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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

I SS) 
Sessão em t de JU:lho I;..I~ 

l'nZSlDB:->C!\ DO SR. YBCO~DE DE nAEPENDY 

::;li~nURlO. - Expedicnte.-Orlem dI) dia.-Ap,-e
smtaçdo ele pl'ojcc/os e inelicaçücJ. Discul-sos 
dos 81's. CaI'neiro de Campos e Paula Fon
ser.a . ..-Attestados elc j'esidencia dos par?chos e 
jui::c; municipaes. Rejei~ao. - Fixação elas 
(m'ças ele telTa, DiscUl'so; dos Srs. PaJ:heco, 
PCI'ra::, ministro ela mm'inha e ;Mcllo Fj·anco. 

A' hora .lo costume faz-se a chamada e ach,io-
se presentes os 81's, visc0,nde de Baepend~, Paula 
Candido Machado, Corre a das Neves, Lima, co
ne"'o L~al, Seára, Carneiro de Campos, Domin
"'ues Silva LeiUo da Cunha, E lual'do França, 
1'ravasso,:, 'Souza Leão, l'eixeh'a de Maccd,>, Horta, 
Nunes Gonçalves, Saraiva, Pacheco, Belfort, Ti
tira, Padua Fleury, Cunha, Ferraz, Pacheco Jor
d:io, e Bmsquc. 

Comparecem depois os Srs. Castel)o Branco, 
Siq ueira QU'Oliroz, André B:\st )s, barao, de Ma
I'oim Almeida e Albuquerque, \Vanderley, B:m
<leirá de Mello, Nabuco, Teixeirn ele S()uza, 
]) . .FFancisco, Ferreira. de Aguiar_ Dutra ~I)~a, 
Pinto de Campos, LUIZ Soares, Bretas. Ribeiro 
da Luz, Luiz Carlos, Nebias, Livramento, Sayiio 
Lobato Junior, Sayão Lobato, cone~~ Silva, Bar
bosa da Cunha, Barbosa, Vieira de Mattos, Paula 
Fonseca, ParanagUl'L, Mello Fr~nco,. G.lmes Ri
beiro Pereira da Silva e AraUJO Lima_ . 
Ha~enclo numero sufticiente, ú Sr. presiJente 

declara ab~rta a s~ssão. 

Comparecem d~poi; os Srs, Dias de C'lrvalh'), 
Hyppolito, SOllza M.endes" Paula l;)anto3, Gouvea, 
Magalhães Castro, Pedrdlra, Jacmtbo de Men
donça, Secco, A]:>rigio Guima~ã,es, Fausto, Sobral, 
Lima c S:lva, Fernandes Vieira, Azcr:edo Cou
tinho Antonio CanJido, Santos e Almeida, Theo
philo: Souza Franco'; FiguHra' de:MeUo'~ Rodrlgu<1s" 
:silva; R ,cha, Rapo~?' da" Canmrtl, Monteir" de 
Barros, Paranhos, José Mathias, Belisario, Costa 
Machado, Paes Barreto, Mendes de Almeida, 1<'. 
Octaviano, Candido Borg~s, Viliato c Pacca, 

Lêm-se e IIp)rúvão-se as actas dos dias 30 
c ;U de Maio. 

EXPEDIE:-;TE 

Um officio do SI', min:sh'o da f.u:cllda. enviando 
côpia do de~ret·) pelo qual é aposentaJo o ba-

char,,1 Francisco Antonio Ribeiro· no empreg.) ão 
procurador fiscal da thesouraria da fazenda da. 
provincia da Bahia, - A' com missão dt> pensões 
e ordenados, , 

Lê:n-se e approvãc-3~ "aria; l'ed.acçõe3. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS K INDICA~ijES. 

<:) S~·. Carneiro de Canl.põ,,: -Sr. pre
sidente pedi a palavra para ter a honra de Offd
recar ,.; consideração da cumara um projecto que 
julrro da maior importancia, e que pela gravi
daie da sua materia eu me apresso em apre
sentaI-o ao seu prndellbe calmo exame. 

No dia 3 do corrente mez de Junho tem de 
ser convocada a nova legislatura" e no a.n~o pro
ximo futuro tem-se de proceder .a clelç~o dos 
memb,'os da camam dos deputallos._ A lel de 19 
de A"'osto de 1816, com quanto eu JUlgue, como 
ha di~s aqui ponderou o Sr. prs"idente tio con
selho qu.e convenientemente executa.da. póde pro
duzir' eleiçõe" regulal'es, comtutlo, na opinião de 
muitos homens rc!fiectid,)s, careCJ de algllma cor
recção; siio pois providJllci~" no sentido de me
lhorar o actual systema eltJlbral o que eu otr~
reço no projecto Q..ue entl'egll~i aJ SI'_ lo secretario 
para ser lido h<'Je. -

Bem vê a camllra que é e;te um objecto que 
não pó:l~ sar tratado s~não muito' tle espaço, por
que aflectll um intel'esse muit·>,' vital do nos~ 
paiz. Ell não me desvaneço de apresentar um 
trabalho satisfactorio, e 'p:>r isso o meu empenho 
é do oft'erecer uma occas.ião para se tratar do 
assumpt.o e um'l basJ p 1ra uma dis :ussão que 
produza melho~amentõs ácerca dessa capital n~
cessidale pubhca, e pal'l1 q!.le os h,~mens mms 
habilitadosd) qlle eu tenhao occasmo de apre
seRiar a~ suas idéas e pOss,io faze~-a'\ aceitar_ 
.' Um._dos .defeitQs .. ,d9_,~~thO<lo.elcitoral. actuaI, 
011 antes uma das necessid,\(Jes ;qlle mUlt<?s en-. 
te"iidemdever ser attendidas na reforma elel tora I ,~ 
é flUe r-se a _elei~or __ ci,r'c.~os..-e.não como até 
8g"()ra por provinc:ia, Eu conSigno tmnbem ,:s~ . 
idéa no meu proJccto;' penso que n~ compC?su;a~ 
do" corpos legislativos, sendo o maIor des'dera
tum qne tltIos os 'interesses que ·s~ levantão Da 
sociedade 'po.;são serabi ouvidos'o repr~sentauos, 
e pelas discussões toro'srel!l-se cl)mpativeis ,e pro
duzirem a eltpressão do mt:re::!se geral, e con
veniente todo a~uelle systema eleioor&! 'lU} dê 
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(al)oiados) com as melhores intcn~üI!s, com as 
melhores '!sperança.::; (apOiados) ; que est~ primeiro 
ensaio, digu eu, ~)111·ta os bOlls effeitos que deU e 
S<l deve esperar, rec<lbendo, como ha de acoute
cer, um grande incrementu e multiplicando os 
luc~'os do:~ que confiál'ão os seus capitaes, quando 
estiver feita a estrada de- canos de Petropo!is 
até encontrar-se com a que v.,m da provincia de 
Minas .. 

SI'. presidente, a hora está dada, e como temos 
de entmr na discussão da:; forças de terra, para 
o ql~e se acha presente o Sr. ministro da guerra, 
terminO a'lui o meu discurso, pedindo a V. Ex. 
que, couio presidente desta casa, e tambem corno 
representante pela provincia do Rio de Janeiro, 
haja de dar quantu .~\nte:> para a ordem do dia 
o pr.)jecto que vou tI!, a honra dJ enviar á 
mesa. 

Lê-se, é julgado objecto de deliberação e vai a 
imprimll' o suguint<l projccto: 

« A assembléa geral legi8lativa resolve: 
« Art. 1.° Fica o governo autorisaclo a conceder 

á companhia que se houver de organisar em vir
tude da lei provincial do !tio dú Janeiro n 51 
de :!5 <!e Outubro de 1854, para a construcção 
e custeIO de uma estrada de carros que partindo 
de Pi!tropolis se dirigirá á ponte do 1:'arahybuna, 
unI Illinimo de juro até 2 % addicional á gal'an
tia concedida pela respecti .... a lei pI·ovincial. 

« ~ 1." O capital a que se r<!fere a garantia ad· 
dicional não excederá de 3,000:000$000. 

« § :l." 1 % sel'á sempre destinaJo a fOI'mar o 
fundo de I'pserva, c quando a companhia tenha 
l\lcros superiores a 1 % o excedente s.:rá ifTual
menti! applicado ao fundo de reserva, cessal~lo a 
respo'lsabilidade do ~<)vcrllo e a pro~peridadc da 
estrada, lug.) que o fundo de re6erva iguale ao 
capital garanticlo. S a R. . 

« Paço da camara dos deputados, 31 de Maio 
de 1t;;)5.- A. G. de Paula Fonseca.- :Manocl 
Teixeü'a de Sou::a.- BCl"1wnlo Belism'io Som'es 
de Sou::a.-Agost-inho J. F. Bl·etas·.-paula Can
dido.- :Manoel de :Mello Fl-anco.- Vieil-a de 
~llattos.- Rod"igues IIOl·ta.- Lui:: Cm'los da Fon. 
seca.- F. S. Bel'nardes de Gouvea.- A. J. 
]/onteü'o de Bal·,-os.-J. P. IJias de Ca1"t'alho. 
- L. S. de G!lurea IIo,·ta.- F. P. Santos.
J. J. de Lima e Silvn Sul,,·inho.- J. D. RilJeil'o 
da Lu::.- Antonio José da Silxa.- Roch-igues 
Silta. " 

Lê-se e é l'emettida á mesa para tomar em consi-
deração 11 seguinte indicação: . 

"indico que o projecto n. 121, de 185t, que já 
passou em I" discussão, entre em segunda enrrlo-
lJadamente, e não artigo por artigo. o 

ff Paço da. camara dos deputadOS, lo de Julho 
de l~~Jr,.- Al'aujo Lima. » 

E' julgado objecto de delibcmção c vRi a impl'i
mir o seguinte projecto: 

« A asscmbléa geral legislativa. resolve: 
f' Artigo unico. Fica cre:ldo um collegio eleito

ral· na villa de Maracá da provincia da Bahia, 
compo:;:to dos eleitores da respectiva pnrodlia. 

« Revogão-se as disposições em contrario. 
« Pa\)o da camara dos deputados, 23 de Maio 

de 18-,;:'.-.M. J. Pinto Pacca.-J . .1.'1. "YVandm·ley. 
- IJut!-a Rocha.-Silva Fel",-a::.- Pw·anagw.í.
B. A. de :M. Taques.- Góes Vasconcellos.- Ri
beil·o.- J. A. SUJ·aiva.» 

ATTESTADOS DE RESIDENl'IA DOS PAROCliOS E JUIZ!!:S 
MUNICIPAES 

Procede-se á votação do pr,~ecto que mal'ca 
quaes as autoridades que devem passar: os attE'S
~dos d<3 r~sidencia aos pal'úchos- e juizes muni
clpaes para cobranças de suas congruas e orde-
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na~os, com as emendas apresentadas, cu.ia discussão 
ficara encerrada na sessão anteriol·.-E· rejeitaJo. 

O SI~. PIlESIDE;STE:- Vai-se officiar ao <Tov"r!}/) 
par:t saber !ugar, dia e hora em que 8.'l\I. Im
perIal se dlgn.t de receber a deputação 'lll€ por 
pa te desta camara tem de apres·,ntar a resposta 
á. falIa d, thrnno, e nu meio para a dita depu. 
tação os Srs. Bandeira de :'I1e110, Taques, Suvão 
Lobato, Gumes Rib<liro, Leitão da Cunha, Ntlne!; 
G.lllçal \'es, Mello Franco, Dias de Carvalho, André 
Basto., Brandão, Barbos,\ da Cunha Brnsque 
Castello-Branco, Tit:'lra, Paula Fonse~a Breta/ 
Henrique;;, Souza Leão, Augu:<t8-d'l Olivei;'a, Souzá 
Mendes, llaposo da Camara, Hipp ,Iyto Jacintho: 
de Mendonça, e Aprigio Guilllarãe,,;. ' 

SEGt;:\DA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

FIX.\':::;::O D.\S }"O!\(".\S DE T,mIlA 

RIl(ra em 2" discussão o projecto que fixa as
fo1'<;"s de term para o anno financeiro de 18:)1) a 
lK>7. 

Lêm-se e apoião-se as seguintes emendas of-
ferecidas pela commissão úe marinha e guerra: 

" l.a Supprima-se o § 40 do al·t }." 
« 2 a Substitua·se O art. 1).0 p :10 scguintJ: 
« Fica o governo autorisado a organisar effúctiva

mente os corp's pI'ovisorios de tTuarnição que 
creou nas pro\-incias da Parahyba "'e Paraná 

« Pa<:,o d,\ camara, sala das cOlluuissÜéS, 2:) de 
.l\laio d·)lt;5J).-Pereü·a da Silra.-A. C. Sero'u_ 
- G. rascoHcellos. » 

Lêm-se os seguintes artígos additivos, que são 
reser .... ados para serem tomados em co::.siclet·al'ão 
em occasião opportuna: • 

« § 1.0 A 5' parte do soldo concedida pelas leis 
ns. 1516 e IH'! de ::11 de Julho e 18 de Agosto d,~· 
18::>2, aos ojficiues da la class., do exel'cito e ar
mada, será contada p'lra os vencimentos de re
forma, pensões do meio soldo. e do monte-pio, 
ficandv revogada desde já a clausula final dos arts. 
50 e 11 das r~feridas leis. 

,( ~ 2.0 E' tan.bem extensiva aos oflicias d,t 2"· 
classe do exercito e armaIa a menci.mala dispo
sicão. 

(, ~ 3.0 Não seríL porém ella extensiva a)s offi
ciaes que fôr.J1l1 rJf01'ma los por irl'egltlaridaü~ de 
conducLL 01\ faltas graves contrarias á disciplina. 
militül', na conf.)rm:daue do!S 2° dos arts. 4" 
e 00 das leis de .al de Julho' e 18 de Agosto de 
18: .. 2. 

(f Saht das commiss.jes, em 1 de Junho de lS;J:).
Pei"eü"L da ::;ilva.- A. C. Sem'a_ )) 

« Artigo Ilnico.- O augmento da quinta parte 
de soldo com 'lu·) foriio nugll1e~:,-o .• dos ofti· 
ciaes dn la classe do exercito, pelo art.. 11' da lei 
n. 134'3 de 18 de AgolStO de 18:)2, Il[ll\l\'eitará t:lnt
bem .n<)S ditos officiaes, tanto nas suas reformas. 
como n:1S pensões de meio soldo d • .1 monte-pio d~ 
mn1'inl:a; ficando assim revogada 'a ultima part~ 
do dito art. 11 da citada lei que mandou conti
nuar a rel?ular 1?ara .;sses vencimentos de reforma~ 
pensõe:;: ue melO soldo e mont.e-pio de marinha. 
a tabella da lei do 10 de Dezembro de UH\. As 
disposições deste artigo são permanentes e terãe> 
execução desde já. 
. " Paço da camara uos deputados, 23 de Maio 

de 1t)5:).-Ca,-los CW'neiro de Cam[los.-F. C. 
Al'aujo Brusque. Il 

O Sr. presidente, depoi~ de fazer a lista dos· 
oradores, concéde a palan'a ao Sr. Pacheco .. 

o Sr>. Pacheco: - Sr. presidente,· tomei a 
pala \"1'<\ mais para definir minha posição em relaçãQ 
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