito por 'I' applic~o () sal<1O; porque este tem por 11m 
mim era mais ineonveoionte do que o pri· rc~gatar o'deficit. 
mitivo, por isso que Oll oxagerava (I despcza Entebdo, portanto; quo a autoriaaçilo é 
e diminui. a receita. . illimitada, quo o presidente da provincia 

Quanto ti oxageração da despeza, nuo.é pôde gastar o que qulzer em obras publicas. 
exaeto, porque cu eliminei algumas verbas, , Eu, como opposicíonista, não dou uma de
de Borte que pelo meu orçamento não se I legação tão ampla; mas, entendo que é con
nugmentava li despeza, comparandO-BC com : v8niento dar ao governo um certo arbitrio 
a fixada no .orçamento vigente. . I"Bzonel ; suggeri fi miDha emenda mareaD-

O SR. U. CtNTnA. :-E a verba de 30:0008 do·lhe 300:0008, sendo 100:0008 para cada 
par" cadêa.? di.trjeto. Estou certo que a quantia é iD-

O SR. BENEVIDES :-Esta idéa eu ofl'oreci suffieiente para todas as necessidades da 
como lima idéa média entre as opiniões des-I provincia; mas, como nos achamos em épo
ta caSR e a d .. commiseão de fazenda. , ca critica; eu tomei por base dest" minha 

A eommlssilo de fazenda autori •• o go- idéll a metade da quantia votada o anno 
Terno para desponder com <ts obras provin- p~sBBdo. que anda por mais de 600:0008000. 
cla~. o que rôrneeossario. . : O SII. INSPECl'OR DO THl!SOUlto:- Gasta· 

Eu louvo a commiseão de fazenda pelas ' se, termo médio, 400:0008000. . . 
• uas t~nd8nc1a., pelo espirito quo a levou O SR. nENEVIDES :-I&eo é o termo médio 
l1estn lMIl ; ma", receiando uma resi,teneia . da despez!l elfoctuadft; ma~, r~/lr<l-me" del-
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'pen '!'otlld. para todas as oh1"" publiaa., Va}ladão, vigario Bicudo, co nego Demetrio, 
que anda por 600 e tAnt". tonto.; en, como Leitão, A braI;tChes, Hodrignes Alves, 'Paulo 
disse, tomei metade deNh quantia, ,,';!(entA Egydio, Zefe,'ino, Luiz ErÍlesto, Luiz Silve
&8 eirCtlmRt:mciaR especiflcR dA provio~;a, " . do, Ferre\I'R Alves, Corrêa, Luiz Alves Al~ ° SR, U, CI:<TRA :- E' o sftldo do orça-I meida e Silva, Benevides, Ulhôa Cintra', Ra-
ment.o, I phael Filho, Rod,'ignes Ferreira, Paula Eduar-
,0 ,Sll; BEP;EVIDES:-,,: estabeleci \lJ;>a do,' !lfendonça Furtado, ,Marques da Silva, 

dlBtrrbmção Justa e legal para todos os d19- Paulal\Iachado e Pedl'o VICente: faltando os 
tric~os eleitoraes, ,peJ?so que assim qollo- ma.is senhores sem participação, ',. 
ql!el-me como mell!anClro entre a commIARão _0\ bre-se a sessao, " 
dc fazenda e .a maioria <la casa, que parece, E' lida e approvadíl a neta da antecedente, 
entender 'mais razoavel a consignação de I O SIt. 1" SgORE'I'AlHO lé o seguinte 
verbas especiaes, ,. 

Creio que fi eonsignaÇlo de .vcl'uas eRpc- I EXPEDIENTE 
eiaes, u.m .. vc~ que sej1io ellas fcitas d<:ntro !. . OFi'ICIO . 
ílas força, \do 'or~amollto, e para estradas I. Do oc,,!'et:ll'lo do govel'l1o, rcmettcnd~ ar; 
puramelltt ;>l'o,vinciaes e imprc:~cÍl:.diveis, é 1ll1lormaç,üe~ pr:s~adas pelo c~efe de rolIc)" 
melhor gar111ltm do que a alltOl'lSaCaO ampla I e o ordIl,alIO, .Iel<ülvllmente ,I ~letençao em 
da .commissão de fazenda, para os i'ntel'esse-s 'troncos, llas J ['eguez:as Jo :\ l'UJ ~l e I,tuqua-. 
locaes, Entreta?t.o)" época de ecolloJlliaquecctu~la: e aelc,:::c.:o d~ e,~pella ~lo 8ell~101' 
rcchma um sacrifícIO, e eu entendo "lue a Bom :Teou" dOR PLdurs " .. aregolla de lre-
commissão de fazenda fez Ulll grave sllcrilj.. gnezJa. , ' , , _ 
cio, arriscando até impopuIMis!ll'-se com A 1" pat't.e, a qUCI1l.lc:< a l'cqUlslçao; a 2', 
csta idéll; mas que enllnciou vistas ocono- I paI',) entt'al" eom o proJecto, 

, . 
m.lCa~. . , ! PAUEGElt , 

O ~l~. A!.lU.\NCHg~;- A commissito· o que: . {( A eoml~1iss~o de .e7t~.1~8t.kH,elJl vista ua 
q uerl li. era a verdade do OI'camen to tornaI' a. 11 ep\'esen b ((:<1 O tI lle dl!'lg'll'ilO a esta. aSsem ~ 
provincia conhecedora do estado ele "'1018 fi- i bl",: ?7 eid'ldaos Ant~nio Lopes dei Oliv'J.irH, 
nanças. , . I Josu IhunGteo. de OhvClr.~, e ontl'o~, c de 

O Slt. BENEVtDES;- POJ'úm estaR :nstuB I pH:l'eeer fI l~e se,] n adoptado c convertIdo em 
. economicas da eonllnissão, esta resisteneia IleI o sr.g'unlte projecto: , 
bem entendida no seu espirito aos interesses! ' . N, l<ll 
locaes, se porventura fos~em exagerados! A <18sem1ilea legl:slatJva, de S. Paulo de-
estes, reclama.ria, na execnctw, uma identl- i·ereta: ..... 
fic.aqão de pnnsamento~}; e 1'(1.' preciso que no r A~·t .. 1.0 Fil'.~to. delinitivHmeute servindo 
presitlentc da provinda houvesse o mesmo í de .(hVlS'lS cl~t.l'e ?oroc.aba e Sn.rapllhy as se
espirito da eommiBsu'u; e, havendo, que nüs I g'lllntes: o rIO· PlrapOl'a~ desele :-:;nn. barra no 
tivesserno8 a esperança da pennancncin rir) I :::;al'upuhy, por ellc.3.cima at.é ú pont.e ~oFer
gOtverno, Sendo instavcis as adminiBtrn.(:ür,~, 1 r~z:. df\~1 n ponto pelo ~',n.mlJiho (}? lm~l'ro ,do 
e,não podendo cst.as lihertar-se das inflnen- l<a"lllnl; :de ° 'lue VfU para o lnrvo; pOJ' 
elas políticaF> dominante::;;; me parece qU8 n)s,te aduH~te, ~~a.8sn,1l11o p~l?s .gl'ama~OR .~(~ 
os d~putadoR quo n~o podem cne;)ntral' f''''- {:,1 udent() l.lad! Iguc~. de 01~1\rr:lfa, ate o I'~O 
ranbas nas inll11enelU8 dominnntes, deí'ell-: 11l1'V~, e pm' oste. :H~ln1fl ate a bana. d? 1'10 

dem '~eus interesse.", trahall,nndo por quot~, i Tlll'VIllllO, . . . , './. . 
espeClacs. I Art. 2. 1J AR dlvlsn::. entre ~)on)('.alm (~ Pw-

Tenho coneluido. I dade~ nomeçal'ú.õ da barra do rio Turvo eom 
A discus~ão fi.ca adiada, pela hora. I., lo rio Tllr."~nho, p~l' es~c acima ~té o eami·· 
O SR, PUESIDENTE marca a .{mlem do dia' 11110 do "ItIO de B l'UnC1SCO Rodngues; por 

seguinte, c levant" a scssao ás :l horas c % este,caminho até daI' no alto da serra, cafezal 
da tarde, do fInado Lacerda, e pelo alto da mesma serra. 

_ ... __ , até encontrar com a divic,a de Una, no alto da 
.:):Ia SeHsào o~.~inarfa serra. cha.mada. de S. Francisco. . 

Art. :3." Fidío revogadas as disposições 
AOS 8 DE ABRIL DE 18í3 em cont.rario, 

P"esidC'llÍ::ia do sr. v',qMio Scipiiio Paço da assemblé:t legi,lativa provincial 
de R. Paulo, 7 de Au .. il de 18i3. ~l}Ia"oel 

SUM!t~A RIO, - EXPEDIE~T E, - Parecc,', - A f!o"so l'e"ei1'(t Chaves, - Ze(erino Jorge,» 
~. ProJeetos, - Redacçúes, -I' PAUTE DA A imprimiI' para entrar na ordem dos tra

ORDEM DO DIA,-·Imposto pan\ a, matl'Íz! balhos, 
de Campinas ,-Esgotos na capitfll.-lJis- i PROmGTO K, 132 
CU1-80S dos 81'S lJe'tu1Jides c Fe'j'í'tJÍ7'a .Al1:cs. 1 « A a:-.:scmhlén. legislativa provincial 1'0-

-2' PAUTE DA OlWEl\f DO DIA,-Orea- I solve: 
mento provincial. - IJiscu,'sos do" ús. I Art, L" As divisas entl'r, a freguezia, da 
A braitckes, ,Scipiáo e lnspecto,' do l"e80'1),1'O, I Ribeira, do municipio da villa, do A piahy 
A's II horas do d'Ía, feita lt chamada, achão- serão as seguintes: • . .. , 

He Jlf!l'lent.eR tl" 81'S, vigario ;Scipiào, vignrio. po lado do Horte ~ p .. incipia da Pedra. 
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grnnde em linha recta ao sitio de Antonio cripta, Mas,como é uma elausula q)l5 lIffecta 
Coelho Duarte, dali ao ribeit'ão Anta-magra, por demais aquelias concessões, por isso le
nt.raveR~nndo este em rumo ao sitio de Ma- vantei-me e fiz a reclamação, como ainda, 
noel Roberto, dali 1\0 ribeiT'fio Itnpirapunn, agora continúo a fazer, e porque entendo 
descendo por este até,o ll.ibeira, atraveR- que tal. clausula de intr~,nsmissibilidade é 
sando este, seguirá It rumo até o limite da inconstitucional. 
pl:ovincin com" do Pal·a!,~. . Quando, pela primeira vez, reclam,ei sobrc 

DR lado do sul- pnnCIpla da Pedm-grRl1- este 'RSSUmpto, o meu honrado l,olleg:t o sr, 
de em linha rect" ao alto do morro dos dr, Luiz Silverio pediu adiamen~o da diseu's
Qun~R, dali descendo direito pelo espig-ào são por 48 hora:s ; já se hadecorrido 5 ou 6 
tIo' Val'adou[oo atr~v?ssa o Hib:ir~ e 8c\\,_ue d!as, e,_ portanto, requeiro urget;lcia ~3ra " 
por estc abfllxo ate a barra de S. Sebastmo, dlSCUSSllO do parecer da redacç1io, afim de 
divisando com o dístricto de Iporanga e com. que a casa afinal decida o.,que fC!r Ide 
a província do P:traná, justica, . 

Ai·t. 2.° Revogão-se as disposições cm con- Depois de breve discussão, em que tomarão 
trario, ,parte os srs. P. Egydio, Benevides c Celi, 
.. Paço d:; assembléalel!lisla~íva . Paulo, donio, sãoapprovadasa:s redacções. 
6 de Abl'll de 1b73. - Ze(e1'Z1lo .» , l' PARTE DA ORIlEM DO Dl\ 

N, 133 ! ' , IMPOSTO. PARA A MATRIZ DE CA.11pTNAS 
(i A assembléa 'Provincial de R .. f'aulo de- Ir approvado em 3' discussão o projecto 

ereta: " , . substitutivo ltO de n.· 66, que trata do modo 
ArtIgo l~nlCo. O ordenado do ucltl1lntstra-, da cobrança deste imposto, .. 

elor do rrg'lstro de Sorocaba fica elevado de I ESGOTOS :NA CAPITAL. 
1:8~()~ a 2:0ÜOfiOOO, " , . ,'~' ! Entra em la discussão O projecto n. 81, qllt~ 

,p,'\!O da a~se:mbl"a, 1l de A.b~:,l de. l/j ,~, - I autonsa o governo a contratar com o tenente
Cort·~a.- 'Lun A I'ves. - A 1'a1')O .'.1bet1'0 fitlho. coronel Claudio José Peréira e José Ant.onio 
- Antonio Leitão.·- Paulo B,qydi(; de Oliveira Coell10 o estabelecimento de um systern:t com-
Ca:::a~ho, », '"'' pleto de despejos e csgotús, etc . 

. ~aoJ,ulf"dos obJecto de dehberaçao " VllO. U s.'. B.,."'"id~,,: _ Sr. presidente, 
a Imprlmlr para entrar na ordem rIos .tr",- vou fazer rapidas considerae?ies unicamente 
balhos,. '. P"T!i justificar o meu votQ,.': " 

R~;oACÇÕES . I Não desconheçe, a utilidade desta ernpl'eza; 
São approvadas as dos projectos ns, 5.) c, é realmente uma das maiores necessidades. 

114. de 1l;72, .e suas emendas. da capital a realização {[o sCl'vi,:;o de despejos 
Entrão üm discussfio as redacçõe~, at~iadas, 1I e esgotos, nào só por motivos de a!ól~eio, como 

dos prnjectos ns, 105 c 106, - mesmo por mdtivos de saluhridade puolica. 
O !li,'. Z"i'erAno .Jol';;e (pel<t ordem): I beio, porém, que este serviço diffieilmente 

-SI'. presidente, n~ sessilo de quinta-f~iTf1 i po~er~ ser realizado, eonstitlli~a Oi eompa
passada, por occaslao de serem dIscutidos nina Independente da companllla de abaf5te
os pareceres da co~missão de J'c~'tcçiio, .rela, cimen!o de agua potav~l, porque não se 
twamente aos pl',oJectos ns. 10" () 105, eu póde lazer um servIço completo de aguas ... 
vim á tribuna e fiz lima reclamação, po,' vêrO SR, P. EGYDIO :-As idéas são con-
que a redacgõio dada áquelles pl'ojectos não ne:xas. ' 
eRtava de conformidade com () vcneiJo nosta O sn. BENEVIDES:- ... de f.:,o!'t,e que me 
eaRa. pa.rece que a assembléft provincial, antes de 

Ne."a oecasiáo declat'ei que não linim em resolver o systemade abastecimento c distri
vista ,\ensurar a illustrada eommissão, a buié::ío de aguas na capit:ll, não pócIe re801-
quem acato e respeito; mas porque me pa- ver· convenientemente a materia do aetual 
redn. que a. minha, reclarra~ção era muito projecto. ' , 
ju~ta, 'I Seda, pois, mais prudente harmonisar 

Em vistR do que;disse o nobre depu lado, l'e- .estas duas em prezas, ou r~sol vel'-se sobre 
httor ~a co~rrJi8~i(o, que a ~mend .. a que eu a,realizaç1io desta, depois de.resüOyida a.que~
.Iludla havla caldo; cu dIsse que nao, e é tao prehmmar d9 abasteCimento e (pstn-
~)(."cto: It emend", a que me referi nfio foi, re- i buiç~o de agua pot.avcl. _ " 
J81tada, passou tal '1ual estava. concebIda,: Feita esta cons:d61'aeao prellmmar, peco 
;"to é, que as concessões, a que se referem: venia a.os mens illustres collegas para OppÓl' 
cRtes pl'ojeetos, podião ser transmissiveis. ! algumas objec0ões ao pt'Ojeetá. 
Eu appé)lo para o testemunho da casa, c, i M'e'parece ']i'" o projecto é ineonstitueio-
particularmente, para o do mel1 collega o : nal, por d íYc:'~:OS rootivoF, . 
sr. di', B~nevi<les, queme disse :--- estou certo, E' inr,ontcst1V~1 quo" ".<sumpto é de na
que aS~lJ~ ~~ passou, com a eondi\ao de, tllreza municipal, f\ ne~te caso, é ~lal'oque 
transmlsslblhd~de. : n6snão podemos resolver sem PJ'9Posta d" 

Eu nftoccnsul'o fi illustrada commislião; : camara muriicipal li", cllrit:cl. 
foi um I~pso, 1l;m esquecimento de tOl'l1ar em A camara municipal tem a iniciativa nes
consideração 1\ nota queestavQ por mim es- tas materias; ~e 1\ cIImara municip~J ~em 

i 

, 



recu.taospropriose mei()~ de fazer a obra, por i dllO determinado a raeuld.de . do (.",~$r sat
Ri, a Jera nos limites de sua' competencia e i obr .. m)ltlicipal, sem ter pre.c.d,ido flstud!l" 
com Scns"recursos, scm nenhum'!. illterfe- i tOl'hoico.; sem ter havido. avaliação das 
rcneill do poder I~gislativo provincial. i obr •• : eem que 88 tanha calclllado. a ~l(t.~II· 

Se, por~m, " ca,í,ara: municip~l, pela eX-I' silo do Oll~. ;8em so ter ohamado ('01' ed.ilae. 
j;~nsão dn. despezas, não tCllllllelOsquc a ha- pr.opooelltes áo obras. . . . 
bllitem, pede á.assembléa provincial o indis-: -'Além destáe c(lo.ideraçõe~, qqCm.,. I.!I.~ 
pensavel au~ilio; ma~, n',um caso, cabe-lhe I crêr que o. proje~to é. iO.'l?Dltitucio,llal; eu 
a. attnhUlç'!'o c~~lu~!va.' ultelra;' !l'outro aiod~ oreputo ,illCoD8tltuclODaJ .em V1~tltde 
easo, cabe-lhe a 'IIIICI,,,tlVa da pl'Oposta e a d& minha doutrlllllcoQijJ4ant~llleote cO,n<;\l,w
sÇ>licítação do auxilioIJl:ávirJCial. . !.nada pela C".a. Eu .pol'sioto 110 flleU,"{f,!, • 
. Ora, eu 'lao :ejo que· a camar~ da capital i .eguodoa •• bedoria da casa: p6.r.ieto, no 

tlv.esse . resolvido oapa a. resp~lto, rio ag,- mell erro. de que a usem bles pro'meJ81ll;lo 
~~mpto; não vejo tambemque ella tivesse tem eompetencia para dar privilegio, e mll·i· 
feito uma proposta a esta, assembléa sobre to meDOS não tem rompetenciapura fazeJ.-o 
este.: melhoramento, solicitando a sua in- a individuo.', .' 
tervenção. ' '.' / Nó. nilO podemos reeor.heeer Il utili.ad.e ' 
. ,o. SIlo VALLADÃo:-Ha' lfol'mac1io dll ca- de uma obra'publice, nem .aulorisanno. li. 
mar a municipal, ~ muito /voravcÍ., sua de"peza, sem ter mediado ° levanta-

,O SR. B.ENEvlm:S,:~Mas informagão não" mento de plant~B, orç'!Ilent~,.Hc. A ~u· 
proposta.; " infol'maçi'\o foi dada a reqllcl'i- peito desta materia não h& e.t.udo toehnico 
mento de parte.. algum; ti materia OOV8, :loszonheei<la, e q,u~ 

O qU'e digo é que. ",)Oilo o ".sumpto I\~uni· Dão foi ainda applieada li prvvincia: não ha 
cipal, e 011\ c91I1petencia privativa da,t.m»- pI8nt~s, nAo conhecemos. extcn.iio doe OPU" 
ra municip,d, e '6 dependerá da no.'., in-que 'esta eompa!lhia'teradenearretar •. 11". 
terV6Dção quando ella provocor ~.",I ill~m'· 8&eriftei08 que terá de.fazel', ,bape indi.pell
vençã". pedindo" nos." . auxilio, pedludo Ilanl para que a provincia ea C8mararl\U
Bu.bvenção de quota pl'ovin~ial... nieipaJ prescindisse·m da C<JofecçftoCII,obra 

O. Dobres deputados conhecem .. legi.l'l-administratiVllmeote, para confiai-a a em
çiio geral, c .ab.unque, pela lei org.nie.p~ezas partlCular\ls; porque a ernpreza par' 
das umaras municipaes. n~o 0.8 póde fazer ~icular será ofiubstituida conv_coienbe./IINlte 
obra. publio." de naturC1':8 ,municipal sem pela admini.stração em troca <I,e vantageps 
doscripçiio lopogr.phic., sem avaliAção e que oós lhe de,·mós. Oro', estRs V.Dt.g~Qp 
.em 'Pregão, provoeaodo se a concorreu"i. hão de Bel' .reridas rela .omma do on\18,qlle 
em leilllo. em prB~a, estB emprez. terá de 8C .. '·0\or. 

,Otn, a 38semblótt provin(~iaJ torti eompe... ~üo )Õ.uhendn nós com ..-t'g"ufança .J\ ForJ:)ma 
tenda paru.,J'I!!~penf.ar U~ hd gera] ;!'?~ôs- po~ deste Ort,I1R, nã,) ,temor. uma medid,a para 
der,0OJO., por uma reNoluçfio eSJ.ecisl, revo- aferir a justiÇ8 .d •• vant.gens lJnecoo~ede. 
gar o proces.o geral ,,,t?bo:Jecido para 8 lea· mos a este particular. 
liZ8Çiio àa. oLro" [Ijlmicipaes 'I I Nio é isto inditl'erente : primeiro. po<qo,~ 

Penso (jue·ninguem pretendo!"á Bostel!tAr nio é iodifl'e,ente ao poder publico a .cqui
pemelhante doutrina. Des,ia que. lei do l' siçlio da riqueza por parte dos particulares 
de .Outubro do 1828 estabeleceu o processo na cont'ecçiltJ do serviço pubii~o,"1II pr.fjllizo 
da reallz8çâo das obras municip.e •• e 8S- de terceiroe ou d. provincia. !l' preciso, 
.embléa provincial não póde, por U'Oli 1'.'''' para que este privilegio seja legitimado pela 
l:JçiiQ especial, ."ltar por CIIlIIl d. todas opinião publica. que h.ja uma compen.a9~9 
esta;" .formalldades o tomar Ulll" direcçfio soeial entre 1'8 ~randes Y8!ltageDs, eolbldas 
prnpnR,o.pilClal. uma dlrseção arl(HoalA. pela empreza.e eotre o alhvlO que a mesma 

Se o se,viçl) da despejos e esgotos é Um 'provincia 8npporte daquelle s8cri60io, que 
serviço munieipal. ainda Que a c.mará mu- fariass porveotura fiz"".e a obra por si. 
nicipal contrAtasse com qualquer a rsaliza- Ora. não temos bu.e alguma a re.peite 
\:.', deste eerviçü. IJ1\o poder;a fazd-o senAo deda- .erviço, nem ubemQs c,om segurança 
pelos meios Jucrel.dos na lei. . a somroa de vantagen8 quo eeta ,empl'eza 

Ora, 08 meios decretados na lei silo aquel- terá de colher; não Babemos com segurança 
lo. que. venho de, mencionar; .logo, évir~ i se • provioci .. ?O • m~nieip.lidad8 faria 
tllnlmente prohluldu " (Joneessao de Pllvl-I melhor este .ervIf!o por 81; 1lÍ1<l sabemos ee 
leglO a pesoo!> determinada. I neRta pro,"lUcla Ioa outl·ss pc>soas que poe

p,)! tanto, temo": em· prim"ira lugar, IlIl0 . são tambem fazel-o !las mest"as. condJçilu 
houve resoluçilo da Com"" municipal eoure lou com mais economia. 
" r"" li.8\1ilo de,te melhor.mento; em Re- i· O unico meio qlJe temos parn cODh~cer 
guntio lu!>;;r, of,,, hOllve proposta da me'. 'I estas condições todas. par •. qoe se faça )IlO
QHl tlr!licltaBd.) n int!lJ"vent;fW da ass~l)')bJéÇJ ti~~, eom') eu enlendo' qlJ/~ 1<8 deye f,.zer 
prr·vincial; terc~iro. ~Hllton·~(; pl);- cima ,da~ semprt!,.6 a abertnra' da (!I)1lcnrreucia frao~a 
forrnalidad.es impo_tas pe,la lei de 18211 para de modo a chamar toda. a. ~ptidlle8 pau 
.. realizaçAo de obras municipaeo, .rj'l.de a reali~a'çio deste serviço, e o~ 8stlidoe-re. 
'pIe, por este projecto, c!lneede.s6 à indivi- ftectid!ls feitoi por pro*!esiOllae8, 'eeIJldoB, 

• 



o!IlI'llll'l'110 po'lana, techokos, re.oJyido~ pela i Eu di~~e aOA nobres deputados ((ue as Ii
Ildmi!li.traçiio, . i "OCo da Belgica, ela Inglaterra P. dos Eota.-

Ora, 0110 houve aoncllrrenci., nRo 11ou". o , ao~-Unidos, recentes, condemnilvfio a con
menor •• tudo tecbnico, """ !Ia d~d"E eAta- 1 CCSs[o ele emprczas municipaes, provincia(Js 
ti.Ueos pelo. quo •• po ... moN caleulu o , ou gemes a companhia", "nonymas, quando 
'ermo médio,do reeeit .. de.ta empreza, n"'m ,estaR empre,zos jogovão com IOtercRSCs ge
tomo d. Rua d~.p ,;7.., ,' racs da ~oclCdade, ~Qb.'ctudo quando est.es 

0'1, eoneedcT 1 portaul;o, um pdvilf'gio OO.!o:h ' interesse~ referião-ac ás condiçõe!'l pI'Ímor
tae condições é· ",tal' ."re.mente, ,j vetor. ' diac~ diL vida do~ indi,iduoll e das· Jlop\ll~-
.emo, sem conb~~.ilnento 'Ia ".U88, .em co- I çOc., E' nossa hypothese, , ' , 
nbeciooento plen o lIa m.t,cr ;a, . I Eu sou um voto sy~t.ematlCo contra p"lV'-

08 Dobres deputados S,btllll, melhor do logios para aguR, despejos, alimentação pu
C/ua eo, que 08 espiritos prat.ieoN, 'lner da ,blica, conducção de cadavel'r.l', etc" porquc 
eeiencia eeollomÍt~fl , quer da Bdminil')trnção, tudo isto é obri.~,ação'de 'unl governo ·hones
eobretlldo n" lIelgic8, nos g,tado!rUnido".' 'to; toilos eRteR Interes.e. são de ordt1m tal, 

, na Illglaterrn, hOj 'J 911.te~t"oqu. () gUV,.dIO, I que a fortuna e a especulaç.l\o pal:h,cul~r de·, 
apezar d8 srue defeito", desempenha . ' Ibor i vem c~onsJ(lel'ar como uma zona prlvJ!rg.ada; 
todBs aqoellM emvre~Bs que .ão dB esl' •. ,ra ' nós devemos colloe,,!' uma muralha do bron
da. companhia. ftlJOllyrn.&, altent" & lI.to- i "e, uma for!.e muralha entre estes intlH'esses 
reza ""peeiBI e " \~o n.titlliçjjo destas ent.ida- : c fi nvide7, elos e~peculadore9 industr!aC9 .do.~ 
de., ·.obretutlo q\lulldo a~ empresa.s .e refo- i t.('.mpos que C0.Tem I Com as lagl'lllla~. da 
rem nos o~jecto. indiepeoR"v,d. ~ vid", onde , mrii, do pai, do filho, do parente, tio am.go" 
• monopolio é .bFOlutomente condemn.do,! illicito cBpeclllnr-se; "Obret'ldo as I~.gl'lmas 

·Qu"ndo se tl'ata da alirnentaçií.o, '1ua11do I de uma ~ociedade iut";l''' devem &er sa-
se trata da agua, '111:lndo se trata mesmo <168- I' grada., ., 
t.es serviços de as,cio (J limpeza da caso, '1ue NeJlbum illdividuo tem dire.to d~enl'lque
é uma condição Ílygienic:l, porque a ,alubl'i- ice.', emhor'l dalli I',,~nlte uma utli!dade mu
dade do ar fIlie .'es piram"s" coudit,iíO illdis- : nici pal , com o~ ~offrimento~ do indIgente , 
pensa"el da vitalidade individllal e social, COlll a fome da infancia, com a pob~cza d .. 
dIgo eu, os nobres dcputade9 sabem que, velhice, com cotas lagnmas saotas! Em tIro 
quando se trata d', prover um" necessidade pai .. eivilisBd.o e hOllesto, é illicito que os jlo
indispensavel d:t vida dos individuos e daR 'deres ,publicos autorisem as eSlltlculações Ilt
populações, o monopoho é condemnado, nIT.o d ustl'H.es , 
tem justificação ,I" ser, 'Eu, }lol'tn.nto, "enhore., sou infenso ao IllO-

Ainda que anelmini8t, açã.o satisfaea CAte" n "palio de agnas, a emprezas J'unemria"q, ao 
<erviços com mais on\l~ tlo que 08 pa,'ticula- 1 mOllopoHo que refere-se a interesses primor, 
res, é dever de t otl" o governo honesto e pa- ! diac" da vida de nossa sociedade, 
triota cuichn da t'1~a.1j~R~: fi.o dCR1:n~ melhera- ; ' Di~!;o en que oS nobres {1eputndo~ não es· 
mentD~ , e impcüit> a J<Jrmação da l'iqueza i t.avão neól'J.es com a~ li (;õe~ eontcmpol'aneas 
particular:, CU.t.l dos soff.'imentoH, .Ia popn- i elos pab:c" l'mli co~ ne~ta materià, Bclgica, 
laçá,?, a custo.. das neccssHlades p.'.mol',hneA I Ing-late rm C Es lados-Unul,:,cl, .. 
da v.da mUnlc.pal , ., Eu bem 8ei quo nl1 jlI'Opn:, Inglaterra, Bel-

Não tenho "m vista, contrariar os pretcn - ! gica e Estados-Unid?" tem-se concedido " 
clentM a este privIlegIO; ma" cu no~ta casa 1 reali~l'ç~e cl.:s te~ scrv'ços a: companlnas ; mas 
tome. um nOI'te, tomeI lima hnha de condu- !. "xpcl'-lcncla desses palz"s lormoll hOJ" 
~ta a que nfio POS"O faltar; tomei uma linha ~ um" grande opiniãO "científica das melhores 
'Vou seguindo att'avés dos obstacllle", creOl- auto.'icl"des, concJemnando este systema ; os 
dos pelas minha~ atfeicões pe.soaea, e me~- escI'ipto.res modernos da economia polilic" 
.mo ~oi' ,certos interes:oes partidarios ,; ,não desses paizes, e os .escI'iptorcs praticos da 
sou mdlfl'erente ~s conv~nIe,nmns leg.tImas adminiBtraçíí.o, ~m vlrtuilc ,da .xp~flencla, 
de ~eu,partldo, nao S?~ lDdltferente ás cor:- condeml!ão e chzem qu~ bOJe os,governos c 
vemenclas mesmo legItimas do~ meus am.- as mUnIcipalidades devem realIzaI' por SI 
gOfl politicM: mas entendo que estas eOll- estes melhoramentos, embora com grandes 
Rlderllçfies nae!>, siw quanclo e18 interesses da I.aCrificios, não só por considerações de mora
""usa publica fall1io. mais alto, E' a hypothese lielade social, para que não se especule com 
aetual. . . ., ' as oecessidades primordiaeB da VIda das p,?-

Desde que o'dl,relro !leral, o acto addw,o- I pulaçBes, mas sobretudo porque está hOJe 
n:<l, a const.tuI Ç:l.O , os mtere"ses do muntcI- ! provado qtle "" admlDIstrl1ções das compa
p,o, os Interesses da provincia, as lições cios I nhias anonymns silo SCrupl'C fataes e nocivas 
p.allM cultos e as exigencias theoricM e pra-I ao iutel'esse "eml ; e a razllo é clara : se os 
tJe~s da economia política ,;ondcmn1io este nobres deputados es tudarem a éonstituição 
proJecto, sou for,,at!o :i posição em (Iue mp- das co·mpanhias anoDyma6 e as garantia~ 
acho, aetualmellte, s~m embargo da Impor- ((ue dIas oft'erecem á. ~ocied",de, hão de VI)r 
tanCla, ~e quaesqu(;r considerações pessoees ·1' que a flociedade está desarmada contra dias , 
e mdlvl~':laes 'lU" f>0l'v!mturn 3ctuem "!fi , Os nobres deputados sabem que nestas 
meu eSJlmto, i companhias >tnonymas " I'csponsabilíelad .. 11 
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lim!ta~a pela importan~ia do fundo social dos I empenhlU' a sua conunissão, ~omando li. ijj 
acclOlllstas, e que os dlrectores das compa-I este SflI'VIÇO, do que 00mpanlllas anonymas. 
llhias não garantem ti gestão dos nego cios Por isso entendo que fi municipalidado, au-' 
sociais com sua fortuna, xiliada pelo poder provincial, desempenhará 

Os administradores de taes companhias com mais convenicncia este scrvico, do que 
não garantcm em ~u" fortuna particular a uma cmpreza pal'ticlllar, por mais hahilitada 
gestão dos negocios da empreza, ner1.1 tem i e lUornlisada que seja, 
interesse immedlato n>l prosperidade e eco- i Penso que a assembléa provincial não tem 
nomia da emprezu, competencia para autorisar o. presidente da 

Dirão :-ha a responsabilidade perante a provincia a contratar com os' cidadãos ~en-
aHsembléa gemi dos accionistl1s, cionados no projecto () sei'viço de que se 

Alas, nós sabemos q.ue ~,"vastidão das com- trata, PCl1S0 que a administràcão tem obri
pnnhias c o monopoho natural que sc fórma gação, antes de resolver sobre "a materia, d,; 
desde logo n" distribuição tias "ecões crcão mandar proceder aos estudos prclirainares 
seml?re nas companhias uma certa cote,'ie technicos, ao levantamento das plantas e 110 
dommadora, omuipotente e esmagadora de ol'çaman to respectivo, . 
todas as resistcncias individuaes. Penso tambem que, dada >< hypothese quo. 

Além disso, os nobres deputados sabem qúe a assembléa tivesse competencia para con
essas companhias, ordinariamente protcgi- cedel;" privilegio, o prazo dc 70 annos é de· 
das pelo governo, não economisão na gestão masiadamentc largo, '" 
de seus negocios, confiadas na benevolencia Creio que todo o pl'ivilegí'o que excede o 
dos poderes publicas e na certeza de que termo medio da vida do Ilomcmnão está nos 
quuesquer sacfificios que suppot'tem por fal- limites da eompetencia da sociedade, porque 
ta de economia de seus estabelecimentos nenhuma soci~ade tcm competencia para 
serão lal'gamente compensados pelas sub· legar onus ao futuro, Trinta e tl'es annos 
venções dos poderes publicGs, é a médi" da "ida: todo o privilegio que ex-

Sabem081l0brcs deputados que as grandes ceder desse prazo CXOl'bitll das faculdades 
companhias, pela sua vastidão, e pela multi- das g'eraçõcs actuac8; 6 um egois)l1o das ge .. 
plicidade elc seus negocios, não ha nas par· rações prescntes; é 1\1n >;acl'ificio dos int<J
tieularidades da vida.ta administraçao aqucl- resses futl11'os! 
la economia q lIe lia nos trabalhos parti cula- Me parecc tambcm que a assembléa não 

. res e nas outras sociedades de responsabili- procederti com prudencia autoris3,ndo a ca
dade illimitada c solidarir,; porque então mara municipal " conceder um auxilio 11 
cada um trata dc zela .. de sua rOl'tuna, o in- empl'cl,a sem fixar o qu<!ntu1ft de sua respon
teresse proprio, sabilidadc, O projecto diz que a camam 

Por outras razões, além de muitas outras municipal fica autorisada. 8. auxiliar a em· 
secundarias, praticamente tem-se conhecido preza; mas não define fi nature7.a deste ltU
hoje que as grandes companhias anonymas xi/io, nem marCa (;) l(uant1l1n, 
são a peior fórKla do monopolio; tanto que Feitas estas consl(\craçôes gentes, julgo 
ha autoridades llotaveis como Stuart Mill e prejudicadas quaesquer outras que porven
oatros que indicão meios de impedir os mo- tura tl",esse de fazer relath'amente aos de· 
nopolios das grandes companhias, talhes da emprczn. 

Eu noto na sociedade brasileira Ullla ten-I Vim ít tribuna apenas pa!'a justificar o 
dencia, quasi geral, do' monopolio indlls-, me>l voto, visto que não era possivel deixar 
trial destas companhias anonymas que hão 11 de o fazer, uma vez que tenho sempre com
d,e causal' a este' paiz novo, e a,esta provi11- batido nesta casa" concessão cle privi\egios, 
ela, grandes desastres. eCOnOffilCQS c finan-; O lneu sJ1enclO, no*enRo vertente, serta tun 
ceiros, . I sacriflciCi'condemuaver pela opiniKo da pro· 

O governo, em gemI, é considerado como i vi ncia a que presto homenagem, . 
peior administrador do que os particulares,! Não tive em vista contl'ariar os preten
\ Admitto que assim seja, menos comnarado ' dentes a este privilcgio: atô tenho razOes 
o governo com as companhias anonymas; . para considerar e estimar a um dellcs, que 
porque, embora o pessoal do governo não é digno representante da municipalidade da 
.arris9ue sua fortuna na gestão dos negocies i capit~1. Mas não era possivel ealar-m~, ten
publIcos, o.s nobres d.eputados sabem que no do Ideas assentadas, c rlor vezes malllfeHt~. 
systema representativo os governos estão das nesta casa, 
sujeitos á censura publica e á responsabili-, Voto, portanto., cOl>tra () projecto, 
dada legal e mor!\l perante os corpos politi-· O SI', "'e.·reira Alves:- SI', presidell' 
co~" Além,disso, os.g0.verll~s são filhos da te, o _nobre deputado, imp~lgnanclo o. J?rojec
()pmlão nacIOIlal, 8stao Identificados com os I to, uao contestou a sua evrdentc uttltdade; 
interesses de sua pat.ria, retle<:tem, por as-I pois realmente, r.egar a utilidade de um 
Rim dizel', a mo.ralidade e ilIustração social; systema completo de csgostos, imitando o 
" sen pessoal tem' () incentivo do patl'iotis- svstema aceito na corte, ou outro qualquCl' 
lÍ1a c (Ia gloria, Conseguilltemente ha um i mais aperfeiçoado. scriadeixal' de reconhe· 
complexo de garantIas que !lOS levão li eS-1 cer uma necessrdade lu'gente a bem da com
perar que os governos podem melhor des-, modidade e saluhridade publica, 
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o nobre deputado, porém, não contestando pléa approval-o, concedendo então" pl'ivi
a utilidade do projecto, o considera incons- legio. 
titucional, c, para assim pen.'!a\' , funda-se Mas a minha opinião, postoque approvuda, 
nas razões seguintes ; foi contrariada pela casa e pela cama\'a mu-

. Considera o nollrc deputado o "ol'viço elc nicipal; c cu, rendendo homenagem á opi
esgotos de aglllis pluviues, c do materias fc- nião adversa da ,camara, nâo sendo capricho
caes, como o de eanalisação de agua potavel, 50 em sustentlll' minha opinião contrariada 
e outl'OS, como serviços llUl'f\mentc munici- pela municiRalidade, e por algljns .collegas, 
paes, c portanto a assem )léo, prol'inciallluo niio tive dnvld,t em fIl'mal' este parecel', como 
se .. pódo ingeril' neUes sem que, ao menos, outl'08, antol'Ís.ndo o govel'llo !> contratar 
preceda resolução e proposta da camara mu- scrvi\,os munieipaes, concedendo privilegio, 
nieipal; accrescendo lIindn que pam a " s- como umll CflIHII Ç1iO imprescindivel. 
semblén resolver 50bre taes sel'vicos, era n c- FOl'ão estas as razõcs que me Jeváriio Il 
cessario que se seguisse o processo adminis- modificar minha opinião do aIlno passado, e 
trativo, d.eterminado pelo I'egimcnto rIas a aecitar a dos meus coUega's, e assim pro· 
camaras, que exige os daclos estatísticos, a cedi mesmo pam não suscitar debates que 
planta, e tc .. , bases necessarias pat'l\ r{IW o j ~lgo improfícuos , c :protela0 n passagem de 
servieo solicitado fosse aceito pela assem- leis ne presumo utels, . 
hléa óu pela prapria camám; exigilldo ain- to, cons idel'o que o Jll'ojecto é cons-
da ° processo adminis trativo ileterminado visto '1"e, mesmo autol'i sando-se 
pelo I'c~iment~ das camaras, 'lue o servi~o n ara a contratar, olta não é privada da 
fosse feito por administl'ação, Oll Jlo" arre- faculd:tde de .eontratur; " assembléll; ~penas 
matação. approva o contmto e concedE! o pnvtleglO, 

Taes forão em summ" as I·U7."'es do convic- sendo qste llnlit co ndição sine q11a nOft partt 
ção que expoz o nobre deputado pa,'" tachar a realização das obras; c, sendo este consi-
o projeeto de ineonstituclOnal. ,lorado como li parte pl'incil'al do serviço, é 

A easa hlt de se reco rdar de q no eu <lO 't l'a7.ão por q ,te a assem bIca tem tomado fi 
anno passUllo , quando se tl'atoll ,Ie dota l' o, iniciativa, porque concedo privilegio e de-
cidade de Ca.mpinas eom illuminaeõlo a guz, pois autori sa. o eontl'uto. -
sustentei a opinião ']'''' acaba ,le slist.ent,,!' n Fallou ainda O nohre dcp,ltado lla falta de 
nobre deputado. No debate que então 110,,- l'esqlllção" liropo8ta da camara. . 
ve, ell sustentei a opinião de~cent.mlis"dllm, R esponderei que, desde que a carnal'lt to-
e reconl e · 1 t . . I . 1 rno u eonheeirncnto da Ilroposta que foi aeei-. 1 l!l qt c ,aos :scrvl(',O~ (. H Hg'ua;;;, ue 
esgotos, de al'borisa',ão, de"jllumina"ão, ete., ta pela commissão. c 'lue lhe' foi remettida 
crão da. privativa. eompcteneht das (:Hmaril~ para. infol'lHar; desde que tomou conheci
mUllicipulJs, sómente · cabendo õi assernblúa mento das propo&tns ctos pretendentes c in
provincial a .'tpprOVlu; ao dos contratos , fi llan- fúruJoll fílVOl'<tvelmentc 80hro as que lhe forão 
do a obra losse de grande dtspellllio de ca- cl1l'iadas pela asscDlbléa, ú porqlle aceitou 
pitaes,. e lt cOll cnssão rle .. privile~i6 , que (; de u~ yl'opo~ tns ~om? ,Ruas, c l:emet~cndo-as 
sua pnvahva compctellCla. p,lIa a asscmiJlca, l eco nheceu ~l utIlIdade do 

Nesse sentido dei IHlrecnl' (Uf'. r-'. .. _ '~ Cl'VIÇO) c_que a.s bas.cs Cf eondl0õcs das pro~ 
, "I OI d.ppr o nostas eretO nCCltavenL ' .. 

vaelo pela aRscmblea, sendo as proposta, de ' D' .... , .~. I ., .1 ., . , 
taes servieos I'omcttirl.as ,; camal" o.' tI'.- . ' ~'L a.111ll,l o nO)lC ,eputauo que a com
medio do 'governo. a, l' I. Ifl _I lnIS,',O na!) tem cOltl,e~lmento de dados es-

. tUtlBtJC08 111dlspensllvels. 
Ç> Rovcl'no n:Jo cOlUprehend cu a. \-·cnladeil'a Xáo 1m tal, a comm.íss~io tem dados esta-

npl~l~o sll ~tentada pela com missão de cons- tisti eos c conhece approxim,\damente a força 
htmçao c .Justlça.,- ~ a. ~a~lara da. eapltal se da pop.l~la~fto fi a. r.tlJ'lital ~ conhece o numero 
oppo.z teliUzmente a O}l llllllO!lllC cu slIsteu- de pl'cdlOS 'lllC h a na capital, pOl'que s.u" 
tava, n ascendo entre a 01'"l1ao da eamam e l'e la0;<0 eXIste na thcso uraria, c é a base por 

·a do pl:esldent? d:t jll'OYIIH:Ht conill"to pchl i ond e se cobm o impos to pessoal. 
,mtlllOl1Ua de 0l"Il1ÕCS. : O SJ(. SCII'IÃO '.- Se a commissilo tivesse. 

!'- eamam I'~SISti\l á opinião que:l ass.clll- i esse conhecimento não estabelecerüt o pa
bIca .~onsag~·ar~ l~O" parecer que ajl)lI'OYOll , I gar:l onto de . ·j28000 po,: cas:t.l\cll1 todos 
oplnlllo que .. t camaia. deVIa. se.r a pnmC-:1J'3. a I estao . nU_R clrcumstanma:-; .de pagai' r.ssa 
sustenta.", pOl'que desccntrallsavlt ·malS a,;' quanlHI. " 
nossas faculdades e aug menh,va II ""tO!!O- O ·Sl<. F. ALn~s:- A eommissão entendeu 
mia municipal. . que est.e servi" o 8ó podia ser feito regulal'-

Mas na casa, vozes ;':ll~to l'l sadas, argulllcu- lnente na parte altn da (~jdade, cujo numero 
t~n;lo com os estylo~ e pl'ocedent.es, enten- de .predios é, pouco mais (lU menos, de mil e 
derao (lUO a "5semblea, desde 'Jue t1l1ha com- qUl1lltentos; entretanto cUa compromette-se 
pctellcllL pa"a conceder o pnvIIegio, nào po- a fazer as modificaeões que forem ncceSSQ
cIta autOl'lSal' a camal'a a coütratar, salvando rias, aguardaudu a:' 2it diseus'são pnra emen
scmpl'O a faCl~I~ad e da cam'tl'a contrataI', da r o seu I"'ojecto de medo a ficar reduzido 
concedIdo o I-lI'lVdCglO. Eu s ustentava que a 40HOOU o imposto e a ficarem sujeitos no 
u eM)o,ra de"la tnzor ° co nt.rnto, e II assem- impos to ,lo 128000 todos os predio~ cujo m-
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101' loeativo arbitrado não exceder a"14S000, i propried"de dos In.nanei.c8: mO' o meu 
c a admittir n!t execuç1ío da ohht todo outro h0nl'010 eollega Ge eommi8são já declarou, 

"qualquer systcma m"i,; "pcl'feÍ(ioado quo o que foi um eqllivoeo no formular o projeeto, 
aceito pela companhia City Improvement. "que li, deolferecer emenda" modificando"o, 

Acredltem os n9brcs deputados que ,a CíJl1l- porqna.nto a inteJlçiio da commiB~âü não é 
missão nãoten1 a pretensão de fa.zer pas,sar senão dar iHivllegio excltlsivamenta para as 
sell projecto tal qual e"slá; n>to, ella o que aguas da Cantareir", sem clau.ula de obri
deseja é q.ue este melhoramento publico seja gatoried.rle. 
l'tlálizado, mas não foge á discussão _sobre Ede objccto niío está em diseu83ão, por 
os meios mais vantajosos; ncmta toda e isso nada posso", dizer sobre elle; quando 
qualquer emenda tendente a completar o entra~ em discussão mostrarei que não ba 
~eu trabalho, ctc., "c sujeit.a-se " ultima de- ° menor mooopolio. 
cisão da casa, seja qual f61'" MaR, di.se o,oobl'e deputado, que quando 

Disse o nohre deputa.!, que " I'c"peito SB trata deste, ohjee,tos de primeIra n"eecs,i
elesta obrá não lia plantas, não ha Ol',,,mcnc i dadc pa~" a" Vida ""elal, para 11 VIda do uma 
tos, não ha basc em que se j'lInde a assem-I populGQna, Ju]gn que do preferenc,lO devem 
bléa para l'esolvce de um nlOdo eOIlvcnicnte. I sp:r .tra~adOR pf'lo governo, provlncI8 ou mu-

Não é a.,,1m como diz o nobre deputado; I nlel pe.lldade, , " 
quando estes pretendentes se aprcscntilo Os melhorc" economistas n',o aceitáo a" 
l'equerendo ,uma obra como esta, fazem [1- I opinHio do noh;e d.epatado, principaJmente 
compunhar Sl1"as pl'opostas dos competentcs quando trata-3e de servi'ços de "gU"; porque, 
or~:amcntoH, lJilanta::=;, bases cmtim para. eelc-. dizem dles, não t· :t melhor opiuião Bqut';lla 
bração do "ontmto, Além ,liBSO, esta ohl'" ane converte u governo eru empresaria. Nos 
que se projeeta nno é lcmbtadl1 hoje; e.,;ta paizBA em que se pref'isa da iniciativa in di
idéa:, ~,não é nova; essa, planta e OI'(ia.menta vidaa1, ani.ma··se~a. fOI'tifica'8e~!l enfIO s8 a 
já for b apreciados pelo governo gi~!';)l~ pela m&tfl~ porquB eRta doutrina de converter o 
eama .. :t. municipal; nã.o é um . sel'viço novo. gn-.'croo, a prbvineia e a municipalidade em 
Nas instruccúc~, annc'X(lS ao decreto n. lD2H I el)lrre~::Hjo8. mata completamellte li inicial 
de 2õ de Abril de ls;)~ vem a descrip'!1ío desta tiv". individual, c produz o segum\a jnco~ 
obra, com a l'e3pectlva planta e "orçamento, Venl!lDtlO: de estabelecer. população sob !I' 
COIn todas DS clausulas ncccs~·ml'iflS para um, tutela do governo, e nuo se excitar este es·· 
contrato; emfirn, com condições que tl'azenl pil'itodr: ~Olpre3as qu~ é ,a índole e o eBpirito 
perfmto e cahal eonheeim(mto da natureza dOR granf!r.s pnizcf. '. 
da obra., i Pil,ta. contestar-se a opinião do nobre de-

Ainda mais nód autol'ü·:amos G governo il putado não precisa mai:-; do.que lcH-se o bem 
a fazer () contrnto e naria rn;:ti~: elJe é que i elahol'adn artigo d0 diccjonarin de eeonomúl 
tem de \'êr quaes as bases U1 .. iR convenien- politica df- Cocque!in,~ ~ob a palavrR-~g~a~, 
tes, mais va.ntajosas, e consf'gt1intf~mente ~nd(J sn cornb.:lte perJeltamente o P:itlC)PlO 
hn. de mandar levantar h. neccssaria. planta ae que () Hcrvlço ue agua deve ser telto pelo 
e or{:amt.:nto, da modo n habi1it}lI'~SlH p~\ra ceJe~· governo ou pela flltlDicipnlidadG, 

·brar um bom contnlto~ pcdendo ain'Ja el-1<"'I! Tr:moR 2.ifld~~ a. npiniUo do ~r. Dupuit., que 
planta e orçamento A1.HCm sujeitos ao nu;~~·" . I,iíz, qur, quando o Estado, a província 011 a 
conhecimento ulLerior. ". ,,: municipalidade abastecem de aglla o povo 

O nobre deputado no final de ,;cu ,lJ"cur· I com ,nus cap,ta"", gratuitamente, elle coo
so di8se-no~. (jl.le o Iflonopolio, em relação rtns I sider[l-se muito rdiz porque julgon nado. des
objecto~.: que fO~JllãJ! neceR~jdadcs primor- pende!', co/'l'l semelbante serviço: mas,l'eflee
diaes d. "ida da'l populações, era combatido tindo, procurando o calculo deSSAS capiçaes 
pelos eÇ!onomistas todos. . gastlJB t)f~in p"ovinein ou peja mnnicipali·-

1'{ão contesto; é uma vúrdaoc que G mODo-! daUe, e1le r!~e()nhece que vai pagar mais 
polio em l'el~~iíh f<'~ l~ec(,'::':8io.hl.deg vit.ao.o, di; I impo3t~)~~~ porqlw p~r.f\ t~~s ohra,8 o E8h.d')~ 
urna populaçao B lBteli'!H'ocnte rüprovfI'!o; {J i:l prOVln(la~ a 1ll1.ln1clpal/dllde tem de des~ 
nem dR apresentação cJesle projeeto póde-:,..-e i pender grandes capitHBs em obr?s dr. con~
deduzi!' qt.w 8 commissi'to sppl'ova ~:(>rne]hlln·! trl\cç[w, eURtüio (~ pe;:lfloal Ilecessario p,ara 
lO monopolio, aSi'irn tom.) dn a!Jresentação (.recção, (;x~~rcicio e conservação do servl.ço. 
do projeeto sobre 'lglla. j.lotavd nf!o se pôde Diz o firo Dllp1Jit. que o :\Ilgmento de Iffiw 
jnfe.rir iMO, A cornrnis~ão de eonstituiçflo e, postO:i 6.uma con~('·lnencia inevitavel; 0rovo 
justiçtl não teve em mente fazer OI! favore,! pôde ter agna grnt.nitIlIDflDte, mar; pagara 
CCl' urnmonopoiio que tanto prf'judica li p(j- : maL..; C~HO ::1 earne: p'orque. urnA. voz que a 
pulação, poi,", ltito traria-lhe llUlIi gl'rinue! provirH.:ir. tenha ri;:! despende1' grandes capi~ 
responsabiliànde n:1o~·(\l pernntl~ a provincia. ! t~e~, é JC'i,'iH.la a alJgrnen~aT' os irnplJstoB, e o 

O SIl. AUIl,,\NCH"S :-Ninguem disse q'w a povo com i,to 8oft'rc diminuição em SU8S 
i.ntenci'io da cornrnissHo foi essa. renda3, e neste C8S0 tem do gastar' muito 

O si .. F. ALVES :-Quanto ao projecto de mais, cO[J1nran.do apropria ca!'ne por maior" 
"G'ua pota"e] para n capitaL a principio, pa- preço. Até diz () sr. Dupuit: a municip.li
reei. favorecer" monop@!iQ pe]g Qxclll~il'a dadc nlJ.nc~ deve tomar a Ri esses' sarvlço_, 
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porque tem de de.peuder grandes cRpitaes raços a todas as pretensões que reputava
para con!'trocção deSG8~ obrus. o que traz mo:-::> illcgitimas Oll desarrazoadas; procurá.,In res"ltu';o o aug-wento de imposto,. O mos impedir que ellas fossem trazidas a este 
1)0\'0 terá agua grntuitamentH, rnll~ pHg-ará 1'ecinto, obviando d3st'arte séria e graves 
\_;l~d~ ('.srOl H prnprin ellrne, o vinho, ete. difficuldades á boa marcha dos negocios desta. 
. E' preci;;,c) confhr-s.p nu inici.&tiva particu- I asseTl!hlúa-e da. administração provincial. 
UH, e (j,.twô:lr ilS empre~n~, ananlll-i~R qll.an-I (Apotados.) . _ .._ 
dI) nfl:) V:~;i'J UHl I!;Ol)ü:r','ll:o , ma:;' U;]} f.lm- i Nestas eondlçõCS confeeClOnam::lS o -prcsen
pIe~ 1(l{'ro, p(lrqa~l rJ,,) ha empti."e:1:L l-;DrJ) lu- teprojeeto deol'vrnnento. Para. esse fim, tive 
cro, qUllnd,) cJj;l~; tr:1ZBH1 vant~genR ::',lciaeB o prHzer de convIdar os nobres deputados a 
qUH hem merece·m Oi<! I\lcro~·.; qlle per<!3bom. urna reunião em minhg casa; a,hj concordá-

Af:lsim, H (JríDi:~o quP sllBtcntd fJ Dnb:'B di; .. , mos a respeito de muitos pontos, porém a 
pntado niío ó ~ceit1l pejos e,!onomíst.:l~:, l"cr:r;pcl to de outi'Oi) não chcgámos a aeórdo 

O SR. BENEVIDES :-~àr) apoiAda. algum.' 
O SR. li'. ALVES :-0 i-r. Dupuit diz: o Então, ~r, presidülltl\ a eommissão entcn-

4l;f'tado OH !JS ci~ad\"" 1IUO podem dul' eotl~a deu que, em vh·;ta ua marcha qlW levava est.a 
Algum,a gratuitOi1lünt,e Berj~O, t'OUJ ;t ci)Ddi~ assembléa, devia formular o pl'ojecto tal {lual 
ção dt' fil2cr p·'gat" (J PWl'). mill~ caro ont;:'OB o apresentou; viu que não ubstante o estado 
f!ervi Ç?~ .~ Af' <: i m U.l~) a ~:j d~ d n p 3de de~~ P\~lH1 e.r clj~;}r'.:,-:)' das fina~ças da proyi ncia, _..a, as~em bléa 
um rnIlh.Ho para d}BtrdJlUçã? !H~ ljgUit p.ubh- V!~{%:1t1~~~ um proJecto ct.'eando cadeIras. de lu.~ 
~:l gratllltn; m:'l.S c o povo qilr pnga ngJur08 I tl1n"'tYtrancez em quasl todas as localidades, 
do milhf;.o, dl'SpeZli9 do construe~):;!(J r, eU:-1-1 aug-mcntando assim a despeza; viu que ella 
teio, 0 teremo!; 0S impaetos que o p :'''''0 pn.~ I fazia um presente á camara. municipal de 
g~} ní ) . ' Santo,.;; de um pl'oprio pl"ov~incial que se repu~ 

E' ur~a p'(I)r>{}",i~;HO maito vp.l',-_L:.\itlir;l e~ta; tüvá de snbidovnlor, e embora recQnhc('.a·ser 
pflJ'eCf. á prirnpira vi~LI qt.h~ (J Ef.;t.\d,.~ dá :·'gua aquella cOl'pora6í,Q uma das mais djstí"nctas 
grF!tujtar~ent(', ou q;!i).L1ucr ontro serviço, e esmerada!:; da·' provincia, cumpre não de8-
mfl.~ (Ifinal é pf\g'o peL) l::l\:i':;,UO povo. lembrar que actualrr:.entc não devemos fazm' 

1:'1\('8 forlil,). H';!lhorcH, a'-' ulJ~t}rVfl(lõe!'! rio doaeões desta oruem, 
l1~)bre deputado, e qun julgo tetO raspondido, O"s~. SCIPIÃO :-E\~ estou rorn a palavl'l1 
defendendo o pnr(!(~(,:r dR G\1!nmíss1;o. Tenho e mostrarei o contrario. 

~~orlch:ido .. _ ~ . ~ ; O SR. AmlA~CIIES: -- Conscguinternentc, 
.A d15CUS8~,O Íica, n(hc.da peJJ bora. I não deparando a eomnlissão o espirito ecu-

2' PARTE D,\ 01WEM DO Dl -\ I nomico de que, nas actuaes conjectul""s, deI via pos~mir-se e~ta. casa, ella nfio quiz assu-
OHt-'AM~NTu PROVINCIAL -' , b·j·j I I t' , 

~ , 'I r~,r :'. respopsa I I( U( e (e apl·e~~n ,~r a pro-
CnntinÚ!-t ti 2a diS!cu'~:';I~l do !JroJecto 11. 100, VqWHl. urn orçamento corrl um' 1,_ 'fial mons

qu-' Dr(;~! l'l. i'(Ceitil eflxa n dA~pezl'l ria pro· I trlloso; n então fBZ este esqueln,,; como se 
~)in('ia ',),'ra o ex.·~r,:;jeio de 187:3 a 1874. lO qualíf>ou, G O offereceu á consideração da 

" . (A.e!l:·l·~,-e PH~~H~T:tj! o ~'\r. j:1Sp:~~tor do the- casa; ella. que o encarne~ que delle faça um 
H{)1J rn.) , adiposo Qnnsimouo! - . 

UI S>II'. A !~n~fa~b~.''i :--0 dever, S,', pl'esi- Plll'ajustificar-me, e itO meu distincto coJ-
dente, me cllflrna. hoje :t e:<a tl'ihulia. . lega de ~omrnii:lsLo, daH al'guições que nos 
Honn~do p:w c~bt :\~seHlbl~tl. com n cieiç~lO I t.em sido irroga.(la:~, daI; cenSur:lH que nOR 

fIe membro de uma das sua~ rn~lis impm'hln- tem sido fcitas, de que somOfJ aváros, de que 
tcs commIHsões, a de fazenda, hesitei fi pl'in- eahimos no extl'cmo opposto ás commiss6cs 
~lP)O em neeitar tal encargo; I'econhcei as transactas, passarei a. fazer i3E1 leve bosquejo 
dífficuldades com qne teria de lutaI', pl'evi os a descripçtto do estado actual das finanças 
f\ntl'aVCS que tCl'iào de surgir no caminho da provincia. 
dQ!".ísn commissiio~ f) os desgostos que porvcn- ) .. cornmissão de fazendil, Si'. prcsíd€nte~ 
ttl·~a podrda ella rrmduzil' no animo ucsbl. sommando 0:3 trcs ultimo;; e~~crdcics, verifl
CHS". Sabi'1 das pretensUes que se agitavão cou crue o t.ermo m6d1O que serve de base 
lá fúra, pretensões que, no meu entendei·, pam o computo da renda futura subia a 
devião cncon~,!':t.r llma, parrcif;-:' jnsuperavd I 1.71~1.1158, Creou inais :2 % sobre o nlgo
na commiss{w dl~ f':~:r~:md~L ! dão, a~·).~umr-Lo de que tra.tarei em tempo 

Hesitei, p'Jrtantc, na aceitat]~J,() de urn sc-! oppürtuno, ne:::rcscimo ue imposto que fpi 
}~)elhnnte enC'H.Tfl'O; rnas, como deput~do pl'O-: por clla. (~;.J.lci.i.hrlo em 150:000H; crcon o Íl'n
'vin(~ial, eomprehendi que nào del/in fllrtar- posto S\JbrB capitalistas, que foi compntr1do 
me tambcm á confianea CJue em minha hu- em 50:~Y)UI:;;':\ f:~ eaJ.culuu o ~w;.j!'escimo dos direÍ
milde pessoa depositavná os nobre.r; depu-, tos de ;~ahi(h, (j.!l(~ ~fj \'f~l'iliCOll no ult.imo 
tado6, i exercicio em 1.')0:000t;000. 

De p1e.n0 e int.eil'o acôrdo CO!f! ~ meu hOll- \ 1:emo~ pnl' conBequencj~ um. t~tal de 
rado amigo o collcga de commlssào, que tam- \ 2. 63:11v$, total da rcru .. Lt Wl provIDClacom
bem Resignou e.,te projecto, formulei o orça- putada em o projeeto ele orçamento. 
mento provincial. ProeurámoB creRr eroba- A despeza fixa a cororoissão somrnou em 



-465 .. 
- . ' 

1.6\l.t238S145, notando-se ';iue eatadespe?a I' parte como se tem dito, a provinciae o futuro 
foi a meoor que podia ser, Visto como acom- nns hão de fazer justiça um dia. 
missão eliminoll muita. verbns (lue reputou Taes forão, sr. presidente, as razões que 
não esseneiRes; diminuiu a despeza fixa do actuárão no animo ~a commissão de fazenda 
orçamento vigente, tanto qn:tnto era pos- para formula~ o pro.1eeto de orça~?;nto. co.n-
~ivel. slderando unIcamente a despeza fixa" as dls-

O SR. U. CJNTRA :-Apoiadissimo. ' i P?siçôes provi~orias c perma.nc~tes, e a~to-
O SR. AnRANCHES :-Temos, conseguinte- I nsando o presidente da provl,ncla a applrcar 

mente, entre o termo médio computado pela em beneficio das estra~las e pontes algum 
com missão e a desper.a fixa, um saldo de saldo que apparecesse, Visto como nem todas 
18:8'768865. AddiciQnalído-se oi. despeza fixa as' veroas da despeza. Iha são esgotadas. 
a divida passiva da provincia, que 6 de Accresciã~ ainda outras dllliculdades bastan-
500:00011, c os juros garantidos ás estradas temente sérias. , 
de ferro, que montáo a 360·0008, e outras au- Tem sido costume pedil'-se aos , membros 
torisaçOcs de quantias indoterminadas, te- desta casa uma nota das ..-necessidades de 
IDOS um dcfieit de cerca de 1.003:0008000. seus districtos, e do t(~ as localidades para 

A commissão entende qne so deve consi- serem providas das eornp~tentes verbas ,no 
derar como defidt não "ó a divida fluctUltllte, orcamento. Nessas nota.q,em regra, ha maia 
actual da 11:l1ívincia, como os juros garanti-I oU'l'IIIenos exageracão; mas, uma vez feitos 
dos ó.s estradas lie ferro, e ~ por isso que, taes pedidos, a cõmmissfio ver-se-hia. .em 
segun<lo o ,seu calculo, o defie,t 30bc a quan- graves embaraços, ,por isso (lue, não poden
tia tão avuÍtada. , do talvez aceitar muito~ desses pedidos, taes 

Em taes conjurict\lJ'&s, a commissão viu-se como fos8em formulados, attentas as razões 
em sérios embaraçoR. Apresentar um pro- qúe tenho expendido, teria de" travar luta 
.iecto de orçamento com qlwtas especiali~a- com a m~joria, senão com a 'luasi t~alidado 
lias parn as obras das 10cah(lIuleH da provm- de seus coHegas. ' 
oi .. , seria duplicar esse .deficit; . mas, uma Por todos estes motivos, a commissão or
commissiio, que comprehende sIm dever, não ganisouo projecto de orçament""~omo oapre
póde 'apresentar um projecto de ol'çamento seotoll,alim de que a casa Qestudasso con
com um d.fieit de cerca de 2.000:000n, sem vellientemente, considerasse-o com a madu
que ao mesmo tempo propo!lha os meioH de reza e reflexão com qj!e devemos tratar de 
suppril-o. E posto que ni.o descobrisse outros questões desta ordem~ :.final o aceitasse 
meios que não fossem a <\utorisação ao go- , ou rejeitasse, conforme cntendesse consen
vemo para contrahir novos omprestimos, ou taneo aos publicos interesses, em sua sabe
crcar-se novos impo8to~, não quiz todavia a daria" sem que fi commissào julgue que haja 
I~ommissão lan~al" mão de qualqum' destes nisso lima offcllsa, que' haja um arrierc· 
alvitres, no caso vertente, porquanto, auto- ,penséc. 
risar o governo a contrahir novos empresti- ' Fique, pois, bem liquidado, que o (lue qui
mos para fazer face a um deficit de eerca de zemos foi demittir de nós a responsabilidade 
2.000:000,;, seria crcar difficuldades muito de apresentarmos 11m projecto de orçamento 
sérias para" nosso futuro. (Apoiados.) I com um delicit talvez superior a 2.000:0008000. 
. Tributar o povo de tal ";rte que as, rendas I A assem bléa é soberana ~m su~s decisões, póde 
da provlllelft fossem sufficlentcs plra as suas I proceder .como entendeI. quo melhor consulta 
despezas ordinarias, e aiuda para satisfazer I os l1egoClos da provlllcla. . . 
estas outl'as necessidades de natuI'eza ex- V. exe., sr. president.e, e a casa, compre
traordinaria, a comJnissão repugnou fazel-o, hendem que, sendo a commissão increpada. 
visto como' o povo já est,í. por demais oberado de avar!,nta, eu não podia deixar de vir dar 
de impostos. (Apoiados.) ' estas explicações, que mostrão quaes erio 

Nestas circurnstanoias,ent.end.emos que cor- nossas vistas e a pureza de nossas intenções. 
reril<-nos o dever rigoroso de virmos ante o (Apoiados.) , 
parlamento p"ovinéial, e dizer-lhe a verdade Passarei agora a dar uma succinta respos
despida de rebuços, a verdade , tod,. inteira, ta ~os nobres deputados que impu8nárlio o 
d!z6:-lhc com franqueza: -? estado da pro- projecto de orçamento, e ~Igun~ do~ Impostos 
~mClJ\ é este: ~,:tre li rece.lta e a despeza le~brado~ Jlela eommJssao no mtmto"de sup-
Il~a h01 um deltezt de íjllasl J.(~O:OOO~; nós pTlr o deficzt. . . . 
mIO podemos vota. (luotns deSignadamente O nobre deputado eleito pelo 1· dlstrlcto e 
llar~ as localidades, como temos feito at.é 'j l'esidentena. capital,. impugnoú o imposto .de 
aqUI, sem que este orçamenw apresente um transito, o dos capitalistas e o dos predlos 
,z'fieit de , cerca de 2.000:0()()S: fazei-o vós, urbanos, propondo em substituição deste uI" 
se o quir.erdes; a commissáo demitte de si tiDlo, o restabelecimento di\decima urbana. 
semelhante responsabilidade e apresenta o! . • Em relação ao primeiro, disse o nobre de
projecto tal qual o fO"mulou, I< casa que putado qlle a assembléa não póde crear im
assuma a responsabilidade. de alterai-o Rug- postos sobre objeotos ~e importação. ' 
mentando a despeza I (Mu~to bem !) I . E' verdade, 8r. preSidente, que o ácto ad-

Se ha nisto espirito de avareza de n088a dicional, no art. 12, diz mttito claro e termi-
, 
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nalmente, que, sobre os. objecto~ de importa- ' t~do~ pelo governo gemi, c que sobre os pre· 
cão, a assembléa provll1Clal nao tem C0111- ,lIas.la eXIste o Imposto pessoal, e Igualmente 
lictencia para crClU' impostos; mas cumpre sobre os capitalistas 11" imposto, ambo, 
'lae distinguamos. crendos pelo governo geral. 

Quando o seto adrlicional declara as as- Quanto ao imposto sobre pt'cdios, o no1úl'e 
sembléas provincIaes incompetentes Jlal"R tri- deputado entendell 'lue seria mais conve
bu~ar os objeetoR de i111portaçao, l:efel"e-sr aos i niente. substituir~f3() pelo restabelecimento 
obJectos de llnporblçfLO estrangeIra.. . i da decI111a urbana, consldemndo mesmo pelo 

O SR. BE:'<EVIDES o-Sem dnvÍlla. : lado de SUll eOllstitueionalidadc. . 
. O SR. ~BnANClI:<:S :-... e não .8ulJ1'C ob- i. Ora, senhores, 01,1 :t a8sr:I?bl~a pôde crear 
Jcctosde Importa~aQ de uma. para outI'as pro-' Impost.os sobre obJectos Ja tl"lblltado~ p~lo 
vincias.. gOl"erno geral, ou não pôde. No pnmelro 

O SR. Bl!~~EVIDES: --·:'lcm eu dis~(~ o eOI1- . C~HiO, ní'ío pôde crear o imposto da declma •.• 
traria. ! O SR. BENEVIDES :~P()cte; porque ]m uma. 

O SR. AURA:\CllES :-08 objer;toR ironorta- i lei osneeia!. 
dos do estrangeiro diI'eetamimte não llodcm i O SI1. ADRANClIES:'~'" visto COlllO j" 
ser tributados pelas ,:sse.mbléas provinciacs; i ",is!" o i111jlOSto pessoal ,le:l %, que l' Ulll im-
mas,. aq.uellos 'lu" sao Im\lort:arlos de uma I posto gera. . 
provlncla para outra, em }orn. Tcnhho uma i Dnwe o ~lObt'e deputado que a l'cspmto da 
origem estrangeil'o, podem Acr tl'ibutados: decima ·.-~"·,.J(lnà hn uma lei especial. 
pelas aR8emhléas provinciaeB... .1 ~Im:-::cl'g'unto cu, c~t(t ou não esse di-

O SR. J~E};HV1DES; - ~es:w pnnto, Ido Il'cito CIl.' ,,_ossaR attribniçõCA '! Se cKtá, faça-
apo~ado. I mos; c, ~er1aU está~ nfto ó nma lei t~special 

O SR. AIlllANCIJES ;'- ... logo a diHposi~:ão quc nel-o vem dar, visto como as nORRas at
constitucional ní'Io cst(t em opposicrio a este t.rilmirócs no~ srio eonferidaR pelo neto ad
imposto, que, seja dito de passagmrl, l1ão foi, didoi1<lJ, (FU~ não púde ser- altcI'ado por 
ereado pela commissão a(','tunl ; é um imposto epsa lei. 
já existente. Mas quando nBsim não fossc, () SI<. P. VICE",TE ,--Apoi'H.lo. 
quando mesmo a opiui;,o do nobre deputado () SI<. A lllHNCHES :--Por isso, sr. presi-
procedesse de todo o ponto, eU" nfi.o teria, i dent.e, mc parece ~ne o argumento do nobre 
no caso vertente, "-pplicac,[o alguma, pOI" isso I deputado "'nda neste ponto nilo ~rocede .. 
que. nós nao creamos Impostos s~brc oh.Jc"tos I' ()un.nto aO.lmposto sobre capltahst~8 creIO 
de lmporta,::ão; o que 1ozemoB e estabelecer I que a eomnJlssão proct~den com multa eqUl
nma taxa chamada - itincl"ilria - que dift"m-c datle consagrn.ndo semelhante medida, em 
muito do imposto sohre objectos rle impol"-, vez de mantel' () imposto existente, um 
tação. Esta taxa itinel"aria sempre tlxist.iu c; virtude do qual eada capitalista era obriga-
foi mantida... - ! do a pagar eern rnill'(~it) annualrnenlc : eu-

O SR. 8crPJÃo :-Apoiad.o. : tI'ctanto, (Jue ngorn, attcndcndo-sc .LOS cla-
O SR. AnRANCIlES :'- •.• e prodllZ uma I more~ que se tem levantado contra este im-

renda tal, que, se porventura a eliminal'mos ! posto creado () aIlno passado, procurou-se 
do orçamento, iremos causar um grande mal! Ruavisnl-o, consagrando o art. 20 das dispo
ao theROlll'O, (jlw' j;'t se acha em tão criti(,fls I sicõcs permnnentr.s, qnc ú o seguinte: (( O 
e deploraveis cireumstancias. j irt"ilividno, Oll sociedade que fizer opera(~ões 

A manu tençiio, pois, desta ta xa iti lleraria de cambio, banco ou eorl"etagem, tendo fuu
me parece nmil. necessidade indeclinavel, do de iíO:OOü$OOO, pagará annualmente o im
tanto maIs, quando a commissào j!, modifi- : posto de 50!lüO(), e nestft pl"oporçfio se paga
cou-a em grande ~arte, tornando-H. o mais) l'ú' o imposto, flnando (J fundo exceder a 
suave que era posslve!. i 50:0 J08000. )) 

,A commissão, ~l'. presidente1 sente ex- «( § 1.0 Fh:a sujeito ao mesmo imposto to-
traordinariamente vêr-se na (!tll'"" necessida' do o cllpitalista, isto é, todo ° individno que, 
de de crear Impostos; mas, ena nrio tinha t.endo capita"s, f"rrc-a profissão hahitual de 
outros meios de que lan~ar mItO para Sllp- dar, dinheiro a prenlio.)). .. 
pl"lr o rieficzt que.1" I.'jJparece ,entre areeelta I • 1<.ste Imposto, portanto, e menos l"lg?roso, 
e dcspeza fixa da pl"OVIllCla. ]o, note v. m:".' e maIS suave do que o de lOSOOO, qne fOI de
qne as rendas procedentes dos imposto;; que! cretado o anno passado. 
se pretende crear já estilo computadas na rc·: O SR. P. VICENTE :·~EHi'e imposto existe; 
ceita do proj.eeto de orçamento: de 80rte que, IL lei não foi reg-nlament.ada. . . 
se fOf!3I? ehmuludas, tel'e!~lOB nu. rúcmta do; O SR. AmtA!\CHES :--:'\ão ]:01; r!laS, pude e 
exerClCIO futul"o um desfalque de corea de deve s€ll-o; e qnal é mais convemente, mlli. 
300:000fi, e cons~'guintemellte O rle(icit ser" i justo, o imposto de 100$000, sem diserimi
amda mUlto maIOr. (Apowdos.) . naeão alguma entre os capitalista., porque 
. O nobre deputado impug-nou tarnbcll1 os I uns gyrão com 50:000$, outros com 100:00011 
Impostos sobre predios nrbanos e sobre capi- i e outros com 1.OOO:000SOOO, ou aqueHe lem
tahstas, dIzendo 'lu,) a assel'nbléa provincial: brado pela commissão que é proporcional ao 
car~ce de eompeteneia para impôr sobre in-I capital'! (Apoiarios.) 
,bVlduos ou Aobreob.)ectos que jli estãotribu-: A commissão, portanto, <:t'cando este im-



posto ,:m substituição áquelle existente, não essas !lecessidade~ e:üraordiuarias, a essas 
fez mlua do gue attender ao clamor pubhco, necessldadcs mais urgentcs. . 
não. fez mIllS do q~e proceder com to~a a O SR. P. VICENTE d .. um aparte. 
,lUst,lça, com toda a Igualdade, e por ISSO I () SR. AnRANcllES:- Quando fosse neces-
consag.rou este o.rt. 2" em seu projccto dc i saria a eonstrucç[o de umt< ob\'a important~, 
orçamento: , : o reparo de uma estradaol.1 ponte, o prcBl-

Sr. p,'csldcnte, 'passareI agora R responder! dente d", provincia podia, estava autot'iSl\do 
a algumas conSIderações que forão fei~ .. s I para abrir um crcdito, afim do Decorrer a 
pe.lo nobr~ deputado, men coUeg:t de dls- I essas neccssldades. 
trlcto, reSIdente ncsta capital. ! Portanto,· sr. presi<lcnte, eu não po~so 

O nobre deputallo elogiou c censurou a concilia", as apreciações feitas pelo nobre de
commissilo ao mesmo tempo. O honrado put,ado: é o -se,· e não $,,'-ao mesmo tem
membro nos disse que queria que o erça- po! O honrad<,> !l1embro queria um orç"
menta não fosse uma phantasmagol'Ía, que mento qlte exprlmIss~ a verdade; entretan
falhsse a verdade iÍ provincia; entretanto t?, censurou a comnllssão pOl'que não con
cenSllrOU a com missão por não ter consigna~ sIgn~u \'crbas especificadas para n. diversas 
nado verbas para as div111:sas localidades 1 loc~hda.jes! . " , 

Ora, 8e entre "despeza fixa c receita já i Como conCIlIar o sun e o níl.o ! 
exist.e um delicit; se a commissão apresen-: . O SR. P. VICENTE:- Não quero que con~ 
tava ° seu projecto : ,,,4a assembléa, di zen- t.mnem de~amparadas "9 estradas e pontes 
do-lhe; nós não temos recursos para satis- da pro",nc" •. 
fazer. as necessidades da provinei~, senão . O s~. ABllA!,CHB:S '-Ent~o o !l0bre depu> 
autonsando o governo a. contraIu!'· novos tado não podIa VIL' á tnbl:,p!t dizer: qU61'O 
emprestitrios, ou crcando novos impostos, (('le o ol'çam~nto seja uma yerdade. , 
pesl\do~ e vexatorios, como r. 'l\W s. cxc., O Bit P. VICEX'rE :--AbrIssem um credIto 
queria que consignH.ssemos verbas parR R.S i paru eStias obl'as. _, . -
diversas localidades? Seria isto pol'vcntum i Os!'. AnRANGHES ;-j',"tá alH o a,·t. lá que 
a verdade do orr,amcnto 1 "lio seria no con· ! auton"", o governo II despendsr ll. quantia 
trario uma mystificac;ão 1 E' preci~o que 58- i ne~cs~nna.cOIl1Cii 'as oh.ra!L (Apoil7dus.) 
jamos logicos. l Sr. Ill'Boldente, .l,to dIsse, e repIto aInda, 

SI', presidente, a commissão não quiz VÜ' i n9' (~ ".que não qucn~mos era apresentar. ~ 
" est.a assembléa, em vez de faze!' sentiI' o eS,ta libsembléa um OIçn~~~llto c(}m 11m defiNI 
estado lastimoso do theso.nro, ".sit',Iaç~orle-1 de ~~us ~>l ~O!1t?~ fl~é,:.,"' , . ". '. 
ploravel das rendas pllbhcas, Impmglr-Ihe I (,.!l. I:c '.IC""1~,: :lao p,ecIsava tan~o., 
uma pilula doumda; foi isto justamente o as ~e~pc:za, com ~~~lIldas, e ~onte8 silo OI

o
dl> 

que não quizemos fazer. ,n~lla8,,, de,em "t.l conslderadas-despe.as 

O l)E ' '6 ·Iflxas. SR. • -~,DUARDO :-1\. economIa. o mmo ~ O' A '. 'C - ~. ~. d t 
de restabelecer-se o estado finsnc iro d . SR, B"AN HI,<:S.- ,erla um espau e· 

. . e . a L 1'10, uma n.nomalw.'2,n. commlssã.o, se ellfJ. 
prOv~~~I~'IlHANCIlES:_ Sem dl.1vid,,; e por. ~~~d.iderasse as v~rblls votadasparaq as eA-
considerar qne a economia é o alvitre 00_ j_ clS c pontes, ~?'~O ,desp~zanxa, '''. exc. 

Ih d t 1 
' t tambem nos dIsse, eu q\llzeln r, COll"Igna-

8e li o por or os os e8crlp o\'es para t.R-c"ao de veI'boü p I" 'o d"'Cl" 1"' l'd d ' 
t 

• d fi . .., . x.: ' ,~'" llft <l,,, 1 .,as oca 1 a e!i;, 
:\~traçllO a~, nanç:as, ~ .. que .. ~ COmm}'it~ ao rncnO:3 como um protesto. 

fOI cC0',l0mlca., mia Il"O fOI ,1Varenta, fOI I. Mas, "p:nhorcR, scrin, um mal, um I'1rand6 
econOmlCQ. IlllconVCiuente, se con~Hgnas8emOf:i verbas no 

As. s~bras que, houvcssem. da renda da, orçamcd.o uniciltncntn como Hm protesto, 
proVlUC.lfi, o preSIdente, cm "Irtude d~ um I Uma vez que nós consignamos e83as quota,,", 
dos artIgos UO ol'çamcnto, ficllYf!- mlt.ol'lsad.o ! devemos fazcl-o n~, (,o!1vi('~~;w. ou ao menc~ 
a despendel-a." com as neceSSIdades maIs I na esperança de que ,er'lio' CUIT),pridRB; o 
'irgentes relativas" \lontes " estmdas. 'contl'ltrÍ'l é uma Jmrhl, é illudil'mool 11 pro. 

O SR. P. Vr~El'!'l'E :-- g iH~ não hOll\'CSSG i vinda. Como pl'OtC8tO, jamais esta assem"" 
sobra, não *~ la'wl nem ponte,s, nem estra- ! bJéa porle:"á decretar verba alguma; de mais, 
das? I como protesto ao que? 

O SR, BIlNEVIDES :-- Nfio ha Robms; essa: () SR. P. VICIl;<;TE :'- Como !ll'otesto ao 
é que é a questão; e não havendo sobra, não' estado das pontes e estradas, . 
votar1i.o verbas nem para est.radas, nem para. O SR. BgNEVIDES :-C,11l10 protesto ás ad-
pontc3, ! ministraç<'ies passada'!, 

O roa. ABIlA:<CHl<S :-Os nobrcs deputados! , O SU. AnRANCHES :-Ess,," administrações 
~abem que as verbas das despezas fixas ncm i forão apOIadas pelo nobre deputado; por ISSO 
Hempre 8;;.0 esgotadas, e q no portanto 1'0- i não pód" protestar contra ella~. 1',otesta 
derá haver alguma ~obl'a; mas, ainda .no I <,ontra o estnde financ~ll'o da pr~vi,!cia '/ 
presupposto contral'lo, pelo art. 11 das dt8- i Contra o e~tado financeIro da p,r0vl1lcm, o 
pO~lções permanen~es, nós aut~rjsam,!s o protesto maIS ,0Jemn~, c.m ° pro)ecto de or"· 
preSIdente da prOVIUCifl. a cnllttIr apo!Jces, çamento, porqllc expnrn\il. a, wrdade 1 
Oll."contrahil' ernpre~timog pl'l'a oecorrer a: Nos disse ainda o nohre lieputudo que \l" 
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provincia actualmente não precisa de im- seu orçamento ,,_ ",iío foi de mister a conso-
postos! li dação da divida, 

O, SIt, p, VICENT~:- Oh, senhor' niío I . 1I1as, p~rque'~ Porq~I~~ 08 nossos adversa- _ 
preCisa destes novos Impostos solwe predlOs : !'lOS pohtLCos nao rCClUU'ao ante a 1I11pOpuia
c capitalistas; foi o que ey disse,. ridade,. a!ltc os desgostos 'll'" ii\o provocar. 

OSR. ABRA~CHgS:- Nn.o precIsa destes Dcel'cturao lmpostofi, c alguns lllluto onel'O
nov')s irnpo~tos sobre prcdios c capitalistas: 1 808 ; . en trc outros, Y. exc. ha. de lcmhrat'-sc 
realmente·não posso eomprchendcl' OR nrg'\{- ! do imposto .. ddicional de 2 % sobre a decima 
mentos 'luc farão addu'l.idos 1'01' S. "xc. pum d" hm'RlH;aS e legados, c sbbrc t.ddas as 10-
justificar semelhante asser(;iio! Pois, se O! g·itimas. Este ilDpostll produzitloUm gránde 
honrado membro reconhece queltn. no Ol'ç~~ I resultado, mas era.· por· demais vexatorio; 
lnento um de/icit immenso; como nos vem I tinha sido el'eauo unicamente pnra pagar-se 
dizer qne R provineia. não precisa. destes im- i a divida da pl'ovinéia, e de facto, uma ,vez 
postos 'I .. i paga C!l;I, fóra abolido. CI'COU-sc ainda o 

O SR. F VlCENTE :-PoI''lue já se augmcll··i imposto dc portas e ja11olas, e outrós muitos, 
ta 2 % sobre o ah;odiln. ,- Ü 'lHO (: vcrdadc,.sr. presidente, é quc a 

O SIL AnUANCHES:- i\las (~ u!'n impos~o! província' saiu-sc airosamente das dimcul~ 
que dá apenas 1;'0 contos. _ Ilades em debatia; satisfez tOdos os 

O SR. P. VrCEN1'E ,-.1)á mais. e logo aprescntou, em 
O ~It. ABUANClms ,-Que dü 200; qua11110 um :wllltado saldo·rccolhido " 

nós tcrnos um dejicii rle quasi mil "ontos de scus __ 
réfs~ 200 contos não, dão para. pagamento da: O ::m .. ' VI(;l<:~TE: - As eil'cuUlstanc.ias 
~etade dos jur,os 'gn.r-antldos pela Pl'ovill(da l crão C,lI.ltI'aS: nito, havia garantia de juros 
a~ estrada.s de feno !' - para. c8tradas de terro. . 
, Com'o, pois, ,~li7,:o meu jllll~tl'~ eollegn. quc _ () fin. l\nHA_:\cIl~:S:- P~is be,1l1 ;a~Rim 
podemos pt'c'smndll" dadecret.at:.:-tü destes 110- eomo UH dcspeza~ tem augmentado; t.am ;em 
vos impostos? :\0 estado iwtual dr consas, :l Tenda o tem, e tende n. augmentar-se .. inda 
já disse, e l"ei~,cl"O: ou 1m do .~(~ antol'isal' a: lnais, . Um administt'ador zeloso c. eC.J~JOmi
emissão de apoliccs ou qualquer outra opr-: eo fut'ú tae~ reunc~ôcs nas dcspCZa~HjUe, sem. 
raçãp dc"cn:dito, OH 11a de ~c deer('hu [\11- . ~er 1l1ifitel' H r.ollsolirlaçào, i-1 pl'ovincia poüco 
postos. . ' n pouco pag'a.rrt toda a. sua divida . 
. O SR. P. 'EDIJAIW{) :--·EI11 taos Cit'eulllstull-'; ..(\. eonsolidacão da. divida fluctuante da 

ci.as, eu, preftro a emÍf:'são de apolicr,s. ; : pl'o,incia cu reputo um grande lual, um gra
. O SR. U, CIX1'HA :'-·A emissilo de apoliceH i ve üH~onvcnientl'" Desde quc a divida esteja 

dá dinheiro j masmio·dá .meios de pi1.Q'ar-::::e : eOI)solidada, na.O sel'á, como d'issc o nlCU 
depois esse lI1Gsínn dinheiro. cnUcg-a de distrieto, uma fonte de reilcla. 

O Slt. ,\BRANCJlES: -·Sem 11m- ilh. O "H. 1'. Vre':NTE: - ElI nilo disse isso. 
O SR. B";-;EVIDES :~Dít prazo. O su. ,\BH.'!\CHES ,~--O llobm cleputacJo dis-

'0. SR. AIH't.A,NCHES:- 1\f<is, enl todo o ea:-;() ; :)(: que ha\"ia econornistas quo considm'avão 
nã.o. se prcscin,dc da,'erea~:ão de impostos pa- . a. eohsnlidnçilo (ln divida (:01110 urna fonte dp 
ra o pagaulcn-to -da amortizHç:ão e juros das· renda. \ '. 
apoliccs ernittidu8. O ."'li. P. VIC::'::-;TE :--:E (lue Cl'a.Uln Ofl'O. 

81', presidente, 'lu",' () nobre clcputado " . Ü SIL \ nH.'!\Cn." :- A eonsolidac';;:o dn 
quem respondo, flUCl' :l'luclle que' tambClfl ;' divicln, na. pl"U::-lCllto conjuntura, scr"ii, nü,o 
reside nesta capital, () sr. dI'. Benevides,· nma fon1:" de renda, ·mo.s um dcplo1'ltvel erro 
sustentarão a idhl da consolida{;ãO da divi-; ceonoJniro; porquanto a emissão de apoli.· 
da da provincia, por meio da. emisBão de· eC8, um:t vez feit.a, SCI';\. uma despcza pcrpe
apoliccs. Pa1'a isso' os honrados mcmb,'os : tua lJal':t n pl'(wincia () pagamento do~ res-
.csmiu<':~l'ào os pl·itlC~pioR fleollselhndo~ pOl'· j)(~eti,'o~ jllt'OS, :'A21oiaclos). .. . 
(}COnoflllstas dc gol'aUGC nota. ' 01':1, a.s dcspcza~ actuaes nddlclOuundoesr 

Eu não contesto, fienhol'cs. que os pl'inci-: o png-a.me\lto dos juros tlaH apoliccs '0 dmr 
pios que forão hOlltCl11 tiln brilhantcll)(mte: "stmdas rlo ferro, tra.I'ào inclispcllSlwclmellte 
uesenvolvidoR scjão sH.os (J vel'dadeiros ,"I) a nreessiclac1e d.e todos os aUHOS emitti-rt~rn:-
principios que estão hoje ea.laúüs 110 animlJ se lw..-as apoliccs, e elcntro C!ll pouco tempo 
de tOdo.R; contesto, pOl'élll, quo as eircurr;-, t'st.arú, a pruvincia com ,~l1a divida consolí·· 
~tanciHS pcculiat'cs t.1rt-provineia sejfi.1) t110;::,'; dada, é ,'ol"Jade, 11l:1S nn. impoL'htncia de SCiR 
'Jus devamos desde já applica.l' as medidas: üü~et('. mil contos taIYez; porque, desde qUI> 

lem.bradas pelos nobres deputados, '\"0 I",' iJaj:t mais dinhoiro, tambem maiol' facilirlac\,' 
mtulo ,q~e a pl'o':lllem de S. Paulo tinha; hn"cl'rt. em se o gastar. . 
uma. (hvula 8UpCnOl' a·atluelln. que aclual- i }';' pois, opini."io minha, fraca, porém sin
ment~ tem.; devia ell~ mais de m.il contos i cera, <J'll;c o al\'itw 1nelhol' a. seguil'mos (. 
etc rets; suas rendas erao cemparatIvamente· cconorOlsar ·se pOi' tOd08 os meIOS, pl'ocuran;
p;seassas; entretanto que eUa pode r"zoI' I do preterir os melhoramentos que não 8fto 
iace n .. t?das as suas der-;pezas, pagou toda. a! os nlai8 palpitantes, procurando fazer com 
'~a dlvlcJa; c, afinal, em vez de de/ir:i!, ve- '1- que militas Obrufi, que não· são urgentes, fi
nficoll·Re.um saldo de 400 cont.oR (te rí·is em ,quem pnra melhoro., tempos,attendend,o'·se 
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unic~me.J1~,c ,ú:l.uclla;:i que' sào esseneiaes. ! vaga1.pà.l'<.L ?IDittil' apoliccs ou fazer a opera
D,c~t arte Hern~)S, pouco u poueo, pagando ação (le credlto que julgar eonvenientc. 
rhVlda da prú\'lncia .. Para ísto~ ~omo jii. dis- A eomrnissão, senhores, crê não to:" inco;> 
se, UU1 sJ'stema de administraç:úo, que obscl'- rido em semelhante pécha.; nós não démos 
ve uma bem entendida economia, e a. clccl'c-, Ú administral.,;ão uma autorisação ampla, va
~a~:ão. de alguns impostos SCl'fi.O ~llmcientc~.g'a, illimitada, como se nos acoimou de fa-
IAp9WdQs). .. . «ül-I'). 

~ãü.,,:,ou ao pauto de opinar que dcct'6te- Pondcl'em bem ·0::; HOSSOH, contendores, e 
mos os Impostos 'lue j" cxistil'il0 na jlt'ovin- vcjito o que a commissiío disse no seu p.ro
t31<1, porii'}so quç realmente enIo por demais I jecto : « Fie:\, o, go.vcrno autorisado p:ua sa
oneroso$.; mas entendo que é unta neccssi- ~ tisfazer Ú.s neeessldadcs votadas no Ol'cameu
dado" adopçfio cl"quelles (jue for,LO lembra-! t.o; oemittír "poliees ou fa"cr quaesquer 
dos pela commis,::;{io de ü.l.zenda, c oúe se! outra.~ opeJ.'a~:ões de credit.o, qne julgar con-
achão cOl1signados no projecto dt~ or<;,LIDcn,..:: venieIltl3.)) ~ , 
to, sobre o qual versa. o debate. .~ A limii,açüü übtá no fim da. autol'isacã,ü, 

~\ deCl'ctu{:iIo dest.es irupostos nw I)arece i isto é, a nlLtorjs~)(:flO é para um iim detcl:mi
que é cHsencial, attentas"a.'i cireum,st.;JllCias! nado; uma. vez pl'ecnchido esse fim, ('~la irn-
da pl'ovincL, .úttenf.ns as· eonside1'3c:óes que: plieitarnentn ha cadueac.lo. ' " , , 
\~enlJO de faí':cl' .. ?obre o y.t;ht.üo C'l'itieo n me-: 9 SlL lh~~ü:vlnES! :--. Para mim; os pI'~COll-
1Il1dr~f.;o uo.s cofTeR lJUblH;os. ., . : (;eltos qn(~ ha ne;-:;t\ pl'nçfl. eontl'aa eml~8ã.o 

Crmo, pOlS, que a as;,cmblún. lIi'ill p.údu dei-" ue apoli~e~ si:ÜJ (;!'C1Hlm; pelas cOlnpanhias 
xal~ d~ votm' pela cl'c.açilo elo.;:; i:nponÜJ:-i,c~~a- i qU(~ l'l'('(;tftn a toncnrrcncia .. OH e~pit.ali~tas 
~.)CleeJd~s pela cO~lmlss~~o (~n i:lznntül.. Nós I (lrF-;L:1. pl';l(:n i (l'w protcg'em . :l;"; eompanhms: 
Já pagamos llllUto nUll~ Impost.os do fJ.lW I sf~o llntm'es <.h18tcs pl'ne(mer.nos, p.orque l'P
hoje: ,já se pagou tll~ ,.<liúmos s0bl'P (I (:,d'é : cr.itiü n. (:onenlTnn(~j~l.. l':::;ta (: a verdade 
H ~~; )lOje p:\!;a.-sc .to: pagava o ~1.lg:)(L'w, J ':'ó;! O SlL,\BlL\.NCIIE:~:---. çonseguintemen.te 
h.O,lf~ p,~ga:J., porque () anno pu.ssado,o !'(~dn~) não lt,llHL:l a.ntol'is;lt:ã6 vHga, urna. autorisa ... , 
/'llliúS a. !'BSa. porcentagem, .. Agora circum- ,i ção ampla, illimitada. ao g'oYcrflo pura emis
~tancía8 de força.. mai"Ol' !lOS obrig'tw <'l, de ,i Hão de. apoli.ecs Otl para cónt,rahit, lHI\'OS êTll-
uovo., elevll_l-oy,.-l ~'·Ó1 e ll~sto ha...i1l5ti~a, v~~to I prestitn.o~,. _ ~, ..... 
eomu .~~ pUlleqJlO e~llvlll~l.'~ dlIl111111tl' o lUl-1 .A ('ommi.sf)aO HHO pude ~er ln~~l'Cpn,tla. por 
posto soLre u il.lgodao" pOl' tSSO quo; era uma I nào ter TI'Ocul'nc1~ eOIlsohdill' a dIvId.a .da 
Ia.voul'a que ai.nda pl'CeiS3.VH de Sel' :ullmada pro\: incia;. dJa Jeixun .;i :tlll'ccia~fto do go
na provincia, t~ qun.nüodcvi:l scn~ IJn.(~;:'nda;: \:e.:'U'p n,-; (~i,!'('nYnsLau.::ia.s; l.acs :-;~riú.o ella.s 
mas prescntenlcutc essa e.ultul';l. e.s,tú jntro- i que fiJsse mai,") eO!lvr.ninnte (:onsohdar tt ,di
druida em to(la a. parte, sua cxpo:'t:.w.i'ío ó! vida) emittil' apoliec:'<, l~oJJtl'ahil' llOYOS Cln
grand',;\:~ nút:; l~e\'emo~ r(jl1íp:n~H' () :~eÚ. im-.: pt'estimo:-, uu Ü1Z(~1' qunl(lt~(~l' outra opel'a~;ão 
posto "O do (~af(·. ': de eTl;dito, . . t 

9 ,·m, BENE\'IDE:.'; :-:-_. '\t';-.;ip pOli to. lli\o :t-: r:i.": P;)!','1:1e a, uHIHnis.:-:::-io cl(;\l a ,alltnn~:;.çã.o 
pu~atl?, . . : pelo Illodrf'J)Ol" que. () tez no pl:oJt~etn de or-

O SiJ,. ~\BH.;\'):C,lll~;::;·--l1(1,'l1l~to .~ lUi)R l":t-' (;amfmto. ' 
zão de equiclado:', Ntio 'pol1nD1c . deixar (.i" ., Ora, os nobre:, dp)lutados di"',I~m: il r;rni~
assim proceder, pOl'quc a eons81'va~:;T(), ú'J. <in d(~ apoliees {; a lllais ('oll\"t~nicl1te: 
estate .. quo ú rnanil'estupentc injnsta. Um::1 J;:U,j:'l tki os motives ])0:' que não Julgava 
de duas: ou ,havemos (le dnvar.o impost.o: (·.,mvenif.'nte a,ctualmentn :t umissüo de a.po.
sobro o 'algodão~ ou dimill.lllr o d(),(j~I.fÓ· mas : licEs; mas, (plandu J(w~ml{j ros,,::(~ ul(l,a neces
diminuir o ilnposto {lo café no e~t.adc 'aetl1!ll! sidade. ha tlifne:uldades pratiêas muito i-;;6ria~ 
da, provineia ú incontestavelmente impossi-! para r.:~ia,()pcra(:flo na. provillcia de ~.1.~aulo, 
\'el ~ . os 1,lObres deputados eomj}l'eh(~r1(lcrni eomo pr]'c';~,D a lnostnl.l"·: l'espondenao 19'ual
pcl'felt<.unelftc qpe istQ. seria. (1Jrl.,dJ.'.:urdo,: menJe ao aparte eorn (l:IC n~e acaba (le hOJ1-
IlfrHt calanlldacie nU .. bliea. ! l'a!' () f! ')})",' dl~IJl1tn<lo) n~.S:H1('nte nesta C3.-, , 

POl'tanto~ pal'a con~:;el'Val'mo . .;; a igual\l:Hl(~,: pital. . 
(levemos elevar o impost.o doalgod·;'ío, urna.! V. c;.·~. sabe, :;;' .. pn:slunntc1 ,(jul! a J):'o
vez (iue a.s nceessid:lf.Ic~:; publil:as (~~igr:nl.a: vínei,t gara.nte a .. divcl·sa~.; (;orr~p:l.it~U:.I.s .JuroB 
,~lecrct;.L(:ü.;) ele :tIO\:'()[;'; ,imposto;;.') que poss;':o i de 'i % pa1':l cUllstrucçii,o .. d.e VHlS f,er.l'cas; ari 
taz~l' fac.e ao df!jicif do oJ'(:,:l.rJ]f'nto. ;,Apoüt-: apüllee~ podt~mscl' nmlttI~la.s com· .Juros .de 
dosj '. . Ü ~'~; oS pos:·.il1idol'es de aeções de compa~llla~ 

11e pa.rece, pois, Sl'. prci:iidentü.
1 

que as tôrn eom ~;egnl"an0a;, (;o~n et'deza, os Juros 
raZÕes que for:vJ adduzida>; pelQ i'iobre depu:" g-:1l'a.lItido . .:.; pcL,. T)l'OVJllCIU. .. 
tudo, no int.uito de dcmü~lstJ'a.r a. incíJnve.-;. Ol'a~ tf:ndo elles jnros de '/ ','" gaj'antldos 
~li.encia da, deêl'cta.çáo clesb; aug-rnento de p~dn. j"Jl'oyincia, nií.(J hao de deixar as~ acçõe~ 
lmposto, nüo podem prevalceel', l1ao podem I de cumpunhias 'para e~mpra.l'em .a.pohces da 
pesat' 110 animo da. ast;cmblétt pal'a. votar: lnesma proviIH~la com Juros de ti :'~, 
I;rnttl'a 8btC al'tigo 0.0 Ol'~'L"l1lCnto, . .:\Ias~ 0ir-bc-ha,: no caso presente o VO!::ibO 

Censurou-se tambem .l. commis!.:ião pOl' tcr': a.l'gumento nao pl'pvaloce, visto como a pl'O
')\ldo ~t() g'o\,Pl'no nma <lnt:l\')'-':H.:,iió :11Uph:'1 \"j)H:in g'~lrDnte 'i ~;j; mas não ,~ ella quem (.J;f'-
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n, qnêm admini~tr", o ' 'ollp,ítd Mm' que vai venieiltetornar-se imperativa essa oper.~!lo, 
8e comprar as aoçOCs. E ' verdade; ma., tanto 'màis quando é certo que surgiráõdif
releva, n otar que, em qualquer hypothese, ficuldades Insupcraveis, como aCil!)amos do 
quer a ~ompanhia seja ~m ouroal dirigida, exponder. ' , 
quer seJão ou não. ~sbanJados 08 capltaes, o Sr. presidente, po'stoCjue n>lo Cjueira tomftr 
certo é que o aCCIODlsta rece!)e eempre os muito tempo á casft, e deseje ardentemento 
1 %. que o governo não fique sem lei de orçamen-

O SR " B,; t' I;VIDB5 dI< um aparte. to, eu não posso furtar-m~ ao dever de fuer 
O SR. ADRMIC HES:- Se a acçáo ficar de- mais algumas consideraçõcs. Procurarei , 

nrcciad", tambem essa depreciação nãopóde porém, ser muito breve. 
~eb~r de infi'u ir nas apoliccs emittidas pela i' E,: vejo., em viRta da attituue que ~em a,-
1,rovmcla. . . . , sumIdo. fl, assembléa quanto. ao proJectode 

Não procccle Jgualmente a.0l'lUláo de um o.rçamento., que e\la est~ dehberada a. fazer- . 
do.s hOllrados membros, ~mlttlda ha pouco lhe grandes alteraçOe.8, Isto é,. a a"Celta~ a,g · 
em aparte, de que, não. obstante a pro.VlDCla emendas que lhe forão o.ffercCldas relatlva
garantir imo" de 7 % ~is co.mpanhia~, toda- mente á decrP,taç1io. de verbas para pontes, 
via dei)fà··~n de cOmprar as acções dessas estradas, matrizes, c~dêas, chafarizes, etc. 
companhi3s para comprar-se apoJiccs do the- Sertdo. esta" opi,""" da assembléa, mani
souro nacional; não procede, porque póde restada e~\ .; ~ma emenda assignada pela 
não havm· confiança na garantia provincial, maioria de"'· ,., membros, cu ' lembro ' Im RI
e aSBim preferir- se a.s apolicc8 gcraes, co.m vit]'e ; que me parece ser o mais consert o "leo 
o.S j uroA de (\ %, ás acções de nossas vias fer- a ado.ptar-sc BO caso vertente, que é : rcsta
rcn~ eo.m os juros de 'i %. belece,'-se as quotas do orçamento vigente, 

O SR. BIl~EVJDJ!S: - A cbmpanhil! Soro.- com es ta modilicitção t"!lnsferindo-sc liquel-
cabana '!. . . Ias que já forão cumpridas, OU que os' repre-

O SR. AIHlANClIl{S ;- Dizem 08 nobres de· scntantes do.s Ttlspcctivo~ d'strictos julguem 
~uta<!o" : aR acçOe$ dcprecHit~ se, c haja vist .. · co.nveniente t:ansfcril' para li satisfação de 
~s da comJl9,nlllR Sorocabana. outras necessldRdes' que' porventura tenhão 

A razlio é Ilue quando' vai-se comprar ac- sobrevindo e que nào estcjáo prevenidas no 
çóes não se vIsa unicamente o juro garanti- orçamento. actual. . 
do pela provincia; t em-se om mira lucros 1'or esta fótma, a a~sembléa terá satisfeito 
l"nRJoreB. Ora, urna vez verificado que esses suao "istas, as localidad'ls terão. suas qUo.tas, 
juros ná;, sobem á garantia da provinda, é I e ficarãõ sanadas todas as difllculdrides. ' 
certo que CBS>1S acçõc.~ tendem a depreciar- I A commissão não o fcz pela razão que ja 
M; cBte fl~ ~:t o coosel;uintemente não pódc expendi: Jlorque entendeu que devia dizer (, 
servir rr~ ra com e l! ~ d emo'n9tn\l'-~e 11 1m pro- verdade inteira ã assembléa .c. á provincia, 
cedencla de meu arg lllnento. Se em qual- I mostrar qual era o estado cntIco de nossas 
quer hypot ll ese, sej ão ou nlio depreciadas as finan ç'w, não 'luerenuo assumir ,,; 'respollsa- ' 
acçóes , o nccioni'lta recebe os 7 % da provin bilidade de apresentar um orçamento com 
cia, necessariamen te n iio deixará de comprar um delicit de cerca de dous mil contos, sem 
accoeg de companhia;; g-amntidlts por cUa, 130 mesmo tempo i!\dicaros meios de aup
pal'a comprar apolices que t êm 11m juro de pril-o . O que" commisslío. qniz foi, como 
6 :~ . (Apoiadosl. eujá disse, ajJTesentar este corpo nú , como. 

Se silo preferidas as apoliceH do governo níll; estão os cofres publicos; a assemblé" 
gi~ r !1. !, .1. rm:áo ;~ out rn: I~ porq ue quer:; t em qu e o at:w ;e com .as roupagens denlumbr~n. 
grandes cr,pitaes mllitas vezes n;[o quer ar- t es (iue "n\~antao a vis ta por um momento, 
riscnl- os u n i~Rmen!,e com a garantia prn- mas que d~sbotao ' ,r:- t{)rnfl,o~se andr~jos ao 
vinciaJ, t; preferem (~ mpl'cgal-os com rendi- bri~ao US> sol f (Muilo be'm !) . 
mento.o menores , porém melhor garantidos. Apresentai as emendas quejulgarues con-

Por esta i'~1. f:o m r.: parece que haverá graD.- venientes; na certeza de que a commissão 
de difficuldad 'l para a emissão de apolices de modo algum julgar-sc-I", desail'ada ror 
entre nós . isso. 

J<~ntretanto., podendo ° governo ~char-8e Já estamos na prorogaçáo, da qual Doe 
em eirçllmstancias taea, tão criticas, que restão apenas poucos dias ut"is, e nós devc
julgue de cDn venicncia publ!ca a emissão mos ?b raviar a fldopção fias leis annuas, in
dellas, fica para 16S0 autol'lsado por uma dependent~men te de no.va pl'orogaçào. Par .. 
disposiç1io do p rese nte projecto de orça- , a consecução deste desideratum, creio que o 
mento. ! alvitre melhor a seguir-se é o que venho de 

Pr~ven jmo', pois, toJas as hypotheses . : lembrar :\. casa .. 
O SR. B E:< KVlDES: ·- Póde fica r certo de que i Tenho , pois , deste modo j ll stifi cado" com-

elle náo c ll mpro. ' mi.sáo de fazenda , Ellv, nao se sujeito.u fi, 
O SR. AVR ANC HK';; - Póde , porém , aeon- i satisfação de mal fllitendida" pretensões que 

tecer que n,w sda necessaria essa emissão, i surgirão desde o rlia ri" sua eleição ·; não 
que a di~id", <I .: provincia possa ser paga II quiz apresentar u m orça menta phantasm:.
por outr9. fÓl'w l1 ; c nesse caso' seria inco.n- gorico, muito embora .se impo.pularisa8se; 
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eOllvicta de que, se porventura os nobres de- I O SR. P.' VIGENTE ;-Foi rectiílcaeão' d~ 
putados se magoassem deste nosso ,procedi-Iuma deliberação da assembléa" 
mento, IlO menos [t p1'ol'inci': reconheceria OSR. L. ERNESTO :-De 1871. 

ue eramos sinceros desc1'evendo o estado. O SR. ScrPIÀO :-E:xactamentc. PllSSOU esta 

'" razão e a Justiça mllitavão da nossa parte. mas o sr. conselheIro Pinto Lima não qurz 
Nós continuamos no nosso posto. cumpril-a, pois era preciso que 'essa inoor-

. A assembléa póde, pois, nã<! aceitar o pro- poração se fizesse em virtude ,de lei sujeita 
Jccto oft'ereeido pela commissão; póde emen- a sanc~ão.' . 
dal-o como qnizer e ~ntender conveniente: O SIl. U. ClNTRA :--Passou em posturas'~ 
entre a nssembléa e a com missão tia um O SI!. L. ERNESTO :-Passou. 
juiz, ess.8 juiz é a opinião publica. Appello I O sn. SCIPIÃO :-Aqui cstá entre. outros 
da decisão da maioria desta C381\ para a opi- o artigos o se{\'uinte : ' 
ni!io publica da minha provincia; eHa que (( O governo da provincia tica autorisauo 
llOS julgue! (Muito bem; muito bem.) a ceder á camara municipal de Santos, para, 

O M'. i!'tclpião :--81'. presidente, não em seu patrimonio, o proprio provincial dello
minha intenção tomar parte na discussão do minado-Raucho-grande, daquella cidade .• 
orçamento. ! Agora attcndáo os nobres deputados pum 

Conhecendo o cstad,,\'<eritico da". fimulY o ,relatol'ic apresentado pela camara de, 
ças da provincia, oomprehendo as diftlcul- Santos. 4 
dades em que se terá visto a commissão para 'o Pelo lut. 3' da· lei 't. 36 de :3 de Março 
elabor!>r este 'projecto e apresentai-o mais de 1871, foi o governo da provincia autorisa
perfeito, isto é, não designando qnotas para do a ceder li camara de Santos o edificio, do 
obras especificadal1lente. Rancho-grande. Não tevc execução, o citado 

Não 'mcoPlionho, PO!", !1O pt'oject". ~e I ar~lgo, porquei faz.endo parte !fe uma lei, 
orçamento, cxcepçào t"clta da dlspo81çao cUjas outras dlposlçóes clependlão da sanc
que manda augmcntul' o numero d'ls alum- ção <lo govern .. \ficou prejudicada por falta 
nas do 6Clilinario da Gloria. Voto' contra desta fomlalidl>'de a autorisacão dada ao 
este artigo, porq\W entendo que aquclle se- governo, a qual nâo podia seI' executada sem' 
minario já contém um ,numero aVliltado de haver sido-sanccionada. E', portanto, indis
IIlumnas, e a provincia, não póde supportar pensavel, parà qne seja satisfeita" condição 
maia despeza, "l~m da que já faz com muito ,legal c tenha execução () VOSRO aeto, que de
sacriticio. ' cretcis em lei especial a autorisação ao go-

O s~. P. VIGENTE :-A commisAá,o aceita I verno provincial para 7Iumdar inco''P.0,·ar ao 
a minha emenda supprc,siva. . I pat>'i;nonio <i,e camal'a l1w"icipai de Sa,/toa ° 

O SR. SCIPIÀO :,-Estimo ll!uito. i RM/cÚo-gi"allde. »' 
O SII. BE:>EVIllES :-Consta-me lJue e8sa I Em virtude deste relatorio c de cartas de 

idéa é do Il'llverno .. O nobre deputado está em alguns v.;rcadores da camara, cu e o meu 
dissidenma eonr o governo. coJlcga aS8igna~l'io do projecto o formulá-

O Slt. SCIP!ÃO :-!'lão est.on; e ignoro que mos c aprcsçn.-nos. ' 
a idéa seja do gOVCI.no. Se fór, 8. eY"",~lJue Quando o projecto appareceu em la dis
me desculpe, nito po,sso acompanbal::jJtÍste cus~ão, o sr. Abranches l'eqnel'~u que fosse 
ponto. .,. OUVIdo o governo a sei.! respeito. O, meu 

O SR. BE:'EVJDES :-Está no seu di~ito; I ilIüstre collegn, a que me tenho referido, 
mas, como é idéa do presidente e () nobre combateu esse requerimento, mostrando as 
deputado é,gov8l'l1ista... . i !'a2ues em que se fundava o pl'ojecto; e cu 

O SR_ 8CIPIÃO :-Além disso, sr. pl'esiden- I lambem fiz ver que não se tratava senão da 
te, aquelle estabelecimento tem recebido e ratificação de uma disposiç;ão de lei que havia 
conserva meninas que não são indigentes passado em uma resolução da assembléa. 
,nem desvalidas, e q1)e portanto nã!) estão no Então o sr. Abranches retirou seu requeri
caso de mel'ecer este favor da provincia. mento, e o projecto passou, tanto em l- como 

Mas, s,. nrcsidente, o tim principal, que em 2'discussão, sem mais observação al-
me levou a tomar a palavra, foi explicar um guma. ' " 
incidente que se <leu ha dias e de que v. exc. O SR. U. CINTRA :-Perguntei qual era o 
e a casa se hão de recordar. valor do Rancho; disse"iío-me que seria quan-

Eu e b meu iIlustl'e collega e amigo resi- do muito de 200H a 2508. Como era uma in
dente em Botueatú, eleito pelo l' districto, I significallcia, votei pelo projecto, e assim 
oft'ercceI'l1os fi. deliberação da casa o projecto muitos eollcgas. 
n. 60, antorisando o governo a mandar en-l O SR. HCIP!ÃO :-Eu dis!:ôe nessa occasião 
corp'Ol'a,r ao patl'Í!,:,onio f~a camara m\~nicipal i q,ue ° Rancho não podi.', valer mais de 2:000$. 
de :::lantos o pl'Opl'lO provlIlCIal denomllludo- I Consta loSO do mea dIscurso. 
Rancho-grande. Este pi'ojecto não veio fazer I ,O,SR. 1]. 'CINl'UA :-:\ao duvido; mas tam
innovação alguma, pOl'quanto, já' em virtude bem se affil'mou que não podia valer mais de 
dt> uma disposilcão incluida em uns artigos 2008 a 2f,o~Ooo. , 
de postura, esse proprio provincial devia seI' I O SR. SClPIÃO :-Vindo ultimamente o pro
'Dcorporado ao patrimonio da camara. ' jecto á~' discussão, foi appl'Ovado selll im-
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f, ugnaçàO alguma; 'porém, immediát~menle I gaN, _ver.ados nos lltig'll('.iIJS publico., com" 
evantou-se o nob,'c deputa~o pelo ,l' dls- , pe""ao " ,·e"pe,to. 

tncto, membro,da COI?IDlssao d~ fn.zCl~da, e I O nOhi't1 duputad'J., nCSi:11 oceasiâ('), diofle 
declarou qup nao pOdIH. vota!' p~lO proJecto, l que era um bilhete dI-! visita que se fazia. 
sem que estlvcssn pl'cscntn o sr. JilNpeetor dQ t O SlL U. C!=''l'H.~ :-,.0 nobre deputado esl;l 
thesouro para pr,ü,star iufúrmaqões, pois lhe I enga,YUHlO; isso eu disH8 quando !"iO queria 
f,~onstava que o ~8ncho-frand~ da eHladc de de,sl::fnnl' vErbas e~peci~:e!-1; para Obfll8 pu
Santos CI''' avaltado cm 20:000~OOO I I bJ"]1I' "ffi todas "" JoeaJ;dad6". ReUl atten-

Sr. presidente, r.DagooU-jll0 !l).llit.J c81;~ i der-1'c ás circ'nm:=itaneias tinan,c:eiras,da pro· 
observnçllô do Doure deput.do 1 : vincia. . 

O sll. U. CI~TH-': --Oh ~ :\"~o b:\'1,a 1'"'l1io: O su_ SGlP1ÀO :-Pel'!lliLt. O nobre deputa-
para isso! I ! dv e a casa que au deêlal'03 que, para ll)3 elei-

O SR. SCIPIÃO :-0 notu e dep'lt~.do,:t quem i tore5 de Sant.'J8 1 eu não lli'eeiso mandatO CrU· 
tanto respeito ., ~empre r!;speitRi, mesmo I tõe~ de visit.a; aUi, I) muito digno e dí~
antm. de ter a \'entura tÜ! o C'.!tJ.Hlcer: ó: tineto ehef,) do partido, o St"4 corouelFerrei
Dobro deputadrJ. a quem, c~mj presidente ra. t!:l Silva, nà l ). dú pa8z)o~ em politiea, SfiJJ 

,da a~somhléH, cu tenho ~etv;do í:/l1 todr)s o!~ qUJ! OiJ(J~ os arrlJgn",. 
seus pedídos.88Ul a menor oh:1erva~a:)... : U SH. U, CL'::TRA :-~;Dg!!,3m contl~ktli qtH'; 

O SR. U. CI~1'H.A :-~\hi v. l"X(~. l'u.mpi'llll o nOiJfe d(~p(ltad(l,seja intluenlZia j nÓi o r~-
um dcV'er. I conhecemos. ' 

O 8 1 I! ( -, 
SR. CIPIÃO:·~, .. I) L.OJ1'8 dGputB.do Vijio j. ) ::m. i:;CIPIÃO: ·-?\Tijq soa intlllenci t, não 

como que chamar o ridicul'J ~obtn !1i!rH. àt-' tenho sameihi'lote vdleidad'j'; sou ,~Luples
tríbuindo-me uma pl'opoRi~i"lü i{tl{~ I!U nflO mente um s31dadu, flHI~ UU'l :::<oidaJ(j ti 'lê não 
tinha fmittido ! . . I reCl1a 'lll""do é preciso apresent.a;·,e em 

O SI!. U. Cr:"iTrt'. :-Pois onoore d'.<Hlta.do 1 frr~~':te dll'3 :;':l1n8 filairH8.'(J1i~ito bem.j , 
Ilt'ga que se di.3S0BSe liH. C:tsa Q~J(J o ltnncho! o l~U. 1'. l~(;YDro :-0 nobre depot:J.do e ntn 
apenas podia va[~:r 200y (\ 250i;tOOO '? 1 dê'; n(:~~''1:' melhorps eorreligiofll'\Tl:l.". 

O SIL SCIP1ÃO :-Eu n:\o dj~r,;;u tal; a rfd3 i U SIt. SCIPIÃO:- Ns:ssa nc:~asjão· di8r~t~; 
se recorda do qUB eu dil'ise, por o~l!!l~iãl) '1f1 11 ainda o nob:e deplltado: ((Pois nó~ quo .la 
priUl8ira disc.at'!Jãn; meu d:.':,cnrBG (~Qrre irn-, íizelllo~ dO:lç~to de \.tU preclio ácamara mu
prssso DO jornal Ja Ca.8IL I niciplll dr~ cidade de Santos, que fOl '\7en~ 

O SIL U. CINTR.'! :-Eu taml~enl n~,i) citei fdido por a:OÜOB ou·i:OOOS. havemos ~in(h.· 
Dome de ninguem. i doar mais e,'lU~, ~lle vale 20:000HOOO '1) 

O SR. SCIPI.:to :--lrnm8diatamente dil-ig,j.l :\. (~st:::. a,"',~(~r~/lfj do nobr(~ ti.eputado rlU re;;;
me ao sr. inspector. que Be t-lcha,vft. na Hute. p.:mdl quü elle e1;t~va ~~~rfelt<l:mel~te o1:ga
's&1a, e pcrgunt.ei-lhB ~H~ tinha inro!m~l(.:ões n:~do. que tnl dO~~~ilO 111:10 havia Sido feita; 
eobre O Ruucho-grand:; dil cidade ,la S&rÚo;~, i qUi~ o (l'H~ 1'11 t!nh~l díJd~) . fdr:l. :Jutol'baç~,) 
e B. s. me l'e~I)\)uden Que ~(:~ \'''(:O,'I!:tVa. dn! p:-\n! que a ('l.lrr~al"R munl'_1/p'il (: "qnella el .. 

que na oc~u8i~o :~m fl'U: ~Ú tratou .-/;~ ~':ntt'c- ! da~te ftl(~esa& disí-,ú:: (~e~l_rn pl'?priose\1, como 
glH esse IH'edw :.\ c"ma!';i. daqup,J.l.a eldade, l vai ver () noure de)/l!UH.U, (L.c.) . 
para ~ej incoq);;r<H!o ao ~t].u prttrim'Jnio, i ((Lf:i n. -12 de t) de Abrfl de 1872.--AI't. ~L" 
alguem lhe dis~~2:';iqil~() predio podtR. valer! A eamara nlunierp;d ri'l eidade de Santos 
2O:000~. ~V. ~. (~st~ eogallf'.do, di~:;;e eu, essa i fica auLaris>l;dil,u vendei· eln hasta publica 
;nforwaç§o ~~ inílx;~0b.D). <.<p()(~ú SUl' que ~[,teja a proprierlaJu IHlrten~ente á me1-Hl1a; denn
Bnganado, r8spo:j(1(~u o sr. insf.H~ctnri porqt"8, min:l.d,I-··Aço[Jgll(~-grfHde.» 
isto já faz muito t.3mpo: fl};lH e.u(',nLendo! 'Vú. pü: taqto, o nübrn daplltado que nã/} 
que ~ preJiv dev:Q 8~;~ lnCül'pol'ndo a'} patri- i houvo doaç~o .ft1guma, qu~ o pt"?dio n~? 
mOll1o d~) C.IIDal'll dê: Sán~,OS.l) i era da prDVlnClil, qnn p;'!'te!1,:;!a a propna. 

O sn. I~spgcTon nü Trn:sor:rto :-E' exp..-I municipr.dídade... .' . 
eto. . O SH.. U. CII\TRA : --8Jbr,_~ í8S0, quero TIlt\ 

O bit. .Ll,BIL\:\CI!E~: -··-'\I·;~: i~~:,ü t~ (,·n-::.-:tfw. ,1,:,;\. ir~f(}l·m~l.c(i~ . .:; foi o !"l". dr. l .. uiz Er!'lt:HtO. 
> • 

diversü. " () ~~lL L. EUNI::STO :-Eu t~stava en~~lnat1o. 
O su, SCIPt7i.o :-En t8tilw ní:H~d:-lsidad,l'; de! O !iÚ. f~CIPIÃO :---Sr. presidente, conIO j~ 

~€r mil1u~io~';D, par;t ju::;;tifhal'-me, jwrquiJ: disst?, mag()()u-rnc muito... . 
neFlsa occa.~lit10 fl1i táchado d3 patote'iro.' I O SR. U. CJ~~'n:" ... :-:-:~Il! ;,r:Z~·::J; eu ui ~inh:,. 

Sr. presiden'te. \J Il1~U pl'occlÍ.unento nesta eu] vist.a cief(~nder tJs j!1ten.lsejlJs da proviu
ca.s? tem Rido ObS(jl'Vf;.r~O pe!o:. rwbn!;~ dnpu· cin; nada tinha (!'_.\i11 indívidualidade8.. 
tado~. ;~a,· votaçõei3 ssmp!·(~ dÚIXO-UiO gUi<l.l' O SIL SCIPi:\.O :-·81'. l)l'et<idente, dado est~ 
pela minha. ('onscienc:;il, Pó::ie ~lr.r que al~ ! facto, imm'.~di8tarnente djrigi~n;e ~o dig'f}o 
gamas VD'lOS me 1:enilH. cn~~all(dOl qorOne : pl·{'.s!d~nte da carnara ~nuniciprlf ... 
nao diBponho das luze:-i de; (',\1\': ~~üo (lotat!os! ,O Hl1. -U-. CII'\THA :-·E(i: pedi informações' 
OR nobr88 depub.àos: n:::1';, ;:'~!~(~~ n~Jvo;!'i}Jj ,a qnem era ~ompet(Hjtt~ ,);~ra Luioistnd-af, 
patotas, e qn!tndo· :'.pran~!~"-~ ~;gllm pl·ojeet,o i porque Cjtleria UlLl" um voto eonscionl:jo~o. 
dA8sa naturezíi, emitta a ;jlir.:.hll upÍlllün com· !) SLt. SCIl'lÃO :._ ..•• que Ó !lJ.uito cOllhe
!-r;tllqqp.ZR s l! Fr()'~tlI'o ~i~dl'";r «(~ rnttr-l eolle·: cidn dOf> nobres deputados 1 que tivprão p"ra 
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ogccasiilo, qU&DUO fUra eile digno'repre- i co padrno da C&lDllra,a sc achar tambem 
:/ '101" desta provincia... · I basta:nto arruin~do; taDtO no telhado ~om" 
J SR. AnRANCHES :-NiDguem contesta fi i nos porcde" e pllnres. Ao 2.0 Para servIr de 
" . capae.ida~e. (Apoiallos). . . . : "implc. roncho do. tropeiros, u" :despez.~ 
Q SIt. SCIPIÃO:- . .. O" nobre s deputodos ~ cnm re p"r;)" padem importar em l:OOO,~, cal
vem !olMber que é um carRet.el' muito séri.}, l'. UIUHd ~) ~e ~implesmente o reteJho 6 ripa
n·cid"d,io rouito prcstftnt~ e rou;lo illlls- menlo do tclhndo, não entrando ne.te orçll· 
Bdo. mtrito todo~~ 08 concert~)s nas parcdc!'=I., pi. 
O su. A.BHANCHgS :-Pois oingu€m contes- larl'a H rehoco . S'lntüs,!j. de Abril di! 18?3 . 
. nadll disflo. -Thomaz Ant(J lli ~) de Azevedo.» .-

O ~R. BICUDO :,-E' um cidadão mUlto dis- No te n casa Qu e o sr. Thomaz Antonio de 
ncto. (Apoiados). l\zevecl ,. Ú 11m hom em muito conceituado n .. 
O SR • .sCIPIÃO:-Mo~, como dizi" dirigi- cid. de d e, Sanlo,. pOl' .ua probidade e hon· 

1!3 ao sr_ ,dr. Cochrflne pedindo ... lhe que re8- radez, Tenho, alem di:;,Sfl, urna curta que diz , 
ondesse a .eegu,iote esrt!l : (Lê). que avaliar se,melhante telheiro em 20:000$, 
dllm.amigo e sr. <Ir. Cochrallc.-Peço-' só por idiotismo. Então, diz·me .inda li'" 

ho que. como engenheiro entendido de i nmigo: (t;c,o rl\ ~lcho valr: eSsa quanti.a, o qUB 
oDstrucções q'j predioo. mo diga o "egui!}·· i v.lo , ehacnra ,!n d,', illRgalhães Castro? 
e: ~c o kanch() 4g rnC{!e, d esslI r.idBde_, tivetõ- l Quanto deviu v:der o terreno u pouco com
e ue sei' ve.adido po r COllt il da. pl'ovincia ,, : príldn ~).',lí) ~r . José ~l ilrtiJ:8 dos- Santos a.o 
luanto poderia volei 1\ viRtn de fw a estudo I sr ', :\I!ll! (\. OIT: :\ qua.·_lrlL com qURtro fron.telll, 
'ui-noao: se f (}tisC uoco!ots nrio Concertar, parn ~ (~m po n'to central, por 10:000$o.! As sete Cf\Bfia 
~_ervir pura o ' mosmo .fico pBr.:., que fõra oJj- : carrql:·IIlJIl~~ pelo ';:', coronel Ferreiro. com 
]cado, qual O ort}nmsnto pRnl essa des pez n. : terreno , onde aind.1 E.dificOll clua~ - t.~aSa9t o 
Peço .u amigo que me autori8" n fazer de ' C"hata ".i ull o por U:OOOi\'OOO! 
!<ua r03postn. o \IRO (IUO me con y jero.-Pi.!dre : O} :-;1\. L , Emü:tiTO :-- f:-Se ou nfio tivosse 
:~eipiào .Junquelrn .- S. P1\u}o, 2 de Ahril de : v il'l(~ o tdcgramma, d iria. quu semelhante 
187:'1.» . . ! "",lia" ,,,, dI! :!IJ:OOO$ IlIl .. "n ruBi. elo que 

~cspostB.--.I1l>il. nmigu e ~ r. padre Sei- ; um :., pilheri " de l ' oi" A:lI'il. (lNsadas.) . 
pião Junqueirll .-Satisfazcndo lia pedido i Ü 5 H. SCrt'L\O :····H ",1m 08 nobre" depn
constante da cRrtu. retro, com que oiJ!3e- ' t.o.do;.:: pr[:r.lJi ro, que não foi UUla inlJovr.ção 
quion-me. cUDlpre·rn ~ responder,_ minha (: dó mllll illt!~tre c:ollegao. apresa0· 

Ao}o quesito :-0 Rancho, i.:O mell cnt.cn~ tnçíi:.l d tl:-!-t0 pl'ojr.c tOj ~f'~;nDdo, que este 'fa· 
der,valo 'l:OOO~. tendo em cOll~ideraç;'lCJ () tcr- . elo 1l1\O Jl()(Jia' loi1~lir :;::ohr·] o ~!1imo da hOJl
reno por elltl occupado. a naturCl.a dr, sua . rad a eO !lIod :-são par'i lltlo dÜitTibuir verbs.'s 
construcção e o es tad o cm qlH) ,80 acha. I pelo. prot'il.lci:,', c:onr{)rm~ uo~; disse hoje ' o 

t\O 2" :-o~ ,reparos nCCR8oar i::)~ parn. que t) : h on r~d o dcputa.dn, quo oeC':upou a tribun.s. 
Uaueho se prestc MS fins para qu" fOra edi· ! () '~I: .. Al<I:ANCllES ,\:\ 11111 n;.arto. 
ficado podem .import!)r em \ :OOOS, Póde Q . () ";llo S Cll'l ;\O :-0 nobre deput"do dis se 
amigo faz e r dn mio}l:\- rt1sponta o . uso t1üa ' que niio <i e~ tiIlnr{i<) qlloto.~! ntlO ~. Ó porque 
liw conv ~o r. C~mo ~empre, com n maior con· i cntclldbio' flUO Od (, (l fl'<.".fl nfl',,: COJ.oporLl1vão lU 
sideraç{l(I e 6J5. tirIH1.--Ig o8.cio '\-g lJace d1\ ; d c~ p~7.a~, como t~nnheru porque fazião-se 
GllfJJR Cochranc . -:-·Sllnto~, t~ tle A bril dI:! ~ d,))~cô c ~; da 20;()(l08 Il C:HlIal''':~ que estfi? bem 
J813. » ' . dot,'d,,, . 

O SR. BIcvno :-:\ote-8" que é um CIlf(C- : Om, o nobre dcputado, que foi tambe111 de-
"beij'" .].}em o dü. : pulado <Jllnndo o Sr. Ccch\"anc muito digna-

U. SIl. !SCIPfÃO :-l'nB.o;w fi ler a re!-lpostll. de : 1l1.Cnte OCCUpOll uma. cndeil'a ·ncstl.L casa, , p o r 
UI!) constructot' de' obras daqllclla cid;lde, ; que não ~e oppuz nessa ocen,si:l0 c.,. 
rnuito cQnce>tu.do.. . • O SI1. fi l<lh\XCHES :-AR posturas sito ' ap-

. O SR, AnRANc uES :-Ein 185n eSi'IC predio ; provada!=; ~cm que ~e.ião lidas; se eu tivessp. 
foi avalilld'o por 20:0008; om h~.io tIH;!) du·: conheci meu to desse fa(·\o, lt",in. 1118 opposto, 
pliCOll rie v.lor.,. IH(. m"I,·o:~ apa"les.) 

O SIt. SCIPIXO: -.o.. Diz este r.;jnstrnel~or '. O SH. SCJ1lIÃO :-'l'enho ainda pnla. cnrtn, 
Pedi a amigos em SnDtO" que fizessem pro-I do sr. Francisco Mal'till" dos Rant.os, em I'e ~!-
pl")"'~as para 83tr. ~r. rE'~pond~l'. .! posta n uma minha. 

(tPro!'{)~tAo. 1.0 So o RnDCI~"1·gflln(b ti\'e ~He i UMA Voz: - y.:' o finto\' <lo tclcgramma; 
(lu ~e: vendiflo por COlHR da p rovincia. ()ll::l) ! não'? 
o oeu valor, 6m vi.t~ de se" estado ruinoso; i O S Il, SCIPIÃO; - .,. conhe,ee-o,Rr. dI' , i118-
2.0 Qual a despc?:. para repnrsl·o uo caso de I pedo l· ? 

servir p?rn o m eAffiO rnl ~ tcr par" que fvl l . O SR. IKs PRc To n 1Jf) TIII\:::O F flO :-Sim , sr-• • 

edificado. » ' . i nho1'. 
rcUestwndo:":"Ao 1." Qao no) CR90 d " 8"",on · ! O S I!. SC IPIÃO :-Diz o ';1', Martius dos 

.Jicfoem ha.ta llllhlic', póde dar alé li ~ ",n- I Santos : (Lti.) . . 
ti. de 3,500,~, li vista da constrlleçilo ser « ,. ,: O RallCho·g-l'ande roi em 18.",11 n",llinde 
t.osea " bruta, e é edifieio 6~trernaroent" em 20:000fl, c por .mim, emJaneiro de 187ú, 
haix,1, f.8t .. ndo por i~"o complrtnlMnte fér" i 3.l'nlinrlo em maio de 10:000$; e hoje respondo 



em telegrammu ao dr. inspector do thesouro jecto, mandamos . uma emenda para ser eon
que podia alcançar 20:0ooS, 6lU talvez mais. .. siderada no orçamento. 

Esta avaliacão foi d03 amigos. 1 (U a; eilm,da) . 
Senhor tacliig.-apho, peço-lhe que gr'yphe I O Bn, ,\ IJIlA J'Clj 1<8 :-Oh ! Diga-se de ,~:f.'J(J~ 

esta palana w/,tigus, Digo que r,ryphc, 1'01'- i para cima, 
que cste:-:; senhores são empregadng na I'cpar- i O SR. SCIPIÃO :-1':1l uã\J quel'o continuftl' 
tição de '1"e é chefe o mesmo sr, Ma..tinR, a discut ir esta '1',cst.ão, senão, mostmria que 
(l.:'I'onti1l'lí!J, (t, lC1') ... Para clle Stwyir ao antigo o s r. in~pcctol' do thesouro prnvincial veio 
mister, isto é, aos t"opeil'o", o 'lue parece su- aqui lançftr um>! olfensll, 
periluo, basta a despem de r,oO$OOO, mais ou· O SI<. U, CINTItA :-Nilo apoiado, 
menos, pois que, grar,us aos cuidados da ca- O SR, SClrrXo :-Eu já declarei 'lue nijo 
mara municipal, elle ~o conserva em bom queria. continuar nesta discussilo, e iR seu
estado,» . tar-me, quane!o o nobre deputado residente 

Me parece haver demonstrado, pela leitura em Guamtinguetá, com seu aparte, pro'i'o
destes documentos, que aquelle l'redio não eDu-me ~ dizel'mais alguma Musa, 
temo valor que so lhe quiz dnr,. Pois os 'lObres deputados querem f"ze!' 

Agora, pcrmltta-mo o Sl'. dI', lllspecto~' erêr fi p"ovinci" inteira que eu vim aqui pe
que lhe pergunte: a quanto ten:Po esta dir nara fi camara Ilumieipal de Santos um 
"quclle rancho desoceupado" em VIrtude de rnného que vale 20:0008, uma doação de 
se hal'el' passado todo, ° tra]ecto d', cargas 2J:000S;entretanto,causa lhes esp'cie, ndrni
para a estrada de fel'l'o ! rlio-se que na minha emenda au torise o go-

O SR, ,Il<5PECTOlt no 'l'HESO[;RO :-~ Eu res- vernonfnzervonda desse I'Ilncho por 20:000;'1 ! 
pondereI. Ou , • .Ie os 2!):OO05 ou não, . 

O Sit. SCIPl.~O :-Pois um rancho 4uc vale! .. . ". d • ._, ." . . 
20:000$, cm todo este tempo não de\'Ía ter 1 OS,llobre, deputa os querem fazer elel á 
merecido a attcJl~~O do sr . dr. in.peetor, 1 pro:lucla. ~uc.;~ sohc~t~l'a da ~ss?m?I~f1 
eonverlendo-o em dinh ei ro, visto que, com ! '~nl~ • . ~oa~ão de ~O,OOO$ .pal~' "'1 uella c,l,rnal ~" 
elle, nUIlca5c quiz dcsp",,,der quantia al/ru-I c p,"a. ,' soo o ~I, 1~;~I)('.c t~.' d~ th~soulo fez
ma prwu a sua C008el'\"a.r.ão o que ~c nã.o fôl'a se prt, . .,s~ em t.elto' apha. pflIo. Santos, 110 

, , ' ,. ' , , ~ mesmo dia em 'ltle so aventou esta questil.o 
(: .~a~~ra?mllnl C lpa l de ,.,nntoR 1 a. mUlto llaQ , pedindo ao administradol'da mesa de rendftB 
cx~ttJ~~~ais scnhores se,'á sómcllte !la ci- que informas',e qual o valor daquelle rancho; 

, " • , ,, , 'I e no dIa Bcglllntc :lpresentou a esta a~em· 
dade de Santos ~11l0 Im um ranc:ho ah:mdo- I bIé" O tele"I'llmma quo dizia-vale,20.00i:HOJO' 
nado, em l'lllfla$". , . ,~... é t:I .,.x \. ,'d t' . . 

O sn r J' c,,"c' o'ro ,-E' o unico p01'qlle' ,iao' sem n,""o, ~;t, prcsl ene, que n" , ,. .~, v. ', " , t > I" " ~' mesmo dl" nas<ando os mais tem dcsappa1'eciclo 110 1' falt" de cui- nOl e ( , •. e , , , r ... , ,um nosso 
d: d · , collcga lJeIa rua 00 ltosarlO, OUVl dlzer-se em a ts. , ". . 

O SR, 8CII'IÃO :-:-;" c,tt'ada Vcrgllci,'o, 1 uma roe ~I: o l'",dle 8C11)lã~ e ° patot<:tro da 
SI'. presidente, I"Lvi:t do certa om certa di,- ! assemble,l, conformo ho.]e I" se disse, 
tancia casas ap"opriadas para" moradia de I Eis, senhores , li _patota! Püelir a renova
zeladores (],. cstrad ,l. Pois bem; hoje, nc- ção de umn I'esolu~ao de~ta aS;;Ct':'l?léa, que, 
nhuma existe, desa.pparceel'ão completamen- ! por não ser ])ro.1ceto cspeClal, nã? 10l pelo go
te; a mão destruidol·:)' <io tempo o"iu sobre vemo autons"da " ent.rcgft :t c"ml1ra de 
ellas, e a provinda niio cuidou cle r61'"I'al-as, Santos, " ' 
e nem a.o mcno~; <h arl'oH~ittl.l" os matcl'ia.es O ,SIt. L. j'jll~E ::1 1'{) {c(l~n fU'i'ça} :-Atnda. nlio 
nellns empregados! ! yolCI lH!st.a ca.sa ~lIn Pl'OJccto ~e.quel' que o.ne~ 

:\0 Cuhat.ão é.,istelll :linda, cl· ... io que dous! casse " provlll ela "!Im ncee~sldade , He, de 
I'ancllos, um delles tllllitQ grande e 'lue. eon_ j lllostl':\I' (!'Ie 1:llllca t;1t l.'"tott'lro! . 
têm grande quantidadf.': de t.elhas, material i O ~n. S GIPl:\ O :-hn, Irl., scntal'-mfl ;nlt'ta r~· 
que hoje, em Santo",yende-se fi ~()fl" 80~; \'altel-me qluwdo O':'''l chzc"-se ejur. <) Rover
ént;,ndo que o SI', rlr, inspectol' do 1.he80n1'0 no de, li. 80" filltOI'lSatlo " velle el'. o mncho 
devêra tomar a l' e~peito alguma pro"i(h~ncin~ não pOl' 20:,0 ,, 08, l~ais por ·i:OOO,~! !~~lt~·~ .. 
apresentnndo f.m R811 relatorio a necc,q;;irlade tanto (w;i! la"ça) delx~-sc <1 padre SClplãil 
de Hel'em \'endidc ~ , ! le\'ar o labéo de patotelro ! 

SI', presidente , ' 'ou finali.';:l" R" minhas ! Seuhores , Clt quizerll sabe,' pot' que o til,,· 
observaoõcs; nrio quero, pOI' modo algum, i 80uro provindal nào tem convertido em di
magoar o sr', dI'. in spector, eomq ncm} uliá~, Inlwiro pa. l'(l. os cofres publicos todos es~e8 
tenho l'elações dflamizndc. ~ J'a.ncho~queahi vi\o !Jola. estrada Vcrguciro: 

Para que seja. satisfeita a avalifi';iio do SI', i todas ~ssas casas de 'l.clarlores da est.rada, 
3(lministl'nt1oL' da mesa (h~ rendas de Sa.n- [ que estão senuo victimas ua tlC-ÇUO do ternpo~ 
tos, e parn. que náo seja de~falcado o cofre i que f~ f::táo já em l'uína~ '?! 
provincínl com esta donção~ que, na opiniiio J Não quero contillHar, .;;i'. Vl'c~ich~!1tc; tenbo 
do uolJr" cl"pulalllJ, fez-se :t eanwrn mUilici- i receio de offendc,' () S" , inspector do the~ou
pai dp cidllàe ,lt) Sallto;;, manclnndo-i<:- incar- ! 1'0, rUI~ <juern te nho relações de amizade, 
poral' ~l\ sell pat "IT!lon lO aquelle pl'cdlo; eu 6 ' como I" dldSC, ~, 
" ",eu honraJo nmig'o, que formulámo;; o pro· ' O SR, U. CINTIlA :-0 Ilobre deputado !lão 



-4,·t7õ-
• 

podia dar-se por oifendido, porque sabia que der á camara municipal de Santos o ediftcio 
nlto era essa a intenção do sr, inspector, do Rancho-grande, Por consequencia, estan-

O SR, SCIPIÃO :-Mas para que tanta pressa do esta materia aifecta ao exm. g,pverno da 
do SI', inspectol', para que telegraphar, quan- provincia, cu não podia tomar providencia 
do temos correio dinrlO, quando podião ser nlguma a respeito daquelle Rancho, Além 
txigldas informações minuciosas? disso, SI', presidente, como v .exc, verá pelo 

O SR, U. CINTRA :-0 nobro deputado col- balanço qUê foi apresentado, a barreira do 
locou a questão em um terreno pessoal. Cubatão rcndeu, no ultimo anno, 25~290S{OO, 

Q SR, SCIPIÃO .-Sr, presidente, não quero e ha necessidade do !lancho para abrigo das 
eontinuar; sento-me, pedindo á casa que tropas. 
vote pela emenda assignada por mim. e pelo !,luanta aos outros ranchos, não são pro
meu illuHtrado collega o sr. dI'. Llliz Er- prios provinciaes; e quando o fossem, á as
nesto. sembléa provincial competia autorisar em 

E' apoiada, e entra conjuntamente em dis- lei especial a sua venda em hasta publica. 
cus silo, a seguinte. A p' ovincia só tem telhas velhas por lâ, 

EMENDA N. 8 que nada valem e q\1e têm sido pedidas por 
"Fica o governo autorisado a vender o esmola, pois não haquem as queira comprar. 

Rancho-grande por quantia nunca inferior Uelativamente ao proprio do Cubatito, te
a 20:000", quantia que int'ormóu valer o ad- nho a informar que, pelo art. 22 da lei n. 45 
ministrado I' da mesa de rendas de Santos; de 1° de Abril de 1811, foi o exm. governo 
devendo a venda 80r feita no prazo· de seis tambem autorisado 8. vendel-o a Alexandre 
mezes improrogavel; e se nesse prazo não Francisco Gomes de Miranda, 0\1 a quem me
encontrar comprador pela referÍda quantia, Ihores vantagens offorecesse; mas, talvez 
será o dito Rancho incorporado ao patrimo- por sentir-se a necessidade de consernr-8e 
nio da camara municipal.-Lldz Erncsto Xa- esse predio para nelle funcciouar a escola de 
"ier.-Padre Scipião JUllfJutim.» "primeiras letra~ naquel!c . lugar, o mcsmo 

O sr. nego Freitas (inspectol' do tllc- exm. governo resolveu mandar suspender 11, 

801.1,.0): - Sr. presidente, pedi a palavra uni- arrematacão do mesmo. 
camento para declarar avo exc .. quo tenho- Sr. presidente, todas as vezes que presto 
me conservado silencioso nesta cadeira, e s6 informações a esta casa, fallo a verdade; 
tenho usado da palavra para cumprir o meu nunca transigi com meu devo r, nunca fiz 
dever, dando as informações positivas que amigos em men emprego; e, em conclusão, 
me são pedidas. . direi que lamento um paiz em que o empre-

E' Rssim que, sendo interpellado peloil- gado publico é censurado por fallar R verda-
lustrado membro da cOlllmissão de fazenda de, pOl' falia I' o que sente. . 
eobre o valor do Rancho-grande, pl'OprlO pro- O SR. U. CIN'l'RA: - Muito bem. 
vincial, que a camara municipal de Santos A discussão fica adiada pela hora. . 
queria incorporar ao seu pàtrimonio, pedi a O SR. PRESIDENTE marca 1\ ordem do dia 
palavra e respondi-lhe que entendia que esse seguinte, e levanta a sessllo ás 3 horas li y. 
proprío podia valer :10 contos de réis. Então da tarde. 
·0 honrad" deput~do que acaba de fallar per- ..... 
guntou-me se tinha participacão offieial a 4~' Sessãu ordlnal'i:\ 
esse respeito, e eu disse-lhe qué não. AOS 9 DE ABRil, DE 1873 

Saindo desta casa, o meu primeiro dever 
era obter a avaliação desse predio por infor- P"esidencia IÚJ s.'. ~iga,.io ScípiiJ.o 
maç!toofficial, e então resolvi telegraphar ao SUMMARIO.-RxPRDIRNTE,- Redacçile •. -
digno admiuistrador da mesa de rendas de ORDEM DO DIA.-Posturne do Rio-ela, 
Santos, pedindo-lhe com urgencill a avalia- 1'0 -Melhoramento de vencimontoo.-()i· 
çllodaquelloUancho, mie mandou-me dizer visa8.-Pllst'll'R' d~ P.rahytinga.-O'ç •. -
que entendia que podia scr vendido por 20 mento municipal. -Discursos dos SI'S, Ze-
eont08 de réis, ou mais, Dei conhecimento (crina, F. A [V",, l . Silve"jo, Bicudo e Be",-
disto li RBsembléa, como era minha obriga.. 1JUes. 
çllo A'.ll bora. da nJanhi!, feita II chamado, 
E~aminando depois o livro de proprios pro- scbilo-.e pr.sente' o. 81". Sei pião, Vall.dílo, 

vinciaes, encontrei que fi 12 de Julho de Bicudo, Leitilo. L. Alve., L. Ero"st", U. 
1859 foi. pelo digno ex-collector Pizarro, I Ciotra, A. Ribeiro Pilho, M. <Ia Silva, M. 
avaliado o Rancho, com as dimensões seguin-I Furt.arlo. P. Machado. P. Egydi~, Odooetrio, 

. te8: 2;)7 palmos de.comprimento, f>6 de lar- A. e Silva, R, Alves, Corrêll, )<'. Alveo, 
gura, fechado, com 12 palmos de altura, pa- M, Aifon.o. Celidonio. Abranche •• L.9il
redes de p~dras, etc., pela quantia de 20 verie, P. Vicente, ~L. Ferreira e Zeferino; 
contos d!lr~ls. • . fltltando Mem partlclpaçfio 08 mala Ranho, 

Por essa razilo, e em eumpl'imento do meti res. . 
dev~r,é que declarei nestac~sa que o Uancho Abre,s88 S6SSD.O. 
podia vareI' 20 contos de réis.· E' lida ti approvada 11 aota da .lItace~ 

Pelo art. 3" da lei n. 36 de 30 de Março de dOllte, . 
18'7), foi .. elem, presidellt'l\utori,ado 1\ ee· O mi. l- SIICUT,;.1I10 la o 'Olldllt~ 



• ~ 
EXPEDIENTE orça a receita e fixa a despeza das camoraa 

OFFIClO muoiciplles para o exercicio de 187:3 a 1874. 
Do secretario do governo, envi:;nào va- E' apoi,.d". I) ent.ra conjunctamente em 

rias informações rel~tivas á linha [\lrrea 80- discusano, a seguinto 
rocabana.-A quem fez" requisiç\l,), , 

,HIlDACCÔES : 
EMENDA N, 1. 

_ São approvaJas 9,S dos projectoR ns. 2,1 c I . « O o~çament~ municipal de Mogy da~ 
.,2 deste anno. ,Cruzes fica modlÍlcado asslln em reluc!lo a 

ORDEM DO DIA I 'Iespeza !- Ao administrador do ~úmiterio 
POSTUllAS <in S. Salvador. em vez de-4008-diga·se:..... 

São approvadss 'em a' lli8CllSsii<l as de 300800D. , 
n.40 de S. João do Rio-Claro. ' Ao coveiro do tllllBmO, em vez de-:100R-

MELHORAMENTO DE VIlNCIMENTOS diga ,8-2508000. 
E' approvado em l' discussão o projeato Ao fiSCRI da cidade. em vez de-400S-di· 

n.l08. que augmentn os vencim'lIltos do gu-se-300S000. 
porteiro da camara d" capital, do zelador Ao fiscal do Arujá-iíOSOOO.-Corrêa.» 
do cemiterio, e do .ecretario da camara de O SI'. Zf~rerillo:- Sr. presidente, por 
Campinas. oce.".iiio de discutir-se o parceu da COill-

DIVISAS mhH1Eo de CallHHtlB sobre o codigo de postu':' 
Entra em 2- discussfio o projecto n. 62 rUB d» cid,(h de Iguape, vÍll'ificou-"c que 

do anno p"aoado. que trata ele divi<r •• en- eru completamento inconstitucional a ca
tre Parauapnnema e Itapeva (ta l<'axinll. branç', de impostos sobre gellcros de impor· 

São apo'iadas c entrão conjllnctan"'flte CID taçiio, que aliá. ll'lll "ido feita por qllUsi to-
discussão llS sBguint~s . das na CB.maras muuicipaes da provinciu.. 

EME:'iDAS Em dsta disso reclamei desta tribuna. e re· 
" Fica dosannexada do municipiu de Ca- clameI instantelllentc, que alguma provi

çapava e anufxada ao oe Taubaté a r"un"' deueia fosse tomada em ordem a CPS881' este 
da -Bo!Jl 4 Fim--pertencentn ao dr. Itafael abil~o, ~t nfio 81~ continuar a extorquir do 
da Araujo Ribeiro e seus f!lhos ... - Ahes povo um pagamento illicito o inconstitucio
C,"uz.» . Inal. . 

" As fazendas de Bento Luiz de França, Sendo esta occa.iilo asadll para verificar 
Joaquim Francisco de Oliveira e D Hningo" se de facto te! providenci~ foi tomada, vejo 
Cardoso d~ To1edo Junior, são dC;:HlnnC-xadlll'< 1 sr. pl'c~idente, com peZ!\I" que nada se fez, 
do municipi(J dn Arar(jqu~l'R para perf,ljDCe- qL}f~ nenhum'! pl'ovidt-'!ucia ec tomou. 
rem ao de S. Carlos do Pinhal. -P;uire Sei, O mell honrado eúllega residente em Cam-
piiio.-A.Cn.z.» , pioM, na oce",i50 daqllella discussão, eom-

t( 'A fazoudll de Mano~l Caetano Pa(;hcco promctteu-:H:l:, como membro dn commissão 
de Macedo, pertuDceute ao IIlunieipio de Jun-j de camara". " npl"l,gGTJtar uma emenda no 
diahy, t1ca d0~11l.lnexf\dB deste pal'a ~H~rten- orçamento municipHI, que evitasi:'ie 1t eonti
~er ao do Belém de Jundiaby.- Yalll1dãlJ.» I nuaçJ10 de,t" I\b1l80, dosta violação da lei; 

Encc"r.da a discussão, é 'pprov.(!o o prQ· mas CII não vejo tal emelldl' nl! orcamento 
jeoto com as emeadas, ltllloicipul.· • 

BANCO A<ÚlIC'JI.A Portanto, sem que pretenda lJem de leve 
O SR. LEITÃO rt-qucr prei'erencia pa.ra a censul'ar o honr/~do mombro, venho de novo 

discu.suo do l'rojecto n.126. 80bre () ",tllbe.-I a "'Íli tribuna pedir á i1lll"trsda commissi\o 
leeimento de um banco agricola nu capital! de C;lmarOR qu" dê imlOediatarnente ROll pR
com garant,ia dej'uroe de 7 'I,. I rlli)('r a r"pcilo desta quostão, em Ilrdem a 

Apparecendo n gumaR rnanifestaç'5c8 con' i allivin.r o pw;o da sewulhuute tributo jncon8~ 
tra li pn:1ff'rencIR, o For. Leitão requer que a: titueionn.l. 
yotaçlío seja nominaL ! O SR. SCIPIÃO :-A commissão nno tinha-

A MS. concede. i ,\I) "orupl'omettido a. upresentnr emenda" ? 
Votlia contra a prefer8ncia os 8r,'. Beue·: O oRo ;t,E~EIIINO :-0 meti honrado colle

vicIes, P. Egydio. J\. o Silva, R. Alvc8, i gn, rei~jde:nti' em Campiua;:!, que é membro 
AbranchcR. Cf:.lidonio, P. Vicentf.l, Sei pião, : ~ja c~mH!.d~!;~{o, cOmpiOfll!:t1;eu-se t', js~~o: 
F. Alve~, L. Silverio. L. Ferreira, (.:. Cin-: man el'oio qlW Jlor €:.>:queeimcnto deix.ou de 
tre, e fi favor 09 81'S. Ynlladãv. BÍi'~l1do. CUI'~: fk.i.znl L). -

rêH, L. Ernesto, Zef~rino, L. Alvo!'. H.Fur·' Foi lnderJ.;l~l]ntt~ p:I..:'H fazer m;tl.l re.e1n.m:.!
ta.do,. P. ~adHldo, LeiHiü, M. AffúH':O e A. - ';::~.(J t-~m nome do p0VO que p~ài )t palr\vrR, e 
RIbeIrO I~ Ilho. I sento (Un eonvicto de quo li r\sRembléa não 

Fi ... ca empf:tli.da a votação c aditid-i, para a) (wllt',ontirá, não ~:;necionnl'á. a violação da 
SeS8aQ ~egllInte. ' conJ;tit,uicão. 

~ . . ~ 

POSTURAS : OS,.. (,'c"l'elírll Alves! - Pedi a pa-
Suo approvnd,. om l' discus,úo n~ ue! lavra, sr. presidente, sómcntc para oft'erecer 

Il. 43 de S. LuIZ do Parnhytingil. 'algumas emendas. 
• ,. , oRçA~mN:I'O MUNICIPAL ,. I No l?l'ojecto de orçamento lllqllicipul· <1ft 

Continua a 2 d18Cll1i8~O do propclo que: eomllllssi'io n~o se nc1m o orçamento da re-



. ' .' ': 

.fita e dcapl)ta da camara municipal de Bra- i O SR. BE KllVlDJ.lS : -·Ne~te ponto, nlio apoia
.'~ança, que me (oi enviado ]J~ra. a.pre~entar II do ; 'por<j lJü a companhia não é o Estado . . 
.. eB.ta asscmbléa, {) que immediatamcnto liz. O SIl. j<'. ALVJ>ti :--0 nobre deputado di z 

A ca,.a ha de lembr,u-se, S I'. presidente, de -não "J:" iad.o; esto u expondo a opinião do 
qu e fUl portadol' pur:1 f);:;tn. fl.Hsemblén, lle , fmA'I~ !llJC iJ' o lLScnl j l'ealmente o interesse qu c 
um~1,r(; pre.sent.nçfiy' (log. pO\'O.I:J de S .. 1o~io! O EFjtado t.ern em'garantir jr,ros á companhia 
Baphsta da A tlbata, pe,lmdo (l l'evo((:10ão do I de estrudn, de ferro, nflo1:ornando n. companhia 
vexatono ImpORto de enpltaçiio 'le IH ]lor . propriedade dOg'ovcrl1o, não se póde dizcrque 
pe~soa livre e 2H por escravo, que continúa l o carvflo de perl m importn<lo por conta da. 
:t. ser (,obmd? naquella loe'tl idade co m grr.ve ! 00 mpnnhi ft o é por conta do go .. el'flo, em-
VIOlação de leI. , bo.·" t.cn ha mtel'0SSe o governo no alhvio 

O SR. ZEI'Em:"o :-Apoiado . i do impos(ú Cju r. red"nda. e m reducciío da ga-
O J' A I . I -' , i'-SR . .'. LVES ;-A e l Cl'mH Ol'rt (10 lln- . rn.n ,la. - . . 

posto tra:da erJ? Ai mesma o tempo da sua dú- Para. p i' flVenil' e~ ta eou b'over~ia. po ... mim 
I'açfio; llizja que o impos to era cl'eado para exposta '! que julg uei conveniente, que a. 
as obl'a~ d a igl'cja lllatI'iz, c que deBele que gue8tfí.o r,)sse resolvida. por uma lei , c formu
() templo fosse concluido ce:=;sal'in o imposto, lei uma t~m€Jnd a ir;e nt.undo o cal'vii.u ele pedra. 

Portanto, s~mhore!':, u ma ,r e~ (lW~ a igrej a. ; d e: todo n qualq u.er i mpm~to Jnnni cipnJ. Esta. 
se aelln eoncluidn, ramo niio"" pód~ Iwgar, : medida (' , não RÓ em beneficio da estrada. 
a continuação da cobra.nç.a do impORto e li m ! como de {~oJj}JJ:lnllj a;:; ,le ::.;az e das fahricRH 
grave mal , e importa at{~ cri m r: d r- coneUSBhO, I üldnstJ'ífl { :~; , pm'quc P,!'! tou informado que 
que deveria tinI' luga r á r?~pon f; rth ilida de c1n. ! muitrt,q della f; t l!Jn - HIJ fcr hado por causa do 
camal'a tnllnicipnl. ! pü~ac1o il!lpOf,to, qunndo :1 easa dBVC sabe.' 

Mas , p".1'I\ obvirrr dllVid its, porquanto pótlc I que () eHl'v1io de pedm hoje nl1 Inglntcrm 
aqnella. ca.mara estar de boa. fé procerlen do i t.em subido a um valor ext~';:wrdinn l'io , ha
íIIegalmcntr., 'intcrprt;tanuo n Ull a lei, posto i vendo eareRtia ... , 
que me parr.~:a que a lei é clariss ima

t 
fOl'lnu. l O :3it . p, EnvIa0 :-E é \Hfl dos pl'inc:ipRf}S 

lei um proj cüto declara udo Hem vigor" di ta i :l/ren tei; d" illdustri". 
lei, ,"isto Ser considerado o caso'- coma ob- I O SH. li', .A LvEs :-, . ' de modo a ter ac6io 
scuri,lade <l e lei, cmbor~. n ~o ~cja Ob,Clll';1 ;t i sob .. " o p reço lIo fe['['o, porqne ha g rande ;'c
lei, ftlUK clal' i ~Rimu. P-Ul minha opinião e de ! lns:fí.() en t.re o ( ~ a.rvão c o ferro, e~ses tão 
quasi tOi'l o~, . : flHf;eneiac,'" meio~ da induRtria, 

Ass im, fOl' lunl.ei e aprcsf~Jl '! , f-'i 0 Pl'Ojccto que I, Hem diz o meu toll(!ga que o (:al'v ão de 
8e aelin lmprc.:':8fJ Húh n . 72~ o hojt'o \'<:n1l 0 ; pr:dr<! .(~ um d Ot=-i pl'irn~ ipar,.:q ag~nfr,8 da in
ofrcrcce l ~ ·,o eorn u additi.\'u i~ tl i.spordções pc 1'- ! dl'l s tria; l~ lnuito:"< ' t~ ~'.o ll o rni8tf18 f:m~ten~ã.o 
manen1iel; do OI'~:Rmenl,o mUlltr·.Jpal 1'0)' me ; {~!-i ta n :nL'ule: 'llle o JCl' l'O } H'e~1.a rnH IS nhh
pa.rece ;- ma.í5 ('onve lli cn t~. : dfldr, Jl:l vida indu HLl' ial que fi pr'oprio OU I'O . 
. Tenho d r, apn!!;f.~ n t:( ~ ' Htn~l {)1J{ 1'a. emend;L ; Em {·ontI·a.l'ioúo pi n!:lo do::;dou t ospi.'O(~Ul'n.-

Foi feitn. peJa, eOJIljJ :J.il hi,l. tia, ($ tr;-J(]a de l dOj'e !~. H !-~(, :1C8 d:l tlH.'~; (l\ l r::.r i a. de f"a 'l.ell l]a e, 

fe1'1'o fI e Snn tos a .r 11 n <i I n.hy i!wa l'ed:\ maç~iio i t lu:::j{);j 1'0 pro v i 11 r. i :"..l , f~n t.endo 11 li!: n i ~e n ~ãl) de 
á ~onlm i 8sào de, (3n I1St. i til i çüo n j I.lstiçn) Rob]' (~ ! ~li rr,j I.o~ d ,,)te I'rnin rul:J. pela ehltlfmla '"j;' dn ~ in~
o Hnposto de :tO\} l'(~is ~~Qbl'c !:ada toncla I1 ', ', t i ' ,IIt~ç:úe.q ;)VIH'ovac1a', pelo d'2err-to 11. 1.7'JB 
de cal'VrrO ue pedra. n(J(~e~sado pü ra o (~ll stc' L , :,te ~b3 de At)l'il de H,;;;(j, :-;() se püdo l'efl~l'il' a03 
da estratln.. ]~ste imposto Ú (:ohrado pdít C:1- i jlllpOI";;t.m; gel'ae~ , ealwndo lll1ieamcnte (t f\.F; •• 

~naro. m.un i~i palde Sftntos, na minh a. Oplllif~o tiombl(:a. provine ial {le~l' r.tura i S~ll~:ão, (~ e pa
lllconstItu c!OnaImen t3 !J0I' ~H! l· n Cfll'V:"i.O de gftrY!cntn quanto fWS Impo~t():..; mtlnlCl paes, 
pedra. geucro de imporl ~\~:ii:) e;.; t ran geil'a, corno 01':1 pretcndo faze I· , rela.ti~amen1.c ao 
pos to que reconheça, qne sonelo lei pubJicadn cRr~ri.o, de pedra :~ hem ela ludus tr13 .. 
c e~ 4nec~ção deva, seI' (~urnprjda. ,\ yompa- ~ .. I Ilm1to~mp. ;L raze:' as pj'cse~ltcs ObgerV9-
nIua oppoz-sc ao pagamento (leRh~ lrn'Jo~t() ! ~~oes, larnf~ ntanc1 o (l faeto dn, erll posturas , se 
~)? bre 5.1::)72 ton eJad a~ (l:] :] ,1.H40:1) ~ c cn ta.(~ ~m s - t d.ccl'cta:em im pw:; tw~ <1 0 i mp~H'tnção, m.or
cltou.-sc uma cjuestüo que fOI ,'dfec t:t ao co - i mentf; de gencl'o811r" proced,en(:l& estrangelI'R,? 
nheClmc~to , ~lo governo por ofYieio do dig'l1,o i CjUH1}(lO lJern r,m leIS provIHeJ:w.s o podemos 
~ngenh c!l'o fiscal , f'} o go verno mandou O\l.Vll' , fazer. 
os Pl'ocll .'adores jjscac~ ge rn.l e prov ineial: I !-:){í.O appl'ovada ).) t ~ e n tl'ÜO c.onjunetft.meu t r. 
e ambos opinú.J':1.o ~ qll e uma, vez que o gover- : em di};C Il ~~ $j o aR ~egllintes 
no ,ger~l garantp. 08 jnroB de 1 % á t-om pa- ; F.~.JJ:;;(\?AS 
nhla, vIn do a r:ncarcccl' o pl'e~o do (:al'vã.o de i v _ :.: . 2 . . ' " 
pedra cons ttmHlo 110 sel'VIC:o d:l cstl'adn de : (( 11l '-'.il () C(t t'\i:W de pedra. lrnp ol'l: <ldo na 
ferro, terá de entml' nas ~OI1t~g rle despe"n~ e p!,ovincia isento de ~ualquc!' imposto muni
sobre o govCI'\10 l'ee".lura. o prrgamento; de- clp,tL-l'aço etc:., oi rie ArJlll de 18'73. 
ve~d~ ser o caso de se conside l'al' a co mpn- F er'í'c1/r' {t Alves , )) 
nh", lse llta do pagamento, por dispór ri pos - , N. ,\. . 
t a ra creadora do impoBto (le veI' ReI' isento o « E' declarada sem VJ g Ol' '' leI de 1e de 
cal'vào <J 'l pedra import.a.do por cont.a. do go- Agosto de 18t>3, qu e creoll o imposto d.e ca
;,e,rno.· : l" t3 (:lio na ",da'.!" d~ S . . 10"0 da Atlbatrt, -



'!I~O ete., \I de Abril de 1873. -1'. AMles.» e clamllo l'0rque sobre elles reeahe " peee 
U SI'. Luiz SUverlo :-Sr. presidente, dcstas despezas. 

IICcudindo ao convite feito pelo meu honrado Entretanto, sc a asscmbléa mostrar de
amígo e collega, residente em Xiririca, venho sejas na creação destes lugares, a cOlllmis
/Jumprir o compromisso que tomei perante são nãO porá duvida em dar parccer; mas, 
esta assembléa, quando foráo aqui discutidas por ora, emquanto os empregoo não esti!.o 
88 posturas da cIlmara municipal de Iguape. creados não sc póde votar quotas para 

Eu " o' meu honrado collega residente na esse fim. 
flidade de Aréas, na qualidade de membros da O SR. P. EOYDIO :-Sobre isso nao ha duo 
eommissão de camaras municipaes, em nosso vida. 
parecer, eliminamos alguns artigos das re- O SR. L. SlLVEl!!O :-Direi tambem o que 
feridas posturas, que di,ião respeito a impo- penso sobre a emenda oirerecida pelo illustre 
siçlles sobre genero8 ge importação estran- deputado residente em Mogy das CruzM, 
geira, porque entendiamos, e ainda enten- em que propõe a revogaç1io da lei de 18 lie 
demos que as ellmaras municipaes não podem Abril de 18ô3. 
estabeleeer taes impostos. Esta lei, segundo i nforma este nosso colle-

Por essaoccasião, nos comprometttmos a ga, é uma postura creada pela camara muni
aprnsentnr uma emenda geral no orçamento cipal da Atibaia. 
de eameras, determinando que as camaras Ora, se é uma postura, o lIIeu collega sabe 
municipaes de toda a provincia não possão que a assemblell provincial nllo póde revo
estabeleter l1em eobr~r impostos sobre ge- gal-a Bem propo.ta da camara, salvo ee fOr 
neros importados do estrangeiro. ella inconstitucional; mas ereio que sobre 

POI' essa oecasião, O nobre deput.ado a quem esta mat.eda não se verifica esta hypothese. 
me refiro citou diversos codigos de posturas , O SIt. F. ALVES :-NlIo se trat.a de revogar 
no que respondemos cu e o meu collega da a lei, trata.6e de declaral-a sem vigor. 
flommissão, que nós nlio eram os responsaveis 
por aquillo que fiter~o outras com missões . O SIt. L. SILVERIO :-Pois então é revogar. 

Reconhecemos que, a ser apptovada esta . O SR. F. ALVES: - }'ica declarada sem 
emenda, vamos {>rejudicar diversas loeali- vIgor. 
dRde8 da províncIa; mas, é nossa opinião, O SR. L. SILVERIO :-Importa o me6mo que 
não temos r"medio senão sustentaI-a; a as- revogar. 
sembléa a tomará na devida e8nsideracão e O SR. F. ALvEs:-Declarar, é mostrara 
dará o apreço que e.ntender merecer; certa de verdadeiro sentido da lei. '. 
que, nós só queremos salvar anossa conseien- O SR. L. SILVERlO :-Declarar sem vi~or (, 
eia e modo de entender a rc"peito desta llullificar, é acabar com a lei: por consegumte, 

t~ importa a SUIl revogação; e nós não podemos ques ~O. f . 
Aproveito o ensejo, sr. pre8idente, para de- azer Isto no orçamento municipal. 

elnrar que voto contra a con~ignaçi\o de O ~R. P. VICE~TE :-Declarar não é o 
verbas que v.cm neste orçamento, para paga- mesmo que revogar, ha differença no modo 
mento de engenheiro e medico da camara de escrever: declara .. e re~oga,.. (Risada8.) 
municipal deita capital; porquanto, estes O SR. BENEvIDRs:-Declarar sem vigor e 
empregos não estão creados for lei; é "er- revogar é a mesma COII"a. 
dade 'lue a camarlL munieipa fez uma pro- O SR. L. i:ilLvERIO :-HI\ differença no modo 
pORta a esta nRsembléa, para que estes lugares de escrever; mas, em fundo é a mesma cousa. 
fosRem ereados; essp,s papeis existem em l':is a razão por que voto contra a emenda, 
meti porler, a commissfio náo proferiu ainda porque não estamos habilitados para ..• 
parecer a reRpcito, porque tem havido recla- O SR. F. ALVRS :-A ereaçko de impos
maç1íes de diversos cidadãos contra a crea- tos é de faculdade dR assem bléa, nã.o preciu. 
ção destes cmprp.gos, dizendo-se que não são de proposta da camara. 
elles neccssarios, e que a camara já despen- O SR. L. SILVERIO :-Mas, p6de por uma 
de, com os fUDccionarios quc tem, grande disposição no orçamento municipal revogar 
parte de SUM rendas. uma lei? . 

Esta reclamação, sr: presidente, n1<o me O SR. F. ALVES :-póde-se. 
parece fóra de rroposlto; realmente a eR- O SR. L. SlLVERlO :-Não se póde. 
mara municip. desta caJlital já despende O SR. F. ALVES: - No orCRmento pr/!-
muito com empregados; amda mesmo agora vincial ha disposições revogando leis pro
lIugmentAo-se os ordenados do porteiro e VIDClaes. 
nlRdor do cemiterio.. . O SI!. P. VICENTE :-NlIo se póde; é UUla 

O SR. ZEFERINO :-A C!lmara melhor sabe irregularidade. 
das suas necessidades. O SR , F. ALvEs:-Es8" n1l0 oi a verda-

O SR. L. SILVERIO :-Eu bem sei que é a I deira doutrina constitucional. 
camnra a un!ca competente para conhecer ~ SR . L. SILVERIO :-Aponte-nos 6693 dou-
dRssuAS precIsões; mas, o que é certo, li c,!ue , trma ... 
ha reclamaç1hlS muito sérias do pessoas Im- O SR. F. ALVES ,-Eu estudo as ~ue8tlles c 
portantes <lu ca)!ital contra a creaç!lo destes comprehendo-as. O que ~ exacto e que de
empregos, que dizem nfto sllo iudispensavcis; vemos attsnder á reclamação dos povos con .. 



• 

• 

tra e1ite imposto, qUe tem sido um eseandalo, oobre CltSIIS e eecriptorios commerciaes; .0 . 
uJlla ladroeira I Illlpo8tO sobre moinhos, sobre açougue., e 

O SR. L. Sll.VElIIO :-Eu nlo duvido votar outr09 que nio farão creados por leis e.p.
pela extincção do imposto, mas pelos trarni" eiaeo. A.oigDalo eoteo impostos porque .lo 
tes legaes. importantes. pois alguna versão oobre m.

Sâ:o apoiadas· c entrl!.o conjunctamentc cm teria que contribue para a renda geral do 
diseussl!.o as seguintes . . im~erio e outros referem-oe á alimontaçflo 

EM1>NDAS do povo. A tendencia que 6stlo tomando " 
;-;. 4 assembl~a provincial e 88 camaras munici-

• A~ camaraS municipaes nâ.o podel'ão co- paes, de toruarem materia de impo"içAo as 
brar Impostos sobre I)cncros Importados de que j!l estão sujeitas aas lmpoetos ge.raeR, 
marf6ra, de procedenclll estrangeira. -Alves ha de JevBlltar grandes complicaçOe" futu-
CrlM!. lJ . ras e de.pertar lutas entre 08 interesséllllLl-

N. 5 • nicipaes, provinciaes e geraes,eopalbar.deJ 
• 8upprimfl.o-se 6S verbas votadas para pa- assim elementos de grande desordem social 

gamento de honorarios a advogado e enge- e economlc8. ' 
nhelro da camara, por nl!.o estarem crendos Por eetas razOes votarei contra esa, pri-
esses empregos. -Alfles Crl!z. » meiro imposto que referi, e mesmo porque 

N. 6 creio que, especialmente o imposto sobro 
• Supprimlio-Hc os cmpregos de advogado, aR livrarias. é exagerado. 

engenheiro, collector de rendas especiaes e Nó_ devemos animar as letras, faci,itar 
eobrador. Supprimão-se, outrosim,:t verbn a di.tribuiçAo das luzes ... 
de (j{)()8 par" escripturação c contabilidade, e O SR. P. EGYPIO :-Apoiado. 
o imposto de 3008 60bre livrarias. - Pal~lo O SR. BENEVIDES :- •.• e eu ate entendo R,,"io. » . que todo o material que entra na constitui-

(O ar. Bicudo pronunciou um discurso, que çAo dos livros, na constitniçlo da imprensa; 
_lo reeebem06.) . que todos os meios de distribuição de tra
, E' 8poi .. d~ u entra eonjunetarnente ero balhos im.presAos por qualquer rórm., devem 
dlsous8110 .. segninte ser isentos de tributo. 

8jl-EMIrnDA A PR N. 3 . O SR. P. EGYDIO :-Até já hOllve um pro-
N.7 jecto do sr. Alencar nesse sentido . 

• F'iuudo o governo autorisBdo a liquidar O SR. llENEVID'ES :-Assim como ~oda. 3S 
a divida contrallidu, p3ra ser p.gn com o materias primitivos de induRtri., e todos os 
impo.to, e psgar o Ileficit 'lUll bouver, de· objectos llecos"arioB á vida devem ser isen
pois da ter 8 csm.m oreBtado cont~ perante t09 deimpoet05, do mesmo modo todos o~ 
o mesmo go v~rno.-PadH Bicudo." elementos de iD"trucÇiio publica de-vem go· 

O li ... I.uh: "-h·e,.. :-Sr. pre.id,'nte,. ZBr de iRen~ii(l, senão absoluta, pelo menos 
eAmRra mnoicip.1 do Jahú fez lima repre- dos favores de lHO imposto modico 0 razoa
JeDtavlo a 9ata B8sembléa, pedindo Rugmen- yel. 
to da vencimentos de ~eU9 empregado.. Eu, poie. noto neSSBS impostos, além d. de-

}i;slB ,,'prp8ent'çito foi pro.ente li commi.· feito !Ia inconstitucionalidade, defeito de 
.1" ete ·cAmaras, quo deu parecer Fnotavel. doutrina : No eatado 8ctud do Imperiu e das 
eoncluindo eom o prejecto n. 40, o qual Df, provineias, Ijuando a instrucção publica 
fa.reço ~gorll como emeuda 80 orçamento nfio tAm attingido a .Itura aspirasa por 
daquella eamura. e di ,de já requeiro que, nós, devemos .y"tematicamente emp,egar 
!lma vez approvoda eet .. emenda, na redac- todos os meios" no."o alcance para facilitar 
çlo •• ja ""porada do orçRmBDto. a propag"ção das luzes e dos conheeimentos 

E' apoiada. e entra conjuuctemente em humaDos. 
diacu8sl0 a seguinte Noto tambem nas verOas de de.peza da 

BMENDA N. 8 csmara d~ capital algomu irregulRrida-
4Fiello el.v.dos 0 8 ordenados dOR seguin- des. Nós n§o podemos crêar deepezas, sobre 

til. funecionarios dR CRmara do Johl'l: Do tudo Bugmentando vencimentos de empre
seeretario. R 2006; do tls~RI, a 2OOS; do por- gados publicos, e Dem cre.r empregos Il nio 
teiro, 8100$. Sal. das "6"Õ.S, 9 de Abril de ser por leis eapeeiaee. 
18'73.-Lui. Al~e8 de S UUZft.» O SR. P. EGYDlO :-Apoiado . 

.. .... . Uenevidmó :-8r. preslelente, Da O SR. BENEVInES :-Entretallto vejo ver· 
qualidade de deputado do l0 di stricto, tenho bas lÍo orçomento da CRmara da eapital la
obrigação de ju.tidcsr meu voto a respeito zen do sem.lhontes alter.çOe •. Eu, portan
do or~.meDto e.peci>ol d.a camora ri .. ",.pi- to, voto ainda cootra o orçamento De8~8 
tRI. 'a~9im ' \!Omo d'lH ques tõ8s ~ t1Ac í l bd?~ parte. 
relat.ivameote li Atibaia. . O. nobres deputado. sabem que o legisla. 

·Aeho nu diversa. verba" de rO ;·'li l. do dor foi tão vrevidente em evitar estes abusos 
orçamento da c_moro da capital alguns fri- que ordin.riamente so pr.tica neste CIMO, 
butos que mo v.recem inaeeitavels; tue. que, por lei, prohibiu expressamente que 
850'0 imposto de 3008 sobre eada cua ban- DOS orçamentos, quer provincial e quer mu
\lsTi,,; o ri. SOO, eobro R8 livrarias; o dc 50$ niclpal, fossem incluidu verba> de <)ef-pe-, 



:'~' . . . 
, 

• . 
lasque nfta tin",zm sido prúvian:.sllfe au· CRi" é I!. oxistenoia dQ f8clo-·& conehl .... o 

. toti/;adas por 18:8 6spocían.. das obra •. ' . 
Ás.iro det.erroionodo o (;)gi . ladcr. quôz O SR. BICUDO :-Assevero·lhe que estilo 

nlo.ó deseo.lbar8ç"r" lei ·do orçamento de eoncltlidas. 
enxertos, COIDO dar maior gAraotia, porque O SR. F. ALVES :-Apoiüdo. , 
.• discusdo ,18 uma loi e.pecial tem maior" O SR. BICUDO :.~O nobre depu,~do quer 
latitude do que a .1.) orçamentD, OIl,I. 3 muI· IDf..,rmllções otllcl8es. . ' . 
tiplieidacle daB R1ata<ias e ortlínariam"nt~ o OSR. BENEVIDES :-Não, confio mUIto na 
pr.azo muito curto, ni\o permíttom uma dis- ~.IR..-ra dos nobres del?utadoB ; o qu: dIgo 
Msdo awph 'sojJr~ todu. (l9 ,;~u. pooto~. c que Il~.o ha nec~sBIG.d,} de u.m ~".to da 
'Voto, portaDto, cnol·r .. o úrç.mento mUDI" I ~8.emblen, pfovmcl81; é . uma mutlhdBdc, 
eipal Da part.6 relativa 8 e.tas dcspezas, I ~m ~r.ll1trlO, e nós nlio:dovem08 commetter 
cuja CTÍl8Ção IDO parece ilIcgol. I ID<ltllldodes Dem ~rbltrlo,. " . 
, . • _ .. ,. FIzemos uma leI creoDd,r.um Impô .t.o p~ra 
. Quanto aquesl,,~ da At!~ale, meu. e.pl~l . conclusão da~ obra/õ ,da mat,fiz da AtibRi.; 

to 8~hR-.o p.rplexo ~m Vlst" dh 0"CU8880 a le i é cxpresRII : cODchl'idne 8S obras C8"80U 
ttavada ne(!t~ Car-l,~l p~I~~ nolH0S deput;d~9t o imponto. " ' 
represontantes, 11.'1 <lu ,] e outro dO t di . · Não tomo_, portJlnto, nadll a fazer no cstado 
trIBctOB .. t ·' d ' d b' d , da questão. ~ulvo tornar contas li (;&mara 

10 VIS 11 ~o~ .FcurHo.~ o~ no res npU-j munieipuL 
t~dos~ dOA c.Bn,OI~R e bu.lo~· 9UO ~.~ nh,~ .OU- ! O sn. DICUDO:-A igrt 'ja foi conelada . em 
"'1<10 fora de8t~ er.ou. o das opllllõe. dIV',1 "ui virtudei!le IH') empre.Umo allt()dB~ . I" por 
que tem chega di! !lO mou '! () D~lBCI?,ento, esta 118sembléa. . . . 
fico e~ est~do de dUVIda e URO Bel ol",e e_til I O SR. BENEVIDES ,-Eu chego lá ! 
a verdade. ' .. ' .. ' . . i A lBeSI!)" que. tão é esta: uma vaz que . a 

E.u, em mlltelJa •. da crtldlto alheIo, 8011 : lei rtetlreto'l o imp08to para concluRdo . <111" 
mUito escrupulosu, punal. p,>IIho em duvI~a I obras da matriz, e urna vez que tle'clarouque 
R probIdade ~lhela "em pron. trrCCU"RVeIS. , concluidaa e"B8S obras C0B'I.V. o. impo.to; 
Su.p'.ndJ, p~18, meti ]UJ10 por emquBnto n , não ha Beto parn deelarB;' que a. obras estilo 
re8p~lto. ~a m' •. gul.arldade que se cll~ haver I conc)uid6~ : isto é da admmiatroçâo, não é 
ne. adlDl!l1BtroQS? <10 '1 negocIO" IDIlDlm p!leR ! da ","embléa provincial. Port81'íto, não S'l 
da e"lade da.AtJlJOI" , rol ativamente 80 1111- . trata de interpret~r um .. lei, .cdllo disse o 
posto de capItaç!lo, t11~ qll~ ora nos Doeupa'l Dobre detlllt,~do paio 3' di.tricta; iuter
mo!.. .' ' .. i preta.!;e Úra.; lei obse'lI'll, mas esta li elaris-

F.Dl vIsta; poré.n, de. d8h~t',e" h~~ld~", r~,~ j aima : o im{lo,:;to é "!J.TU conclu~iJo . d9.8 obros 
p~reee que nem 0. noBro d~t'UI.oo 1"·10 " , d~ matriz " ;únclllitlas 8" ohr8~ desap'18reco 
dlstrlcto tt:m ra.zp.o., ~.I C I~l t;l~lb~~m .. . ': meu I o imposto.' , ~ . _ . 1 
~obr8 collega de,"H,J(!,1 pel o 1 (1I ... r.. H.to, I'" l'or cOlls"-gainl') 86 é cc.rto que 38 obra~ 
JndlCRçtío dU8 m~\h~~~ (~Il f~ ~ugg.:. I'~r20 pAra ! eetào coneltiúinA

1 
'á CBmara munici.pal tão 

removerem·ee as dltli c IlJ<ln de:, eX18I?ntes. ! póde mais cobra~ o imposto; secobrn. Com
o Nós e9tnbe1e~~ernc!4 tHI1~\.. lf1 i cre:uE!,o \)~'J.l mette um crime; 80 eornooette um cri,me. deve 
Impo~to e"p:?J~l para ~s o.hro" da :gr.ilJ": ser respoDsabíli8allu perante o juiz d8 uireito 
matTlz~" AtlOal": ;.;re"~~: Im ha um ~r~l~o I' du comarca, o pernnttl a a •• embléa provin
deterlDIDondo q~e o IInpor,to "Uh'19tlrIB einl tOOlando-lhe cont.as; mas nós DAo po
s6mente até" conclua;;,> dei'sRs ~bl:n~. O,,,, i demos,. a tit.1l1o d~ intorpr~ta9á(). ir 810 aUI.L: 
ssn.do B~Slm,.desde qne a. obras ficarr.o COD· ! 110 da IDerela do JUIZ <I" rllrelto e da propn~ 
ehudae 3Pso .71",e a lei e :l tlL revognd... J as8omb!éa provincial. Pois, porque o juiz 

8e ale.i está r~vogada por s ua propria nn. i de direito não cU11lpr~ "SU" devere., porque 
tllreza,de.cle que, fôr provlldo que as obrAS i o povo não defende "ellS direitos h_vemos 
estilo concJuida". não ponem,," nó" inter. ' de yir aqui revogar lima lai, 011 illterpretal.a 
pretal'!l nem I'I,vog:,j·a; a >un rBvogaçAo: quando ella é claríssima ~ ! 
1I3tufBl, em virtnde de "-ua proprin di.posi .1 . O SR. F. ALVES :-Ra~ponsabilisemos a 
QAo, depende de um f~cto ci) r~· o-c0nclfls~o : calDara. . 
daB obras. ,: O SR. BENKvlDES :-Nó. n~" temo. b"se~ 

,Ora 8Bte fueta não depende de nosso ar-I' para l'e"poDs.bili~lll·a; a CaSa. tem uma 
bltrlo, é am fRcto que deve !Hlr demonstra· commissflo esp·.ciol da contas de camaras; 
do perante a admini.tracã·J. I esta commis';'1] devo tomar as cODtas da. 

O povo da Atibai9, .e porventura li certo CamarRa e apresentaI-as a e.ta 3898mblé,,; 
qU,e a'8 obras concluirão-,,,,, está Do seu di· I e,ta commÍ>osilo é fi competeDte para vir 
relto do não pagar o impo"t.o; a, 80 a cama. dizer·no ••. 8 razões p':or quo não tem tOID"do 
r~ mUDlcipal iDsistir u .. cnbrançR, c€:.á os COll~a8 da camara da Atibaia. o os oroba. 
aIDda o povo DO direito d~ rôoi.l1If.<r penn- ' r'loos que tem encontrlldo. Se B COlDmlFS~O 
te o poder competeute. nenhuma reclamaçlio fez ,l esta aSBemblé~, 

O SR. F. ALVES :-0 povo rapressn lou. me parece que nós ex·offieio Dlio devemoR no~ 
O SR, llBNRvlDES ; .. ·-0 que cumpre verifi· envolver DeRta q,,~"l!io, sobretudo qnando ~ 

, 
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um assulIlpto muito ~erio que joga com a que estejão ao nosso alcance; mas não pode
probidade alheia, e Díb devemos reaolver mos dar como facto provado as lamentaçõea 
preipitodamente. e queixumes particulares, porque p6de haver 

Eu sei bem li ) ha clamores; mas os nobres exageração, e ainda quando não haja, temo~ 
doputados comprehondem que ba' aqui duas necessidade de mostrar á sociedade que nes
questões: primeiro, clamores contra o Im- tes assnmptos queremos deliberar com co
,osto; segundo, c1amore3 contra 08 .busos nhccirnento pleno de cansa, com exame dos 

, 

que.e diz que a camara tem praticado. factos e defesa dos Rccusados. 
Quanto aos clamore. sobre o impu.to, h. Como havemos dc resolver este ass)lmpto 

08 meios regtllares; n lei foi condicional j se sem audielteia da cmnara. Recusada, sem dal'
as obras estão concluid •• , a conscqueocia é lhe lugar a defender-se 'I 
quo" Camara nãO' pôdo continuar ft cobrar () Sll. F. ALn:s :-E porque eHa não pres-' 
o impost.o ; .e cobra, commette um crime, e ta contas? 
nessC C3S0 o povo quo represente ao juiz de O SR. BENE~lDllS: - Não contesto que eUs 
direito, á a.sembló~ pro"incial pedindo a tenha obl'lgac!lo de prestar contas; não dIgo 
puniç~( da c8m~ra, porque então estulta-ss q!'c epa ten!l.a procedido bem; mas o que 
a materi. e reoolve-oe como for de direito dIgo" o segumte: nós estabelecemos o im
ou o pre .. idente da provincia prncedará tnm2 posto de capitacão condicionalmente, até 
bem como deve. conclusão das obras; desde que sejão con-

O ,;R. F. ALVES ;-Sj~ não p!ts,íiiar a rn'inhn .cluidas as obras cessa o imposto; mas não 
emenda, e'.I .. von N'1uerar que a .. ,,"'ara "'ju cnmpre ao legislador averiguar do facto da 
reSpODSI\blilBh<ill. conclusão elas obra:3; isto pertence á admi-

O
. nístra.~:ão, ús autoridades que v(;lão na execu-
su. llENEVIDES :--Agol'o' é pl'i..'cÍl:4U notar- eão das leis. . 

Se! que o a8s~mpto ~ern alguma gl'lH'idade " 
por outro lado, A assemblóa provincial póde tomar contas 

O nobre deputado pelaI' ,li.Lricto no. ;Í. camam municipal; mas o presidente da 
diss~ que fi C6.ruara. lnunicipal foi autori!=inda provIflcm, como executor geral e rnantenedol' 
a ccntl'A.hir.l1lll ~mpre8timo de 20:000HOOO. da execnçào das leis na provinda, é o poder 

O SD. 11. ALVI'S '.-E" ex"cto. competente par,~ exerceI' inspecção sobre a 
" "" eamara que se afasta dc seus deveres. 

O SR. BENEVIDES :-•.. para conclusiío das 1 
obrRs da UlBtll(Z, devendo este cmprBBtimo ser )ol'tanto, se é C(ll·to quc o presidente da 
pago com o I'eferido imposto. l?rovineia tem eompetencia para averignar o' 

facto da conclusão das obl'as da matriz da 
Cumpre, pois, primeiro aW)j·jguar se fi lei Atibaia, clle tem obrig~tçáo de impedir que 

prorogoll "té.certo pOllt,O a eú.teDcia fÍG"te aquella camara cobro o 1Il1postO desde que a 
imp08to .. até solncilo do debitu ; BPg'lndo, 60 igreja ",tiL cOllcluida. Neste caso o presi
e.te emprestimo foi publico 011 particular; dente da provincia tem competencia para 
terc\Jiro. se este impo:?to fui ddvidnrnentc rcsponsabilisar n carnal'a, assim C(nllO tem 
6pplicado, oU.tl foi dcsviadcJ em beueficio lambem o juir. de direito da comarca. 
particular. O SR, F. ALVES:,-- Mas eom prévia torna-

o SR. 'F, ALVE8:-Eujáoxpuz tudo isto, e da deeontas. 
creio que o nobre daputüdo ouviu-me. O B O SE. BENEVIDES: _ Sem dllvida, e por sn.,. R"I':VIDES: - O nob .. e depntado está 
ter ouvido é que llle resrJondo. confunCllndo duas questões divel'sas ;' eu não 

estou fa!lo.nelo cm tomada de contas. 
O SR. F. ALVES: - Estudei todos esses pon- O 

tos que o nobre deplftado diz que devem sei' SR. F. AL"ES: - Mas, p1traresponsabili-
I (d d 

~mr-se uma. Cfi.mara pOl' desvio de dinheiros, 
C81 a os. . . 1 1 O SR. BENEVIDES: _ Não contesto nada ü precIso. sa lel'·SC 'lua o gráo rle alcance, e 
disso; mas o nobre deputado comprehende pata ISSO c nccessan"- a tomada de contas. 
perfeitamente, que apez"r de ter tocado em () SIlo HENEVIIl]o;S: -Sem duvida, mas isso 
todos estes pontos e de tel' desenvolvido-os é outra cousa. 
muit habilmente, a solnção da questão, irn.- Presentemente eu digo que nós não temos 
porb_ndo uma senten"'t de condemnacfio mo- necessidadc de intcrpretal' a lei, porque ellll. 
ral de' uma efunal'a luunicipal, nílo pôde ser é clarissima. Quanto :i execução fóm das 
t.om',da precipitadamente; nós não estamos condic,.,es impostas na mesma lei, é um abuso 
ao facto destu mate ria como :) nobre depu- dn camam municipal; mas a averiguação da 
tado . es.lá pcsso<;lmente; estamos, portanto, conclusão das obras. é fa?to de admil.lÍstração, 
n(} direI to de eXigir Jll'ova,,", para resolvermos' e niío do poder leglslatlYo. () prGsldente d" 
sobre um assnmpto gl'ave, como é este. ~I provineia, fiscal d'l. execução das leis, é o 

O SR. P. ALVES: _ A reclamacií,o ,lo povo competente: prImOlrO, pam avcl'lguar s.e >18 , 
não tem valor? ' obl'!,s estão conclUldas,; segundo, se mnda, 

O SR, BENEVIDES: ,_ A reclarnaçáo do pov'o aSsim o Imposto contllllla "seI' cobrado. 
tem vnlo!' até certo ponto; tem valor puml Portanto, uma vc? qne as obras estão con
desjJertar nOsRtt attanção, 'as providencias clnidas, c o imposto continúa a ser cobrado, 

• 
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o presidente da provincia tem competencia, meios coercitivos para que ella pre~te taes 
assim como ojuiz de direito da comarca, para contas. 
responsabilisar a camara. qra, pergunto eu: já sc empregárão estes 

Se temos este remedio, para que nos en- meIOs! 
volvermos, para que tomarmos reepansabili- Eu ignoro; mas, sc porventura forilo em
dade nesta matem, ? : pregados, ,e, apezar disso, It camarft não 

Quanto aos abusos commettidos pela ca-i prestou suas c01ü.as, nesse caso, decretem~~ 
mara na applicação dos dinheil'os, quanto a sua responsabIlIdade. Mas,revogar a leI, 
ao desvio c dissipação do imposto denuu- sem pr":,ccderem essas f ol'maltdades, , sem a 
ciados pelo nobrc deputado, nós não temos prestaçao de ,contas re~ulares, co,:slderan
competencia de resolver por uma lei espe- do-se 8, revogação da 1m, ou a sua mterpre
cial, que importe a condemnação da camara, t~ção como 11 condemnacão da camar,1t mu
saltando por cima dos tramites regulares. lllclp.al; o nobre deputado n1\o podara con
Quaes são os tramites regulares? Prestação segUlr com o meu voto. 
de contas pcrante esta asscmbléa. I O SIt, BICUDO :-Muito bem. . ' 

Prestadas as conta~ perante cssa assclI~- O SR. F. ALVES :-A revog"!':Ção da lei nllo 
bléa ,é qu.e se póde venhcar o facto de ~e.svl~ cOlIdemna a camara, vai I1lhviar o povo 
de dmhelros; então, depOIS do nosso JUlZO e daquelJe onus. 
que o poder j udiciario e administrativo terão , , " 
competencia de mandar responsabilisal'. O Slt. BENEYlDES :-, O povo esta alhvlfldo 

P t . 11é ," 1 . ( do Imposto pela natureza da leI; se as obras 
ergun ,o eu. a assem) a p~~\ mC10 Ja ~stão concluidas, o povo está alliviado; o 

tomou ~ssas conta~ 1, Como" pOIS, havemos remedio, portanto, não deve partir de nós, 
de averlguar a vCldadc destes boatos, "em d de t" d'" 11 
averiguar se houve desvio' de dinheiros I mas os po res exceu IVO eJu lClano; e es 
sem se saher effectivamente ~L quantia gast~ I que cumprão os seus deveres, , 
nas 09ras da igreja 'I Como havemo>;, sem i Mas, o. uobre deputado quenltir ,dmeute 
base, dar uma sentenca'! : fa11ou, dIsse-nos que, para a revr.ração da 

O SR. F, ALVES ,.-I~dependente da toma-! lei" ha um embaraço, e ó '1\ :' camara I?II-
da de contas estoll pcrfcitltmcnte in1'or- lllelpal cOIltr,:lllu um empl'~shmo auto~lsa
mado. ' do pela proVlIlClrt com apphcação espeCIal a 

O SIt. BENEVlDES :-0 nobre depntado pó- estas obras, 
de estar sufficientcmente informado da m<!- Eu não vejo que este cmpre~timo tenha o 
teria, ter conhecimcnto pleno individual, caracter que lhe quiz dar o meu eollega; 
e nós podemos tel' no nobre deputado ft pela slla exposição eu vejo que o empresti
maior confianca; mas, entretanto, não nos mo foi partIcular, porc'ue cu n~o compre
julgarmos autorisados, por falta de motivos hendo um emprestimo da camara municipal 
legaes, a dar nma sentença. , contrahido sómente pelo presidente della, e 

A assembléa provincial póde proferir um o facto da neceSSIdade de fianca ainda vem 
juizo desairoso á eamara municipal sem to- revelar que foi acto particular, que nós nada 
mal' as contas, Jlorque a camara é accusada temos com c11e. 
de desvio de dinheÍ!'os ~ Isto é uma accnsação Voto, por consequencia, contra a emenda 
muito séria; como havemos de lavrar esta do nobre deputado pO!" este motivo, e além 
sentença, sem sabermos primeil'O como se disso porque para nós autorisarm08 o p!tga
concluiu as obras da matriz, a importancia mento pela provincia on pela municipalida
de suas despezas, a importancia arrecadada, de, era precIso que tivessemos conbeClmento 
sem base, Só por boatos, só por clamores da applicação deste dinheiro; nós n/lo sabe
geraes, só por uma consciencia moral qtle mos como foi applicado, e 1'01' isso seria ar
tenhamos? riscarmos a provincia a pagar uma quantia 

Emquanto não houver' prestacão de con- a que não está obrigada. 
tas, não ha uma basc séria; . ernquanto a . , ,., 
camara não se defender por mClO" regulares, Voto cO,ntIR a emenda lelatlva á creaç!l.o 
:t assembléa provincial, como juiz, n110 p6de de despeza~,. porque entendo que o orça
lavrar uma sentença. , mento m~mcJpal n~o p6de augmentlll' ~es-

Não pensem os nobl'es depntados que eu ! pez~8. TI quant,o a emenda que 8uppr~me 
seja defensor dn camara municipal de Ati- os 11ll~ost08 de lmpo.r~ação de genero~ ~3-
haia; não tenho juizo proprio sobre esta, trangelros dos mUlllclplO~, voto a fav~r, 
materia; estes clamores sobre 68 quaes se porqu.e entendo que taes Impostos ~lío 10 .. 
refere o ilobre depntado têm-me chegado aos constltuclOnaes, . 
OUVidos tambem; mas aqui joga-se com a O SR. L. ALVES requcI' a retll'ads, de sua 
reputação alheia, n!ío podemos, portanto, emonda n. 8. 
J'c.olver de um modo menos reflechdo. Verificando-se nilo haver numero legal 

Se a camara municipal não tem prestado para 8e votar, o SI'. presidente mllrCR a or
eont~s,. apezar da eXlgencilt da assembléa dem do dia 14, e levanta a sessão ás ~ boras 
provlnClol, o que nos resta é empregar o, da tarde, 



43" Sessão ol'dinal'la I tificação annual do actual inspector do jar, 
A OS 9 D F. ABRIL DE 1873 dim publico. . 

. . .! Paço da. assembléa provincial de S. Paulo, 
Pres:dencza do '/ d.', Correa ! 14 de AbrIl de 1813,·- Mendonça Fitrtado,-

5UMMARIO,- EXPEDIENTE. - Projecto.- Fe.'rci,'a Alves.-Ara'tjo Ribeiro Filho.
R"dsccões.- l' PAR'l'E DA ORDEM DO Ze(e,'ino .!or.qe. - Manoel Alfonso. - 'Leonel 
DIA. "":Melho ramento de veneimentos.- Ferreira, - Luiz Alves.·- M.da Silva.
Re<>i.lro de Itapetininga .-Olise.'vaçiíes do Alves Gritz.- Luiz Fe?·reira. - Xavier Frei'l'e. 
8r."'Corr8a.-Freguezia do Senhor Bom- -Gor,'8a. » 
Jesus dos Perdões.-Força policial. -ob-I .JulgarIo objccto de deJibera~ão, ni 11 im
sé,.vações dos", Valiadao.-Emenda.-Or-I pnmlr para entrar na ordem dos trabalhos. 
camButo mU!llcipal. - Discurso do s~ .. F.I. . IIEDACÇÕES . 
Áltlcs.-'-2' PARTE DA ORDEM DO DIA. I S~o approvadas as dos projecto8 nB. 60, 
_ Orçamento provincial. - Emendtis.- 122 e o substitutivo ao projocto n.OO, todo@ 
Discursos dos srs. AIJ~{j,nches c C01'rll!, -I deste anno. 
Emendas, : l' PARTE DA ORDEM DO DIA 
A:" 11 horas da manhã, feita a chama<i 8'1 MELHORAMIlNTQ DE VF:NCIMENTOS 

"Ch"O-Be,~resentesos sr8. Corrêa, L, Eme s'! Entra em 2- discussão o projecto n. lOS. 
to. L, ::lllveTlo, L. Alvcd, .De~~trIO, M:: que eleva os vencimentos do secretario da 
Alfo.nso, R •. Alves, A. Ribeiro 1"lho" Celt- camara de Campinas, do porteiro da cama
clomo .. llenevld,os, Abrllnc~es. U, emtra" l'a da capital e do administrador do cemite
A. e SIlva, M.I'urt.do, p, Edu~rdo, P. Egy-: rio. 
aio, F. Alvos, ~t .. Ferreira, M. da Si~va,! São apoiadas, e entrão covjuntamente em 
P. Machado, SClplão, BlCud,o e VIlJladlto; I discu~siío, as seguintes 
faltando "em participação o. Inlll" senho, I EMENDAS 

, ' 

reAB·
b

" ' Offercço como emend~ o projecto n. ,10 do 
. " N'Ra 11 SOSSaO. " ,.' aano passsdo.-L.Al'vts, 
E ltds e approvaa" n aeta da fintecc-. ,( lliciío elevados 08 sCl>uintes ordenados 

deonte. ; dos empregados da ca;;.r. municipal de 
SR_ l° SECRETARIO lê o eegninte 'Itú : 

,EXPEDIENTE Ao secretario, 500S ; "O fiscal, 6008 ; ao 
OFFIClOS zelador do relogio" 1008 ; _ao, porteiro. 200S; 

. 110 zelador do cemlterlO, "OR; ao procura-
Um do secretario do govorno, particípo:n, i dor, l:0008000.--A. ar"z,)) 

do que farão 'preJentes" 8. exc. 08 onze.<le-: Ence!rada a discussão, é approvado 01'1'0' 
eretos e quatl'o resoluções que acompanha-: jecto com as 'emenuo,s. 
1'1\0 ao út!lcio do 7 do corrente, 80b n. 37 ,- i E' dispensHdo o interetícío, a requerimen-
Inteirad~. ! to do OI', L. Alves. 

Outro do mesmo, enviando cópia do otfi-; REGISTRO DE l'I'APgTININGA 
cio da caroara municipal do ,Tahú, represeo .. : Eutra em 3' discussão o projecto n. 2, 
t.ndo 80bre a necessidade de uro additivo i que t.raD~fere para outro ponto o registro de 
aO projecto de lei que autol'isa a navegação Iltapetininga. 
li vapor nos rios Tieté e Pirassununga.-Ill o i OS.-.tJorl'êa :-A mnteria de que 8e II'R· 
',eirada. ' I ta é importaute. porque jcga com interesses 

Outro do meRmo, ellviando a petição do., max!moe daproviucia, eenvolvellnda menOR 
moradores ri? hdo esquerdo da rua de S. que "Arrecadação de iroposto. sobre os an}· 
João, com a Informação da camara da capl- maelPtnuares e cavallares, que o commercw 
tl\l.-A quem requisitou. 'I f~z transitar pela regi fio c:o sul da provin-

HEQUERlMEN1'OS , CJ8;.. . 

U 'l' . "-nt oio d" Costa C!\r' Este Imposto eXIste <leRda o tempo colo. 

Ib
m te' raotel.C?, 'tO I' "lO do offiel'c) de- nial; no comeco er. cobrado no registro do 

Vil o, esrvcn naflo VI a le . . I " 'j' I R' 
. - d b ... · -lIS"ntes (lo termo do I rIO guntlsu; passou t epo18 a se -o no 10-' •• Cflvao e oro a08 e a o, u. N' b d "d P á lt. 

(' r. B 't' pedindo "l'unecão de diver. ".agro, aro os aprovlDCla o araI), u ,e: 
vspa? OQl o,, .. _. "r!Drmente om Soroes bR ; ." finalmente, tOI 
·08 C rtorlOB.-A com:,alBaao de constItUi' t't '1 b' lt"pell'nl'nga '. _ . . eons I Ulf a a arrcua Otll "'" _. 
ç~o ~ JustIça. , . 1 O lugar mais adoptado P".l'8 o est"beleci-

Outro de Jo.é CarneIro B~~to") .pre.eu- mento do re{rietro Ó Bem duvida o rio Piritu
lando o parecer da cou;p"nllla I 8~llsta: ~ /)8. rio ",te (j1lC corre enc8ix-Jtlldo por en
mOfh~eaDdo fl-,8~la petl.ç(LO para ?Uhl'!-ies~ a 'j tre sltas rihanceiras, e véda do todo o pon~ 
da de ferrO-CRIrI,l movldl\ pC; ,ft~'~l~e,. A I to a subtracçflo de anima0" eru quasi todo (J 

COUltOlsf:ão de ccnstJtnlç~(j ;' JIl~ t!<}!l. ;: 8eu enrr,o. senão que em um lugar .. que 
l'IlOJEGTO N, 1M ,póde "Clr illspeccionauo, ("'Mndo-se IIgeDcia 

'« A n:;sembléa legislativa p,'ovincíal <lr.-! na p,ssAgem: ti o unieo pont~ ndeavell " 
ctet.: j o honra.dodr. inr,pc{'tnr do the!iouro a."lm 

Art.igo unico, Fiea Blr.vadd a l;',!OO~ " gra-! poniol!. 



ConYém. SI'. presidente, que Be nAo collo· O SR. CORl.llA :-Que importa. que a\li ."-
que o registro no Itararé, porque, se 108se f6rme um desta.camento respeitavel parOl 
estabelecido neste ultimo rio, dl\F-se-hia manter-se a cobrança? Se, por um lado, h" 
uma determinaçiio inconstitucional, isto ó, despeza, por outro Im grande compensação 
de impor .. se sobre objectos de importação, pelo rendimento que a provincia aufere da 
produzidos por outra provincia, o q fie o Bete barreira naquelle sitio. (Apoiados.) 
addicional repelle . (Apoiados .) O destacamento estacionado em sitio como 

Se, porém, o registro fór constituido no . o Pirituba é mais susceptivel de severa e 
Pirituba, teremos uma vasta e extensa zoua I completa disciplina c subordinação, o que 
que nos h~bilitar8. a qualificarmol-a ~omo a I não ~e p6de .manter em uma Cidade ou villa. 
productora das tropas 80brs que ue IlllPÕe, (Al",tus apotados .) . 
e isto por uma ficção de dIreito; porque, ém i As relações contrahidas pelos soldados im
direito, ha muitos d~gmas A principios acoi- I portão por veze~ insubordinação e incapaci
tas, que fundão-se meramenta em ficções: o ! aade militar. ?lo Pirituba, porém, excluem
direito publico, o civil, otc .·, em innumeros I so estes grandes inconvenientes. 
C&8GS, fundão-se em ficções. , Penso que os impostOR devem ser conser-

Considerando, pois, estl\ zona como 1\ pro- , vados taes 'luaes f.OI'ão decretados o anno 
duutora da. tropao que paesilo para 8 pro- ~ passado. E nem ha razão para que sejão redu
T.ÍDcia de S. Paulo, vindas dll r.publica Ar- : zidos os impostos sohre [lS eguas. (A2Joiados ) 
gentioa, da banda Oriental, da. provinci •• · Grandes manadas destes ultimas animae~ 
doiRio-Grande do Sul e Paraná, creio que ! passão das provincias do sul para a de S. 
não poderemo8 ser increpad08 de decretar : Paulo, 
um imposto incoDstitucional. , Nest .. provincia !ta estancias criadoras; 

Não convém, como jujg~ o honrado iDa- ; estas precisão de renovar as manadas, e PO[' 
pector do the8ouro provincial, quo o regis- , conseguinte ha necessidade de sua introduc
tro seja transferido para a cidade de Soro- : çào na provincio. 
eaba. , . O bom estancieil'O tem u cuidauo de pc
. O SI\. M. AFYONSO :-·j)ar-s9-hill um pre- i riodicamclIte renova,. as suas manadas para 
JUIZO de 1l!al. ~e 40:000S00!), . : tcr oJltimas crias; c os que assim não pl'oce-

O sn. COI\.'~Á:- Cu":!pre 'lue " oarraJr8 ; dem, como os pequcnos criadores de Santo 
D.lo .aJa mudada para 80roco08, 'porque o : Amaro, acontece-lhes que nascem-lhes ani
riO do mesmo nome, que banha a cldado por i muus enfesado~, que não prestão absoluta
toda a p~rte, fi vadeavel, e. não lióde, por i mente o serviço quc pôde proporcionar um 
eonsegulDt., haver a preCl8a fiRcallsação I animal de hoa e pura l'aca. I A "'niados.) 
?a~a tolher qualque; 8ubl:ac~ão po.,sivel ; 8! . Devo ser mant.ido o imposto do anDO pas
halmmenBo dawoo a provIDcl8 pelo racto de i sado sohre todo O animal muar c ~avallar. 
nlo se p~der salvaguardar os seus inle- ' Em vista do fJuc tenho ex~"ndido, não 
ressee. . : Im fugir que deve-se manter cm toda a Sua 

Não pSS60 prec,".ar 8. lagua. quo v~o de ! plenitude o imposto do anno pa~sado, como 
Sorocaba ao Harare; creIo que 8cr~u 28... lambem que o regl~tl'o, em conSIderação aos 

() SR. M. An'o"so i-São ao leguas. 1 !;randcs c legitimas in.tel'csses da pl'ovincia, 
O su. CORRHA :-De resto, vê a assembléa 1 neve SCI' estabelecldo as margens do no PI

que de Soroeaba ii extrema da pl'ovincia, o : l'ituba, de conformidade com a emenda que 
Itararé, dá-se a distRneia d" não menos de ' tive a honra. de apre8cntar. 
:30Ieguas. . O~ SRo . M. A FF0:-1S0 1": MARr,\:ES ,-Muito 

Ora, por este facto. é.oLvio que õI. ' . ! ben~!. '. '. . . . .~_ 
teria um grande prcJUlz.o, por,que (~s : \ ~ç:;>aP?I~d~ L. cntpl tOIlJ\lutamentc em dI..: 
que transpuzessem o no da trontelra . , eu ,, "o •. .. CrUIIJtC 

rião, em grande parte, ser consumidas nessa ; SI;H-E:I<Ill'D.\ 

zon!!. quo vai de SOJ'o~aba a. elle, e nenhull! : " Suppdmào·se as palavras-ou ondr me-
destes nUlmaes sena trlhutado. O Il1lpOStO "[ lhor convier.-Corrêa .. » . 
rendoso e, portanto, é força que a provinda ! C\ão havendo mai~ quem peça li palavra, 
o "-provei te . : encena-o" " d iscnssão, c são approvados 08 

As iuformaçàe" do illustrado dI' . ins!,ee- I art" . 1" e 'I", " as cll1"nrla c sub-emenda do 
tor do thesouro são talvez resultado clc OU- ' 'I' . Corróa. 
t.ras que elle tomou , eu, porém, nw apnrto : E' rejeitada ;L emenda do SI'. Leonel • 
,1ellafH Il\ alguns lopieos. . approvada a 2" parte da do sr. 111. Affonso. 
, ASRlm, pois, sr. presidente , o meu parecer A ITrjuerímento do sr. Corrêa, é dispeu
c que o. registro seja estabelecido ás bordas ~ sado o iutersticio a favor da sub-emenda. 
do rIO Pmt.uha, que só p6dc impedir a sub- ! PlmG[JEZIA DO 8BNHOll no" .IES[JS DOS l'IlRDOES 
tl'ae'(ão que se intente, gllal'r1ado CJlltl "".in , Entra em 2' discussíto o pl'ojecto n. 82, 
" Un[(:o passo que hu no rio. ! que eleva a freguezia a ""pella do Senhor 

O SIt .• . r.!. AFFONSO :-.'1.0 pas80 que em So- ! Bom Jesus dos Perdõ es. 
rocabn. e preCl~o estabcJecer-~c 100\1 12 agen- ; E' apoiadae.entra r:on.illntamente em di.-
~[6" . ; cus são a segUInte 
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. 1!14.J>XlJ.\ . i deduzido~ 308 de gratificaç"áo para o a1fere-s 
· " Olfereço como emenda () pro,leda n . 35' que servil' de ajudante, e 3011 para o tenente 
des,te anno,-L .. E1',uSto » que lia llluito tempo está servindo de man
· Encerrada a dlscuss1io, é approvado o pro- dante interinamente, carregando Com todo ~ 
.lecto com ~ emende .' ., .' serviço do corpo, ainda ha uma economia de 

A req,uertm~nto do sr. Valladao, "dlspcn- I720~ rnc!lsacs para os cofl'cs publicos. 
,;ado o mtel'shClo. , . E apOlnda e entra conjuntRmente em dis-

FORCA POLIeI:' L : CURsão fi sp.{.!ll intc 
Entm em 3- diséussão o !ll'ojcdo n, 101, : . a.;"El\j)" 

~lue fixa a força policial para o anno de 187:1 : "o lJl' c.,id ,mte da provincia dtsignará um 
.1 1874. I d '. Ir d . d' . d t Osr Vallad - .. _~, 2' d' c d' t I o~.t erei o corp,o par.a servil' e aJu an ·e • 

. ' . • !to . "a Iscussao oS e percebendo a gr:ltlficacuo de 308 mensaes. 
~roJee~o, o ,meu n~brc coJlega teslde~te em ! Fica sllpprimido o lügar de capitão-man-

nrah) hun" otl'ercceu ulna emenda cleando dantc elo oOl'pO sendo exercido est lug . 
o lug~r de alferes ~!udan,te do cor~o, A as- pelótenclltc mais anigodomesrrioc91~po,q~:, 
,emblca votou coutla essa emenda, por en-: pel'ceberá a gratificacão mensal de llOHOOO _ 
tender que augmentava a deSflCzu. i Valladão ) " ' 

O SR" L. ~J!.VEmo :-E augmcnta"a. : Encerrada a discussflo, é appl'oHl do o Pl'o. 
VOZE\-;-;'<O augI.ncn~;va. . !,icct:o com a emenda, . 

· O SR. I , MACH Ano. -!'ao l~a ttllgmeu,to el e : A rC'I",'rimcnto 110 ,,' . Almeida c Silva, é 
,lespeza, porque o 3.1"rbnte "1.lra,lo ti elltIO, I di.-pens:tdo () intcI'stido em l'r1vorda emenda, 
os ofllcracs actuacs, '. 

O sn. VALLADÃO :~-~l!.O ~ou pf'Ollssional. ; : On ç,A\Il!:NTO ~\I{;~[CIPAJ. 
ma:s me illformão de que I) ajudante do corpo i Conti.u(1ll. a 2' dis"ussão do projeeto n. llll, 
f. lOdlspensavel para " boa ,lJ'clpltna do I ela I'ceclta e de'pez" d"s Ca mal'a~ mnnieipaes 
mesmo eO I'po; ti dle qnem recebe as OI'rlens i pant o excreicio de llli3 a 1874. 
na secretaria militar e as trallRmitte aos ; Tendo o RI'. L, Alves pedido, na ltltima 
differente corpos; e o instruetor do COI'pO, scss:io, a l'etil'aela ela emenda n, H, qU,e então 
e o rnspons3Ynl pela. eR(,l'iptul'ação da ensa I ofi'llI'cc(:J':1: (: (:oncec1ic1a R retirada dessa 
de ordens_ . ; emenda, 

Em vista do (Jl"e dispôe" nosso regimento, ' ., SI'. l :cl'l'ell'a Alves :- SI', pres idcn
n~o. pOI:-iSO re~tahel?ce(' :~ ,~menda que já f~i I' t e, ~om(! ~" . cx.c. }:a de c~tar recordado, quan
reJeItada, de modo a satasfazer esta neceS" I- do iallel a pl'lmell'a vez sobre eata materia, 
dade; mas vou oirereccl' olltr:1: ~ qur. tend r. no I ofT'f:;'cei din~r;:wR ernCJHlaR ao projccto, e entre 
mesmo fim, e t: a segu inte: [Di) : clll" UIIl:>. dedurando sem vigor a lei de 18 de 

" O gonll'no des ignará unI. d(l~ nltereB do ! A hl'il rl e lHaa que "reou O imposto de capitn
corpo de pCI'manc ntc" pa,"" ,ervi l' de a,jn- ! dio na ci,II,,!t· el e S . .João I1npti8ta de AI.l
dante do me"mo "Ol'pll, percc ~clld o a gratiti- ' fm ia. 
"ação inensal de :lOHOOI!. )) . ! E"!'IfJ , 'r, jJresidente, como \', exe , e a 
~ão Ó (!l'Cn~rrO, Ú · kmas lllna dmng'ila~;ã{). : l~asa yjrão, exhibi na tl'iblma nmn repl'esen
O Sr, cOIl"elllcit,o Pinto Lima, f]11:UJrlo )ll'e-! ta,fio doe IlafJilantc,' dnq\lella eidnde, de ci

sidcntp. da p,'ovinein, reconh ece ndo , como "('\ - : dadiios cnn~lJi (' uos c (tl1f ~ occnpr1o ' alli uma 
('.vn he,~un tod O~,:l necessidade deste 111 gal'~ l , d ev3dn. p{Jsíç:lo~ expondo o cst:Hl,) abusivo c 
ere.ou 1.ltcrinamr.nte, slljeilfludo--o (L appl'O- ; eJam o t' n~ () <la anct:l.daCflO, Hi.o violent.a quão 
vaçã,Q da asscmblt~a; maR est.a não teve, 110I' ! vcxaiurin: deste imposto de capitação, em rle-
(',el'to, r.onheeimcntn desse neto, B, do contl':.t-: trimfmto rla PO!Hlhção n da laYour:'\.. , 
rio, estou )lersllo did o.q uo ° a ppl'oval'ia , : :\lPliuCIIl PO( cri. ,"011 testai', sr .. pl'csiden te, 

Acompanhando OA IlInstres dl~Jlutudos p,m' quei'i Impos to de lS por pessoa hvr~ 028 por 
seus descjos de nl10 augmental' despe?,a, oJt'e- II pessoa ",crava é um imposto altamente veJ<a-
reco out.ra mer.hda, e espel'O '1I1C sera :lDpro- torJO. . 
varIa pcla assemlJI"' , c vem a .'Cl':t sU]li"'es-

1 
O SH. HI':~ EnDEs :-Sem duvida . 

são do lugar de eapitão-manJantc, ,() sD , ]0'. ALVES :-Mc parece que neste 
'0 cap itilo-mandantc de urn corpo é o ;;eu I pon Lo nã.o se encontra duas oplOiões diver

liseal; clle fiscalisa tudo qunnto se dá 110 I gentes, Basta considerar-sc, senhores , que o 
corpo, nada se far. sem snu ]ll'csença , uU: :t municipio ,te Atibaia possue fazendeiros que 
distribui0iio das dietas nas r:nfel'lna1'ias; c, i têm 100 ,,200 escravos, e rj~le vêm-se obrr
no entretanto, o a<:tual capitáo-rnandante! gados, portanto, a pagar de Imposto annual
lstá ha mais de anDO fóra do corpo, exereendo i íncnte ~O{JH, 400H, e "!ais, em heneficio . de 

as fun oções de aJudante de ordens, c p~rce- I um temp1o'lue ha .llllllto acha-se conelUJdo 
bendo os venCJrnentos : t.em, comn Cftpltão- I CBm cffcctlvo Snl'\'lço rehgloso. 
mandante, 1208 mensaes; tem o soldo rle sua I A casa ouviu lei' a representação a que me 
patente de reforlna, e mais uma gmtificação i refiro, c espero que at:tendCI'" ao justo rechl-
orno ajud1tntc de ordens, W de mais! I mo nella contido, 

O SR, P. EGYDIO:-Apoiado, Suscitou-se sobre esta minha emenda um 
() sR. VALLADÀO :-Supprimindo-se cote dehate em que tomarão parte tres iHustra

Jagar, a provinci:t muito lucntrã, por')ue, dos deputados, o primeiro reRidente na ci·· 
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dada de Ca.~pinae, o segundo em Sant·a Isa-I 61l! ~era!legis!n:? Bobre" de6"propri"-~lío por 
belo o tercelro nest" capItI.1. , utIlodllde mUniCIpal. 

O primeiro n obre dllputado, que tratou da ! Disse o meu ill1l8tl'ndo collegn, bem como 
questão, disi;c-nos que achava irregular I .• ' O h onrado deputad01'w;idente em Santa 1,,"
apre8entução dnquella emenda para seI, in- bel, que, tendo s id o este imposto creado sob 
cluida nas despezas permanentes do orça- fôrma de postura, niio póde a assembléa pro
menta municipal, visto como o orcamcnto vineia! revogai-o 8em proposta da camara 
municipal n ão depende de sanccão p;'esiden- municipal. 
cial e a materia desta emcnda cicpendo. Julgo que não p6de haver'uma olJinião con-

E' exacto, sr. presidente, que o orçamento troverslJ.. 
municipal não depende de sanCCltO, só tem O SR. L. SILVlml>J , ·-Salvo :;0 são inc{}us · 
de ser publicado; mns eujulgo que quanto á titucionaes. . 
matcriada minha emenda, o nobl'c deputado O SR. F. ALVES :-:'<ão ha 'luefl!;'o que, 
labora em equivoco, eUa indepen de tambcm se ndo uma postura' de camu", cl'cada pela. 
de S311Cção preliidenciul. nssem bléa pi'ovinoial sobre proposta da eama-

Pellt conMituição do Imperi o, todns as leis ra municipal, a sua rcvogllçãe deve FCI' feita, 
concernent es a assumptos muuicipacs inde- pela assembléa sobre pl'opo~ta lla . ('amara; 
pendem de ~ancção, salvo nqucllas que auto- pOl'que é regra d~ direito que as COlHiaS se 
risáo as carnRras 1\ contrahirem cmfrcstimos, desfazem pelo mesmo modo por que se fazem. 
" aquellas CJue dispoem em ger" · . sobre a" ·Mas, tenho de observar á cn~" que, nll erea-
desapropriações por utilidade municipal. ção de impostos Il111nicipaes," lI.ssembléa pl'O-

Sr. presid(,nte,oonsultei a obmdo1\halís,)- vincial pôde obrar independente de prOpoHta 
do estadista, o Si'. visconde do Ul'uguay , de ordinaria <las camn.l'as . Attenda-se para. o 
saudosa memOTla, e esse escriptor notavel ahi acto 1\cldicional, 'JU(~ os nobres deputados me 
expõe un] catalogo de todas as dispoliieõe8 do h ão de dlil' razão. . . 
acto addicional que dependem c independem Para a crc",!iio de impostos que podem foi'· 
de sancção. Ellc dass i!i ca como disposição mar rendas mnnicipaes, H. proposta }lúcIc ser 
independente de sRneção não s6 o or<!"men to fa.eultativa dn parte da <:amltra, mas n1lo 
lDllnicipul, como as postllrllS que dispoem obrigatol"ia, 
"obre a c~onomi .. c policia municipal, as dis. O actn addícional exige a propost:\ da Cgc 
posições qu e. J'cret'em· s/~ :t, 1i!:;ca hsação das mara, nCl~-essariamcntc, em,- dous Cl:l80S; o 
rendas .1DllTl icipaes e tomnda de contas, como primeiro, quan<lo ~c fÓl'mao p0i5tur8's : 6 um 
as que crciío impostos e quo irregularmente caso expresso n o acto nddicional em seu 
51iO crendos por posturas, quando' devem ser art. 1,) ~ ,1.'" (Lê. ) 
por leis pr()vínei~wfL - , E' um nhuBo decretar-se impo2tof; f;ob fór-

Diz ellc que não dependem do s,\nc~::io: (Zé.) ma ele pOHl.lll'm~, tOl'uando ass~m impos .. ~i~cl1t 
§ ]./) 'Po$turas sobre n polida c economia revogação de fjllalclucl' imposto municipal, 

municipal, p"ect!dmdo J)'/,0posla das Cfunaras po.' mais "cxatOl'io 'lHe scjn, por mais "./Jusos 
(art. l O ~ 4' do ncto addicJOnal.) q.t<: se .:ommetta.na ~n". coh!'an\i~ e empre·go, 

§ 2." Fixaçào das despezas municipaes e se U~fl, comam ':'~lI1clpal Jlrev"~lCador~ não 
impros!os pM~ cUas '1eccssarios. As CRmaras ~~~" "~,n lCvogar,~o .. ? ,.'mposto dc\c 8e,r 
podcrao propor os meIOS de oecorrcr aR d08- cle,ldo sobf?rm~,.dc l0; ~ ':.~ode P?stllre" pam 
pezas di' seu nIu,:,icipio. Vê-se que legislar qu~ se t~~n~pos~~vel " ll,~ ,cVO~açà?~ .' , 
sobra Impostos é megular soh frirm a ,lo 1'08-, Sc.;~ :~;.~~;nbl,e.~ provm,Cl,al lCg,I:.l~" s,'br,: 
trll'" nOl'~IIC I,,:te pllnl ("ra!)l' o ' " ., -,.; d I p o lJe"l , ,- J •• Or.1,(.,v m 1111 JClpH 1, p I/..\..fX " pro ) .... '.ri o' v " • c L> L t , f.XLf,pC( ... O o ~ t. . 
pl'imctro, e a. proposta '"!$te caso 6 faculta-/ )lo" .1., 
tiva-as ear.laras 'R0deriiu P"Vplj,· os meios '(in::- , Dah. so de,duz qu~ n , ~ ~~PO~t.~ da. ~~lmr.ra 
p·ostos) plll'aaeUdll'ás :-;uns de~pczas. mUDlCq.1B!, eJ~ mat: rJl. ', ' p.J~ " llr .H .. , . !lm,1 
- ' . ~' .. ' _ . ' proposta obrlgatorla e8rHHlclal, "em IJ qu o 

§ .3.'. F "cahsaçao ,lo cmp.'ogo das rendas. aB.elJJhléa prúvinei.1 não pOde legisla r, 
mUnIClpaCS e das Huas contas ~ .despezas- Tam beni exig0 o acto :Hl':'li(~inn.'ü prop cí3t p. 
sendo fi:xsdas ar-; despe.zas mUDlclpacs sobre essencial da C3mar~ D'HI.Hieip,;l qü\:tntü &U 
orçamento das !espc~1:tvas .. camaras; caso em projccto de orçamento lDunicipnl; mas, 
9ue é obr!gatofla a plLlposta das camaras, que quandO"8 trata de impostoe , o scto .. Joicio. 
e seu proJecto rle orçamento. no! não exige, nece,,"orillmente, proposta do" 
. § 4.° Crca'}ão c ~uppressáo de empregos I cam '~ fi~ ~:. 

lD\}nieipaes e seus 'venciJ:nentos c leis ti. l'és- ! Porl nll to, f.~ n" ec lllbJé.l\ ~ pro\'iuci~a3 f ú" 
peJto:-caso cm que () aVIso de 2iJ de Agosto dem fi devem .lIl\ legislar ( darei II razã o dc 
a.e 1807 declara que as assembléas provin- pois) ,,,,bre ,,"!,ostOS. in '-',c'pe nd iOn tB de pro· 
CI1\es. podem, f,'nd~pt?tdenteme'lttede propostas 1 posta dw' !~nrn!lr!'i! ~.; : f1';r(~ ue dit o !Ht .• 10 
p,.eviaS <i..as camaras, decretar a creação c i § 5°: llé' 
suppress.,,? de tae, eml?regos, não fnllando o , c COIro[)f';", "aBsem !.ol!Í1l. pr.vincilll lcgi.lar 
act,o addlClOnal fi l·cspelto. ~ )' obre flX:~~;;1 ,.i , _í~f dIW::Hl7.I',:. n;tlDieipac!'1, e jrn-

t:8~OS em <i.lI~. dnpendepl de sa.ncçao são: i pO!iltos p ~, r:l alln:::. 1\ !' f: O ·; ··,, !"i ,.I8. As camaf"~ j' 
as leiS que autonsào os emprestimos munici-!POderáo lWvPCY os f/leio" ti" ':i'cO/'r,,' as despe 
paes (8rt .. lO ~ 3'), e quando as assemb\éas zas de seu municipio , • 
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Vil-se que do texto do Reto addieioo.I, fU I dücornento qa. p" •• ~ desr,erl.r a r.tlenção 
r:amara.f podem propor 0$ meios de VCCOf're~' as! dCdtn. C!1')[l fütJre ~H 8f,1l~ ·ftbm~os e occa8lO~ 
deslJczas dos m.unicipÜJs; IDOS n propostn não ~ nal' a B,j;'t re~p()fHi~biljdade ?! 
é obrigatoril\, Ó verdl\deirament~: Íacult:ljti-: Se o povo dep,ende-8~H3 deBi'U rorlDnlijft,jt~ 
'ra: as C8mar8S podern propô:' a creH<:ÃI") de: pant f::lzf.r chegar u SI1:). n~p!'e8entecáf) IH) 
impostos; mas a 8s:-:embléa pódt~ lcgildnr in-· i eonheci!IH~Dto desta H!~sembléil, vírin" então 
dependente de prOpoRt.. I complet',mellt~ burlado o seu justo direillO 

Ap.slm, se J1ÜO é essencial fi propoí"<t~ da i de reclamar, porq uo a C<1IOarfl é interessada 
camara para a croacão de impustos, tl~~ndc ! 3m fHzer de~appa.rc('er Bsta. repreEicntaçào 
apODas facultativn. concluo: Be a aSgembléa I hoje dica!. 80 nOS80 eonlwdlllelltO. 
é competente para Creu!' impo5to~, indt1pen· lO SIto BICVDO ;-}l;u nõo dj~f.\I~ que 'a tt'pre
dente de propostn, tamçem elItt. tem com-l~wnt3ç~"Ü} devia vir por intcTOleJio da Crim8.
petencia plUft revogar nma lei ,·.le-,jn:,postos.; ra~, Hlún diRenrHO está Hqui; fe quer \"(~t •.• 
lndspeudente da proponha ctn CAmar8, ernvo-: O SR. 1? ALYKS :--0 nobFe uéput.ndo disse 
ra 8e tenha legislado Hob fôrmn dn pos;t1u8i j qUi! era lUElis regular. 
o que li mUlto irregular rpando se {ratll de I O SI\, BICUDO :-Eis o quo eu dis?o: (LêlWI 
í ru posto~. A r flzão é q 11 e ~ cru! çüa de i lU PO!~- I pedaço dI) SeU Aisc?t?'so.) 
tos t~\m reLaçu.o com a alta fi~.(m!i?nç:t!..I (hEI i O SIlo F. ALVES :-Poia bem; uma vez qne 
;H~8r.mblciHl lH'o-vinda,es UM. c.rH;cadbção d1J8 i ti nobre l'i!~putll(~O np.o dif:~o isto, n~o infds~ 
rnp2mOB, ainda lDMlmo tn!.nd.".ipaeH, e tiWl i tirei ma;,.; neflt~: ponto. , , . 
~." . " . 

rrl~ç1:l!) com a;~t(lDHIOa oe e.(wtn!.'\. j Sr. pr,j5identt~. a P.::\'"o~p(;~il) do impol"lto 
Se l!. .:i82flt1:blétl prnvinci31 n~o pude~;(;3,~· PÓdtl HH·.,uma medid:l da ;'lt'a fi'(~ca.lif<aç.âo 

r~vogal· ITnpDstiO~, c~!mo na pr(·::~~ntc ques- dn ;H?~embléa provjnciAI; rab(~mo!:! don in
tao, Cl"Cad08 pl'la e:.H:J:tr:'i rnumClpal. ~'t~m I eonvenientca que }Ht. em' tn' O legis!:.\dúr 
proposb. da mi:!:-!illlt., dava-Be o n.DSU!"i':O, o I c(mstitIH:iourJ} arvormd0 ~li a~:->ernbléas f,n}
lDconveoJentn de, ?:i"!:t VP-l .. decret.ado :Jm! Yin[~á)f.s em triuunal ~dnlicistr8tjvü ou jn
Imposto para. sdBt~.\fat~~r cer~n.~ .:le,c,~Il~.ldn! diciarjo; ~na?:O é n(w~a obrigação lhcaliss.r & 

?es, como ftctu9tm.,,!~.tf., que tOI (Lrlt:.ndD,o j rirr(:'c:~dlli:,~0 d;}~~ rt~nd!J~ mnI1!f'.lpaeo;;; t:r!UHl~ fi 

lmpGB.t.o "pJra e(;nttla~:::o dos ohr8.s da ~n(ltrJZ \ fl\clJ IdId!~· de tomár cont~H fiH earnal'f1!" 
de AtJb~I~, }~lJj~l fi 1';i..P\ rnz!\o (1f1f,;or, 80 a j A~:5iml ~r. presidl'Dtt.~, IJW p~lr\)CU qur: te ... 

Gamara nuo LIVIJS~0 nTí'e(!:~dado n~gIl11HmeJl-" n·).;; ~j,~"'~ ·IJ'·)'''.C;'') rl'aO~O") .', t r' l' f". 
t .. . t '"' " ".,.~. ,·t'· I '\ ,)1 .. ,"!'" \J 'n ... ~'· .. , I .:. tiL, úJI)1l t~) l~ ... 
O" lmpü8"'-'J "{~ t!Vf:.S.~;-, ,.O,üUl·; LJ( o fi JUSOF;~ ! a'" 0""'<)1'." <Y", 11)'·01 {"I""'" 11' (1' ''''''''1''00 r •. 'lr', . . I 1 • t J i ' ,., -,./ <. • 001.. ,. r·" <. •• , . f., h ..... ~4 ...". r> (, •• 

l'ln-io:a a ;F:8i'~nhl:O.fI (~n·l HJt'íl\~::It,"~. pC7-'; ~ •. co- I eaíÍiH"flo dtl :;".'\00\ r{)nda.~'. Jra~ lll.lnea t<1\Í'l 
l,l'J'fr·q·f" {'pc 'r~J iT··O'Jl·') d·'I"" ........ t' f""·l(·'"'" ~ , ··"~·"··""·l" 0,., ."j:.J' ", ..••. '." ("""~"~·i.!,.)<;l~;·)." .. \,·,I." .>,<o["'nbI,; ... .. ·"'ID'j'·,I·, I)'.'" ,~ '1 ~ , . (" ,\01' ".,.' ~n . ,"",' .,'~ u.~ l... CC \.o' ~ .;;'" 

til) t~ flELn P<i(ll) ,--,} t:l7.er; porque; Ilma ~~:imflj1J. ! '1)·) p" ·''''1 j.) .. I'f·· .. e;:~',',l.(I. '1·' re.p' r ~"b)·\i_ 
, 

'

·1· " I' ,('.<.' .. r,~ .~,I..:.,.,..,. 1"I,C, Ul~,,".J_ 
"I I' '.'. 'r'i' ~, ," I' ' O··"" I~' \.... -" •. 111.,,,", eJll..u!l. "' •. ,d.},!I,l,CI1Llh,H. ,11. .,:-o;orq i.h:, I s~ '"'_'" I"'" .,.> 'ua-, lh'llllc,p"l () t rno"" I' d ., .. tI I I 'I ,tll.~, .. t!",e,,1 "U ,,:>,~I~ o ,\ .. ~, 

',ai oro .em, 'p.te unVI~-IO a ~a. l1V~H ():~ Hlr~a I efi'cGtiva í'~t.~.rf'.Bpí)D:-:'ia.biIid1\Je! Não sou. en 
~:OB r'tr!~~l,i.Jljr:;~.y(~r,:l l~~~pondl:; p~,o .:r.Ji~!~.) ~e: o primeiíy 'lUA '-em dest;u tribllnJ), denunciaI; 
\~O~LU.~: a!. n:I,J p,f);)Õ~ nunea .i. I ~"~t'"<AÇRO 1 abUf;()A eI&rnOr0I-W~ prl'\tlcarj(}f; por c:nDfiral!! 
de um lmp(l~;(iJ.pOl' m::.Is vpxatortl) e f\J\}~I\'O ! lU'CI'I" PS 

II . , l· I Im, I -\-'..... ' que e e ~,f!;~S para r:ao !~;~ "crn\)r!f!~' a :)! ~. .., 

ilTM;tar CJ!ii;H~.. ~! O su_ ZEPElUNO '--E:1 Ja. o fiz, (; n,mnuma 
• DiR:,;:e o nü1Ji"tl d~'!lHt8'~O pel!) 1" di:c.,tricto, ,i providen.:i.) t.omOU~Be. , 
l'pgidpute c"fO S~,lita I:-Hh~l: D}:;t) Hchtl regu.: O gn .. }. A LV.ES :-••• ~. mt!{.l CÜllega. que 
. \,. ., "'"l',·! ,.\'" .l',r "f XI "n"rt,'" "'I .,1<:>'" ."n rt,f",.tl: n 
"I' '·l'·'~' ~, ,., ... ""." '"-,,,., to",·' I." ,·"~",C'.·,'n·nto ., I .• ,~, .~, '. ' •• ,.<1 ".' I" ~'Y ". ~, .•. <1" 
~. I.·., < " "''''U' ~v(..l ,j'-, ........... "u '_" • ., • 

de~ta qU0atüo
j 

qlF! revoguH cato imposto ti \lrfH& Cfim~r8 munieipal, e o .que l:l~8nlt(}u:? 
~I~in pre~'D~.:R du. rI8pe.,'tiV·e, c~mara, o sem i A llsEcmb.len eon~el'VOU-8e 8l1cnmoFl8, dCl
que: ;~ rep;e8er.t~q~,(), ari'ecta no fHHl conheci-! xando agS100 R~orn:ecer, ~enâo morr~r., eSS8 
mento, o fOl'lse por intermf~dio da tnc!?m8. I dever I"Íc ~scalnJaçao de rend~B roun'C1paes. 
~Slmllr:l. I O SR. ZEI~ERINO :-0 que ,~para lamen-

Ell jó ih!!Il\."ru·1.r::i que a CTP-M:Ç~O el6 imp08· 1 tar ... se! . . 
tos é da f~~culdade da aseembléa provinci8l; 1 O flR. F. AJ~VE.~ :-q nohre deputado, re~l
e oe é ,ce Bua f.culdade erenr iw},ostop, o ti I dente ne.ta capl:81 dls.e-1I0B que, emtronte 
tombem revogaJ-'l"iurJependtlDte da propos-! d:. lei, que o"tonsoll a cam .. a !l'UDlO~p.1 de 
\.;~ ch,!, (~alílaraY, p)C(Jllr~ ~ propo::-:ta e tacuJ- 1 AtlU813 fl, eqb!·r.: o jmpe~t(\ .<Te C8~ltaçio. 
ti"lti"·::i (:l não obrignbH'ia., peja rügrn de dia i eIla, T(;alml'nte nu,) podi~, H.I?I~ eontlDuar a 
reito, li:~ que Uf!. '~OLi~ll:'; dPí·:fuz'~~m~!.:8 do nH~6' : cobml-lI, vi:do que foi provado qth' o templo 
mo r.t'.odo por (j!.J0 ~e f&zem. \ daf:jllH]J~ cidade arhr~v8.-i';;e concluido perfei-

QI.innta á re"rrHWStl fh repro~ent~;c:fI,O. que: tRm6nh-'. e~~::H}do ~f; ... im prf!ene.bida a condi
di8~8 o nobr~ deplltftdu qUf.~ devi"-'~'nr por I) çÁ.o ~:lii lf!i, (\ que p()di:-:.~~;,€: vprif1cfU' adr.niD.is
IlJt~jflF,;dio (1)> (';')Ulnr;.> .• p{;r;"tnntfl:l';~! : comt') tratl\J2m~f1te, peb f.irt.H;I'F~nt~ d~ prOVIDCIa. 
·ha·.·i;~ r.k vir e:'fia 1"Jp;(snnta\}f::;. por intern;fl.·! Ms p:-.rcct:', porém ~ ql~O. o nobre deputado 
~:;Ij tia t:a[nar3, f>~ (~li!i deV9 f<cr ,) pt"inif'in~ j não deo;ü d~Jixar seu eSp1Yj~l.' p~.~rman6cer em 
.:'. furtar do conh8dillenJo dnrlta n8l:!embJéa, I duvida, na incertez<-'1, desde que, pa~a te~te.~ 
do 'J"rlh·cimento do publico, todo o quolquar mllnho do que aqufllas obras estllo conclui-

• 
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daa, eu &.. meu eollega reeidcnte flri Se.uta· bIca e d. governo, nôo &8 maEd~, e centiou~ 
habel lhe aOS"T6remo~,· no seu proposito de negar se " conta., como 

O SR, BICUDO o-Sem duvida, coM condlli-· o procurador remis.o, que sÓ procura por" 
da, si, O governo deve ri" ter su.penso a cama· 

O SR, F. ALvas :-E' um dOA bons tem- Tn, e incontinente re.pon •• bilisado-a. 
pIos da provincia. Se o sr. dr. Fernandes de! O SR: BICUDO ;-0 governo já disse algu
Olinira se achasse presente, eu ainda sppel- I 01" oou •• a este respeito <\ as.embl".? 
laria mais seu testemunho ocular. i O suo F. ALVES :-Nada disse; ma. nesta 

O 8R. BENEVIDES: -Eu não .ponho em dU'1 tribuna o or. dr. Fernandes de Oliveira for
.. ,ida a aSBenração dos Dohr •• deputados. I mulou diversos itens, e por intermedio do 

O SR. F. ALVES :-Temos aind .. O testemu- I governo pedi informaçõe., que .té hoje não 
nho de 90 ou 100 cidadão. que firmarão com forlo dada •. 
auas a •• ignatura. a representação Que foi [' Daqui eu concluo, sr. president!!, que de
afiecta a esta aSbembléa, e que declará o que, vemos tomar Uma medida eoergic~, que 
o imposto continúa a ser cobrado, nÃo obs-j obrigue aquella camara a ore.tar "enta" 
tante achar se concluido a igreja. como deve, e a 881' rosponeabilisada DO caBO 

O SR. BENEVIDI>S :-Eu disse que era ma· de desobeóienr,ia. 
taria d. facto, cuja veracidade competia no As camaras nilo podem negar informaçOe" 
poder executivo ~ veriguar, e não anti_; e, ols8sembléa e ao governo, quando pedidas; " 
noo havemos de fazer uma lei daclp,rnn<1o·_· i dever seu. Mija obrigação reatriet •. 
a igreja estiÍ concluido. . O ar!. 4' da lei pl'ovincialn. 25 de 19 de 
,O SR. F. ALVES :-Mas nós podemos apre-I ~evereiro dll 18:>(; diz que as camaras muni

elar os factos extcTlorcs, e em vIsta delIes : CIpa,," s~o obngadas, a presta~cm á assembléa 
Irgl.larmo.. I provlDcml todas UH lIlformaçoes c documell-

O SR. BENEVIDES o-Sem duvido. tos que por ella fôrem exigidos no que diz l"e8-
O SR. :F. ALVES :-Eu jn expnz ° exame j.peito :lOR balanços de sua receita e deBpe.a, 

que fiz do acto addicional; mostrei que, ,lá vê o nobre deputado que a camara, pe
p.ra a creação de impostos nuo preci.amo~ lo proprio regimento, é obrigada a dar in
(je proposta da camara, que esta proposta e formacões e prestar contas •. , 
f.ellltativa e nilo obriga:0I"i8, e, conseguin- O sll. BlccDo :-Reponhe,;o. . 
temente, tambem não Ill'l'ciRamo" rle propos·1 O SIl, F, ALVES: - O contrario ~,eria burlai" 
ta pora a revogação ctO" meRmo" O contrario'" attribuieão que temo" de Use.!;sar a arrc

·"eria 8 ftFl8ernhlélt crcnr impostoR, reconl.J.6" ca~lacão de impostos munieipaes e a sua ap
eeI' depois que Jeviiio Bcr revogado., e en-I p1icaçuo, c tomar contas. 
tretanto vêr-se de mi10s óltnda., como no pre·. Estou certo de (lue onoore deputado, como 
wente ("a80, que lta justo clamor contra o! mamfestoll ,'DI seu d;qcnrso, ',·j'avoravel tl 
impORto de capitllçào. qUtl está eendo 00- i re,'ogacão tio impORto, .:"<lida 'lue julgo de 
brbdo iJlegalmente, e que de.de 1870 trllta- i toda.Ca justiça, e 'lU", solve a questão. Não 
ao de revogld-o; IDIlF, como a camnra não! cRperemoB (lue nm dIa a assem.bléa se COD
propOe, eontinú. t) povo a ReI' victima d. ta-: \erta em tnblmal administrativo e jndicia
manha a~ll,o! Püio aqnella comBra nl1o· rio e que chame o camora á contas;· porque 
devia prestar f:URr; conta!!, nào dovia, vir pe- mesmo a. reRvonsabilidadc eriminal nÓH não 
[ante esta 88lo1emblfa defrLdcr-He das im- podemoR decret,al' senã.o por uma denuncia, 
put.ções '1'lf' lhe '"O feitas?! :Entretanto, 011 exigencia j'urrnulad" em representação 
nem prestoção de cor,I .. , nem ao menos de- dirigida ao governo ; pOIS n[1O podcmos cnm
fesa pels imprcnsa! Quando ella pela lei prir bem e8se nosso alto e elevado dever 
de .eu regimente, pell/ Rcto addicional e de liscalisar, que tOnR 'era 11m enxerto em 
por.leis espeeiac" q,ue h'atiJo de impostos de nossas attribuições., 
eapltação, tEm obngação de prestar contBe O SR, BICUDO:- Se li nós, que temos esse 
annua1mentc. ! direito, aR eamnras não prestA0 eontas, se 

O art. ·i' da lei n, lHi de 30 da Março de I não o tivermos, a quem prestaráõ '! 
1838 e o art, 6" da lei n. 68 de 9 de Maio do! O SR. lo'. AL"ES: - Basta que essas cama-
1868 dcclnrfio que: .as ramar •• que tiverem i ras deixem, paI' abuso, de prestar annual
a ~eu cargo a arrecadação e applicação d')9 mente contns, quando a assembléa é com
Impostos de capitação ou de qualquer outra· posta de seus amigos. Ao menos seja o 
na tu reza , COM appll caQão •• peciaI, pre.taraõ sentimento partidurio um movei que nos leve 
contaR 6DDualmente incluindo-os eID seu.' a fazer justica, porque essajustiça será feita 
balançoR com distincção de Ol!!r"" renda.:" em relacao ,i uós, quandó a assembléa fó)" 

Examinai os balanç" •. e verei. que a ca- composta dos nossos adversarios. , 
mara não tem incluido nelle. aR r:ont8~ de"-, O SR. BICUDO '_ Quando se trata do alheIO, 
te impo.to, d. especial applicaçRo, ' não ha poJitica, deve haver sómente justiça. 

Mas, debalda 88 lei. impoetll e.sa obr;ga-! O SR. F. ALVES :-Não digo que façamos 
,to;. fiamar> zombada .psemblé. provincial, ,politica em semelhante assumpto; estou di
reClJsa·se ~ prestação de contas: e já intima- "cndo que, se esta camara abusou de Beus 
da a du. Informações, desde 1871 até hoje, amigos, não prestando contas perante a aa
~~.repp",ton~o llnH o"lpm lefpl d. ' .. em· 08mblé" prOVIncial, hoje qu. ",t.a P. eompoR-



• 

cn de ndVel'MlriOf.i l)()litieu~ dH, eaUHtl'll, ao I ~e ~~i"n.ii.l a~{Ul'a. t.;obnl.ndo o imposto 
meu,·;) façr, justi<;n, r. a pódc fazer desamd-- ! pn~a;' e ~:,'::() c()l l1promi~so, / 

pura 

d . t () o '> I,' A' \ 1" - ' ~\:(~'-' () '1"0 ('! ("' ,' ,~-I"<"' e '~'''' f.ona _ ar~en c . ..,1 .. . . ~" .-.' J,-J t~ , ' i .. ~,.., , ,-<I"' 

(} nolnr, dep u tfl. do~ rc.~íd e lltn em ~anta Í<>~- rnj n:~ i' {> ;:;(~ n. e:trllftr:!.- IlH'!nir.inat d ( ~ ;\..t ihaia 
h I, pi\.i pfiZ em urna f1 ~I -I '.:- ~m(' ! :dfl. qlle', exti n- f!l · ;':~(!: ! l!.;,;a~ th::~)d n 1 ;3r:'~ :!hJ I; ().i(~~ no"c p ru';1 
é~·O este In11; c:;to, fie p ,D t":cdcE->:":ü a urna !iuni- r! ::z :l: .r rl<)J'; J q llíl nÜa. 0ilíiielf;lItr l):1 r a a (!OI1 -
Llilçiio í.' n p rllrincia pa.f~·fl Cj\.~ ~ o 'l ue nin dn f(;.:;;:;s~~ d u :~ ;~ \) c: :u 01);:,\:.; dfL iKTf'j a c j.mg:am:'n to fi ~s ·· 
I ., ' I' J' I ' , . I ·1 (. UVlUn a 1'JeBS 0 l\ quci Wi'. ~l El a ;1tar!1 e :; - ; '_ \lS p~ ra ~_ t ' ~:~'y j :n';:~: ny:') . :':<' j-i;!) :\ ITr_H~?J.n ll~ :t CU p;t 
t~,collclusi~~) li~l.~ yh l';-: i-i da ig rcj ::t t· 1.:;' (';'~ l' I :"II' ''',: "i t~[~~ f..)!~ : _; "~zl;~;· { ·:-:Ie !~ ~e hou\' 1' 

• c~c· " 1', 0""1" .'rll o' ,"'" .... '· I")'·';;( ) ,. '"~o ··,-u " .... ", " " , , ~ ... , "1'\ "I)') "') " "" -. n.. '· ' ~., h y,. , • •. ( . "'.", ._" )1. :- t- - ,, , ,,) ., 1 ' ( • "" . 1/,'" 

rico dc ~; te ímpo~to . !.'oi l'ontl'nhidlJ um elH- () )1,oi'ro d~l) tlÜi.d fj· s n~r: q l i ;~ () imposto (;. 
pl 'e~ti rnu pal't.ir.l1lnl' pelo p\'e~irl .. ente da (' ;1- de l.f}:)üI J por ·[Jcn;.;cu, liy!',', (' 0/l 2;';;000 po!' ,rR ·
m~l..:'fl" !lUC sujci t'cm.aü p;lgamento íJ protlucto Cl':!\ 'O: (;nt, ealr:111aqdo-~:e n minimo da . p o ~ 
d?llnposto da. ·eapltnç,lo nillcln. nrro csi.abel(~- ptlhl6iO livro em r.: i11('() rnil n\rn<:ts, c o da p ~~ 
e~,do, pOl'tiJU , (llW lima inf1uenc\Fi.,iJoliticil pu]n <:,:: o (!::(: !';t\'H ( ~:n !!lii (l quinllC'n1:a8 alma~l 
dest.a e:lpitai pl'Ol ,'. J(~ttêl'a faze, ' I..:l·eal' l;cl:t ns- BO ch;': CI.~r.~:{) r.l(~ ).10\·('. ;: (h:z a]l]l(lS, o 1lflpO:,:Lr. 
fembLa p!'ovil\t:i fJ1 o qLW po~;t eri(;nnellt(" fni cl(~',\~ t~,; · p .:o:l\lz,i()() :; "~:"e Hh c~'allt()S t~on!"() : ; 
feito. 

(\~mt~Hlo.; n:). qllfl lid n.de üe .illi;~ lDnnic' i(la ~p 
de Ol'pit.ão:., d}.tqll DIle t(:rmo~ H" () Llventario 
Ib '~nplt:í()- Itl!; l" Cainpos, a ja\~l'Hh\i'i l~nte , 
.D , · l~s('ohHd ica. de ! , "r:.w in Cin trn, 'tnt: ~r; :'í< 
~entt1u (!: .. -!:;a divida do i;X - IJref:ident c ,da-G ;~ '· 
m";"a 't 'l'lrl O ·),,\·,·d ', ';' , ~ (i '\"':, <- .... ". c·,)·,, ·, ,·...lp ,,·, (· ·, · .", , "' . . U ' . h... I; ~ " "- I ... . ., u ., .. ' ) ' 
(;o~no divida partj~n!àr do rncS Il W l'x · 1)I· f!:~i 
dente da. eê\ IlHU:<!, ou se (;OUlO uiv i <1('~ m~!nic.;- , 
paI. Então íh V0\' (,l iH a djvi da lliío Do(l ii). . 
:ser , c~>nsiJé l'arla. 111~1!ii cjpa l, y~ ,;i;o fj!W /) Clil-

P I'CStll1: 0 Jl~j·o ])'Jdi:t s.er t:O!Jt:t'~,l1ido ~: C!ll 1" ",',.-. ,n '"' 

via .<-1,utoyi ~n9i{() ~la a :';·Je :nhle'l. !lI'()Yinl~ td J ( ~ 
nem ln(~tVHl u;dJn() lIt ll iJeJu,pl'n:"iiLle:lte (}:l. 1.::1'

marü" :~lllda~JlHl~mO 'lne hOll\"(~SH,~ ~lllt ,)ri::\)?
(;ão, p01S fiÓ :i. canmr:', collcctivn lJ\ullte. o 11'.'1 -
dia faznr. Isto rilu~dlon nú:a lillC:.c:lü.1J ltm 

poueo (·abro.sa. ('otn o ex-pl'rs ülr,niT <la CiJ,-

111n.rn, que n[o <p le ria que a·diyida 1'osse eOl1-

RJ:icl'a(lf!val' t-i ei.ilnr, ma~; 5im lTI1:nicinnl; m~H . . . ' , 
eu, no l!l';enta.l '!: J, .l';1.b~ f:l , eomo (~8·~!~; ·n1inH a 
lei, com J·ust.:t j(I'IHlld·"l " ""t' .. ,'.) n<" I)·)'·" :' ·,·p o;: • p" '" '. ' ,. ~ , -" . " " . , . . " . • 

q:U3. de cert.o nftO rl-l.f' i::.o (! lH~~~ tÜ:J (iesi::\ di';id a: 
PostcriorJHel\.te a r.anú,l'r!. do Atii.mia. !lcdin 

c ohte,-g-a. crcaç1\o desse il1lFosto de ciipit::-
1:;:10. ,Jla~sados dons a. r.ll ()S~ r.JIl l ou~j, pediu 
';lUtOI'ISilCão un. l'a eOJltr'all i l' fi e Jll p::estilll~ de ., . 
.... inte CC' · . • s de r{~i~ . , 

. , 
Hei qll e ~stü úmpl'e.;.;,l-imu nilo r U I {'onl 1·i:ll! i" 

do em sua in tl~g' :'i dndn, creio q n (~ foi dt~ doze 
C'ontos ele rói~ ton1~~(~()S a r! :~,.: lm rií.o dr, Itn
petininga. ou :ro hi-!nco do::, :·:·s . BC!'Ilílrt10 
G·aviã(j,' l~il.)",: n;, " G'l\' :- ' .. ~;" '( I.a'.). 

Mar:: O~ nOhl'()!5 dcnut.r!rlo~; n~.m Cite 
" 
, ... .., 

" )l,V . , . 
f~mpl'cshmo não devo ~: tlJ.' u.m cmha~:a~:o pn:'a 
a rcvogaG{io dn imposto, püi~J do cOTtl':li'io j 

F,e dCC i'Btn.ssemos HUtpl·i s: .. r.:::j() dD crnDl'r:-;t i .. 
mo:.; mantendo um im posto"l~c:~ta oJ'(le~m, LTú 
vexnto:-i o, () qu \;; ::-c Hq.;'Ld;· ia em 'lHe, ::c (1 

p,mprc::.;t imo não r(J $~ ~} a m .ld:i:-in ctv ~~ :-1 época. 
devida, ~e ito\!.VCf:iSC fd.Hl~;O rÚt. nl'rc~l~ad a ! ~fi o , 

1 . , • ' 

tomo Jl0UVe !l O (:a~o w: :'ten l- c, '·luanrto o s <11-
h · '1 ' . 11. eJl'O!) COO:'ftC O$ n;'i.o ';; flt r:t i·;·lo logn rnra fJ 

pagamento do emr}j'(~s tim n, ae~H.lt ee ~i':i. "til!.' 
o , I" t ' , . povo COILlflU(\ ;'H, ti . (~ a s C:11f',J:f{ ;'lS fn~?:lS:, :! 
~offre;' com o par.:n-mcnto dnst c impos to . 

O sa~ P. J':O{.'ArlDO: - .:\1a5 Hórle acontecei' 
qne~ tenda-~e fdto n ol1l'fl. ('oin emnrestirno. , 

.J ., ,.,',j ,~ 
,.,~ L .. ,. 

()" ., " . ·i .. () " .,.",' , ,,:'t') (.('1./, '.;iriq '';'lilif'ien'hl 
" ' 1 ' · \'" ~ ~ _ . ~, .' .(""~ ' '- ," '.' 

pa,',l, (I n a:..!'l:~ melttu c~as O!.H"Lj úa if.;'l'eja e do . -
elllpre.-itimn de d ,a,r: eO!lt ~) :-;!! 

() ,." I) I' ,·,· "",.) ' __ ' 1-'" l)" '~"" "::'" qu'-' (1110-.:. ... !, 'J __ " • <. . . ,' • • \..0 ' " v 

li !';:: d Cli ; l htdll p:'~ ) ~'{~ a. ( , '\:','"!eUv irladl~ da ,co ·· 
b ' .. ';1 ' .. ·· ' .' ____ 1. ' 

•• 
U Si{. F. :\ ;, ;'·E:-5: ---Tudo:,,: os eontl'ibuint c~ 

:iey iúo ~ i a ;.l·; ~ r (~ i: i1po::: to; ma s 1 eOfYIO P. ~lO P:I.
n·í ·"l !) ,::"(1;"· . , (" ')[J" 'l:;' .)(' ' ) '. ' (" ' ,n".!'n. _ '. " . ". " .... . _ , . 1 '.' .. ~ ~ . " ... 

'. O:; !i0i):'<!;.; üe p ;, lt:u:.l. o~ parCt' f: que falsc(to 
1l! ,~ .1 pl' ill'; ipio dt..: dirc1-ln . ' . 

() ." ., ·J) ··"·''" \·l·)·'' ~ ·- ',iL' ll·~i, ,l,':; '~<l LtU" '! :j , . 'D.'" j J. .. , • . , tc\.I oJ'~"'" L '-' ' . 

eUll1al':t n;w (' l' ;!. rr:i!pun:'3<tvcl; cnssc que ern, 
prc ~ ~i~:.o p:,,\)var C],\U' 0'-; C'onti'ihuint.eR lJa\"iào 
')"("', " "'l,,··:.:i ' () 1' ''' ' , l '·" ·" · '). i ', ' 

() ,.SL:. F . .-\,[,\'1:::-; :·· - 1 Ol~~ f.H!m. COllS1uore· 

mO:-:í :J. tp!ósb"iO ~~ obl'(} o ponto de direito, I: 
adnlltt:". i'l'lO:-; que neilhum tenha pago, O qu o 
t': l.1.:-nn, I '~l ~n a.r; .\. mllll~e ::,n;d'? E' llHur cOl'porf'.
(:iú) fl !U' n ~: Li. n;) C:lS{j' de um p:"ocurador, 
(~ q[1! l /n : ,./m lHa :tfJ~\ L) d e f;;;-~I,I.:~ m ~t nicipeF; : Oi'ft, 
().~ !: ;):-q: :j ::; dr:llutad ()-; (;i)ii te:.:tilu ql! I~~ HC a c:\ -
1tI ~:n: (;:J. :\!: il i:1i: t p :j o ;'!. ;T' ~ (~:Htall i ~s t; ~ irúpost\"1 
dU:'n ! : t~: 1 enl'~O lb nO\' ,' :t dez au::o::: , n xo tem 

" "/ , · ·1 1 :'C!~: pí:: l ' : i :1H LH aü~':·i; . , . 
. ,' ,., l ' ," o ' U :.: u._ ':. ·,í : L A U.DO :-- ';' f:H1; mil~ e~Sft 1111:-::-

~: Ü() nüo ;', r: ~z:;.') para. :l i'cvogaeào o?. lf;i, 
() ~-t: . .ci _ .\ 1. \-J::s : --HeY0g;n~~,-: ~ n lei de hoj e 

I3t!'l di: ~nl i ~; n(:,~ r, :1 ', ): P: }i'(; iIl, ,i e:ln~al':1 o di['ci -. , \., .' . 
t;) (h\ {~oh: ' :~;' ( I:·; JmpO ~'i():-':: r n\,l(lo:"S ale flClLUj I: 

( j\li ~ n~ío i'()l'iío : ' lrl' GO:: :H!ado~; , , . ... 
i, ) ;:!I, . p , j·:.ut:\UU;) :--~h'( Ti;":!;.~ ~"!o() 1('1' ;'!rt ·· 

> 

\"ido nj~· :i ~·! i :::C l~()~ ' 1 .nr~(', d:l. camal'j~ em ni:in . , 
"'''1,,·,,),· ,. v , I • • . . ,. 

o 1l"1l:·;::íí:.('I da earn ~irft (' ) ~"1 I: ,Al\r(:':~' ___ .\ 
.~'l . , , I . ' , \ , .. . ,. • ~ 

:lea1'l'ctn-;lw : · ü~jp on!'::iabiiidil.dc, pOt'qtH~ é pdn
eipio dr: d i.!'(' i to qU(~ o~:; P!'dC1U':-1~i í):'í:,~ e ad!~I ~ 
ní nti'ad orr.s l' r.:::con(!:Jm udn \"a l () :, dr;f.i cred:·
tw; , ( l.e~Jn que t~ l,'<:)t;!. d t~L C ~) IJ ~)1 n~.a t: (h~y í(~a ~t 

" I·' f"»ll·~ ."I : ' (·::-: ~e~' (':!!""\ :U'i1. 1):U) j'o IH'ü !l (', }l~l-• . 1-' ._ • • 0 '- . " .. ' • . .• -'., ". I", " flt.l :do: í' i.)(J r i1Uf: !Oi nq~' t ~,!~' " d ' , 

PO I' \"i ~ l ~ t u 1':i. 0 3 ('01"1 !:~'j ;' : ;,i ') te~ ~FJ(: tem p 3 g 0 

I) in1f} ():-> to dn r:Hl tf~ l -:() \':~ ,~~\ no ::: hilo d e ro nt i~ 
11 na/ a ~, :) irl'r.;' (:~! .-:f; \ l',\ :) :~1 e~ ~r1 porq ue outro:-: 

I .. ' . . ., , . ,. ' , . )"' )" ~,~,. , " , ' -·" ·1 · " ·OUI'··I",C !lU G o i. l~rll 1 ,':r.{ ., ,.. " ,1_ • . . , . I J. .• ' ."." 

(}; \toi)l'r ;.; i !(~p1.lt~lil()s :;; ~b e nl {Fie os pl'ocu· 
l'nrlol' f' f; da <: ('nnln1'f\;~ ilí~\"('m pi".í·~tU1· C()!1tU:-.; 
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t\'ime~salmel1te, c. são . l'espol~s,,~eis pelas I referiu, pcrlllitta que lhe diga, niío,caminha 
de'moras a sua neghgenCl~' e oIntssao. Os pl'O' i regularmente, .. 
curudores são responsavels pcrantcas cama- i O SR. BICUDO :-Devemos tambem defen-
l'ftS, como eSh\8 o são perante a nssombléa i dei' a propriedade alheia. , 
provincial. Portanto, se 11 camam n~o tem' () SIl, F. ALVES :-Scm duvida; porém não 
cobrado o imposto, a "culpa Ü SI!:t. "ti custa da pl'Ovincia; nós lliIo " devemos de-

O SI<. BliNllVIDES :--Mlls a camara pódc t"" : fender interesses de fiadorcs iuuteis e desh'c
deixado de cobra" parte da rcnda ,·)tll hayor I cessarios, ]l.orquc a" camara municipal tem 
negligencia..' : uma garantIa em seu patl'lmOnlO; e,,, se"essa 

O SIt. F. AJ.nls ,-Pôde cobl'ar uiueia, por-, Pc~S()" afiançou o empl'cstimo, pres~ou um 
que alei não tcm'et!'eitorctroactivo. " ! relevante serviço ao municipio, Ueconheço 
~eEu jáexpuz á,easft os abuscrs que PO dcrão: que é uma pCRSOtl. distincta"c que\muitos S01'

na arreendaeão deste imposto, "bUfO' refcri-I viços tem prestado ao lugar; mas hoje, vcn,,· 
rios pelo nobro deputado residente "111 Santa I do que páde :;er incommodado por causa da 
Isabel. " . i fianca, vem pcdil· que se liquide a divida e a 

O SIl. BICI:DO ,~J)issc (1'''' me eO;H,tava. I provincia pague o deft.·cit que houver, sem quo 
O SR. F. ALVEO; :-Eu tambenl rei'eri o (lue I haja presta9ão de contas e verificação do sal

seI, eo que mu lutonnarão pessoa.s dIgnas de I do ou defic'll. -
fé: já. declarei á cana que um proc11xador àa i. O 3H.\BICUOO: -H'Jje nâo é mais fiança, 
camara, quo ficou alcançado, deu UH paga- i é divida. ,," 
mento do alcance uma casa que lwje figura, O SR. F. ALVE5 ;--0 Jlobre deputado não 
no espolio do finado pre:lidente da t~mara; e: sabe qual é o saldo, " pode que se liq!lide 
° ser,undo procurador, que tambrJlll Jicou" o imposto e que o rleficit seja pago pelu prQ
alcan<';~ldo) foi apenas demittido pela camara, ' vincia! . 
quando,deYia. ser tambem l'osponsnbilisado.; Se 8. ca.mara tivesseapres6ntll.do suas con
I~is a. razàOpOI''llle o povo oppàz e eontiulÍa a: tas e nós vorific3ssemos: o delicít. cu seria o 
OppÔl' alguma rc~istcllri!t em pagar o ÍmI)m5- ,; pri meiro ~ concorrer pu ra a acei tação da 
to j pOi'que eOllsidcrou que as ohra~; jú esta,,:, :"emenda dó nobre deputado; mas aSSIUl não 
vão eonc1uidas, e que se abusf1\'tl com ü im- 'posso r.oncordur q UOIt provincia venha ". 
posto. " ' paga.' de/ieit de um "mpreBtirno municipal. 

A'carnara incol'1'en em suspeita, e tal sus-: A. carnUrd que pague. '! " 

peita, quc o nobre deputado nos reí""'iu CI'HJ: O nobre deputado referiu um faeto' que 
houve exigcncia ele iia.n~;-n, para se roalizar ü i em frento do direito não pôde'ser bem con·· 
cmpl'estirno, e pn-nl so SCg'lll'H.l'U emp;'cstimo'.: siderado, porque ó principio 'de direito ad~ 

Na verdade a cxigencia, de iian~;:l.. prova o i ruinistrativo, que, mesmo que o presidente 
descredito em que tem cnlüdo """,oal'I": As i da camar~ contrahisse uma divida para fim 
c~maras ~ontr-ahcm" eJnprcstimos indepCll-: ~cip~lt ae a cootrahitl 'individualInente 
dente de JUUl\,a part.ICular. i esta obrIgado a pagaI'. 

O SIto BICC!lÓ ,-Quundo se eontral ,iu Il (1m .. : Por aguidade reconheço que aguelle que 
]ll'cstimo a"inda não havia a lei. ; dosembolsou """ dinhoiro em beneficio da 

O sn. F. ALVES :-TIlItflO a província nli,,; municiplllidBCle deve receBeI-o, 1\ titulo de 
póde pag-ar esse dinheiro, ajnda mefil110 til'a- i iudernniBllçnO"; mas não corno 'tendo direito. 
do com Jim de utilidade municipal; por/lue ' Tudo" os e"criptores de direito IldminiBtra
presume-se que são serviços fcitos po,· rss" tivo àssim pensão; e em França, quando o 
familia inllllent.c do lugar,", hem Iht igreja I 11Utú'" controhe uma divida iadividllalmen
matriz c a bem 11" religião, SIlo donativos; te, embora pRra serviço publico, é elle quom 
flue nã"o dito direito. : " paga. " 

O Sft. DrcUDO :-E é fUl'goso con!"",""r esôes O SR, BICUDO :-Eu o que disse foi que, se 
serviços por parte dessa furnilia. ! a provincia auxilia asouras de outras igre· 

O SI!. ;F. ALVES :-Xão contesto; mas nao jas, é dt3 cquidade que intlem,nise a quem 
Re queira. depois (PW a provilleia pague. eSf>es concorreu com seu dioheiro para a conclu .. 
serviços. '". são daquella igreju, que nenhum auxilio tem 

O Sft. BICI:DO :-0 nobre deplltado mesl&>: recebido dos cefres viuciae •. 
me informou de que o presidente da camar'!r; I O 81t. F. ALVES distincta pessCis, 
contando que" lei sel'ia votada c não quc-" a que o nobre deputado se refere. qUBDdo 
rendo que a obra parasse, tomou dinbciro cheguei 1\ Atibaill. foi que me esclareceu 
c!llpre~tad~), dando fiador porque o empre~:, sobre 08 a"bll'OS praticados" na Drrecadaçllo 
tlmo nao tInha caracter pubheo. Dopo," fOI i deste Imposto, e me declarou que est"vll 
'luC se yotou a lei. i incommodada com a fiança, porquo sabia" 

O SR. F. ALVES :-Ncste~ elll[ll'8stimos a I que afinal havia"de pagal·a. 
segurança são as rondas lllunicipaes; não é O 8It~ BrcuDo :-:Fol vict'ima de SUR 0011 fé. 
necessarío fiador. , " O SR. l? ALVES :-ESB!1 pessoa ne~ ftlz 

O SR. BICt:DO :-Mas" lei ainda não est.ava parte ctll comam; é uma pessoa que, gozau-
votada. do áo prestigio no lugar, preston·su a alho-

O su. F. ALVES l-Se o Jim do nobrc de- çar o ewprestimo; mas hojo não póde oldgir 
putado é salvar d" fiança a pessoa" quem se da provineift, como UIIl direito, o p_gamoll-

" " 



, 

'iue desembolsou; poderá exigil.(l a! PRaia, J" de Murço J. 1873.--Zc/úúlo Jorge. 
, da equidado. A.sim 611 raconheço, ma. I -Padi'e Scipifi'J J ll'l fjleeú·a. 

,'rente ao direito, não. N. 10 '. 
em·se dito que porte do povo se noga a I Oude c.>nviel·, 

, .. .,'ar, e julgo com todn B razão, porquauto a I) governo fiol! autori,ildó " pagar u.o ex· 
camsra nAo presta conta~, não 89 pllblioB. porteiro "pORcotado neRt" nssombl rl B, .Toa· 
e graves abusos se tem cornrnettido, Preste quilO FilrIJande. Cantinho, o que I'e lhe 
a camara contajl, que u povo, certo de que, dever pelo descont,o que indevidamente sol'· 
com justiça resta algtlmf\ COURIl n pagar, freu f11J'a ~,ou orllen3do, quando foi Rposen

pagar.á; mu emquanto nlio o fizer, os con' l tllO" tlU J,,~~ar de porteiro r}OAt. ns se Ulbléll; 
tribuintes uS8ráõ desse meio negativo co'm devendo o roreriuo ex'porteiro Iiquidur o 
~. flm de· obrigar o camara a dizer o que tem ' ".u direit.) ante o thesollro provinciel. S.la 
iéito do fjua'111lm arrec.dado, O nilo ter pago I das ses>lies da ,"sc rubló" lr~islativa de S, 
todos 08 contribuinte. não (, ra"-lio pRl'a náo I Paulo, 2 de Abril de l 873,·-Ze(ei'úw .1.o" gc, 
pJ:estar CQntas do recebido e despendido. -Am·"i" llibeiro. -F. AnlMúo de A"al~io,· -

Parece ... me qlle a casa está sntficientomen- Padre .Bif'l~do. ·--Conegl) ])ernel1"ÜJ, 
te esclarecida SObl'8 a necepsirJ.de da revo· ' N, 11 
gaçAo' deste imposto; espero que justiça ss : (""O ,..""hemo", ) 
laça á justa reclamação do hospitAleiro c I N, J!t 
digno povo fltiba~ano, ropresentado peloR i Emen d;\ para }; (~ J' co iinenr.ia o n !JO C~H! -
~)jgno8 Cllract.ereH quI? &seignqr-fi.o íI repl'C- i vi er. . 
s(wtação quo vos li. Tenhr, conelllído. I Fi cn. c g ove:' Ji O ;1u to ;·i f:.'~; do 8 a posentar 

E' apoiada e entra eonjunctnmcute em I, com o!'c!c',I1ado do t: ida<Je a pro fcHso ra lla-
discu8são n Heguinte 'I bli(~a do Lairro da C ruz, do municip io de S. 

, E~E.ND.Jl,. N. U i ,ro~ü do~ Calf:pO?, d. Umhílli!l<1 Ge!·tr n <leB d~ 
. Suppl·imb:)i Se no projecto ele :.ir \;ilJ. ':uto 1 Es'colHH c Afluino.-Aleudouça ]lrí,r!ado . . 
_ municipal "R verha. qll~ verSM,,,,, "')r3 :'i, H 

augmeuto de vencimentos e creaçue~ d e ~ }·'ic:l f:nnccJida 80 eae dv&.o d o jtH,y C exc
elDprego., e tr."sfurmnçõe~ de gratificações i cu~õe' crilll inO( R ti" capit.l, FirmiliV ·Mo
em o~denado.B, -- P;\dn: St:ipiilo .Jn-'luj'uei~·(l. I r eira L)' rio, nos te nnno sómentr:. a grati!i-

Encerrada" diocussão, é nPprGndo o pro ' l cnçao d~ GO(l!~.- l'all(uWo. 
jecto, ' N, 15 

Seguindo-se a votação das ome.ndf\~, ~;ão 1 }l"ra. ser co) jocada onde cODv1cr, 
approvadaq AS de ns. J, 2., :3, !), () e !}, 1:\ IlJ( 1 io n ') UJ e~\ ~,r i) -- P1Ji~n i x Pa ulista, nos-

A de n. I ' é rotirada n re~~ll e riI~1entode II h. capitnl, d,~."de .ia, para. a tribuna presi
setl autol', . danci.l, 2,0008, (S. R)-.. 1J(tIJ,l" Editardo.-

~ Pas~a o projec to com i\ ~ o; (j~~ndH~ a ppfi.l- i L'u.iz llf}d~ 'il/'Ues Pe~ ·~'f!ú·(t, . -~L, ]?(: i '')'fi1"fl. -An
vadas á 3' di s co.silo, 10"';0 Láflio. ·-A ,'a·l~i/) n ';iJfú'o FilIlfi,- Valia-

A requeriment.o d/o 1: 1', Alm f! i'Ja e Hilv:t Ó dli.o. 
dispensado o intersticio. N. l(i 

2' PARTE DAOUDEM DO DIA. Par"",, collo ,!" ,' onde C(dlViu; 
',J onçA'!-1EN'l'O l)ROVINCIAJ. ,i Fica I) g'ovel' l1n a. !ltQr;:-:?.dn n npO!oH:lOt~l', 

Continúa B 2:1 disCURt;i\odo projecto n, lU .l, 'com ~o{h;:~ 08 VC1H.!il.H~! \ Los, 11 prGfe!;so J'a pu~ 
que ort}1\ a receita e fixa 8 rJespeza da pro-! hlicn da primeir!\9, J (~t ra s da cidade ne Porto
vinci" vara o exercicio de 1872 a 1873. I Feliz. d. Maria Teixeira. :lu ,\ fial' ai. 

(Acha-se preAente o sr. iospector d -~ th ~ - Fiea mah tllll,t~ri:~l'!d ,) ;i ~lDg' ~I~ ' :1. qü ft.ntifl. 
souro prov!ucj ~ l. ) .. . i dl~ ~(j~ i!. M,t1. rltlc: nJ'anc;" (~ [1'raLcist! o Di~~~ 

São apOlndnl:i e entra0 con] un ctam ente I pelos' H01' Vi Ç"()f; C)U (~ prestan:!..) como ~: Ilg~J~l-
em discll !?i 8t\O, ap. 8eguinte ~ '. I d o~ 11l'l "i!h d'1 ClJ; in; f! b f!ffi n;:~;jrn fl ll M ·(10 

Ej\lENOA ~ I Patl'(H~ini() í: i~ 8 :~ llt :t. J::l RbcL , 
" ' N, O . 1 .,0 ,,: tt;~:;,i(: , ' I)L; ,~lg()d:í,). ( ~;i;-l r(~~.i~·i(~r~ ;;: provin-

Oifet'eço f..:om0 emenda, pa.ra. ~er Cullaca,l o ! CI:W~1 he:u (; Gmn 0:\ VInhos lilbncll.u o8 na 
ond~ c0nvie;-. u projcchoJ n. 11.-~Xe/(Jí' ht. o j f1'i' iJvineia, fiei'i o livrds elo impo:,to de tr unsi-
.Tor!Je. ! t o !):iS I.:E,í; f <1Ü a .:-: de ft!rro.-P. BfJydio. -Ff!í'-

PHOJ !>C'ro :-1. /1 : 'I'eil'{I, A lu" ,-Alvf.S C,'uz.-Padre B icudo.-
A 8.See((Jhléa -'!egislati vfl p;-o vj n(~i a! de Il lmeid((,c S 't"lV(t.. - V(tlladã(} .-Cone!fo ])eme-

S , Paulo decreta; . t ~ 'io . ·-lui::: E'I·ne#o .-.luíz F'e'l"lcú'Il ,-R(I,-
ArtigQ unico. O gover no fica aut;~ riRH. dü, jpllael de ,_'I'J· a1.~jo' - J1f(t1l-oel A/l0r/-s{J,-F' . .iII. ria 

deBdejó.,1I mundrlr fazer n ft e;.;.t· t'?~da antiga 1 Silra.--Paln) S, ,J.?J/1ull,eira. 
chamada Doria, ufio ~Ó as e};,plopHlóc3 pre-iN. li' 
I!isas para welhortH ~mà d iracç.:1o, como tarn- ! C~ã (J r('eebem o~!,) 
bem O~ cstudoR e repares 'quo r"rem de rui s· I .. 51', ,1I.h7'arwlles:- :\.0 .enho. H. 
ter, para pÔr em commuoicnçli', a vill. de , presidente, fn z" r um dl,etnS0 ; venho npe· 
S. Sebl).8tião com alguns municipioB do in- i nas . em desem pen ho do um clJmprOmís90~ 
terior. Revogadas as dispo'içõee Bm contra· I apre8eot~r . Jglltnn.9 emendas. 
ri.9, I'aço da 8r sernblfin lo!;i6IRtiq ,k S, · V, nc . gabo que diverg irilo as opioiil '" 



d •• ta ea"a relatiumelltc ao modo p"" que 
fôra ronfercionado o (lre:Hner~to. i::to é, ;;:P 

• 
devj3mo~ ou nãíJ cOll"if-i'nar qn'Jt:,s i)arc i a.()3 
D "r" no "J'",ol"">.Q I 'C8\\;'1(','" ..... , ....... ~" _''',. lU ":" •. 1 -,'. 

A cOl1lmi~Z/<ão~ tei1d()~lri'e::;8ntnc\) 
lHUJ>dO de orC}f,me:nto ~wm !neneion~r f'-l:'::H~ , " 
qUuta'" em rdtcnçf:,} ;w ~~5tado pouco l;~~on-

o !ó;f'U 

geirll, r;enfiO (]\'pJOl':1.vdÍ dOfl í'uf,c~ publico;;: 
V'lll, elltre!nnto. qllC uma grande ('(~leuma 
lev'aD,tár,,-s(~ cuntl':i () ~,all projectc. 

em "i~h_ 00 ~()l'nproooÍs~o 'ft que 
dido, (Jfuíto bem,) 

tenho aHu· 

S~h apo!hda~;, í',entrrio tonjunct&r..lcote üm· 

dl·C1(··'·~;'-IjI;,'-1 " ... <;<"""1' ·1"" ~".,. .. _ •. lJ,-, '~0/. 'fo' ;] ,1:.:., 

EHHNDAS N. 18. 
I « Fica o governo Jutori~ado u ref'Oi'íílUr a 
i ,.e('n~tnria du goveJ'I!O HUll !,.tlgmento dnqes~ 
i peza. t:xillt~nt'.::. e bem,"lssirn li rl1partllião qe 
i ohr:.>.~ pllblH.·.a<.:. ,'I)!ll 1\ mesma cJausula,.-, 
I Ab",mckes. - U, Cintra, \) I . . 
: N 19 

Ne~teg terrno~! convinha q\'jc dH~~:raf.:H-;
mQH fi um flf:ôrdo. ilttend(\ndo·~e que pou·· 

emenda0 projecto n. co!=! dias fllltr,\'uu phr:! a COllC!UfÜO dos :iOS i t( Off,~I"Pço 1'0l.'CO 
139;~ tra bal h o.'; .! -A.. e Silva. »), 

ElllüD. r-l)nnídn~~ ('Ir] :~~n;a. l~'e tl:il,,{):,cstante: PHO.lEGTO N. 120 

120, 

cidad;t,l, O~l'. barão (~.:! S João do H/o-Claro. i (i A.rt. Lu }'lea () governo da provillcia 
"h,"' ar""<l<':"'llt~lCD(\ .· o "I"",'''t',~'' ,j", \,(' po"\'''n- : 11IlLf)l'I~adIY!l comprar CMll ex+>mpIcH6'Hdo u , j v'" ', •. , d ~. ~,' .... ''"'' _. I '- ' 

tura 1.1 miljoila (L •. fI.:",lembh~J l'nt"·~]}d(,;::';i."l que A~~aDak (;a pruvlllcia de·S. P~tllo., O dis~ 
se devia fllH'\'sent!t, v{';·b:w ('~püCIr.\'g para i t.1J/),\:JI:os pelôs camarns .mll.UIClpa~8e-re.,: 
:tA divel'Fl.a:~ loc:!li.darJes. flet-·:.;e ei}:)O seri:l i pOl'tH;OeS publlCtiB Ja prOVJnc.la. ',', 
m",i~;: eunV~li:,HltfJ qiJf~ c,v-}n di:dríc:to n(~lJ . .;,.,P SaleJ. li;).,;:, er.mmi~!4fJt~!'I. 28 de Mf-rço de 
:'!om vertas l!D 1l!.:;-"!r110 quant1f//rt c!o.flrç:HTH"n- 187:3.·...:.Abrancltes . .....!...U.Cintra. 
to vi~entet podc'odJ cada dopub}dO fid:er a~ N 20, 
modiflc';çõc~ que c~Jt('ndc~~!.:;('. vu,t:) t:nn:n ({ Flca O pi't~Si(j,~~lte {la pro\'Íncia :lutori-' 
aJgon)a~ verbll~. j:í, S~} ::>tÍ~ll:nflíl CI',~DtI;dMS (' ·'ado n Hlílndflf pf~gar uesdejá. ao profe~!'DJ' 
podaI h?-\'8T eüliv,~r.lcn(',i:l CJn:-;;~rDr!l ttH1iS" i d-~l cidHde de lt;q'etining'R, Erlpa,'s GaróiQ 
feridil!>: paJ'n Cl]!r;~s !J~~ce"';:-:id;Hl(>, 'E:ca vez \ Br,,~;lli~~I;:;;(I cie Oijv~ir." H qu?nt:a de 141812"0-
que cad;'} di:-it:'ic~0 ::~~;(; cX~.:!)(:ü;,~';n :~ '·'):nUPi 1 d'J :"cnq Ol'tiClja';O·1 que c~!hirão ern eX\;1r('IClÚS 

quejá ti:1l!a ~:i,:\o \'i,)";;;-'cb: no Or'~2\m8r~to UI!' i lindu;.;, ~ qud já fora') 1''l\líd a dOH p,·.:!o-thé..:. 
tna!. ' 'r.onro.--L. Ah;cs.--L. Brruslo. -- Vulladao, , 

-
n SH. 
O OI:. 

'X'll··i-, . <':'"' _.,_.\ •• 

c~ao que "(lI,., ~')n e n",),~c> 
~ .... d" '""-' '-' ., J1" j i 'q"J-' f'-' _ •• ",l >,';-, 

reUn!80. 
Acomnlissão sstavR. pois, n~J pl'opnedt,n 

fil'me de vCI:ar eontl':'L tod:lR H.fl emeDd:ls (}\1(-' 
•',)_Ol'", " (y.'I'~"",·;rl·~", "', "I'r"";""'-J d,-,~,t" 'J"'<"I"Y'-,.". ~ ..... , ,,, f~.' ( , J ,,-, .. " ",.'v.~ ••. '.' ,," , . 
blé,\ ; ma~, W]J vi .. tt. d,~> de{!U 1;1e da m,~i'J:i~\ 
dll Cll;;.n, d,') cúDlprom::::;o· q,,~) ;:"'·~;lIt;'il., ~~ 
C.OItlHllS:-.·j0 lOi . jn>:u!.nb i d,~ iI~ ;9,pi'Ci' ~nhr ri:, 
·'~len,',,'l'"' lL) ,'0. 2' ,. ')0 "1' ,t).:·.,,·,·, l)J" J'8' , 0 ..... u ~, I.') < I~' ,. n~,.',j.~. ), '.' • 
me 

v:~n{~i'lüS 
, 

P,:JO n!l'?"Joro; 1;1;'>; " '1· . " , ., . ;-'l"'" , .. -. "'lU",·-'" '···i ,1(' ': .. ".'''.' ~, ... ",-, , ...• 
DeH'j.) Ol~(-' fiqc~~ • 

, " 

~ , .,., P'" r- .-."" r l' , ..... " (.,,",,.,1,. , • 
;,,\ ,., 
• . • ;. \.j 

POI' :,~, .. L~ l:!zf!'J ," v'll"",' . " , . ' 

emendas qUI) ;iC1L;~G d,_~ ~fr df-;"lCeld~tf. pi'ltl 
nobre ;lopiltarb rcs:dentY (-~!D Xiri'ic'l.1",en· 

I ' ' . 
den\o~' n >lOCO·,",:' ... ··"'!· ." (!",,~·r)·'.f.' "')'1·' 1-'''·' , , .-, .. ~'t) , ~.' ,.". " , .. , (.l.·: '"' .. _ ..• d', 

iorzo HPfl'~_-)f;',1:ti: ,::,.; iLi. l',~;\l:\::~': ql1'l.:l:I O ~,i~ 
trfltfHl d~··t·:, :',s."'Unip~:n ; .u::sim I.:umo '\'ot<JfO! 
fontjq~od;-i'\ I'"~ cn:',i", "lle "l'~J"","'T"-""'~'ll '> ·u , .. _, .,~ '" .... , .. '-.".~,_ ... ,'...- " 

del"nCL.n vi:::"'Q "1")''-' e· ,',' , , ~'r,"'~i'·~~·I··,·("'" 10"'''_ l-' ,,'.1, '-'U'.CO'; "t' ,.,.1." j_'" v ,·a 

n4 neep~,~l!dk:~2,"~ (,!'.:<~ díV(Hf'(H~ ;·,:'3t.r!;:ltn;':l (h 
pnJvi:1c1g ' .. ,·~i,'if~Q ·';"~i:rt'l'·~ ,),,:,} ";'·~I'."lrl" nu" ,.~ ._._,1"",~), ." .. , .. ,._ •. , ~l .l, 

VOU tij)rCí''"l!''(;<I'", "'",, '""O ql~" ',"."; "(-"":"""""0 '. "". ,,,' ... ~ • • J, v·)u,,,\...c -

nadn de 9-('~J.',-I;;, <""'L todog 0:-: rnerr!f'Jr'1s (\;1 

cal'l.2.. 
Eata fi '-r' ""1 ' . ,C',_-,,'_.,C[ o':." , 'I") 

v' i",-' \ 
. 

r;6'ra ., '''1)0'''1;1,~ '''l'·) ""\"'--'" 

--Cunego jJerrUJI1'io.) 
N. 21 

«( Em{'nclB aàdítiv». 80 Rl't. H{)-. 
Os profeA.:::ores 'e prilfetlSlJi'1:l8 que já tirihãn' 

i d • I ':U~t" CI:. eira-" n foJrü.o rem'ov,lào~, lJl\fa; a.~ 
\ pl'n:;-hicr~afnerdc cn~udaa n\~hta ca.!,i'!lil, ora 
'I :'u[)pr:í.ni(;;~s p3h aG~embléa, ficão d sdl-fjã 

l'(jlU d!l'-:_~jt) ~-:'J re~q")((~tiv()lordBnlld()de fj!la~ 
pria,itlv,lS (»!Uinl8 pelo prazo de tres me
ze'l) ,-~~md'o d:> qual dcverüo requer,:)!' uma 
l '," VII'"'" ,I .......... ,"'",,'" • ',.- ~; .. ", ". l./1 \ I 1..- _. 

S.,j" (t:.: :1,,~.!1'nbll'a. l° dH Abril dl:1 187H.-

I
' A. e Silt,r},.:......... Valladilo. - Pfldrp Bit'lttlo .-L. 

I 
E'r?Ufs!o.-- ..IV. Fwrtado, -~. P. Efjl/dio. ·~F . 
.11lves . -,l o fi lix.'.'). »· 

~~'. 22 
( O govc,';.lO Ó ".i utori~~,;Hjú n pH.gnr ao~ tra ... 

hnlha,i!lios (h· c:-;tnl"b, d,: J)tearehy n Cr:..-, . , ~ , 
flJ~- l. llllOCP.il:~ ou au~ f,O~;''''; p:'(~'\.:e:'1 eu 1orr.~'·Ce-

o q n e ~0 lhes (lí~\'er, depois de llqai-

o ",,"(.""."'). ,-,'11)" .... ·,·, .,') )")\""'',., li:;-. ~"",L1 I' ,. .... t"~.>"~' -,~}."'.' ... ~u·'~l:.,~ 

Br,lnCl.1 qn1'l1th:, d31508. com qil3 auxiliou 
;;0 ~lJb lc!egndo pr'l' occa~ifto del nltima ~us
lHiL! de jn~·qHT[~iç§n. 

F;~~:-! ;) g"0v,"rn'J f!utoriF'ílllo fi. í).pG;i~Jjtar n 
dll'Í'·; d: ":'·l"';;D.~uno Lu:z Be:teg:Jrde, A q 

;!íÍlci;'}·)1J,;, .. f' (l:~ :·;e~rd:)r::l', Fll'lDij;:D .Tl)f,.; 
'> I· , ' b,lr . .\I~::"~" co;: t,"i.0S o~ Vetlelmento .. 'ylW r.fi'_ 
p;: ri' (~b·' n)'. q '1 '.\ n d 0 01:1. !)1 ,~~i ,:r '.' ,1 Co n ht re rn m li i~-.; 
,1,_, .1.n ".n'l··"· ~"""'l"·· ,.", 'IO·'~·" ._ P .u_! .. . ~(_.,.".,.""., .. ,._:-:.) ...• u,,· ._·~t\ 

dwdo. )) 
(' Fi';::1 c: ;~_,VO'!H' ;;;-i, p;"','inc:in autorifl:;(JO 

ti j;lbil:u i', p:-;f\~l'il:O~-" n,')Y~·~ de pr'i[neinFi 
l~!t!'n':i d,\ <::.:I.1(1e (-,. C·· - !" ':'mguctá, d, hn
boi :'''·nd:.t Plq;f~ Fp;!;.;o;:") , ;~:JJ:n t-odoi.l 0:13 ~r,1I~ 



,,;'neirn.nt~ •• Se\HOnr ' ter :25.'nnos de eur-, por .~:r~çariguama. . . . , 
~ icio dem.gisterio.'-Abranckes,» Para 11 da Piedade a S. Roque. 

, N. ~3 ,, ' , Para li de Cabreuva a Jundiahy , 
Co m 8 ' Clld ê l\ ' n ovll 'dd Igul"pe. 4 .000,moo Para a ~a capitol a S. Amaro. 
C" n1 ,. ·dlta de Una ' . . . ' ] .0008000 Parl\ a d" capita·1 a Penho. , 
c" m 11 riit" do Soceo i' ro . . . :t.ooogooo Pa.a a da Pe nho ao Aru.iá. . 
H ,"pilal' doa capit.1 . . . . , 2.0008000 Para a do Arlljá ~ Sonto IBabel 
]);.to lIe I., z~ro • . da 1l"pitul . 1.00G$ooo PAra a de Santo Isabel (l' geo· 
D ,to' ele 1tu . . ' .' . ." '. ' J .0008000 cão).. .. ... ,. 
D itc" de f ll za ros d" moslIlaoi .. Para ',,, do S a nta Isabel a Ja-
. ,oade. ' , ' , .' .' l.OOOSOOO c r h (2' e cã ) 

D;to" lié ·lgti.p~ , . . , 1.5008000 P.r~ ~ àa P~3'd~ ,~ ~.rr~ d~ , 
I) , to de ,Soroc, ba. ,J .tJ008oo0' " 1' . .. , ::s. rnnc li~CO ... . 
Dito de S : Roqut : ., :2.(!OO$OOO Para a do Saroenba, passando 

• ",' - '-!" j jfat,'i zes por Una" entronc.r-s e na a.- . 
Po," a <lo S"nta l <aD d . . \.OOOSOOO . t .. ela 'da "npita!. . . , . 
PKra a de V,Ha-B ell'ii . . . 2.000S0110 Para n no Santo Anton io na Ca-, 
Pitr i\·. do Sil o·to AmMio.. I .OOOHO()() 'choeira" Bra gança , . . 
P"ra a da Cuti.. . '. . . . 2.000bOoo , Para a de S Rnto Ant,on io da 
Para a de It'percric . . . . 1.000$000 CaChoeira a Nilzaroth. inclu-i'.,·. n ti ,) A-ruja . '. 1.000$000 s ivr a pon te sobro () rio AIi-
Paro a d ecUna . , . . . . . !.OOOSOOO bRio. om frente :i capella do 
l'a'rll • de 1t.aq·""'l uece tuó. 1.00011000 B 'm-Jes us . , . . , ' . 
parl1 a dn Piedade. . .. 1.000$000 f'aro a de Nozoreth' á Atib.ia . 
Para n· de Borocab. . . . . 2.000S000 Pal'lI a de Bragonça ao Socoor-
Para" de Arr, c. r i"·llAm", 1 :001)8000 r o atú á" d ivisas de, Mln" •. . 
P~·r. 8 c!e ·N. z,;reH, . " . . ;t OOO~OOO Par'; . d .. BrAgança r.. Atibaia. 
PJ\ta a -de NI') ~ 2. :.t S onh ora do O' 1.0008000 - Par a a e ~!,t tld a aeral d ~ Soro -
Pim!' Íl de Mogy da, C ruze. . 2.oo0~O()0 caba . . :- . . . ' . . 
Pf! tu'n üe8an t 'J An to ni o da Cá' · :1 Para a iL~' Bel(:;iú dn J'undinbv 

'chbe ii'>l . ,. ,. 3 ,00030001 a Jundi nhy, . : ,'~ 
P!l ra a fi o Pa!;roe: ni o. 'mn nici n iu - ~ . ,! P,l f a a do Au1tstft.ei o, l\ partir 

· de 'Sallt. l ~'abül .' · " , . .. , 2.00UflOOO ! da ca pito! , indu,i, . póntl! , 
PI\:ríli,do SClOeorrn . : " . C" 2 ooqsooo i 1'.,r" fl do alto d" AnaslnelO " , 
PArn 1\ ctn C"·t" re;~"oct" lt . nlio w 2. 0008000 Parnah:yh il . , . , . . 
P""3' " ,}e 8 . S"b l, .t. i ~o ' , ' . ::l,OfJO~()OO Para a de Un a a S . R.oqu e . . 
V l1rfl. a. de J:I(pliú d d ~auto .. \r.- Para a de Por tJ ~Feljz no Tler ~ · . 

" 
' c", "· O' ) P , <, b ' (' t' unJO . " '. ' .. ", , " . , . ' <JVVI7 dI ; ~ ra n ue .,o:; roca a a ..I U,!O, 

!'" ... . da. Dure" da Prainh " . 5008000 I p ""8,n,10 por Una. . . . 
Pá'i'a á 'de C~ n. ·n .h. · c .' . , 'LooOSOO.J,1 Par. a da Atib. ia á e9t.çiío do 
PiÚ' n a 11" i'il'u.pe, , :' . . . 2 .0008000 Belemzinh o . , . . . . 
fi,,,,, n ri " .l 'lcu p irllng. . ,i i ,OOOSOOÓ Par •• da capit.al a Nazoreth. 
:Pa ri_tt dA Ypornng"a . 0,., 1.,000: 000 r Cl l's ~Jldo pela Conce ição dos 
1',,,,1 0(1,, P .rn .. hyh" . ' .. l.OOOROOO ('lI.,·nlb o" , inclusive atolho. 
Pur a !ida " e'o lia ';j á ~'n",~" .. 2. 0008000 I Par" ,., d a Aglla-Choea a Capi-
Pi-rrl'l a d ~! Snnt'J~. , . . . 2.ooo8000 ! v~rv. . . . . . . . 
Para',il (.L~ Cilmpo-L:ir~!o do Bu# · : Para ; ~ de P O l'to~Feliz a Tatuhy 

foéáb,,': .: " " . . , . . J .0008000 Para" do Tnnquinho 110 La-
I;,'.)~"r(úla.t . i ge a dt) . . ~; . - . . .. 

Pora Il e lln a ii , .' cn" de :u ·m'rib. ,- ./ Pa r" a do Lageitdo a Mogy tias 
rão em S.r.t!i Í.8he·1 . . . 2.0Ú08000 I Cruzes . ". . . . , . 

P H a \Imo balFU no·' .Iuriquerê " ,Par a' a de Mogy das'CruzesaS, 
em S. , S" b".tião . . ' . , ' , 5008000 I J osé do Parahytinga. . . 

Para o Bolseiro., . , ,. , 360,, 000 i Para a de Mogy dasCruzesães· 
Va r ll "eO' l.r n:dn d" Meio , D""- . ta,ão do ll,io·Grande. . '. 

:~ :~;t do por l t'~qu~ (r. t ecetúh '! . 1.000nOoo! Para (l, de :\-Iogy das CrU7.eR a" 
Pa)';: :t r Hmoç~l o d R. v ~l !l :.o. dI) Yri . l Sabanmn. . . . , . . 

:' :~. n g a e G.1 . S. S tl b~ stiào . . :1: 0,,)08000 ! Pal'a .... de Sa,hauma ií. Esca.da, 
-. Pa T":' · :uma ba~~ a n o ' f: :-! ual de ; Para a de :\[og.r das Cruzes ú. 

19t1ape , . , , 2.0ilOSOOO ·: Piedade . . . ' . . .. 
Por .. o o"l,oiro , :l60!iOOO: Para. 2. da Piedade" Sant a Isabel ' 
Para >l cetr.d;o da capit.: " ..' I Para li el e Xiririca a Para.n apa-

Son too . . . . ' . .' . . .; .000$000 I nem.. . . . . . . . . 
~ >U' I\ " do ,Belém de J u nd i.hy ,. Para a rhs Sete-BRl'l'a8 . . 

"' .·:~lI tl.i;o da C8.el)o!~i r a . . . • '2 ,nn(~sooo : Para a. de Villa-Be.lJ:L f: pOTltr, (l a 
P~Ht. .·de Pn :-n ,.lhJ h~ 'i S. Roqu (! . R~.rra-Vf11h:;, . . . , . . . 

• 

000'000 . 
1.0008000 

, 1.0008000 
2 .0008090 
1 ,000SOOO , 
1.OOOHOQO 
5.0ooSoo0 

1.5008000 

1,.0008000 

2.000$000 

\l.OOONOQO 

1,0008000 

, 

1. OOOSOOO 
2008000 . ' 

3.000$000 
2 ;0008000 

2.0008000 

2.0ÓOSOOO 
, . 

3.000s000 

2.000'000 
1.0008000 
2 .000800ci 

2,0008000 
, 

, 

2.0008000 

• 

3.0008000 

1.0008000 
2.0008000 

, 

2.0008000 
• 

2.000$000 

!. OOOHOOO 
, 

8 .000S000 

1.500$000 
l.f>OO8OOO 

1.0008000 
1.000SooO 

, .. 

5 .0008000 
4 .0008000 

'l.000HOOO 



Para: a 'doe Yporllnga oi Fa~ixa ' 
. Para li de Yporanga a Aplahy . 

Parll a de Xiririca" ,Jacupiranga 
Parti 3 de Iguape a Xil'Írica . , 
Pal'a a dos Morros do Perllhibe a 

l)ná:" . : . . '. . . . . 
Para a do Patrocinio a Santo 

Antonio da Cachoeira. . , 
Patu " a 'd'e Naza"eth a Santa 

Isabel c pon tes. . . . . 
Para 'o concerto do aterrado de 

Sant' Anna . . . . . . 
Pará ' a estrada de San to A n to

nio a A tibaia, . . . . . 
Para" da capital a ,Juq ucry, pela 

Cachoeira, . . . . . . 
Para a de Santo Amaro aS. 

Lourenço, por Itapecerica. . 
. Po.tles 

Para uma no .. io So .. ocaba em 
Iguapc. . . . . ' . . 

Para uma no rio da Atibaia, cha
mado do Porto . . . . , 

Para a do rio Tietú, na cstrada, 
que segue para Campinas, em 
Porto"Feliz . . . . ., ' . 

Ca'fl,ae,~ 
. ' . ' 

Para o do Enfadonho, em Igllape 
Para o ,do rio lIranco . . . . 
Para o do Satvl'o.. . . , 
Para o do Unubuu , " ' . 
Para o da Volta-grande 1'10 Gua
. 'rap~~m Itanh~em. . , . 

Para os dous d. S. Lourenco ao 
.I JU,'l,\úá, municipio. dc Ig,iape , 

Ag,!as 
Para canalisacão de diffel'ontes 
b: vertentes no morro do Senhor 

em Ignape . . . .. . . 
. SilbM"rOe,l' 

Para dar passagem de Suami
rim a Iguape, obrigan<\o-se a 
ter 4 canõas, duas de lotação 
de'l20 arrobas , ' uma de 60 a['
robas 'e uma de 40 arrobas; a 
llalduino Luiz de Maeedo . . 

Aos 'empresarios da lIova linha 
do navegação de barcas "
vapor nos rIOS .da comarc:. de 
Iguapc, DiogoRodflgues de 
Moraes e outros, de conformi
~ade com a proposta dos mes 
mos, de 31 de Janeiro do cor
rente anno (é a proposta an
nexa a esta), ou com fluem me
lhores vantagens otfereccr , 

A .'!iendcs & Lemos, emprcsa
rios da navegação a vapor 
entre Ig-uape e Xiririca (Im já 
votada) ou com quem melho
res ,condições offerecer, depois 
d~ findo o cont rato com e"tes 

• 

--49~;,.... -
:~. 000$1100 
2.00011000 
1.0006000 
1.0008000 

ArL 23. O goverl1o mandará pagar, desde 
já, a José Carlos dc Toledo Junior, adminis
'trador da estrada das Sete-Barras, a quantia 
de 5:8858410, que despendeu com as obras a 
seu cargo até 28 de Fevereiro do corrente 

1.000S000 IInno, , 
Art. 2,1. O governo fica autorisado a man

!,OOO$OOO dar encanar o gaz no interior da Sé, com os 
çombustores precisos, podendo gBl:!tal' para 

1.0008000 isso até 5:0001$000. ' . 
Art. 2,",. Fica o governo autorisado a gas

I.OOOSOOO tar, desde já, todas fiS verbas destinadas a 
estradas e pontes. 

2.000Úooo Art. 26. Fica o governo nutorisado ,a gas-
tar com .a instrneqão publica da capital m:\i~ 

I.OOOHOOO o quantia de 10:600,\\000. 
Art. Z7, FiCa o governo :lU torisado :\ con-

1.000$000 tinuR" a pagar ao capitlio JoãoSabino Pinto, 
, , conforme o contrato em vil't.ude da lei , 

! ) ,2008000. . ' 
i ' Art. 28. Fic" o go.erno nutol'i~ado " 

3008000 I pagar, a Manoel Caetano de Souza, pelas pas
I ~agens que dá no rio da Conceiçiio ,le Ita

I .000$000 I nhaem aos viajantes en tre a cidade de 8anto~ 
I e Jguape, , o cmprcg:ul08 ;na linl)a telegra-

I· phica, 300HOOO. 
4.000S000 ' Art . 2\1. Fica o govemo autorisado a pro

I rogar por mais um anno a licença concedida 
.) I a Antonio Alves Pereira, chc:fe de secção do }' ggg~ggg thesouro provincial, c?m Sei' respectivo ,01'

. ')()()SOOO dcnado, a qual devem começar a contar-se 
• , ~ depois de finda n, primeira. 

1.0009 000 Art. 80, Fica o govcrno autorisado a man-
dar pagar ao capitão lhancisco Marcondes 

500HOOO de Oliveira, o que se lhe deve pelos concertos 
fioOHOOO i que fez na estrada de 'Parahybuna ao alto da 

, ser"" de CaraguatatulJa , ' 
Art. 31. Fica o goverlloautol'isado 11 man

daI' pagar fI cam:l.l':l municipal de l'aranapa-

I nema o que se lhe deve,' de aluguel da cas'l 
3,OOOHOOO que ali serve de cadea, relativo aos ~x ercicios 

de 1870 a 1871 e de 1&71 a 1872. 
A,·t. 32. Fica o governo autorisado n gas-

taI' com a condus5.0 das obras do semi nado 
i Episc?pal a qu;mtia de 'l:000S, .que serão para 
i esse 11m entrcgues ao Ol'dmal'lO ou ao reItor. 
I Art, 3:3. Fica o governo autorisado a pagar 

60(1$000 ao capitão Joao Antonio Damasceno e, Souza, 
pelo picadilo que fez de Campos-Novós para 
o Avanhandava, 2:0008000. 

! ~ 1.0 Fica mais o governo autorisado " 
i pagar ao tenente Antonio Galvão Severino a 

li quantia de 1:0008, como gratificação como 
. agente organisadol' dos mappas estatisticos 
I da ba"feira, . , 
i . "i,24 
I 2" IlIS'I'IIlCTO 

12. 0008000 ~ 20. Sejão nelle consideradas todas as ver-
bas votadas para o 2' districto eleitoral, exis

I tentes no oreamento vigente, e mais as se-
. ' . 
. gumtes 
I ESTRADAS , 

De Guaratinguetá ás divisas de Cunha 
l~. 0008000 (peloPinhal), 3:0008000. 
----,-- De Caçapava á freguczia de Co.pivary, 

2!lJ.. 6208000 I : 000$000 . 



, 
--".""... .. . , 

'. " 
Da freguezia de Capiv.ilI'Y a P<lI'lIltybuna, I Do Belém do llcsce.lv"d<I. .. . 

peh Varjão, 1:500$000. . " !'.. . Cha(Bt'ius . 
De Cunha ás divisas de LOl'cna, 2:0008000. J Da FI'IlLlca. . . . . , .. ' 
Em vez de 2:000$ para 11 matriz de Barrei- i De Tatllby. , .. '.. . ' . . 

I'OS, diga-se l:OOOH para a cstrada de Bal'rei- I . .• C~(UI!S . ' " 
ro!! 'ào Catumby, I :OooB pl!-ra reparos !lI, I DcCasn-BI·ancu. . . . . ' . 
ponte do rio de Barreiros nll estrada de Bar- ; De S. Sebastião ria Boa-Yistk .. 
l'eirM ao Banl\nal. ; Da Limeit'a. . . . . ' . .., 

Pam a estrada de Arêas!\ Quelllz, inclusive I De Brotas . '. . . . ." 
pontilhões-mais 5008000. . . De Tatuhy. . . . •. . . ... 

Para fi estrada de Barreitos ao Bananal, De ltapetining", ... . , . ' . . 
mais 500HOOO. . .. ! Da Faxina . ' .. . . ' . . ' 

Para a ponte sobre o rio Buquira, de S. José I Do Rio··Novo· . " . . .. 
dos Campos ás divisas de Minas, por Agu!l- I De Nos~a Senhora dos Remedios 
rotica, 50011000.' I do Tietê . . . . ' . . . . 

Para a 'ponte do rio do Peixe ' na mesma De S. Domingos . ' . . . . 
estrada,500$000. , De Mogy-mirim . . . . . 
. Paraaestl'llda de S. José do Parahytinga,. De Sllnta CJ'IIZ do Rio··Pardo . 
a sallil' na estrada de Caragnatatuba, na parte S. Carlos do Pinhal. ' . ' . ' . 
que fica entre as fazendas do capitüO-Manoel, lloSliÍ1af,' 
Corrôll de Mesquita e coronel Marcellino .10s6 i De Campinas . . . '. ...' 
de Carvalho, 1:500$000. ' I Da Franca. . " . . . 

Na yerba dt;.. estrada de Pnrahybuna a Ca- ! De 'l'Htllhy. . . . . . . 
raguatatuba, applique-se 2:000H no ater'ro c i Estradas c pontes 
ponte ' daquella estrada, proxima li cidade ! De Pl\ranapanema a Itararé·, 'iu-
junto ao Parahyba. : c\u~';~e as pontes rio mesmo 

. A verba consignada ÍL ll1at.l'i7. de Jacarchy, ! J'i.o, como est:í no orçamento · 
dlg'n,se - parâ o at.cl'l'ado .do Avoychy , i Vlgonte . . . . . • . 
2:UOO$000. . ' ., Para encllnamcn lo das agnas [lo 

NavCl'ba-estradas-onde diz,.,.de Jaca- i chafariz d() Mogy·mil'im. . 
rehy a Parahybuna, pelo porto, diga-se -I Pal'll a poute no rIbeirão Sant.o 
de Jacarehy ás divis",,~ de Parahybnna, pelo ' Antonio (Mogy-gllaS6Ü) . . 
po(to,2:000HOOO,. . '. Para rl ponte do rio Mogy-mirim 

Para concertos da ponte do Parahyba ('m i Para n pont.~ do rio Mogy-mi-
(Juelllz,5:0ooS000.-'Abra"clu's. i rim' llo. es t.rada dOi l'enJla.. . 

· 
2.000#00(j 

· . -. , 

6.0008000 
. 1.0006000 

2.000$000 
1·000#.000 
2.000jJOOO 

, 2.000~000 
. . 2,000$000 

'L 0008000 
" Il.OOQBOoo 

5008000 
. 

500$000 
. . 5008000' 
2 . ..Q008000 

500B.OPO 
2.0008000 

. . 
.2.0008000 
2.0008000 
2.0008000 

8.0008000 

2 .000$000 

2.000~OOO . 
2.0ooHOOO 

2.000$000 
. . N. 25 .. I Para o. es trada de Mogy-mirim 

y1fat?'ize.\" ; . ao engenbo de SeITa . . . 2.0008000 
Do Gunrv . . • . . . .. 500NOOO i Para fi estrada·de Mogy-mirim " .. ' 
Do Rio-Novo . . . .' 1.0008000, Serra-Negra e Amparo . ,I..r,oO~OOO 
Do Rio-Claro, a velha. .. :l.OOONOOO i Para a estrada da Faxina ao Ca-

. De Araraquara. . . . . . 2.'0008000 i pão-Bonito, inclusive as poh-
De Itapetininga . . . . . 2.0008000 i tes sobre os . rios Apiahy C! . . 

De Tatuhy. " .,. 2,0008000 I Apiahy-mil'im . . . "':· . · .. 5.oo0300(j 
De Sarapnhy . . . .. 1.000$000 ; Pal'lI"lL estmdlL ela Faxina a São 
De Paranapancrna. . . . '. l.OOO~O o' i .Toão Baptista, incl\1~ive pon
DÁ. Faxina. . . I. • . . 2.0008000 I tes. '. . . . . . . 
Da" L:ivrinhas. ' . . . . '., 1.00Qj)000 i Para a estrada da Faxina a Bom 

. " [).OOonooo 

· , De Santo Antonio da Alegrin. 2.0ooloo0 " Sliccesso, na estmda de Apia-
De Mogy-mirim .. . . . . ' 1.000$000 1 hy ti divisa.- da provincia do · '. 
De Nossa Senhora dos l1emedios ' Pal'UlH\, passando pela capeU:!. 
. do Tieté. . . . . ., 1.oo0HOOO da Hibeira em S. Domingo". ' . a.ooo#OOO 

De Piracicaba. . . . . . 1.0008000 Para a estrada de Apinhy!\ Ypo- . 
De S. Pedro. .. . .. . . 1. 0008000 l'anga . . . , . . . . 2,000$000 
De Mogy-guassú . . . . . 1.0008000 Para a estrada do rio Sal'apuhy 
De Brotas· . .. . . . . . 1.0008000 i ao Píl.ranapanemQ, ·pela estra-
Do Jahú. , . . . . . . I.000S000· da do Ita.raré, c pontes ' " 
D08 Lenç6es . . . . , . 1. 0008000 Para a estrada de Itapetinillgn 
Do .Alambary. . . " 1.000$000 a Tatuhy. . . . . . . 
De Pirassununga. . . . . 1. OooSOOO Par" a do Itapetininga li Botn-
De Serra-Negra. .. .. l,oooBooo catú, passando pela fregue:r,ia 
De S. João da Boa-Vista. . . J.000~00() do GUll.ry. . . . . . . 
Do. Espirito-Santo do Pinhal . 1.0008000 Para a de Ypanellla a Botucat.ú, 
De S. Sebastião, 'dn Boa-Vistl\. 1.0008000 passando por 'l'ntuh.y. . . 
Do ,"-mparo.. . . . .', . 1.000#000 Par!l a da Constituição a eam-
De Caj utÚ. . . . . . . 1. 0008000 pmas. . . . . .' . . 
De S. SimAo ..... 1.000$000 Para a deSorocabaaIt-apetiniu-

• 

5.0008000 

2,00011000 

2.500$000 

3.000~O,O() 

, 



• 

g9, por í:iarapuhy . . . . 
Para a eonclnsilo da ponte no 

rio Itapetininga. . . . . 
Para a conclusão da ponte no 

rio Pal'anapanema!lO Antonio 
Costa. . . . . . . . 

Pal'a a estl'ada do rio Alamharv , 

á fl'cguezia do mesmo nome. 
Para a de Botllcatú a Lencócs . 

• Para uma pon te e rsgoto na 
Ponte-Alta, cidade da Franc~ 

Para fi desapropriarão da ponte 
no rio í:iaplte"hv, na estra,la 
da Franca. . .. .' 

Pu'ra fi, dDs~pl'opl'ia~ão de um 
terreno paL'li logl'actolll'o pu
blicro em Batalacs . 

Para a dcsapl'opriuQão Ü(~ Ulll 

. viaducto na me~ma villa.. . 
Para a eonstt'u(;pão de uma POll-

te sobre o rio l)al'do, na c:-:;üa
da de Ca,'S{\-Bl'anca a. Cajurú. 

Para n de qu,üro pontes na es
trada nova de l\[0p'y-mirim H 
8. J oiio da Boa-Vist:l, ' 

Para a abertura de y, de legun 
da mesma nstl'adap.ntreMa
fru e Josó JaeilllllO, n pOli ti
lhile".. .. .. 

Para a estl'H,cht de. :JloQ'y-inil'irn 
ao Pinhal. . . .' ~c. • • 

Para a da. Penha dn ):Iog'y-mil'inl 
, ús ruias da pl'ovineia de Mi-

11 as. . . . . . . . . 
Para UUla ponte 1I0 rio 1Iog,Y

gnHssú, na. fn~guczia (leBte 
nome. . .. .. \ 

Para. n.. ponte 1l1l1'io Odçang-a . 
Para. urna dita no rio' JUg'lUtl'Yl 

estrada de Ca':i:.\- Branca. a ~lo-
• • g:y-rnlnm. . 

• • • 

Pal'a atalho lia c8trada da. Pe-
nha de lIlog'Y-lJlirill1 ao 80e-
~Ol'l'O. . . ., . 

Para a estenda de Campinas a. 
"Mog,Y-rni!·im.. . 

Para n estl'uda de ::\loQ'v-lJltI'Ím 
. L, .-

3 Cnsa-Branc~t . . . . 
Pam a de Mog,Y-mirilll no Pa

tl'oclnio da~ Aral'ilS c Limeira 
Para a de l\Io!!"v-mil'im a Pirnc;;·· ,-. ~ 

snu unga. . . . . . . 
Pa.ra fi, de Campinas :t Limeira 

(e,trada velha). . . . . 
Para a ponte da Cachoeira (Pi-

, 
rassllllllllga-).. '" 

Para a estrada daH Al'n]'~s a Pi
rassununga. . 

Para a de lolirassunnnga Hf} Bp-
lém do DeReal\'ado. ~ .. 

Para a do Hio-Cl:lro ao Belém d" 
Descalvudo. . . . . . 

Para a da Linwira ao Hio·Clnxo 
Para a do Hio-Clf1l'o aS, Carlos 

do Pinhal. . . . . . ' 
P:lI'a a dr' R. e:n'los do Pinhal a 

.--- 49(;---
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1. üOO$OOO AJ'al'aq LUlL'''.. ... 
Para a do Rir)-Claro ,a Brota,s (Il!. 

" '00 "1'00 - ) ,..,.u ,;, J. Rcccao , ., .', 
•• 

Pal'(), a. 2:.t seceito da mesma. 
; Para a,c:-;thuÚt de Araraquara a. 

2 .i!I)().<OOIJ ' .lJdJotien hn 1 . . . . , • 
. Para a do J:Jboti{~a! ,no H,io·· 

l,OU;)j;ODJ: G l'ande ' . , 
~).OUO:-;()()O : Para a tailalisneitlJ da 8orvidü.o 

" publica em B'j'otas, , . . 
2.0001;01)0' Pam II ,,"troda de Brotas U'>· 

; Jallú. . . .' . . ' . 
! Para fi, de Brotas ri Al'uraq lJ.ara. 

li.OOOi;().)fJ: Parrt " clt: Campinas ú Agna-
Choca. , , , , , , ' 

Para a de Campinas ao Ampul'u 
:2.:JO()~OO(): Para. uma ponte na estrada cla8 

. .:\l'al'as: junto· n CampiIlil.R 
:!.ll1~OOO i Para urna ponte ua estrado do 

. , ' /uupal'o, terras de José de, 
Campos . '.., . ' , 

:2,O()()~OOO· Para a estrada do 'l'id(: a Botll~ 
, '(:rt t li . .. ~ ,... ' 

I Para fi de Mogy-lnil'ün a :Uog:y-
·J./lnO~OOO gum~8ú . • • . 

Parrt a ele Botllcatú i'l- Filxina ' 
, PHI'U a da Constit.nieüo aos He-

•• 
I mc(Jio~.. .,., 

] .O(JOHOí!O! l'am a cio EspÍrito-Snntu ,lo Pio 
., : nhaJ a S, -.João da Boa.-Vista, 

·1.0IJO~(HlO i Para 11 (\n :,;. Jo{]o da Boa-Vist", 
, . ús ruias dn provinein. de ::\JiIln~ 

: Pu!'a a dD Espil'jto-Santo do Pi-
2,OOIl:·'(hH) \ nilal ús raias da. pl'oyineia(h~ 

, ~lilW~-:i., ..." 

, .. i Para a de Ca~a-Bl'H:n{~a ;1, Santa, 
J..OOOHOOO, Uit" . , . . .. . 
'2 ,500;'tOOO! PaJ'a a de ::)auta Hitü ;t hl'<1.'3::~ll·· , 

n Ulll:.!.';l, . , 

Para a do H.ilwir:'u"J-l'l't'to :t Süo 
"2,.~)(I()~OOO' Sim:'lo. , . . ,. . 

J .000,"000 

Pnl'n concerto, I'cpnro:-::, (' eOI1-
:-:;el'ya(:Jw Lla cstr~da e pontes 
d(~ S. Sr.hflstiao da Boa, Vista 
li Casa-Bl'nnc(l '" 

1.0008000· Idem idem rio Hibci1'lto·1'1'dlJ 
;Í. Casa-Brnncn. por S. Simà.o " 

·{,OOOHOOO! Pata fi {':-;t1'ada'da Fnlnca~'l Pon-
te- A !ta. .. .. 

2,O()O~OI)O: Para. a de Caconde ú Casa-
,Bl"Unrfl. ., 

1 .;jOO:;UJU' Para n lk Campinas 'ü~ A.l'araH 
, (estrnrln dos Fazendeil'o,'.":' 

• 
f>. nllf)~O()O • ". 2[; 

:Z.IJOO~OOO 

2.000VOO) 
. :5. OOO~'O()O 

i OOOhO(!!) 

- 'Ior)"c'" .;.\. ;11".1,1 

:!.OJOBOOiJ 
;U100~OOO 

.:2. OO[)~OOO 
;; ,ooouooa 

J ,;,OOH()ül) 

:3.000HOO I 

2.000$000 
;j . O()O!'OOi: • 

:J .OOOHOOO 

1.0008000 

] .000,iOO() 

1 ,OOOHOOJ) 

~.OOO$OUO 

1.000$000 

2,OOOHO(jG 

1. ;;OOfiIlO(1 

1 ,500S00! ) 

2.000HOOlJ 

;l. (jOO~OOJ) 

,Fica () (!o\"el'110 autoris;lClo ti pngftr o qlW 
'! .O(J(),~I)OO' :;:.0 deyer ;!, JOt1quim Pcdroso de Ulivcil'H, i~ 

'Silva1 dC.i)iug'ue1 tIo ef-lsa naJ'rt servil' de de
:2 J)(H):':\}I!O : tmv~ão lI;), fi"f)fi'lWzia de S'nnto AntonÍo ,;de . ~ .. 

.Inqui:', ,ksdc 15 de ·.'\ovembl'o de 1869>1k 
J .ollo~ono 15 rle C\;on,mbl'o de IR,], dcnois de li'Juidadn 

adivid~!,' " , 
2,OOOHUOO; l<'ien ivualmcntc autOl:ls,Hlo n p<igal' a Ri
?OOOHOOO·cardo FHgllndc~ d~ Medr!il'os o qUC.SB lh~ 

; dever do alu~lU:~l dn \lTJ1)t (~ll)1~l pnra () miR-
1 . ;)nO~O()il TIl o fi m . ~ 

Ond. t:Qll\'i~I'; 
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. E' i.ucomplltivel ~ emprego ~e exactor de que transitar pelas vias-rerreas; pelo cou
bllrr~l~ns ou agencias dc barreiras com o de t.'ario, o~inaria para que fosse elevado, ' 
admln,strador de estradas, seja Olt n!!o re- O facto relatado pelo nob,'e deputado, do 
munerado. " i (lue em nm!\ oeeasião "pertada llmindivi-

Ao c~p~llão de Santa Anna,500S000.- Pa-I (lIO' pagou dez tos tões em luga ,' de dous , 
d I'e Sc'pulo Jmulltcira. - Lt,iz E" ltcsto . I p,"'a aelldit· á sua passagem. . . • 

, 2'" , O SI/.. U, CINTilA :-Isso acontece frequen-
, i\ .. ' ; tement.c, 

O govel'llo da provincia fica nutorisado a I O SIt. CORm< ~ :- . " acho que devia assim 
crear quatro cadciras de primeiras letras l "conte~t' " e o foi eom jllstiç,ll; poí:que deve
p~ra o scxomaseulino, e quatro p~,ra o femi- mos ir pouco e pouco adquirindo o hàbito 
mn? na eap.tal, nos lugares on~e Julgar con de promptid:\o, pam não dar-se ocaso d e 
vementes, devendo ~cr prefer.dos'para seu um barão das bandas do oeste que, tendo to
p.rovimento os profe.s~ores das c",deiras ex- mado passagem Há \'ia-ferrou, não se deu 
tlOctas. - Padre SClp3ão J,~nrlue,,'({ ....... Lmz pressa em embarcar", c, quando o trem partt li. 
E'mesto. ' . ' .. . ' I começoua gl'itar que parasse I (Riso.) , 

N . 2~ ! E' precIso que s~ub(lmos aproveItar o tempo, 
O!lde convier: \ . . ' I como o fazem os inglezes.· Os passageiros 
F,c.a o govel'Oo autol'isad" " restituir, devem il' munidos dos precisos 'luanttt1!s para 

em vIsta de 'd ocum entos, a d. Antonia Maria , o' imposto. 
do Prado, n quantia de 2 .6008000, que pagou '; O ti 'L TJ . CIN TR A :-Essa não é só 'a ques-
de di rei tos por l:l esem vos que cn trárão pu I'á I blo ; é q ue 1\0 i. uj ll stiça no Íl'n posto. ' 
esta provinda, e que foriío depois ' reti..ados r . o SR, CORBtlA :-Já vamos devagar nos 
por ter sido reformada a sentenca oue a Ita .. I acostumando, 011 tomando o habito de viajsl' 
bilitav" berdeira . -14 ele Abril- dc·1873.- ! po .· ~s b'adns de I'e rro. (/Ipoiados . ) 
Cclido'li o, : ' " O s U o U , C I NTRA :--Este imposto é pago 

. Fica supprimic1a :t baneira da Onca na ' 86 pclo~ habitantes do 3' , dis tricto; mas , 
estrada Cesaréa de Arcas" Mambllcaba .·- : se o nob.'e deputado o qucr sustentar para 
S~la (!a s scssõeB, 1·1 d e Abri l cle 1873.-Ce- ! ela.: I'ollda rI provinci"L eu conco l'~o, com-
ltdo1!to. .. ! tanto (jue 5e cstabelec!' uma estaca0 fiscal 

'O SI". Cor.'ea :~As emendas pOI' m.m i na Pen 111 para cabml-õ : " .. 
apresentadas -são Ill'eci samcnte aquellas dis- i O SI(. COUlulA :-Ahi não ha as commodi
posições que ach'fio-se inse.'tas na lei do I dadcsque offerecem as estradas de ferro: 
o,rçamerl'lí'o vigente a respeito da minha loca-: () ~;ll, lJ: C lNTUA :-Já os. generos paga0 
Itdade. Não Im , pOI'eonsegu1l1te mnovacão! uma taxa' .t.nel'fma mUlto forte. . , 
tanto em reduccão, como li augmento, . , • O SIt , CORH.f:A o-Pois .6 pouco fazer-se 11 

C~eio que o que ad optámo~ n.a conferencia i leguas em uma hora, vi~""em que Il cavallo 
prehnllAar do ol'çamcnto fOI Justamentc o ! se faz, 'n lI.om andar, em C,'i'lOras e com extre-

. que convinha aos interesses da Jl,·ovincià. ! mos incommodos'? . 
O sys tem!, de orçamento Cjuasiquc em tod:t :, ?\ilo ,' ajo, pois , l'aziio Jl>t:'a à s nppresslío 

n. parte exhibe deticit, e ram é " nação que, d este imp9sto, 'lue é d e todo o ponto modico, 
tem saldo a favor. C"eio que nesta 1'1'01'10 - devendo, 'aliás, se .' mais elevado . . 
cia ainda não houve o"çamento em que Re O SR, U . CI~T"" :-Eu não vejo ra'iío pum 
apresentasse .. receita superior á déspei a , e, qu e cOlltillÍlC, a menos que n1l0 seja paTn a 
no em tan to , ella, que couta com mu,it,os recur- provincia toda. Por que é que eu, por altern
sos, tem-se destlnvencilhado das diffi euldalles pio, hei de pagar o imposto c o nobre deputa
do dcficit, Mas eS8e s,l:s tema, tem sido como I çlo não 'I , . " ' . ~ , , 
que eOllsagl'3do pela dmturm(lade; Jlor con- I O :;1\ , CO ll llEA :-'-}, tleVldo a mlOha res,
seguinte. elle nã o é deploravel; fi provincia I dencitt habitual: moro em lugar differente, 
tem capacidade , de meios ll1tol'lOles, e logo ! não 11l'eciRo de viaja!'partt o· oe~te; mas, 
j>6de vene,er li dit!lculdadc da situação,: qu ando o Ilze!' , folgarei de pag'ar o imposto , 
(Apoiados,) . . O.SI(' U. Cr:-:TM dá outro ar,,!'te, 

Fui um dos flue se d ecla..ari'io contra o i O Sl<. CORR,<,, ',-Porque goz>lo ele maio"e~ 
systemn ndoptnão pela honrada commissiío, e I vantagens, c quem as goza tambem de\, (J 
ttté o qualifiquei de esqueleto, porque cortava soffrer maIOres onllS: é principio de di"etto, 
muito,la.'go, e, pOI·t,anto, forçoso era haver a O nobre deputado vai a C>tmvillas, estlÍ com 
restnuracão . . a famili a e volta no mesmo dia ... 
Fei~M tt:stas obsc"vaçOes em desen,cal'go d e i O SR . L. SILv lmlo :-E quanto gasta? 

conselenc.a, declaro qu e ]ll'et endla vo tar O SR . CORRE" :- ' , .. e no emtan to qu el' 
eontro. o art. 3' das elis poRições pe.'manen- ex-imÍl'-se a este pequeuo .mpos to !. " 
tes; mas, como já se olferceeu emenda l 'e- O sn . ti . C' ''TRA ,,- Eu ate, nilo moro' em 
!luzindo li 1$ o impos to , em \'ez de lOS, vo- Campinas . , 
tarei a favol'. , . O ' S lt . CORlulA :- Não vola .. ei , pois, pola 

Não posso, porém, aelherir á suppressão do : suppre~'s fLo do impos to Cjue , alilÍs, a meu'c.on-
imposto. de 201) rf is sohre carla passageiro : ccito, devia ser sobrelevaào, . 

• • 



• 

AvparCC811 tambelll ulUa elllelld" suppri-' § 1.. As chaniadas de capitaes serãu' auto
lllindo o imposto de 30$ sobre caixão de de- risadas pelo governo somente n!}' cas!} de 
funto, urgente necessidade de sua applicação. 
~tarei pela COll"cl'vação do antigo im- Art, a,' Estas disposições sãoapplicaveis 

posto, que, ~m minha, opinif~o, devi~.ser ole-I ás actuaes oon:pa?hia~ com capitae8 rsaran
vado a lOOB; porque IS80 nao e senao a sa- I tIdos pela prOVlnCla, c as que se orgamsarem 
t.!sl'açãode uma vaidade que tem as fami-! nofut.lIl'o,-Lniz Fe'Tei"t>. » 
Ims de transportarem seus mort"s de uns O SR, SClPI.\O requer prorogul,Ho da sessão 
Iiara outros pontos: c, se cllas têm essa até se votar o orçamento, 
vaidade, carreguem com maior im posto. f A casa concede. ' . 
. E, ~emais é um_a carga incommo'la, que Não havend? mais quem peça a palavra, 
mutlhsa um wagao .. , encerra-se a discussão, , ' 

O SR, p, VICENTE o-Para isso a cstadadc O SR, PRESIDENTE declara que a votação 
ferro cobra muito, .. fica adiada para a sessão seguinte; marqa a 

O SR, CORm~A :-". é uma carga', por sua ordem dodia, c levanta fi sessão ás 30/, hora8 
natureza, isoladora c ao mesmo tempo re- da tarde. 
pugnante, . I ' __ .. ,I" 

Por estas razões, votarei tambem pela con- ! .. l·l:' Ses'ião ol'dinaria 
servação trihutaria de 30HOoo, " 0\.08 1~ DE ABRIl 1m 18'"'3 

Erão as c?nsiderações que cu tinha, a fazer 1 . _,~. " ~~, o, , .. l •• i, ~ •• 

sobre o pro]ecto de orcal11ento. I PleszdclLCta do 81. vt[Jart~ Sczpzão 
VOZES :"":Muito bcm f : SUMMAIUO,-Acta,-Obscrvaçúcs do 81'. Cor-
São apoiadas c entrão conjuntamente em I ,'iJa.- BXPHIJIEN'rE,- Pareccrcs.- Redac-

di~ctl5São as seguintes I ções,-·ORDEM DO Df A ,-Votação do 01'-
EM&NDAS ' (:amcnto provincial.-Observações dos 81'S. 

N, ~l Aórancltes, U, Cint"tt e Corl'ia, 
(Não rceehemos,) , A's 11 horas da númltã, feita a chamada, 

:ri, 30 • achão-se pl'escntes os Sl'S" Sei pião, Valladão, 
« Fica o govel'llo antorisado a pagar, desde' Dcmctl'io, p, Eduardo, M. A fronso, lI, Cin

.já, aó inspector da 2' secção da estrada de. tra, Celidonio, n, 1\lvcs, Ahranches, Corrêa, 
Sant!l Isabel a :Jacarelty () que se lhe de\:er, i p, Jo:~ydio,11', Machado, Araujo! M',.Fur~a
deP:'ls de llqtudadas Slla~ contae, - J~I-, ,l~" I', AI;'csê• L,IlIZ. ,\ lv~s: Ltll~ ~llvcrl?.' 
ilutao. )) 1[Ulqlle~ d" ti!lv'!, Almclda c ,SI1\a, LUIZ 
.. :\. :11 -El'nü5to, Zefêl'ino, Lu'ÍZ Ferreira e Raphael ;-

, .Offcreço como cmendrt o JJI'ojedo I1. W, ,faib,nuo seUl purtkipa<:iio os mais senhores, 
-Bicudo, »' .• Ahre-se ti sessão, 

« A assembléa legisla,tiva provin<:ial dl~ S,: 1<:' Iicta a acta Lla.a.ntecedcntt~, , 
Paulo decreta,: ' ,,4) SI', (,ol','éa:-, Alguns honrados cal·· 

Art. }.o Fica. I'evogado o al't. 20 ~ 2" da: legas julgárão que o meu proeeder de hon
lei!l. !Jl de lG de Mal'Çü de ltHG, c bom a~si Jl1 ; tcm 4 , quando oeel1pava a Ci;uleil'a I da presi
a lei de 18 do' Allril do anno passado, ,dencia da a.sslmlhlóa, l'óra irregular, adiando 

.\rt. 2.? Fica o goym'no autor1snclo 'a )'I~_::l ~'ota~;ào do oJ'~~all1ento provincial para hoje. 
Illover· os ]ll'ofessores" ]lrofessol'as de I'ri" Is(o, Sl'. jll'csidentc, não roi um alvitre, se 
meiras letras de llllltt:-; para outras ca.deiras, i nã0 11 observancia severa do regiment.o , 
quer sejão cte maiol' ou menQI' categoria c 1 Nú.o havia. ningumn eom a. palavra, e, por
yencimentos, a rcq ueriJllen to do.s professores; i tall to, a. lHa teria esta Y!L nos termos de.J'cl' 

Art. 3.° Ficã,o l'evogadas:lf'l dispo~icões em i encerrada: a votacão, p01'6m, segundo o 
('onft·n1'io. ~ . i reg-imento, devia COl'l'Cl' no dia seguinte. 

Paço da 118sembléa, 21 de FCYeI'cil'IJ de! O SIl, AnIl"c<cHBS:- Apoiado; não houve 
1873, -Patl!'() Bicl,do,» , , i I'rcgulari dade algu ma, . 

:\, :12 O SlL COllRRA :-l\ào houve; não foi um 
. (Não rceebemos,) I despotismo do ,pl'esidente; e senão, tenha 

N, ;la ; li asscmhlea Oi bondade de presta!' attenção 
Disposições Jlel'lllauentes : : á disposição do § li, do ar!. l' da lei n, ;; dc 
« Art, 1.' lÁ garantia de juros a '1ue se I G de Ual'~o de ltiG3 (lê): . 

refere a lei n. 28, de 2i de Março de 1871, é, "Se "" fim da sIJ8são ,,,10 Iwlt've,' 1IlCmbl'O 
sobre o eapitallegal, e exclusivamente gasto, ,,)!f'um cum a 1'"l(l;"I'((""" 
na construc~ão da via-ferrea, inclu.sivc esta·' Tinha pedido a palavra o SI', Bieudo, mas 
ções, telegl'apho e oflicinas, e com a. aCfjuisi- i esta não lhe podia ser dadq, visto já haver 
ciio do indispellsavel trem rodante, JH'CCC-: faHado duas vezes. 
,lendo autorisação do g'OVCl'110 rara a compra! ( .. ,(iU W"O estit:cr na., casa al.f}1f1í't dos qUi! a 
do rnesmCJ. I tiverem pedido . .. II . . 

Art, 2.0 Os cIlpitaes recolhido;: ""s cofl'e~: Esta hypothese não se dava. ' 
~aR, cOlnpanhias, sem prévia ant,orí~açu'o: {I •• • op1·e$üle'il,ü}~ 'i')ulepende~de devotaç{ío ... )) 
~o governo, nflo venc~ráõ os l'('~peetivos: Como eu o fiz . 
.1 ~l'08, 1\ ••• dul(I/J'a"I'á. f!'iu'f"I'1'ada f1., r1.isf1tssi'io da 1'1W--



üria de '11t~ se lral~r, r, ',~() IJrc dia de'oalÍ, 'vn-Ilth,ão i rn perial sobre consulta do conselho 
t~r-sc 'li' sefltii"t~ seü,z", r:O>trig'I(I,lI rlo-se na I de cAtado de 2'.! de Setembro de 18,t6, e aviso 
Eteta tndo o occort:ulo,)) . n, ,H de :.lO de ,J:mmro de 1845, 

l.ogo, roi legitimo o meu procedel'; c se, I Sala .elas corr.missões, 15 de Abril de 1873, 
nesta cas n, tem-se julgado o contrlU'io, cntáo! -Joaqni" t Augusto F .. 'rci m AI~es,-PI!!llo 
i,to é quo é itTegu!:u', ! Bg;1jdio 11,- OU"eÍ?'a CarvalJ.o,» . 
,.V, e>'o'2 ~ yer<!ade, qu,c ped~l':t a'prorO~:1- i I'o~t~) .~ m discussã,o" fica arliad;l por pedir 

ç.tO da, se.Sao ate li, vot~ç.,o, n:tO fOI, po~6m, I a pal?H", I) SI', L, S,I,or,o, 
expltclto, porque-a lé " 'oulaç"o-" pod"l-se I nEpAc<;ÚIW 
ent~ndcr o!,c1usive" como en~endi;, v, exe, ! 8'Lo api)J'ovn<h~ fi dos ",:tigos de p~sturaH 
deVIa ter (h to-até g votação, lllcluR1VC, Se da camr.m JIlllnlClpal da CIdade do RlO-Cla'· 
a casa tivesse decidido neste sentido, então 1'0, C!1 tIo projecto n, 1\7 e suas emenda" 

,ter-se-hia votado hontcm, (Apoiados' sobro., fi n (\Vcga(:"o a vapor dos rios Tieté e 
Vê, portan to, Y. exc. e a casa q e Eá.O Pi \':l.clcnb:t . . 

llsei de um arbitl'io, o que, ao contrario, fui ORDEM no DIA 
fiel cumpridor do regimento, (.i'Júitn õem,) OUqA,IENTO l'ltOVINCIAL 

E' approvadn a. aeta, I VOLl9,,,,(J (io projeeto de orçamon to provin-
O SR, l° SECRETARIO lê o seguinte i oia!, cuja 2' discussão ficára encerrada na 

EXPEDIENTE' , ultime. sess,w , 
I. 4, l • .i I. ! Suo npprovados os ('.apitulo~ l0, 2;0 e 30, (:l 

J(!;:I'RBSE:\ TAÇ:l.O , OH arts. I" ,,(lo ,lo capitulo ·1", 
,l?os lIlol'a4o)'~s do bl';rl'o do Pary , Illuni- ' Indo-~c proccfkr á votação do capitulo 7", 

(:lplO da .Sel'ra-?'iog,'a, l'odllldo sua dcsannc , I l'Ilconhcco.-sc não haver casa, 
"ação deste para )lcrtcll cé l'cm ao do Ampa- O SIL PR.ESmEYI'E manda, proceder" cha-
rO.-A' commissão de constituie:i-o f' ill :,; t.ir:a . rnad. ;l.. . 

~ ., " 
PAllI~CERES .... ". Abl,allf!h.,s (peta, ",'<te;;,) :-,81', 

(( ~ CUmJ~} l SS5.() dr. c9tatist~ea" tOIi1i!,~hIO ~:lll I pl'es i ,lcn1~, tomei a ·palavra !lal'ft. prote~tar 
eons!dera~a.o a rCjll'esr,nta(;a.o do~ clC.ladao~ con tl'a o facto '1 uc acaba de dar-se, c pedir a-

o .Joaquim )Inl'ia.no 30rha. e outr9~ moradores 1 ... (~~: ('. q UP. faça eonsignal' na neta. 0:1110mH~ 
a.o .lado c;;;rtilenlo dn. rua dr. D. Jo[Í,o desta dos dC Plltrulos que I~stiver;-lo p!'csent.c~ fi. 
eap1t~~l) em q~~,) pedem ~CflI'. pc r.tener-!1<lo ú; ~essú.{) e depoi~ l'ctil'nTfío~s{~ paro não so YO
pa.i'ochlft de ~.,ant.ft Ipll1g"mlla., e deslIgados, tal' o ol'(~nmfmt(J. 
da d", Conso!a(:fio , <la qual1icfLO t111lito I'~\njs: Desdp" (lll(~ se l'l'd,eIHk nfw dar orçalnent.t . .1 
distantes; e co u:-:;iclel'nlhlo (lue ,I rftrn:1.l'a mu-! :1,0 l n'e ;.: i,ll'ntl~ ,ia p:,·o yinei:1.~ (; porque se está 
nicip.a,l, .,:;;c!lllo ()~vjda, 0lJin:t ~ú sent.illol'c- i em OllJ.lo~:i~~fio; rn:Hi, n:t.(), ;-.;0 fas,n, oppo~ic~o 
(tnendo~, e cl e }Hl1'CCel' que seJfl. ad0ptn.do I! li CU(~I1.pot~ltl.::t.l .lLeUl'ar-,..,e {j~i. snln, eOfn o fim 
~onvcl't,jdQ em lei (J ~-;egl:intr pl'oje(~to , : tl( ~ iWjJl)sr:; iLJiliLur a. Yota.~:,ü.o (\(, or~:~.mento~ c 

_ N. l:'~) ! :'i,O mesmo t f.lm p:) prJ>e!mnal'-sc :UJ\lg'O do :.ro-
,A, aS3emlJll~n. legislfttív:t. pr,:;\' ineinJ (le- ] V(~J" lO-(; ,"13111 duvifi:\"\ tlgurna ama. com~a :in-

I.!~'eta: i eo rnprche n~i.vel! t:JuCI'emos posições dcfi-
;\,. t" Unld). Os mora.dores ;'l ei:iqnerc1i!. da. l H id:t."-~H I 0PT)o~i (: joni Rtns, oa govel'nistas: 

rua de~, .Jo:í.o , (lLvi!':ja entre : l~ fn~liuez i '! O:: : t:lit..lO o J lJ:"li~ t 1I ]J"):L lO,\' ;.; t.:liea~;flíl impl\1pl'ia 
lIa Consola~ão e ~nl1ta fphigcJlia, fic:\o pt,_· ' .!e homens qUf~ t('~ m IIIl1 assento UH. !·cI)i'c.· 
rcncentlo a esta c desnnnexados daql1ella. t s(' n1;ôl.~aO pl'o.vindal! (A1Joil"tdn.r, ) 
Uevogadas para ,!sse 11m a;; disposiº,jes em! O SE'. UIIJôa C.;intra ( pd,! rmÜúl):
C011trario. : Abnndo n!l!': me .. ;~nas i ( lí~;1.s do meu illus trc 

Paço da, ass~l!IbJéa: J.t~Hisl:·it.i."t:~ pl'o\'i.Jlcial i c~Jl!egn. de yornmiF;sào; e apenas venho j~s· 
de S, Paulo, la de Abnl dc ltl/3,-JlwlOel i tdical' a lalta ele um nosso eoJlcg':t mUito 
Al1onso Pe" '(!i';~(t Cka1Jcs,--3/flildOitÇ((, jl/vüulo, dü.;tin c:to ; o f:\I'. eoronel Leitã.o, que, por' 
~Zele,"i1w .J07,qc. » i achar-s'e cnfcJ>rl1o ~ não pôde comparecei' Ú 

Dispensado de impressão, :l l'cqnr,l'irnento I Rcs~àQ pal'll. 'n,l.lxiliar-nos r.m nossos traba-
elo SI', 1). Cintra., fit,;t ~ohre a. rnf~::';<l rú1i'a rn-l nIO~, i>l prJiaf/,(is.). . 
trar na (~t'(lern ,(,los t~ab:lJJ~J(~~, , .,.i ,',' .. I) ),:~~L\: \:!~ :-.J ,"t n:i.o I:ornpal'eeru hontern pOI' 

Cf ;\ co,nnltssu.o <1 .. CO n:itltull:«O {. Justt<;a, LS , ~r.. ntOd\(J. . 
.~endo-nw presentn a. l'epl'esentH~:ão feita pOt' O SJL li, Cl.XTH.\ :- "JlaB {~U quel'o que fi
val'ios n ego(~iantr, ::i e cai.xe il'o~ do (:omrnE~l'elO fli-W f;O!l6t.an<io (!lu: ü essa, e não outra, a, 
desta capital, em que soli eit.ilo lei que olJl'i~ I'az:io do nfLO t.:<Hl'Im:-ecimento desse nos~n 
gue o fechamenlo das lojas nos domingos c : co lle!;,,; [101'<I'W eu f'onsidero a. ralt.a de hoje 
(fias santificado~l ú de P:U'(!CCI' quu nã.o po- ; (;onlO um el'lmc, .. 
dem as assemhléus provinciaes lef!'ishr 80· O ,n, C0nl.lIb '-,Cl' ;",e , n~o. 
bl'C o assumpto, pOl''1UC é objccto ,1:1 priva- O Slt, lJ , <;/:\ '1'1<.\ :-., .. Cl'lTfle pel'ante o 
Uva competeneia do podel" ecclesiastico, do eleitorado , 
governo geral e n,s,;el'nbléa (:cral, fl quem O SR, PIlESlD\; "TE :-Peço no nobre depu
"ompet~ concede l' <{ ll negar be>!eplacito aos tado que n [to "se 'de expressões que possão 
decretos da igreja, 1la ró.'ma do art. 102·, § ser julgadas como o!fensivas a seus colle- ' 
H da eo·st.itui'ilio poJitica do Imperio, roso- I{a-', 
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o SR. U. CfI\TRA :-. V. exc. vê " modo ria essa qualificacão. O crime ê' definido 
por que me exprimo: digo que é um crime na jurisprudencia· criminal, e a sua csphera 
perante o eleitorado. ' E digo-o, pOl'que o conh'ecida. (ilfuito bem!) 
eleitorado, quando contere o mandato a um O SIl. U. CINTIlA :-0 mandato não é im
cidadão para o r~presentar nesta casa, é por- perativo par" obr,igar :t votar deste ou da
,!ue entende que elle tem" independencia quelle modo; mas o é pat'll comparecer ás 
precisa, a COf::lgem necessaria para, em qual- sessões, . 
quer eventualidade, sustentaI' dignamente _ Fazendo-se li chamad .. , verifica-se ha~e
a sna posiçu?; mas, des~c que, o deputado rem se retirado os srs. Valladão, Zeferino, 
lIao ostenta mdependcnCla, desde que mos- P. Eduardo, L. Ferreira e Araujo Ribeiro 
t'ra-se fraco, desde que foge, commctte um Filho. ' ' 
crime perante o eleitorado I O SR, PRESIDENTE marca a ordem do dia 
H~j" fl'anqucza, senhores; definão-se as' seguinte,' e levant~ a sessão ao meio-dia, 

posicões, porque o deputado em opposição é _._ _ 
respeitado pela propria maioria (apoiados) ; , 4:i' Sessão ordirlaria 
mr>s, esta posição dubia, esta manobra para 
'não haver sessão no pel'iodo de lima prol'o- AOS 16 DE ABRIL DR 1873 
gacão de 15 dias, vil' o deputado á antc-sala Presidencia do .sr, 1Jigario Scipi,10 
e retJral'-sc. é um cl'ime, repito, e u.m cl'ín:e 
'lue não posso por modo algum deIxar pm- SU~IMARIO,-AcfB.-.Discursosdo$ 81'S, L, 
1'ar sobre li cabeça do nos~o digno collega fi Fer1'eira, Valladao, Aliranches, Scipião, 
'lue a principio me referi I p, Eduardo, Bicltdo e Benevides, -OR· 

O SR. L, SILVERJO :- Elh, não esteve 1're- DEM DO DIA, - R.gistro de It.. petin in-
sente nem hantem, nem hoje, I ga,-Orçamento provinciaJ.-VorAção,-

O SR. U. CJNTRA :~. Mas, assim como al- Dispensa de commissão. - Observações do 
guns vierão ostensivamente' mostrar que sr. p, EfJydio.-(j,-çamento municipal.-
não querião lei de orçamento, outros podião Força policial, 
deixar de se apresentar aqui por ter Ilftvido A'.l1 hora" d~ manhã, feita a chamada, 
combinação prévia nas trévas ! Bcbão-se presente, o- s,", Sei pi~o" V.II .dão, 

A provincia ficará sem leis annuas, sr. Banevida., Bicudo, Corrêa, P. Egydio, 
presidentc, mas a. rcsponsabilidade deste .\raujo, A. e Silva, R, Alve., L, Ernesto, 
facto recairá so1Jl'C! aquelles que, rodeando o ZeferlDO, L, Alves, M.Fllrtado, Abrnnche., 
recinto da asscmblóa, não acudirãoúchama- p, Machado. Celidonio, !l. Cir:trll, Leitâo, 
da, e ,sobre aquelles que, tcndo .. se apreseu- Dometrio, M. da Siha, };', Alve., p, E,lu.r
t;~do, depois retirál'ão-se. do, L. Silvario, IL F"rreira, :M. Affon.o 

O sr. C" .. :'ea. (2Jela ordem) :,-Pedi a pa- e A, Ribeiro Filho; faltando ~em, partici
lavra, s6 para declarar que não aceito a qua- pação o. m. i. Reo hores, 
lificação de crime langada contra o proce.der Abr,,-se 8 sessão, 
dos honrados membros que se retirárão. E' lida e approvada a aeta da antecc-

O SR. U. CrNTRA':- Perante o eleitorado. dente, 
O SR, CORRÊA :-... Não considero crime O sr, Luiz l'crl'elra :-8r, presiden-

o neto a que alludi11 o nobre deputatlo, por- te, pouco me demt)rarei neRta tribuna; ape
que o mandato não ó imperativo a meu con- nas farei algumas consideraçl)es tendentes 
ceito, O de)1utado tem toda a liberdade,., a Juetitlcar o meu procedimento, retirando-

O SR, U. CINTRA:- Não tem liberdade me hontem doste recinto. ' 
para vil' ,até as ante-salas e retirar-se, dei- Sr, presidente, fUI hontem accu •• ,d., nes-

. llando assim de cumprir o dever que lhe im- ta caea por es'. racto, de criminoso I Quer{) 
põe o mandato. hoje saber quol o crime que eommetti, qual 

O SR. CORml,,:- O deputado que vem até o tribunal que tem de me julgar I 
as' ante-salas e retiea-se, n[io faz mais do, A opinião publica esclarecid .. ou o eleito
que exercer um aeto de illdependencia e' rado do districto que t'mho • honra de '8-
completa liberdade, (N1!merosos apoiados,) presentor nos farão justiça. 

O SR. U. CINTIlA:- Não apoiado; não se, Senhores deputados, div~rs.e circum.tan
recebe votos para vestIr a casaca e rodear o I cio. eon,corrêrli.o para que eu hantam me re
edificio da assembléa. ! tiras.e deste I'"cinto, e felizmente creio que 

O SR, ConmlA :-·Não vellho apI'eciar e dis-I são mnito poderosas para justificar-me, 
cutir em si <> aeto. Entendo, pOI'óm, que o, como para absorver odeput_do que pratica 
deputado, retirando-se, exerce um direito, I um crime, deixando d. comparecer para 
pratíca um ncto de independencia, porque o nãO h"ver >6ssiío, Reconheci que 11,,
m~ndato, repito, nào é imperativo ... (A- via aqui uma grande ru",;oria que exigia. 
pozados.) I paosagem do orçamollt", cIl5" monstruosida.-

O SR. U. CIN'l'ltA :-~E'. i de eu deploru e lidmiro ! 
O SR, COllllÊA :-", Se o fosse, então po- 'I Estava tranquillo dopo;, d. modifiCAção 

dia-se qualificR:' " acto de criminoso,; po- que sofl'rau o l'roj"d', ',i" orçamento, apre
rém, não o sendo, "completamente arbitra- : s8'otado pela commi'lãc de fazenda: porém 



fui lurprendido quando vi nous emendas 'I piraçõP.~ está a digoídade da u8.6mblé .. pro-
Bobre a mesa . ' , . vin~ial! (ApoiarIos, muito hem.) , 

O SR. ABRANCHBS :-QUP-ID é que concor- . ' O SI'. V"II"dão :-Sr. presidente, pedi 
reu para .essa monstruosidad f' , nAo forllo os , It palavra para em meu nome, e no de alguns 
no!)res deputri!l08 ~ .... I collegas, fazer um contrn-pro&testo ao prQtéstQ 

O SR. L , FERIIlllhA :-Eu nfi, Cjncorri. ,que foi hontem lavrado pelos Illustrados mem-
O SR. ABRA}:!ICHES :.- O no~re deputado I bras da commissào de fazenda, e de que fa~ 

nio e.teve presente á r6noll10 ~ menção a ncta que ha pouco foi lida. ' 
O SR. L. , FEUUBIRA :-E.tive' presente, e Fique v. exc" fiqun n casa descançàda, 

vi tudo que lá se pas"oll. ' tudo que lá se que eu forlllularci o mcu contra-protesto de 
eombinou. Eu' apen.s ofl'ereci I1mll cmeucja um modo digno 'do llleu cara<lter, digno 
dimÍilUilldo a despeza da provincia, e por desta assemlJléa, digl)o cm/im ela posição 
iS8()"II .• tranbei que 8 combia/aç4o' não fosse honrosa q'ue occupamos, de representantes 
respeitada e que um ' gr~:de numeto de da provincia. . , 
emenda0 fossem apresentadlÍ~ sem o acOrdo I Sr. presidente, ',diz um escriptor da es
que precedeu a toda. , ".,outra.. Por conse- cola moderna: quando me offendem, pro
guints, refiro-me a tudo quanto não passou curo elevar tã.o alta a minha alma para que a 
em reun iAo. ' offensanl'io possa alcançai-a. ' , ' 

Acere.ce aigds, ar, presidente, que aqui E' justamente assim que penso, com al-
encontrol amig'Js do governo que impllnh~o guns de meus eollegas; é justamente assim 
e IXigilio desta aõoe:J;bl éa em nome do mes- que eu e esses collegas, que me autorisárão 

, mo governo úm "acri8cio. ' • que •• criflcio? a fOI'mular este contra-protesto, respondemos 
O'. s~eritlci~ ~'6 ~ua dignidade! Era, pois, ás oft'ensllS que hontem nos farão dir!gidas 
precl.o reelsh. com tod .. a iudepend r. n~I., nesta casa por um acto por nós pratICado, 
porque ténho 11m as_.nto nesta ca.a que me SI'. " presidente, que' é frequente nos parla-
dá milita dignidade; muita haura! mentos. ' , 

O 8R. BIlNEVID~S :-Apoiado, muito bem'! , O SR. P. EVUAUDO :-E que tem sido 'sem-
O SR. L, FERREIRA :-Exigia-se, or. pre- pre praticado aqui, " , 

side~te, que esta as.ernbl'éa oceitasse um. O suo VALI.-'DÃO o-Sem duvida, a camara 
idéa que tinha .. ido por ell .. julg.doi <:on- dos deputados todos os dias nos dá exemplo 
demnad.! (Muitlls apoiados e llÓ.o apoiátlos,) de pj'atlcal-o, e 08 pl'oprios nObl'6s deputa- , 

(Hadif!et'so's apa'rles.) • " dos ]ll'ot.estantes muitas vezes tambem têm-
, O SR. PRESIDl!NTE :-Attençao! A dlscus" n'o prntLCado. 

são não PÓd(\ cont.ir~ ullr ap-sim ! _ O SR. ZEFEIUNO :-E' exacto .. 
O SUo L. FERREIRA' :-(\!tialquer que fosFe O SUo AnRANCHES :-Mas não quando se 

!l governo, 8r. ~If".i~ellte; qualquer que trata do orçamento provincial I 
r""RO () seu merito e .puço. não podia exigir O SJ\. U. C1NTn .. :--Sem duvida I , 
desta ".sembléa semelhante saeriflcio! O SI!. PRESIDENTE :-Attencãó' I , ' 
Era um compromi •• o d. honra; n,osso voto J O SR . P. EDUARDO :-:-Haj'a vista á questão 
oot,ava dado, por con.ogllinte não •• podia da estrada de Ubatuha e das cadenas de 
reproduzi.--ne.til •• sernhléa .. idéa porelJ'llatim e francez, 
condemnad.! , ' O SR. ABRAKCHES :-Quem toma um com-

Ju, poi., como <leputado provincial, eo- promisso deve cumpril-ó; deve honrar sua 
tendi que Díio devia concorrer par. que se- palavra! , ' _ 
melba'llte e,cand.lo tivesse lugar! O SR. VAL'I.ADÃO:- Dc envolta com as 

O SR. PRESIDE:<TF. ::""I'eço .. o nobro depu, ,censuras feitas a v. exc., sr. presidente, por 
taóo que não us" de oxpro •• õeB que possão havei' aberto a sessão sem numero legal." 
offender seU8 collegae. ' . O SR, ABRANCHES :-Não apoiado; havião 

O SIl. H, ALVI;S : ,-~ão póie Íílterpretar 19 deput,ados no recinto. ' 
intençOes não manifestada •. (ApoiarIos) O Sft. A. FILHO :-Havião 1'7 ap~nas. 

O SIl. L. FERREIRA :-Não desejo de mudo O gR. YALLADÃO:..c.. Não haVIa nume~o 
• 19u m otl'ender" meu. collegas; o por ,i.8O', legal; appello para o nobre deputado resl-
ae qualquer p.lavra por mim proferida fôr ,dente em Mogy-mirim. . 
con.iderada como off.núva, peço-lhes que Mas, de envolta ás censuras feitas a v. exc., 
reclamelD, que immO'oiatamente a r~tira- dizia eu, por haver aberto a sessão sem nu
rei. ' , mero legal, por baver-se votado artigos do 

lera n"cea.~ri o , poi •. q u," "lguLs deputa- orçamento provincial com li ~eputados! e 
doi", elO Doms da souenwliJ dfl n8~ l"mbléll. pOl' haver atnda v .. c'Xc. co~santJdo. uma dJs
prO'k.lasseUl de om ([<ode' muito explicitu, 'I cussão 'intempestiva depOIS de ~elta a cha
contra tão eiucl exigcocia, I; isto fizemos mada e verificado que náo haVia numero 
para "!lU orgulh o e glol'ill. ' legal,qunndo de,·io. immediatamente suspen-

que ",'j. a vontade do l're.id.',nto d~ pro.in· I fim exclusivo molestar alguns deputa 08 
ciR, e qua"'quer 'Jue ,ejão as ou." a.piro- que têm sempre nesta casa dado provas de 
,;/)"". B";ma des",. vOlltade e.,lá "dig'llidade urbanidad6 e delicadeza pa!'a com seus col
,h .Jeputado l,rnvinlli.l. e .cima Ih),·", .. u· legas, fOlDos tambem censurados por nlio 
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t,ermoq,enetrado no recinto c repeli ido com·; O SR. LlmXo :-~e o nobre deputadO TG-' 
igual rigo,', com igual dureza aqlreJlas des·- fere-se a mim, peço-lhe qucme perm,ttu. um 
!l.btidas accusaçõesque n?s forão feitas. De aparte. • . . .. 
env,óItacom a censura felta a.v .. exc. e, per- '0 SR. YAl.LAIJÃo:-Para lJue o nob:~ de
dôe-me que lhe diga, merecidamente, fo"! os putado nao dê ? sçu aparte, desde Ja .de
tambem censurados por não t ermo, ,'cpelhdo , claro que me roftro no meu collega e amIgo, 
incontin en te. . ' lll'emko da COlÍlmiS~ào de fazenda. ' . . 

Preferi, . s r. pre,idcntc, deixar pilm hoje ' Comodizia,oméuhonradocol\egaquesem
a resposta; preferi proceder com toda, ealmll pre mo honrou eom :.l Slla amIzade, um CR

e 'Prudencia prop,'hl do mCl! c:trac(er. Se ' raclç" fmnco, nobre; um bello moço;. um 
naquelle momento penctm~~'Cmo" neste I'C- t homem genm'oso,.. . , 
CInto, ma.goado~ como es t.nvamos, p.odta t.or- ' O SIt, U. 'CINTRA :-0 nobre deputado per-
nar-8e a dl8cus.sao tem p~stIlM", yod,ã.o haver rnitte-mc um apnrte? ' 
expressões oftcnslvas .. Impro]ln"~ de <;avu- O 8It, VALLADÃO :-Com todo praze,'. 
lhmros qu~ s~ .rcspel~u.o, e eom mungtto os . O 'SIL U, CINTItA :-0 nobre deputado ha 
mes!l)0s prInCIpIO" pohtlcos . . '(]c' lembrar-se, q~e, a~tes da abert.ura da 
~mguem, S,'. pI'esldrntc, pode ";ut,ral' neste sessuo,ainda tive com o nobre deputado, que 

recIn~o sem tel's,:ngll~ frIo; os .llustres ca- considero' meu amigo, a maior fl'anqueza: 
vl'lh~lros que R'l'P eMao, os CICltos da IH'o- I appcllo para0 . testemunho .do sr. (\('. Paulo 
vmcI:' f.jue fi!}l!' ,:e r~unem para tratar dos I E"'ydio, 
8el:s1nt.er~sscs, na u sao um, reba.nho de car- I '"'O Slt. P. -ECYD10 :--1-:' cxacto

1 
. 

!lClros .pp.ra scrcm conduzIdos; ni'lo tenho I O SR, VALLAn;l.o :_ .. ,. entretanto, é <10 -
Inte~:çií:o;com o qllc ve,nho de diz~r, .. lc fazer i tado.de um genio muito forte (creio 'lueisto 
num áHuslio .~ quem qu er ql:" sCJa: mas, o não oirende), , 
qlle é ce~to. e que; aglll, nao. ha m,estres, O SIl. LEITÃO :-Acho que não é só cHe: 

'nao ha dISClpulos, c nao h ~L palmatona .. , ' lla ouh'os .. , " . 
O SI<. BICUDO E Ol'TrtOS eRS. nEPlJT"nQS '- ! O " 11. VALLADÃO :-;s'iio me,dirijO ao nobre 

ApOIados , _ . . , depu ~ado; fique cel'to de 'lue !làoprete_ndo 
.9 SR. V~~L.'\DAO .:-.," . híl: !-;oOlCHtc o r.egl- í ofl'endcl'3. nin~ucnl. Digo .que o meu amigo, 

~~ell.t.o; aba",,? delo" , v. exc . c ;L boa edllCrt- ! deputado :' pc!';', ao. districto, l'c~identc em 
,:ae ., ~ada maIs . , ' . I Moo-y-mmm membro d" commlssao de fa-

·~elJzm cn.t.e, SI', lJl'e.~J(lente, nm genel'oso 1 zcn71a ú dotado de, um genio lnuito forte, 
a.mlgo, Hllligo de todo;;; oí:i ·te rrq~m;l ,Pedin a I t:omo ' rUe mesmo re, ~ol1Ilcc(l, e COlriO," em 
l~~\aVI;: e prot,estol\ eont",l. "F;saslllglll.'ll' qU:l.- llarticulll.r, lhe tcnhodito muit,as vezas, que~ 
lIficaça6 d.e. Cllme, ate h 0.1 " r!c'''(JIl !tr:c"lo pelo I uval' tudo a ferro (l logo,., 
nosso codwo llcnal. ; . . ,. ' ., 

O . 1':) " .. - ",', : O SH . U. CIN'l'n.\ :-Nao apOlauo . 
. SR. U. CI:-.lnu,.:-l',n dls~f! que f~l'a Bln I () . ·\'-O'-·l'cn]l'!. 'paclcncia ... 

Cflme.pf?rantc c c}clÍ.OI'rt.dQ. -;. s~. ALI :~_DA.. . oi • T \ 

O · ... n .. A Dll ~- f ' '.' , O~" LEI J AO .-0 .tnno passado, . c:tc . 
.- '/~ ' :':i_ ANGJJES:- .:. ' ílO , OI ~)HUS uQ cJlw ; ; . J:va~n"deO'enio forte . -, 

usar õ \loure deputael0 de uma lIletnplto l''' . [· Il "On ao I'LV e <)"'::"0 Ilobrc.deputado 'nilo 
OSR V"' W-W ") '''0 '' t 0t ' , ' HR. ALT.AD.\ . : . :',. .'\, .-':"'<.::>!-i." pro,cl":i os, POJ ~I :< . I 'li "o 'eun;io(luerobl'ignrcomo dD mms VIVO - reeonlü:clmento ao illllsb'ndo I .!.z.cc c a ( sCUS~,t I ~ ,." . 

. " , '11, ", - '1' . .' I "Cu collega'reslcl.ente em :\!ogj-llllllln, 
JUllscons lI ,0 , que ~la() c mXOtl pas~a!' 8e!~): () , c. P F(j-' ' DIO '-F' melhor llfio ', dar 
l'aparo 8" B' a,h.J,V l'll (j'uiU'. : , RU. . , . l~ • • 

O sn . 'f CI"'~'rr. \ . l;"l lee]o . 'm 1) I IlIHu·te. . 
, :. " .. :- ., l "rCI, LO o «.- , O' V Ã ·_,1 ' , .,' llresid ~nte () 

claro a Inda : entmldo que rjl\Cm fa]"', com um ! Sito -'LL.\ I.> , O. , .l ..• '." . " 
dever politico,' cOIomette um e,.in:~ . peraute i nob,'e deputado, q~w é ~m dlst,"e~ mC~lco: 
aquellcs que Ihc conf'ct'il'iio () mandato . i co mo tal reconh eCIdo .. 10 toda a 1'IOVlnCla. l. 

O ·' A " . , . . ,,- . . '. . . . , que tem pmttcado prodlglOs; que procede 
. Sl~ , . BH~:<CI"·. S :-.\ao e <'r u IU no sentI-I' t t . . , c'a em sua clíniea: dOjurull eo sempr.ccom an a .plUuen I . 

, 6 SIl o ,T.· - '-V <v' , . .... • como poli ti co, entretanto, n,esta asscmblea 
.' ' . .\LL.\lJ.\U. . L.C. e ,L c,l. ..... a qUC1- " -" 1"" 0\ d' l . cos -

mo tomar por c);OI'dio ° que acabo de dIzer. s" n os ,IPI' Ila I eme lOS lOlOI ' .. . 
.Agora, VOu cnt.i'ar n:t lHtl'i"ae~io. : O Slt. U. CI ~Tn.:\ : ~Os ma~es gao graves~ 

.l"~nguel\1,lsl'. p,'esidentc, üntl'Ou pa"" a ad- ! carecem de remedioR fort es .. 
mll;lIstraçãnida provincia com melho l'es fiU S.. OS". VAI.!.ADXO :-1'ara arlul n6s 56 deve
)!ICIOS do que [) SI'. dI', ,João Theodoro Xavie,', mos tl'azer rell~cdlOs calmantes) cataplasmas 
.". exc" dotado de profundo saber de um I (,'isadas), emohentes : os T!lmedtOs cS~lmulan
coração cheio de bondade ; all"'ur~V:l uma I tes fazem mal, irritáo, n1\o curão e é IstO que 
felz" a.dmini~tt'ação; fll1gl1l'UVa que esta as- tem fcito apparecer as sccnas que nós deplo
semblea, este anllo seria toda de bonanca ramos, e que atnda hontcm se 'l'ollrodu-. " .. , 
e que aqul não se reprod\lzirião essas scenas zir"o ... _' , . 
desagradavcls que tanto nos tem aftligido, I ' O SI<, U, CJ~TllA :"';' Que' s~euas sao essas 

,Entre,tanto, s.r. ,presidente, "ssim não tem ' que se t~m dado 'I Ho~tem !lao h0UVC senão 
aconteCIdo .. ° Illusb'e deputado, resld~llte pron uuclamento d~ m\nh,~parte, e d& I~artc 
11m l\logY-Inll'lm , 'Jue '")))1' '''' me holll'ou coin . do meu collega do 2" dls tncto, con t ,'a o facto 
;;.- !ma ~mizad e .. , ! da ret.irada de alguns collega-fo;. 
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. O SR, VA.LI.'\l?JO: -:- Permitt~ que ~'eeorJ'a b!'c deputado residente, cm MogY-1llirim, 
U08 meus apontamc~tos,,: ( Lc .. ) '., , '. dlss~: "Estão. drmq,? tIros pOl' detrazda 

As accusações forao mUIto graves; Infor- mueuga contra o pre~ldente ,da lll'Ovincia, c 
marão-me, , " . ; depOIs vão fazer pedldo'~ , » 

O ~R, U, CINTRA:- ,0 nobl'o del'utauo foi ! J\U disso: :1 earapuc,?- me set've, c por isso 
mal,lnformauo; a un.wa cou"a sou)'o que so I J),,,, "olto maIs a palaclO, c de facto · não vol
rc~lamou, foi O háver cu p'rof.~ti,do," palavra' t ei, senão ~lIna uniea ve r. , e para essa' volta 
(!1't?ne; mas,. nem pa~'a ISSO ,h"aVHt motivo, ex plt~al'el a' casa C!) lnohvo .que houye. ", 
porque cu dlssc - c.-zm-c pohtzco peranle o n~poi o' eles '" oecurr' enc'u sr ,'d ' te 
I 't ;.J ' 0'- ", t t I - = , " , '~ , I" plesl en , 

e 8Z MalbO, - SUl Ill.Olman ,c a Vez Ilao 11assa(,0" al"uns (11 'os 01'11 st, d tI' f ~I;: h I ' . . .... . t.) • .<., , U I e cpu ac o I e,-
O,, c Q n; ~ ,. , I sHleute 110 Amparo vem lt tribuna e faz ,tma 

O SI<, :VAr.r.AlJAO:,-;~el1); !enllO aqulllO~ I dcclal'aC;~o aflleial, de que" o"c, o SI', presi
meus,~pon,tQ,~e."tos, .' le~u~rlment? do. f1: .. I d~ntc da provincia qlleria que foss.em appro
Bene'1dc~. sov,\llÔdl. AI~uJo.:) fll~a~!!sJ .. : vados touos os I'cflucrllnl>nlos dc pediu os de 

O SR" CELIDONIO, ~O tdcgc~ll~n,t b,lO fOI, lIItormaliúes, qU I> aUo 11,10 os tomàva como 
verdadeIro,. _ ,_ " ' " ' ! Op'f.losir,iIO, fjUO clle 'I li C I'ÍlI toda a publicidade, 

O 5: .. ' A,!-~.D~O: , O ~lI11~tl <. d~plltnd~) I quc não g'Ovcl'll:tva fI~S tl'ovas , C que desejava 
p~lo 1 dlstllctO, o,nJ,o nOl,~c .. aeubo de clta~, I ~ue todos Oi; requerlmontos de informação 
nao o~stante prolllulr o leglmcnto, o sr, UI, fossem approvarlos por es ta as,em bléa, . 
Benevides apresentou nes ta casa um rC'Jue- , )) f li " " ,', '" .' " 
rimcllto sobro estradas de feITO " penso que ' , a 1I , SI. pl eSl(lcnlc, cu concl.lll que ho.u- / 
tam.~elll sO,hrc ~Ic~ocios .4i~1n.ncelt'o", requeri-o j lC p~s;~aB'(! I!l ,~e ,(: ().IJ~u~_!}.do: ".',,' . . ,', 
mento mUIto. Importante ,como. são todo,' ° h C, CU"fl,A, ~,IO .l(;u-ío 'i pIlhella, 
nquelles ofl'cl'cduos pelo. h~li rado dcpu tatl;),:, ! Illln~a. tl ,;1) com '~" ndu , , . , 
( Apoiado .. ,) .- ! O",,, , \ AI ,J.ADAO, -", quc " estc assu-

OSR, B~NEVIl>ES, _ Obri",,,lo, ,IIIHa o tllu,!re deputado re"dente no Am-
, n, ' ,pari), 

O su. VA.Lr..\.DXO: - .•. osse req uCl'llnOJltn, I ()., C (' T" ~" J ~ '. . " 
dedicado 

, , , 
o mnlOr 

nã(,' obstante as dcc1ara~~õcsq-lIe. sc 1i'lenlo dl! ú ' S.h.) ~ .-,.1~. 1 _~. ,': · . -~f .. lll. ~C~lI~HC. 
que importava cicseolltian (~a do !11'csidcnth' ela. I . ~ ImIl l~~ Itlt,b C S ll ~. I . llt O-.l:i com 

"1. i' ," I d" (el'VO)" prOVIDCl9, cmvorf). ~e l'c"cn~sec e.a a mlnl~-! .. 1 ' .' . 
t.rnções pas')j<1(tu~, foi i.\pPl'nnulo ,:)()I' c:':t:'t :\s - ; O SIL \ AU,A IJ.\ C) : - Uoz.av amo$' de ~anta 
f-lcmbléa. ' ! paz 110 -novo cOIDuw.ndo, ab'! qlH! um (lia. "O_-

Eu votci ·pot es'ie !cqlú:riil.1 ent/oJ, C rui h~. tt;'lInOH tOlltl':t lllll pr?.iecto,. pelo qua! o·. il
vado.a procedérdeste modo, po)'que, ClIlllma' hlstl'll d "l, ut"do mUlto ~e llttere8sav~, I'efe
nccasião,.,lendo .os debtltcH ~Ia .Ca lllRnl dOi; ! I'(.'. lI.to a Iluv.rl. - -o :'ganl~:l~:ao dn. l'npartlç~o de 
~rs .. depu:tado~; · a.preciei muito o pl'occdilo. { ohras puhl wilS n l'eforma da seCl'etarm do 
mc'lto do minh~tI·o da. justica, o SI'. eOllBc- ; gorCl'llo.. . 
lbeiL'o ?\Iartim Fl'll.UclH.G'Q . Rlt)'cjro dt~ Andrada' , () ~H. l ; . C:.1X'l'fL\ :. -·Pllg'llfl.VH pelo intel'~SRC 
em uma discuSSilo de . qppo::i içào ·~l um J'()qUP.~ ; puhheo c. lJ(lO pi~t'ttCnlar.. :.' 
ri mcnto ali aprcsmitado, ]l"d i)Hlo in IOI'mull(jcs , O ~l!, "" 1.0 .. \11.\0 : - PUI . bell~ ,; se p" n9bl'c 
ao govel·'.' _, f) lniuistt'O Recitou o n~fl1101'iIl1~:n- : dC'plltndo propllg'uaY\\ pelo lIltcl'csse pu-
to, diic IH .. o 'luc,uesdc 'jl'" w;, l'llqncl'imcn(.os : bllCO", , , ' . ' 
fossem cOllcel)id'os em tchnos dC(~Clltcs , !láo , O ~ ", t. CINTItA: - C·)mo todos 1I0S nos 
offendcndo .H. 'pessoa algulm1, e (!lW tel1dcs- . d{lVCIllU;-';' . l~lt.el'es :::. al'. 
SCm a pedir esclarecimcntos , dev iito ",)l' ap- ; O SI<, '. ,11.1..\010: -"' ,' t:tmbelll nóS en
provados. pela asscmbléa; c o requerimento ; ~.c~nrt'-alllOs. <ltlÓ o mesmo Jazlamos. 
to!'a ,aceito na eamam, POI' not. .. : lir,l'ío, que i Logo depois de ter "a!tido este projecto, 
achei boa c aprovCltavel, vot()l pelo I'C'lIWI'I- 1"]lparecCll um boato que nos magoou bas
menro do hOlll'udi> dC[lut'fdo, , , : tantelllente; dizia-se, c n<io se fazia myste-

O SUl ABIÜXClI~S; - Túm sidq ;lP-P1'ovn.uos j l'lO, que nCJS que tinlulffios votado contra.esse 
quasi todos que forão sujeitos á cOIIHi e!co l'll- ! (ll'ojecto, "aviamos de Vil' fazcrpuhlicamente 
',ito da casa pclo ilIustl'c deputado', : a nossa I'ctratag:lo, haviamosdc passar pelas 

O $ll, VAI.I.ADÃO' - Nessa oeeasiáo, I,eti- ! forcos cautl inas, 
, rando-mc cu c algnns eo\1egas pura" lIutc- : O SR, IJ, CINTilA: - '\unea ouvi dizel' isso , 
sab,o mcu honrado collcgl' residente 110, () sr<, i\.nItANClIJ':S' - Tal\'ez dissessem ao 
,~\lUpal'O foi hOJ'rivelmente prol1igado.,. 1110bl'e deputado por i"rltl'iga; mas nã o ·ú 

O SIl. li, Crlo:Tll,\: - O /loure deputado ! cxaet.o, , 
quer discuti!' o flue se 1'''. :3 '' em I)Ul'ticldul' 'I i O Slt, V ... r.I.,\o.lo: --Coll,lou-mó que ullla 

O SR, V ALLAlJÃU : - Nilo ]10080 justificar i pcssoa Illuito 'trllavcl " (listincta, e com quem 
o meu procedimento d e hontem selll trazer i semprc lYI'llltiv" 'lô lllojhor,e" I'c!ações de 
ao conhecimento da caBa. o que $t~ passou i amlza.d(~ , . ~ a quem devo mUlhHj favores-, o 
nesse dia, o foi Yi~to pOl' muitos elos nO~SOí:i ; havia c1ito. Hetit'ci-rne dcUe e nunca ·nlais 
collegas." , i voltei it s u:t casa, magoado ,por se,haver 

11 SR.; ti, CINTilA: -Creio que não IIlt li- I dito quo nos n08viriamos retrl1tar, ' Porami-
gacão nlgumá enlt'e Ul~ c outro fa,cto, i ~ade, faço tudo; mas pOI' im,P0siçll0 ninr,np.m 

O SR. VAJ.I.ADÃO : :-"fi Ne~Ha. >;. • ... q,SJ.ão, o no- I e eapn:r. ele con~(\g1.ll1' (le. mIm um Reltil . .. 
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o SI!: AHRANCHI!S: ~Ml\s o nobl'e depu- Porém, sr. Pl·6sidentc. Il.C3t~ ,respeito nlIo ~e 
bulo foi faeil em I\creditar. disse nada. " , ' 

. O SR. VALLA010: - Não fui facil; isso O SI!. L, SILVERlO :-E' exaeto. 
torno,u-se publico na capital. O Silo P. Em'olO ,-CI'eio que \I'atou-se, 

O SR. ABRÀNCHRS: -Pois eu agora ê que atô eu ofIereci uma emeudl'. ' 
estOlt sabendo. O SIt. VALLADÃO :-Não se tratou, EII pu-

O SIt. U, CINTilA: - E cu tambem. xo pelo protocollo que está tios ouviúdo;' nilo 
O SIt. VALLAOÃO: - Aos nobres deputados se tratou tal. ' 

faz conta mostrarem-se ignorantes de tudo. O Sil. "u. CINTRA ~-NI\O hOllve votação; 
O SR. U. CINT,\:~: - O nobre deputado mas hOlln discussão a respeito. i' 

sabe que meu cal'Reter não permitte , cssa O SR. VALLADÃO :-7~esdeql1e ,não fOi <vo-
posiçãO. ' tada, nã? 'pas'sou a Iden,e por eon~egl\wte 

V -, _ S'" 1 d _ não p6dla ser reprodu,7.I~a" 
Os!'. HL";DAO. uI que on,o:r~ .. epu_ Nesteint~rim retirarão-se algunsd'eputa-

tado e mUlto tranco, c não tem lesena ai I dos, entre elles, v. cxc" o SI'. Pedl'o iYieen-
guoma. lJ C, . -S" d ·'d ' te, o 81'. Luiz Ernesto c eu., . ' , " 

SR. . INTUA, em U\!, a. O SR. L. SILVERIO :-1<:<1 estive alé ' o tlm . 
O SR. VAL!.ADÃO: -Por emqu~nt~ ponho O SIt. VALLADA.O ':-No oütl'O dia me foi 

dous pontos neste assumpto pata ti atar de apresentado o protocollo, contendo as me,s- ' 
outro. ... ' b 11 ma" disposições sobl'o que ~;\,haviamos eom-

Com a con~l~u8çao, de nosso~ tta a, ~~~ binado, c mais algum:tS sohre ' aposentado
ho;uve n~~ess~dadedo ~m!,- reun!áo p~rh(. , rillS, uma sobre applicação d~s rendas da 
1,,\, que ..la fOI~azlda a dlscussao, nuo pOl barrcira do Ariró, li outra offereci~a 'pelo 
mIm... . ' nobrc dcputadorosidonte em Arêas, " , 

O SR. AnRANCHES: - FlU, eu , Estabelecidas estas p,'omissas, vamos ao 
O SR. VAr.r.AD~?: - ... contra ~) que Ull1 ponto capital. ' 

nobre ~eputado Ja protes t ou po,r Julga!' lll- . Hontem, chegando cu a esta assembléa, o 
convemcnte, como e11 tambelll: Julga, , nobro deputado. r ,,~ irl e nte em Mogy-m;l'it'n 

O SR. A naANCHES: - E heI de trazor de diri~iu-se a mim .. : ' .. " 
novo, "O ~~It, u, CINTiú: -Na!) me dirigi 'sÓ;' flli 

O SR, "V,ALLADÃO: - N,\o pl'eelsa, porque i acompanhado de úm'Ílosso collega. , 
tenho a~uI o p\'otoeollo das conferenCIas dl- I O SIlo VALJ.ADÃO:- ... :tComp"~lhlldo do 
plomatlcas. (Rtsadas.) , ' nobre deputado residente nesta cap'h\l.., .. 

O SR. ADlIANCHES: - O nobre rleputado O SR. P. EGYDIO :-E' exacto. ' 

nuãu as rzsadas.) camento ha lima emenda , autorlsando a I'C-
O SR. yALI.AD.1iO: - Ná? apoiado; cstiv!, 'I j.'orllla da secret'Úi~ rio go\;ern?,;, e nós vamos 

lá, combmel , estou cumprlOdo com o que pedu' votaç~o nonunal. " " 
tratámos, fui um dos jlrimcil'os ,a retirar-me, ' O, SI!, p, EGYDIO :--Nós consultámos o 
e desafio a que S6 mostrc que ou dissesse nobre deputado" vêr se achava conveniente, 
U~I\ cou~a e ,viesse aqui proceder de modo quedamos sábel' qual a, sua opinião. , 
dIverso. Se () conseglltrCm, eUt'varel Ilca- O SR, U. ClxTn A:~ Justamente, não tl-
beça. nltamos nada deliberado, fomos consultar-

Nessa reuniiíoo pl'imeil'o ponto d& ql\e se i lhe. "" ' " 
tratou foi o restabelecimento das cadeiras I O SU. VAI.LADÃO :-,Foi uma finura politi-
que havião sido supprimidas , e que tinhilo o i ca, perdôo.me dizer-lhe. ' , - , 

numerO legal dealumnos. i O SR. ADI<A NCHES :-Foi lima deli~ade7ll. 
O nobre deputado, relatol' daeommissão de i O sn, VALLAOÃO :-Eu comprehendi o al

I'azenda, opinou que isso não podia ter mais cance e a finura da consulta,' tinha scu qu ê 
lugllT, visto que, pelo nossO regimento, é ded' esuitica. ' 
probi.bido.reproduzil· na mesma sessão uma , SIl. p, EGYDl O :-Xão ' foi finura jesui, 
Idéa)'í reJeitada. I tlca, ' 

O SR, P. EDUARDO :,-Apoiado, O SR. U. CINT RA :-Estou muito acima 
O SR. VALLADÃO :-0 outro , portanto, de I dessa gente, 

que tratámos, foi se o ol'çamento devia ser O SR, p, l\m'DIO :-,A lembrança até foi 
adoptado tal qual foi apresentado pela eom- minha, e declaro que foi devida á eonsidera
missão de fazenda, ou se deveria admittir çllo, ao respeito e li amizade que voto ao 
emendas. Passou que fossem restabelecidas nobre deputado. - , 
no presente projecto de orçamento as verbas O SII. VA Lr.A OÃO :-Xem eu digo o ron-
do oreamento vigente, relativamente ás ne- tl'ltrio, 
cessiáudes peculiáres aos dift'erentes distric- Mas, fiquei inteiramente admIrado COIU ti 
tos da provincia. eons11lta, porque não tihha ouvido I<1r-se ~e-

Nessa oecasião os nobres deputados se hào melhantc emenda sobre reforma da secreta-
de recordar de que chegou uma ca,'ta, que foi ria do governo. ' 
lida perante todos, e que, entre outros pontos, Con9ultando alguns r"lIegas , todo. lUe di.-
trat,ava da reforma da secretaria do governo, serão que tnl emenda ai> foi ~pl'68entnd" , 
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o SIt. M. FURTADO :-Foi C houve a aquies- O SII. ABRANCHIlS o-Só 'n!'io podiu 8~r re-
cencia geral. ' " p,'oduzida a idéa que foi rejeitada; mas nilo 

O SR, VALLADÃO :-Não foi lida. estavão no mesmo caso aquellas que forão 
O SR. BENEVIDES :-Ell não óllvi. simplesmente prejudicadas em consequeneia • 
O SR. Ana.\NCHE" :--Nem uma das cmen- da rejeiç:lo da primeiro" . 

das que apresentei fo[ lida. , O !>R'- VALLADXO :-Nestas circumsto,ncíns 
O SR. L. Sn.VERIO (sc1'vi,ndo de 1° see"cta- t rçtirámo-nos c derão-se os factos conheci

rio) :-Osi', Ah)'anches, quando coneluiu o dos de v, exc . e da caS3, e que nos va"~rão 
seu discurso , mandou á mesa grnn<l, numero I "cousações acerbas c pouco generosas. 
de emendas ; eu, que estava então servindo Tambem allusões forão ' feitas aos que,"vo- ' 
de l° secretario, pedi dispensa da leitura des- tando aqui contra o governo, depois ião-lhe 
SRS emcndas, visto que já crão conhecidas da pedir fayorcs. , , 
casa, e n'a occasião em que se tratava dessa O SR. AnnANCHEB :-Isso é exncto. 
dispensa de leitura, o mesmo sr. deputado O SR, LEITÃO :-Isso veio um pouco tarde; 
mandou outra emenda, que, por esquecimen- devia appal'ecer mais cedo. Ell gosto de 1'0-
to, não juntára tis outras, e eu a encaixei no sições dctlnhlns. " 
meio das que já estavão sobre a mesa. Essa O SR. VAL!.AllÃO :-:;"O tomo a carapuça, 
emenda é aquella sohre que versa a questão, sr. presidente ... 

O SR, V ALLA DÃO :-0 nobre l° secretario O SR. Lli:lTÃO :-Nem eu a atiro ao nobl'c 
encaixou (risadas),-mas não foi lida. ' '" deputado, ' 

O SR.' AllRANCHES :-Assim não foi n(~hu- () SI! . V Ar.!.ADÃO :-... Sou muito conheci-
ma outra. ' , ' do pela minhà franqueza. (Apoiados.) 

O SR. V ALLA010 : - Eis a razão 1101' que ma- Desde que se deu li scena de, q uc ha pouco 
goei-me e retirei-me da casa '. fallei com l'elauão "votação do requerimento 

O SR. U. CINTilA :~ElI não tive a menor do SI'. dI', Bénevides, eu deelareiqllc não 
culpa elU não ter sido lida a e'Jlenda. volta"a mais a palacio, e não voltei. Ha pou-

O SR, VAÜ.A,OÃO :-SI·. presidente, costu- cos dias, sahindo cu desta casa, fui nhi no 
mando sempre consultar nesta casa a um largo alt:ancado ' pOI' um ordenança, dizendo 
collega muito distincto e autorisndo, o SI'. que o sr. prêsidente da provincia me manda
dr, Benevides, queria ouvir <\elle se a emen- Vil chamur. FUI; c c,hegando lá", s.- exc. disse
da de qne se tratava, contem ~ idéa que fize- me-porque não quel' Vil' cá 'I Esti, mal com
!'a parte de u lU projecto !ta '\>0, ~os dias rejei- migo? Hespondi que não, e explíqueí-Ihé o 
tado pela casa, podia ser reproduzicia.lnfe- mot.ivo 1)01' qlle não :lppul'ecia, que é'aqueUe 
lizmente esse nosso ccUega não cc .lpal'eCell. que :lea ,ei de expôl' ;\ casa sobre li votação dn 
Procurei pOl' outro collega, a r" _ 11 tambem reqllorimc!Oto de informação. Então di"se
costumo c'onsllltar, o SI'. "BicUQu'; mas eUe me s. ' l'xe: " Ell nuo levo a mal que votom 
infelizmente não veio senão muito tarde., pOI' esse.-; requerimentos, porque não qucro 

Nestas circumstllncias vi-me em apuros, I govcmu:' nas trevas, clucro que se conheqa 
considerei-mo na alternativa de, ou passar ! meus cctos , quero a \,ublicidade. )) , 
pelas rOl'cas caudiÍlas e retratar-me ignomi- ! Houve lambcm uma "IInsão quanto :to 
niosamente, (lIl retirar-me. Preferi retirar-me , I s ubsidio . . . , 
convidando alguns collcgas para acompanha- O SR . Allll.\NClmS :-Isso não houve , niu-
rem-me. A responsahilidade, pois, c toda guem fallou nisso . 
minha; se ha crime, fui ell quem o COll!- O SR. VALJ.AOÃO :-Acho isto mnito mes-
metteu. ' , , (juinho, e acho àté ridiculo vil' defender-ml' 

O 8ft,'!'. EnUAIlDO :.,.0 mesmo fiz cu. I dflssa aUusão. Embora 'pobl'e, não faço caso' 
O SR. AHn"N CHF.S ,- O ' nobre deputado'l de dinheil'o ; e se os iUustrcs deputados qui

os teve presente o suhiu depois ' CJlle I) oh"-r zero~ renunciar o subsidio .em favo: ,Ia P!'o 
márão, I VI-llCta, Mntem comnugo. Nada maIs pl'ccleo 

O SR, P. EnuARDo :-Não apoiado; cu já I de ,dizer a este respeito. 
tinhll tomado essaresolucão. O SR. 1J. CINTTlA :-Não honve t:li "Ilusão; 

O su, ABRANCIIIlS :-h-ins estava votando o nobre deputado está enganado n,esse ponto. 
comnosco. O sr. A.bl'auclles :-V, exc., &r. pre.i-

o SR.' VALLAOÃO :-Na contingencia de dente, cornprehende a necessidado que tem 
nos retratarmos, achei melhor quo nos reti- "eomtni.s~o de fazenda clt) vir contradllnr 
rassemos e nilo,hollvesse sessão. ". consideraçõe8 exbibid~s pelo nobro do

O SI!. U ,CINTRA :-Esse negocio de l'et!'a- putado quo acaba de falIar. DO intuito d" 
tllÇ!i.o é 11m castello no ar. demoDstc'ar R imp rocedencia do prote.sto quo 

, (Ha o16I1'os apartes.) , bontem lavrámo8. 
O SR. VALI.A DÃO :,-O boato ,circul,oll por li, CR.a toda conhece O" ruelos que aquI 

toda. eidade, a misteriosa carta enviada ao . se pasS8rAo, 
sr. barão do Rio-Claro na occasião em que : ' Reunindo·se numero legal 1'''''' lunccio
estavamos reunidos ° comprovou plenamante. nar n,as.embléu, encet9.mos 08 nO •• 08 trn-

O SR" BENEVIDES o-Se o regimellto fosse balho •. Momentos depois. alguDs deplltado~ 
observado nesta casa, o presidente nfio porlia retirarão·s8 ,o collocarão-sc .traz dos r e-
aceitar n emenda. pOBteiro6 ... , 
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o SR. ZEI'EllINO o-Como O nobre dormtndo O SR. ABlIANCIlES :-Não, senhor; a emano 
tem feito muitas vezes. . da fui oil'urecida mui to \lutes do ac<lrdo : 

O SR, ADRANCHES :-Hei de mencionar as essa emendá que era um aleijão »0 ,orça
occ8eiões em que o tenho feito, e veremos monto, essa emenda que era um ataque aos 
se ha paridade com <) facto de hontem. cofres da provincia, porque era um esbanja-

o sn. ZEl'ERINO :-Ha toda a paridade. mento •.. 
O SR. VALLADÃO ·,.-Considere 8 !l'l8Sa digo O SR. VALLADÃO-E.lá engan.du. 

nidadB quanto á retrataçiio, c argumente por O SR. ADI!ANCII1l8 :...; •.• foi assignRda por 
ohi. ' 19 membros, inclusive os que acabão de oc-

O aR. ABRANCIIE.: -Como ía dizendo, 81- c"par" tribuna r " 
guns de nos 90S colIega~, sem duvi,l" rnovi- 6 sn. F. ALVES :-A-ernenda era rolativa 
dos pelo desejo de bem 8ervir à provincia, a todos os districtos. , 
colloc"rilo-se por detr.z rios repoJteiroa e O SR. AURANCHES :-Nãoer", não, senhor; 
di.serno: não ha numero. Isto quando já se er" quo"i toda do 1', 
estava votando o orçamento. Neste comenoa' O SRI F. ALVES :-Era. pois não, 
retirou se talIlborn do recinto o nosso col!e- O SR, ABRANCH~S :-Está muito enganado. 
g. residente em BotQcatú, c ficnrão 18 de· Como, pois, apresenta-se uma emenda 
putados... desta ordem. quando • commisaão, conoi-

O SR. P. EDUARDO :-Ficarão 19, porque, dorando o 'estado financeiro da provinei., 
nessa occasião tinha entrado o 8r. Araujo! apresenta um orçamento que exprimia a pura' 
Ribeiro. verdade dos eofrea publico., e vem·se dizer 

O SR. ABRANCHES :-Que lambem retirou- I -o orcamento é umb monstruosidade! 
se. 04ft. Araujo Ribeiro entrou, conversou I Como a'luelles que querem impingir urna 
coq:! o nobre deputado" amuos retirarão·se. 'r pilula dourada á provincia, votando quotas 
O que é exacto é que ficá mos sem numero que niio hão de ser cumpridas, porque não 
legal para continuar a sessão, e o sr. presi-I ha recursos, apresentando uma emEtnda que 
dente mandou proceder á chamada. I vem tornar um orçamento esqudeto um Ver· 

Quando est~ ia começar. eu pedi 11 p"lavr,a I dadciro orçarrlento ac!iposo: são. oa mesmos 
pela ordem c fiz um protesto contra a rotl- i que sc ab.lançlío " vIr aquI, RCOllnar o orça
rada dos noures deputado" quando dI' trata- i mento de monstruosidade, e dizer: nó. não 
vo: de dotar a provincia com suas lois an- : entrámos nesta C8t:1a para que um tal orça· 
nuas. As coosiderar!õos que fiz p'r>i fllnda-' monto não fossc votlldo por olla! Oh, senho· 
mental-o hão de ser publicadas, o ahi 08' res! Isto é o Bel' C nãn Ber ao mesmo tempo. 
honrados memUros veráo que não proferi: é o (,tle se cham~ absnrd.,! Mas o abstlrdo 
palavra alguma que possa ser touudn. corno [tamhem tem slla.logica, e alla vos condem
injuriosa. nem ao meno'~ off'ellsiva áquelles i na! (A1JOüulos.). 
que de tropel tinhão abandonaôo .,,""" CI\-! Se fostes Vó, qlle apresolltastes essas 
doiras nesta assemblé.. .' ,emendas monstruosas que deformarão o pro· 

O SR, ZrWERrt\o o-Sabemo,; disso. 'jecto da comm1'são, como vindos hoje qus-
O SR. AIH\A~CHES :-0 nobr~ deputado,quB : lilical ~O de monstruoso? 1 . 

fez sua ostréa hoje ne,'ta tribuna, aprovt\i·: () 81\. VAT.LAD?i.O :-A emendo. dos li) cahiu 
tou um).'t. occ11shl0 má I S. ex.c. diSil{3; ~lÓ,,: na reuniuo..: 11HO póde mais vir á discussão. 
entrám08 pal'a \"otal' {} orcamento, m:.es alIe i Al!'ora trata-se da actualidade, e mais nada. " .. , . 

e uma meustrllo"idade tal. que devo peiar a' O Slt. PRESIDENTE :-Attenclio I 
.' .. , "'.' .. 

prQVIDC13; t) 110R nos l'(ltlramO~l porque nãa: O SIL ABltANCHES :-Eu estou respondendo 
queriamos Concorrer par~ que fosse votado! ao primeiro orador.' _ 
um orçamento monstruoso. , Apresentada cssa emenoa colosso, e8811. 

E' preci.o, sr. pre!;ioent", que esl% pala- ! emenda que era um~ verdadeira deformi-
vras não fiquem Rem reparo.' i dade, um eompleto aleijão 80 orça,nento, 

s. disse ~ue o orçamento 80tual é ullla i nós, membros da com missão, procun\mo8 
monstruosidade, Eu n;lo contesto; ma., I crear difficuldades.lÍ. passagem della. 
quem o tornou 1i!O"St"o? V. exc. compul· I, O SR. VALLADÃO :-0 orçamento era uma 
Re-o, verifique quem a~sjgnou es.se c~jldt~me !mollfoltr~,O~idnde ch magreza. 
o1e emendas, quem aSBlgnoll ~ pl'lffielra que! O SIt, Anl1ANCHES :-Era urna 1l10Dstruosi-
8 elle foi appensa, e cuja somma sobe i! 1 dada de magreza que estava da conformi
:100:0008; foi porventura a commiA~,10. for"o i dade com a m3gr('za dos cofres publicos. 
09 protestantes, como nOR qualificou o nobre; (Apoiados.) 
deputaclo residente na Conceição d,.13 Gua- r O aR. VALLADÃO :-Em 3' diBCus,ão eu 
rUlhos? • ! hei de explicar. ' , 

E.si! emend~ monstruosa, SI'. pri!sidente. O SR. AUlIANCHES :-Terei muito prazer 
que vei~ deformAr o projecto apresentado em o'uvir a explicação de v. exc. 
pela cor.ramlSBão foi 8,ssigllSd. pelo lDeSfrlO i O SR. F. Ar.vRs :-Esse terrano é inconve
nobro deputado que hoje vem fnar um eoo i oiente., póde ate compromettar sua ~1l'l9a. 
t,ra-protesto em tel'mos tllo energlco" ! i O SR. AnRANCHES :-Que cRuaa? Eu nA" .o SR. VAI.l.4.DÃO :-Teso foi 11m acôl'do entra I tenho causa alg\1ml\ aqui a não ser a causa 
n61e todo~, ! da pl'ovincia. 
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o SR. F. Ar,V'ES :-A no.~p. causa. , O 8n. ZEFERINO :-Assisti R reuni:io, não 
O · SR.- ABR.4NCHES :-Tenoo cOllsciencia de I ha duvid •. 

que estoll defendendo os interess~s dell r. ... i O SIl . ABR .\NCHES :·-Mas 1'0 . exc, o pri-
O SR. VALLADÃO :-Nós todos. I meiro a romper o acOrdo , o compro.;nisso 
O SR. A "lJRANCHES ;-- .•• porconsequcnciA , j tO~llad o HeJIf\ sületnDement\11 . 

.:1\0 comprometto mioha callsa. ; 'Qua" !:<I ás d ispoaições perman entes " 
O sn. lt'. ALVES dá um aparte . . ! trIHJ9itor:uF: , não 8í~i dt)~ cl)mprotOisi!os que 
O Sft. AORANCHE8 :-Oizia"eu : ilpre5sntano houv e, porque retil-Ji-mA rI" rCtlOi30 aptes 

esta emenda gigante. nó', mem bros da coco - dO'se tr:'tar de11.5, o que, declaro COIll tran
mi:;sào de f~zenda, P. mais colleg.as (h D09~a QU6ZIl, í1i'. mUIto c:-dcul Ad_3uH:ntc. , 
dist,;cto, entendemos que devioIDoB creaf Oli ? BH. L , SrLvERIo :-Nno houve compro-' 
m8i~re~ eDtrave. li passagem de sem"lhan- I m'"s!). . 
te enormidade, P,ara se chegnr n um .ncô'rd'J, [ Q StL P. EGYDIi) :-Holiv e em pHrLt) . 
para qU :J fO~8e p'oseivcl uma co mbipr.ç-üo, Co i O 3R. AU~ .. AN?Hf.~ :-~i.9..5 eu 08 Igooro,.por. 
mos convidados il uma reunião. que teve lu· I qu~, eor::"> Ja disse, .roLIrcl -ma anto!) do tin~a 
gar Da CR'a do e:.IO, gr. barão do Rio,Claro , 8 renDl "O, O qllo o (lxacto é '1"0 n comlÚlS-

Nessa reunino, entre outros alvitres; 'roj são offel'Jceu a~ emenda,e r (! lativa ~ n'o ~ Lres 
adoplndo um que roi l em\lr~d o pelo humilde disiri"to:; e le i tora,.. o, arresentau do a que 
orador que oru occupa (1 vossa att6oção, foi 81l~O l'l Sava I) prds)(le nt~ a. r:(orm'lr a aecre· 
o segulute: , ta~'i3 do J~'o,7en~o. e I'epnrtlçllo das (j ~rH.8.pu~ 

N· " I'YPlt"oS" d· :. r'. I ;, -.n.l,l " . 'I bhcilS, uno oxorlllton. p.c l" eOllt"K"I O, gIrou • , ( ,u", v li. mu .. ) la. I 3 .l,J~ .... [. <. ... "t U . , 
entend.er que o orçamentJ nãu r1f~ vía sei V;) . ' I na. 01'01 .1

1
• t~ seu, (~On:Pl·(11~H88(~~ . .... , . 

t"do sem quotas diecriminndlls para'a, di-! (J, SI\. L, •. ,ILVhP.!O, 1.50 11,10 fo, comb,-
\" fSOS J ' I'd 'c ' t-t ,l- .,"1 ' ~ ... ~ I n at , !). j 

';;J oca I na S , serelD r.,13 . H. I ' { f ~ ,b . .. .. , ! O ' \ ': " ...... ,'" .- N'''' '' r i .. ,r. 
HOlDrua.~ votadaR parD.1)3_ d Hl'M~.' I ! h~ ." d;~ ; rlc~ '1 1 S l~. , JjI~~ ,.lId.1.::>. - a ·, . "O " J)\') jq~.e ~a,o 
tos c1 eitofnes da provincilJ , t !IC~ ( l 'lr!,>~ Be lOllve r: ~)m. In~çao H r~ iii pCILO .. a8 ( ",p08J: 
achavão no orC'1mcut vigen fe. çõe~, tr!~ T)AJt{~l"las, fl 1 )(~ rm :l n~n"BA; E'rlS8 e 

'l'.aodo !i1ido ;lpoiad.) a idéa d'e dota!'. sc !il~ : qn,; (-J a questao, c tanto que h~ em uudas ~,o 
di vor!ôU\fJ localid ld~~ com o uotas d íscrim i n a ~ : a rg:" :nen to ~.? b:u ~ posc n~:ld(}rI a ~ , ,!g-iHft.ntr a 
d • t" ta b 't • J ' [ 1I de l~ll'O ~ . pnv! !~g-w:3, etc ., que Ul:tO tor:H) 

.8._, o: ' IH em !).cel \) o m eu H VI re, b'; . I. ' 
, I com. , na ', .n~ . 
. O SR~ F. AL.~I1.SS :~I !t9o m !J:.-t r-l a .o':Jssa,lou· l CJn;;;égLljntement~ , nq uelie c\j mprOl1lis8o 

vRvel . !ntençao. . . i ~OI~I.Q]lle t(.J f11R.dD nnqu c (Ja reunião só foi Totu 
O 8U. ABRANCHJ:;':; :-POd !ll enn ':"".:!llm te~' r",, ': : ~~h r< ~ d":J \l~;~. d() l' (\ ,~ idente Mn Xiririca:_ 

lUe~te ca~u ~ e puta d\) , ~pr e.';iJ ntal" quot,iiS ' ~om Il. :~ iHl!~e'ntQç ii() Ih~ e:n~nd::l H pedindo 
parR. ~n u dHóJ t. n cto no v,~l o l' da ~~or~m{l ex..ls· quotU:4 p.lra cur tas Ob i :iS, ' 
tento no nrçaml!o!.o vIgent,(·, ~~ nlllJ-lh e ta .. Quero qHC fiqu r. bem ( ~onsigTl?.(h) que a. ' 
C~Jt8.r1~. e.' tretan to , faz·, r <J!gnmas n.ltcra~ (',ommi8s:lo de fa~.cnda lüio exorbi t.ou ; (iuc BC 
(~U B3. Visto ',orno ~l g ll.m:'l.~ dn~ \',"!.!'has d') 9.(\ - . honve romp imento <.~.;) :'H~ 'Jl'(b; n fio o fo i pOI' 

tnnl orgarocuto n~}(~ for~w cU1U, pr~d?F., (! !n cs- i nossa pfl. l'te. (Apoz'arlos , ) , 
100 nlguma::. ne ~'~~lildil ,1c~ n el!'; l1'l r)rí~ \" u.;:tn~ ; Assim, ~r. president.e, fh~~t restabolccidan. 
~odem t er occorr;do. w~nhJ.(lc dos faebJs <lualLtu á reunião que 

Neflte prOpO~!tl , n ó" do 2" dí " t ri et,', (JI' ;' . . tnvc lugnr na, eiU5ft do ex m. _ ba.r tiQ do Uio--
nisámo~ as nosS!as emp,nda f.l , a ~.~ irn eO'rlO 0.>\ ! Claro. . . 
n,Jbreij ueputado ~ do lo "_ :~o o fizerão talll,- : O noure ueputa.do l'csidentc na Conccição' 
bt)J ; . easas em eo /las f;Jr,ao : ~p r r.se:ltRd3S a i ,dos- GtUlI'ulhos f(\llon extensament.e !1ll'ft jus
?O~IUIS8ãO para Id h, ollercce l: 8s a tlss!3m- j tíficar n. sua r:tinula ~o~tcm dest!l- casa; 
' \ J:l., _ , ~ s. cxc. nos <ll~SIl : retireI-mO, por'lSSO que 
\ ~la~, sr. prosldeote, Bst08 co mp.rvmI5~OS 1 un1a id t;n 'llle j~. tinhn.sido !'cjei&d f'~ pela. as

' 1 U1) !or.fio sol+;tll'neme nte cl)nt,rah H:I)~; Fo r ! sClnbl t';;.lfc)l'lt,de no':o aventnda, fôra I'eprodu
\.Hlv(!lnEnr:)~, Cl1J l\ Wt!n.Vj"l .()!t r n Hp9;tq:;e~t..,s! zida. pela ~;f)mTnüJs~\o (te fazenda, P. en não 
co~prJrnlss(ls qu ~ U8:;1!Hnll11 o.-; IHJI]nel!<l 1'11 I quizpnss:l.I' pela.:::fol'easClLlldinasvotanrlo p01.' 
l1lllào forão p~)rVent.iHa. ob;~ '~ r91111 :) ~ n }:; tfl r e lIa. 
t:R~ ~ '1 V. ex(!, c:!m pub:e C-;.l.l:J :tS clDcode.9 que 1 . ~.fas, an tcf) ele l'esponder propi'iamcntc :lO 
forão • pre;"o taílas, ' , , nobre deput.ado. d~~ejo d"r um cxplic];çãO á 

O SR. F. A LVES: -~ Sobrf; t~: : l :~ pon t.] 'l \l;.:j · ! casa. 
xii I) e:a tambem d e) nobre oeplltado. ~ Qnando fal1~)i solEe o orçamento C offereci
, O SR. ADItANCHES ::-E' [:lei} mo confund i, : lhe as'emendas que n. com missão se compro
rem; eu 0 0' desatio . (Apoiados,) . I rnettem '1 apresent.ar, o nobre rleputado, 

O nobre d ep!l!.aUI) re"'ld autu em X: rir ica 1 que achon.· r5 ü na. eadci t'H. llc lo secretarÍo (re-
aprOsCDtou mui tas emeúd"".,, ! (erindo-se ao sr, L. S ilverio) pediu, c a CI\SI\ 

O SR. ZEFElllNO :-Apenns duas, : concedeu, dispen ,;" de le itura: entre dias es-
O SR, ASlUNC}JKS :- •• , qu o exurbiL'"ão tava exactamentc aC[uclla a que alludiu o 

ti a combinação foH:, (apoiados) ; ao passo q II ~ hom'ado mern bro, 
n h onl""-do membro (~Rtf: ve pre ,~:cnte" é !1' e. ~ . O SR. VALLADÃO :·-Mus essa devinser lida, 
u n ilio ! , porqu e nílo era l'cproducção das ve rba, do 

, 
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Ol'camento passado, e' no entretanto não o' A commissão, porém, entendeu o contra
foi"; eis o meu espanto! rio, isto é, que a rejeição do art; l' não im-

O SR, ADRANCHES :-Eu apresentei essa portava implicitamente a da idéa contida na 
emenda com as outras, porque estava com emenda, uma vez ofl'ereclda em separado, 
li palavra; llilo havia de apresentar umas, pois que com relaçiío a ella não tinha havido 
assentar-me, e de novo pedir a. palanEl, para I voblção (Apoiados e não apoiados.) 
apresentar. outras ;aprovcitei o ensejo para Entendo, portanto, que a commissâoobrou , 
mandar todas fi, mesa '. i,arque nào se póde de harmonia com {) qne pl'escreve o regimento 
offerecer emendas sem se estar com a pala- desta assembléa, apresentando uma e;nendH. 
vra. () SI'. 1" secretario pedill dispensa de em que sd autorisa o presidente da provin
leitUl'a, a ,casa concedeU; que culpa, pois, cia a reformar a secretaria do govel'l1o e a 
tive eu disso, 8e os "roprios nobres deputa- repartiçã:o das obras pnblicas. 
dos d.ispcnsanto a lcibira 'I , Assim, me parece qne a commissão não 

O SR. VALL.\DÃO ;-Fico socegado eom a exorbiton,6 que o nobre deputado não podia 
declaracilO do illustrc deputado, que oeeupa auxiliar-se deste pl'etexto para retira"-se da 
aetualmente a cadeimllde 1" secretario, Je casa, 
'lue foi encaixada, (Risadas.) , O SII. VALLADÃo.;-Tinha razão, deede que 

() SIlo ABRANCl"'S :-~1as, dada est", ex- a emenda veio encapotada. 
pliCRÇào., l/as~o a resp~nder ao nobre depu- _O s~. ADRANcrms :-E~ta razão, portanto, 
tado, cUJa amizade mUIto prew. nao pode prevaleceI' ; o Ihustre membro 1'0-
,$. exc. retirou-sB hontern da easa, níio derá ter outros motivos, que respeito ... 

'luiz cóncorrer eou, a sua presença para q~Ie () I SR. VALLADÃO :-Na<ja de capotes . . , 
llOuvesse IlUrnel'O legal, em com;:,equCTl.cHt, O SR. NBRAXCHES;- ... pal'a nuo concur-
segundo (hz, da aprcsentação desta ernen- reI' para a approvação do orçamento, hon
da .. , . . tem; mas esta razão é de todo o ponto impro
. O ~R. VALLAbÃO :-l~tií levei alguns e.o1- 'cedouto. 

legas commigo. . O ~I<. V ALLAll'O :-Emendas- encapotadas, 
O SR. Al1RA~ClIBS;- ... visto ~orno, no HCU não quero aqui. , 

mododcpcnsar, nào podi_a mais esta mater!~ O SR. ABlL\NCHIlS ;-E~ fallarei oppol'tn-
sei' ventIlada nc"t" "essao, por ISSO quc Ja namentc dos capotes. (Rtsadas.) 
eU" tinha sido rejeitada enl lima das sessões Mas, SI'. p,'c8idcnte, o facto que se deu 
anteriores, hontcm lIesta CRStl é um filcto anormal; eu 

Ha aqui, SI'. preôidente, um modo dc apre- tenho-m(~ retirado, 1'01' muitas veies, dcste 
ciar, que, permitt.a o honrado membro quo recint.o, para que náo haja numcro com ft 
lhe diga, não éverdadeiro... . minha presença; mas, quando, em qne dr-

O SR. VALLADÃü: -O nobre deputado quer cUIn8tancÍfls'l . 
discutir a em cnda depois dc encerrada a dis- Recordo-me 'I uo I'ctirci-mo na occasiiio em 
cuesão I , .. i ~uc se tratava aqui da cel.eberrima questáo 
. O SIt, AmtANClIES ;.- .. , o pl'llnel\'o, pro-I Sorocabana, porque entendi que era nm g;ave 
.180to '1ue se apresentou com esta 1(1co, de mal, um grandedesservlCo que eu fana:í 
refol'ma da secretaria do govel'llo c repnrti- provincia de S. Punlo acllando-me pl'esente 
<1[0 das obras publicas, foi cm um projecto flque!!a votaciío; e que devia procurar em
;iuc tratava de pôr em hastll publica as es- barnçal-o por todos os meios a meu alcance. 
tradas e pontes da provincia c acabava com o Entretanto, o nobre dcputado cntcnden que 
systerna de administraçao por meio de ins- havia paridaEle "\ltre este facto e aquelle q,lie 
pectores de esrada:-:;. ' hontem aqui se déra ! ~ , 

Estc artigo I" do pwjecto, tendo passado O SIr. VALLADÃO :-Ha factos mais mo-
cxn la e 2a discussão, em:ja su,rprendeu-rue dernos06 . 
'I'''' fos8e rejeitado pela casa sem a mínima O SR. ABIIANCHES :-:\ao ha paridade aI
impugnaçün, sem que um~ raziw sefluel' se guma; hontem. tratava-se de vofar o orça
apl'csenta,;"e, que no,; convencesse dos mo- menta; esse orçamento, que foi qualificado 
tivos que aN,lIariío no espirito da maioria de rachitico, formul. lo pela com missão, p, 

da .sscmbléa pan; p,'ocedc,' diversamente do que-, no entretanto, Cc ,Jresentava o estado 
modo por qne havia procedido anteriormente, fiel das financas da provincia, .. 
adoptando oprojecto em I' e 2' discussão! O SI!. U. êINTRA;- ~poiado. ' .; 

Mas, como diese, este pl'ojC(~to foi rejeita-' O SR. ABRANcm,S ;-... os nobres depu
(lo em 3' disutISr-'ào, isto é, o Beu l° artigo; t.ados o tOi'nn.rfio obeso, sem a menorínterven..,. 
", então, entendeu-se que os demais artigos, çi'io da eommissão de fazenda, porque esta 
como corollarios do primeiro, estavão preju- fôra vencida no, reunião, ma" não convencida. 
dicado~... (Apoiados,) . 

O SR. L. CI1'TlLI :-Mas não rejeitados, , 8e 'lucrei" 'lue ° projecto de orçamento 
O SR. AJlRA"CHES :-... vioto com" se i passe tal 'llull foi apresentado, contai com 

achavão }HC808 ao art. lo; e que, conseguin- o voto da eommissáo; mas, com essecardu
temc!Jte, ~cndo prcjudicado Ollrt. 1', o esta- me de emendas de garantias de jUTOS, 0011-
vllo ~pso (ac/I) 10,10,' os outroR. cessão de privilegios de est.l'adas de ferro ... 
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o 61l. SeIPIÃO :-Essas emendas não estão projectos de interesses locaeo; corno fossem 
>lBsignadaa pelos 81'S, Valladão e RodrigueF post.uras, etc, Os .rs, Cintra, Abranches c 
Ferreira, " p, Machado opinarão que, em primeiro lugar, 

O SR ;\ SRA KCHES :-MaR 'estão assignada8 ,e deveria proceder IÍ votação do orcamento 
por aquelles que se I'etlral'ão honiem, ~I'o vincial, cuj!l discussão fic~rl\ encerrada 

O SIt. p, EDcARDO :-Dos ({ue se relira"iio, 1n 'sessão antecedente', trabalho este que eu 
• s6 por mim estão,' 'la via deeignado para Rer feito á uma hora; 

O 'la, ABRANcHes :-•. , Como dizia, sr,mas, n'" quercndo quc os meus col,legas me 
presidente, com este chuveiro de emenda. tacha., I de. imparcial na, distribuição do 
que tornnrflO um orçamento monstruoso", ,.rvlço, ,nnUI, C deu-sc começo a esta vo

(São proFeridos diu,'sos apat'tes a,o meS'lIto tação. 
tempo,) , . . , VoJados 09 capitulas 1", ZOe 3', ,e teDdo-

(Com (",'ça) Fui eu quem qualificou o orça- ,c de p,'aceder fi votaciío do art. 7' das dis-
mento de montruo80 'I ' posições pefl!,anentes ,· ouvi uma voz que da 

Eu repillo os doestos ' que, são il'l'ogados li ante-sala dizia: não ha numero, 
commisij;'O de fazenda .. lo'ostes vós mesmo. V. exc. sabe que 'o presidente, oecupado 

,que tornastes o orcamento um verdadeiro com" tomada de notas d" votaç~,o , nào póde 
(Juasimodo Jlnunceil:o!. Véde se es~as ('men- sober se durnnte ellaalgum deputado se 
dl\s <v'e o!fereeestes consultão os interesses I'e til'lt da sala, Verificando-se o facto, reco
legitlmos da provinei" 011 apenas expl'Ímem nheceu-sc que se achavÍlo pl'esentes 18 se
interesses prl"ados! Tend e a coragem de nhol'es deputados, porque, nessa occusião, se 
V08S0S actos; se este ol'ea'mento Ú monstmo- t.inlia retirado o S I'. dI'. p, I~dunt'do. Na fór-• 
80, acompanhai-me, votai con tra essas emen- ma do regimento, procedeu-se á chamada; o 
dn~ que assim o deformarão, elwemo-nos Íl ~ r. Abrallches, concluida esta, pediu a pala
altura ' dos interesses publicos! Vós, pOI'ém, yra pela ordem e fez um protesto estigmat.i
não "fareis, em que 'pese aQS dictames ,de sando "C rem ente O procedimento dos srs, 
vossa consclCn(,ia!. , , deputado,~ que se tinhão retirado n'uma oc-

Mas dizer-se-a cima do govcrno está a "8- casiao C0l110 aquelln, em que se v()t~va a pri
sembléa provincial-, isto é deelamaçao! Eu mei." e mais importante lei da provincia. 
quero obras, 1Iao ~ueN palavras; se sois hoje Pareceu-me que o nobre denutado n;;o di
maioria, lcmbl"ni··vos que a. cil-n n. da assern- rigia uma oífensa n seus.collegas, postoquc ' 
bléa provincial está a opiniãO puhlica, está a eti entenda, quanto " mim, que ern uma 
provincia, que nos hade julgar c dizel' quem ofl'en~a, e pelo 'menos eu o receberia comô 
'iem razão: se somos nós, ou Re Bois vós. tal, dizer-se que se fazia aqui uma opposicão 
(Muito bem! iJbtilo bem!) encapotada e que immediatamente dlrigilio-

O SIl, Br:r<r<vIDIOs :-l'al'a mim, uão têm se n pulacio parfL mendigar favores. Não 
l'azilo, ncm1;ós, nem t;-ós; nenhum repT'e8etitn n advCl't-i o Si". deputado... . , 
verdnda, ' O ~ IC. VAf, LAD-"O ':- V. exc, não julgoll 01'-. t. s~. Selpião: -Si'. presidente, v, exc. fcnsa para. nüs e juJ~al'ia. p:lI'R si. 
e a. casa Y!rüo 'lHe J!:ravcs C'.cnsnr;l.!o:J fOl'ão di- O SR. ~CIPIÃO:- N:10 julguei que fosse isto 
rigidas á presidenci" ctn "~~embléa pelo meu offensivo ao" nolires deputados q'ue se reti
honrado (:ollega, deputado pelo I' districto, rarão, porque s,lo jus tamente aquelles que 
o sr Vallnd1\O, ],u vou Tlanar li casa o que menos frequentão O) palacio. 
houve , 'Logo depois do S I', Abmnches, pediu a ]la-

A's 11 horas, reunidos os s,'s. deputados, ', la,vra O) SI', Cint)'a, que, desculpe. me a f"an
m"ndei proceder á chnmada, e pelas notas to~,,: queza, com (> ,ell Rcnio um pouco assoma-
madas pelo sr. 2' secretario, me foi por ell do. . . . 
declarado '1l1e se acl!nvfto pl'esenté .. 19 mem- O SR, U. CINTRA: - De sorte que hoje cstou 
bros.,. ' em discussão! (Risadas). 

O SR. L. ALVES :-20 O im, SCIl'IÃO: - Estou explicaudo os fa-
O SR. SCIPIÃO o-Os nobres deputados aca- etos; o nobre deputado viu que fui censurado: 

l)~,o d e on"ir n,' ,njirmacão do que venho de, não posso deixai' de defender-me. , 
dizer. • Como dizia, pedill a palavra o nobl'e depu-

Abri a sessào, mn ,~dei proceder á leitul'a tado residente em llogy-mirim, e dirigiu a 
da act.. '" na pccaF;iáo de ser eUa approvada, Seus collegas, que se t inhão retirado, censu-
verificou·se que ~e. ha .. 'jão retiradQ da saJa ra.s, na minha opinião. grnvrs .. , . 
tl()us$onhCJrcsdeput:.ld(J~ , Nr,::;te tempo o SI'. O $R, U. CI?\'TRA :-?\ão apoiado. 
deput.adodr. Abl'Rnchcs pediu a palavra, ",: O S1'I , SCIPIÃO:-, '. tle modo '1ue n1l.0 t.ive 
quando fazia sobf'e a metH.ua. aelt:t algumas ; l'emedio se'não advertil·o. 
observac1:.íes, entrarão alg'ulIs . deputf!uoS (l a ! O SR. U. CIKTR ... \: -- Ainda susLento, e não 
acta'Íoi Ãpprovad,t" , ',tenho medo de ser jnlgado por juizes impar-

Passou-se á leitura do expedient.~, e, linda ciaes, 
"esta, declarei que passava-R« 'I ordem do dia, O bit. f;GI~IÃO:- O nobre deputado disse 

Entendi eu, corno entendia v, ex,,:; CJ"" de- que aquelles que se retirarã,<j'nR occaeillo da, 
'Viarnoq t.~omcçnl· peln discuss~io clg nlgllnR votação dI) orçameHío crão eriminoso~ ••. 

• 



() SR. U. CINTRA; - Não apoiado.' ' .idéa; mas,se o projecto foi votado por par-
O SR. SCIPIÃO ;-, . , e que assim percebião t es ... , 

o subsidio se'm trabalho. · O SR . VICE-PRESIDENTE;- Foi, a requeri.. 
O SR. V'. CINTRA; - Não apoiado, mento de um sr, dep\ltado. 
O SR. ScIPIÃO ;-Appéllo para o testemu- . O SR .. SCIPIÃO ;-Não sei, porque nesse· dia 

nho dos nobres deputados que aqui se acha- não assisti á sessão , por achar-me incommo
vão. Como presidente, eu tinha o dever de dádo ... mas, se o pl'Ojecto foi sujeito á vo
manter' o regimento, nã.o podia deixar de taca0 por partes, como v . .exc. acaba de me 
advert.ir ao n6bre deputado, como o fiz por informal' , desde que súmente o art. l' é que 
duas vezes, pedindo-lhe que não usasse de foi rejeitado, e os mais forão considerados 
expressões que pudessem ojfcndel' a seus simplesmente prejudicados, qualquer destes 
colle~as. podem .scr reproduzidos n!\ mesma sessão; c, 

Então .v. exc., que oc:cupava urna destas portanto, a emenda da com missão relativa á 
eadetras, pediu a palavra pela ordem e con- reforma d.a secretaria elo governo não ravive 
traprotestou por essa expressão que, como uma idéa morta. 
eu, julgàva ofl'ensiva a seus collegas que se O SIto BE:-lEVIDES ;"':Estaexplicaçáo .que 
havIão retirado. . dá o nobre deputado n[o é verdadeim. 

Não seria eu, SI'. pl'csielcnte, qucm viesse O SI·;. BICVDO; "': E' ,real. 
revelar o acõrdo particular havido entre os O SR. BEl\P.VIDES ;- Até admira que o pre-
membros da assemblél\ para a confecção elo sidente da assembléa interprete o regimento 
orc.mento: mas, como os nobres deput.ados por esta f6rma! . • 
o iem trazido á discussão, eu tamhcm tlevo O SR. P. EGYDIO :'~lnt.erprelit muito bem. 
declarar o que se deu. O SIl . . SCIPiÃO;"'7 Scntll! assim. entendo 

Tendo a com missão de fazenda apl'escnta- que a com missão podia apresentar esta emen
do um projecto tia orçamento s~ designa- dn . pela qual prctendo votar. . 
çáe de verbas pam obras public~ apparcce- () SR. BENEVIDES:- E' uma cortc"ia que o ' 
rão reclamações , e pro~urou-se comhinar no noln'o deputado faz ao presidente da provin-
melhor meio de remediar esse inconveniente, cia, (lUC é o autor da emenda. . 
para o que foi delihcrada uma reunião parU- O SR. SCIPIÃO ;- Uespondendo o aparte d~ 
eular. . nobre deputado, aproveito a occasião para 

De facto, elb teve Illgar na: casa do exm. de.clarar que apoio a administração tio sr. 
~r. barão do ltio-Clnro, e ahi acordou-se que dr, J oão Thcodoro~ por principios politicos, 
fossem consignadas pal'a os diversos ,listri- por se r s. f)~C. um conservador muito distinc 
etos quotas igunes l'S do orçamento vigen- eto, muito honrado (muitos apoiado8), e por 
te, ficando aos respectivos deputados o ar- scr delegado do governo geral, a quem prea
bitrio de mudaI'em ~ applicnçãó dessas quo- to meu fraco apoio. 
tas, comtanto que nÍLo as exccdo;;sem, Não 6. pois , cort.ezia 'lue faço ao sr. pre>;i-

No dia imm Nlinto mo disse o nobre depu- dente da pl·ovincia ... 
tado, resid ente em Xiririca, que ia apresentar O SR. BEl'IlVIDP.S;- E' llm voto de adhesão, 
emendas, alterando essas verbas, :lUl impor- O SR. Ser PIA0 ;- ... nada quero de R. exe.; 
tanei .. de 4 ou 6 conto~ de réis, Rcspondi-lhe apenas tenho-lhe feito um ou ontro pedido, 
'lue nl10 devÍ!l. nltcr:u' o ncúrdo ; mas o nosso em virtude de cartas de amigos, sobl'e appli
collega disse-me rJIlO havia cxposto essa ne- eae,ão de verbas do orgamento. , ~ão preten
cessidade em reunião, c lhe dc,sCI'lio que do ir mais h. pn.lacio senão para deixar-lhe 
apresentasse as emendas . I um cart·ão de dc;;pedida. (ilI .. ito hel)!; muito 

Na oceasião em que lá es tive, llU.O ~e tratou ' bem). , 
tle aposentadorias sen1io de uma professora O r;;r. Uencvides: - 81'. presidente , 
de Guaratinguetá, e ou tra de Capival'y; lem- uma vez que tem sido fl'anqueado a fo<!os os 
brada pelo SI'. P. Egydio. deputados o direitr -Ie explicarem suas posi-

Devo dizer tambem que appareccu uma ções em rela~.áo ac incidente de hontcm, se
carta do sr. pres idente da provincia, fazendo, .in-m e licito tamhem dizer duas palavras. 
ver ;t neceSSIdad e da reforma da repartiçào' Hontem não compareci a esta assembléa, 
das obras publicas, e da ereação de cadeiras. c, devo ser sincero, o fiz muito de proposito, 

O sr. Abrancl! ~s declarou que não podia assim como estou disposto a não concorre" 
ter lugar a creação das eadeil'as de que se mais com minha presenea este annq pai'" 
tratava, pOl'que era materia rejeitada c nào haver C!l.$a. Havendo nurnero, iFldependente 
se podia reproduzir na mesma sessão. da minha pes~oa, eu entro e sou soldado quc 

O SR. ADRANCH&S; - E' exacto. . ha de' morrel' no seu posto; mas fiz tencão 
O SIt. SCIPIXo :- Nã? se t ratou da rcforma de não entl'ar mais nesta casa para fazer iiu

da secret.aria do gove 1'11 o IlCssa occa,iil.o. Se I mero, por uma razão muito simples; desde 
se tratasse, cu <Jmittiria a minha npinião, I que houve um pacto prévio a respeito do or
que li csta: . . I . i çamento, eu, qt,e reprovei assc pacto, e que 

sujeito li votação englobadamente, como tlis- ponsabilidade de sua victoria definitiva nes
põe o regImento, pois t.ratava-se da 3' dis- . ta casa. Eu rep~lto esse pacto illicito-nullo. 
ClI.BSitO, não se podia I'oprorluzir essa mesma I O SR. AHRANCITIlS; ~ Nã& apoiado .. 
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O SR. R. ALVES: - São conl.binac5es discussão 1I0 pl'ojecto n. 2, sobre Q mudanca 
USUlles, " do registro de Itàpetininga, " 

O SR, BENEVIDES: - São modos de ver; I ORCAMENTO PROVIKClAL 
eu sou um homem um. pouco excentrico., ,I Continuando a votação do project() de or

O SU. R, ALVES: - Não apoiado. I çamcnto, são approvados os arts. 8', 9', 12 e 
O SR. BENEVIDES: - ., .e radical no modo, 11 do cap~tulo 4', e rejeitados, os de ns, 10, 

de considerar as cousas, Entendo que nestas 11, 13 e 1", 
corporações todas a.s combin\lções anticipa- l'roccdcndo-s~ á votftçãodas emendas, são 
das, que tolhem o ~lreIto de lIberdade de ac- approvados os ~§ 10, lI, 12 e 13, rejeitados 
ção e de diHcussão, são nocivas e contrarias os §§ l° a {lo, e prejudicad.as a 4a e 5<) parte 
ao interess~ publico. I da de n, 1. , 

De sorte que, assim pensando, uilo COlU- São appi'ovadas as ]a e 2' partes da de n, 2. 
pareci a essa reunião havida; e desde que E' approvada a de n. 3, 
houve uma combinação que tem de sé!' "''l- ~olo approvados os arts, 1',2',3' e 4' da 
vertida em lei, eu que reprovei essc p~ , de nA. 
que não concorri para elle e tinha certeLa E' approvada a de n, 3, menos o artiO'o so-
de qne' n:eu c.oncu~so nesta ~asa cra comple- brc. disposições tml1sitol'Íns,·' " . 
tamente l'nutll, pOIS que a dIscussão era urila ' São a]lprovadas as de ns. 6, 7, O, 10, 11 
inutilidade, como Gpposicionista isolado, 1<1, Hi, ]t;, 10, 20,21,22,23,24. 25, 26 (me~ 
fóra de todas as cOll1bmações dos difi'ercntes nos a ultima parte relativa ao capellão de 
g~upo's, ,faria um papel, psrdoem-me que i Sant'Anna, (iue é rejeitada ),28, 29, ao, 33 
dIga, de mepto se porventura aqUI me apro-I (arts. 2" e 3", sendo rejeitado o art. I'.) 
sentasse para haver casa., ., São rcjeitadas as de 11S, 8, 15,27 e 32. 
, O SIl.ABRANCHES: - O· 11obl'O deputado I ~ão approvadas, por cscrutinio secreto, as 
tem uma posição muito <1efinida, (Apoia· I de ns. 12,13 e 16(1' parte), 17 e 2J(3' parte). 
dos.) •. . O SR, HEi'EVlDES declara que votou contra 

O SIl. BliNEVIDES : - POl'tanto, eu tomo a' o a.rt. 11 elas dir[losi0õcs jle,'manentes do 01'-, 

responsabilidade de não haver comparecido ~amêJlt()" 
á sessão hontem muito de ])roposito, e tomo O SR. /,EFElUK() dec)ul'!L que votou pela 
a responsabilidade inteira desta minha rleJi· i emenda que restaurava as cadeiras de pri

. beraçãp, de não ,vir cá para, fazer casa; ,Hão! nlelraS IC~l'as na capital. 
s~rei o decimo-nono; c Sempl'C que aqui e8-1, O S~t. \ .\.LLA~ÃO (lecl,mt que votou contra 
tIverem 19, ou me retIrarm. Tomo a respon- i a cmen,!;t n. IH. 
sabilidade, C direi ao cleitol'f1clo: cstou CO))-! () Sl!. A. g SI1,I.\ ,lc('hm 'lue voto li pela 
vencido que não commetto crime; a. m.inha 1 emenda Jl. 27. 
voz era iIllltil na assembléa provincial; hOll- I 1'as8", o)lyojecto á :l' disClIssão. ,. 
ve um pacto s~ -reto ou transacc;ã.o de todos: A reqllel'lillcnto do sr. Ahranches, c dls
os grupos da caoa; e eu, que entendo que cs- ' pensado o llltcrstlClO. , . . 
tas transacções são ilIcgacs e inconstltucio-I A casa. cO!lCedc a exoneraçào pedida pelo 
naes, faço o meu protesto, retil'o-mp- í e n;lo! S1'. P: Eg.tdlO ~r, n:embJ'o da commissão de 
fazendo numero, estou convellcido do quo I eOllstlt1ll0ao e .J ustlf'''' 
não commetto el'Íll1c, c estoll disposto de: () SR, PllESlDENTE nomêa o sr, Araujo 
amanhã em diante se não houver cas~' a! pam substltlllr o sr, P. EIlVdio na commis-
renunciar o suhsidio, como já fjz ,na ses~ã,o i são de constituição c .iusti~ja. . 
passada, quando dailui TlY' retirei. São estas! "O sn. AUUAKCIIES propõe que a sessão sej~ 
as f'xplicações, ! prorogacla ate se votar o orçamento muni-
~uan to a Uln aparte que ~ e referi II rt m! m 1 i el p~,l e a leI, de fOl'~~a. . .. _ ' 

ü ~ navegar em todas asaguclS.. . : ,h coneedlcla. a pl'ol'ogaçab. 
" SIl. LEITÃO: - ~il~~dl>;se isso; disse que i OUCAMIlNTO MU"'ICIPAI. 

todas as aguas lhe eorl'lao. ..! I<' t· '3; d' c . Il~ 
O SR, U. CIKTRA: _ O llobl'C dl';,:.~l!!!do' "" '" elll lSCUSS,1.O o proJe.cto 11. /j 

explicou o seu aparte, . do ol:çamcnt,o ~e camaras.munlclpaes. . 
O SR. Benevides: _ A cxplicacão não foi: O su, P. EGlDIO requel c obtém a r~tl-

deUe. .", irada cic sua cmenda na parte que suppr!mc 
O Slt, lJ. CI'TlI,': _ Tr:lllsmitti o quo'! os cargos de collector ele re~das espeClaes 

ouvi. ' : e cobrador da c~mara da ~apltal. 
O SR, BENEVIDES: _ Se o nobl'c deputado'. Enccrrada" dIscussão, e approyado o pro-

não me désse explicação, eu ústou tão alto, I ]ccto. o' " . 

que '1.ão responderIa' mas como a deu acel- 1 ORÇA IOLICIAL , 
t "" (Jfuito bem,) " , i!" rejeitada .': Cl'.'enda do sr. Valladlio, 

"ao havendo mais quem faça ohservações j ollerecala .em' 3 ,hscussão a" proJecto de 
sobre a acta, é esta approvada. : força polICial. , . . 

Não ha expedieni. . I O fiR, PRESIDENTE ruarea a ,ordem do dia 
ORDl,M DO DIAseglUnte, e levanta a sc,ssão as 4 horas e y, 

REGISTRO DE ITAPETININ.UA 1 da tarde, . 
1\' "lpprOVRda fl, emenda, bll'crecida em 3' . 
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"lO' Sessão ol'dlnarili , to a roconhecida utilidade da projectada em-
, AOS 11 DE ABRIL D.E 1813 preBa, que tem por fim a conducçQo de COf>-

., . .. .• ga8 e pasugeiro~ a tló importaote e.taçao 
PresttleltCla tW sr, ·v'.qa,·zo SClpWO I da. companhia Via~f.rrea Paulist~, om' pro·, 

SUMM",RIO • ....., ·EXPEDlENTE. _ púecer. ·- , velto da me.ma estrada. . . 
Projccto. - I' P"'RTE DA ORDEM DO I . A.",im, em c~nclll.M, offorece o B~!fl\lI1t" 
DIA.-Postura.,-Melhornrnento de ven- proJecto, que. Ju\gado ob,lecto de 11ehbera
cimentos.- FI'eguezia do .Senhor Bom- Ç"O, dcverRentr~r Da ord\,n do~ trsoalhoR 6 
Jesu. do. PeflJões , - Divisas. - Provi- ser e.onvartldo em leI. 
menta de c.deil· .... -P"stura. , - ·2' PAR. . PRomCTO N. 136 
TE DA ORDEM DO DIA.. _ Orcamento A Rspcmhléa legislativa provinc!ol de S. 
provincial. -J)i SCIWSOS àps srs. Benevides, Palllo decreta: , . . ... . 
lJiC!ld~, Yalladão, U.Cinll'u, P. Edu(l1'do, Art: 1.0 FIC". conce.uldo priVIlegio 8 JOBA 
COI·rh. e F. Alves. Carnolfo Baatos, por quarenta anuoo, para 
A'.11 horas d.1 manhii. feita ," chamada, por. si, ou por companl1l8 o'gani.llrt., côns

!lchão-ee presónt.es os sr8;Benevids. V.lIa- trmr 'lma estrada do trilho. dI' ft!rro de 
dilo, Bicudo. Corrêa, Ara,ujo, A. 'e Silva, 1 tfRCç~O animado, de"de ",.estação (\" . Valli
R. "'Ives, L. Ernesto, Z"ferino, L. Alve., ohos. cta ~omp"nhla V,a-,erre" Paul!.t~, em 
M.Furtado, P. Eg,Ydio, Abranche., P. Mo- dlrecçlin a fozendn Saota ~l"r,. .. , [lro~l'I6dn
ehado, Celidonio, P. Vicente, Scipião, U. de do cnmm.end.d6~ Framlsco Ielxolr. VI!
Ciotra, Leitão, Demetrio, M. da Silva. F. leia, salvos 08 ~IfOlt" S d" Mmp~nhl~ Pau
Alv ••• R. Ferreira, M. Affonso e A. Ribei" hsta, e qU81quer out'!1 cO lIlpanhl~ eXI.stent8. 
TO Filho; faltando .em participação o. Art. 2.° O, conco,slOn.rl~ sUJeltBr1!. .' ap-
mais senhores. provação do govprno a t.arlfa do, trafego, p 

Abre.se a se.são.' . i planta da linha; o () governo. salvos os di-
E' lida e approvada 1\ aeta <la antoce- i 1'"it08 do proprietarin d. f"zon<l" Sautu Mn-

dente. ' . I I'ia, marcará a eaUção terminal. 
b SR }o SECIlETARIO Ic li segl1in te : Art. 3." Caducará o privilegio , 80 dentro 

• : do prazo de dou. afIOOS, datados dll datll 
EXl'gDIENl'E ! dll conces.áo. não forem eD~etad.s !l " obras, 

Or'FICIO . I ou, 8e, um" vez começada., forem interrolO-
Do secretario do governo, ellvl&ndo in · ' pidns vor mai. do seis mezep. 

formaçlies do p.residento da companhia Pau- Art .. ]., O concRs~ ional'io se obrigRra a 
liatlt 80bre o requerimento de João Flfmino trB!l"pol'tar gratuitamente as malas <lO cor-

. Furtado de Mendonça, pedindo privilegio reio. . 
para .;Io eonstrucção de uma estrada. de fer,o- Art.5.0 O privil~gio con~edi.jo é intrans. 
carril movido I,or anirnae.9, da estação dos fcriveJ. . 
Vallinhos á fazenda do cOlDmeod.dor Vil. ' Art. 6.° Revoglio·se a. di.po.icões OID COl1-
lala.-A' cornmi.sllo do constituição 8 jus: teorio. Sala d". comrui.,õe., lO' de .Abril de 
tiça. . , 11873.-Joaquilí'1 jl't~qUgto Pe"I'eim A /t'es. - F . 

. ltEQUEUIMENl'O I A" toitio de Amujo. 
Da professor. Laura Amelia ce Cawpos Di;pensado da illlpl'Ossão, fica .obre R 

Machado. da escola creada provisoriamente mesa parll entrnr IPI ordem <los trRbalhoB. 
na rua do Ouvidor, pedindO a nOlJJeação de . PROJllCTO' 
uma commisslio de membros da C'lsa pnra li' julgado oujeeto de deliberação, 8, dia- o 
euminar a escola quo diriga.-A. ' COlDilIis- peosado do impressão, fica sobro \I m ".~ 

. são de instrucção publica. paro entrar na arcfom dos t,l1bnlhos, o :.e-
ItEPRF.SENT.<;XO glliuto 

De diversos habitantes do Arujá, pedindo N.I37 
sua dossnnexação do termo de Mogy das A nsscmuléa l t>gislativa doeret. : 
Cruzes para pertencerem a S,nta 19nbel. - . Artigo unico. FiM ,lividi<lo o cart.orio ~" 
A'colllmissiio de estatistica. , tnbelliao da cidade de BrB!:(ança. Poço du 

PAIIECElt aSBcmbléa.17 de Abril ' de 1873.- Valladtí." 
« A commi8s~o de constitui~iio e justiça . .. l' PARTE DA ORDJ<;M 1)0 na. 

" q'uem foi prosente o requerimento de Jusé POSTURA,S 
C~rneiro Bastos. negociante em Santos, .m Sfio 'I'provados eru 2' discue.ào u de 
que pede pri.ilegio por" a eonstrucç&o de n. 41, de Ubatuba, e n.43 de S. Luiz de Pa. 
uma estrada da ferro·carril, movido por rohyting.. . 
Ilnifiaes. que, partindo dll eot.lçáo dos V.I- A requerimento do sr. P. Vicente é di.-
linho., da companhia P.iulista, se dirija á penaado o intersticio. 
fazenda-S.nte Maria-propriedade do como , MEl.HORAMENTO DE VENCIMENTOS 
R!endador Francisco 'l'elxairn Villelll, con- E' approvado em 3" discussão o projeeto 
slderando que, ouvida a companhia Paulista. n. 108, quo eleva os vencimentos do seere· 
nDo aeopplk •• t<IÍI concessilO pedida, salvan · tRrio da camara de Campina •. do porteiro 
dooso ad caulelara os sous direitos; 6 de pare· da camara da capital 8 do · lolr.dor do ceml
cer que se conceda o privfleaio pedido, viR- ! t~rio. 
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FREGUEZIA. DO SIlNHORBOM JESUS DOS PERDÕRS 1 metria, ,, ' u:na aberração de todas as leis 
E' approvado em 3" diseussAo o projecto cconom~cas, de todos os principios geraes e 

n. 82, que eleva a categorIa de fregue'l. a I provlOClaes, 
caveUa do Senhor Bom Jesus dns Perdõe •. ! O sn. U. CI~TRA.:-Nessc ponto, apoiado. 

, DIVISAS, I O SIt, ABRA.NCHES: -Apoiado quaut,o R cs-
Entra em 3- discussAo o proJecto D. 62 do I se ponto . 

anno p.8 .. d o, que estabelece d,vi.,,. entre .0 SR .BENEVIDE.S.: - Os intereSSC5 da 1'ro
Par8napanema e FAXina. vlncla. torã.~ sn.cl'ltic~dos; os lntere~ses do 

SAo apoill'das e entr~o conjunt"monte el11 Impen o forao esquecIdos. ' 
di$\cU8SãEJ ns seguin.tes O SU. F. ALVES: - ,Isso ~oea a todos . 

EM&NDAS O SR, BENEVIDES :-Mas n:1o ha oil'cnsa, 
Artigo uni co . Fira o Indo esquerdo d. rua O SR. F. ALVES : - Derão ap0iado~ ao nohre 

de S. J oão, ora pert Cl neente oi fregupzin de deputacl o, por isso é que eu diAse que toca fi 

Nos~a S~nh o r a dn Consolação, desarJnl~x8da todos. 
desta e annexarla li freguezia de Santa O SR, U. CI:<'l'RA: - Sem dllVi,h devialllos 
Iphigenia. ltevogiio-8e a. di,po"içõ,," em dar apoiados, porque o nOS80 or"::t,mento foi 
contr~ri o .-P. iJ/acl!ado. " i tachad o de - esqueleto .. , 

O Sltlu ,1e J o.é de V • • concolIo. A;me","! O SR. BI~NEVIDES :-D1ZIU CU: o ol'çameuC 
Prado fica per tencendo á VIII. de In·:alot', to) c0!l' este e0!l'plexo de. cmenda8 (jne lhe 
b8.,-P. Eg1fdzo ., , _ ', , I fOi oft ,,,'cCldo, e !lma e!'tIdadc hyul'ida, ge

Encerraúa a dIS CU'sso, e ,Ip prov" ,," o pro· I rada pelo eon.orelO de mtercsses desencon-
jeeto com a. emendas. . trndos, apenas j!,scta postos, sem unidade da 

A requerimento dosr . F. Al"c' ,é di·pen · pcnsamento , sem systema de vistn~ com sa-
sado o Inte rsticio em favor das emenda,. crifieio dos. interesses ger"e~ do 'Imperio, 

PROVIMENTO DE Ch.DEtnAS .com SttCrlflclO dos Interesses da }ll'o nllcin 
E' "pprovado em l' di . cu 2siio o proj.' eto com sacritleio dn cons tituieiio eom s :l e l' iliei~ 

D. !l3, qu e estabelece regras para o provi· I do net.o addicional, com sn;~rificio d" pro1)ria 
mento das cadeiras de primeiras l e ~ra~. . lei pro\'i ncial ! ~ 

A req~erirn('~t? do sr. Corrêa, é disP l:' n- \ N ó~ ná? temOR arbitrio de faze]" ol'\.amen-
sado O lnterstlclo. ~ I to; O l~eglmcnto da casa o eRtnb_el~cc regras. 

_ pOSTunA,~ , , Os llou res deputados desrrczarao t.odas as 
Sno approvadns em 2·' dlBCU~cão a." ua regras, ues I' 3speitárfw o P:'opl'io l' f.~gimento 

n. 42 de Lorenn. . desta assemulén I ' . 
A requer~mento. d.o sr. P. Vicente, é di ':-i - j No rcO'imen t.o destaeasn. r.:.;t;'llH~!'.eitmn en-

pen.r.do o lOtet8tlcl0. ! I te trnçndn a csphem de no"" justa acçi'io; 
2' PAUTE DA ORDEM DO IHA ! os. n01;l'e8 <! " pu ta tlo,' , Atlpe,-;"re" li jll'opria 

ORCAMENTO MUNIClPAL ! leI qnc l'egr. {~8tfl. nssnmbléa. tivcrtio a cora-

f.ntra em 3- discuss;;o o proJ'ceto D. 100 I gem d e aprc,entnl' emendas , que são fi nega· 
. ção di' nO.~3:t lei , n 111'gncflO de nOl'i80 regi-

qne orc~ :! receita o fixa a dC;.Jpezli da prü-! mo nto. ' ~ . 
vinci. 'p"r" o exercicio de 1873 n 1874. 

O •• -d " 'd t O SR. U. C I NJ'fiA: - Vá a. (jnem toea. sr .... el"'''' es: - ~r .pro" ' en e, OI" O B ' h I SR. ENE"IDES:- Pon'Ci~tn:':l n!'Js temo::; posicionis ta , devo levar n mJll a el·U·I. aoCa va-
rio ; por isso venho, pela ultima. vez, obrigaI' um POdCl' discl'icimul1'io , a :-bi t.:'ario? Somos 
esta illllstrada Ilssembfélt no sacrifieiodc ou· s lIpe l'Íores á, leis? )'cnso fJlW não; a nossa 
vir-me . (ll/uitos ,,,io apoiados,) sou~l'all ia .c.q " Iimit. tln pele, i!lte,'e8s." do lm-

Eseravo do meu destino e dos meus deve- peno, cst".lmutada pela COIl"l<tt tl S"O " pe lo 
I'el'; , não posso (',Ol'l'el' da trilmua, não posso neto :HldlclOnnL .. 
abandon nl-a, uma ver. que o regimento da Eu, portnnto, pJ't~n I'O que a ( ~ ;18a eont"i núc 
casa lHe offe rccc esta occasiúo ultima de la- ! a flnathemo ·Hsar-Ine, pretiro que ella eonli
vrar o m eu protesto contra a maioria, de i nu e n considerar-me proscrillto e destcrrado 
quem é parto est e pl'ojecto (mostrando o proc : da ~;o!' (e, p(lI'que çt\ conteJllplo a gl'andeza 
jecto de orçamentn ) c suas famo~as emendaR. I dos principioR, o respeito á lei, c, 'abraçado 

OH nobres deputados me darão licença pum aocodigo fundamental das nossas institui
ser franco; h ei de pl'oeural' respeitar todas ,iles, olhurpi. para a assemhléa provincial, 
as convcnicncias, u sando de uma fórma de- j para a !-lua lnalOriu, conl perfeita tranquilli
cente, respeitando sempl'e as intenções dos dade d e CSflil'ito I E, quando mo vil' ahando
meus collcll'fts: Mas hãu de. pe rm~ttir que nado pela, o pi nião l'ublic.a des la cidade, quun
um OppOslClOnJsta sem pres tigIO (nc<ü apola- do lO\' obJeet" do Jlldlbl'lO e ,lo dcspl'ezo des· 
dos) e sem força, tenha ao menos o cODsolo ta população, quando os intel'csscs que eu 
.lc fallllr com ,a maxima franqueza. tenho eontràl'iado, rirem-se de mim e des -

Oprojecto de orçamento com o eomple);o prezarem-me nas p~8eas publica., eu os des
de cmenda~ que paRsou, é umR entidade hy- prezarei tambem, tenao em minha fronte a 
brida, ~crada pelo consorcio de interesseR tl'anqll"illidade a par dn minha eonscieneia, e 
v~rios,deseneontrRdos e ~penaSjUSClaposto3'1 eont ?mplando a verdade dos principios e o. 
F. um ser ~em unIdade , c um corpo sem s)'" santtdade dr. II1 0rnhdndc publica ! 

, 
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Devo justificar as proposições 'por mim xas. Se aceitassem o noSSO orçnmento, neste 
emittidas. ponto n6s aceitavamos emendas explicativas. 

O projecto de orçamento, fOrmulado pela O SR. BENEVIDES:- Os nob('cs deputadOR 
eommiss,io, é mais modesto do que as emon- comprehendem que eu tenho nlzão, porque 
das que forão approvadas pela casa; mas diz o art. 15 (lê): « Fica o governo da pro
clle, comq l1:lnto mais S~tO do que a.s emen- v-incia autorisado a despender as quun tia~ 
das que o cnlciú.l'ão, tod,ni:t não está isento, precisas para reparos e construc~;uo das es
no meu frH;'o modo de PClllSa,l', de Cel1S11ra~, tradas e pontes da provincia, e quo forem 
como pasi . .;o a uçnwnstl'ar. reconhecidas provinciaes e não l11unicipaes.») 

O SR. U. ClNTHA : - A commissão lamenta Ora, já se vê que ó uma disposição genel'i-
não ter 'Liclo o eonctlrsu llo nobre deputado; ca ... 
tinha certeza de que Gl1bl0 :qwesentaria um, O SR. U. CIN'I'HA: "- Não éstá bmn daro . .,/ 
traba.lho Jn::.i::3 compl.eto. I O 81t. BEN:EYlDES :~.,' uma autoJ'isi.:C:ã.o 

O SR. ÚENEVIDES: ',-' ~Lri to ag'ra(h~cid(), I sem limites, " 
O pl'ojecto eb .. ('.om.rnis;:;;·t(! tem vistas eco- Dizem os ,nobres dc~ntados que é O saldo, 

nDl.uie;l::> ineontcbta\'!;lR; rehecte ql.W os Bens da despeza ÚX:l.; mas, mnda nesta hypothcsc 
autores tinh~'lo con:~cieneia. do estado T)QUCO eu noto inconveniente, e enUTo faca ulIla cen-., 
li~ongciro d:]~,.cofrcs p~lbliec::&,~. ~~n vjrtl1c~e ~UraIt1a.~Ol' ao proje.ct?dos n~brcs dcput~dos, 
dIsto procul'1l.l':w rCll1cfiIa!' () i::~ficu por melO Haldo na!) POdIa. eXIstIr em VIsta. de uma au
de impG:~to<:; que' rCi'mt:lyi-l;:J llCCC3sario.':i para. torisaçao geral Dlundandoquc todos os saldos 
augrnentat' a r('ecita~ r, prí)(~urárão tam-bcm do orçamento fossem applicaàos ao puga·~ 
dimínui~.' a dcspeza, no que pro\"árão que menta da. divida da provincia. Oru, se os 
conlprehcndí:l'ão a :-::ituaç.ã,o, nobres deputados não votál'ão rncio.t> para. 

POl'ém
1 

noto no projecto da ('.omrniss~.o, I pagaIllcnto da divida da p!'o\'incia, ó cviden·o
, 

aléln do incnnvcniüllle dns inipostos pI.'OpUS- i te que este saldo ll~io poàia dar-Re; iicava, 
tos, oui;r08 dereitDs em que elIaincorrcu, nfio portanto, a verha. pal'a oh!'i1s pnl11icas SelTI 
por falta de illustraçiio de seus membros, excclH;ilo possivel. . 
nen1 por falta. de patriotismo, mas por uma, Eu quel'o ju,,:tific:.a.i'-mc, e e~!UIO dou esta 
dedieii.çuo D\agcrad() ao p~~wel'no pn.l\'incial. explicaçà.o, flue me parece não .'~:er oíl'ensiva, 
(Não ap:jiados.) aos illu:::trados rn{'mh~'os da eommisf~ao de 

A cOHln1issão de l"azf'.:)(la e"'lllfia illimitmla- fazenda o 

lucnte no p;'csidqntc da provincia, e arr:'HS~ Os nobres deputad.os, illustrados como sito, 
tada por e;;;ta eonfianç;a iilimitada, por esta· e bcrn intei1cionados, conhecedores do nosso 
adhcsão u:\üg'Cl'ada ao, guverno, ollu. sacrifi- m.ccanismo, não podil1o contemplar no seu 
cou alguns pl'incipios qnn mo parecem vitaes I projecto este art. 1[), senão inHuenciados 
nas leis de orçan1ento. Neste ponto é que eu pela conJianca que depositão na arlministra-
.iu~go_ mais \"1\'lne!·:1.Ynl o p:'c:;uncnto da. çom- çan proyinciál. " o 

'lnlSSUO. O SR, ABRA:NCHES;- Sem (LlVIdu. confia-
o's nobres dcpatados, meInuros da. eGm- mOl:) n1uito no adminif,-:tra.dor da provincia; 

DlÍssão, não linütál'ào a.despeza no snu p1'o,- nlas nflo foi por isso que fcrmulúmos cs~'e 
jecto, nào a fixál'ão detralhadanlcnte. artigo. 

oc, ',01,1'C" ,ICI)1'["l·loc.· ç:.,l)('m 3UC rO

'I,l o ac'to O "I' l)j,'....-L'Vll1';'''' '-].'11 1'0"0 C""'-''''' (,n-lO ." ~ . ,), l ,. .-, ,,'" , .J .. d, J; I ,,' \.0 _,J~.o~J.:", -, .. ,,). ..'" "', ,,,,!\.1 'Í"'I -

addicional, pela lei geral c pc a legislaçuo ,sieionist:'L nüo i)osso aceita.r este projccto, 
pI'ovihcial, toda <l, despcza deve ser indivi-I' C~l que os nohres, dep!1tados en Ll'~gão ~~ pro.
dualmentc detcl"mmada, c deve ser aberto, Vil1CHt, em matCl'la de obras pqhhcas, U1tCl

um credito eOlTcspondünte .<1. css,a despcza. r~m~nir~ aOR b1'3\.OS ela. arlmini~tL'n{ão pl'O
Ora, os nobres deputados, no proJceto de oro VI11Wtl. 
ç.:;mento ,au~í)l'isiLO o pl'c:ii{~cnte da pl'o~in- Houve um ponto Clll que os nobi'cs dcpu
ma, sem hm,tcs, a gastar com obras pubhcas tados, c me pai'CCC que com adhesão geral da 
provinciaes o (lue julga!' eonvcnicntc, casa, pela, l::~:;tnifostação havida na occasião 

O SR. AJ3RA;.;'CHE~ : - !\;~o senhor, a~ sobras i dos debates ;" houve unI ponto, digo, em que 
do orçamento. . i 08 nol1l'cH deputados cantál'ão victaria, quan-

O SR. BENEvnn;~i;:- Pei'dão, então os 110-' do refutár~~o as id6as por mim indicadas e111 
hI'c~. deputados jneol'i'{~m .c111 ?-ma censura I substituíç:.ão ás idéas c,nccl'radas no projocto 
mms grave í ent.ao esta lltSpOSlÇão era uma: de orç~ment?, a rcspeJto das d~~jJeza8 com 
hurla, porque U,J ol'~amento não ha 8aldo~ I garantIa du JUl'OS a estl'uda.s de ferro. 

Portanto, no \'O~bO orç.am.ento não ha quota lEu eensurei o pl'ojecto de orçamento, pOl'
para obras publicas) Hem para Cfitrad'as c : que e,nccrrava. nas dispfJsições: gentes autol'i
ponte". De dnas uma: ou os nobres depu- ção para 11Jl1 credito Yngo com destino ao 
tados d"r"o autori,""'Ro iliimitada "0 gover- pagamento de juros li estradas de ferro; por 
no, ° que 6 irreguiar,"üu, '" quizerão fl:.pplicar! nl10 ter dclinido li 9cspeza. A cOl11miss~o 
o saldo,?ll dernonstrando que saldo nao eXlS- responclen~mc que nao era exacto, e que nao 
te, é eVIdente que dérüo autorisação para procedia a. minha censura, porque a autori .. 
uma despclH (1\11' )1(\0 sc'podia faze e actllal- I tê;açào estava. limitarIa pela na.tUl'eza das cou
mente. 11HiB, visto que os contratos feitos com 'aR 

O su. r. CI:\1'1~,\: --R;,1d.o das df:l~pGZaB t1- :'c@mpanhiRF< pelo p-0'V'el'no ct'"fio e~:n. vil'tndode 
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leis, e IUlSsas leis esta,"", definida a dcspeza pelas chamadas c outros factos, para sabc
garantida e os c"pitaes; consegnintementc, rem quanto 8e gastou, por exemplo, com as 
embora no orçamento não se fixasse o quan- estradas de ferro em vja de execução no excI'
tUI1I, estava entendido que cra o maximo dns cicio actnaL Nós podemos saber quaes ,I' 
autorisacúes dadas, companhias que asslgnáriío contratos l'eeen-

Iloi este o pl'Ímeil'o tll'gllmcnto oUcrccido á t.emente; temos lneios clr sabel' a.ppro:'tima
minha censura. O outro foi que a minha dm11cnte guanta~ ehamudas se poderão f<l;zcr 
pretensáo era tcmel'al'Ía, porque cra inexe- até o fim do e:x.creicio; pOt>lcmoB, pu!' conse
quiveI, attenta. a. incerteza. das dcspcz:lS de guintr, ealr:ular o tC1'1110 m(~clio du. dospeza 
estradas de fcl'l'o. c o facto de não havcl'em- provaycl, e votar cnta,o um fundo correspon
se ussig-fw,JID totl;)S os eontl'?tor:; CI'a, pois, 'dente, Temos aind~l ln~j meio d.(~ ga.rantm, 
em vista dc~ta inrcrtc,m, difficil, senão i'm- de 8e[:iut'an~:a, unl meio eontI'a, lt falha,do 

, }Yo3sivf)1- :1. t(:.,xu(:~i1:J Pl'(:YÜt àn. quantia. exaetn. ca.lculo, qlie 6 a.utm'jsai'-se lun; ere(lito sup
do capital qlW tInha. de ser despendido pelas plemcntal', rnal'can,Io-se (] mn.;~!.rno na hypo
compHn11ia:.;, c cOllscguÍ!ltemente ela deslJ(>Z:1 thesc de que a. despez<1 ~:\(~cd:t n. previsão do 
de g'nralltia dr, jlll'O~, orçanHmtn, de,~t:l. mar1Pll'H marchft-,":Q reg-l1-

Forãoestes o:::, dous:ll'gnmentos. \ JarID,cntc, 
Eu cli~!se que csUt refutaçao pa.recia ter tido! Ntw In!l IJoi~, im}1(}~:;sihilid<lde nom legal, 

o assentím0:nto da tasa; que um dos meus \ nem pl'il.tica i OC[\W lI,'!, 6 m;'t YOíltnJlc, ~falta ele 
illustrados collcga:::i, o IllUib clig~10 pt'Ocul'a- de~~ujo de. i'azl~L'-S€~ as c!)usas l'eg'ularmente; 
dor fiscal do tIWSOlll'O provincial) abundando o que lIa, senfi,o sc póde fazci." i.'3to que a lei 
nas conBidct'iJções fcit<J.!~ pela turnmiS8ão, ordena que r-;c faça: (~ im}H>.J'r0i~:,fl.o' de nosso 
contrarias á$lninhas propoSií~:õe8Itnvc sig-nacs i n18canismo! Temo,,:; a l'cpnrtiç,ao de obras pu-
d dI - , I' b' ' d" e a 1CS.W qmJSI gera. . llmH:.', 'temos emprega os que tenl mOlOS 
" Dando ímp0t'tnnciu. .i manifestação elcsta administrativos c cstati8ticos que Oq habilí

casa, reconsiderei H mRtel'i<:~, e conhec'i que tão a. fn,z,cr e.st(~ efllcnlo; c, S(~ lIOUVCf.>Se boa 
estou em um bom tm'fCno. ! vontade, se o goVel'l10 provineial'nos auxi-
O~ poln'cs ~eputado;:; Vê!!l q~le, pcl? acto li' llusse, se as cousa:, In~rcr.i(lS;3em regnlul" 

addlcloIlal, lluS ternos obngaQ:l.O de fixar o mente, o thcsouro 1'1'O\'1 n~ml, quando deu 
quantu1~t da dcspeza. e receita ;10 exercido I as bases para s~r forrnulado o projccto de, 
financmro; em scgun.~o lugar, saüem os hon-' orçamento, dcvnl. ta.mbmn dar o calculo da 
rados,memuros que n nossa legislação pro-) despeza pro\'cwcl C:)ln g-m"ilut,iR.dejllros, habi
vincial di::: (lue, nos eaSOR OlniEi80S em mate-llitanclo assim a a~i.;;:0rnr)lb~, p:'ovincial :t mal'- , 
ria de finanças, vigora o direito geral. Por- ~hn:l' rcgularmf'.lltf'. . 
tanto, pel:1 I~gislação ürdiT~D.ri~ p,rov~il,~ial, I ,Xào 1{a, poip, repito,_ J:ll;}():~!~.ihilidadc pya
ne!llnnn 01 oellto !1O orç,fUllcnto pode sel C<tnl- bel), nern lcg<ll ; o que e ImpoR~lvcl para num, 
pndo sem SC!', üxado na verba da d~spe:r,fL o é a vletol'ia do Pl'Ojocto do o!'~~(1men to nesta 
q~a/Jtt'l~~n; pl'CClS~~n,. 1301: cO!1~:eq~cncH~), ~)ara ~artc. de o pL'es~dcn~r .da p:'0víneia fór um 
exúcuC}dO do crcdll.o .lhel to pulos nobres dc- fiel mantenedoJ' (10 dll'8itO. se tomfU' :,,\ acto 
put~~os n:1s ~!s~)osh:ücs ~~erma.nentcs,', u~n II addicionn.l corno, uma vCl':laélc, o dil'eit~}~c~al 
capltulo d,.t vCJ ba "- dcSPC",1-- consagl ,l.ndo como Unl,l, VC)'G?Jle. ~C::~,Jrn corno o (nreIto 
quoht cspecIa~ pant png-nm(~nt0 d.e juros dn-: pl'oviiWl!ll, Cl:) 11a' de; negar s:.1nc~;ão ao pro
rantc o Cx~:'clelo.,' jecto de, ,~;'çamento po't' ('~~<O d.efeito., ou 
",CollsegU1ntemcilt~, os llolJi'cS dcp<lh~d,oS quando pOlTel1tura lhe dô sa.!i('~~ão, para n:1.o 

nuo se ,pudem ref~gIa~ nem n? a~t:o addlClO- sacl'i1kar todas as idfas aproveita.vcis qun 
nai, ner~ na, lcjB'l~la~,ao prOVinCIal! 11em na ellc encerro, nriO ha de poder exccutal~o, se 
geral, para sc aDt'lgareUl contra mlnha. cen- para elle fi. ici fôr uma' verdade; porque é 
sura. , .. , preceito corrente de direito financeiro, que 

Quanto aexeqtUblhdade ta.moem os nobres os creditos vago:::; n illimituuos, decretados 
deputados não têm raziio. Os nobres dC])ll- embora no orçamento, que não tilm fundo 
:~dos. sabem qun o g'overno gel'aI tem garall- especial na verba ele dcspez:l, não são cum
~I?O Juros a es~m,das, de ferro pelo m~sl~o I pridoô, 
s,)st:m~ q~c nos, o~ nobres ,dep~ltadol:j 1C- Portanto, embora seja sanccioIlado este 

, cor~'ao a.lm do. O.~·ç~l,~~nto ?~l'~l aInda ~cst,c o!'ç:l.mento, nesta parte 'não será executa.do; 
ulbm~ ann;, c, la. 'c;"'? :1 \er~a ~~ dO~l::; nl:.1 e cu como não pOSnO U:.U meu vo~;o a um,a. 
e tan,os CO .. toB no capItulo de despeM jlaJ<t d', '.ro pc·'rrlon<'ntc lJl'C na "o QeJ"' exeqtll-. 'd ' d ' d \ ISpOSl1.1t i (.>" ~ ~ ( 'J '... • 
pagarncnl-o e g'arant.lfi O.}Ul"0S a cstra as (C' I·" t'" nu'o <lue o ot'cam'ento deve ser corri-fe"l'o ve ,C~l e., . " 
i: , ' o'ido nesta parte, que deve-se votar fundo es-
POIS, ,do mcsmb modo pOl' que o governo b c ial na ycrba de de::;:pcza lH\.l'a fazer face a 

geral pode saber qual o q1.GCtntu'IíZ dessa des- P ,c, 'd't 
. t' I ' t I I t· este C1e I o, pe7.u par'a [!'ai'an IR e e Juros a es ',rae as (C Cl'- _ 

ro, o g'ove;:no p.rovincial o poderá, Quaes são' O SR. ABRA1'(;Hg;,~ >-~~b uc.spczas cstao con-
os meios? Nós temos urna reparticão de signaclas no Ol'Calncnto: _ 
obraspnblicus c o thekOlll") provinciiíl'pal'u I O SI?. BE~EVrDES:.--:f\sta não p;sta. :)3 no
estes e outros misteres; estas repartições I b:cs d?-p_ut,udos.;,hnrão :llTl ,~redlto g,Clal na$ 
estão habilitadas pelas contas fwrnestracE!' f'; dlSpOSlÇOCS gelLtC~" m,lS {.~te c:cdltO, para 

• 
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8el' cumprido, precisa ter no capitulo das; da imposiçilo sobre m::teria ue eX,P?rtação, 
despezas uma verba especinl. I eu , ponderei quc consIderava legitimas os 

Quando no orçamento ha um credito geral I dlzlmos ~10 e~tado nctunlda leglslaçao geral, 
sem decretação especial de fundo, segn ndo o I de q ne nos nao nüs podemos separar; ,:onsl

'direito geral, (li sposi~;lo expressa, o orça- d ... e~avn. )~gacg somente o~ UIZ1IDOS ~üe 3 %, 
menta nüo é cumprido nCBsa parte, CO,n segullltcmente reputo 11legal o Imposto 

O SIlo SClf'I~O: - :\»0 havendo quota , ~ ate 4 %, e opponho meu voto a, elevação a 
não é. i 4 % do imposto sobre o .tlgodáo. 

O Slt, ng ;·a; nDl·;~ :-:\:10 Jlft. ! Estou fil'me nes ta convicção j e, flpeZ31' da 
O SIl, AnJ<ANCIJES d;; um aparte, , ! I:lI'ga discussiio que tem havido, " do res-
O su, n"" '!VIlJI';S >- ,Ha lei geral detel'lrll- peito que tributo ás opiniões doe meus col-

nanclo r.xpref::snl!1cntc que os credItas abcl'- legas , ainda. não me convcnei do contrario, 
tos, sem fundos csperi"cs !las ycrbas dades- Persisto na rl'ença de q lIe o imposto de 
peza não s uo c llmpricloR; ternos uma lel qu.e transito é incunstitucional c inconveniente, 
diz que o direito g'el'ol é subsidiaria do dl- e teria coragem de abolil-o completamente, 
reito pl'ovinc.:ial; ufto teI?os 101 prOVinCIal Persisto na cl'en~:a. de que o angrncnto de 
que, est~beleça est:l d (JIltl'lna: mac eomo ti 2 % sobre o algodão é inconstitucional, pois 
leglsla0ao gCl'al I ~ suusH1Ial'la, o prCRldente nós podemos elevaI' sómenic até ~3 %; c até 
não eX(~~llt.ar:~ ~ o!'ç:am!,;nto oesta. parte, npc- dada. meu voto para reduzir o impo::;to .sobre 
zal' .da dlspo81çao g'C'!' n1 90 art. 15 j porque no o café a 3 %, se m I'~ceio que dahi viesse dcs
capitulo compete:!te nao tem fundos eBpe- falquc de rendas, porque, na minha opinião, 
elU~s'para essa despe?a, . '" " a diminuição do~ impos tos de r,pn!'tação 

F 01 por l~SO q ue lla~ emendaR que olIel CCl auO'menta a renda, 
consignei o f~lId" de mil, e tantos contos I Reputo tambem inr.ons titilcioiln l e incon
pam IL exeeuçao deste e l'edlto; porque, UI~~ I ycniente o impos to sohre os capitalistas, 
vez que o contrat;1 da est.I'nua uo norte.Ja Embom o im lOSto laueado 01" commi'
f O! ~pprovHd(), (lue Il estrada d,c Mogy-mmm sao se,'a model"a~o e sob ó l)Cnio de vi8ta de 
estacm"Ja:'icl()f~xeeuçãocJafczasual' " ', o .".' ,.,' F ·' I 

] ,", , ""]c ' lo ( e dUl'ante loclo o ta"" n.lo pos." ploduw mcomenwntcs eco-
e lamd.u<l, LU \ ;/ l li lU . . t' '""ft' 1 -
cxcrc1Cío lllH' S(' yni abril' nós não teremos nOlfllcoS, cn o repu o lIl.COl1;::,c I uCIQna , llaO 
d' .. , .. , ,. : d' m'l c' t-\ tos contos de Só por se trateI!' dc mate nu gemi pOI' s ua nil-
o,e ~agt<ll dm cl.lOs.i. I : .n ., , turcza, que só póde ser tribntndapor lei 
"ar:tn la e Juros, . "'cr"] CO lll0 "l'I' d" o' m .. " ' '1 O SIL AmtA:"I CHl-:S:--Nfto ehegu. fi. tanto. 11:> ' '\' ..... \1 .~ P 1 U fi I<tZ~.t.O especla, 

O S B ".'ll'ID",,-;o.··otcs c· 'o anl.es qlleca scgumte: oSllobl'csdeputados sabem 
li, J.N \ c" , "co" asoo, '( > c' d'" I d" d 

]}cccarrno:-; 1101' dClila sia do que por omissão' PIe, em . ~nseqllcncl!1 as ncce8S1C a CH a 
• - ~ I g'ucl't'a, fOl cl'cado o Imposto chamado-pes-

porque as ~o_b\'n~ I1:H). ~erao gastas, mas O~ I soa.l- C C!ste 8j'stema da )l'ovin '1' t .' 
(~O!'ltrn.toR kCl'an (~nmpl'Hlus. I , ' ", '. ( 1 . e a. O~ld.l 

TIu disse ;'l()R rtoh!'cs d eputados, que Rem I os lmpo~ to sgCl'ae9 para matcn:l cor~trÜJ,llJlte 
enlbnl:O'O d ·"\. cOllsiuf'l"tr.üo '1 IH> t.ributo :t. su':t i sua .dilrtL em l'cslllt~do uma. .dIlP.llCata, que 
il ~us tr~çãO ' c ' Ú.!=i "r:-u;~~; l:)OaR . ifl-tençõcs, ;1i vCI'~ ; g~~c~lr. c poal~'l~~· ~ ~ r. ~ ..t0l'm:c.::1~ ~,~ ll'li l~~~a dPu-, 
gw. de seI! JJ1 odo dn pen~ar quanto {L::; nova.s I t ,.,_ :~ ' C:,C I \0 \l II1l Cn .O gCl,l (11:-; 111 llS-
, t a' J ,'- d I I \I,b, "OH cs e reu( a qne ora0 creu fi!';, e a gumas - .. . 
já existentes, que f 01';'0 mantidas no p!'o-; A respCIto do lmpO" to ~ollr" O," p rcd lOS não 
jeeto da com miss ão . I tenho a~ mOS llUl S censuras a h~zr-r~ porque, 
~ão ca.nc:trei l on '.!'il n1 cl1te a casa sobre oRte.' segundo OB nobres deputados o est.nbdecem, 

ponto, por~l1 c já o 11'1. nus la C ~a discussões; é. ~ mesma. rl cc ima urbana. D.e so r!e que :L 
apenas l'cmcmOl'flrCl ftS proposições que dc- I ddlcrençn que Ila cn!.l'C a rOinl ~ a ld,Ça e a 
mOTlstrci como me roi püsHivcl. dos nohl'c~ d~putndos (~ sccunebl'la, 

HCjJlltei incolI~t itll c i on:l 1 o projecto ele or-, O S!'- U .. CIXTIH :-l<:' que o l10bre dcpll-
çn.mcnto, pl'imeil'o pOl"(ItlC, com pequenas I tudo fa z l'CYlV Cr uma. leI ant.Iga. . 
modificações, J'espcitoll o imposto de tl'ansito ~O ,Sito IlF: ~·:E\·~ nE~ :-:-'1<18 em fundo é a 
tal qual existe, abr:tllg·r.ndo llÜ'eitos de im- mesma (~Ol\:=;a. 1)t>.8D:C que o~ lIoh!'es dcputa.
portação estrang·cira. ,Júdcmanstrei que nós! dos cxclncm 0,:': }ll'CdlO,<'; rnstlcoS, (~ a decima 
não podemos impu l' sobre a importação 08-! urbana . 
trangeira. P ortanto, lle~ta parte o projceto! E neste lll)l~to eu vou Jl1n.is lo11'''e elo que os 
(~e ol'~;amcnto mnJlt(~m lima inconstituciona- \ nobres deputados; não tenho ~'CCC!O, para 
)l~,alle que j il Viga_r",,". O projecto augmcnta i eompcnsar o .desfa lque !'esultante de al;u
? " 0 .. sobre o algodao expodado. !'mns chmmnçucs pfJl' mIm propostas a OJ % 

'<'''i geral os I!'cnero~ de eXpol'taç'lo não ! sobre a loeaç'io dos predios 1lI'ballOS, sobre 
p~tlcm Se;- mat(:!'i" contribuinte 'pela legiSla- I, tlldo quando , por meio de exccp(:õe~ mani
<;.1.0 pro\l ~nclal, salvo aquellcs lmpostos de fest.a~ na Im, marco n. taxa da ]ocaçao para. 
cxportaçlw 'luc , a titulo de dizimo, podem I s obro c!la assentar-Re o tributo, e quando 
ser cobn!d?s J c.o tt:m sido, llutorisadas as ! isento a::; instituições pias, OR estabel::cimen
a~se,m~)lca$ prOvt~lci acs pOl' .lei geral. - i tos inullRtriaes, a chwse pobl'e, os indigentes, 

A YJstn. d es t. :~ l!lnitação no. prohibiçfiQ genll ; e faço o imposto l'ee:nhir detinitintlnente 
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~obre as habitações das classes médias c su- ç~o. os edificios ou parteR del1e. con.agrados 
periores da sociedade, Oi estahelecimento" induRtri.pg 

OB 'nobr~~ deplltado~ nprcsentárão um!> 7 .3 N? valor locativo do predio so compre-
emenda r~d\1zin'Jo o imposto a 18. E' um h en(lera o 0.0 terreno fl.nDI'X o 30 prc>ciío. 
impos to insigDifi [~nnt js9Imo, C e u o elevo fi 8. 11 A cobl'ança da deeiml\. !'erá real izada ú. 
5 % ~obre o preçtl nf)~ pr e di(}~ urunno ~ , desde boca d!l cofre por s.6mí~,..1; tre~ venci do!; nos 
quo o alugue l excc,la de 3608 annua"". I rnne' (lJ Junho e D.>ze mbro de cnoa Anno. 

E' em Virtude de ,o,Ita~ cou ~ id erlições que I 9:1 A~ freguezias e povnações qUft tivt'relO 
eU,1 unl C flrnen~e com o fim de jl1~tlflcar ,'\ I t,,?»_is dn. ~OO CBS~S d.entro do ftrrUl\meoto 
mInha dOlltnnn e completar o desenvolvl I nC:lo sU,Ip.ltas ao Imposto, t'orntfl.oto QllS 's6 
menta dl\~ idél\R por m im offerecid.as em}ll ~chern cantro lia de.marcação feita pfdrl c l -

e 2'" di~cU9SÚO, ntoda apre~'ent(':, R[~m e~pe- Ul8rn nl:lnicipnl r es pp.ctiva. , " 
rança do 8ucceASO. algumas emendas. AgorA vo u tratar dll parte relAtiva á des-

E' possivp! que n luz dos principios, se ou ~p,z~: e' nhi o~ nobres dcputad.os (~ao me re
não e~tou eOl ~rro. IlCtl!6 proflC;latUente sobre hro a coU)cng;~ão) ~o perroJ~tJraõ que os 
o criterio dos ' nobre;:; dpputados, e, não de- cen~ure Com ,a maxlma energH~. O:. no~re,:; 
veado nó~ de~esperar nunca da verdade, dp,pnti1~os p_Ro em qu~ p~la UO!-isa con~tltul' 
convicta como C8tOtl de que caminho no ter- çflO o clda.dela tem.) dJrelto de cen~u~~P1t uma 
reno d!\ , verda ,Jc

t 
animo-rnG ainda a apre- vez que Il fRça em termOI3 .~ot~1~medldos e 

~t!ntar nlgums:i emenda~ que nüo augmen·· d~ce,Dt!j :! . Ora. se qUfllq~(>;r Cl\lan~o tem este 
tiio nelO alterA0 a despez., apenas dizem I direito, o!la úeve ser ,"l\1d. m ... sagrado 
respeito á receita: I qUll,I;r! o exercido n a tnbuna PO!' um rep!'.-

. se ntanh~ (la pro,,;inCitL 
ConvencIdo, 'como e <tn'l de qu e alguns I Sem inteocilo de ofi"oder aos nobro. de. 

dos HnrOt1tos d o proJ ecto de orçamento SilO ! d • '1. - ' I '· . II ' I ' " d l ' I" h I puto o. , pcCo) .c_nca pala, 'ZI. r \eH que •• menos . i ~UClOnf1e8, ovo a c a U tolWI\ ora d ' - .• -.... l- ' 
f t t " ( t 't' omenn.l,comexcepçanu".roerente"opon-
azo r U:Dn 6:1 a"lV~ C nes e pllnloo a c sou t ', " t ' d f".~ " . . t d l d t I M"-, c~ la :t,R e au ~oflsac'Jel" pp.fa p"garn en-
~al)~ gove rrls:\ o que 08 no He?t lTU dl -l to d(~ rt ividos rcconh cer(j~ m t"nte l t~g itima~, 

. Oli" '. pa.ra Ilzer com 9ue o pte:SH. en ·8 B silo c ~, c andlllns I1S. (lv(j,o apoiados.) 
provlIl t'./ il possa s.llnCC 1~nllr o (lrç~~De!1to; ,O., nohres deplltado~ nfilJ ~ejtllQ'uem otren
porque, se. ~. exc .. re~p~lt>1.r li CO,n"3tl tll 193.0, diu0 9 lJJ l'Qo e não é minha intencã 'ofl'en-

. n~o podera ssnCClonar Impostos lncon8~ltu- der. ' , '., .. O 
clo~ae~·. . , , Dizc o ,lo que 8.R emendas 3110 escllndalosas, 

E.s a;l ~rno"da~ (lê): _ 1 eeu,uro o neto, c noo ao individuu. 
1.3 O dIZIIDO de exportaçao do!~ generosstt- I Vou de rnonstrnl' o e8canda!o. 

hidos da. provincin fie:). rl~duzido indi~tiDC- i O esc:Uldlt lo pódc ~n ter dado qll:lndo () 
!aruente a 3 % 'do l:1en vulor, sem desconto de \ acto mesmo nm Hi u~o seja cB~andalo8o, nt. 
sua r.onducção . ! len dendn'-se fi. occBsiãn •.• 

2.' F.,ea estabolecido o imposto de5 % ~obre : O SR. U. CH~Tn!\. :-A opportunidaric. ' 
o rendllnento IO~"tlvo aD~II"1 do" predlO" , O SI<- BENr;:vlIm, :-, .. fi opportunidflde 
que exceder de 3608, dcdu'l,.nrl o-se 10 % pnra i ,lo o" ça mAnto, onde nOB.a liberdade ,j c "t

. rep :Ho~! concertos ~ o fOro que pagaf(m~. I ção é limitada pela lei , Jimitadf\ pelo regi-
a.' o IInpo_to _era pallo pelus prilprlCta- I IDe.nto . . 

r ioK d03 predios urb~nos que, estive,ram DO I NÓ9 t .~ mos leis cXpõe5~ p.s prohibiodo aug · 
estud? d.e ~erem ~ull)ltlldo~ 6 forem ~ltuad08 1 lT1ento d~ rlO!o1pOZl\S ~ern le is anterlOl'elól, DI:I 
nos IImltf.HI das Cidade,;:!' vdlas e povoaçõca O CC ~ !-l ; jjo fll) orltltm ento . POiR r. Offin é que O~ 
nota,valS, seg ~lndo HS ,Q~mlHCações da.~ r es- ! nobr es d 8putad 051 , tendi) prohibi çilu de leiE
peetlvas calDal'as munlclpaes. eXprtl ssa.!-i , filzt-'m emeDdr.~ creando despezRf 

4. 1 As camoras rnunicipaes [óarcaráõ naR em' 2a di scur.~ào ? 
eidad,,' e viII,. os limites {fentro dos quac'; O. nob res deputados nih pod,.ríio dizel 
deve ter lugar o lnnçf\mento do imposto, e qu e eu esto u fnllando contra o venci{,Jo, pO I 
designnráõ os lug'lre ~ notavei~ d)\ proviu- oue n ós n:n 3' discn<;j~ã() ninda pOd~HII03 1'0 ' 
cio pel>t sus população que fiM,o sujeitos ti i feitor ", te pr njec to . 
referida t~xa. ! VOZg::; :-· S :·~(n duviclll. 

5,11 Sfl Q. i:õe ntns d" t:'..Xli a" viJ1as e pOVOI\- O SI\. B ENEVJDFs:-Portantn, eu ainrlr 
çOes que n:10 tiverem mais de 100 cagas <lcn-! pos:-,o di~cutir. Vou <ie~·. ce~ (: demonstraç:)(, 
tro eto arrtlllm eoto, . I cia c~da um .a d l! s t('.. ~ proposlçO ôS, V')ll nnaly 

6.' São tBrnbr.:n isentos tio impo~to O~ hos~ sai aa ell)P,nda~ em geral. 
pitl1e~. casas de CllriiIBdl~, predios nacion8c~' 1 Eu ontl!ndl), Rr. pres j d .mt~ 1 IlUH no cfltnQ< 
provindftes o ml1nieipfl c~ , recolhjJi) 6 nt0~ do flctun.1 da~ fiollnçn!3 dn prov inr.ia, qunndc 
orphRo ÇJ c expo~to!o!, te.m rIQ~ , c ~; pclllJ!ol, r.oo- \ const;lnt.cmcuto 5l i:l di7. rie ··t a rn:-ltl QlI(! fltr8 ' 
velHos u!\9 ordens religio9a ~.' pred ios ~cc~- I ve:;lSa.:;lOS uma époert critic':), nó ... não po.rlo , 
pB.d..,s por (lessflRll reeonllt~ cl iameote mdl- ! mos :-\ugrocnt.oT do!-!'p ~za ~~ J nl:lXlme na fel 0< 
g{'nt6~, 8S c r.AA.!i qua ~6 con~ervem fechados I orçalll tlnto . !~em ~Hna rH~ c ,~8sidn d e rnuit( 
durRnte o anno 011 desoeeupadns por se , prov ad,; , e sem let ant.erior que flutorise. 
acharem em rui nas, concerto ou reedillca- I Oro, 1\ ,mnxima parte das emendas, salval 
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aquellli8 que S8 reforem 1\ obras publicas e to votemos os fundos cOl'l'espondentes pant 
a pagamento de despezas quo cabirão em a execução desse aeto. . . 
exerci cio findo, e di'lid~~ legitima" para quo! Os nobres deputados, conscgumtcmente, 
não haviiio eredito9, todas e~tas emendaR, I considerarão .illegitimamente como erncn
dio'o cu, al1gmentando despezfls. n;w .podião I das matcrias que devião formal' objecto de 
se~ "ppl'OVa'1llB pela Cll"", S6 aqui a lei ti~ I projecto especial. As aposeut"dor~a.> cstã.o 
vesso valor, porque o nosso regl.'.nento II i neste caso; ne~te casC? tamben~ ~sta? os (h
uroa l~i. Nó~ temos competencia pr:r;\ revo .. i versos projectos relatIvos a pnvtleg:lOs, g~
gal' o regimento, mas 8U elltelldo ·lil1O 'C~H'.a! l'n.ntin.s de juros, etc.; estas mat.erlfLs nao 
(~ompctei]eiu llO:-{ l)!.ltül'i~!_a a revogi~j' pri!ll\~i- i são Dl'opl'ias pura figurarem no Ol'!1nmcnto 
1'011 I'egim(mto, pant depoi3 fazern.:;:.; o quo Ir provi'IlCial, e sim em' projectos especines. 
ella pI'ohibe; '."'IS nilo pudemos do fn éi,Q fltzer (Apoiados.) No mesmo caso ainda considero 
o Qnu o rog-irnento condemn~l. 1 a. emenda que autorisa o governo a reformar 

Mf~~, 80b o imperio do rogimentt'. q us li- a sua secretaria. _ 
mita no{~[.,a libordadt\ de H(~ção, ffi11 parece! A este respeito peco vcnia para fazer al
que niio temo" cornpetenci .. clt> saitar por I gumas considerações 'politicas, pertinentes 
cima d~lIB Com nrejuizo d03 interc~L~o3 oco- i ao CRSO. . _- -

~ • I , 

nomicos ria pl'ovinci,.. Na realidade, sr. presidente, a maioria 
E' assim que eu reputo as apol'er .. tn.doria!ol desta casa passou p(~ras forcas caudiuas, e 

votadP.ô hontem nCl'tu e"Ha<i"t'. violação dou meus parabensao nQvo chefe da maio
e8candnlof~a do regimento, e e~pero que a ria .. ,.; , . 
Assembléa ainda noderú,l'GnlodiH.:" iJ mal j O sn. A13RAt\CHES:-E' o sr. Valladão. 
nesta diBCUSSitO. Vio1flçiw do regicoento e: O SlL VALLADÃO :---Não apoiado, 
viohçi1o da~ leí~ que fí~gnli1o a nr;:";.~n ('om-) O SR. BENEVI.DES :-... porque. a autori· 
pate.ncia, e triol.ução de leis provincif~e8: : sação para n. l~eforma da sec~etaria do go-. 

:'ios t"3m{H~ low regulando. as :lpG'~('n(Hdo~ i ......-crno estava Inserta no proJecto de obras 
rias, nu:) tem\;3 pOí'Utrlto ~al'l)itrilJ rl.~ ':a.ZtH: publieas ; estc'pl'ojecto caiu... .. 
graç:u:; ~lcm favoros; nó~ ntw peden-;!;:-i hzer; O sa. Anrt.~NCHES: -O art. 10 so. 

• 

mercê.~ ··peculli8.riuR~ nem da.r p:;n:':Gus; p:)-. O sn, lh:~EVIDES:- O art. l°, e os outros 
úern~8 rornU;;lenH oS ~;;Gn·i9(Hi do en;preW.Hl0 ~ for.ào julg'a~os prejudicados;. CtPorconse-~ 
pubIH'.O que tem b'llil uorvHlo e qne ;,;:~ta, Jill·· Ü'lllntc yeneldos,porque-preJudlCado.-.:.quer 
pOBsibiiitad0 d{l c'Jntinuar il ~wivi!', '~ra!'1. o: dizÜl'-:veneido'-llão se·yota por inutil. 
empregado rd1bíico. ü:11tJOl'a luJJiJ.,- \::mbúffl.; Era. umíL matDl'ia vencida, portanto, c não 
bom, embora tend'.) l?ng~) tompü de :'oi:>rvil~o,: podia. ser restaurada.. no orçament? COU10 
~e9d6 (}'IHl tem etópnc:dl-ltJ(l parl\ ['O!lt;~lU;H n! emenda; hou"e uma vlOlacão do regImento. 
servir, não ~óde 8~;r npo~wr~ta(io, Y·Tfl:.1i) ti: Ac'cresce que, tendo-se" votado contra o 
np?sentndorJa ni'lo ~ gr,nça. c :l!1~ dln':lt\! .. I pl'ojceio de obras publiacs, uma vez que o 

Se a aposcntadona e um dlfClto, esse dl-! autoi' da emenda ao orcamento era o mes
r~ito n~o é l"ecoilhecido p:lo poder l{~g-isla- : mo, porque ~I'a i~iéu. r.roie~'nan1cl1tal, !llC pa
tIVO, o ? p~lu podei' c.xecnhvo; o pl'('sldente roce que a. VlctOI'lH. desta ldéa. agora e a l'CS
da provulcH\.. ü que e c()mJ?etr:l1~e para .(hl~' til11r:lI~ão da inHuencü •. uorninadora que se 
aposentadorIa, quando o ."HhvldllO,~sttY"l· quiz sllpplantal' quando caíu o pl'ojecto de 
nos casos figurados pela lei pOI 110>; ICIt.a. ohras publIcas; portanto, dou os meus pa-

Por.tanto, cu vote? contra. todas a~ aposcn-I rabells ao ehefc que, ele novo, tomou o bas
tadonas que se otlerecercm como emenda" I tão do cOllllllando, c pezames áqllelles que 
ao orçanlcnto, porque me parece que, no es-: dcixn.rão··se passar pelas forcas caudinas. 
tado actual das nossas finunças, os llolJrcs! I O SH, R. AL\'ES:- Solveu-se airosamente 
deput.ados que todo8 os dias dama!) IlCi3ta.; a. Cjucstiío. (
casa contra o dalici!, (,outra n falta d" di-. () :;n. BE:\EvIDEs:- Me parece que, cm 
nheiro, não podem, son) provOcat· fi, ren:'iUl'a: "ü;b. das declarações feitas nesta easa por 
publica, allgmental' indehitmnente n desppza, i qunsi todos os oradol'cs, de um eompl'omis
da pl'ovillcia. . : 80 pl>~vio, de um paet.o crlcbrado em casa 

Accresce que, lle:;ta, casa, nitu tem se dado i do se. barfi,o do Hio-Claro, os nohrcs depu
a intelligcncia sã- ás emendas: emenda ô; tados, autores do }lTojecto de orçamento, 
lImamoclificfieão da idén. prineipal oxarad,l i eonclcmnal'üo o fl'llcto de suas vigilias, de 
no projecto (h; lei rne di:;;t.uss<lO; Ol'a, nós i :;.;eu tl'aba.lho; pOl"qllD.}lcl'üo-lhe um vicio orí·~ 
esta':ll0~ discutindo o I)i'/)jecto de on:umcnto i g'innrio; e um \"i(:ió;,.:\ol'Íginn.rio ta), ,que eu 
provlncUl.l; o quo temos; de: vê!' ne~ite pro- i penFiO qae o prc~l(lcntc da. pl'OVlIlCIa tem 
jecto? Determinai' n recoita. ('. dcspeza.;! ohl'igaçüo tic negaI' sancçao a. ~ste pacto, 
mas, co~no deLennina-sc a dcspcza <! Tcndo-! T10l'qnc elle nüo tem' a, authcntlcldade c so
se erq. VIsta as leis quc ... u cl'eal'ão; \~ precisa Ilemllidade legal, 
que haja lei. anterior sobro urna. dcspeza, i O SIL AURA:\'CllES :-!\ãoapoiado. 
para que eU" venha a figurar uo orcàmento; I O ,\.:IL BENEVIDES :-Se os nobres deputa
é preciso que ullla aposeutadoria, ··lIa fórmn <los eonfessarflo quc só t.inhão liberdade di, 
da lei, sej~l prévialllentc decretada pelo go- approvar aqui o quo prcíviamen:e eomhina
yerno provlllcml, plí"ll.qllC n6s no orr;amen·· l'>tO, 08 nohres deputados matamo, condem-
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narão a discussão, tornarão-n'" uma fOl'ma- putado tem, portanto, liberdade até a ulti
lIdado. , m:> hora; assignarão um,paeto, um compro

O SIL AURANCHES :o-A pront do contr'fLl'IO 1 mISSO, qlW hão de CUmnfll'. 
é que y, exc',está discntindo. I .Co~18r:~nintemellte, ô.s nobres deputados 

O SR. BE:SEVIDES :-.,. uma burla, uma! Vlcr"o f:,rer o eol'po de delicto da nullidade 
ehirncl:a, e aCfl.bat'ào t"orn a rcsI?onsnhi~id~dc I~ do, or0~wl~'_H1tn pl'ovinr-ial (lVcto apO'iados.) 
da entIdade ehamndn. assemblcn. provlncI:l.I, i O SI? .\.UfL\NCllES:- Essas dcliberacões 
n o pnl:lcio das deeiRões legislativas passou- . pl'él,'ias süo muito boas, principalmente 
se para o pl'édio do fil'. lml',"1.ü do Hio-Claro! quando ~~n trata. do o1'0mnento provincial, e 
(Não apoiados) 11m todos os annos. 

Eu declaI'o, senhores, que, como pl'csi- ! O SR. !!ENEVIDES :-Não entenuo assim. 
dente_da pl'OVi~lCia; s6 por este facto negava! O SIt. AlIHA:SCHES :-Ainda o anno pass~do, 
snncç'to ao [lI'OJ8ctO de orçamento. . (] nobrc <Ieputado fez parte de uma reuIll5,O, 

O SIt. ABll.,\.NCIlES:- Est.as eomhi:meões quando s:~ t:'atnva da clcicão da mesa. 
prévias nsão-se eln todas as nssemblôas." O SH. BEXEVIDES: ~E' f'acto. 

. O SUo BEKEVIDI':S :- Eu, corno presidente O SI?. F. ALVES dá um aparte oi 

da provinf';a, na. hOl'el em que nesta tribuna .0 sn. HENEVIlJl-::S :-Não entro agora nessa 
se i'mpuzesse silencio ás pretensões, se im- i dlscus;-;fl.o. 
puzessc, Fiilcncio ás justas :wpiraç:ões, sc: Os noht'cs (lcputado~ quizel'~t() ehcgar n. 
impuzc:,sc silencio ao direito de cada depu- i nrn aCllnlo a hem do .intcre::wc publico, re
tado, appellando-RB para um compromisso, I conlw\o; rnas, eu dJg<J que os honrados: 
para um concilial)ulo .,reservado e llUI'ticn-1 rncmbi'O,(; teriíio mel1lOl' oOl'ado se não fossem 
lar; eu, como governo da pl'oviilCia, para I n. e::;::;a rcunião; porque cu vou ~~mprc -fi 
restaurar a dignida(~e dos corpos legisla-! rcnn.iõcs desta ol'(lem para discutir, ouvir 
t1VOS, nega:ra saneeuo ao orcar1e~lto pro- i opUHoes; maR, nunea hypotheeo o meu vo
vincial. ~ ~ : t:), P0l"{Flfl c.Ji1:i'el'encia.s particulares de8ta 

O su. SCIPllo:-- Lá nüo se combjlw~l ::,0- ?l'dcr~, embora determinadas pela melhor 
brc o silencio dos deputados. lnt8n~:,:\ü, düo sempre um resultado de trn,ns-

() SR. BE~EVIDES :.- Eu 11[0 tici. () que lú j ue~:(Jcs c cO!lce~sücs mutuas pfl.ra qu_c se 
:-:iC pa.ssou, senhores, e nem ~ena capaz,! cll!~gue a um acordo; e nestas t.ransacçoes n 
q,ullndo sou1~cssc, de vir !'evcla~ na tribuna. i con(:e:s~{jcg a. neccssidad~ ~lc annuir traz o 
1<.u estou tlfi:Fldo eOnSC(1I1cncuLs de vo;;;sa i sacnl1clO (lo 111tCI'CSRC puolIco. 
rcvelü(:â;o. ! O inh~1'c8se publico, pois, foi ~acrificado, 

Desde que 08 nobres depllt.n.dm~ IhclararftO ! (~ l:n'.l clrlnnnç:ti'íll'. 
na. disCll~8ã.? ql~C não sr: )odin. I'{:SOl\-'Cl.'. aqui i S~l :.l;; llobl'pq deputndo~; wi.o tiveSS3m feito 
lladn, que nitO hycBBe sl~lo \ornbwfl.(lo e~ n. i a .'·ma rcuniüo, eu lhc~ fl:"3SeVero (lne ns n.po" 
('asa do 81'. bal'ao do RlO-Chn'o,os llOU1'CS : sen'tadorjas nüo pa~savfi.o. 
deputados conclemnal'úo o ~ell O1'(~arn·ent.o, i . . ., _ . 
}JOl'que o or(,~,amonto a[w (; fn:do" de uma. i . () sn. ABRY:O';CIlgq :- -r\\lO se tratou dISSO 
" 1'1 -i l' J llí\. I'(\!l!'lj"':o \tB I Jeraçúo gO emnc, ([1, (hs('u.ss~[o larga de! ' """ . 
toclHS as opiniões, mas sim das h'flllsaC6jCs! () SIt. DE:s-gV1DES:-l~ll entendo (lHe nestas 
pnl'ticulLl'cs, dos coneiliabnlG~~ rr,;;;e:'v:ido,": rOl'pOl'a(:.(Jl;.s as l"l\unlDe;..; "flo eonvenÍenteR 
ftlitOK em a easa do SI". h::trüo do ]~io-CJ.a~·i ';:ll'iL fi. dt:::r:tlf-j,<io; m:1.(~~ nu, (;omn d8pntndo: 

O SU. n. ALVES:- .Agora ó qne nstam{)~~ i jlnne,), f:tl'ei eomhirHl.s~i~) alguma; quero CB

dando solemnidadc ao ilf~Úl'd(). TJ" hOln(~: Lu' :-;empre f;üm a lninha llUla.Vl'U livre a.tó á . 
l1.ma combinaefio part.ienlal' ~lqui 1m umn! ultima hOI':i, porque sempre dcseontio das 
lei com todas as ~)olemnidad~s! 1 e?mlÚl)ilt:;{)(';.;, po:' ]Ii:,;lhor qun scjÜ.~) 08 indi-

o SR. BENEVIDES:- ~.fa8, clesd{~ que os VJ(luOH, por, melhoI' que sejao as intenqões, 
nobres . depntaçlo~ dedaral'üo que aqui nin-! att;~to, o n.~;r:~~lo ~k n?ss.as consa~), pubhc~s, 
guem tmhao cllrclto de. obl'ar P, resolver Rem I e ;.t~~c.n,-::t:: nG\.'lO !l'l'CSIstlve] das InfluenCIas 
qllclW:1 de fma pnhtvra, do cornpl'(Jrnissn CJue locn.(~~~ qU!: nijS elegem, 
l.omal'rlO, rcs,LrüHnra,) <t dist;l1::1:3~io (' (t lil>eI'-: T.~m;l \'(:7-. nOf'(~ID~ (lue a l:ilsa nl'ctel'in uma 

" ,. 1, .l-

dade de a.eç:.ào (lHe dcye te:' () U8putt~c1o atú i le1: ndmittindo diversos enxertoi3 110 pro-
a llltíma: hora, cm:di~:.úo cs.s~:lc:ial d~ yalida-! jecto do oi'~amento, nu lJcnso que hoje nrl.O 
rln da lei, Qual e a (:ondl(~:w (~:38(melf:l (los I p6rle roeU?1!': en entendo qnc, urna vez que 
paizc.s !íYi:'es '! . E' a, p.ublie.ilhld(:. Q~<.l1 (! rt! no OT,,~;.un~mtJ f0I'~L~) adop.t~ldof~ co~~o emen
eondu~l.\.o da lei no,:;; palzes 11\':'D:-:! O OlJ'CltO I das úbjccros que ll<W po(hao ser, nao podem 
fra.nco de exame c rcsJJv!j;iO ntz,' n nltima I m::üs ser n~tirada:s .i. porque, i·;e os l101)j'cs de
hora. . ,putndoR f'OT1SCg'lllI':tO no Ot'f?lmento a passa-

Pois, ~e os }lobJ'e.s dnlHltn.:los fizerflO ;lm! gnm ddl<1~l sendo ~1 ~}a votrt~ão englobada, a 
pacto de honnJ, tnlTlsigil':'i.o e (:ornhÜHll':io i separa(~ã(j o (lllC é '! E' o meio de salvar o 
dentro dessa esphcra limitada, on.do está. a I O1'sarnen1'n n n. eondernnaçüo daR proprias 
,li~cussào livre até a ultima. hOl'a, a l'csolu- emendas. Ent.ão fossem logicos, reconhe
!;üo livro, até o ultimo rnomcnto, elos f~cnho- cessem o vicio originftrio c não viessem vi
res que nssignal'lio e,ste compromisso, este ciar o Ol'l;amnnto! Vicia)'ao~n'o' como nleio 
pl'otoeollo de trans!l(l(~.i";e~ '?! :\cnhnm tle- d('. pl'otcC(~ão. a suas idéa~, eonscglllrão a 

, 
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passa,gem deIla, e agora querem retiral-as!' Em primeiro lugar, entendi que, não scn
Isto e InJustIficavel ! do eu representante do 2" districto, não de-

Eu, portanto, apezal' de tel' votado eontra i v.ia tomar a inicift~tiva nesta materia~ inicia
todas estas emcnl1as, quando os nobres de- i tIva que competIa aos representantes da
putados vierem pedir' scparaçüo, hei ele \'0- i quclle distl:icto. Por esta considerasf\.O a 
tal' eontl'n, nüo admitto' mais scpara(~ão, hão I e~8CS meus lllnst!·cs collegas, rm;erVCI-me o 
de matai~ o Ol'UUncnlo. ~ i direito de Q fazer á ultima hora, quando ti-

O SIL AmL\::\~clIES: ---:- A 1:;eparaeão é d®s i vosso perdido a esperança do seu villioso e 
estylos da n,'-'8mbl,'a, o i importantissimo concurso nesta minha tc-

O SU. I3E:mVIDT'~S :-.. EstyIas contrarios' á i meraria empresa. 
lei! ' o Entretanto, os nobres deputados até hoje 

POÍR, se os nohi'es deputn.rlo;; separarem: não usarão des~e direito" de sort,e que pre
as emendas: (~ porque l'ecOnheccln que nüo i sumo que pensa0 de mudo contral'lO ao meu, 
deviüo SPi' ::lJlpl'OVadflS corno emendas,. e, 1. Em segundo lugar, abstive-me de tratar 
neste caso, o pl'occc.iimento dos honrados i desta mntcria. com mais anteeedencia, POl'
mcmbl'os S(J teve por fim fOl'(_~nl' á. casa. a ado- I que, tendo o contrato si elo celebrado pelo sr .. 
ptar um projecto que repcllia, que impugna- i conselheiro ,Tosó Fernandes da Costa Perci
ria',. se tivesse" sido discutido l'egnlal'fncllte. 'ra, fl: quem fiz opposição nesta assembléa, 

Uma vez qne a e,\S;\ yotuu pelas crncl1clas, I receCI que sc pndesse enxcrgal' no meu 
ellas são ,pal'te integ'!'anto elo ol'(Jarncnto, c I procedimento algum resentimonto pcs~iOal, 
na 3a discussrlO não pvclem ser scpanl.clas; alguma mú vontade contra este eidndão, 
porquanto ~ regi,montu Ó DXpl'e~_l~o) manda I aliás rcspei,tavel e aprecia,:cl corno indivi
que fi votaçno seja englobada. ; duo; receOI que seus amigos e parentes 

Reputo tamhern inar:citaveis as (:lr,enuas 1 :I'li:.wssem divisar nas minhas palavras, não 
que augmental'áo vencimentos, grati{icarúoo zelo pelo interesse pl1.blic0, mas qualquer 
empregados gel'aOR 011 provinciac.s, e gal'an- outro sontimento menos g'cncroso, 
tinto juros Rem lei a.nterior, 011 além dos ter- Finalmente, este cidadao foi levndo aos 
mos autorisados por lciH existentes, nao só con~elhos da corôa; c, cstnnuo cu em op
em viJ'tude do respeito que a lei do O!'~amen- posição ao govel'no geral, ainda hesitei em 
to deve á lei antcriOJ', corno tambem cúnsi- tomar a. iniciativa' nesta materia, receando 
dm'ando o nosso estado financei,.o actual. que se dissesse que cu ni\o vinha lal1>11' em 

No mesmo caso aehão-sc as emendas 1'0- ,nome dos interesses da província, vinha, 
lativas é cl'cu<}ão de cadeiras c rcmo(lão de I sim, como opposicionista systematico, CO fi-
professores, bater um mcmb,'o do ministerio, Por ulti-
. O SR,_ SCIPll0 :--Es::-:,a fo~ rejeitada". I mo, este ill.nstl'c cidad,ão passou p~r desg-os-

O SR. 13KKJ.<;\'IDEi3 : ~bm Virtude de OplllIÜCF; I tos domestwos, c cu tIve de rCspCltnl' a sua 
por mim manifestadas pela impt'ensa, antes d()r. 1\ão quiz, quando seu coração se acha
da abertura da pl'escl?tc sessão, c em vil'tu- va. tão mng'oado por cnusa tão justa, tornar
de de um Pl'ojccto po mim ofI'erocido, e. me importuno, auumental' seu desgosto, 
que, assim como outroa., nunca teve a ven-I fazendo-lhe nesta casa censuras que podião 
tnra de entrar na oreiem do dia., julgo-me ser mal interpretadas. 
obrigado, por coherenei,a, a apresentai-o 00- Hoje, porém, já ha passado tempo sulfl
mo emenda ao orçamento. I cwnte, c eu n;1o posso continuar a deixar, 

Rig?rosamcntc considerada. a. materia dos- : me dominat' por t;SSC::-'; ~notivos sem sacrifi
~a emc,nrln, ~l primeira. vista pórln lHtl'ü~er ctlr o meu mandato, fIue está qunsi (l'XtÍncto, 
lmpcrtinC:1lC; :ntentas as considerae(Jcs qlle 1 Venho, pois, hoje, que; ú a ultima vez que 
tenho feito relntivrllncnte 11 outras eincndas. tel'ei a honra de fall~l.l' neRta casa, zelar do 
"Entre,tRoto, ~onsiclerada a ~na impol'tanei:::!. interesse da pl'ovineh, zelal' c1cl lei qne foi 
n~pecj(d) n artenclenda-;;r; ú sua müureza pORtcl'gada no contl'ato cclebl'ado pelo (Jo
economiea, pude, cll~l, sem viol:1~:.úo elo l'egi-· vel'no da provincia com os empl'esarios. da 
lnento, ROI' neeJta {) adaptada, visto como estrada de ferro do nOl'te, 
tem por fim ~~alYagu;lrdal' () thcsoul'o provin- Eu ainda me conscl'vft!'i:l" silencioso, se ti
cial e l'eduzil' deSpeZêl::::i futuras que, porven- vessc havido uma violn6lO núa da lei, por
tura, tenhftQ de pc",,' sobre os cofres pUbli,ol que jú vou-me acostumanrlo á necessidade 
cos, se' contrato reLitivo " eRtmela ele feno de resnmtu [) arbitrio nestIL sociedade tão 
do norte.':)I' curnpl'ido littcl'almentc, ! tolcl'ar),'te, Hio eondescendente, tão pacifica; 
Ó' O~ n~bl'es deputados, _l~epl'eSentantcs do I ma~, o <tl'bitl',iü no J?l'e~ente caso é a !mm~
'?o dIstrlCto, me rc~e,:a.rao sc, porventura,! laça0 do cr<lI'lO pl'oVITIClal, c o nosso SIlencIO 
lnvado os ~eus dorrnnIOs. : serÍa o ,'-:acrificio da dinheiro do povo, do 

Tencionava, desde· os primeil'os clias de: SUOl' de llOSi-;O:-; eoncidacl{los que não nOR per
nORROS tr'abalbos, lavl'H.t' o meu protesto 60- i tence ~\'(.~i !:ÜO podemos transigir com o 
lemne contl'a o e,;3cs,ndaloso c:ont!',tto cele- i cl'ttrio da pm-vincin, nao podemos transigir 
b,'ado pelo goverllo da provincia com a em- i com [) eóell patrimonia, flue é o fructo do 
p~'es~ da c~t.j·(\(ht de ferl'O do norte da pro- ! HUOt' e das lagt'imas (h~ todas as classes 
VmCll1., DlIi'crf:ias razoes, porém, me inhibi- : trabalhadoras 1 
r~o de exercer" mui, tempo eSse direito, I Não são indifferentes á riqueza provincial 



-52:-
.. .. , 

4,5,6 ou 10 mil contos de réis, que o presi- ' nó. re8p~itaIllO. 08 direitos adquiridos 1'01' 
dente d!t [provincia sacrificou em um mo- elln. 
menta de,diRtrncção ou de cond~scendenci81 A Ioi t eVO dl1H" hypoth",'cs: • companhia 
condelnn!tvclI . , podh se: co nstituid8, c u Com "apitaes naeio-

O sr. ,Angelo Thomaz do AmamI, contl'a- !I nano ou com caoit.", e,' tr"ngelroM; nu pri
tando co m o g-overno da. provincia, conse- mOlro ('{no . o jllTo seri)l de 7 % 80brô o CRpt
g uiu o s~criti cio de nOSBOs interesses, con- fi teI d,'sp"ndido e coutado segundu a nossa 
seguiu a violação de uma lei clara c termi- , 1000"'. Il' n Ilypotbese do couu·ato. ' 
nantc, ' votada por nús , e nbrin uma porta I Foi eolcbratlo, ten Jo a co mpanhia se con8-
P?,r onde corl'cssem milhares de contos de I tituido ram c"pitae. nacion.e.; " por isso 
reIs, se, porventura, fi companhia da estrada eu vcnh ü propõr a revognçã0 do artigo de 
de .ferI'o do norte fosse constituida com lei que trata G. h'ypotbeso ,do s'!r a cumpa
capltacs estrangeiros! nhia cn n ~ tit, tlirjl\ eom c:tpittle~ estrangeiros, 

Parece, porém, que a providencia veio em I para impedir" tul juro segundo o cambio ; 
nosso 'tUxilio, porque o,inda temos tempo porq Ile os nobre" deputados sabem que o 
para.de~ender, panl rcsgun.rdar os interes~cs cambio df'p,! u(1e de nunJefusaR cirCuIDstan
provInc~aes contra um'·neto menos reflectido , Clh:i: '~ entro nó ~ , que temos 8 m0eda papel, 
do p,'as,dcnte da provincial • clle é IIIl1ito m.i, vari.vel d" qlJe seria se 

Eu, pois, venho appell:tl' p,ua o patriotis- tivessomos a moed" mel.lii" ... Basta o facto 
mo e pam n consciencia de cnda um de vós; I de t ll rm o. Il mOf'd. p~pel, par. termos uma 
venho appcllar p~ra o amol' que tendes á lei I C'"I'" dI' val'iflçiL') con.tante no cambio. 
e aos intel'csscR d'a provincia; é preciso \'e- I Do-tle que o guverno, na su ', faculd.de do 
vogar esse contrato, nos })ontos . em que P.OlIS!oIà i ) de pape.l moeda., exorlJitar, temO!=l 

e~orbitou da. lei; é preciso rriostl'il,r ao pl'e- uma. caus a de dt'preciaçiio 6 uma VtHlação 
sldente que, ácimn de sua vontade, de seu! de efHnbi~, que nüo está Da8 mil .. s da assem
descuido, de 8ua irreflexão, de ~ua condes- blé, pro\'i eeial impedir. 
c~ndencia e fl'nquezft está ·a assembléll pro- " .. dom " , portant.o, nó. da provincia de 
vIDclal para rcstaurar o imperio da lei, quan- S, Paul u slIjeitarrllo- no" à. c<l ll seqllencias 
do sacrífieaua imprudentemente! <"i1UJ emi .... õ ,'Js exaggerl\datl do poder central' 

Eu venho appellar pam a vossa honesti- Os " ,,],"". deplltlldo8 .obem perftlHamente 
dane, prra o vosso amor ao suor do novo, e que o c'irnhio de pe nde tambt:rn do estado po
jlcdil'-vos que salvai lO ou 12 mil contos que lttie~ illloroo e externo, e que a. gue:,as e 
estão arri scados a COrrúrem pelas al{!ibeiras revoltl çõ,~f; vt\rião extrRordinariamente o seu 
UOR fe\izc~ contra tnd ores dessa celebre e8-1 estado . O,a, IlCS!."" ,:ondiçõcF, "olOprehen~ 
t.ruda.! ' . d·em O~ llobre!:i deplltad()~ que, com um ,Cli-

Jlodcrno.s)trhpial' carreira, ainda. ú tempo, pi ta l d :! dez mil sei~cent~~ c tantos éontoll, 
Não tenhai s ,l'eceio de, impopllhwide,dc; é I c.~lc"Id, "O c.lfll b:o de 27, e contando-se o 
preci so que sanlamos "Ift'ontal-a" qu.rndo se I cap't . I "obre as Ilura, ",terllo,s, seguodo 
trata de salvar a dignidade dI!. provincia o este ',"I:JbIO, com prehen,dem os nobres de
seu erario, a fortuna publica, 'lue nãd é pulados, '11/;.0 cu, quc potle s ·, dar hypotbe
nossa, que é do povo. Eu, pela minhnpar-I'w em qu,) Oú$ g ... anta.mo" Juros sobro 'Illt~ 
te, tenho coragem parà afl'ronbu' n impo- i I ll tl cont e" em nos "" m oeda. 
p"lnridadc, para c:lI'r~g"" com todos os! Ora, p.; rgunto tlU' 110 e8~ad~ "etu.l , de 
odios, se tivel' a felicidade de economisnrl nos.". tinaoços, po .lemo" no' ficar debaIXO 
10 ou. 12 mil coutos para a provinda. : d (~ i:' I · :.1 (·Ot1tIDgp.Tl CI.a ? :\IH pa:ece que, uma . ,'. I vez qua temos melO~ · de obvIar este futuro 
Nó~ A:t~t~~.rIS~~, ::)!:;' Y~,r leI, o preSIdente m,d, ~c rá. UTnR ímpl'udene.ia se Dão o fizer .. 

da. P'OVlI,U., " CO." t l.,t." com os ?mpresa- mos, se Ilão lh e dermoM um remedio_ O re
I'IOS,OU ~ompanh,a que se ol'gamsasse, n mediu é a revogação ria lei nesta parte; a 
r;o~str,:,cç~o da e.~ ,trada deo, ferro do nOl:tc, companhia não e.tá constituida com eopi
~"t1ant.l~rl o, os J,I~:~' de 7 " sobre o capItal tMS ". trllngeiru •. Nenhuma offoDBa Buffl'em 
FIe fosee cffccttv,Lllente despendIdo. 8eU" direito" com ° aet) que proponho. 

Hfl. porém. um outrD :n"U{?o declarando Dirilo os nobres deptltlidos : l~a, ~e8Ba me-
quo, na hypot.h ',.a de >er a "omp.ohi" diria um at'qu', .. direitos. adqull'ldo.,'po~
I!ofl:-:tituirla el':! !) eJ ;: it : \ {;,~ r.~·· \t:.·ar:;;cin)F" , f)~ . (l'H~ ~ comp:,!nhia brafllltllra jc l.~ COllst~t~lU 
,1U:-tl~ !-1í!riâo Cf1rc\lI J ; d o :~ :-!~)bl· :.~ (I í!8!Iibio 11 27, na c!":P(JTtU)(;"', na. pOB!iO do dlt'eito adqulrIdo 
ü o ( ::'i~il al seri a. ?ont:t,Jo nü;) ~rn rn~l.. m~~ 11 por t-, :o'h" a rt igo de lei, .t: na esperança ,de 
pela libra cR ter llnlt. () ':l, :t CO;;-l;):lnll!:1. l i )1 . pOUt~r vellt1 i}1' seus caplt:Ws a companhias 
o rg;on· i~ ltda com ,; np:t :H' ~ bra '··:i ldrn'; : C'\II- ! efltl'angeirn:ol. Por: :lntu, rica. limitado o sel! 
8l~gnintcmjmt(·, () c{) n ~:-:1 to f,l j ôeit, j d ,~ ll ('ür- l diroit~) (l o: V~nd6r, limit e qne não estava na 
do cam o ».rt. )0 <;It lei. i lei pri:·ni'.ivR. 

"!,:~ _(jj ~e flrgtlfhen t. t~ di'ZeJ\d ! ~ q ;H!- nós nflO I MR. 5. o . n obres deputn llo!\ ~~h('!rn que nAo 
t,;;:r, (; ~1 eompoten f. jg . r l\ nt o a~~u: ;l pt ; ·" p OI'- i ha direho/l adqu ir idm~ quan do h'ata-as da 
!.jU!\ vamos ferir d irni tuR adql~ jri dos p ~)j' ter- I e~peruf!t.: .." de direito; 8 e1-lper:)Dt.:ll de direi
ceiros. E' um 80phisma da companhia, pois to não dá direitos adquiridO". Isto seria 



em 
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cento sobre o renditnento locativo annual1200S, e a que cro ~ u o imposto du 20~ sobra 
da. prédios urbanos, que exceder de 3608000. a entrnda o ,.ida tiO" me.UH"'. 

"1\ .. 1 \'tllor locativo do prédio se coroprehen- i s. Pnuln, 15 de Abril do lS-;S.-Dr.Betu
dera o do terrono aUllcxu ao prédio, c a t.xa ! vides , - l'alladü'I. -;l ,Rióo?ir" Fit.w.-l. 
c ostf\b~ l acida ~. obr~ o rendimouto liquido, ~ F e,'?'tJú'II., )) 
dcdu7.llH!O- P.6 :) por c~mto p:lr tl reparos o ,' ~~ ~'i ~' . ;'·~ " H .. ft ~l ,il n : -" 0 S ;·. p :' f: si dent.3 . 
C i) n cOn l)~ l e (!xd ai .üd:) o f6ro que pagar. ~ h n n ~f ! m . d e? ()-Í!i d ,~ ~ f: h a v\:! I' y \! t:.H!O n lei d n 

:1. 0 
() irnpoti t;.o S(H it pago pelos propriatn- i o ;\: ~!m e I! t;.l, c ~k j;;i. k r pa~ ~.fl d () u. h ora em 

rioA <! o~ prcd ios l1rh '~!103 que C.tJtlV(HCD? em ; qu e d '~ 'l , (IO :,n r S :H; ! ~ r.iiH I~ <.' s n O f.i.'~O~ trt~bA
o"itnrto dü ~e rem h ll bltlld os it forem sltua- l i!HJt1 , T' r. j i:' ( ; i + (D tl na úe l ~ H ,;j il o e f1l quo o no
do~' em limiteI) d MI r ! <:Hlc~ , villns ou povoa- I ore dq;Hh, (l t1 pelo 11,) '.1is tr icL: pediR. fl BU:l 
CÕc~1 W:it llV Otc.: , uq; u~úl t) fH'j demaTcaçues das I c: x!l rlu nd'! ~) dI! J.I'IIl; n:J.Ur:) (h ('.ommis!õõH.o dn 

• , • • H • 

refó.p eCUV íl ~ ea LOt\I'fi [i m.u~l1elpueB. ~ cc n:, Ur.tlí(Hl u .iu G ti~a; o il'tir('}i-lliC. per~ua · 
4.° A5 e;~r'fJar a!; rOlll:lclpae.s collfcaráõna8 'I' di t:! o q ll () de I1IH-:l:l maif:! t'ü trat~ria por ter 

eidadeR e vil!a8 Ih: 111l'lltc.n, dentro dos quaes . dado a h ora . 
deve ter lngar o li.loç!lmç.nto do impos~o re-! A' ll ~1it.c , p !H I~m , C0m p'r!lnde 8Urpr09!l fui 
ferido i e rl oeignurfi O oa lugercH notav61S da: inful'tnu .iu I.lU qU!.~ alnda se tl'1~tou de diver
provineia pell\ ~ ua população que ficHo flll- i sua ml~ t ; J I'ía ~ , tnl tl'e r:1!:1~, da h~i de força, f' 
jeitos ao di to irn pos t~. . . ; qu~ a CinC !iC.ia por mim tfr~r(lcída n re~peito 

;'; . u Sfio isoutll:i do Hnpo~to. na vdlas e po.- ] (j O íl j aclant ';} d a cor po dt~ p~:rmftDent.es, c 
-voaçõe:1 que n i1\) tivt!rem mai s de cem CIt~:.U, : suppr i n, iw! o {J lu g fl. r de capit?!(l-mnndante, 
dentro do ;;.nuhmcot,Oa , . . ; (!I.rt :;)l , d :t fl ue havifl ~i d o np provnda nntos de 

6.' 'l' " mbzUl Jicão IsontoR do dito lrnpo~to : llOn t" ,n, Ci\j ' a Loncem, tcndo Ilpcn1le 1 votos 
os-h osp itaes de cJHidade, o~ prodlO3 nnclO- ; e m ~C ; I f:.\f or ! 
n:H~S, provinciaes n mUnlClpo.ciI ; 03 raCo- t Sr. p r~;!: i rl o :) te, !l (': cIIHO 3'(. exc . e á ~ftS:. 
Ihímen !.o9 <.l o o-rpuãos, de exposto2, 01;1 t a rn- ~ q u~.; nú.n [(! nbn d (' ~' E. 1Tojçü o nlgnrna. no ~r.C.l\
pios, :-t !i cit [Jeu.n ~; c t\l)I I Vellto~ d3.s Ot'tl (J il~ rC- 1 p il.:lt' P i !l1HO t l~. lJun ca reef' bi deJ le n menor 
l igíosa~i : ll ~i \)(.! cup ndfI8 por pC8B.o~ S. rcco·· : OH':.~ fJ ~H:. ne m ta rll bern o tcnh o cfl'endirio. 
1111 \:id.'\. !lH:mLu i ll c:igonLcs; c us c dlti~~lOi3, Oll : ) I ntl , ~· r . p r c~ i dn nte , pereceu-me, nHO 8ei 
parte u ij ll l;! ~; COIHill f,pa d08 a c~tubo!oclment l) ~ . ~c deva ~·; x primir .. re c de~te rnono, parpceu
InduRtri!l!!t:. : me u ma j r~~ ('n{} raljdi\d". a cuntinu8CHo do 91'. 

7.{J 0:3 . "cd iog qu e t: e consorvarulU fecha- i (:al: !l t ~o Pin: c. n l a. rl (l :)O~~ to di~ cap(tão ·man
dos durall' .' o ~"uno , ou dm;occupadog, p(~r! dfl. n t e n ~: ju <lnnk do oí(h:ns do govel'no da 
f"C aclwrcni em rlliIlti t; , conr:.erto,j ou recrll- : Dl' uvil:;{: in. 
fic».ç:·lli. serfw l fi uolo;.; dí,.l impv:;v:). . Cü!n :l r, api L ;:üJ -m~\ ndallt'.'!, el!etinhaneceR' 

8.° OÜDp0~to f' Crà cobrlulo a hocca d.o sid n d e !'l(! c:,-tn rno seu cürW~ .. 8porco.nse, 
corn,:, p,lr s~ m€lstrc-; vcucido~ , llOS meZC~l de gniut tl, ou u It.l ~r n r d ;,~ fl!"ca~ é nece~s~rlO" e 

. . lu: ;i:.o.J. J)·:.zo rn bro do c u.ú a atiDO. ; cntfi u ,d! il de \' ~ f1 voltar pnra lá. c ~ u c lnutll, 
9.° A~ fU!g ~lC 1.i u ~: ü povoações que ti "c- : e n ! : ~. ;-; c e:l ~l n deviu ~ .~r s nppl~irni,~o. 

Tora mõl!6 U~ C8 0:\ C ::t ~~ a 8 d lm tru du (lrr uü- ' () ~ H , n g:\ r.VIDRS :--I~ .:;; o e Iügi CO. • 
mento ficflo ::- ujeitn;,..; ao impos to. cü!,nta~to t O ~íH, V,U.LJ\OÃO :-n.;; ~ tt.1 arg umento nlU-
Glto s e a clHilD den tro dl~ f':t~ marCv. f';~lO felb 1 r~u ~m pó:!;! C!~ cg. p ;) r. 
I;ela Ct! ~ lIa fft mllnici pt~l r l'.8 pe,c ti v r. , , , i o Má!! , (f); thn, :i .. . prc ~id(l~ltf', fui .oflrr?tado! 

10. F:cl\ revoga do o art. 1" (~:-~ le l .n , 28 ; O t:' ,', e·\ pit."t.u Pim en LI Ü {! Ol1 vwtoncHO; 1\ 

d e. 24 d \1 J\l :lr ç:l l t l ) 1871. ~cr!d o tWh·:; tt t ul d0 ] (: 1~fi l1 V(Hü :! ~ ?I : ' !\ :~ 1J ,1 ccn t.í nll~ç iia no l,u~~r 
pf h sq;uwl C ; ' . . 1 de m ? nd :"mt! ~ , tdo obs t,a flt.r: a IrlC'lmpatd;,llll-

(J 1~ {)':i '': l' liO g al'h.n t o av ':! C !mC 8~ S~Onl\f ~ O ~_~ ! d ade ; 
oU I~ e GiD F' u n h in9 o r gi.1 n i ~ ad nfi~ o '11 ti ~o (i!:. I ; O !:',i J:. B EN EV lDE:-3 :-Só Uw,,) q u n t.l'O voto ~ . 
por eento anDll a J t1 0brH o c:q_llta B reis. i O V ~\I.L.-\ DÃ<) :-Sim, Ff;Ilhof, !"ó tev l~ 
JO,G55:.000S qU d fô ~ ~tre {;tiVll?Wntl3 gT{t~).' J i qu a t~:;\' ,) it) :., \.'o ntl'n: p.orérn, TIS: VíH.:pt'!f9., pr.~. 

11. Fica ~IHIl fdh!!to o COíhl'~!to C!:l l: líd( o i "'" !(l" T. "",t,), ;;ú c::plíca l)erf(~itamcnte '['u j A' I ""l'j'",)" l~c)UdlJ ~ " , {~()ID Angelo omnz I O. , ._LQâra .,;',,_",',J\ •. ;/ H:Jns I' ~ Lrl :i t l ~ '~ rjo t ~lli ~: mnll, , 
Y';O :, no:! t:i~ i..~ t'~m o,uo I~X ( lrlJ!t\.lu da k. ~Q d(: ..... 1 \ I " 'I, ' rl' (' , ... , ,, 1.,) .'n-ao curlJ'nl'-mo.'t , " 11'-1'1' -.. (,,,,,,nDC1Pl- 1 ?\1l , .. \ ! l :U ! 8 J. ' <;; ........ , . , . 

de .Ma;· ;~D u C ).;' VI U an ,,':' \i ~ :',ij ~,';.',~ . . ~'.' . c.tCC iF:i O d!\ t:B ~qn b l('1l ; r ó je portnnto I) fi!'. 
m f:; t l~ u :~ :t !'t:-! , . ;,r) ü '1{J da I..l t"t lu, (, M:.rd . • itC,o 1" lr or " " " ,"' r l ~;'I U'\I' 11 O' () zar d(1 t. t) rlr1!~ 

. ... ·1 , A"l_ U I~l O H!'t \ ca p, .•.. . J . U l. H .· ,J . I,' - . t) . ' 

TnGd lfk ,) do O cü n '. r at o t. e 1t.LO, (. 0 C t .. \ \" r' t" .1'''' O' "O' I" t'c-'r' ,~ nl ( i o Cl' i' ht lf1CH CÕOS 
' IU~ (" , " . , _ . _. ' <.' 'h • ] ) ) . t ·, · {~ ' '' · · · H r · l · · , ' " :"0, t ' " óde { C I_U~ p!' u:.:t! t1. ~. !5 ., ;.1(" , II ." . . ~, . ,' . ,, _ _ . ,' 1 ní!e um u ! )\ d;~fo , ell.' pr r ~; üs int'.o mpa IVOIS, P . , 

]~, O pr cs l d ~~ llt,rj ('; :1, P ~ (!'1 JIlU , I . ,:':\~,.L r .... ~ ! fazer () q n e q:l iz ~ r , u m!) vez que -a {:f4. t: a !;.~
contr.ato, I?"ra l JClnGO H1~I~ I ~? .. CCI~ ,h " .. I~: ;~:ln ! SI a: d!' i il~;) l' üa, porq u (~ f.e:DOS ch cp:l\ p. o il l1H.: R 
t e s d lft[ ! {l~ ICÕ€' :~ , f jU e r;~,~pc l ;. h ; ) .. ~ ~ , '\1 ,l " ~O . ; '< ') O(" ~ t '- ,) 1" . .. . ·~ I· .' I''' > (i a n u c tudo ~l~ con-

I w • tI ' .... '... .. , .. b .. .... . • 1 " " n t "o dO~J ii ((lIt ::·$ IJ :"... e l o . ' ; •. , • 
~ . . J ' I ' c·c ·' " 

13 , F ica revogudo o ililjJ O:}.to . !'~ : mpc i : ~l .. ~ ~: ' S ~ "" ' r T<,<., í j/! "tp o 'I(l?: t o de cn pilãn, m~lO-
çüo F. obrn o~; cscra ..... .. ::l q Uí' l ~nt-fIlrem ~la P1' v- ; l,,',, 't-, r." l~ · :)"~ !~· ;~' , It-:. S t~ 1 !,. ( I ~ li qunndo jq ~ lin-

" .1, ('Xpo "b~ (j' l9 ! Q~J I u ' , ~, .. ' . • ' . . .NO I' 
V' ly ·: a. L\S::: l m <;,n l' O ()~ , \ oI , .. ,I:;;' ..... -_ {' f 0 " (' " rl" ', , ',, < ~ (, IIH' n t.!;:~ l Ó exercido por um . ·!n · 'l " e~ <, lo, (' I ' O, ;' " I .. • • ' . .' ~ t 
m ~í\1l1 ():J. ; r ~ rl fi .;q ,11 , ~· ;: ~ vo5 ;1· ( .:\ , ,: ~. ,. ~j. "J ' 1' '' n ' ' '' I (' T ',!\~I ;l. f1 t i ':!'G ' i o cC}!'pn; este l en en ft 
d .... r "1 ')"'" (11' " f, , · {~o t' o Irnnn,l I ) do · "', ' . .. . I J ~ . t . '!~ ; \! <n ('nf1 e "" / 1 • . ' .,-' I ··· · 

• 
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é que tem todo o trabalho, é olla o fiscal do as~im dizer, a probidade em pessoa; ha faze."
corpo, e niio percebe por 1880 vantagem 81· deIros abastados, e que nem de lov·',Podena
guma, porque 8S v.ntagens todas são con- ~os s,uppôr que s,e ~ouvessem utlltsado de 
cedidas 80 sr. capitão PImenta 1 dmhelros da provmcm. 

Ora, ~iio aC~la v. ex.c., qu.~ is~o é um nb·! Fazendo, POl'é.lll, )ustiçu ao cft.l'Uctel' de 
surdo, e!\ maIor d!-\H IJ)Jll~tJ(ias'r . iR. cxe., sou o pnmclro a reconhecer as sua~ 
Ma~, emfim, repito: pó:ic o sr. capitflo boas jntcn~:ões, c fi confessa!' que s. ('xc. não 

Pimenta (",ontintH:.r 11 gozar de toda~ I:A~[Ul quiz expor b~cs administl'adol'c~ ao adio e 
vantagens, rÓ:]5 contmuar fi ser capltno- desprezo publIco; porque v. cxc. sabe que 
mnndll.ute, porém de direito P, nào de fac·to. ternos muitosadminbtl'adol'cs de estradas 

O SR. BENEVIDES: - De direito tambem que se encarregão de obras publicas por fa
não é, porque o presidente da provincia nno vor á prcsidencia, ou por intel'esse de suas 
o podia nomear; a nomeação é null", localidadcs. (Apoiados!. S, exe .. no louvavel 

O SR. VALLADÃO :-A nomeaç"o do sr,cn-' intento de fazel' a felicidade de sua provincia 
pitão Pimenta lá foi um escandalo, porque I natal, d~ixou-se dominar por um, e~pil'ito de 
elIe não po lIa ser nome.do. i prevengao contra todos os admllllstradores 

O SU. BENEVIDES :-Um dog ca~o~ de in : de estradas, e não enxergou nellcs senão co
comp.tibilidRdo no direito geral é o exerci- . medorcs dos dinheiros publicos. 
cio simultan,o do, cargos; elIe não pode ao I O sn~ U: CINTnA :-S. exc. tem até negado 
mesmo tempo estar na sala das ordens e no demlssao a alguns. , 
quartel. I O sn. VALLADÃo:-Isto acontece sempre 

O En. VALLADÃO:- Como v, exc. sabe, que os presidentes são muito relacionados 
todo o empregado publico tem ordenado " no lugar; sempre que eUos têm um coração 
grat~ficação i uss.i(~, o militaI' tem .\oldo_ e: doeil como o ,de~. ~xc., que recebia fi !odos 
gratificação addwlonnl. Egta gratlficnçao I em su:;. casa lndIstInctamcntc e era roacado 
addicloaal é dada pró labOi'e; ma" o Fr,capi'! de mmtosamigos, D,'e.qos e {J'Oyanos, Sempre 
tão Pimenta não exerce o lugai' de capitüo-Ise dá este facto: eu, como um dos deputados 
mandante do corpo, entretanto percebe maIS antIg-os desta casa, tenho assistido a 
soldo e gratificaç;o: 90U de soldo e 30n de! entrada e sahicht de muitos presidentes, e 
gratificação! Tem mais ainda, tem soldo de I tenho observado quo sempre que são nomea
capitão reformado do exerCIto, c gratificação I dos homens, muito relacionados, frequenta
ele ~j:,dante de ordens! . i dos por }ndlVlduos de toda. as c~madas so-

E UI derrotado, sr. prcslllente; mas rehta- i clae::;, da-se este facto de prevencao, porque 
me o conRolo de qlle o publico ha de ,alie r I apparecern lagoas amig-os officios'os e zelosos 
que apresentei urna emenda supprimindo I da reputação do novo presidente, e procurão 
nquelle lugar, por ser um 0Rcandalo o sr. i insinuar-se. ganhar ascendencia no animo 
capitão Piment.a gOZílI' das, VI\I.:t'1gens d? I do governo, pal'ft cntaa desenvolverem contra 
posto. sem exer('el~ll. Resta aIuda uma, espc- i seus dcsaf~elçoados o systemn de «(pesos» de ~ 
rança de que o gtJVC1'1I0, por sua mOl'nlIdaclc,; que no~ iallava um deputado que occupou," 
nlio o con~ervnrá mais como mandante do I ~or n~Ultas vcr.cs, um assento nesta casa, o 
corpo. I lallcClrlo dI', Manoel Bento, }<; o tal systema 

O SR. P. EG-YDlO:---Creio que nüo o con~ I de «pesos» 6 terrivel! 
serVHra. O que fazem os amigos zelosos' do presi-

O SR, V.\l,LADÃO: -PasiO agora a outro (!ente? Como Jano da fabula, tolnilo duas 
as.umpto. faces: uns torn1lo-se ralhadores (dsadas), 

Logo no começo ue UOREQS tra balhos, :lpre- i l'al~lão com todo mundo, ou tornão-sc palma
sentei á con,ideraçfio da caBa um requeri .. I tona do mundo, quando ellcs é que precisão 
menta. quo foi por dia uDauimcTn"nte ap-I de bolos, (lUsadas.) 
provado, relativo a uma parte do relatorio de· A dissimulaç,ão e o sophisma, sr. presi
ti. exc. o sr.prcsidcntr da pr~)vincia. Esta.- dente, é a arma favol'ita de outros alnigos 
mos quasi no ultimo din. de !o1essão, e infe- do gov(wno!· Dizem que o habito 'não faz o 
lizmente ióI. ('xc. ainda IlH.O satisfez nquolle mong'e, e eu digo avo exc. que muitas vezes, 
meu pedido de informAçÕ~fJ; isto IDe fnrea i se nao faz, ao menos influe muito nocaractel' 
a vir fazer algemas conSi(1.crilçõef~ n re~- do individuo; c não é de hoje: v. exc. que 
peito. I foabe a historia deve lem1)]'ar-se que o cardeal 

A parte do relatorio a que era refel'ente o I de Ulchelieu tinha um frade cbamado, creio 
meu requerimento foi a<juella em que s:, exc. que k Joaquim, que, g-anhou toda a confia:oça 
nos disse que dezenas de conto~ de n~l~ h- do cal deal, c poz a l<ranç,a em uma roda-VIva. 
nhão sido entregues a administradores de . Portanto, é preciso que o governo provin
estradas, que se l'ccnsa:rão a p:cstar contas, Cta~ se ponha a salvo de algum frei Joaquún. 
c que nem sequer qnenão dar mformaçiíes it I (Rtsadas,) 
presldcncIa das quantias recebidas. lHas, em tocloo caso, o q LIC reio a aCOll teccI' 

Est.e facto, 81', presidente, foi commentado E' que s. CXC., com o juizo, com a pl'cvencão 
pela,lT?prensa c"m hast"nte dezar para os quc recebeu sobre O~ administrad,.,rcs de os
admmlstradol'es de estradas, quando v. exc. tradas, () quc manifestou no seu relatol'io 
sabe que entre elles ha muitos que s~o, ]101' desgostou geralmente a todos oS homens ri,: 



bem, e ha de ver-se obrigado li lançar mão O SR. ABRANCHES: - Não podia designar 
dos tratantes e velhacos para irispectores' de nome por nome. 
estrada", porque os homens dp. bem se rccu- O S~. VALLADÃO : - Fizesse excepçlles. 
"aráõ , , O"R. ABRANCHES: - S. exc. referiu-se t-

O SIt. ConmlA: -Mas s. exc . teve reserva quellcs que, tendo reccbida dinheiros d s co-
mentaI. fres publicas, recusavão-se a prestar conta0; 

Ô SR. VALLADÃO: - Essa reserva mental portanto, fez excepções: aquelles que n~o 
roi um grande mal; s. exc . devia fazer ex- estavão nessas condições, estitviio excep-
copções; mas, !lO contrario, di sse: « Deze- t undos, . 
nns c dezcnas de contos de r(:i8 si<o entre- O S1!. VA I.LADÃO: - M~" o que é verdnde é 
gue~ a administradores de cstrndas e pontes, que as leis fi scaes são rigorosas, punem com 
que se rccusão a prestar contas, e nem se- prisiío os que receb,em dinheiros dos. cofres 
quer informão sobre essns quantias rece- publicas c não dão contas; exigisse o go
bidas». verno dos empregados, a cargo de quem esU. 

O SR. AURANCHES:-S. exc. refeI'iu-se ~6 n fiscalisação, o cumprimento da lei, e se 
a esses que não querem prestar contas. forem omisso;;, demita-os; nil.o €rn preci~o 

O ~R. CORm~,,: - Nilo ho. regra sem ex- trazer este facto e~candaloso ao conhecimen-
cepção.. to da assembléa, ,que nada tem com isto. 

O SR, VALLA D.l.O: - Sei que não Ita l'egra Cumprisse;;. exc. com a lei. 
sem excepção, e por issomesmos.exc .. devia Já que s . cxe. não quiz fazo.' excepções, 
fazer 88 excepções, O caso é que geralmen- fMei eu; temo~ o sr. ABtonio Egydio Ara
te os nossos inspectores de estradas magoa- nha, que fez cinco lcguas dc eAtrada aponas 
rão-se, c hoje ~crá bem difficil s. exc. achar com dous contos de réis, 
quem queil'a se prestar fi esse encargo, Eu O SR . AIlRANCHES: - Eu conheço · muito. 
podel'eljá cit\tr um exemplo do desg'osto que outros em ir.;uaes ci,·eumstancias. 
causou o'relatorio dQs. exe, O·su. P. VICEl>TF. :- Tambem cu, 

S. e,c, offioiou ao l'(wd. vigario da Penha ' . O ,S Il, VALLADÃO: - Scm duvida; ell cstou 
de França, moço muito honest{, e probo, en- lef~llnd~ ~ non;esdas 'luC são. por m.m co
cllrrcgando-o dos concertos que se fazem no- nhccido,. , que s~o ,I~om cns mUIto honrados, 
cessarios na estrada 'lue desta eapital vai lncapaze,s de pu\t1csr O 'lue nos ,hz 8. exc, 
áquella fregllezia, pondo {, su" disposição fi ell~ scu :cla.tor~o , ,_ , " , ' , 
quantia de, um. conto de réis, O que suece- remos 0":1'" JO<l.O B,'pt'St" da Siha Bue
deu,? O v.garlO rcspond cu. n s. exc. que não ~:?' que v; ,.xc. be?i cOq~heee" c ~utros que 
podia aceitar semelhante encargo, c eu sei ",lO conhec.~o~ pOl qu.a_l to~os 0' membros 
que a rnz!ío dessa recusa foi o relato rio de d~stn cas,a, como os 81S, b~l.ã~ de Se~ra-Nc
s. e~c., porque aquellc digno vigario não g.~, P,CdIO Antonl? de B~i'OS.' mnJoI Bon~
queria ser envolv.do naqucUa qualiftMção dlC\o Anto:,lO da S~;va, capItão In,nocencio 
o>eral que o presidente da provincia IlItv.t\ Josc lUartllls, ten Lutc Joaqlllm Gonçalves 
feito dos administradores ele estradas, ' Batalha, Manoel Bnr?OSll cl? Alcantara o Cu-

" . , , nha, tenente DemetrlO .Tose Machado, alferes 
EiA, Si'. presidente, o rcsul~ado' da !jl1ahfi- Sn!vMdoi' Holim de Freitas, tenente-coronel 

cação sem reserva al!l'uma feita por s. exc., Manoe l de Queiroz Tclles, Joaquim Elias PIl
'luando .ha ~ntrc os 11lSpectol'cS de estradas checo Jordiío, major .Tosô Rodrigues Fllm, 
pessoas mUlto probas e qU!' ~ervcm ne"~cs Manoel Francisco dc Paula Ramos, Eugenio 
<)argos ulllellme,ntc )lOi' patl'lotlsmo. (AZJota- .Jol'y, Bento Joaquim da Costa, Antonio 
dos.) He/eru'c, os nOnJ es de alguns que CO- I ~Inr'lues Villeln, Jori" .Tosé !:lo C~rvalho, Joa
nheço ~a.s de p,e1'to, homens que, se póde quim José de AOi'eu Sampaio , e tantos ou
Ihze1', SaO " probidade em pe8$00, , tros, homens todos muit.O' honestos, muito' 

Temos () sr. bal'uo de Araraquara, que foi I prouos, e cujos nomes não coutinúo a citnr 
encarregado pelo govel'llo de faze.' a cadêa pam nüo cansar" pacicncia de meus illust['~s 
da cidade ~o Hio-Claro; prestou relevantes coJlegas. . 
ser.viços, pôz-se á testa daquclla obr.", conse-, . A respcito dest': tlltimo, ~I', presidente, 
gUlU ass.m fazer uma cndêa solidameute mnd:t dlt-se unJa CI1'CUlllstancw,: é que des
const.ituida pela diminuta quantia de vinte pendeu com a est.l'ada a ""U cargo ( es trRdR 
contos de réis . ~~J) doviR te..· uma meu cíto de S, Carlos do Pinhal) dinheiros de sua 1/.1-
honrosll ? .. gibeil'a, que até hoj e ni(o póde havei' d·, go-

O sn. P. EDUARDO: - Apoiado, . ! verno o pagamento, c e~tá 110 seu descnbolso, 
O 51!. VA1.LADÃO: -Temos o SI', tenent.c-I nno obstante ha"c.' :t assembléa ordenntlo (J 

coronel José Guedes de Souza .. , ' seu' pagamento, 
O SR. U. CINTRA: - ApoiRdo; esse honr>l- A~sil1l, "orno di i; ~ c , temos muitos outros 

do cavalheiro veio pedir demissão, c s, exc. cidadi\oB que se encalTegil.o destes serviços 
negou-a, dizendo-lhe que exigia a sua couti- unicamente pOI' obseq uio no governo, qu por 
nua,i\o como prova dc amizade, Já vê o no- I intcl'eRSC de sua,< rospectivas localidades; e 
Ore tleputndo que oS. p.xc, n{io se referiu a i 5_ exc ., permitta-~,,-me a exprcsslio, foi tl1o' 
todoa , : duro em 8eu relntorio, 1I".tn. PI\1·t", que nem ' 
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sequer disse: salvas honrosas excepções,' autorisado a despender as quantias precisas 
quando aquelles que refe~i, 'e outros, devião para reparos e ~o~strucção das estradas e 
ser exceptuados da quallficacão de s. exc. pontes da provlllCla, e que forem reconhe-

O SR. ABRANCHES: - Eu tam bem conheco cidas provinciaes, e não municipaes.» 
muitos que estão exceptuados. . .. i O SR. ABMNCHES :-Tudo issojá t0i muito 

O SR. YALLADÃO : :- Todos es~es cldadãos,1 exphcado. . 
sem duvida, devem Jtllgar.sc oflendldos com! O SR. VAl.LADÃO ;-Slm, s~nhor; mas cu 
o relatorio de s. exc., e com razão, porque: estou me defendendo daquillo que disse o 
são a probidade em pessoa. ! nobre deputado; estou d!lndo a razão P?r q1!e 

Venho hojc fazer esta reclamação, pura que i fiz parte dos 19 c entre! nessa .combmaçao 
nãopassc desapercebida essa parte do rela- i com meus collegas, que alguns dizem que fOI 
torio de s. exc., e porque não forão prestadas: conspiração contra 08 membros da commis
as informacões que eu pedi ao g·overno. I são •.. 
S. exc., avânçalldo esta pl'oposição' aqui na i De m?d~ que, sr. presidente, o l?residen~e 
assembléa, deu lugar a que cu fizesse um 1'0-1 da prOVIRCla, armado com este artlgo, podm 
querimente pedindo informações, e s. exc. , fazer a seu talante tndo que ,quizesse. 
negou-as; se essas informações nos fossem O SII. BENEVIDES :-Isso e verdade. 
remettidas, no que não havia inconveniente i O SR. VALLADÃO :-.0 quc vinha a aconte
algum, livrava-me de "ir hoje fazer esta re- : cer 'lOs deputados menos favorecidos nada 
clamacão. i conseguirião para suas localidades! Ora di-

PassaNdo a. outro ponto, sr. prcRidentc, f gão-me os nobres deputados ... 
tenho necessidade de responder ao honrado' O SR. ABRANCHIlS :-Por ahi nada adianta. 
membl'O rclator da com missão de fazenda. O SR. VALLADÃO i-Por aqui é que eu vou. 

O SR. ABRANCHES: - Sou todo ou vidos. , ... SUPl'0~ha-se que o mustra~o relator 
O SR. VALLADÃO: - O honrado membro" da commlssao, mUito digno presidente da 

quando hontem fali ou c tratou dos deze'/'ove' provincia do ParanlÍ (apoiados) .•.. 
(risadas), disse que cu fiz parte desse n lImel'O, O SR. AUllANCHES :-Muito obrigado. 
que assignei a emenda monstrumm. . . : O sn. V ALLADÃO ;- ... dirigia uma carta 

O SR. ABIlANCHES: - "esse ponto nito me pam o Rio de .Tan~iro nestes termos: "ó preci
referi ao nobre dcputad.o; rcspondi ao OJ'a-. so tal e tal quota par" tal e tal obra»; ahi vi
dor, que tinha-me prccedido, e que tinha qua-· !lha um telegramma! (Risadas.) 
lificado o orçamento de monstl'Uosidadc ; "n- : O SI!. ABRANCIIES:- Não apoiado; esses 
tão eu disse que não era a com ID i,,,,ão de' tc1egl'ftrnmas são phantasticos. 
fazenda quem o tinha tornado rnollstruosi- . () SI!. VALJ.ADÃO :-Supponha-se mais que 

. o illustrado chefe residente em Mogy-mi
V ALLADÃO :-Eu tambcm dissc desde: rim ... 

que oOl'çamento em um monstro' O S11. U. CJ;<l'RA:- Agradeço-lhe o de-
e de prodigalidade; de magreza, ; hique. . 

não attendia a reclamação alguma, O SI" VALLADÃO :i>'" pedia quotas para 
Os nobres deputados fizeriío: sua localidade; cert:llmente havia de conse

um orçamento bonito para apparccer; quize- guil', por'llte'o prcsidente da Jlrovincia é filho 
rão apenas mostrar que Jluderão crluilibl'a.l':t daquella cidade, é alli relacionado, e mais 
rece.ita com li dcspeza ... não lia nadft mais facilmente havi'a elc attender para ella do que 
bomto! : pal'ft o lo districto' De sorte que nó's tinna-

O SR. ADI'ANCHES :-0 orçamento 6 a ex-; mos de nos vêr em apuros; quando se pedisse 
pressão da verdade; c a verdade é mesmo ho-. quota, não haveria mais dinheiro. 
nita. Eis, pois, a I'uzão que me de moveu a fazer 

O SR. VALLADÃO :-E' bonito; mas as loca-: parte dos 19, r. a não acompanhar os nobres 
lidades ficarão sem ([uotas para suas I;I('ccssi- . deputados memhros da commissão de fa-
dades. . zcnda. 

Mas, SI'. presidente, esses 10 que assigna-: Feitas estas consideraeões, offerecerei al
J'ão a emenda não são só do 10 distl'ieto, ])01'- I gumas emendas, das quaés umas já têm sido 
quanto elle só dá 12 deputados e 11 e 111 todos! muito discutidas, porém outras precisão de 
estavão presentes; são do 2" e ;10 tambom .. algumas palavras que as fundam~ .. - . 
Assim, não vindo no orçamento detemllina-· Í'assarão hontem duas emendas cOilw';.;n
da quota para satisfazer as necessidades de. do aposentadoria ao official-maior da secre
todos os distl'ictos, entendemos quo de;,iamos . tal'Ía do governo, C. ,io chofede secção o sr. 
detel'm m ai-as como Se t":m seJ?lpJ'~ leito. NllncrBellegardc. Não me opponl;o a estas 
... 0 SR. ABUA"CHi~S :-.Ta expliquei ISSO per- . emendas; votei pOI' cllas e contmuo a votar; 
jel~arnel1te, declarei que a commissão nno. mas (lucro chamar a atteneão devo exc. e da 
qUlz tomar a responsabllidadc do defiei!. I casa pal'~o seguinte: - . 

O SR. VALLADÃO :-Eu diSSO que o 01'(;"- : O SI'. 1< U'Il11110 Barbosa e coronel N uno Bel
men~o era um monstro de proàigalitlade, sr. legar de tiverão em seu favor fi lei n. 16 de 3 
preSidente, por ~ausa desse artigo que feliz- de Agosto de 1861, que concedeu a gratifica
mente cahm na 2' discussão. (Lê.) ção annual de 30 % aos empregados que, ten-

<Al't. 15. Fica o governo da provinda do o tempo para aposentarem-se, continuas-
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m a exercer o emprego. A lei n. 24 do 26 : ., !ir. Ulhõa Ctntra :-Sr.presídenté, 
, Março de 1866 elevou aquelles 'VeDcimen~s comprehcndo que nRS circumstancias ·em que 
terça parte do ordenado. Esses dous d'g- nos achamos fazemos um serviço á provill
,s empregados, que jn percebem uma grati- cia prolongando eata discussão; mas eu não 
laça0 para ~ontlDuarem no emprego, quc podia conservar-me silencioso depois do dis
lrcebem mais a terça {lartc do OI'denndo, CUrso que acaba de proferIr o nobre deputado 
lerem hoje aposentadoria. pelo 1° distrieto. Serei, porém, muito breve. 
Ora, diga-me v. cxc., não (, excessivo que O nob"e deputado, occupando-se com O re-
, conceãa a esses empregados aposentadoria latorio do exm. presidente da provincia, cen
lm ordenados e todas as gratificações '! Que sU"ou,eomo já o fez em out"a occasiiio, a 
mceda-se com ordenado c uma gratificação, 1 opinião omittida rOl' s. exc. quanto:i má ad· 
~ é muito. ' I ministra~ão da. olll'n~ publicas da provincia , 
O SR. CORRÊA:-São bons scrvidorr,s. I por parte cios inspectores de estradas. . 
O SR. VALLADÃO :-Eu não me opponho ; I Penso 'iue o nobre deputado não tem razão, 
~nho até relações com elles; acho-os muito I porquanto oque s. cxc. disse em seu relato
ignos dos favores que a assembléa vai con- rio está na consciencia da provincia. Apello 
eder-lhes; mas acho excessivo C0m as duas parn v. CXC., 81'. presidente, e para todos .os 
:ratificacões. '. 11l 0SSOS collegas que rcsidem no int.erior, elles 

O Slt. BENEvlm:" ,-A nssembléa nito ·faz I que digão o ~odo por. que em geral são feitas 
avores. _ . . . 1118 ~bras SUjeitas aos !nspectorcs de estradas. 

O su. V ... l.LADAO :.- Ha, sr. p"csldellte, l·.s tou certo , e mmto convencido, de que 
.m empregado publico que serve a provincia s. exc., c.screvcndo ns tc topico em seu rela
la muitos annos ; esse empregado acha-se já torio, uM quiz traçar um circulo de ferro 
'elho, tem sido um homem muito dedicado ao que comprehel1des~e todo" os inspeet.ores 
,rabalho, e se"ve ao seu paiz h:t muito m:tis de cxi.tent<,s. . . 
)O annqs; hoje, pela sua idade aVllnç"dn, pOr i O sR. VALLADÃO :-bso mesmô disse ell. 
masenl'ermidades, estáno ·casodc 8er:11'0- 1 Os,<. U. CI'''TM:-... não, s. exc . fez 
;entado: é o SI'. Por/i ri o de Lima. A eom- excePl'ão daquelles que têm prestado e con-' 
,nissão de constituição ejustiça póde aflirmar tinllno a prestat· relevantes serviços á pro, 
3C é ou não verdade isto. Ella tem em sell vincia. 
poder todos os documentos que pl'OVãO o 'lue O SR. VALL.H'ÃO :-Nilo achei boa a r~serva 
acabo de referir. . I mental. 

OSR. F. ALVES :-E' exacto. I O SR. U. CINTilA :-:;-0 procedimento do 
O SR. VALLADÃO:- Apre~ento eonjunta-' )) 0'"·,, Ile]llltndo "pl'c~elltando lista dos ins

mente .com alguns de meus mustres collegas pectorcs dignos, I: que vem tmzel' o odioso 
uma emenda aposentando este cmpreglÍdo 801.,,·e aquelles que não ligmão nessa lista ... 
com seus vencimentos aétu". '"; a. assembléa O SIt. VALLAllÃO :- E l.l di R'" - n muitos 
delibere como entender. . antros . . 

São apoiadas e entra0 conjuntamente em ! O S I! . te. CINTR.\ :-Em mclhQI' que fi casse 
discussi,o as 'seguintes i como e~t.it no relatorio, em the Be, poi s a no-

EMENDAS 1 menção de uns importa a exclusão de outros. 
N. B5 , Conhm;o muitos dOFi iTl ~ (Jcetol'es apontado;;; 

(NiLo recebemos) , pelo nobn) deputado,' e folguei de v(\t- entre 
N.36 i ellos o nome do 81' . tenente-eol'OlI.el,loslÍ Gne-. 

"Ao art. 3° das disposicões transitorias, 1 des de HOllza, ill spec to,' muito digno (apoia
onde trata do prazo .de seis 'mezes marcado á aos), que. nflO só npplica religiosament.e nas 
professora avnlsa,aeerescente-se :-contan- obras a seu c:u'go o dinheiro que recebe do 
do-se o prazo desde já. . ' . I thesouro, como () seu proprio. 

Nas aposentadorias concedidas ao otlicial- Os,'. t enente- coroDel José Guedes de Sou-
maior da secretaria do governo, Firmino José za, lendo o relatori o de s. cxc., veio á capital 
Barbosa, e ao chefe de secção, coronel NUDO de pl'opoi'it(, para ped ir sua demissií.o; mas 
Luiz Bellegarde, não se contará" segunda s. exc. pediu-lhe, tomo urna prova de aml
gratificação que percebem em virtude de lei. zndo, que continu3sse lia inspectOl'ia da es-

Sllpprima-sc a emenda que converte em trada a sell cargo, pOrqufo era exaetamente 
dous tercos de ordenado o ordenado dos em- es te um meio qu e H. exc. tinha para most"a,' 
pre~ados provinciaes c um te r~o em gl'atifi - que a ?sse distincto e P"cstante cidadão não 
cacao.- Vallaàão." . . . se podlãlí relel'lr 3~ e~pl'essões do relat·orlO. 

• N. 37 E' bem evidente, pois, que s. e~c. não 
(Não recebemos. ) quiz comprehender indistiDcta~cnte a todos 

N. a8 os inspectores de estradas; assIm como tam-
(Não recebemos.) bem ninguem desconhece que este systema 

N. a9 de administracão dc estradas é. pessimo ... 
(Não recebemos.) O SR. VALLÁDÃO:- Sem duvida, sei que 
O SR. P. MACHADO requer prorogacào da ha muitos come dores . ' 

RCssão até votar-se o orçamento. • I O SR. U. CINTRA :-O"a, of' nobres depu-
A casa.concede . , tados sabem que ha individuas que pedem" 
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indlo pela Rua nomeaçllo para ín8pector de O BR. U. CINtR"': - Todl),s têm de ser ,,0-
estrada. Que juizo se p6dc fazer de taes in- tadas em separado. 
dividuos? O SR. CoRRJl:A: - As que farão approvadas 

O "R. V Jl.LLADÃO :-0 governo não os deve em 2" discussão hontem só podem sêl-o it 
nomear. parte, se algum membro o requerer e a M-

O Sito ti. CINTUA :--Portanto, penso que o sembléa adherÍl·.. Quanto a esta votarei 
nobre deputado não tem razáo. : contra. 

O "ystema de "" f"zer obl'a" por ndminis- ! O SIt. PRESIDENTE: - Quem sabe f:e a 
tração, por meio de inspectores de estradas, 1 emenda do sr. Valladao salva esta ... 
está condrmnndo. S. exc. condemnou o sys- I O SR. CORRlh: - N,w posso compulsar e8-
tema; mas niio 08 individuas que têm pres- ta papelada agora; está o orçamento com fei
tado buns serviço,) e aiuda podem continuar I tio de autos. (Risadas;) 
a prestaI-os. O SR. P. EGYDlO: - A emenda do kr. VaI-

E, ~e o nob1'o depntado concorda que este' Iladão salva essa. . .. 
sy.tema é mito, admira que tivesse votado O sn. Conmh: ·-L!,tao voto.pela emenda 
contrR o projecto que tendia " melhomr do sr. Valladão;. aSSim como Intento votnr 
ne_ta parte a adrninistrncão. contra. as materms que consIdero heterogc-

O SR. V'ALLADÃO :-.-Po:~que cncherguei ahi I neas, Insertas no orçal'nent?.. . 
uma dei~connnnça, 81h toào~-; os inspcctorcs. j O SR. P. VIG~N1'E: - lhllto bera. 

• 
. d' "'.' ••. .". _"O, J;'~l '''< ,~~ ,_ i ,0 ~R. ConRRA

T
:-:-·,': pOl'qUC o orçaulCnto 

ti sr. li. ',1.. rD e· - '. l cc L n In· rt\, d ,,0 p,-\, a nao e ba,rcn de Nau t'nsafl,~s)~ onde se venha. 
uma dec}alaç~~ de ,.ot2'. . . r,:,<" p7' • cncart.ar tudo prcseindir~do.sc da~ dis3USSOel-i 

Ha entre as emendo" qUL l"'s."L. ,\o hontcm da casa; porque os prrreetos elevem ter tre:, 
algumas, que reduzem os ~l'd~nados dos en;- discussões' o que é d~ aeto addicional. E 
P!·e~adJ~ cW thesol.lro provi!!c,"l c d,) hOSpI' 1 porque o I~gislado,' ·constituinte preceituou 
CIO de al~cnadO!f' . . . .,. .i"" . l listo? Pe.la necessidade ~e que o que transi-

Hontem voteI contra " redllc~,LO, ,. pret~l.- tasse deVIa ser bem meditado ... 
do o mes:?o pr~tlCftr em tc:cmra (hs(m~sao, O SR. AnRANcHES: -Apoiado. 
porque nao as Julgo. convementes e utms. O SR. CORRÊA: ·-Os projectos que dcviào 
. UMA, VOZ: _. CreIO que ha uma emenda ser considerados pelo criterio da casa, em 

:1s1vanao ~f;SO \. . ír. • Cf7S08 desespel'ados aqui vêm procuraI" refu-
O SR. CORt<EA. -Nao tenho conheCimento g1O! O que se não deve admittil'. Mas 

dellR; mns, em todo o caso, venho dedararo I quando mesmo" !t8sembléa entenda que ma: 
me~ v<?t,o f)" I') 1-. . ' " _ terias heterogcncns pOBsão ser inscrtafJ no 
I: Não J~.lb~~,~?:lV~lllL~;~:, rcpl.~,o.:._ ~P.l: h~, e\~_l ?rçamcnto, havendo qU?ID pl'?pnnha q.ue 6C
d? e8t.~úo c.~~c:q~ eI2;?rL~:,}.do~" ,~h~s :l.'JllS, SLl JÜo ~estaeHda0 para, subnem a. sancçãn, I}re:-l~ 
'VH~()req da!S, Oil".n\",t, n:\ po,~se dt Oldenados, tarel u meu voto... _ 
veJf.\o-cs .llgor~: /~d:l:~:?08, con:.e:ten:l,o-~e O SR. P. EGYDIO: - Apoiado. 
o l,;rço. ~m g,adtic"~,"Q. _. Is10 "Cl-Ihes-Inu O SR. CORRr:A:- ... isto digo-o em rclaçào 
p'·eJ~,dIClRl, e a app:,ovac!ao da e~nenda do ás materias que considero hetel'ogeneae. 
Jwn,adoo mem~ro resIdenten" cap!tal, eleIto O SR. P. EGYDlO:-Mu,to bem. 
pelo 1 d]8~I'l~.t0' tem. levant~do Justos elu- São apoiadas e entrão conjunctamente em 
mores na oplDIao publLCa da cIdade. discussão as seguintes 

O BR. BICUDO: - E' verdade. 
O SR. P. EOYD!O: - Apoiado. i E!.JENDAS 
O SR. CORRÊA; -- TOI'na-se a l'educefio odio- N. ·:tO 

SA, porque fCI'c interesses de certos "H deter- (( Oude ~c diz que o goYc~'no' poderà gastar 
. minados individuos. A posse (J ag,'adavel; com a.conclusáo do theatro de S. José até". 

logo que estes ümpregados í1carem pl'ivauos quantIa de 10:0:JOSooü, rJ'g"-,~: 
dp. p1\:'te d()~; o:-d.enndo.'~" (lue ;:n'jli",l f~ j l1sta- (( O governo fiea autOl'l~ado a gaf;tai"' até a. 
mente percebem, têm dlc, fundada razlio de I qua.ntm de 10:000SOOO com o melhoramento 
qllei,., .. (À{"ilos apot:ados.) dR mstl'uc<;ão publi· a na capitoI, podendo 

Creio qU:-l o hOIli.'(JGO vice-prc5idente da empregar em moveis, ut.ensis, ou em outras 
provincia, sr. b!lrão do Tietá, ampliou a mc- qnRcsCjuer d?spezas que julgar convenientes 
aida aos funcl:lonnrios da secrctaria do go- para o dIhl fim.-'Pad.'·c Bic!tdo." 
verno... . 1 São apOIadas e entra0 cOIlJunctamente em 

O SR. P. VICE::<TE; .. - E' üxaeto. i disCUSF:~.o, :1S ~cgllintes 
O SR. CORllÉA: _. E porqnc 1'êI-o? Porqne i . EMENDAI' 

'Viu qne era j ,wta " l'cmuncra"fio a emprega-iN. 41 
dOR que têm servido t"o. hem á provincia. i ContinuA"flo do 2' distl'icto. 
(ApoIados.) I Para lln!~-) eEt:,rada de f.'ilveirm; á Lavrinhft., 

Portanto, ainda conservo a opinião de que 15:000$000. 
devo votAr contra." emenda; e na votação, I' Supprirna.sc igud quantia de Silveil'lls 1t. 
eomo trllb:se da 3' dIscussão, pretendo re· . Mambucaba.- P Vicente. 
querer, e la de ."ntemão O faço, que a emen-: ;-;, 4~ 
da reduchva sela votada em separado. i (Nlío reeebemoB.) 
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N, 43 ; do por algumas emendae e cOIl~r& ou&ra8. 
,(Xão recebemos,) ! n08 vemolÍ em diffieuld.d". para votar. O. 
1(0 sr. Abranches pronuncia um discurso, i e.t,·lo. admittam a votnçib ""pBradBmente, 

que não recebemos.) 'I de.de qU>l _eja requerida. e ró "paim nó. p,-
to sr. P. Egydio pr'olluncin Ilm discurso , I' dariamo. votsr livrement~. 

que n~o recebemos. ) 'O eu. BICUDO :-Está falia Ild& COlltn, o 
E' apoiada, e entra COllj unctnn1entc em dis- ! ver:eido . 

<:1) sRl'iO , a seguinte, I O SR. ASRANCIIES :-E.tá muito na ordem. 
mn:XiJA , () SI!. F. ALVES :-A •• im, sr. presidente, 
N. J.) ! tClIdo eu bon',em V~ · 'lo " favor da emenda 

. "l:!upprim'tO~se todas H~ emendas que con- i 'lU. reduzia ord~n3'~, "gratlfieaçOos. vi 
hverem mateTla heterogenea M orr.amento, ! ho.e que pejo roglmeo _d 'ella nRo pod.a _el' 
-·p",Egyàio.» , ., op~e8entad". "pproVAda pelll c8sa , e linba, 

,E Igualmente apoHlrla, ~ entra. tnmbcm em se " TotllÇfio fosse eru scparlldo, do votar 
(hSC\l6SiíO, a seguinte I contra ella; mas. 8endo " votaçüo engloba-

RM~:NDA i d~, como hei de votar' Ou votar 8 f.vor de 
' . N.45 i todes as emendAS ou contra todas. (Apoia-

".o presIdente da provin~i:l. pro!'úga.'~ por ! dos, ) . 
maIS dez ann,?s o contm'o ' c pl'ivilegio de I SeDbords. nós podemos fazer '.lIdo a favor 
"lue trata a leI n .. 28 de 2H d'J Abril de m30, dl,R amigoo: eu Beu até um doa mais bell~' 
conforme as cOlllllcõcs na mesma cRthlUlarla •. inJos politicamente fallando, .ou L1W dos 
~ XaoiC1' Freire. ':.... Zeleriiio JO':1e. ,,' '1 tiO mais 8e Jevão pejo movol politico, ro". 

O SR. P. V,CI;NTB requer que ~cjiw votadas ! ,l"ntra dB8 OOS888 attribuições. (Apoiados.l . 
s~paradamente as .em,mda, ofl"creeid:tR em 2' I f,!U30do trata-ss do orç.mento provinc.al 
dISCUS~ão, e que dIZem respeito a )l,'ivil"gios, ! não se póde tratar destes priYilegi08, gal'sn-
garantias de J~ro,~ I) a':losentadonns. : ti ... de juros, etc. , 

Este requerrmento é reJCltado peJa (,asa. O SR, ABRANCHES :-Sem dUVIda, quando 
O ~r.I'·eI'Jl·eÁ.·a !\.Iwes :-Sl'. pro"íden , 0" outro" projeet08 ideDtic'.)8 forGo hrgamen

te, o loeldonto quü auaht\ dH da.r-fh' übr:""a. tt) djscutido~. 
m~ a !ír á tr!banr. omittir m~u jlliz0 ffal~co, I O SIto P. ALVES :-E!O.t:\ qU8Rtio. Ar. pre@i
trJ8 t~ JmparelsL dente. lwpara-me, eo!loc:I-wc fUll dilcrgen-

V. C2~. e a C:"1 t:1 8 )'}~ , l t.t)~t~mun h~fl, rlf; f{Ufl, cia r.OrD col1egas. com quem tenh,) Fcmpre 
na qu.alt~ade do )H~lnb r" d"3 t.::ornmis<õã,() de rnar.~h:l!do dA ~côrdo:, mal?, que 1H6 descul
_~on8tJtU).Çflo n jIlRtJÇ'"!, f")!'lnllh'i p(l.N {;e l'm~. ! peru, n!io pOfl80 JJf\i'itP. , múmlH!.to entend,er 
favor.ave .. sotl~ " 'liW .. ,,,,t.e . )\0'': i,j"" de pri- I como ell"s, (Jbtiio bem, !) E,t.o onxerto no cr
vlleglo8. I ,;~meDto provimi.l, alem <i~ olltros inCOIl-

O moveI qLl~' rtJ6 hwft ·:1"l H Jll r eFlb~ ~ · pnrc- ! ven;cntet) muito gl'tiovei", tr1lz ü gr:m:je mal 
eerea, ora emHUr um jllj'l,"> .1 prtJV/l '~ fir n. dis- I do noq (!olJocal' na. ohrigação, O~l .de votar 
eU881~ da CHHHl p ~ !c~ trarnitus h~r.He;~ Iwbrl1 a I por emendlls que devnm r~er reJcltad&fl t ou 
materla, e "obre ~~ O'll!lBlliap qlle r]everilio I contra aqueIl8s que dovem p-sr opprovadas. 
ser IDs.anos nos r ·, spectlvoR oJontrll!,os p"I. 1 (Apoiados.) , 
admIDI8~ra'iilo. ou "m Um Co1l1cedor ou Deg>-r I E.te meu modo ,le ponDar, sr. pre8Ident.e, 
prIVIlegiO. I já é conhecido pelos collegll8 8 quem por 

111&1, Aenliorc". pdo r. ct/) dtO "li }luver 'V.'"8 eu /) t.eoho re\'elado. n1io ,; !levo. 
daoo e8tes l'nrec!'f"' . de modo .J~u.n pOSPO Eu comprehendo b"m quaIs intençlio dos 
eoznp1trt:r fi opin ir, +') Ijo quo fo-i:;! d(n'~ enJU~f· i :-iutores de8ta~ e.mend,,; S:1: n fim delle.8 não é 
ter uo orçamento t .es pedidos d. privile- trazer a conl'u9lio,o cbáos para oorQarnento; 

l11a eODn~· x :} J V.·J(; !D t r· r (:ü!1l O orçamento obJecto de suas emendus, p, com.J o orçamen
FOI'inciaJ. ' to provincial é um .. lei que forço8amente bit. 

r>" nrl • .-)e • .r, p":sidcnt,,, qu., Quando se d,l "Cf cliJ.cutid" " approv8da, .lIes. p.ra g8-
tTlltn'fl1 ít:! '.J; \rtt~ I , !;\to liJunicip31, ou offereci I rantia df.l Auas pl·etensõe~'01!6r(H~em.nB8 
uma emenda revog:m do UID~ lei .obre im- corno emendas ao orçamento. E' este o fim 
posto da esp.t.ç!i<.t: m'. i9s0 Ara m ot.rin que dOA meQ" collegas. 
tinba moita rehçflC' e3 1!l "o)'ç!lmento mu- . O SR. R. ALVES :-SeU8 oolleg •• proteeto 
lJicipe.J. I res d .. emond"s. . . . 
EKt:li~ rnllte!'i~ s (!LH~ fD7'flo otj'~rc~;da" C(JO)O Osn. F. ALVBS :-· hln H-. S'úül tlltl:er.loten .. 

emen da s ao 01'çfH1..lp r.to prl)vi nci:d, nléw do çá~) da pa:·t !~ dalles, ~emfllhantl:1 medldatraz 
nAu ~erem relaç::b il lgnn):<t t!l)nJ elie, 1<ii!) m:t- ! urna ci)nfuefif) completa para o oTQ.nmonto: 
tp.rir:ls eltemenl e im pc. t8Hf"fH~ . ( ! I) ~':- T I 'n {;J8 ! Era tln :Cl\m~nto t'~YI" fl'te rl1 !1Y mJnha op'. 
magnitude. quo d!!viã() ~wr Hl~:i t. ,") l.: i~(~uti(h"e i nião, t'r, pre8idcnh~t qUt-l p~di 11 paJflV,.,'. 
pela nfl8?mbJéa e u!!o ~prr(H· .';l\! Jojtl (:omo Qirn· l opin ifto qU t! já era c(~ n}lt~ .. :idJ de m~u s ec.Jle
pltm emendes; d ~vHh Ú{jn~t ;t~)i!' projecttlR gaR. (iJ[uüo bem!) . 
f'9:i'f~ . ' ~ i)\ eEl. Nâo havendo n.ap; q\Hn~ P~\'::t a palavra, 

Pelo regimeDt<T. >otllçilo doye co rrer en_li eneerra-se " disCIlS.iio, 
~!ob&damIlDte. entretanto qne !lÓ~, votan- NAo havendo numero legal para votar-se, 
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/I 81. presidente marca a ordem do dia se· ' IIl!QUBIlIMENTO 
guio!e e levanta a sessAo ás 4 bar." d~ tUde.,1 "Requeiro que .sejão e81 •• posturas re-

. . " mettida. á respectIva camara, VIsto terem 
.... " Sessão orlUnaria sido approvadB. outras iguBes. - Celido· 

AOS 18 DE ABHIL DE 18ía ,ttio.)) 
I PROVIMEN'ro llE CADElnA~ 

Presidencia do SI". 'vigario ScipilJ,(/ I O SR. CORRl<A requer e obtem preferencia 
SUMMA.IU·). _ EXPEDIENTE. -Redacçoe;.' paraa discus"nodo projecto n. 113, que eB

- l' PARTE D,\ ORDEM DO DlA.-Di- tabal"ee alguma. regras para o provImento 
Vi8as.-Po~ttlrll'o1.- Provimentr) dA carlei- das C~dpjTR8 de pnmelras letras. 
rR8.-0bservaçOes dossrs. Celidonio CM'-' Entra em 2' diSCussão esta.proteeto. 
"~a, R. Alves, Benevides e P. Edlla,·do. _ i O SR. CELWONIO pede exphCaçO"A ao seu 
2' PARTE DA ORDEM DO DI.A. - Orç.- i autor. , . 
mento provlnd.l.-Votnção.-ObserVltçÕeS i (o. H'. Corroa, 1<. Alve~ e Benevlde. 
tlosr.Abmncnes.-Officio cio secretario do I pronuncli1o dIscursos. que não rec~bemos.) 
governo.-R9dacçõe~. I . E' a~oiRdo e. entra conjunctamente eDl 
A'. 11 hora. d3 manhã. feita a chamada, dlBcusoao o .eguIRta 

achão-se presentes os sr •. Soipiílo. VRII.dlio, . . ADDITIVO . 
Bicudo, Demet,rio, P. Eg:ydio, P. Vicente,l «O art. 1· c _eus paragraphoB Ó. ,,~phca
Celidonio. L. Ernesto, Ar~l1jo. P. Eduardo. I vel no caso. de Igual~~de de condlç!J~. en
P. Machado, Abl·.nche •• U. Cint,r., R. AI. i tre?8 candidatos bab.!htodoB.- Bencnules.» 
ves, L. Alve", Corrêa. A. Ribeiro Filho,: E.lgualmente .poll.do. e entl. em d18-

F. AI."., A. e Sil ... M. da Silva, M. Fur- i cussão, ° Regumte 
hdo. M. Affon.a. Bwevidce, n. Ferreira' . llEQUERIMEN'~O . . 
e Zeferino; faltando .em p.rti"ipsQão o. 'I Req,JeJro que .eote proJecto ".~.Ia umdo 
mais senbore~. ao da h:türma da. lDNtrucção pnblJea, vara 

Abre.t1e 8 SORsão. se,,' discntido e votada, caso p3.o:'8C 4jIn 2~ 
.W lida e apprüuda " aeta da antecc-! di.cuSBilo.-Benevides.l), . 

dente. : .(0. sr •. Corrêa e P. Eduardo proDuncliio 
O SR. l° SECllKTAl!IO lê o seguinte l d,.cur8o •• que não receb.mos.) 

, A dIScussão 1Ica adl:tda pela hon. 
EXPEDIENTE 2' PAnTE DA ORDEM DO DlA 

OFPrClOS ,OJH;YMENTO PROVINCIAL 
Um do secretorio do governo, cammuni- i VotaçfiO <lu Pl"ojecto de orçamento e ~uas 

eandoque Bpr~~i>e~tou. n P. ex~. o l".r. presi-! emendas, cuja 3Q discURSão fi('ára eneerra.da 
dente da prOVlDCI". O. doze decreto. e duas! na ultima ".,.;io. 
resoluções que ecofllpanh:irão (J amei ° de' O SI!. P. EOYDlü peJe que seja votada de 
14 ,lo corrente .ob n. 38. _Interrad.. : prclerencia a 211' emenda ~uppre8.iva nu-

, 
8 voleçno, • e rejeitada e"U. 

Ontro do mesmo. communJCRnd" terem' mero 44. 
sido expedida" .• ~ ordens nec€B.nri~. para' Sujeito 
~er pago o subSIdIO 80S 8r8. Ileputado8.- i emenda. 
Inteirad... . • O sr. AbraOtlbes (peta a"dem) i-Pedi 

Outr.o do mc,'mo, enVIando uma relação, a pal.vra, sr. presidente, para dec!arar O 
da dIvida p.S8IV~ <I. provIDCI' .por ser~lç~.; motivo porque voto contra II orçamento pro
relto. em exerclcJOs lindos. -A comrnIBS"O· vinei.l. 
de fazenda. _ i O projecto de or,"mento foi confeccioria-

,_ REDACÇOES .' do por mim e pelo meu co11ega residente em 
Sao approvadas as d,. po.tur •• fi. li) da i Mogy.mirim. na qualidade de membros da 

PIedade, do orçamento 1D1lnIClpa/, e do pro-! comml.são de fozenda. Entretanto, como a 
Jecto de força publica. . R.Fembléa Bc.h. de votar contra li s"pan

], PARTE DA. ORDEM DO DIA ,ção uas emenrlno que lhe forão addicions· 
, da •• eu, que tenho votado ""mpre, desde 11 

DIVI~AS • primeira v07. que meu di.tricto honrou .. me 
São approvadas as emendas otlúecidos i com uma cadeira nesta ca ••• cOlltra gara/!

em 3' discussão ao projecto n. 62. do anno tin de juros e concessfio de privilegios a in· 
paosado, que trata de divisas entre a Faxina dividuos determinado., não posso hoje votar 
o Paranapanema. ! pelo orçamento, visto como delle estão fa-

. POSTURAS i zendo parte integrante emendas sobre toeo 
São apnrOVH.daR em 3M disCU8Silo as de materias. Proceder de morio contrario, seria 

n. 41 de Ubatuba e n. 43 de S Luiz de Pa- i uma quebra je digDidade de minha parte, 
rahyting.. ! um s •• rilicio de minbll eon8ciencia, ao que 

Entrão em 3' discussão •• de D. 42 de Lo· 1I não me sujeito de modo algum. 
rena. Demais, entendu que a adopção desto pro· 

E' apoiado e sem debate .pprovado o se-I jecto de orçamento com somelbantesemen· 
Juin!e ! das, B8rá 11m tIlal maior do que deixar-se a 
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pl iineia .em, orçamento, porque, quando' ~~re-.e fi scs.,ão. 
isto 'aconteca, o ,presidente póde mandar VJ-: E ltda e approvada a 8et~ da antece

,gorar o orçâmento vigente; evitando-se por: dente. 
esta fórma os inconvenientes do presente, O SR. I' SllCRETAHlO lê o seguinte 
projec~. . ' 

Assim fundamento meu voto negatIvo;, EXPEDIENTE 
quero que a provincia saiba o motivo ·por.' OFFICIO 

que, sondo membro d,a commissào de razen., Do seeretario do governo, enviando o co
tia, ~ntretant~ não voto pelo orçamento. ,digo de p~., '"as da villa do Barreiro.-A' 
(Apo.ad?s, mu.to bem!) , . ! commisRf\O\~,>7-,amaraR., 

IdentICa declaração tazem os srs. U. Cm· .':y' PARECEI< 
tra, R. Alves, P. Vicente e Celidonio: vO-' « A commissão de constituição e justiç ... 
tào contra o or.çamento por não .s~ haver i sendo-lhe presente o projer.to de lei da 3 de 
destacado delle emendas pre.luctlclaes aos, Abril do corrente anno, concedendo ao ba
interesses da provinc~a. ! rão do THHé e coronel Joaquim Sel'torio, pri-

E' approvado O p:oJecto de orçamen!,o com! vilegio I'ara con~truirem uma estrada d!, . 
as emendas olfereCldas em 2' dl.cusoao. i ferro de bitola estreito, que, partmdo da CI-

Continú" a vot"~'áo das que forão olferect-! dade da Limeira, .tr~vesflando os municio 
das em 3

11
• "i pios do P~trocillíu das Araras, Pirassuoan-

São approvadas. ". de n. 34 ( 1", :.!' e I,?: i ga, Belém do De8c~lvado, vá até .a~ margens 
partes, 8en~Q. prejudicadas as, maIS), n. ~~: do rio Mogy-guassu, e que nao fOI sancClO
(por escrutmlO ."ec~eto), n .• l6 p, 2- e.3 nado pelo exm. Rctual prasldente da pro-
parte.), ns. 37,38,39,40,41 o 4.3. 'vinci. na fórma do estylo, vem expôr os 

, E' rejeitada a de n. 4;:;. motiv~s que tem contrarios ás razões ex-
E' dispeneado o intersticio em favor das postas por s. exc, na recusa de sancção. 

emendas. ' O governo da provinci. negou sancção ao 
O aR: l' SECRETAR.IO requer "obtem ur·,. presente projecto de lei pela0 seguintes ra

gencla.pura um offiClOtdo secretarIO d? go- ' ZÕf\S : 

-ver no e alguns pareceres d'a Collln:\1SSaO de Declara s. exc. que, se fm~!:ie sanccionado 
r.dacç~o. , .,' o referido projeeto de lei que trata da COll!~" 

E' lido um, OfliClO, communlc.n (10 que. truecão de uma via-ferrea da CIdade da LI' 
•. exc. negá", aancção a08 projecto8 relah-: meira ás margens do rio Mogy-guassú, os 

- vos aos privllegios conce(~idos para a cons-, capitaG8 que poderião concentrar-se em. be
trucção das estradas de ferro,. doYpanema: nefi"io da importantc estrada de CamplDa. 
" Botucatú, de Ubat~ba, da Llmoll"a a M?· I ao Wo-Claro, pas~anrlo pala LJmeJra, ~e 
gy-guassu, a remoça0 de cadeIras Qa P~'l-: di;:!persarião (~m novo emprego em detn
meira,s letras) "a c~eaç!io d:, aulas de laum, mento da empresa do Oeste, que o governo 
e francez, cUJos proJeclos 'ao dcvolvldos.-, tem todo o ompenho om tornar em breve 
A' com missão de constituição o justiça. i uma renlidado, sem que se onere a provin-

HEDACÇÕES . .lo : cio com garantia d6juro~. 
Silo approvadas as dos proJoetos D. 2, tl2, ' A commissão não conec,,,la com essa ra-

JOS deste anno, e 62 do anno passado. .', z!io, porqn.n\o Oh capitMs de p:ef~rencia 
O ~R. PUESIDENTE marca ~ ~rd.ern do dIa: procuI'r..ráõ emprego ]:!.f\ llllha prlllCJpfl~ do 

segumte, o levanta a "eS31\0 as 3 hora" da. Oeste d. qnal será ramal a estrada proJec-
tarde. ' t:lda, 'a qual. construída,' será em beneficio 

,. . . " . da linho nrincipal, dando vehiculo á pro-
·IS· Sessãu ordinarill . ducç~o dos fertois municipios do Patrocinio 

A.OS 19 DE ABRIL DE una i da" Araroe, Piras3unung~ e Belém do Des-
P"esidencia do 8". úyariu Scipúio . cal"ndo, o facilitando a "xploraç!\o do uber-

SUMMARIO.- EXPgDlE~T".-Parecerer.-.. '. ri~o v,,)le tle Mogy-gU&SSll. 
Pro'eeta não saccionado. - DisGU'r80,r; dos: Se o governo tlye8se ~e fazer a estrR~a do 
srs.

J 
Benevides, P.Alves, CO'J''J'êu e P. E/lU· 1, Ocstt Gem, garantj;~ de Juros, ~ o p~o]ect? 

dio -Substitutivo.-Votaeão.- ORDEM, nno e:",ceIonudo des,'e garantl~ de Juro. a 
ÚO·DIA..- Emendas do órçamento pro-:, lintllL da Lime!!'. a :\rogy-guas8u, neste caso 
vincial.-lJisc1wsOS dos S7'S. Benevides r' pod8r'"s~-h!'i dar 0, lnco~venlente da

d 
COD-

e ' 'v t - cU'renela com prelerencl?_ cru favor o m· or,.ea.- ° açao. "~ t . t d l' lo. "rineipal 
A's 11 horas da manh", feit •• a chamnda, : mal c em (le rIlncn 'I) " In. ~ , 

~.'- 'V I) . DOt')OJ'" J""I'l" ('xc que as faculdades achão-sc presentes os srs. t;mpwo, a a-I c" r", u '"'' ,~ • .' .• , . '. 

dão, Bicudo, DemetrlO", L. Alves,lI!. AH"jn-: outorgadas pelo ]l]"]vllegolo concedido, tJ!a 
P Machado F. Alves R. Alves Abran.' desde .I" qualquer dIrOlto de preferenCl8, 

sho, ·C .. A' S'I 'B nevides' U Cin- I que por e"pccíal e nece,,,"]"]a proteccilo, c es, orrea, . e ... l V8, e I";' • . I' h" t nte'(lo 
t P E d · P Eduardo L Ernesto M 'convenha aar-so a tn a dnpor a f8., • !Jgy lO. • ,.' .' • I 
Furtado, Celidonio, Zeferino, M. d. SIlva, i Oo.te. . '. . 
A. Ribeiro Filho, H. Ferreira, P. VICente e i A commlssão Julga ,que re,gtt1er~eote f~ 
ArauJ'o . faltando sem participacão os maIS I por leI se deve conceder o dIreIto e pre e 

h ' ., reocia no prolongamento da linha e cona-aen ores. . 
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.trueção d. r.maes. e não por &eto do j)odel' i posições eslão. mudauas: parece·mo quo hoje 
executivo, como só. acontecer como elausu· i ou sou governo, e cstll casa é opposicionista r 
la de contra tos administr.tivo~, 'SCID auto- l (!VIZO apoiadoJ.) Se ha iogica, se ha coheren· , 
ri"aç~o legal. i cia. so os principios nosta casa são algum!, 

A empresa do Oeste não tcm p"ofercncia couso. ell hoje BOU governo c vós todos op
por lei Oll 8ctO; e o poder legislativo nfio posicionist •• r (Não Ilpoiados.) 
póde fiCRi' pendo em sua acção, d ~ conceder O 81'. presidecto da pro~incill, negando 
ramaes convergentos que podem "ar feitoS j' sancçAo " diversas resoluções de@tnAssem
por novas empresas coro dosc6ntrai isação do bléo, ftCeitou a doutrina d. oppoeiç~o (não 
.erviço de transporte . i apoiados) ; consQguintemente, COlDO eu me 

Declara mais s, exc. qu~ o proj <Jcto fran-I' rejo nesta c •• a por principios. e nlio lPor in
quea aos conc8ssioDarios o direito <ie ini~ia- tares"oe ... ' 
rem as obras de const'uccão do r "mal den- I O SIt. lj. C ll'i l' RA :-Nós todos. - ' tro dA 3 anno9,con\ndos d .. conclusão da li- i O su. BENEVInI!S o-Perdão, os nobres de-
nha principal de (,;ampina. li Li meirn ; 0, ' putados não estão em discussão. 
concluida esta secção, fic'l'á impoe',ibilitnda i ... Como rejo·mo nesta CBSS por princi
a companhia de Os.tn, dentro do triennio, i pios, dizi" eu, e nào por interesses, enten
de estendor·se pelos importllutes municipios ! dend,!) que n denegação do Mancção per parto 
dominados p<llo p,'ivilogio cOllcediuiJ, por i daprcBitlencia dI< pl'OVlOeia Il 03ta projecto 
mais IIltos interes.os fi urgentes que pude" .. i foi um !Jeto de alt .. moralid.de, do altos 
se auferir com tall\ngraudeeirnon~o. i principias, doclaro-do hojo em diante SOll 

A cowmiseão não julg~ Jlroeod nntc ara· : governist •• porque SOll homem de princi
zão expostl\, e não concebe como fi .. ,,'á 1\ em- i pios, pordOo ao governo todo o seu paes.do. 
pro.!> de Oeste prej udicod~ seru t~1 eugrol!- ! e considero 8. o:m, um prosidente honesti.· 
decimento, dosdo quo fôr feito o fO,md, 000- airno. um homem de principios que alrron
bora por uivoraa empresa; n8s obras do tou todo a odiesidllde de intp.rea888 illdi"i
construcçilo gn"t~ r,i o moamo tempo quo du"cs! Sou governista hoje. 
gsetaria n empr.;An de 003tO 8S lhe fo .... , O Sll. ADRANCHES :-Mui to bem i 
dado o direito de prefsrencill. ' O alI. BENEVIDES : -E, sellelo governista , 

Assim 08 alto8 intcressos d~ compaulJia ' combato csto parecor. ' 
de Oeste serno respeitados o Rugmcntad o,8: A aS86mbléa provincial não tem compe
com a faetura do ralDal couvergento, lenciil para ~ar privilogios a individuos cer-

Finalmente, r"cu," . , exc. li sUIlcçào, por' tos e dotcl'luinlldo9; ti a doutrina que o go
não·declarar o projecto do lei o terupo da i vemo dn provincia respeita nas SUBS deci
cOllclllSão das obras depois de en<:etadas, e, SÕCB, A a"lIombléa eatá!lo seu direito fazen 
qual a pena a ee impOr a()s conce,o,ionnrio. 1 do pn •• OL· este parecer por douo terços . da 
no caso de oxcederem o prazo, ! votos; IDas clla n1;1) pôde preterir as regras 

A commissllo opina que a falta dMsa i ordinnrias: o parecer da commissão de,," ser 
elaueula em edditameato li que d'J termiua ! largamente discutido, 
e prazo do começo do~ trabalho. d<l ':on5- : O SIl . F. ALVES i-Peço a palavta. ' 
trucçilo, n§o é ruzr.o para 80 ju!!!,,, que o ~ O 81\. BENEVIDES :·- 0 projecto dava sofl'rpr 
projecto nilo convém aos interesse. da pro. ! tl'CS dieCII8sõee , 
"incia, 6 qUllndo " provincia, como pC'8oa i O '~. U. C/I'ITRA :-Nilo apoiado, uma só , 
privada, contratando.podoria estalwlccC!' em : li tl que diz o acto addicional. 

, contrato semelhante c1Rll"ula o ,;ujüil.ar a : O on. BeNe vwI<s :-0 aeto addicional nno 
outra parte contratGnte a 'lualql1er pena i diz isso . 
• onveDcional. ! O SR. F. AI.V"'" :-A materia é contro-

Assim, em conclurião, u cowmis13âo opina ~ versa. 
quo, nn fórma do art. 15 do RClO "ddicio· ! O sn. CORnÍiA :-~O Mto ~ddicion.l diz qUI' 
nal, o proJecto entre em nova dISCU""ão, pata dave entrnr de novo em discussão i mas não 
'109, votado por dous terços dos votos pre- q ua deve soífrer uma .ó discussi!<!I, . 
~n~nte8, seja reenviado ao govorno qlH~ o! O SR. n. CIN'l'RA:-rrern08 um aviso di-
.accionará, I zondo qtl~ é uma só discus.iio. 

Sola da commissllo, )9 de Abril de 1813. ' () SR , COIIUllA :-Isso é aviso. 
-F.Alves.-A. de Arau;"o.1> : O SR, M. FURTAno :-A constituição mar-

Posto em diacueeão, o 8r. Benevides pede ! ca uma só disCllssfio. 
Il palavra. , O ~R. BENgVlDES :-0 8eto Ilddicional nli" 

O SR. PnESIll RN1'E decllHa que. na fór- ! e.tab~lece que deva seI' mna só di scns8ão; 
ma do regimento, Q discussão fica adiada. 'I' mas em todo o caso entenda que a discu. · 
.0 SR.. ~: CINTRA. requer lIrgonciapara se , são dave ser larga, que o projecto deve ser 

dlRClItlf Ja o parecer . , especial. 
A caHa, aendo consultada. concede a m- i O SR, C ORllÊA :-- "1<: ' eRsa a opinião maio 

.encIII. : liberal. 
Continúa , portanto, eai di8euABílo o pare. ) O SR. BENEVIDI!S ;-Sem dllvida; atte,nta 

ceT. , a importaDcin, a natureza do confticto entre 
O fil·. ~"'n.,,'lde!ll :-·Sr, presiclente, as ! o poder legialatil"o e o eucutivQ, parece-ma 
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U~? ernhora ~Cl!1 dif<PCH;iç:ã(j BXpreUOl Hiar- j e~h: i:lcLo é um noto de rnóralidatle publiea. 
alU!') 118 tr€! dir,cU8sõeR 1 a intelligencia: Entfw V,)i\ mais Iongf}: acho que foi um pro~· 
D2iB curial é o~tnt qUt lwjão tre~ cjiséns· i ccdiulE.'rd:) tãl') hOl'oico, mostrou tnnta. '{orça 
;ões. ! de voní?1.Je, t;tnt;~ dedicRQão pelos interasses 

Nfío tinba lido 08 fllndamentoB d~ den€-I publiCG::, tnnta de(!ie~çilo pe!o8 p'ríncipJOs. 
,~açfio de !ot2.f!Cç;1o; estava penmad:l'lo que 1 qUB !Hl"(~;,ton n OdlOSHi8.de 008 lDtere8~efl 
t,4es rnntivOfj e!ua oern.cs; norém agora, onrtid2rioA da.r::. infll1enci!3fl domin.~nt.e!! 3 

b ~ . \ ' 
v~ja que dll':';; ~iio m~peciae~. i bem da (,"!lf';~ publiea ! 
T~m t(~QO o eRso, Cd~jO q ne f'~-1 ra'Zõ:!~ de utj·1 O PR. AUUANCHES :-('/!uito bem! 

lidHde publIca s;;io incontesta'lrtds. S] por-: O ~.m. };];NEVrnEs :·-E"ta ~cto de o. exc" 
v:.-mtun~ ·hollvllr m;iiB O(} uma rii8ca~f3(}.1 (file reputo heroico, fjUe traDf.luí; grBnde 
quando p(\rY.~tltú.ru eu tenha. a honra de! rnoralid?1 ele, é parél mim, homem de prinei"" 
ouvir n!;~l1m di) maU'.;i e{)II~~6tsi1, r~~:apolldere.i 1 pies uui\:arnentt', motivo f,ara destt\·tTlbn
á irnpugf}30ilG; rn;,o quero impedir, HJ por- i na· pr i ;st:':r·1!lo uma homen:::.g€'Ul DYuito pro
Vf~ntur,j a. Cílsa ern ~itH\ subedoria ~~nk:nd{;l' funda! EGte ~:eto clt"} 8. eXí~ .• tt.o honcktc>, 
que em uma !'ódi5tm.IH,(1O dev0 resolver esta tflo ['lknrO, tão !nngnanimo, é motivo parti. 
']UI~~tgt"\~ urro quer,') impedir ~l Rua pii,;.;c.::·!!rGtn, i eu lI!{:, !·',~l'dnat' w~ nrrOb que tnl") commett~~ 
V1stO R(~t· hG,k o uitimo;,dia d~ BCF;[18:0, com! do ~té b'je! n~l hojv- por diante, f',e 8. exc. 
di~eu~si,o itfIP:)rtíu?ote e. jnutd; nãq quero I c,?ntinn:'.\: ng~im~ e.?l q;~znr. do Oi)p08~C~O" 
obstQf c.:~ dneltoB t'1tl m:"iiOr13. I nH;b~, '1 te hOJe, tHW'· ~ n~i<pelt(l.r o admlnH~· 

O sn. U. CINTRA :-Djf.lCilSS~O impndin,m- . tra(/fif h:Jnc!--:t.o, o ho'rútHD di) principiop., par~ 
t,1. não, Rcnhor. QUí.HU nR intereSS93 l'ieRSDp.eB ~1nd,1 vnlem.' 

O :3R.BENJ.~YIDES :-Irnped,ina,nte (l inutil : ! .. Porta.nto, cig"n ltlinhr~ profis~.~o de fé I En
impertinonte porque é hnjo o ultimo di<1 dH i tllO digo: G:i nobrEH deputados que erão RUS" 

sessão; inotil, porque I!.S di~',eH:'-'i-'Õ;;:~ 1"!(!;,lf:a tr'l":tado18S de tonos eAi',f\~) p rivilegim:1, fl hem 
eaS3 pão purRB inutilidades, plH·':~;· f)"i"::ldi· da logiei~. dtlVem wudnr de p08tC~ deTem 
<Jade •. (Não apoüulos,) 'Be!' oppo:.icionisto,3. (Não lipoútdvs.) 

r;u nmito-Ol~ ap0nua ,a ftiZer urna de.dan:- ! C SR. M. FUHT:\DO : -·SOIno,:., logicoA. 
ç,fío de voh). B6ri:?1 ·ineonr;equentc. B i~eria O RH. COn.HI~A :-Sem dnvid$ ql.!C ft COIl .. 
um Ol"lf.uoHkionista Fvst.ematico (~ sem eon- clu~'flo r loajtiU1t1. 

I v r 
t·lcit:n~,ic.., se porventura hojt} n~() -Vi1';!~~1(1 nqui' O sn~ U. CINTilA :-Ni'iG f~pGiado, Dãoé le~ 
~~(;oLUptÁnhar \) governo! ~pwzal' de oppr,gi- ~rit!m».: f} gov~r!list;} não Ô e~eraVo. 
I"iünistll:; yot'9uc, t.endo .sido voto jnremro Rj O .~~. A!3n."NCHH~; ;-··0 governo tADlbeln 
',"<j'O pl'I"ll"~,o r,T.an r,"I,", O"lTl""''''~'' "~o (-"""""0", I·",",' )",',"1 1: -.J, ~";b" ,'o J' .1 •• -,- •• "., "l"'oJ.~ I'" .• ', .•..• 

no que negt.i!l 8~nleçüo a u,:) prnjücLo de pri· i (llaJ di'cej'sos apwl'tes.) • . 
vilegio. ' ! {} 21\. CORHI~A :-Eu üer:l:I.rt:i que'1'~rl.\ ü~)J1$" 
. O SR. COanÊ-A :--·0 nut;,:) [l('pntp-do in,Z no·; AiI.'iUIiiflt,~ do ae-tunl pi'th_;identu d~\ p:'ovi1.t .. 
posiÇflO ('IH eert(H~ ol,.'(',ftr.:iÕI3~, H egora apoi~! I uh. pqr ~':-:r delt'g~~do do governo gt:r:~l ; que 

O SlL BENEVIDES :,---0 ::,p~rt(: ~lc nnbre d{~-I por :,):,(;~ motivo cu ):':.:c: (;J!nfb,vf'! (;ri! F. exc'" 
·(\:.Jtn\~o tem toda q;:·xplicaçllo. ' ind(1pf;nd~mtc df.; :jen~, ,-jcto ~ ; rnnf<. h'1jo, qa3 

') C' .. 'I' 'b' t' , j' I I ~ suo --<onrn:.A~ :-- ,.;;-n t;,): .. o;t'i:', ~meIjtü. ~. ax~. :·'-:m ~c OR {:e grr:IFJ~ n::OI'fi.H fi! ~~ pu-
O SlL UENEVIDES :-S~~u g'ov<~n.jií;;t,~i h'''-\ bUf a ... .. 

ne~ta questão; l:>t:U govlwnj~ta. sustenb: .... , O sn. IoJ, FeR'l'AD() >-ij;ot~'J r:.:-;::)nh2c~'" BtH!. 
t(}tis 1Yiribus a. dú nega çã') de sancçft.c. i nj li stiç~ . 

O SR. VALLADÃO:- Foi boa 3 limita"üo, O 6n, BRNEVIlJES: ·-Não, O que di!!,c é que 
O SH. J\BRANCHl':.S :--0 nobre dcpaÚl,1u é I D pre~idt~i11;e d» pl'ovi::Jein. n~o i~.n{;riôw:u ~ua 

muito coherente. i moralidade pet<8ú:t.l, fiOU criter!o ar; hil)aen~ 
O SU. BE~EVIDES :-Eu ~q.~Db:!.Í;i a .\dmin.i8w j cia~ qne:d.~~ cAein~a. E' (IU,~ o presidente, 

tf~ção e DUO o fiz mystenmmrncnt0; c8ttlJe! d~> prOV1HCla Ó L-,I) I1onür~c, é homem de 
na e8tf:!t~n.da, e:-tiv6;:fl tribuna. fi!lei ('íd~~,;· !loCf)n\";rçi'j:~-;'. t~Di). f(H:t.es:~ que _I) ocu C,oDtnc.to 
1 'I Jll,'/'-,eo·, e cn,ntl"l ",j~"" n')~'l (., ;/'".:,.,."" '<'r'j~tl """'<:'_1 () ~.~\·t~·ff," I',,] 110J'" , '," , •. '.<" ,_ ,. ..... '." , .. ' ", .'"L'I .• ,., .,;-.1 _ . <-" •••• _ ••• __ •• , . - '--' . 

O SR. CORRI~A :-0 fJn<~ dc~)lor\) (~ o g;Jver,· ! porf!\1!to, ('i-~~ "i~J;t d(;~tr. :,,;.et.q de regenera.-
no P "e"~'tr-Oe ., O"'~"'<;· (11"''''' ,','r,,'l"r'(:-<:"~' : ("";"" .t,_ '1' ""\:'1'",1,.. j>"tlr.' '1 n (':\~"(\'ell' preci ". ,,' .... n,' .",.U .... ,'",,').I j~", .. , .~"")""""'."\""' . .-."\,,, .-~.,-_,l··h ' ~, .<, .. I. . .,' 

O SR. BENEVIDE3 :--Ifj~f\· :\~~~8r?. é dF,(~Hr.- i par:\ decL-;l·".f qu .. ! rü<?p2ito C';.\tG neto, e ver
l":ao; f~;l:" modoi'\ de en~Ynd(~J'. i dôo os n'l"f~o;; qn'-~ H g<1m:uistruçfio tenha. 
.. O SI' .. Tt. liLVES :-~3àf) 1I;;);;!)2 <le fipn:cinr! comnH!Uídc.; e (·h.~;i0 d:.i fé (!.,lpero flue s. exc. 
as conA:':!!';. ! pros\~}~i;ll'á nl.':--'Ll (',~H't<iil-h hl)np~tf!. 

O SR. BENr';VIDE$ :·_·E\l~ t.cildo Hid,1 vot,Q lu-: 1',Jltrll C:~ )'~,!br~''') \!I:~)iuti'.~;(;P, tInI!' a::; con· 
f .. ~n8fi .' con,.n<>o.;:-,,) dr' 1,[,,',"1·"'::"<;; ,,'ri .. "f',-! '·.\11"Ur " , '.'1" '"'1"1·""""'~'" p,,,,,-,,,,,, ,·Y;I,"I'"''''tar 

'IJ <J. "';'"''''.',' I.'""""" ." ,\ .. " ,) .".' 'l··'" <,., ••. "'J OI, "-" •. ,~. t-' ,. . , , . . 
eonsequente tH~ h~~je nfi/J snhi.üDtli~f,e () neto t I.ÚCU nrl,lc'~-;;u;unt:l <:<Fi':CJ q\l:~':.I'!,C~[1; eu penso 

, "',' ,', ''1'" P t ri,) governo IlcgaUfj{) SMleçfn !\ e_m~. mr\L!t.6; rHi~~l!.~l (~ ;J~m1:i) t. "';?~'nn)n::;";:'i'.iaüe. feRO 
f ·'0 cu cOl'nb~t-..)~ (ApoiadIJR.) f hnrrh~I':-,!r·;n). ~;(J l)[,Ci!idl~ntt.' li H, prni.rin;;ia por 

·AgorA, Clt diiJO q·\l'.1 p;;ra mim friO :11odos; hnv~;l' de!li!~;ado sancçi10 fi. f'·~~8:H; leis contr~-
d pensar; os nlJbnHi deputador~ t5~;.lfw no lli· i ri!l~ á lHorl"1lid(J9G pul.J!ic8; C Ú jll~t;<1fl. . 

,ft~jt{) de pene:ar de mO{h, divol'so; mas eu I (. Si". COi".'ea :-Pedl a palavra para de:
Bntende que no est.do adunJ ,h cociedaàe, ' clMar (lue julli\'o >1.ceitaveJ :l conclusão do pn-
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reeer da commi~são de constituição e justiça,' O SR. CORRÊA :-A c:r..ação destas c.,deira, 
e votarei pOl' clla; m"s neho-:, incomplcía, c i envolve uma hypothese, a saber: que só "e
neste intuito, para c]?'l' um vot.o que sat.isfa~:a ' rião dotadas as cidades que apreseI; tassem 
aminhaconscienein, Hi:lIldar('i um additivü; vinte alumno~} idoneos; ha. erro na argn-
para completar a eonelnsão do parecer. ! m~ntação dos honrados membros, pois que 

Em referencia ao illuetrndo ol'ndol' que pl'i- i dão como real aquillo que (, hypothetico. 
meiro fallou, tenhD o llissaboi' de Reparar-me! O SR. AURANGIJES: ._- Damos como real 
de suas opiniões. i aguillo que o é, 

O actual presidente da provincia foi no- i O SR. COHHÊA :-Porventura não mais de 
Jneado por um gahindn que S8 diz cGJ1ser-1 tl'es cirlades serião dotadas com este bcncfi-
vador, I cio, como, pois, sc appella para o erari" publi-

O SU. BEi\EVIDES :-E' vCl'dadc. i co?! Emquanto montada a despezu.,'! Suppo-
O SUo COHmt>\ :-POl' conseguinto, rmtcndo! Ilha-se que em 16.000$; pois isto é quantia 

que todos os actoR da presidencia Í1Jill ermtnn- que abale o l'olnmto e)'edito da provincia r 
do da origem con~cl'vadol'~( donde rUa pro- cl'<lrio publico?: . 
cede. ;São posso mnpl'\:)sbu' Ú prp.<.::;idenda da! . O SR, P . 'VICENTE ,Li UIll aparte, 
provincia. essa versatj!idl~dr, notada, que 8e: O SR. Corurf:A:-E11tão as ldéas do honra
deduz das palavras proferirias pêlo 1lol1l'aLlo i do membro cstil') cr/\' opposição com os votas 
membro, pOl'que cr.,io 'lue um administradol' I da provincia, (Apoiados.) 
de provincia não t'l c:.::dusivament.e adminis- i Esta sessão não será fecunda. mn resultados 
trador; cllo é e devo RCl', político: porque re-l uteis 7 porque desde o seu começo andámos á 
presenta o governo central,. onde ,1_ r~1it.i(':a i matroea f'l'nl que niJ)~uern nos arregimen-
tem sua sédp, ! tf!!::se. . 

Se o pl'e~iidente u~fpl'ovinci,u, fur niÓl'nrnnn- j O EU, VALL/' .. DÃO :-Apoia4o. 
te adminiMl'ador, não tem (~ull1prido a Slln i () SIt. CormI~A :-.JÚ,mais tivemos quem 
missão, porquanto em llO~Ra. ful'Ilm de g-ovel'-l d(~ssc centro tp; nossas idéas, e sem centro não 
no n politica nüo pôde SOl' pl'cséindid,\ dos1 fHlrr':h'n. que p01' vezes nossas discussVcs fos
netos da prc:-;idcut:in; ainda AobJ'(~ as; VÜ1S de! Bem tllnlnttll,lrins, 
communkação, qnacR as estradas de feno, IHa, Rr.· presidente, (iuem queira fazer 
apezar de pnrtenecl'cm immediatamente ú I v. exc. o edit.or rr,~pollsavcl de algumas oecur
administl'nçiiO, todavin. rn(~diatamente tt~m ll'cncias desagl'adav~is 110 seio da ass.emhléa; 
eua I'claçfi.o com apolitiea, (Apoiados.) : ó in.tustiça, viRto como não foi v. exc. o 
Qu~ndo o SI', Jofio Theodoro foi nomeado; c~cador da deplorave,l situa.ção; CHFm crea

presidente. da p~O~'i:1Cj:l~ fc.lizps .Hugut'iOR fo- j çao, Y::'{l de, )o",l.l1-l'ap~ro?~dc:lC~.a .. , .. '.' , 
rão entrevIStos ; dlz:n-~e: n pAulIsta honcc:to, I . (~ :,'" plC?:ilficnt,L d<t. pIOvlllCIa de\l:l nOH 
panliQfa illll.'::tr:vtn; Jnt' (le ndmi:l.Í~tl'a~' tem a dll:lgH'n~ tí~ndm1CJa dos trabalhos"da asse~
provincia. ) blea, e ww lsola.l'-~~e delln. ao pqntode cont.l-

Portanto,; se o .Si'. presidente llr:g'on ~anC';,-lO 1 nW~t· () i~?l.arnent.o em (l~.l~ antes rCRidia1.lou
ao.projc.((to, o roi pl'oY:1vclrnrmtc por ontrns I P'c ua lloltt1C_ae.~lva e Inl!ltantc. 
l'az'õcs; nã0 por~m por mot.ivo!=; politicos~ visto I O fm. V~\I.L.\ lJAO :--:M~Hto bem! . 

,'corno se o S1', pl'c3idente fos,.:.;e )Joliheo, BO o t O ,s~' ConUE.\ :-P]1o'slgnmos no fio de 1l0f:::-
ncto envolvesse politit?n 1 C(>.l:to ello ter-lhe-hift I sas l~ca~L . . • . 
dado sancc;-to. I SerIa que o ~r '1)rr:f'lcléntG recusou sancçao 

E' r(l,~~~iv(>l l.i:\\'f~i' ('·n'n.'" ('IH poljti(~n: ror I p,~rq~H~ na ~eIO'í'ma;,J()l'nfll qt~C He publíc:" .. no 
exemplo', o fil'. prc:.:.;jden't:.e deixon de i-l:1!lccio- hw (j:J ,!.l.~llCl \;0, a 2nlBhà,hu mIldc pe:;soa {ossP, 
nar n lei qnc rra uma yerdadeira, asniracão snvandlJilda! (Naa u)JO'lados.} 
na politic" na pl'ovineia, alri que """D;l aulas O SI<. , P. EGYD!Il:r:,O nobre deputado' 
dr. htim e f)'ftl}('f~Z. i nuncA. pode ser scvandl.J(ulo; e um caracter 

O SR. ~. VI~]E?\TE :-~'\~1.0. a;)()i~~do, _ ~ mnit? sél',i~, um consel'vador r,nnit-o distincto. 
O SR, CORHEA :-Tenllo lldo rcornselltncoes I (Apozado.\" ... 

de correliglonal'io~ c nrnigos do 'interior -lns-l O SR. COí1Rk\ :--A mi:lim vinrlieti contra 
ts.ndo pela crcnçflo de tacs in)';tituto~3; Nllppon- os rcdacto~'es, l; que: phra cll?s ela'boral'cm 
de a tendencia um cno de nossos cnnigos po- ~9neUe al'tlgo, fOl'ç:t. era que trve~s~m, co:r:n0 
liticos; o certo (; rpr cstí' C:'I't) rr]{~~mn (h:ve tem, vastos conheCImentos da latInldnde, 
ser respeitado. ! 1';", pois, ,uma aspÍ!'uç.ão- legitima da pro-
, O SR. AlHL\~(jj-H;:';:- ~'';ÜO a l;'ê)jllflo ; {'j'J'OH i yincia o s(~r dotada com aulas de latim e frnn-, .. ' 

(~ontra Q}j cofres publieo.'3 ~ ! cez: n;lO pes:'\ndo absolutnr.eente nada a sup~ 
O SU. COHR.f;A :-O~'a, Rppellal'-H~ para. OS]' posição d~ qlle taes creaç0r8 v6nhão ncart'e-

cofres publico",! tar I\ranclcs di,penrlios no:; eofres publicos, 
O SIlo ~lmAxCIIL~·;:--~cm duvida! : A rnzn.o r;i1~~ deu o ~!'.; presidente para ne-
O SR. C()[qll~,\ ;_ .. F:~tp- aparte nno (' digno: :::1."U' sancç,:n :':.') derreto, foi qlW O instit.nto era' 

do nobre dcput(lch, 'irnpl'odue1i,;o ! . 
O SI" ABlL\:"'IlI::' .-Pois o nol,,'e deputado. Aquellcs que tÔlll crnl:pulsado os econo

vai 'crear essaf-5 cadeiras de latim e f'1'ancez: mistas, estarão precisamente ern opposição 
~em ordenadog 'I t ás idéas do nobre presidente da provincia, 

, 



A prúduc~1(o não é toda e ex<:lus ivamente i s r~. bal'ào do Tietê e coronel Joaquim Ser
material, vis to como ha p"oducções intellec- I torio. 
t ua as que trivialmente são $Up~ l'i Ol'e9 e m V;t- i O sn. F. AJ.VBS: - Eu dei um pareeer ; a 
Im' ~s rnateriac~. . co mmissií.O não podia. concordar so bre todas 

A razão de oJ'dern et:onomica, i s to é, que ,\ : ns ma terias em um dia só. 
cre~ç[to . onerava os eofrp:s pnblicos, já rOl; o SR. CorruBA : -O nobl'c dcputad() ela
eomb,ttltj,l e no todo proflIgada. 'bol'ou () pareceI' e () Rubscre\'ell, e os outros 
.o par_ecc!' dae~,m~issão con cha' "" pela i '1!embl'os não quizerão aeompanh"l-~; é, ,?o

dlscussao do pr IVIlegI O concedIdo ao sr. 1m- I rem, de ost)'lo os membros de commlssão Jll
rão do Tieté; e não sei pOl'que, sem motivo !'arem nas palavras do collega que , formulou ' 
,ão cxcluit10s os outros projectos a que tam- ! o pareceI' . 
hem se negou sa ncçi'.o, p" ojectos que sn0 de : O S Ito BENEVIIlES: - Não tem expli ca ção, 
identica natureza. . ' . I porqll~ o m.ais impor tante ú justamente este 

UMA ,"oz :-.\ eommlssão dena dar pare- que fOI asslgnado; 
"er sobre todos . O sn. CORml.' : - Prescindamo", porém, 

O SR. Coamh :-Sem dnvidn; dar poré,m do pal'e"",' da hOlll'ael a commissão, qu e aliá" 
parecer em relação a unut certa e uctermi· se r-nos-hin de \'an tap;em, por trazer-no s 
nad n. pe: ~H;;~n! e rec.lt~ar·- se a. O l1. t.l'O ~ nas mes- muita luz; () qnn (; cPl'ln (; que n cli l'ccção 
mas co ndlçoes e elrcumstanelas, sob .. ., ser dad:: por Y. exc. o ú de mero " xpedientc , ,Ii
odiosa, e um_~L w eohm'enCI:i d e que a. 11lus- I'e~çao er;)nom l{~a d n. r,asa. (~ que nao f!stá cs
tl'oda co mm iss>I(J n"o se p6de saltar in<:o- , tnueleeid<t po,· lei . LOf!o, se não resulta isto 
IUIllQ ! . de lei., " a.esembléa pOde bem aceitaI' o s uO-

O SIt. U. CINTIL\ : - A comlllisHÜo deu i nt itll tivo se,fi _cmbal'j:;o ele não haver a. hon-
parece r; estão sobre a mesa. ! rad n. commlssao dado snn pa.recel" . ' 

O SR. BENEVIDES' - Mas na" podelll ser i O sn. U. CJN1' RA : - A ":..ssembka. uehbe
lidos, p01'fj-le Wm só uma assignatllra. Por- I rOl! h onte,m q:te " t:o~ml ss[to. dé"se pa rece r. 
que 0$ outros mernbl'OFi da commissão não! O SR . t. ,qHREA : - /. '. matel'la de est,ylos, e 
:tss i gn{~riio 'I ! os es(;y lo:< podem jf "Iterados. (ApQ~aàos. ) 

Osn, l i. CIl\TIL\ : -Pore$::5c fncto nào po .. i O SR . ~\ Bl(A~~C J:' .. . : -:.\Ias não forã~, . 
dem os tornar responsavel o membro (Ju e ~s .. i Ü >il!. CORRE": - Quando da<las_ cel'tas err
slgn olt, i Cl,un stan(,Hls, os B!=;ty los apl'c!Scntao lnconvc-

O :-;:1. Com.ut\ :.- Porque havemos de pri- i nJ('nte:.;; , o parlamento pl'oc~ll'a condeIt:nal-oR 
varos ou t.r"s ponto, d" provincIa de igun,l i C '; I' O:\;' Olltl'O 'l,uuI9 11er alVitre. f,Apl)~ad9.f.) 
hene'fiçjo '1 Ser:i porque O~ privilegio:.;' são!. ~c a. n8Rer~lb}ea ftÍr eOll.R~qnf'nte cm f.;nns: 
pe !-;sones '? pp.~8:)a.l tnmlwlll {'. I.) do ~I'. bn.l'ão i l dea~ , ~c a~ l~lens do, vespC l'tt (levem ser aR 
do T ich: . i do ch a. 5í'.g'lllJlle, (:ertamente qu e dt~VC clla 

O ~". U. C1XT"A: ·-Um ha.v ia d" "e l' "I adopt,,,,· n s ubs t.itutivo . 
p1'imeiro :to ün tl'al' em tli sc\l ~sã.~. : O sn. :\URA N.CHES: - A éOJlcl n são é O COD-

O SR. COltlll" :.- Qualldo mais ,'n !""I'''') : ~rario.; se " nssp!nbléa decidi!l hontem que 
os outr(]~ f.e cstarnCl8 n o f~m cl o~ trahalho~ '! 1 fosse a COmmlSRao para elln dar parecer, a 

O SUo [,1. CrNTTlA: -- O nob re. 'I,eput •. LÍo I' ~on seljuencia é que ."1t?yôdc hoje aceitar o 
quer que U,B membros da eommlSRao RCllã0, S ll~)stJtut~~u d(~ nohl e CtCpl!-tadd .. 
c·u lparIor; por termos só um dia de f-esHão~! I, O S11. Lonrm -\ : -:- Is~o e m~\tcl'13. a.pc~as e 

O SR . COltnrh : -- Eu '.Juizél'a dar um voto : ~ "llplcslllcnte 'lCcldental; lallo de Idéas 
alnpi exo em 1':1\'01' de todos CRSCS pt' i v ll ea i n~ : 1lr.erca dflS re~oln~ucs uma vp.z toma<la~. 
e foi por isso qne :l,J'glJi O parecer dr: in ~om ~ : O S I(, AUHA:\CHHS: - Essa resulu<}ão foi 
ploto . I t omada hontern . 
. A rcmociiu de a ula, de primeiras letras I O SR . eOfimh :-Todo.' esses proj cctos 1'0-

tambem ficou sem parec:er ! (A !Joútdo$.) , rão larp'" men te disclI tidos na casa; o sr. nl'. 
O RIt. A. g SILVA: - Materia importante Benevlde;; tomou parte mUlto activa e labo

porqu~ de ixo H-:--:f~ (k creur cad eiras em IUfla~ j riosa; na discm;.s;"lO, C e.xhibill sempre cohe-
res onde eri10 nccessal'Ías , : l'enCla, . . . 

O SR. CORRÊA: --Com pl'chendc-se que um i O SIl . BENEVIDES: -Obrigado. , 
IUp'ar p,'ov ido d e cadeira p údc il' em d eea- ! O Slt. Como' A: - ... votou contra todos; 
dencin de róI' 00 a. qll{: r! iio t en ha. o n umero de ! ma:; n:t mesma. escnJ a. nã~ aehao-se os nobre:-; 
meni n:,s que exige :t lei; fl qu e o"tro IUl!rtl' ; dep utados 'J uc um" vez .i:i npr ,'ov:trão n idéa. 
onde u:l0 ha ca.deira soliei lr.. a et'c~ção del h

1
: O sr: . . \HIL\ NG ll ES: - E~tti. IflllÍtO cnga·· 

porqt\l.' ex iste numero sufficirn tc rle nlumn os r nado ; cu t nrn bem ten ho !,empr" votado con
para recebel'clll o ensin o j,t ld imnntal. J.::s ll rj) ! tl'a. 
caso em que se to:'na ne~cf.;sn.rh a !'('rno(~~á{) . i O Sl:I, P. VI<?E~Tg .: ,.- hn tp.nho sid o cuhe-. 

(Lê (J su})stitutúJo. ) . I'ente, e ('\)~1tlnu. nr el ::t ~ie: · . 
:::; 1'. ~)residente ~ (; h t'.IJl verdnrle !Jlle êt 1W11 - : O su. CORnl~A: -Tenho ,'otado a favor de 

l'~"l a f.'ommissão ele tn ~ stitni ção e ) ll~tiça 1 todos , f: P?r' ccn~cg llin te, f.;l' , pres idente, 
".ao deu parcc~1' aycspClto das mate('l~s cou. \ v. exc. dnJa púde ti 1';11' a condu"no, qual sera 
t idas no substItUtIVO, salvo o pnvJlcglO "OS meu procedImento agora; continúo a votar , 
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pela realização da idéa concebida pelnassem-! do substiLllbvo formulado pelo nobre dep 
bIBa. . I tado, fez um a.eto de clJuiilade e convenienc 

O meu fim principal foi ancd ,U" do SI'. pre- I publica. 
sidentc da provincIa o caracter dc mu(:~ç1i o,! Se li estl'aila do Oeste não fosse nma cou 
que plueeeu transpirar da a'l-glligão feita pelo i muito especial, se os concessionarios do pl 
bonl'ndo membro que em prirneil"O IlIgar f"I- I' \'ilegio " respeito do qual li commissão d. 
lou. · .. parccer, não tivesscm,tambem vartielllarid 

Entendo 'lHe o "~l'o presidóJlüI da provi lida ! des que os outros não encCl'rão, sel'ül u 
deve ser político, e deve sêl-o, ainila que lhe i neto indiflel'c:ltc que s,ómentc a casa ha 
pese; c que deve marchar á frente tIo parti.do ! .l,:lgassc relatlvamel~t": . a ~enegação de sal~ 
conscl'vador na provlllc.la. O t cr elle feIto i 0>10 quanto a este ]lrlvllegI~. !\Ir.s, os 11:0bl 
certas nomeações ile empregados publicas deputados sabem que esta na conSClenc 
que não sãO conservadorc., pódc "er uma publIca, que .a cstrllda de Oeste tem uma 1'1' 
apreciação (CC 1'1;;'> posso nlcançal'; a.s.qim, tecç[o cspeclal nas "lturas; os. nobres dep' 
o inspe.ctor da instrllcção PUÓliC'i foi tirado I tlldos. s~bclll que ~s conces~lOna\lO., iles 
da famIII:, !Iberal; m~" tacs sc rlfi.o as n1.ZÕCS prIVIlegIO têm uma }mpo,:tanc!a POlttIC.~' qu 
(lue actmu'u.o no CH[H!'lto de s . Bxe., que nllc I Ecm offel1sa d?~. OlhrO~1 H :rmllto ~llpCdOr" 
julgou conveniente cnc:ntm' o liberal e pr.:- ! O nosso . es~lI'Ito de JustIça sena p.o1' ccr 
terir o eonserv~dor. ! posto em duvIda, se a assemb)(!a. hOJ~ reso 

Sr. presidente, e~tO ll fati"ado e ,,:to tllnho I vesse UnIcamente sobre este prlvIJell:lO, de 
mais nada a dizer; ereio 'lIaver expendido "ando á margem todos os outro,). . 
meu pensamento, c motivado a l'llziio de! Por e~t~ ra.~ão é quo eu, apez:lr \1" ];ostIl 
meu voto. (jJ1uilo bem.) . ! todo prlvllcglO, e de susten tadOl~ das dee 

O SR, VALL.<O)' O: -Falloll pcl'l·citnmente. : sõcs do governo denegando sancçao, enten, 
SUlS'!'I'f{;TIVO i que devia e~tabelecer 11lgua!dade de po.S!Ç?' 

.: entl·t! todos os conceSSIOnarIOS ; "este pl'IVII, 
~(9ue .811tl'e em. nova discu SSãrO. nilo s~í o ! gio lliio f': melhor do que o.,; 01ltro~~ : esta ~1 

prIvIlegiO concedaj" ao barão do freté c Ser-' ! tradn. nii06 melhor do q~.e as outl·as. (Apou 
I,ol'io, como tambem os concedidos" Faro & i ({O.I.) 
Comp. e a João JlapUsta Itoclrigues; assim i Pórtanto,:l decisão da casa dcve ser igm 
como tambe~ ckvem entrar na m""m'l dis- por este espirito de justiça pam todos ( 
cussão a cJ'eaç~o dt1 n.llla~ de }a.tuu c frítucez, proj netos não sanecionados ~ 
e as remoções de cudcims de primeiras le- Penso, sr . prc<idente. que a idéa cxarad 
tras, decretos esses quo não fOl'fio sanccio- no snh:::titutivo Beda mais consentallea eOr 
nl\ilos. - eM'riJa.» . nosso regiment.o, se porventura fo,se um aó 

Depois de brcve. q"i1ôtiio ele ordem flUSC;- ditivo. Eu vou oü'creccr uma 8\1b-.~melld 
tada pelo Si': A~mnches , sohre n. Recitação .. _ Im1 yez dc substitutivo, seja atlditivo . 
deste 8ubstltn1wo, o SI' , prcsHlcnt" declara : A razão ,t.-sta minha snl>-emcnd" 6 a s( 
que acha lega! a, SilO. occit,:',;[".. . i guintc : passando como additivo, n v.otaçao 

Em seg'!Ida e (j sllhstItUl.lVO n.pOllldo e: separada., ao 'Passo qne s~ndo SUbstltutlVO 
posto em dIS C. USS1Lo eom ° 'Parecer, ! englobnda. Ora, os motIvos ile resolução d 

(O Sl', P. Eduado pronllncía um discurso, I govcrno são diversos; os )ll'ojectos eont.:[ 
que n.ão rccebcm~s.) . . ' /idl.'lS diversns; por conseglunte, não podemo 

.0 IW, n ,m",vHI"", : - SI· .• presldeute, '0-1 vot!tr en!\,lobaclamclltc "MO vlOlcnCla de nos 
tel apmando o presente SUhs ,ItUtl\,O, porque, sa eonsClencia. 
entendi que, sendo hoje o ultimo dia de sen- I Portanto "ffereeo a. sub-"mcncla nlllldida 
são, havia igualdnde de direitos para serem I Não lÍ indifIel'cntEl isto, porq:ue o res ultado 
submettIdos á diseus._1í.o todos os pl'ojectos I diverso; como ádilitivo u votacão é separada 
de lei aos quaes () governo tia pl'Ovincia ne· como substitutivo será engloóad". 
gou saIlcçã1J, I Ora, os pl'Ojectos afrectos ã no~sa delibe 

AG eU'cllmstancia' espceiaes em 'lue nos! l'ncão s".o prDjectos rclat.ivos á creação de ca 
achamos, 2;utori saviio que, pOI'_motivo de equi- delras de latim. ~ francez, 'projecto relativo I 

dade, sc desse logo" dlscussao todos os pro- remocão dê caileIT3.s de prrmeIras letras, pro 
jectos a que o goyerno negára sancgão. ,incto. relativos a privilegios sobre estrlld,," 

Pensando assim, votei pelo subst.itutivo, I e ontros melhoramentos publicos. 
embol'l\, por coherencia, o meu voto definiti- ; O sr. presidente da provincia negou s:1I1c ' 
vo seja sustentando o >tcto do governo pro- I cão por motivo constitucional apenas a UIr 

v!ncial. 'iãa ':I'cio que () facté! e"sunl da as- .aestes projectos, áqueUe que ~e re~ere á 1'e· 
sIgnatllra do parecer da commlssão por toilos moção de cadeiras. S. exc. cot1sIderou ( 
os membros da mesma commissao relativR.- proJeelo como offensivo ' da constituicão, qU\ 
mente a um dos projactos, pnclesse servir de prescreve a divisão de· .. poderes, const!l.erou E 
embaraço ao direito pleno desta casa pal'a remocão de cadcirn.s como um acto do execu· 
sustentar as suas decisões an teriol'es, ou re- tivo, ê não como um acto do poder legislati. 
vogal-as, conforme ditassem os interesses vo. Temos, pois, que nos diversos actos d( 
pubheos. . s. exc., negando sancção, só apparece UI!' 

Parece que a CO~H dando lugar á dil!cussão . de doutrina, . Esse tem um" natUl'~.7.l" muit( 
. " . 
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clivel'Ra e púde i;(',J' di~~~htrado do~ outnJs,; A a.ssl-!mhlj,~a niio podia ~el' pmb:1!'açad~ na 
P:.il'l>lll, O~ tnai~ forão !'PjPitndo8 por nlotivl1S; conceSRÜO do privilegio no ~r·. h:u'üo do Tieté 
,Ir utIlitlndr PU1llico, entendendo s. exe. que ~ela possibilidade desse ruma! prf'judicar a 
inten';.:;sr~ ceonornicos impedem a execução linha do Oeste (aliO'lados). Esta raziío prova 
de tnrs projcctos, que devem sei' adiados demais; com oll" s. exc. vai legitimar um 
pal'il t'poras mais prosperas. monopolio nni\"crsal. Desde que, estabelr-

Ib,zues de economia actuál'ão no flnímo dp , cida uma linha em um pont.o duelo, a !'("!:;pc('.
s. cxc. para denegar sancção á r,rea~ií..o dl~ tiYi\ companhia tiver direito d0 jli'ct'erc!lr.ia 
cadeiras de lfltirn e francnz... crn rela(~ão a tüÜOS os ra1 11,W;':; , haverá um 

O SR, COnnt:A: --_·H.a.zõcs illllsol'ias, i monopolio ahBoh~(,o l'onstltnidn llnieamente 
OSR. nE-XE~/friES: -E, para, nlo\~tral' que i pelo diJ'eito de prioridade, 

cada 11m destes projcetos teve dcncg""~"o de i Ora (, n, hypot.hesr, 
sane cão pOl' nlotivos ci?pcciaes, lemos' UHI: ;\. e01npanbia qnr, J:,ontra,ta.l' <1, lialln do Oes-
que êncel'l'a. nlateria. f~onstitucional, qUl; (, u i te não tem direito de prefel't'i1,(>ia :lOS: rnmacs, 
que fie ref'çl'c ú,l'cm{)s.ão ele cndeir~s; h:L~l?.', I pela lei, !1(:~l terrt pe!o c.()~ltrato, POHjU,C o 
um quo encerra. razues de econOffiW, qn!' (' o I contt'ftto o fCltO,dc (:,onformHdldc tom n. Ct, e 
que trata da Cl'P,lÇ,i\O de cadeiras (lc- latim r I CR,<;;~ (líl'cito de pI~cferCI1eÜl :;",,~, r.~j'~h' ,quando 
franecz; e teli1()~ ontros, a. que" s~ exe, llPg-:m! a 1m o dá Cxpl'cssamcntc, 
sanccno :-'(::';':Itn~rdando direitoR dp tf'Y'(>I';:'O~, i Dmnais, a. (~omnanhia do Ot:sri\ (': ni'll:l p:L-.::;i

,quc repn~a.'f~flp;rado~ pOl'.~onecs;·';lie,~ :lnt('~l'i()- i b.i1iduc1r., nao é :1lr!df!. um ser, liii~;} ,', Ilrlm cn: 
l'CS de pl'lnlrglOs: taos ~ao os que dlZ(~m l'e,,,:, : tHlnde conel'pta, e uma ab~~t:'<)('::::o:. ([11('. t(wn 
peito ao prolong'amcnto da estrada t1f' ft!l'rO CRp(Wanças ele um direito. 
do Ypll-llClna n,' I1otueatú, Ú cS~l'n.(~a (1(' ferro POI't:1nto, em vista dest':1 rnz:\f) de não 
'pflJ'a Ch;\tuLi:l, n o ramal (b Llnl('lra :to 1'll,) , ~~í}iH>(:iio, eü votaria Rr;m (l":(,l'npnlo~ c"uHrcn
':\JOQ'Y-Il'n:L-;~:Ú. .V 'Hlo ti. lei da assenlbléa; lI'W,<':, ('r):'~ld I"lltcn-

r;:s"te~ t:"(':~ p:'o,i(\('(-o~ de lei for:w J'I'pi~l:ido-:~':~ (}1.10 a .. assembltla n;io-" tcm '(,O!lll'('~rncia, 
PIJ)' H. I'\'~'t eorn o i\lnrlnIJI0-nto de I[tl(' :1 (",I]l"":".,:OffiO entendo que 1m ÍlwoIl\,pninntr' ~"}Dliti<:() 
CCS:-:;';!:1 dr lau.-; p!'i\'il0gio~ ia 1)!'(,.~\ldi;~;:L;· (,,~~ (l inCOil\'(:nicntr. ('conolnico lnl. n;üJllf~~:;1:) hoje 
if:l.tf~!'('fií,;Cf;, e oirenrlcr os direitos das (,Oil'r-:> d{1st;l~~ ~r:npres:as, e na imrntJklis:1dTü de c::t-
nhias SOl'oeabnnn.do :-':orto c elo Oc'stp. pitaes pl'ovineiaf:[';, pou fiel ,'I(~ mir\hn~: idéa:...: , , " 

Nos flllld:llllcrltoB da' nfto 8~lH('i>~"{) d:'·:j,'.-' i e no Jnen s.Y;;;tmna nesta (';1:::1) r,\)~,d(l I, HlCU 
p\'ojecto~ ha l'HZÕeS de inten~s~e e ntilid':r!I' ! 'rt'/o fi. toclos este'-~ pI'ogre:~:~w:-:c ('~'lh,)!"a o::::: no
publica., mas razo('s di"er:-::ns das ()lltrft~~ r!I[(~ i 1>:'08 df'pnta{los :me Cha0.H'I!l dr rrh'og':'ntlo (' 
!'o r ã.o ' dadas em rclaçiIn ans ontJ'OR Pl'oj('('l r)-::, i emIH~l'l'ado. 

Ora, fi visla. da natureza e.;~Drpifll,d():,< ob,>e- i Eu Cltc~C(,\, que ,1I1v(lg'o lrl":i:u:' (I P\'ügi'C3-
tos ,los d"\'01'''08 l)l'OI'p'I"'·to'~ :'1 \".<.:;.[,,'1 11'~ 'II'\·'~'·_: ~!) h"rp "-'jl("I"'ll'(l() 'il(,,~,·"l 111"1";""';'1 1)')1'111') o .' ,. , •• ", -' "., "., .. , ,,"."'" ,., " ,'o··_V.".·., , .,~ ,'o "'_.".'. ~,_.,. 

siclade de Inativo:;. r'Tlf' pat'f'er. (lue a no:..:.:;;\. i.rr.,r:1t \(~'J) Ú :'(~(:l;Z:~:>!íl d(;~t:~,: f""lr:-:·(l,.:::ns, ;lO 
resoluç,i'ioé.ubsolutnmentc impo:~si\"eL ~('nd\) i r11rl108 por :1)',I:um L~"!1po, (111;' :-:.iin ú>i.tas eom, 
eng'lobad:l, Dorqnc cada um de nús f!(j(k lW~I- i f<apit:l(,:~ proYi !leiH.~.,'. C1ilouant() a JaVOl1l'a nã.o 
'-\3r d{~ !n(Hir") divf'i".::.:n a \'I:<;;:IV'i1n 11p rfld~{ 1:\1: : s;;hir (>1, (:j'j,-'n 0111 C',\H~ sr,laeha. e as e8tradas .. , 
(l "c:t,\" l'i·;·,·,,~{llo!'.:. : ) .. :. '("(»)'l(l:'l" L.,() 1)l',,-I:lz,'oC'TI ',-"(',,' \'f'~;l!~."'doo ", ,I,'" ".,." .. " :',," '.1,." ., •.• l" .. ",' •. '.'. ' ... ,/" , .. < 

Eli jl;·!() H't'ri rlitikuld:lde II','I111ulru, PlH'llue! l~ulativalllt~Ett~ Ú. f'~;tl'a<1n d.('IY11n~"!~ma. a. 
~ül! infrr"l.S'0 f'.1'o(lo ç;; llH,:::: m~ T101J\'e~ \kplli'n-! Botucat·.'1 n. (';meeSS:i,D foi <k:i:: e;;\ tnrmm:, 
,I ,,~: '--l'(i' \·al,,~·',·,·t'(J ''-''' "ot"r"'lO 1'(·lo,tl·\co,)lnt't"lf,~! Rfll\"()~ o',' ri;",·;t,)- ,1~' ·"l)·'1'·"")'·,1';" '-''''',"'c·,·)laI''u' ,'" c" ,_", .:.I";' .{' "'~"""I" ..... _.""'J,."\' p".,!" .. ,,~\Jl,( (~t 
a.os outros projcetos que' fo!'ITo nppl'oyftdw~ t a,:,~im (~,)nl() t:lmbCIH :1, eomlH~'ii!i,l Tt!1~1)lanãn 
pOl' maioria, embOfrt v:ll'lavrd, poc!rJ'n quere;'] Cl'U pI'cjudi(;:lda l poi~, :t. :;\1;). znrw ~)\,L\'iL~ç:iada 
manter sua coherrIlcin, n eom n vOlarãu ('n··; L:lo podia S("· ojf(',nditln '-:m ';i'~:'~ ~li) ::(~n eon-
globadf), CflUl.O im110ssibilitflrlos dn I) f;lze~'. t-r:ttó, 

Por i::;~:;o, me parecendo mTi~~ p.l'!Htcntc: (; '~.;,r() l:I:',-õII\1 (;;l'-;O I':-,:L't a e:":::X,::t dn 0('1:;1:1'. 
reg-l1br nGo inqJos.';ibilitar o üil'eito de 1'030- : ([llfL'ltn {t p,:<;~~bilidHde de ir (")lI} :';:"llS 1':1-

lur:.Do, Glre:'(H:OOl'i"?i n. idéq, dó no1J~'e dt~pntfl<lo : rün.c:s n.1(: 0ndn pl'nV~llden1 I'~:.tf)o,; [Juro'; eon
I~onn ~dditi\'o, .'\s.sim, a votft::;i'i.o (::/l'!';::i·:t ens.,"jo!l.~rin,~~. {i;' trtrnhem um,-" e.:;;pr,l'an~n.de 
':';üpRl'ndnmnnt€', e I~ada um d~ nó~ :1'iH.f!l:'I:'(. ,; (tirc.ito; m::'~s c~;;ta compunhül, ~:,"i0 tern direito 
:-\(m (1il\-:~t'O de vot~:.]' como rrJ.tcH~er, tr'j'Ú 1í- : de lfn;:;~dii' (J:~ rar..1.\lC8, de~dr, ql1P e;~tps nãu 
h81'dac1c de c·.\amc e não sOíf"o''.';'t coar-:,f\.o. : pt'i'judiqucm ::. ZOfl: i• privitngiada. 

Comlltw.nto os motivos que lev:'t:6i.o s. ,"'x!'. E1.tvota eontr:r ~:')(lo.s; cstc~p pl'iv'ilcgios 1 

a dcncg'D.i' mlllcção n alguns destes projecto.s rnantenho g minh:; dc1ibp!':1~~W, (~ sustento 
11;10 ue[.llcm em meu c~,pirit(li hdavic cu ,OR actW-:i d~ .~, e~~~.; ni'io pe i 0<":, >~:'t::.-:, mas pflloi: 
mantenho o nlCUYoto eontI'aC:'-?FirE projeC't(),:;, meus ;·;lndfl~'!l,ento;·. E.-:~t.n.nY!'~ (J' [tru:'do nus 
por iSBO qUA, no ponto doutrina], cstOH no 1 cOllch:.:::De,Q. _ 
meu posto, e rnllOfa. não 9,ccit!J dgurrln:~ dns í O SlL !L !teRTA1:" :-U n(Ji,;:'~, d.~putado jit 
l'nZf!en de, utitidRde' dadas por ~. cxc·. I {~ governista "-' . . . 

Por e'fCmolo, me parecem lmprocedcntc'-l I O ~H. BtC';EVIDE~3: -- ~ou "l"OYC1'JllI5t.n hOJe 
;1.,;; 1~az0cs de não sallcçfio dos privilegios con-\l em cel'tos tpl'fllOR, r:~o .~ou m'ú.,ito doeil; sou 
l..~edH1Gs nos ~~rs. barão do Tieté e coroneJ s('~~ ~r,oYcrnistn mil term,-ls babeis. Continúo a 
t-or:o~ (~ PO ~"'i·. 'Baptista Rodrigues, '~,er \)PPosi(,~0nist~ i"1D governo gc:n!, eontinúo 
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na m iuha posi',ão poli tica ric t\onoervadol' dis- , 
»idente. Porém, como cu rcp\lto este aeto do 
governo, no estado ílctua1 da~ cousas, um 
aeto hcroico, UQ.l acto de, indepelldcncia e de 
moralidade, pre"to homenagem Oi s. exc,;' e 
digo: , Ha uma ra,ãopara que eu hoje faça 
treguas na~ minhas hostilidades u s. exc., jh 
sympathiso com seu goveruo. Tcnha s. cxc. 
coragem para proscguir nesta. linha de eon
duct~l, que eu fica.r"ei gon~ l'nista definitivo; 
mas se. s. cxc. fizer algu.m 1l1ovimcnto cstl'a
tegico e virar de 1I01'(io (riso) cu esto u no 
meu posto politico. 

Portanto, comprelwnd''''' uS nolll'es depu
tados : cu não faeo "bdir.a'C~o do meu Ilas-A " _ 

sudo, ncm do meu PI'cscute politico, uãO' 
vou f!l-zc\' genuflexões as. "xc .; mas rendo
lhe men voto de' homeIlagom pdr este acto 
dc justiça e moralidade, "cto, pam mim, ,de 
natnreza tal, que pcrdôo a ~: exc . os erros 
pass ados de ,sua adminb~l'U\ião. Se s. exC" 
coritinuar a praticar aeto~ iguacs f\ este, fi-
ea,rei govern ista deeisi vo, ", 

E' apoi1do e posto em di~cussão () seguillte 
REQUERI ?I! Et''fO 

« Requcil'" que o substitutivo,seja consi· 
derado como additivo. - Bancvidcs . )) 

O SR. COUl\l;;~\.. faz. algumas eonsidel'açue:; 
13 111 ord~1ll a mostrar a dt)s nece~sid",de deste 
requedOlento. . , 

O SH. BE""EYiDE~ rC(!lWl' (i ohtem :l. sua re

tirada . 
~ão 'havendo lnais qucln pcç:aa palavra , 

encerra-se a. discussão, é approvado o paro· 
cer e reje(tado o substitntil'q. 

EntlJa Cln discus:'5ã.o () pl'ojccto it qun .:se 
refere este parecer. 
. Encerrada a discussão, Ó b pl'ojeeto "Pl'I'O

, ',vado por 17 votos contra 7. 

. ' , ORDEM DO DIA 
ORCA.M~NTO PROV[t\ClAl, 

Eutl'ão em "diséu1':lSão a:-; elnendas otfel'eci
fIas em 3a ao pl'ojed,o de ol'\\amcnto provin-
cial. . , 
. O SI'. lIeD.~"ide!S : - SI', presidente, 
contiuúo a importuuar a casa (,,0;0 apoiados); 

, mas, como (: o ultimo di<\ de sessão, os no
bres deputados tcnh,io pacicncia. 

VOZES: - Ouvimos b nól)rc deputado eom 
muito prazer .. 

O SR. BENE\'lIlE:;: - Estou convcncido, sr. 
presidente, de qnc prcs to Úm relevante scr
vico á pI'ovincia do S. Paulo livrando-a deste 

' orçamento; estou mesmo convencido de <l,ue 
lIS nobres deputados estilo fazendo sacrificlOs 
iuuteis, estão perdclldo, t ~ ll\pO, porque o pro·, 
si dente da provinoi" n fto _a uceiona este pro
jeeto. F,' nma outra prophceia quo eu faço; 
os nobres deputados vão ter o desgosto de 
vê!' seus saeriflcios completamente inutili
sados, porque s. e:<o. uega sanecão a este 
projecto de ?rgalll cllto, ' _~ 

Ora, HO nos temos esta certeza. ' . 
O SIt. M. l' l' ll'l' c\lJ(); - í;c .tivcssemos cur-, . 

teza. ' . 

O SR. BENllVlDllS : _ .. S. cxc. tem dcel~ 
do isto. , 

O SR. AIlUANClIt:S ; - Mas pl'cte,ndem d 
tacar todas as emendas do orcamento , 
, O SR'. BENt:VIDES : - Não podem fazer if 

Como ha de hoje vptar pela separação 
hon~elll votou contra ?Emíim, sr. pl"()~ider 
nesta easa eu vejo que se pódo fazer tu, 
atá os nobres depu tlldos podem me fazcr 
13:1" , a qncsj;ão ó <[u ererem! Assim como 
htrão 10 ou 12, podem sahir t.odo, () fi e<lr 
v. exc. ! . 

Ora, , 'c nós. temos certeza de q \lO a prl 
rI encia não saneciona este orçamcnto, o~ , 
brcs deptitados fieaniõ "m melhor posic 
continuando esta discussão c alinlr1 não· 
tando, porque hoje encerra-se a scssão, e 1 
terão de passaI' pelo desal' de vór uma n, 
dcneg'ueão de sa nccão, e denerrHeão do sa 
<:[0 ti lc'l mais impôrtanlc. t .• 

N,tQ so u indiscreto fazendo cst:Ldeclal"ae 
POI',q ue os úobres deputados, flue vivem' 
lll,tlnlldade do governo, é que, não sei se ' 
argumento ad tC1''Yo're'm para se vota.l' coá 
toüas esta.s mncnda ~, dão como razão tm 
pl'csideutc da provincia declarad o, que, 
tal Ilfl.o llzcl'eln, nega rá sancdLO. POl't'at'l 
sc os nobres deputados approv,ucm toda~ 
emendas , "ten llÚ. como certo que o 'Ort1am(Y 
não Sel'il sanceionado. - .. 

Ol'a, panL que, pois , este sacrificio de 
tar-se um orçamento que l3S nobl'e~ depu 
dos têm certeza de q ne não será saneciona 
e 18tO qnando não podemos dar nenhum 
meà.io , porque 08 nossos trabalhos cne 
rão-se hoj e ? : 

O SR, M. 1.'t:ItT ,\Do: ~ .\ 8 emendas \"ão 
rcdigidas á parte , 

O SR. BENB\"l D~S: - E' Uln rCCun;o COll ° quál eu Note8turei. Se a me~a coroar a , 
tarefa ml presente sessão, aceitando ~er 
lhante requerimento, terá praticado um" 
escanda10.so, um :tcto que não tem nome p 
sc\" qualtttcado I Os nobrcs depntados ap 
sentarão cmendas na 2' discussão; eu fui 
dosqne mostmrão a ineonveniencia dell 
porque ficaviio eneorporadas ' ao ol'cnmen' 
tant~ l1a 2' como na 3" discussão; os 110b 
deputados. YotfU"ão com eon'soianeia dI 
.para salvarem aS emendas; como é qneag 
querem separar para salvar' o ol·r.amento 1 

A11! Depois que obtivestes â passag 
das emendas, para sa1val-as, saltaes por ei 
de tndo; para salvar o orçamento, quer 
a separação de tudo! Será mil procedlmel 
sem n,!~lc, sem qualificação, e contra ,o q 
dcsde.la eu III'otesto! . 

O SIL CORHlhdá um aparte, 
O SIt. ~ENll\"Il1ES: - Eu. confio ' que, 

v. exc. estlVer presldllldo a a~sembléane 
occasião, não dará c&ta intcrpretacão. 

O su.'F. ALVES: - :W estylo muito anti, 
O SR. BEXEVIDES , - ,Hoje os nobres deI 

todos pa:'ecem recUll.r dR posi~ão em quc 
collocarao. 

Se Of; nobres depntil;dos e.stay;\o t~onvie 
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de que essas emendas vinhão tornar o orca- meus discursos anteriores c votacão con~-
mento defeituoso, votassem contra; mas de- tante, so u voto contra. • 
formisaré,ln o or~amento para salvarem suas As e mendas (Iue est í'io aqili juntas , a rcs 
emendas ; ·e depoIs , para obterem a sancçã.o peito. do privilegios , pelas razões já pOI' 
do mcsmc orçame nto, 'separarem essas emcn- mim ex'pendidas por divcrsas vezes , nã<> 
das , repit<:> , é um ayto que não tem qualiflca- pode m tambom te l' meu vot o . 

. ção , c contra O qllahlU protes to. . A respeito de uma emenda assig nnd a pelos 
Sei,. senhores, que ha intercssc na sepam- s rs . Pnulo F.gydi o e Valladí'io~ relntiva~ente 

cão das emendas ; c aquelles mesmos quc ti- ao encana mcnto de a~uas , dn'C! q.ue IDcon
verãointtuc n~ i ,~ hn~tjnte pal'~ salva I' h oje o te~ t,.a\'clm ~,n te eHa n:~elhó !,,~ o, proJccto pl'l
proJ ccto de p;·I'nlcg"lo' que fOl negada sanc- mltlvo, tI> a~lhe do u" ,1etCltos (lue e!le e n
<1ãu, tambern terão bus tante.(Qrç,a e influen- i ce l'l'a\' ,,: pl'lmell'O, a te sana oS.llleonvemen
da 1)3.l'a fazcr,c m separ'R.l' ' ~s : : :"b.mcndas afhn ~es .d~l.. clansl~l<: (ja; segundo, tira? caract er 
de salvar-sc ° orcumento,. .. , mdl\' IUllU l c ,h, 11m car!lctel' gcncl'wo, desde 

- - '" , que autoriRa o goyerno fi, contratar com 
(Da dáersos Itpartc$,) '· ' quem lllelhoJ'os condiçõos ofi'erecer. __ 
\[ós, apezal' de VOSSospl'otestos, apezar de De sort e que es ta emcnda til'l1 o odioso 

vossas pretensões e assomos de indcpenden- que c,is ti n no pl'oj Gcto primitivo, porque 
cia, continuaos ·" r eceber o commando do realment" o · d"reito principal d" propost.a 
~~.e~e qt:" ulli está (,.'c(,,·útdo-u ao S". U17"la era o mOllopolio 'jue pcdiiio 0 ', cOll cessiona-

, 1,71, ?'a' J . rios, :um monopolio até corn exclusão dOi) 
O S R. F . Ar.YIlS: - E' muito rligno de o direitos do logradouro nltt llicipaU Em. mes -

BeO S R. 1l~' ''E\'JUl-:S : _ Nis to não ha oltensa , mo impossivcl que" asscmbléa votasse, pelo 
}lrojccto scm est<\-e mcnda ; ou sempre UCI'C

porque o comma ndo é sempre moral, Slla- ditei que ha via es ta Iimi taçáo natnral, por
sorio; aqui não se arl'egimcntão tropas, ha que 'as aguas ele uso COrnJIIUIll, corno todos 
combinnções, dcf;erencias politic~is , etc . ' Os os obj cctós de 1180 c ommUfD , sfto in t.l'ansmis~ 
nobres deputados , que querião tirm' o com- siveis, sã!> inalienaveis. 
mando em chefe ao RI'. Ulhôa Cintra, estão Porta\lto, esta clausula estaria taeitmnente 
contra-march a ndo, C hoje entrcgão-se ao seu con t ida no Ill'o,J'ect o, pOl''', ne a aS8emblêanflo 
eommando, e cstij:o pássando pelas fOl'cas eaudinas. podia revogar n. regra, geral da sCl'vidão mu-

. . nicipa.l sob re as , aguas; e ll1csn)o as aguas 
O SR. VALLADXO: - Menos cu. corrclltes silo pl'opl'iedade publica. 
O sito B&NIi:\'IDIlS : - Passou, .poi8 não. ' Por isso, desde que a emenda salva a ser-
O SR. V ~LL.'DÃO : - Não, :!Ienhor. vidão munici pal , o maior derei to ti" propo'sta 
O SR. BEN'l.:Y(1)ES :-Passou, foi tbl'igado; desapparoceH, . 

o nobre deputtid6 votou pelo orçamento, c AssJln, t1esric quo addicionou a eondiçilO .. 
nelle estava enc"rtllda a refol'ma da secreta- -ou com q uem melhores condições otl'el'ecer 
ria do governo. --deu um ca.ract er geral, que tira todo ' o pef. 

O SlI , VAI.I..o\ l)ÃO: - O quo havia de eu fa- sonali smo que tinha a idéa primitiva, . 
. i~r '1 QlIiz ri. separaçCw, li. ·casa não eOllscn- Conseguintementc, eu vota ria a favol' deste 

tm, , . projecto hoj e, ~e pon ent,mt cu nao fosse 
O Sf<. lll'.:< E VIDES: -Pois bem; foi forçado, n'!anitestul" entc h osti l" conoossão de pl'i~ 

mas pass'ou ; apczar de sua. vontade,- pelo. vilegio ' pe.;", assemb}(~a prol i ncial , por mo
marcha da~cousas , foi coUoca.do no dilemm a. til'os doutl'inarios, c porque entendo ta01- · 

O SI" VAU_ADÃO: - Fui violentado. (Ri- bem (lue es te serviço é da natnreza daquel-
sadas.) les que rlcyem se::;;;t;e itos administrativa-

O SR, B"NIl\'IDIlS ; -lloi violou ta do , . . m ente, . . , 
. Eu não descoria a cstes detalhes; paira- Contin ttarei a votar contm; mas c011fesso 

rIa no vago; ma~ os apal'tes mc levarão a fa- que a Idéa est á attenuada, cst>i modificada, 
zaI-o. . , est>i preservada das obj ecções maís fortes que 

Eu queria significaI' apenas, SI', presidcntc, tinha levantado contra si o espirito ger~1 . 
que hoje eramos obrigados a votal' pelo or- da pupulaçáQ rJesta capital. , 
çamento integral em vista do que se passou Voto (;ontra a emenda rdatlvltmcnte ao 
nas la e 2' discllssões ,com excepção dasemen- theatro de S . J086 . 
das offerecidas na3' discussão; estas emen- O SR. IlI Cl.:lJo :-Essa jú foi substituida pa r 
das por sua natureza ·estão separadas; mas umR olrtra, . 
as outras , que' (orão apresentadas em ~'. dis- O SU. BB:i t,; VlDES :-Ainela assim voto con
cussão e v.otadtÍs englobadamente com.o or- tra, pOl'que esscs 10:000$ podiiio ser ·melhor 
çarnento, mc parece que não1Jodcm seI' sepa- applíoados no resgate da di vída publica., . 
radas. ~ . No mesmo caso está a aposentadoria do 

O SR: J!levDo : - Não apoilldo. .. . ,engenheiro Porfirio de Lima, ' I 

0"82. BENEVIDES. : - A casa p60e entender Votando c·)ntra esta cmenda , devo dizer 
o contrario, mas nã~ deve fazel-o. que o faço porque entendo q ne a assemblé~ 

As Ilmendas Qft'erecidas em 3' discussão provincial nàQ tem competencia de ap.oscntar 
]'pfel'om-sc a aposentadorias; em vista dos mdlviduos ; mas, uma \,('.7. qüc '1 casa tem - , 
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f:Àf:H.: ido t~,') Il.stantcnlr.ntc e~se c1il'eito , o pO- ve l'- se d á ;i~u:t, o que sOl' .. , incontestav 
,leri, fazer pO!" uma :usti<;a re lati,,",: es tá "n.S mente iniql1idade. 
""ndições dOR outros cmprc~ados "pORenta- () SR. i\1. F{'J~"A I.l O ,-'\em o pOVO tol, 
dO:-l , apezar de qu.e haj a. umn l"nzão espccin.l is ;;o . 
que pauin. leyul' os espiritos mais 8eVfH'OS a O SR . Con.Hl~ .. \ :- Esta empresa (~ adio 
votarem ainda conb-fL esta a posen tadorin , c I tem levantado clamores na capital, e clarr 
Ó 11111:1. ,d e lei, t'mbOl':l arbitr:l.ria: l)(~ln noss.t i 1'C:,C: rnnito justos contra si. V. 8X(; . ,S1'. P 
legi5iln~:ITo pro\"ineia1.,..h:l e1n pl'eA'aclo~ pnhEeos : Ridente, tem observado qne forão il.preSe 
'-ilIe nilo tc~ m ol'Je n~d o l S0 b~ rn g"1'H-tiHc:Jçiw, I t~dn.8 muitaR propostas, r.. n r nhuma satis: 
e ordinnl'inm ente Plltend f;-~c que os enlprr.- a. opinião publica. , 
f.!a dos que ~6 t i~ rn g'l'<1 t iii.cr\ ~;i O ~:10 empl'cga- i O !=;n. M.. FVn.'l'ADO :-0 g'o',ern o é (pI! 
do~ de ('O nH;l!l~ il l e CO ll:jCf! ll i n t{, !llC~t t (' nilh I deve dat' agua ao povo. 
tt:m direitu ,'\ aposentndoria, . O SR. COIÜ!l~ '\ :-Scm ünvida;' () quest 

Jfns , me parece qur {~~; t" e l'i g urismo jlodia, i <I r, munIcipalidade;, n enrnara que i:mpon 
ter lugar ~t: hon\'t'R~p ü~t r ~lGllSam8 nto po:;i-! s ~bl'e o povo c uuqlura o~:; e:l,bcdac~ nCCCSi: 
tivamc!1tc exarado elIl l ei ~ cl .i ~ ('.riminando 0:-; i 1'10 8 para r,!llpl'egal-os no. fO!'!leClmento ' 
er~pl'eg'ad0s dr r.()nH :lll ~ ; l d nq llClll's (:lH e n il.o! f~g',~a c a hberall sc grr.hllhlli1cnt c (~ pop 
o süo . laç(LO, 

();; C l lI :': ~· \.' i.!';! : l o3 tl t~ f,I)!";h : p l.lbli r:1'l g'el'~1- A Ilgna. é cI.e mento tão nece2s a. ;·i o . á, vid 
mente lI rlO t(:!ll 01'dCl) :l. iiof:; , têm só gl'atifi ca- eomo o pl'Upl~~O :\.i' , C' ~obl'e cS,te eI<Enen{1) t: 
(~uo. Ni'i o vejo .!'U'l.:lO de ordem alo'uma p a l'a : ncces:.;;an.o naO dcY~ haver tnbuto. . . 
é::::tes cmp r{~ga.dof:; sel't:In <:tlfl ~i del'aâos de I:on- I ' O sn .. ~ l~~, A LVES :-: ~!n::. ,essa don~ l' tna 11i 
fial1~tl, 'e outl'O~, romo dn in s tl'Hec;~p pllh1i- u c~onomlr.a : · a m'ttlnelpahd;lÜ::: spra empr 
n outra!-J r cpal'ti ~:()c:s, n:io ü C:;1~ rem. i S:U'If!.. .1 '. . .. . 

JIa.s , em todo () (.;a~ o , o fil t!to dos PlIg'i.r;~ hei- ! t O ~lL CORR1':A.: ,,",:-Nos pal1:m; el\'lh::::mdo 
l'O fi ~() torern f.!' 1'a~ifiea ção .n üo (~embar:l~: o parf"l ! , (:J~ slllo,l:ll~ vCl'd~d~ ll'O, ~,robl,(:ma <; l'~~o.lv~ 
!-; U(l apo~cn t nrl ol'l a, em n stn. dos pl'e r.cdcntr:s! ~c! ' ~l C!.\~~ ~ t.t.o sú1~ \.? <l ca,I.tC }crdc ,)fll,tt,l e 
HleSmo des ta ta~n) pOI" l LlC (;lla tem conceUl- r to . ~ cLL. , ~n t.o de ·'n ua.. . , 
do nposcntadoi'la a (\lU Pl'CgMlos fiscac!"i qlle I Como e que agol'a a. aSBf:m r-,lcü. !ta. de a·1 
têm pot'centagelll, J!lundando enlculal' o t e\'- ! provar U!11,l s imples emeüd'-l: solwc scmell!ul 
nlo-m (:oio . Po r isso , eu, Sr~ não ftH':ro rig o!' J td m atct'ia, nã{) t endo pI'c~~edid 0 di~cuss~ 
do.s prineí pio8,. podia yot:'tr a favo!' de ':' te i l::u'ga c ampla? ' 
proj eeto, ern \"1S1:1\. das Olttl':1S eOllcessüc !=; I O SR.. P. -EGyoro :-E já nüo fori'io appi( 
reit.a ~ nela ('asn.Voto l,:Q nl-r:\, nOi(~lW b ~ i"lh o I \';Hlas outras erncndn.s do me8mo modo'! . . ~ , 

votado cont ra tod os . I O sp. Comut~ :-"~p~; nn. s lHl) hOln'::tdo mcn: 
O pl'ivileg io da eIl1pn~::; õ1 fltli rbr(~ (ll ie (:~t:'t; 1H'0 ilúpugllou opl'oj ceto, c o i'c1:üor do pan: 

aqu i tambe,m c~mo e n~c llda.. .. 1 , . • • 1 (:~ l'. O defendeu; l,na$ a ctü;cussão nã~ t eve 
,. O S ito ~C I !' I.\ {) :- l ~ ,'~sn t: Il ICH.l il L I :'f'.F' t - i lntt t udc nCCC$Si ,\I'Ií\. para csdm'{wc r n. vCl"da 

_ tn.dn. . do, e tanto is to ú nRH i LLl , que os defensor0s c1 
O SR, B.E~~ E\'lDt: :-; :,-Bell l-: ; p roj c[:to, <..l escspcr;tnclo ([("!. C;lU~:l, O eonvcr 
SflO es tas as '(:I)w ; i~l er::l~ü c s que ti:llla. a i t c r:l0 ('cn clJ1 !,' i1d a C .. ~. :l:!dif..:u:::ií) ;10 O!'ç:J 

fa:wl'; c~ntillúo a "Votal' contru o proj e.eto, m onto. " ' ' 
aSSIm eo mo c:ontl'il as (!!HCn ri;l s . . i O SlLP, 1';OYJ1l 0 :-:~~1O-p,15:snr;1() H<L e <.~s 

O sr. t..~ lÍn·J;'{·"a > · .. Tomo ti pn.l :1.\·!';I; pn.rn : muitas oulnu em.end:>.;~ (1 c alta impOl't.nncHI 
I"azcr um a tleclanl.~:: i:i ô dI"' ro to . ! e que tambem nã.o for:i0 di9!~u t iüas'! 

_\ puzar da ~ llIodJ Ji cn~:õ{'s o írn l'f~(~i ,ja ~ ú. ~ () s u.' COR P.. i"::,\ :- Isso -lI ào t=_ni: m ;~.s estol 
(~ llH~ Jld:\. q ue t rata, do al) a~ t:(' cir.H~ nt-D de <l g'IÚ), : tratando dn maleri n. ('~':'i p(:eiai. . _ 
na c:tl1i tal, ü mll o d {' dar roto eOlltl' a ella. i O S R, p -, EGY nIO :-·-Passo it a ga.l'antm U. 

Poy m nis rlU:::~ ~(' tl:q1ra lll oldnrado,a; rplü:;- r jul'os IHl~';1 a c.stn\d n. do lkL~m, _ ~ ohre a. qua 
ti\.o (li" i.\.bn.s t eC:.!E1(l,nh) ll(~ ugua~ todavia. aind a Il(:m n. eomn;i~ ~ ti.o Ck i,t ~\,Hef~el'. . 

(';lIa <:onsen'a ,~!'nüdc de t.riment.o Ú pop nln~~{in . O SE, COIW EA :--Po i ~..; q1.lC3tiio (~e tautc: 1111 
rIa capital. E' · \"enlad c qu o a emenda ~l. c-! 'S !m i po rt:~nei,l, qu o a!fecta int.el'csses llrl1ncdlato~ 
II1Od i1iend u. frnnqut~. ft a~ n f\~C0 11t (',S ao pOY\1; i l!;l. popnlaçüo da capita1. ha de ,se l'(:. .'~olver po: 
I~R~a !-; J~asecntcs, [Jol'hn , Hcüo ( ~m tal <li ~ htJl c i f'l mnio . de uma :-; implcs emc l1 <.h, t'ormulad. 
~a capital, que g"l'and" p,n .. te da pop ul:tgiio , ~:)h,.e ;, perna '! (f tiso.) . . 
forçosamente \' ~H'-sc-ha. ..... IW. t:o nting-cncia d e ri ., O S~.L F._ AL\"J=;S :-Es~{.~ , Ó um proJect{ 
('-onq>rar n g l1<l ~t Cmpre8!l . ! ,pt mUlto est.udado e mO~llhcado ue confor· 

·I\. ea;;a. nãi>,iguol'a ql.l r. Jll:!. I.: apital ,t claJ~ (~! micl;.Hle .eom .as rCchUYHlt;Ües ~a impressa: 
}!Od~'U. c nVl.lluHln. ; :3ube que a horas mOi'ta.~ : O Sll. ConlU~a :;-Sr. pres1dente, _lou't'O t 
h,mlhas, ;). quem falt:i.o reCtusos c muio,s , ! aumiro a indole pacific;'t da populaça o de S. 
ppgão em ~;e us haldes () vão buscar ogua .ts : Paulo! Se isto se dôssc em outra parte, ,E9.' 
l:ontcs i ' nos chafarizes . Ot'u, ficfJ.Tldo os cha- ! exemplo:crn Pernambuco, natUl'allllen~;na 
ia.nZ0:; do centro da c.::1pltal tl'lbntndo.::: , é : veria !.ETI.acommoCti.opopulal', porql}:-.ç"'affirxn l 

,jltJs~ .u obrio que .c ~sas poln'cs f"milias VC1' - i que a passagem de!' t" med ida t e rá npíluenei, 
~r-!l<t O ohrJg~ .:tn'" ~i 11' a g-rande dl::~ t.~n('.i:.t pro~ : (~ l citc~·~l,. porém; pop\l]ar~ nn,Q. t' ~ I 



o Sit. P. EGYD10 :-CüU\o poderá t.!~l' ill- I O SlL COHHE.'.I.; --Tenho Voütdo por 1tpo~'en ... 
tluencia eleitoral'! : tadorias e pOl' pl'iyíleg'io~, mas nàtJ me Hinto 

O fiIt. F. ALVES :-- Aí) queixas do povo: com a (:ol'ag'cm 118ccss8l'ia pU.Ta d~H' meu voto 
fOI'fio s:\t.isfeitnR; !Jt"ío ha mais agua oln'íga-' em f:.lvor desTa ernendfl. 
I O,"]".·l., \. : {~} 0" DI",\,!,](, !\p]"{' 'll("" ~·(.·'r!l.!'t.mo" '.. " .;' .el.'" .C~_'·'l '. :'-:~'.'" .• }~ ... ~..,l)V -(' ..... 

O Sl~. C;)HHI~.\ :-~[~UpltO: poücra ter 10- a :"'nn. Opll1litr). 
t~.u()ncia (!!nitoraL mtlF: nú'o JlU\dé tet' :--lceitn.-: (í sn. 1", /\L\T~-; :---D!-!\:.:;ndo nobll·~.~~e (1118 fi. ,- , * 

~~t() p0pul!n. OSl1ohrcs depntadostêrn inteili-: Opillii\u pn!)li~~~t jú rOl ;snth~reita em Rua~i ju.s·, 
g'enci~, Lastante IHlI'a ,~abol' o que; /~ inlluetl-! t.as rceiflln~l(:fje~." ' 
da popD.lar fl influencia r.lCitOl':-:l. n [;\L Co~:u;;:;,\ ;--.\i!O esbi ~:1.tisfeitíl. 

O S!~, P. EnYDw:-O pr'ojeeLnüstfti1Juil.o Os;?. _~.,'. Ar.Y\';;':;·--;';lilqUC'? 

modifielH.lo. : O StL COnJ1r:" :-Pois ~;,-~ a ag'ua ainda üCú 
O SIL CORlV2,\. ;-,-Fizerão com fltreito d(~~- i t1'ibutada. ~ -

;lppal'ccnr a per'sonR,lidade. I Osn. F. AI,VE:~: :-~las n;io t: obl'jg~tori${. 
O SR.. F. ALV-ES; -Não Ú só is,~o, '.H;ab~u-se : O SH, ).1. Fr:n_T.·\ PU :-Enb'io não !la privi

tRmbcm eJI1l o monopol\Q dos manancmes, " lef.l'\o. 
t o. •• I J) l" D· , que CTn a qnes ,(lO pl'lllClpa . ' t HIL ,",~ i-'d.vE~; ;_._., OiS U ilm argumento 

O ~m. COlnn~.'\ ;·-S1'. pi'csidente, \'. I:~AC. útyorrr .... ei ;~(, emenda. 
sabe que:li:) corúmanditaR são lcgncs n lCg'it.i-· O SH, COH:{Jt" :~-t~ucr:.t (~ qn~ ha de cla.ssi· 
JXlnB, c, pCI'/:;unto eu, não podel'á ('onstit.uil'-sc-i ficar os pobres, TI,H) ó a emprc.":fI? 
utnacOl'1mnndita. ft. respeito desta í!mprQ~m '!' O SB. P. TI:n\'!ilO :--E' o irnpostn pCR Qon1. 
E, som qllel'et' :lf!gravat' r, Helrl l'no;r~ tilT11l' O :::;U. \>mnL ... :-E g Clllprt'~:n. lli':o tem inter; 
vez que os ~ocioq cht commn..ndita HÜO o(;enl- l'f~::;SI', '(Til. 1!r:.'1it:i.l' o llUmCI'(J do~; pohJ'e~? 
t08, niiü podel'ifio os memhro::; d:1 ;:aill~'u'a: O S~!., P. 1':G-YDW :-0 nolJre dr,pllt<1do é 
soe .sacio!:; eommandital'ios se cnus pOl' seu' hastante intcJlig-cntt311am VÔ1' que 8UA.í; Ob8:CI'
carRetel' nfio rcpellisscm a h~YIJotlw~w '! ' vaçocs nã.o procedem; a !)l'Oposta. está nluito 

O Sh:. P. EOYDIO: ~- O nobre; deputado mudificada. 
faz uma. injusti<:,a, a r:,;eus coUega;..;, " O hJt. COi:mJ~'\ ;···_·A imprensa da, cnpitnl 

O SR. Coumh. :·-Estoa faZélldo uma· ~ill\·-; unisona telYl··.-':C dorhradq eontra. este privi· 
pIes 8n pposi~;ão, pOl'ven tut"l1 g'rn,t~;ita , legio. 
,O SIlo P. Ev"VDlo:-qual o dcpntad0 pro~ O.Sit. ti'. AI .. VES :~-,:'-las ahi i-;e trata ~Ó dn. 

vincial '(lue Im de ::sel' sacio com.m:uHlitar1o '! cwnalisar:,iiu dH8 n,~Ll(\!; da Ctlntftl'eira, não é? 
O su .. C(JllRf~A :-Ell l'nllo de vtll'cado\'e.'3 e·· U ~~H. Con.rn:;..\ :-E do ;:.b:lsteciml!nto da 

n?lo de deputados; mas, tanto aqudles t'omo <-l.g'll:"L TioLa\"d. t~:ll11itll, !~ HIn' ~y:.;,tem;i. de for·· 
CBtcs, achão-sc exclt.lid.oN ün hypotllni-'Oc; c. nl.'elrueutn i.l.;-I::: :lt;'llns. 
quando fos~;enl sacias, :t ki niü) o;~ rcpdteria.. .~~fj ji:;:f'~~,~~:(lIlW;~' H:i"1:~ (J,~ti1.~-j:~:t.iea,. vet'Í~mo'!. 

O SR. P. EGYDIO :--,\ Cfl,mara m;nlini·pal. que TU\, (~ftpitflJ a das~~(' ):O)Ji'{~ () muito m!li~ 
(~3tá mui.to longe dessa. impnü\~~~)o. • ~l\'tlli.ild;:. do que (l(ll.wlk q(W t(~rn li frliciàade 

O SR. F. A.L'VES :--Quem deu p?,l'ee(~l" soh~'e;, ele po!::snir ri(tuez:t~ pÍ):-"qu:~ (),!'iqueza. n:ío. é 
cs~af.; pl'opostas forã.o o~, 81'S, (h~i. Cnmarg'o' qUfllific;dn 1al, q:nnclíj' nxj~,:t8In triOS e tfl68 
n Silvei;·u, eidad,'"fos iru.;alJ::~Z(;~ dr:i'.;~(~ 1FOl'rcli--. in(li:-idl.l,o:-:i C',OlH i'üdunn , r!}:u quando ~c n~hfi. 
monto. . Lsp:l1hall:t pda popahH;flO, qne cadrt um pnde 

O SI{. Cmwf:.\:- :\ào ()!~ úonlh;(:,o ,"cnüQ: viver mais cu menos.:ndrpf~ndent\-;. Na cnpi;. 
pOi' fruna dc~ intelli;~eEte~, e llonestoH. : tal.; o ('jlie ]l;'l,(: t_~OrU\l1tTi~(:~io (le eabed:.tesem 

() i'neu fim 6 mO!<3tl'ar T'~; a medidn. !':l·'~.Ü-: vitl~im-; C::}JÍUl.lisl::;l,-,:~ m~-i_!~· :,: rn:lÍor partr da po·· 
nosa,'i "·lT]ii~·11 . ]1'-'0 ,,'~,"~onl·I', .. o n'·"l("I'C .... 1 : 1)'(1 ['ll"'CJ (, l),)h\'~'. {, '-', " . " " (" ,'" ,,_.,.... -n " L',. J .' ,'~ - , - - -

O SiL p, EG'i"üro :-.:\_ (~amam~ munieipal da,' IIa ~Hlul Ufnil. in'(t,,;,uf',id:.:.dn du empl'eg-aqos 
\~àpital é muito I'r~?rll'.it:,vcl; (' qlH,~nl d(~tl [Hl.'·' l),!l)lir'!o;:';l (~lJjos ol'dcnndo':". tem-Sf~ n'eonheci
r~cer sob!'c a proposta .. 'ol'ão dflllS 'it')'UHdopc~ : do que .';<1),) i n,c'll!fieiun!.';s pnr:t sua. mA.nnten~ 
hbcracs muitoconccítuados P. honest.oi::. '(:ão, Co:nG, Doi'~. \U,Yn()~~. \-Ji\'i!.;a:· {~SSfl, cl.nf,fl~ 1\ 
,0 SIL COlwf;.-\. :-.-0 nobl'D (Ü;pHtnc}0 n,To },ft·, i'lC 11 c l' iU,il ~:(i·!/() d'r'. :{:,:-Dli. pCl' {antn ,dinhrdro ~! 

',Ilsto que a opinÜlo publica. -ic;rn i'epeJlido ;1:;;; U Sl,. I', :\1\-;;-.; ;-'\JQ.so Ofll'ig,tl. 
propostW'i '! O Si(. CUlwf:.\ :-.--Ooi·if-!fL-SC. 

Osa. P. li;c,ynlO ;.,,- .. \i{I·(-:ehlmar,('W~l(l,()st[ío ·OSH. F'. ,\r,\"l.~c..: :--··En-; «\lO'! Lr:in, as ela\.!-
satisfeitas, ., ,,,tias. ' 
. OSR. COn.R.BA :-lIuje, ~unw ::3alvai:m'io (h 0:--:1:. Cúuw:.:.\ :··--0 q;,~I' :-'l: !lu-:::; l'(·.::;alva e (1 

ldéa, ú ella apresentada (;OlHo emenda <lO 01'- dil'eito apCltWi (k ij'r']f\' '!'om~I;' ~gna ús fontes, 
qamcnto, eomo que sem a (JpiJlí~j) publieH.: a. g'randl~' di:-;t:;Illi'i:!, I) (j1.H' P't i !1\':11p a priva·, 
tet' conseiencia. do ncontecin.wntn. SI; tivc~s(' : (~i\n delb. 

" havido discussão larga, u fl'arWiJ" anall~o ao· Ü ~.m. p.r:t.;\'J.'lU :---.·P(.jCi:! 
nobre deputado qU(; a opinü'1opuh\ka ec haYi~l .. tes pni.l!ic;l_S c (;l:~~f:l:·ir,e'-~, 
de manifesb.r e.l)crg-ie:1mBntt~ ·cont.l'::'. 

h ol..i··a na.s f 011,,-

O SR. p, EGvDr(J :-C:OlllO o Hobru dcvula-. 
do ni\o fez intel'pe.l1açôt~ a l'espeito do o·utras: 
nm~nc1nK que farão appl'oY<ldas, ,'Rol)l'(' ma- , 
terIRS a1:{~ mai~ imp01'tantN.;? 

(lepll tlldo qUül'in que ,<..:e d ~;;;jgnas.sc Ó! 

O <'~H. rOimf:A ·;-.1(( \.i.~ fi nobre deputado 
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que a mat~ria o~erece difficuldades, e difficul- , Marques da Silva, Al~neid.!t c j>iLva, M. P. 
dades mUlto sérias. fonso, R. Alves, Cehdomo" Abranches, J 

O SR. P. EOYDIO :-Ha uma lei gu·al iscn- Silverio, Bicudo, Benevides, Rallhael li 
lando ós poures do imposto pessoal: como é beiro Filho e P. Machado; faltando sem pr 

. que se os qualifica? Então tambem essa lei ~ ticipução os mais senhores. 
defeituosa. . I Abl·e-se a sessão. 

O SIl. CORRIlA. :-Sr. presidente, desde já" E' lida a aeta d" antecedente. . 
requeiro que, uma vez encerrada a disCllSSiio, i Os,'. (:o .... ê,,:~ Julgo deficiente ti aei 
ti votaci'io sohre esta emenda co1'm B"parada-! (juanto ao qúe expendi na sessão ultim 
mente'; porque pretendo votar.contnt ella. i porquanto ella limita-se a meneiomu' q 
(i!fuito 1m)! !) i "presentei um substitutivo quando foi lidé 

O Slt, P. EGYDIO :-Corno !tonte," niío me I parece,· da cornrniss1ío, ao passo que fiz 13 
concederão isso? I gas considerações, a sauer : que o J)1·esiden 

O SR. ABltANCHES: -E" verdade; ilOntem i de provincia 11;;0 devia ser só ndmini~trad( 
n~.o fizerilo separação. /' mas tmnbem pofitico. ' 

O Sft. BENEV'DES ouserva que, te~Jo-se es- 9 SR. BEl\I":lDES: -Ap?iado. ..' 
gotado,ns 4 horas de trabalho, c nll' se ten-: t) $R. ConREA:-Apremm a a(l!mnl.traç 
do pedido prorogac:"o da 80S""0, 1:,io púcto 1.<10 rir: presidente da provincia, e di~~e q 
esta continuar. " trnlw raz:\o para qllnlilieal-o'sem pohtlCa, 

O' su. P. ·EDU~\.H.l)O requer pro!·Gr.':11~~ÜO da! que julgo inconvcIliencia dH._parte do adrr 
HesSão. a,; nishndol', delcf~ado do rrOVCl'n'o centn11, Ctl 

O SIL P. \'-ICEt\TE outl'a em dllVü.L!. se este : id~a nrinciml.l dlreda e indirccta é man'tel , . . 
requerimento póde se,' votndÚ', UTm: \'('2 que : politi~a no Vaiz. -. 
o mandato dos actuR(~S deputados hi'minou-! O SR. BE:.\BYIDES: --E' verdade. 
se ás!3 hOl'a!-:i da tarde. - -: 0/ .'"j H. CO[~IHb. : - ... e que o ser cllc só a 

O 81L 'I rl S]~CRE'rAHIO reqti.nl' e obtEIll 111'- :.mini:-;tl'adol' não convinha 'aos intcresseH I 

gencia pal'ttlêr um offieio. " provinein.. \ ' 
O !ll~smo senhor lê um otlieio do governo: O ~H. l!. CINTHA: -Is80 era um diseUl" 

partiCIpando ter prorogatlo os traballlOs da i que nfio hnha lugar na aeta. 
assembléa até o dia 21 do corrente lUCZ, vis-" O SIL C01HtEA: - Devin ser mencionai 
to como ainda não foi ~Dnv6rtido "iH lei o: nclJa a 8ubstaneiu: 
projecto de ol'çamento.·---Ficft a caf;H, intei- O ~;n. I!. C1N'l'RA: .~ Assim poderiam 
rada. dispenstu' a t.aehygraphia. 

O su. JhCITH) rcquer, e a easa eOlle'.~dc pl'O- ~ O SlI. CORlnt", :-0 SI'. presidente é na 'H, 
rogação da sc~;são Ht(~'.",q~ Yotan~m as emendas; dadn /~onservadol': Inas não tem tomado 
do orçame,nto. . I i<!óu politiea. eon,cl·vadora naquellc grão q 

O SII. CORItIL, r"quer que a emeuda rchHi-, deve!"i" aSHumir pa .. a os legitimos intere8S 
va.ao abastecimento de aglltt na rapI1al seja: da proyincia. 
vota.dasepal'adamente. I .. A dhtnncia, 8r. pl'csidenU~, cost.uma a~ 

.à.. ca.sa. resolve ::ffirlua~iva.lllellte. . - . ,f~~n~o.l·· os acontecinlentos, c a appl'oximaç: 
Procedendo-s{~ ,\. votUf:HO desta euwndn, (~ a: d1Tlunuc·lhc~ as. ]li'OpOl'tj(les na granf}e est 

mosmu approvuda. • tUl"lt do g'igante. . . .. 
Ossus. SCl1>IÃO E ~1. FUiT .. \/JO decJftl'ào; Teve lugar na pl'ovincia. um cventonavil 

que votal'ào contra. .' de Paranapanema, onde rli7.C1U que estão e' 
São igualmr.ntc :\ppJ'ovadas a~ (lnrnHj.'~· \'ohidos (~or.l'eligionu.rios nossos, em com~ 

emendas. ' • ([uenei" de '\In cOIlHieto que a!li se opero I 
OSIl. BIG"IlO requer" obtem 'lu" hCjfJ.o rc-' O SI<. l'nEslllENTE :-0 I)ohl"!) deplltado es 

digidas sepaeudamcntc dó ql'çan1CnU; todas: fallanrlo ~obre n aeta? 
a.s emendas que 11:10 têm l'ela(;ão (~orn a l'ccei~ : O SR. COHltÊ~\ :--~i rn, scnhol'. 
ta e despeza. . O SIl. c\URANGI!ES, -:- E' para consiglU\!'-

O SR. PRESIDl!:iSTE llHl..l'ea a Ol'deln (lo dí!1. IHl, a(~tn esse Ü'\cto de Paraoapuncma. 
2l e levaútn a sessão {lS -1 hOl'as e ~'i da tarde. O SIlo COltuf:c\ :·-Eu lá chegarei. 

., .,-. ,. O SlL P!tESllJE"''!'E :--Eujá adverti o nob 
S~ssào de eueeltl~i;uucn5u deputado flue u que está em discussão é~ 

AOS 21 DE ABUlL DE 18i3 acta; n"u 1'03'0 intl)'Tomper-lhe. 
, . O SR. L CiNTR,\: .. _. V. exc. pócte mant, 

p,.esidencia do sr. viga,.iu Scipido • ~ regimento da l)a~", () deve-·o fazel'. 
SUMMAR!O. - Aetu. ~ Obse,'vaçôes dos SI·S.. O SR. CO!:[n~A :-V. exc. é tilais razoavel< 

Co,·,.êa c Benevides . . _- Helluel'in:cnto. - f que os nobres dcptltados,~r.'pl'esidcnto, po 
EXPEom"T1L -- R.cdacçôGs ."- IhFW·SO de I que mtel·pellou-me 1< I'espe!t~ do que eu d 
e,~ce,.1"ftft!eltto. ". : zia; lhe respondi que fallava sobre a neta, 
A 811 horas da manha, fClta a clnlluada, .1'. cxc. descanl;ou, ao passo que os l10brl 

achão-se presentes os 81'S. Scipi1to, VaUadão,; deputados nã", "se conformão. . 
~l. Furtado, P. Eduardo, Araujo, Corr;,01, Mas, dizia cu: teve lugar na vilht de Par 
Zeferino, F. Alves, U. Cintra, Demctrio, P. nallancma blll acontecimento em que estl 
Rgy(lio, r.. Alves, L. Ernesto, R. Ferl·eira, envolvidos cOl'l·e1igionnrioR nOR"OR, os sr' 



Proença~, tanto q\lc se disse que houve feri- ; Ü SH. CORIl';'" : - .. \ inda assim não é regu-
mento cm virtude de um contlicto. O sr. l Ia,'. . 
presidente da provinciaexpediu' para o lugar t O SIt. F. ALVES: - São formalidndes. 
uma forr,1t para mjtnter a ordem; vou chegai' I O SIt. BENEVIDES: - :Formalidadcs esseu-
a isto: vejo '111e s. cxc. não 6 politi<)O, e Isto ' ciaes. ' 

'em corroboração daquillo qllC disse na sessft.o O SR. COHRI::A : -Tanto nós devemes obser
anterior, pOI'que se o fosse;" teda ordenado vaI' as formalidadcs , que v. exc. sabe que n08 
ao SI". ch~fe de policia que immediat.amente juizos hii oi'dem deltas- e 'pre.itos que nã.o 
se encaminhasse para o lugar, • alh ptote- podem s",. postergados; se o fôrem, fulInl
gesse os dirmtos desses nosso,s correligiona- na-se a pona de nullidade. 
rios, que t.alvcz sejiío viétimns 1. . I Outra imperfeição tambem do lado político 

O regulamento n. 120 de,,3I ,le Janeiro de,' do sr. prdsidente da provincia, é que consta 
1!J42 previne qu~ em casos an~~og?s neceSSD.- que ellc n~io deli sancção senão. á comarca do 
rutmentc o preSidente dá provll1cta deve 01'- :\.rnpuro:" de S. ltoque, de Arcas e Limeira; 
denar ao chefe de policia que dirija-se ao si,· as mais 1'or[o condemnadas ao fofl'o. (RiaD.) 
tio do crime, porque os nbbre8 deputados O Si'. U. CINTIL~: - V. exC. Vi'l <) auto
sabem que nessas occltsiões appareecm gran- grltpho'?' 
des odiosidndes, grandes iojusticas; qne é O SR. em!Rl;": - Não; porém pessoa eom-
indecli.lavel I\. presençlt dc nm magistrado I petente me informou. 
superior ás paixões do lugnr pnru fazcr-jug- i Sr. presidente, O~ p"ojectos das subdivi-
tica. . , SÕ4~S da.s conHÚ'ca~ fOl'~io as semcnte8 1ancn.-.. . -, 

Ota, appellarei p:1ra a diseri,,~o ,Ic v. cxc. I da~ pc:o '.',gI"iCUItOI·; doltas umas cahirlio ,s ,bre 
e da casa; pergunto se, em CilSOB de sueces- 'a <tnflS"J ma rooh:t, ou tras em terreno fecun-
80S, por assim dizer ligeiros e não t~o gravcs , do () fertil, outras, r,mtim, sobre I). estrada 
tem-se verificado a partida do cht:fí~ dn poli- ·! cnl(~~d a, fJelo pC: ímpio dI) viandante, n viorão 
cia. da capit:)l para ir conhecer dOB t';H~tO ':; em i os pa~:sai'1l3 do cóo c a~eomeriio: tenho, po
~e:tas e cteterminadns localidade,'.' . Com'), I rém, eop"l'ftnga de que algumas dest,as Se
pOIS, agora, em uma especie de sed igão qllC mentes vingar"õ c pl'oduzir:íU grandes rc
houve em Paranspancmu, nlio ' se mando. um I/qul ü\(!o" c que :linda torna,,·-stl ·hii.o ,copadas 
mn,gi.tmdo de primeira OJ'll(11) pam c()nhccr.r 'I mostar;:!Ei ras quo s irvão, dopoi!; mesmo, d" 
do f:H!tO.'! · - abr!~~o n.o~ propl'Íüs pnssaros. . 

Niio po.dc~ haver gt'n.ndf~q 1uj I1s1;ica~ '! O I r\ idí~n Híio es~,!í absolutamcHtc perdida; 
juiz de di.reito do1tH~f/.r nãopüd~ cst.;:ll'··civrtd.o i tivemo.:.: :~ inkiativa; n. reforma judiclaria 
de paixij.~) em razão ~dn. vizinll ftnr:. :; do tllP-atro : P""~'::)': :T (~ i:y;!"nl!(l, n. 1'1l~(~eC:;8jdade d~. sub~ivi
em qlH~ se dcrãoessas Se(;lla~~ !lOl'rOf'l)Sn,:::; '! SúO ll:t. ~i (:U!ll'.U·C:l.!'-1; nfi.':·) ha, por :lHSlm lhzcr; ' 
'"' O, ~n , .. ~Bn.~.xc~n~s:- Essa accusagrro pú~e c{r'l.VO, Jd~) hn. p~ll'a(lp.ü·o, tlquc.:n ~(:rto:,;, Se 
lier 19ua} u.(lucllo. q..u ~~ o 1'. 01}"11 (!eptl ~ndo le/'. i na.o h~~ ;1l{~ ~ ,lne~;<:.o peIu l-: I', .~O:,tO J hcod~ro, 
a<;J ti r. CHefe ~ I ~ l)ohew, l' (if: q lW dCpOl~ ~(~ d !1~ · I hnW~1Tl. p; i.' . a.l?,,11 m tH! t ro n.dmHlI~t!'adol' , rc-
dlsRe , : nho (·.:1 í)('nu(lo , ( J(u"t!o he:;d. ) _ 
. O SR. COiU~Ê.\ :--0 nObl'tl üepntauu {~ in- ; (~SP. ~t1~neTJjde?i :--Nii!J ml' p~:- (H;O que 
J~S~O pn.l'ft commigo; retirei 'algumas proj) !'J - .' :'\ :~ ~; t:l 1"1I'.~f.,>ja :'i'Hl i ~í :!'1 ;:,)8 tcr:n()'-.) erJ;1\"\"! nien-

~ 81ÇO~S que pudcsR!'m SI'I' o1fem<::ira;s :·:(p.U~l'i!, ' L (~ .. ;. . . ' 
maglstràdo. ( i ;:; iL CIJi:Hf:.\: .... 1.' ~; (.n !;)Hi:.us (~;j:dtOd. 

O su, AnHANCI-IRS: - Nilo contesto ; (ligo ~ () fJn. Hg~n";VIDES : '- ' . . . . at.tent'l a imp;lr-
9ue O nobre depntado pódc n ;io estaI' bem i tan oi, dupla que teu\. -
Informado agora, cotno na.que tia occasiã,o ! 'B .... t~ aC ta fi u tlH o t i C 'I. d.) U:l f:~ r.· toa i Ul po r
a~onteccn, precisando dcpoi~ retirar s ua ac- j tautiz;gi ;.-:os ; 
cusação. - i Primei ; ,) . n. Jegi'i-HCídad i! iil1 pr :; l'u~açãQ, 6, 

O SR, Connf:A: -Creio que !I.S ousel'vaçõe:; i c i ~ l1se:tu i:Hi) :niHJ t ~ , da. ~ eg~i)!) de hojo. . 
~lUC .eu t inha de fauw j:i fo!'H0 p.xpC]Hlid::ts, i ;-'; ~~~n~~ ~b, a L"l~ir:m:rJ~,Jc da n('H~:'. ;'!ehbe.
:tCer,C1 .. n de Pal':1,napa.neUlH.. ! r~ç .'''!.l ·',1.':: :n;- '\IJ'}'" ,) (.' r.<" .. j "" ch d:: J,!i a qUt.> 

."\lr:tdaontrotúpieo, na. ~l,( ; ta,qne netO ojlllg'o : A. ', ~X'·· . fi ,~~,,)n~. \I)(~(,: .:·ir;. 
legltnDO, V. exe . aeeitoH n. p~·()r(}.zac;i(J da. rÚ"-I' J·; '·: t't ;~·~~a. p:;:'t ~: 1 tIl, J ,), b:'I-;-',e em q,;(~ ~~ 
semblén. SOTn trd-o sl{l" r(~lns rn'r.Jo~ n~gaJn.- ; tc ~n ' t'l ,~ !~<':,: : ~'!i:;tl":) lr: ;dtiin id!,d<J do OI'(t ;Hn~l'1~ 
res. - : to ,I '. ' ) ' , -"' i !" ' ;" " , ,;~ ,,"u' , .. ·· 8io t Bin ue t:l6P 

O 
. , .. , · , · .. ·· · .. , '·.I· .' .. ' ~l': '-' ~ 

Sito U.f~.!':BVIIJ~S: --.., :\püiu.do . ; It oj~ :li'pr.r,v:t:h ; " .1 ; ,:,~ :t.i :tli ;lad~ do projee-
. q SR. COIU~t; .. \: --O S~' . ) 'J 3Cf;rctariolp.n ,'.:-:1;.:-:'. ~ t I) , ~ e Li ~ · , d~ t.iv:·u n.~ nt. ' ~ '~ í~ p;:vdf'qi:) 1.:O I1CJ

IntItulada proroga.cH"O, n J.o sendo mais do i didn ftO c; .,,;~. rj.'lr [\ '-;' .!'; T i,:::-': : ~ cu:,onf.1! Ser· 
qu~) um olltcjo exp'edidq pel0 secl'ntal'io do i tOri,.: . 
governo,quando dev'in. Sel' nnulCt,Q nu then ti co i Cons(·trl.i 1\ j \ ~ I)"j I~ t}l; ':l I"Hh e 1 n.:J jfft;r~Ii te â 
de prol'oga.çã.o, onde áppa:recessu a :t..::;~i:.~na. I verdade ,_w:,;~:~ a(!:fi: nj" ~,f!o indifferente:, 
tura do preSIdente da p~o\'incin.: i l?da:; ;L; ei4'Cu.I!18t.ancias q~le podem conv6: r 

O SR. BENEVIDES: -Sera UHVlda. ! glT pal'a. medw:l. do procedlme.nt,1.) di) proprJ') 
O SR, CORRi~:\ :-Isto não ha co n te~t:u' . i pre~idf-'t"lt ,~ da pro\l1l.lcin, a '1 IH! fi) r1 R nohr~s 

.. ' O SR. VALT .. AD:\~: -' Poi ~ n 11m offj('io a-s~ i dHpl)t~àfj!; pitJfitii.O IldhC6ào,. q'.lsnJõ tiver de 
~ 1p:nil41) pelo lF8sH.kn te ! . ):l ·:H; I'~t:. h') n:l r 0_ orç:unento cn J:1, rcdh~çã :) t,nd:r\ 
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,. de approvar bC/j", e qu~nd() tiver de jnl- O SR. CORRÊA :~I.tn é irre.pon"ivel. 
gljr da 1Pgitllllich,tt>, do mprito intrinseeú O SR. BENEVIDE~ :-0 ~epj;.(ltHri~ do gc 
G' pr('j~~rtn por rló~, confirmado ê [I, que no é que de'VIH comomnicltr.6. rneFlli, qn 
H. F'XC. nfg"u F~n('(;~o. 008"0:::\ tr~balhoR tir;hão sido llrorO/l8 

Cr(-,1f\, portaflt·" (ji.lH cRtlm dentro da OT- remettondo o odgin8! do neto da prut 
dt'lll. uma l'ez qu~ Vou prov1i~' que' na 8Ct~ ~}tn. ' 
omiUIJIJ· ... e elrt'ulll~taneiI1A que ~,u':) inàL~ 'I çon!-wgllintrmentfl, nOPf.lH (Õ;PFl~rl,O h')je 
IIt'P"JlVf!l1ó1 pnr'.t:df-lT ri'} pre!oiidentB da p"ovin- lej!al. Hj.l.tRrnil~ ftHIC('wnHndo illpg"duJtHJl 
em lilf'lIrn'.çõ,;" ,..:ffieiente" que O habilitem O "R. Blcuo,,·;-O Dobre devutado 
a ,.fl.ber ,PB, l Ó le SanCCIOllar U orçao::ento; f', curreu p~lra IS·O. 
'lU} ~ Vt"Tno pendo p~ra qtie PO~lS}\ nprecuH O S'R'. Bl.o:NI<;YWES :-E .. tá enganodo, 
o plp'~dmf'nto do praf'idt'Dte da pravincia. ~Url'j p"ra. prntel,o;thf; purt}118 'Ml eu 
'''ti POTV',fl1l)Y.>, ~. pxc. pl1nccionar o mesmu vie~"e I'á, nenhum dl>s noble~ deput 
crC'HW'utCl, q!le oão deve ~i1nccjoll~r. prot8~tal'ill. Vlln rá UniCllmf>Il'e pa~f) la 

8,< pOi Vt:llturR. tol. wxc. !H~n('cinn ar o or- o mp.u protc:õlto ; feitu is.to retil·lu-mt'·htli 
~JtHIPntl), qllan to não n devll t';,;Z-bl' Gil'.l vir i H 'T\tf'iD. um,1 vez Que tlDha se t~!"g() 
tud~ dB h~i, (-~o :'.7', ministro do impl'rio tiver i () tempo dH.!11)s.so~ trllbi'dho"" ~elll que vi 
dH npreciar o l"nlJ 17et". n bllse de ir)form~~! I)/acto df' rrorogl'lçRO, cntcnói que DOSRI 
c;õ"/oI n que e~~t(' terá do reCorr~r ~(lrn. n(~c'e~- ! Iloi110 era illegoal, e então fiz uma corl 
f'ttriam~~nte 'I neta tinA trabalhQs oe~t!l f!S i !lflS Hobre,q deputados e retirtli,me. I 
pt'mbIPH,ondH todas as cil'cumstancias devem: porém, pl'irheirn u~por.tunidBde que ~a 
SQRdlHT Cxaf'ndil1:t. , ' reee para lavrar o meu'prote~to, venhc 

OIH, eu'd vou demol)...;;trnr que e~;taR eil'- zl~l-o. . ~ 
elllll~ú\Ucia~ e~s'encjaes p~lra a lf'gitimidat!e' S. exc., pt)rtanto,'n~oprorogou pela f( 
OOR "O~"OR 3CtoS da ses'dio :oulterior H do~ Flolemne e lluthent.lc8. pP1a fÓl'ma da 1 
fl1!llrOFl, lliw exiHtem na 9.cta. nf)~sa sC~Rão. po'rque o {)'riginal de seu' 

RIII pnmOlro ~ugn.r, n ueta dev0 rcff:;l'ir o nâo v~)io a cRta ae3embléa; vaio um o: 
netll ~U!hfl,nt.i,'~od:.! pr;)r()g<ú~~n... que nflo pndia SBr recebi,1o pelo Vrc?ic1 

O sn. C()RRÊA :-A Ilcta Ü o r(~gistrtJ histo-,I da ilF:í-1HJnhléB, porque receAva pela fór 
rio". • . i· O SR. COnRl~A :··Ni.to o nobre t1"l)U 

,O sn. BENIWlDgS :-- .•• o acto "luthentfeo! tem toda f}1Úio. . 
dR pro;,ogaçüo (~m nrig'in:d devl~ vi!' p?ira D! O SR. BENEVIDUF:i :--,A ::lct.n, pois, ti 
J:A-.lP8mblé"i JHOVÚ1Cin.J, Fier tl')HJscripto Uf}: r.aenclon~r e~t!1 circnmJ-l.tancia, purq\Je 
'H·t,,~ e 81" h,vadn na Hdi~rct.aria dJ'11~Sem- niio é jndift\~rt'nte. Do!Õ! actO:i do pro~id 
bl~a; a cópIa do Reto flc~ nu _ secretaria u.o ,ia província é jujz suoerio.ro sr. mio 
governo. J~lto é () resultado dOA estylos adop' (Jo imperia, e o governo geral para 8prt 
\HOoB em to,la.a pf\rte, e é o qllB I'fSllltll (~~l este acto!-Ó pudia cuHwr informações 
importltncia. do <:lcto. da coutititulção e do rnPln da neta dAsta, <l!'lserubJéfl. 
neto nddic!onnL ) Entondo, portanto, que a acta dBve 

A ,RCt:.R di~:-.p.~JS ql~e, fni li,da r:Cfo!ta caSR um 1 C?rrigi~j3 dA; modo n torna}' (~r-t!l éircyme 
cfficlO. O úflw!O u<w (JelJl'~ ~('r de !-;. exc. () , ela IllUlto t1Xpl·6~~a e elara: Dão - fOl re 
~r. prpsiúente da, provin(:ia, devia fiCl.' do ~e·1 tIdo peJo sr. prePld~Hltc da provinci!\ o 
er~üario do governo. porque, pe19 aeto ~d- sclomne, f7 o:'igoinnl da prorogação; 
,diclOn~l, qu'ern HC entende COD.1 a afiflor.nblé .. \ houve ameia ~lh;'llm do }1Bcretario 110 g( 
vrnvin~in! nfJ;o ú .R-. GX(~., é o :"eu secretario, e I no, ~eio um offiei? directo a~signaGo 
Illf'srno pf'lo lJOf~SO t'i~I,nmlJnto. ,i pr(JO,_:dcntc d a pruvmCl:J. . 

Purtanto, a me!:!!! não podia receber o of- E~te vicio formal inquina de nulli~ 
flcio de ~~. (;xe" pOI·quoo pl'8F~id(Hlte dn !'l p:rer~ente 8(:H;";~(l, e:J :;~f1HBO p~ss!\da', cl 
p~()vincia, }wla lei , !l{\~ tem cOIlJillunicaçflO I o primairomln.uto ci~) !J:'ol'ogaç,ão, por9{ 
dp·pc!:;.o. C-Jtn n.'a:4!-'fl;nhJ8:-~" nobrr.!'l deputado~, depol!~ da prv,rogaçflo 

Nilo é n~tG Il1dd:r,\j:~ntt', HS. deputado:.':. O pllJVÚrÜO emf:ndas; f! outrAS COUBU~ que 
~ctu nddidonul n a eon~titu-içiio doImperio. ,devi:lo approvar. Todos C.l':l~e$\ - 13ctt)~ ( 
recOrJh8f'endn qU0 \J pro~dd!1ntü da pro .... ilvi.l. nullo~l, e pfir:~ jnlgar.r;te dOf'-sa Dullld8c 
\"omu rApref:.8nta!lf:~ do poder cf1ntral ; re,co~, a~'tll eircUmf'tl1nCladA é.o Bleio eomppt€ 
nlH'cendo tlUO o p!'(Elidenttl da provii1ciR, i Temo:-l, portanto, viria (h 1'18f1fõ:ão pns 
CllfJHJ T' prG;::i);I~;nílt'i d(jtJ~;:L~I' :zoraJ, I!C:\7!;! : Dela l.! l'nQ'u111rl'h~de d~ !'J)'orogHCÃf)·, 91d ',-, ",-, ', .. 
r ... !-gu:~r'hr :t ;;1,:1 Hutol'idadd d\~ modo a n,:o 1 :'H~~!-'à!: :_:c(J:~eut,J peja me:llml, razão, 
tel' l.'l',;fllP.t(J::) dín>ct's com G COi'pü Jegi~];~· i modo pGi' 4:l(~ r .. ; i fl~jta a pl'()TogaçfHJ e 8 
tlvn • (. 4'lf! prohlbjl':~!O fOrmp.lri1i-'nlC :), COill- i e()nHnlJni'r!ll~~,l',') :~ e~.t}1 sHllwmbléa. HOIi~ 
nHlfll":.!Ç~O !lo prf>~i!jente d~l p~()W'inl;iH eou' I regnhc'i :l{d;~ no aeto, hO!lV,lirregulari 
s ~~H:lHIL1c:l p,r()vjnc-i~J,dizendo qGC ;.:('. (~n-: na Ü()lnL:,u:'<c::çfi,l. 
1Hlldf>/ol.'-B Aampre pDi' in~ermedio dél t'CiJ SG-: O~ 11uh!'l"11 dppl1lad ü i:' Ijij.O se pt'rFlUfI 
cr .. t"rin. ' :'illuHtra(;o;; C'omo t';.JO, que ppjf:\ il'lto urna 

p ,rti1nto, pf>:lO neto flcdicionuJ, FI. ú-x.c. não: (~tlnf1 fnrdúc;e, uma q!le~tno de formulA. 
pO'lin Dl9nth;' o offj,'io commonil~ando a pro: quP. em ra~-!tGria ap; dn'.'lVl pubJ;co aR 
rogação da seôoâo. : IORlid».des ,~xtern!\fj que authenticilo o 

• 
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eão da "ub.t.~cia do .~to, e quando estas I Ieee que tJlio poda haver di.c\l"sAo ~am or
clrcilrn.t.nci •• , est," fürml\l"hd~" impera- ! dcm do dl~. com 2<1 boro" de antecedenei .. ; 
tiVA.~. ~ooretud~ dcsignadaM n n con~titujçHo, ! segundo, qUH Ó prcciBo tres diNCU(lSÕe!oi. 
nãu jo:d'l l..!um prid-ai', 'o :l cto ~ nullo, ê como ! Tudo i ~t ~ ) ol3tá no seta addicionaL 
1'38 n»u f:' Xi ~ltH.!'e . Con~cguiot lj mente não t(,- ' Supp\..;nh~~rnos que o presidente da pr ;) ~ 
rJ)lS prorognç3o, e nem tomou cmeHda~ do vincra não segue a opin:ao ria casa, que en
orçnmento. " tenda. pritnt"fo. que aqllellas connições e8-

O "A, CO!1l;ÊA :-E tudo i.to é exorLita.:te. t"beleCl<in" DJ Reto addicional, ba," de to
O SR. BKNKVIDES :-E' exorbitonte e . será dn. fi8 disposiçúes regimenta"s, scjao impe

exo l b , t&nte tudo q:.anto Le fizer de aglJra rtltivâ~, e qpe Dão pense com H. casa 'I Como 
~ rn diiJott." Na lvo S8 @. ~IC. mand;.r-nos um .! ha de ~~e authenti car quo 'CElta "[oateJ'Ía nãft 
decreto de prorogJlç'-lc. M8fit, em todo C:l:-O t 60 t eve ·na ordem do diu.. corno ha de se IU 
vem tard ,·, lJllrqua "" nos,a. 8es':ões - Unhão Ihenticnr que niio te ve 11'e. discu .. ões .? ~ó ' 
ee tarmhl·'ado nu dia ]9; · ' pel» llct,a. Como t'~ ba de auth s ntic:ur este;.! 
~~.~~ de~tniiJ con,sider .. 8çO~tJ ~u teD~() ~f. oh do.u M ten.~os, p,orqul! a Reta ape~)a~. diz que 

'l~'; q'tT ql1e a. n~~t'l e aompl etament,~ 1alh:t. n fOI 3pprovatio ! h:l !lté nelJl VI ulzer"!:!e
re~peito do prl jecto do~ srs. barilo do Tlet,~ ~~om dou::; h3rços ! 
a curoni'l S.· rtorio ; por ex~mplo, dá ella em .\, ft.Cla nito refe re o nome de todos os de
repu'mo muito s ubstan c ial o que se passou, ! p!ltudo~ presentes Da oc('asirtO da votação; 
mos t9 moem lI:io refer~ aqueli<:s ei rcum , ! era pl'~CI ' O 'lue o fizesse_ . 
~t8nci8 s eS~,CDClacs pH.:a reg ulflri~a r a nossa ! E,.!te:J tres pontoR capit3eK nâo estão men · 
d"llber~çào : era p,eciflo qu e cunRta .. ", I'ri- I clOun r.ús na aet., V, ex c. sabe que" ma
melro, qUI! o pri1jecta a que 9. eRC. nego u 1 t.atía ~ importBnti~8irna ; a reF:pêito- de. vo· 
Boneçao. o "o\lre o qUill se pronunciol] .. com- . taçl\o POI' dou. tergoR . ha opIniões dosencol1-
mj5\~a/) d!l co nstituiçflO l~ j11stiça, nüo Cl'it"-V8 tradas, B1RS as opin.iões mais autorisud8f..l 
Da ord (~ rn do dia. . ! incontlJEtavolmente ~à o as que suHentão 

Nf;o t isto in(.lili"t!Tfmte~ o . ..; nobre8 d~~Hlta . ' qu e (!~ dDlHi terqo:-:l s:10 dos l1iernbros dft a~
dmJ !: ah crn quu H íJcto ad d ic íooal expl'e3~a- 8emblúÍl; ~ ~ a,. me u vêr o acto add ie ional não 
men te <!j~ ; (P l B ::S ô!s~eü')bj~&s ptnvjn :~i:t0A otr~[fH~e ~ nl':Hlor .Juvid a a cstt.! t'CSp<Hto. Só 
podem fozer 'gJl1rJ rugimt1tl tos par~ n~~' ula- qu Ctrl niw tiv e r dOIJ~1 .j cdo ~ de (]írt!it.o pou ;~ 
rem a. C.lj ';jc m d.J9 d :J b:.it.e ~, m\" .• JiP.nt.a ba so~ , rú, dnvid:u qu e o a(~t fJ :l t!djeion a) ex ige dou lS 
q~iJ t-: fHl : "tr e8 dj::eu6 s4-ie:~' i pe h nWDoFl, ~ que t i; rc: D;.; ,J o smf-l~nhrq .::: ;i :.;. :!I;~crnhUía. 

'. u obj~~t (J di.',eutido ;,;.~'j;) )!]:;:tD nll oft~.em do I 1i:'tPrd3di~ qtll~ hn opin iõ~;~ r,ontj}~ria~. e 
dia com 21 honlJ de a~t ecP'rjen~~ia . ! Iflt(; avisos, m.is, em tO!Ío I,.) ("lH~O. SHJHlplllS-

Era pl eciso~ porte.nto, q\lC r.nuElbsse da j teria constitucional jmp0l'tnnti!'simB t e Cl)n~ 
nt!ta q\l ~ est? pi·.oje(~ta náo e~t.l\'a. ·na ordem 1 trovel'ticia, {í in dispenR:lve l que ri ca sa t e
do di a. " . ! nlta a corl'lg'om da .Q;U:t d ~ci 8~q, a fnndam en 

O SR. . u. CJ;\ITlt .~. : --ü ptH,~e.or tLt cammi~- ! li!, de ~ ,don f ) .;.). c5'c l a r(~(": in1f: nt') 8 ncecflfllarío.'" 
são. foi ; ido t~ c U pedi tH r; ,~ neiR parJ l","r d ifl- ! á g :Har,tia da 0pin iflO r.ont.r:nia, Tudo ü 

eutldo . I m.lh I '~ jlnposnibilita r r.. C:~ f2B ~t. (:Ia ad m ini f-
O SR. Bli:NEV lDE~ :-·-Ma. de V;) "o l>,tar d. ! trnçiio, 

a~t8 qu i} o objccto não e:;!tava na ordem do : Supponhrll1Gs que 3 pfesidaneill ponsa de 
(bl.6 que nàa estando. 1Jouvl: uin mBmbro modo contrario, f:'.ntctlfole que OR dotl~ terçOR 
tia ca~a qU (~ requereu I1rg (J n ~ ja. p:-t.ra. 'lua ~is& devem E!;:r d OA mombro!:1 da. Ilssemblóa '? Não 
CtJQ~HO. ' acha na neta meio d~ e~clnrece1"-sc . Quere-' 

O GIL ti . C [ l'T1L\. ; _. -:'\:c.:. a.c t~ n~1J :-:f~ l)!}.j~m ! rá 3 C:.l.53. jnJp (; r· ~ ( ! t\ CO D3cif.:neia cont raril:l, 
~·.zel tae" deelar-çtie". ' 1 qu e porventura tenha o presidoDt. da pro-

l) 8~, B ;;;~'EV,l llE " :-- Ne.ta byp~tb e90 ti I, vincia ' em mO.t,'ria (!onstituc:on.l, e tãc 
prdClI-lO th:dll r .'lr , i);;i"quú 6 .da 83~tJnCJa ; hou · , grav e ? 
Ve algu em quo requereu ui·gencia. e em vir- I Por tanto, qUnll do fltiO fO~Be em' ta a opinião 
tu de C1'8 Flta Hrg'im('.J~ di[;;~utit>fil3 e votou-!'o que sigo, contrá ria á di) casa, dCBde que R 
~lf}qllell r ;l"l::::.:;m l , '.lia, e on.~ act<J segundo. nl atf": nft. Ó cOIl ~t ituci oD. r t:ontl'oversa,"a 
porqtl ~ ti 8 verdade: era prflciso quo CODS assemb1t:m, mO ::1lnO por no'eza d f~ co racte
tliB""e que al~~u ~~m requereu urgencia l quem I por ur;ri rito e'e imparcialh. 1c, por justiça, 
I·e q l'~il~ n . Ptl fo i co n ::,; ,iidA., o por qU!l.nto~ i por ~Bgural1<':~ n dignidade "0 ~P-Il .voto, uàn 
V'Uh1~ PU~~{) U, p Gr q i;;f! h:~ ( : p; rJ!0 " ~ ; nus ('. !)- ' de\" ~ e(Jlban~ f~1r o gDVOt' UO lI :I ~1 m nroa de de
t ,n!l :,: ~ : .. que ê pr;::ch;~ ~J ll io r! :I, 1 ) lJ tr(:I:~ entnn - : feu ócr- .~ ·,~ , qtlnnd c) púj" vcn!D "~ : nu·) fi e CUTVú 
dP lD qu o Ó t)r(, ci:~o d n t;~ ~. er(! Of.l ·,·"H~ t oda. a : a s l! ,; ;';~H~ ;.Jcjihen~(' ÔCB , (JI..l?nd ü t enha modo 
j 
... • I , . 

f l"el1 h~ào o votuç~H) r ;5; ··j ti v:1 a. \:s tf\ h,vpOlh ,)- i dú pütl~a r Gi"er"o. . 
~B. A bl!tJ.t devi~. de c l \~r:Jl" · fJU }Ul~~ c~; (j:~ptltll· . .Em vi~\t.n.H desta lJ e(J l! ... i"L;raçDI;~, entendo 
do~ prl! p;ente~, o r:eu D.nr~).er0, pn.rn ~\alJ"i!.rmo to li que Da ôcL;} 80 d e\'F.', , declarar: l°, o diR 6.8 

~~d O~ dl)ll~ te-rço!l rc-·t nT1 HO";;U a 1otal!dade hora em q1JO tt _e~ta. cosa che~ou o offlclO 
d o.'; d{~p utadoR pras ent~ ~! 011 ;: ,3 ~ t.~t:didflde l c0':Dmun i~,'lndo a p l·oro.gaçfio ; 2°, se e8~e ~f
,.L ·}-) ;!i on,bros da l) F's~mh!à li prov ln n nl. , fieJO or5t 00 exm. prefl ldenLe ,I;. provJnclEt. 

~.'l.áv· é j:;to indJfi\:l'~~ nt e , porque t.=!I lW;;i'e~ ! ou sc d o Hecietarin dúgovnrno; ;1°, se DO offi 
i:", p \l tado~ <~b8m primeiro, que. " lei c,taüe· i cio Oe')mp311hou "aClo original authentico , 



, 

tom qn. 8, ex~, proTl;gou nO""09 trabalhos; espero r que DOVOS olemeot"" de riqué'ta" 
4', se o proj."tu rel. tivo ao privilegio dos de progrAs.o legitim om es.a tranformaç"o , 
er~. barão do 'j"'I:'l ú e r.oronci ScrtlHio Iilf:lta- -João Thcodo'i'().-A' cOmml!~·5ri.o de constí
"" na uttHHD do dia dada na ~e~8ão anterior: , tuiçào e jus ti ç'l. )1 
5°, se, não e,.tand~, n r.f. Qra eli1 do cliH~ entrou ! Outro do mEHllno, communicando qu e aprB' 
em dU~CU!o16i10 em vfrtuuo de requerimento : Asntcll 09 decre tos e resoluçõB8 qu e aco!u· 
da nrr.encln, 0 ~ e io i esta c(: ncedida ; (jO, 60 I panharão ;10 efflcio dI! 17 do c0rre~~,c ~!, b 
teve t.:nlJl. FÓ di " c!Jõ:~fi .) . e, se tc;'c , por qpc ~ n. !J4 .-Inteira.dn. 
razão; 7°, !'lC o projecto pasl'ou pelos dous : REDACÇOl!:S , 
~erços dolo'; votJ~ presentc)':, ou se dli. totnli· ' São approvadn~ ns rias pústor:1E li : .. 11, Jf 
dal10 dOR membrUl( o1,l }ls!H~ mbJ {1 3 ; 8°, decla .. ; Ub atu ba , n. 4:1 de S. Luiz de Pal'sh)' tinga, 
ração Dominai da tod o .. o. d ,' p"tado,; qUl' . ·e i c d o proj eel'? \l, 100, do orçamento ;> revlD 
ocbavão pref,enLé~ qUHOrlO a ~ef8fLJ rOI aber- i e;iAI. ' 
ta, e dus Illle coneorl',' rão it vltnç':IO, ' :;5 "'ln nppr ovadfn t.f.I,mbem ti,,?,. rcda(~çõ :..!-1, da ~ 

I::-)e aCHl-l(j e'l;te IJlOU requerimento JUI' 308i- ; cmenda~ off~reclda8 8.0 qrçflmento. r'r.:lntlV:U 
to, esc fizeran, e;o.te~; additamento3 na aeta, i á9 apo~eotudorins ,do engenheiro Josó'pls.ríl. 
cu, Com ínteírll t.ranqüillldado de t.'~plrjt() to·! rio de Lir!lIL .. dm~ cmpregarlos da secretarja 
fiarei pal'ti~ no re~tf1ntc da 8e~9fíf) ; por(~m, I do govrrna FrancIsco de Paula Santa Bar~ 
S6 u ,req~] t' r .ímeDtu lOr in (hd'el'~~o) eU. respei- f hSl':l, Nun0 Luiz. ne!~egnrdc e Firmi no J~RI; 
t.nol, Cuwo s empre . 11. f'oOeran lll da casa, c i Baruosa ; ,"I d:i~ p'of-c88oraR, de G.lJarnLm
continuarei, porque Il.'ijO t enh o direito de r a-_! ftuetú" d, l $ol3bel !\'~IH~fl ,Pa,gã FrHl!üHO; dt 
tlr~r · mt\ ma~ l~vr'Hel {) m eu prot :~~; to 80- ; P vl,to-Feliz. J. MIiTlfl fClxOIra do Amaral; 
_amn',. ~ minhn, refo ponsabiJidad e este!. salva, I do uftlrro tla Cruz. 00 munic:ipi:J d,~ ~, JOF.( 

T. nho cóncluldu , I d08 Cam po9, li. Umhr,! inll nerlru 'lc f. ,lo Ba· 
R' kp~jndo c posto em di scuai-ii(o o se-j coh :lt' n ACJuino . 

. gUlDt" : Fn trr.n d0 Ij lO di~ctl~Bfio llIltrn 8 r~d 9 c·~ õeo, 
HEQt:Ent \ IEiS1'O ; r~(': n r, h ~~ ! >!') - ': I" H?O havP-T numero it.~g~l. por 

(J Rrquciro Que nn aeta. so <i e CL1.ti ~ : . ~n 111lVt'fp.tn J' p.tJrado u}gllni'J l-:!I''':, deputa-
1.° O dia e hora em qu e a e~t!l Cí18il ~H~- ) do ,t.! , • , _ 

gou o otncio eowm',l n;cundo li prolog:~.çã~ ~ .,f' St· ,~ Jil~o~§:iu~en.te ( 1i~O:/)zut.e'iJ.,to de (~tt~ "I('" 
.2. r1 Se C8&C (ducio e ra do exm. prf~1id~nte ! {:a,o) :-S~'s . deputad0f:. AttlDglIIlOS : ~, m etf: 

da prcvinei :'l , on f: t ~ I 'lo ;:,:'('rc !,[H';'f 010 I'n_; do es"tadlO que perr.ol'remos na legl'lbtnr:· 
verno. r~ ; pl.'ovincinl , 

3,0 Se ao o/H ei ' l :l. (~d mp,;ú l;(..' u (; \.:;r;('i ori...,j-! Nn.pl'e Scllt! ~ ."'O,4,9iío Hzestcs aquillo que crf 
llal ~lUthe!lt! co d:J ri~\lriJg flç:lO. . ;~' : possivcl eO ~.J.!i:;cgl.1 'ir, eornbinnndo as, ncccs~i. 

4,0811 o prij ec!o 1'0];ltivo ao priviiq'f ioJ dOfJ ~ dad cs PUbltCÜ8 com () estndo PO~lC(~ hso~gell'( 
IilrFl. barão do TIí~r.~ (~ l,.,j .. orH.~ r f;,iI'; ,oi'in l"; :-.titVA. : (~OS l',eCl,u' r:; \1,'i do thC,'3Ul.ll'O pl'OVl~CI~l. O S?~( 
nu ord~m dI) dia. (1Ii l ;:\ n,' ~ "'.~ ;::;s~;) IUl f t~!'hr, ! iera els81mo da ~t.l.Jen0Ofl.Ja. p~ovlllCla de Sue 

5.1) S8 nã') ilÕ! t nv u u:' ord e m do _d; ~. (m t rotl ; Paul?; ~un. rapHla, communwação que ap· 
em diRC : H' -~ãG . em vir tu di' do re!1 ue l'i mrm to I PyOXII?a. do rncrca~? o ponto, prod~ctol' ~ e:x · 
de nrglmc;~ . C ,'o i ' .~!oOoti': : :f) {:;r ~ud i da'. [ ~lnguln51o as tl'~d~ClOnacs (ltstancI~S ; _:l. lI, 

~ 6,0 Se ,j:~ .''' e pt·oject.:l . Un 'f! .l1tH\. ~Ú dise ll~ ._ l lllst,~aç~?, q~e ehstl~l~u~-se na PQp'~.La~ao di: 
@(\n, '.! n o t aso'afnrm nt ivo, l}:]l' q lli.' l'a'l.50, i J?rOV1DCla, SelO cond,J f:ues que augu.ruo-lhc no 

7.° ::;t! () projt!c :o pal-!SI)jJ pelos d ~ \j;~ t, I!f(~O~ I fut uro pros pero r: J<l em pcrspectlva.. . 
de vo.to ~ d o!>! m(!mbro!5 pr c~e ntt· ~ . 1)1' - ~e -da j Taes elcme~t~~ , quando bem desc~vo]Vl . 
tot .• lidnda 0 08 lll elObl'o. d ;; agHcmblh, : dos pe1?S lldmlmst]'ado]'c~ d " pr.o~'.llcla, ele 

B.a Man(!ii.'J n om inal de todos 08 de;;ut&~ : val-a-hao no supremo grao de Clvlh:~aç~o, ~ ~ 
dot'l prc"entf;)O! quaudo se abl'ju a ~i::3S~O, e i l'Jla.I~chH.nd o l!n, ;Yangu~rda de suas urnas,.1~ 
do~ Que f ' !"tAV~() pre~e ntr. s D;J O~CF.:'3iHO da.; propagando 1den:s utels, , . 
vot'çf<ü, -.Belle~ides ,,, : Consulta!lllo 10 teJ"~~se~ legltlmos, que ~ 

Encerrada a di!'H! LH';f:. :W. ~ ;.q:opr;:;vfi ia B: - recente l'etorrna JudwIana, ereou, decretas, 
'lct:1 e rpj r.it"diJ o rcqunrim ,!;:LG, : tes n ovas circum!::cripções de comarcas, / 

O SR. l0 S~cHETo\nlo lf~ o,-;{'guinie i justieo, deve k(~ i' pl'ompta. para os povos, f 

: obtid~a f; em, os sncl'ificiosQuc gel'ão aFô (!CIl , 

EXPEDlE:'<TE • Ü'alis"-çtJes dos magistrados, A conderv;aça' 
' pOj)U10Sll foi I·)or vós elevada '1 "ate.''''' j'.' QFFlC IO.s .... (ou. 

, de pnrocb.ia, que é n. patl'ia enl mÍnia:'C1ln" ' 
Um dô 110Ci'díH' io d.1 g ,.v ·j r !J.~, rom ,-: ttJndo torno que O la !' un, farnilia. A paroÚhia i: ; 

o an to;!;'Ty.ph () d ~ projf~cto dI' !1:1 1 qu o cr<h a justa posicão do HeI no pasto espiritual d: 
e~ruarcfi d i! I\t ogy da~ CnL·:~d nr.f: t.a, pray in~ rel}glão vêrdadciJ'a, e pura , a religião de sew 
f!lR. o qual D ill) f ')j sant::c!on ,;. .- i,) r ~ l a ra:Lijo pai S, que o embalou no berço c, sonsolado 
seguinte : , , o deporá no recinto que encerrll os tnmnlo' 

«( Nao FlanCd ono por faH.r. rc!i:i n ,;Íi~al:ue r: - i de seus avós c parentes. 
t.~ eon ciçõ:,g de Pl'oe pcr de ,1;) ,> dI' uotavc! ; Algumns freguczias forão por vós elevada, 
d?'~envolv \:'ú e nt.o f()r .(m ~u ~jU~) .'1!.:i),Oi'jZUllj n~ta \ :í, cli t cgoria de villas, satisfazendo ~e s t:::lrtr 
d('''V~Çrl (J dt~ c n!'r. g ()r! \' j udi ein !"i a; cO llviudo ·· os J'('(~ li1mo ;.; (h~ f-i fm S hahitantr:,:;,:, 
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Sememb .. rR J de que já a provincüL conti- tada com a lei de meios ,' fixada a forç~. · 
"c$~e muitos ,:hstitutos para a iDstrllccão policial. .. 
. primaria; o v04so espirito civilisador c ln- Tnes silo os serviços, que IHestastes á pro-

. rbrprcte da.s necessid'ndes sociaesda época, vinci\l, que vos enviou" este recinto, 
dotou-a com Olitras cadei'ras nas localidades Deveis estar satisfeitos; vossa consciencin 
ainda privadas do beneficio rudimental. vos dirá que sou?estes cumprir vossa miRsão, 

Não vos esquecestes de attendm' ás ne- vosso dever, UUlca recompensa de valia para 
, cessidades das municipalidades, approvarldo o cidadão honesto e untrio!a, , 
todas as posturas qllO em tempo [ol'ão por S'·s·, deputados,' Cllmpl'c-mc, do fundo , 
olI"s enviadas c sujcltn~ ao vosso ilhlstmelo d'alma,. agradeceI' a honra, com que. me dis- ' 
cri~rio. , tinguistcs elegendo-mo \'OSSO presidente. 

O hom servidor da provincia, o em·p,egado lfrullo-m~ pOI' t e" merecido os sufl'ragio" para 
publico, que tomou por norma de conducta tlirigir os t,'aballtos de lima corporçç~o tão 
o desempenho do dever, recebeu de yossa respeitavel po,' sua illu~tracão e por seu acri-
justiça o devido Il'ulardlto"aposelltando-o, nu, solado patriotismo, . 
velhIce e g"."antmdo-Ihe o 1"lO na ultllnn Se, 110 desempenho do alto encal'go que me . 

. f tundra da eXlstcncia, . conferif:tes, transviei-me da senda que devia 
Não pl'eteristes uma das l!lar, palpitun- se.guil', e pOl' mim mesmo traçada, da impar .. 

teR lIecessidades re.clamadn. por vossos com··, eilllidarle, da model'''ção o dn calmo. desclll
proYincianos do interior - crcastes cadeil':lb pai-me, p:JI'CjUC não foi intencional, mts por 
de latinidndu c francer, nns cidades que cs- I fraque"I de minha intolligcnci:L . 
tivessem nas . càlld~ções (uu delimitastes, I Está ellccrrauo () ultimo period~ da legisln-

pontllalldade n decl'ctacao da solllçao do L,d:i "approvadl1 esta acta, lovantn-8c fi 
debito '. A a(huinist.ra~ão "da provinein, 'foi (10- ' ~'m~$ ii,ü ;í, lJ>j, hora fia t f\t'de.' .. ' , 
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